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 الثانى : أختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين . السؤال

 برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ( – 3الياه  –أول قمر صناعى يصنع بأيد إماراتية هو القمر الصناعى  .........   ) خليفة سات  -1

 برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ( – 3الياه  –) خليفة سات   إنجاز ابتكارى عالمى يخدم التقدم الحضارى هو القمر الصناعى .. -2

 برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ( – 3الياه  –) خليفة سات  مبادرة إماراتية تسعى إلى تأهيل وبناء كفاءات فى مجال العلوم المتقدمة  .... -3

 عجمان ( –الشارقة  –بى ابوظ -) دبى                     اإلمارات للفضاء فى إمارة ........                         يقع مقر وكالة  -4

 (2025  -  2050 -  2021   -  2020)                تسعى وكالة اإلمارات للفضاء إلطالق أول مسبار عربى وإسالمى عام  -5

 الشهب ( -المجرات –الكون  –) علم الفلك                      هو أحد العلوم القديمة الذى يعنى بدراسة األجرام السماوية           -6

 (النيازك  –لمجرات ا –الكون  –هو فضاء شاسع وغير متناهى الحدود يحتوى على أعداد النهائية من المجرات      ) علم الفلك  -7

 ( النيازك –الفلك  -الكون –) درب التبانة         مجرة حلزونية الشكل تنتمى إليها كل من الشمس واألرض                         -8

 ( 1نايف  –األمل ر مسبا – 3الياه  –هو            ) خليفة سات أول مسبار يدخل به عالمنا العربى واإلسالمى عصر إستكشاف الفضاء  -9

 (الخوارزمى  –بن الهيثم الحسن  –) البيرونى                                 أول من قام بحساب محيط األرض بدقة هو ..                -10

 السؤال الثالث : تعرف على الصور وضع أسفل كل صورة مايناسبها : 

 درب التبانه (مجرة  –التلسكوب  –الة اإلسطرالب  –) المزولة الشمسية                                

 

 

 

  

 

              ............................................................   ...          .................................        ................................... 

 معلم المادة أ / محمد عوض                                                                                                                           

 منطقة عجمان التعليمية

                   مدرسة الحكمة الخاصة

 العليا بنين

 (  2018-2019عام )

 

 (علم الفلك)درس   نشاط داعم

 خامسالالصف 

 بطليموس -1

 أبو عبد هللا الخوارزمى -2

 أبو على الحسن بن الهيثم -3

 البيرونى -4

 الف كتاب درب التبانة -

 تختصر الوقتوضع الجداول واالالت التى  -

 من اهم مؤلفاته كتاب فلك التدوير -

 أستنتج أن الشمس أكبر من االرض وأكبر من القمر -

    


