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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 المراجعة النهائية لمادة االجتماعيات الصف الخامس

-------------------------------------------------------------------------------  

  السؤال األول: أكمل العبارات االتية ؟

  1/ تحيط المسطحات المائية بشبه الجزيرة العربية من ثالث جهات .

  2/ تشتمل شبه الجزيرة العربية علي سبع دول .

  3/ يقدر عدد سكان شبه الجزيرة العربية بحوالي 70 مليون تقريباً .

  4/ من العوامل المؤثرة في توزيع السكان المناخ و التضاريس .

  5/ من أهم المحاصيل الزراعية في دول شبه الجزيرة العربية القمح و الشعير و الذرة .

  6/ تعد اليمن الدولة الوحيدة المنتجة للبن .

  7/ المورد الرئيسي للمياه في شبه الجزيرة العربية األمطار .

  8/ يعد إلقاء القمامة والنفايات من أسباب تلوث البحر والبر .

  9/ من أفضل أساليب التخلص من النفايات إعادة تصنيعها .

 10/ عند وجود بعض النفايات بالقرب من منزلنا أحاول إزالتها .

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الثاني: أحدد المفهوم المناسب لكل عبارة فيما يلي ؟

  1/ تجمعات مائية تكونت بسبب األمطار                               ) المياه السطحية (

  2/ تجمعات مائية باطنية تكونت عبر العصور القديمة                ) المياه الجوفية   (

  3/ االستخدام السليم للمياه والكهرباء                                    ) ترشيد االستهالك (

  4/ تعرض االرض لكميات هائلة من المواد المضرة                    ) التلوث (

  5/ المكان الذي نعيش فيه ونؤثر فيه ونتأثر به                         ) البيئة (
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  السؤال الثالث: ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام الخطأ ؟

(    صحتتركز حرفة الرعي في البادية .                                                              )     /1  

(    خطأتكثر زراعة البن في االمارات العربية المتحدة .                                            )     /2  

(    خطأ.                                              )     تنتشر حرفة صيد األسماك في المدن الداخلية /3  

(    صحتنتج معظم دول شبه الجزيرة العربية النفط .                                                )     /4  

(    صح   استخدامي للماء بالشكل الصحيح يضمن استمرار تدفقه .                                   )  /5  

(    صحأفصل السخان في فصل الصيف .                                                            )     /6  

(    خطاوالغسيل .                                    )     أستهلك كميات كبيرة من الماء في االستحمام /7  

(    صحة للمحافظة على البيئة .                      )    ن التوعية في وساءل اإلعالم ضروريأأرى  /8  

(صح   الترشيد في استهالك الماء والكهرباء من شكر نعم هللا تعالى .                              )     /9  

(   صحيتسبب التلوث في حدوث األمراض لإلنسان .                                              )     /10  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الرابع: اجب عما يلي ؟

تنوع المناخ في شبه الجزيرة العربية ؟ /1  

  بسبب إتساع مساحتها وتنوع تضاريسها .

 

العربية ؟ أسمي الجبال األكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة /2  

   جبال الحجاز وجبل السروات .

 

ما هي اكبر صحراء رملية متصلة بالعالم ؟ /3  

   صحراء الربع الخالي .
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أذكر أسباب جذب معظم دول شبه الجزيرة العربية للعمالة الوافدة ؟ /4  

   لتوفر فرص العمل .

 

كيف يكون اإلسراف في الماء ؟ /5  

   باستهالك الماء أكثر من الالزم .

 

أساليب المحافظة على البيئة البحرية والبرية ؟ /6  

   عدم إلقاء النفايات في البحر والبر .

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  السؤال الخامس: اربط العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( ؟

) أ (                                              ) ب (                          

( تلوث الغذاء   2إلقاء القمامة والنفايات في غير أماكنها المخصصة             )  -1  

( موت األحياء البحرية  3اإلسراف في رش المزروعات بالمبيدات الحشرية             )   -2  

( انتشار االمراض واألوبئة  1مخلفات المصانع في البحار أو تصريف موادها السامة  )   إلقاء -3  

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

 أ / ناصر جابر شمس الدين

  


