
1 

 

   

        ))))))))    الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الدراسي  الفصل الدراسي  الفصل الدراسي  الفصل الدراسي          نهايةنهايةنهايةنهاية    مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة(( (( (( ((                                                                                                                                     

                السابعالسابعالسابعالسابع: : : : الصف  الصف  الصف  الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الدراسات االجتماعية    الدراسات االجتماعية    الدراسات االجتماعية    الدراسات االجتماعية    : : : : المادةالمادةالمادةالمادة    

*********************************************************************************    

  

  

  

  

والمنطقة  الساحل الشرقيو  الساحل الشمالي: وزع سكان دولة اإلمارات على أربع مناطق رئيسية وهي يت -1
 . السهول الحصويةو الصحراوية

 

 . 1958تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في إمارة أبوظبي عام  -2

 

 . دبيموقع مجمع دمحم بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يقع في إمارة  -3

 

 . خدمة المؤسسات الحكوميةمن أجل   2018تم إطالق قمر خليفة سات عام  -4

 

 . ولةتطوير الصناعات الفضائية بالدمن أجل  2013تم إطالق قمر دبي سات عام  -5

 

 . التعاونو  اإلحتراممن سمات مجتمع دولة اإلمارات التي يتميز بها  -6

 

 .GPSوال  لاالهاتف النقتتنوع أجهزة تحديد المواقع ومنها  -7

 

 . المسافةو الزمنيفيد نظام تحديد المواقع العالمية في حساب  -8

 

 .هم من يتولون إدارة النظام وعمل الخطط لتطويرها  الموارد البشرية -9

 

 . أجهزة تحديد المواقعتحدد المواقع على سطح األرض من خالل  - 10

  

 انتبه إلى ما تحته خط
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 . التعريفات 

 :  نظم المعلومات الجغرافية •

 

  .هي تلك المعلومات المخزنة على الحاسب اآللي إلستخدامها في أغراض متعددة 
  
  

 :تجارة إعادة التصدير  •

  
  .هي استيراد السلع لتصنيعها وإعادة تغليفها ألغراض التصدير 

  
 

  :الخريطة الرقمية  •

 

  .هي خرائط الكترونية تعطي تفصيل دقيق للطرق الرئيسية والفرعية وأيضآ حساب المسافات 
  
  

 :التعداد السكاني  •

  
  .هي عملية جمع وتجهيز البيانات الخاصة بالسكان الموجودين على قيد الحياه 

  
 

 :التطبيقات الذكية  •

  .هي برامج مصممة لتعمل على األجهزة اللوحية ولها استخدامات عديدة للمساعدة في إعطاء بيانات دقيقة 

 

  :الموارد البشرية  •

 

  .هم من يتولون إدارة النظام وعمل الخطط التطويرية 
  

  :اإلستشعار عن بعد  •

  .التقاط صور من خالل القمر الصناعي وجمع معلومات عنها وتحليل بيناتها       
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  . األسئلة -: ثانيآ

 . ثالثآ من طرق التقاط صور االستشعار عن بعض  عدد -1

 الحرارة المرتدة •

 األشعة الكهرومغناطيسية •

 األشعة المرتدة •

  
 . عدد أربع من أبرز األنشطة االقتصادية بدولة اإلمارات -2

 السياحة •

 الصناعة •

 التجارة •

 الزراعة •

  
 .قارن بين الصور الجوية وصور أقمار اإلستشعار عن بعد من حيث التصوير -3

 .تقوم بتصوير سطح األرض فقط: الصور الجوية  •

 .يصور سطح األرض وما تحته من طبقات : اإلستشعار عن بعد  •

  
 .تركز سكان دولة اإلمارات على السهول الساحلية : فسر  -4

 الخدماتتوفر  •

 سهولة المواصالت •

 

 .حدد العوامل التي ساعدت على ظهور نظم المعلومات الجغرافية  -5

 .الحاسبات اآللية  رتطو •

 .التطوير في المعلومات الجغرافية  •

 .التغيرات السريعة في المعلومات الرقمية  •

 

 .قلة عدد السكان في المناطق الجبلية  : فسر  -6

 .صعوبة المواصالت  •

  .قلة الخدمات  •

  

  

  الكتاب هو المصدر األول في الدراسة قبل االمتحان       انتهت المراجعة                                                


