
1قة مدرسة االمرية هيا بنت احلسني احلل
يةالدراسات االجتماعية والرتبية الوطن

االولالدرس 
امليزانية الشخصية 

:.......................االسم 
: .............الصف رابع 

:أكملي اجلمل التالية : السؤال األول 

العمل تسمى نقود اليت حتصل عليها اسرتي عن طريق •

الدرهم  باسم وعرفت 1973عامصدرت عملة االمارات يف •

.دول العامل يف نصيب الفرد من الدخل كأغنى الرابعاحتلت االمارات املركز •

.ثانويةوحاجات أساسيةينفق الفرد الدخل يف حاجات •

.املصرف او البنك حيفظ معظم الناس نقودهم يف •

واألب االمما هي مصادر املصروف الشخصي •

.والطبمثل التعليم ( خدمات)البعض يف اعمال تقدم مساعدات ميعل•

:ما يلي فسري : الرابع السؤال 

.يعد الدخل ضروري جدا 

.حتقيق الرفاهية –لشراء احلاجات واالشياء 
.لالدخار أهمية كبرية للفرد 

حتسني مستوى املعيشة–زيادة الدخل –استخدامها يف احلالة الطارئة 

:أكتيب التعريف التالي : السؤال الثالث  

.لشراء األشياء اليت حتتاجها وتلبيه احلاجات الضرورية وسيلة : الدخل

.للحصول على السلع واخلدمات بانفاقهمن النقود يقوم الفرد مبلغ : النفاق

.جزء من الدخل وعدم انفاقه توفري : االدخار

.حنصل عليها مثل الغذاء وامللبس واملسكن أشياء : حاجات أساسية 

.ميكن االستغناء عنها مثل النقل واملواصالت والسفر أشياء : حاجات ثانوية 

:أمام العبارات االتية )  ( أو إشارة )  ( أضع إشارة : الثاني السؤال 

.كلما زاد الدخل ازداد ما يستهلكه )    ( 

.واجيب احملافظة على دخلي وحسن استخدامه )    ( 

.يتشابه االفراد يف طريقة انفاقهم للمال )    ( 

.حيث اإلسالم على عدم االسراف واالعتدال )   ( 

.من الضرورة استشارة الوالني عند الشراءليس)   ( 
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1قة مدرسة االمرية هيا بنت احلسني احلل
يةالدراسات االجتماعية والرتبية الوطن

الثانيالدرس 
ديإجنازات اقتصادية يف بال

:.......................االسم 
: .............الصف رابع 

:أكملي اجلمل التالية : السؤال األول 

.اكرب حمطة من نوعها على مستوى العامل من 1مشس تعد حمطة •

.اهم عوامل جناح املشاريع الرائدة يف الدولة من املاليعد •

.بناؤه يف جزيرة خنلة مجريا مت اتالنتسفندق •

.من اجلذع والتاج والسعف مكونه خنلة مجريا جزيرة •

جزيرة 300جزر العامل تتكون من •

.راس اخليمة جزيرة املرجان موجودة يف إمارة •

.عدد من اجلزر االصطناعية أكرب دبيتضم •

يار الفراولة والطماطم واخلس واخلمن اخلضروات اليت يتم زراعتها بأسلوب الزراعة املائية مثل •

والبقدونس

واملناخ واملياه و الثروات املوقع : من العوامل الطبيعة•

واملال واإلدارة و التكنولوجيا االيدي العاملة : من العوامل البشرية •
:فسري ما يلي : السؤال الرابع 

.للجزر االصطناعية أهمية اقتصادية 

.زيادة الشواطئ –زيادة السياح –زيادة االقتصاد 
.الزراعة املائية هلا الكثري من املزايا 

اهالتقليل من استنزاف املي–طوال العام –اكل صحي –التقليل من األمسدة 

:أكتيب التعريف التالي : السؤال الثالث  

.اليت مت بناؤها وتشكيلها بفعل االنسان جزر : جزر اصطناعية 

.الذي يقدم على السفر داخل الدولة وخارجها الشخص : السائح

.تعتمد على منو النباتات يف احملاليل املغذية زراعة : الزراعة املائية 

.اجلزء العلوي من القشرة األرضية مكونة من املعادن واملاء واهلواء : الرتبة الزراعية 

:أمام العبارات االتية )  ( أو إشارة )  ( أضع إشارة : السؤال الثاني 

.االبداع واالبتكار يف املشاريع االقتصادية ضروري )    ( 

.تسعى االمارات اىل احلفاظ على البيئة يف إقامة املشاريع )    ( 

.فقطتعتمد االمارات على الطاقة التقليدية )    ( 

.اجلزر االصطناعية دليل على التطور والتقدم )   ( 
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1قة مدرسة االمرية هيا بنت احلسني احلل
يةالدراسات االجتماعية والرتبية الوطن

الثالث الدرس 
 يف 

ُ
 رائدة

ُ
شاريع

َ
يبالدم

:.......................االسم 
: .............الصف رابع 

:أكملي اجلمل التالية : السؤال األول 

.سد130بلغ عدد السدود يف االمارات حوالي •

.اجلبليةلوجود املناطق وذلك والشرقيةتتوزع السدود يف املنطقة الشمالية •

.وحام البيح: من اهم السدود •

الفجرية حام يف امارة وسد راس اخليمة يف امارة البيحيقع سد •

.الشندغةنفق من اقدم االنفاق يف االمارات •

الشندغةونفق املطارنفق : من إجنازات االمارات يف االنفاق •

الكهربائية يستخدم القطار الطاقة •

.بري وجوي وحبري من أنواع وسائل النقل واملواصالت هي •

.األمحر واالخضرله خطني 9/9/2009عام شبكة مرتو بدون سائق مت افتتاحه يف هو مرتو دبي •

.قطارات تعمل بسائق شبكة ترام دبي •
:فسري ما يلي : السؤال الرابع 

.للسدود أهمية يف دولة االمارات 

.احلماية من الفيضانات –تغذية املياه اجلوفية -ختزين املياه 
.عديدة مثل استخدماتاالنفاق هلا 

مياه الصرف , الكهرباء ) االعمال العامة –حل املشكالت –النقل الربي 
(.النفط والغاز , الصحي 

وسائل النقل هلا أهمية كبرية 

تنشيط حركة السفر والسياحة–تواصل بني الناس –نقل البضائع 

:أكتيب التعريف التالي : السؤال الثالث  

.هندسي فوق وادي او نهر بهدف حجز املياهانشاء : سد

.حتت سطح األرض يربط بني منطقتنيطريق : النفق

.سائلة من اجملمعات السكنية والصناعية خملفات : مياه الصرف الصحي 

.ابتكرها االنسان للتنقل من مكان اىل آخر وسيلة : وسائل النقل 

:أمام العبارات االتية )  ( أو إشارة )  ( أضع إشارة : السؤال الثاني 

.صممت االنفاق بطريقة مستوحاه من الرتاث)    ( 

.مرتو دبي له خطني األمحر واالخضر )    ( 

.ترام دبي يعمل بالتغذية الكهربائية االرضية)    ( 

الشحيمىن :  مع حتيات املعلمة
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1قة مدرسة االمرية هيا بنت احلسني احلل
يةالدراسات االجتماعية والرتبية الوطن

االولالدرس 
ي

َّ
 جد

ُ
إبداعات

:.......................االسم 
: .............الصف رابع 

:أكملي اجلمل التالية : السؤال األول 

.الصيد والغوص والتجارة والرعي والزراعة كانت ابرز حرف جدي قدميا هي •

بشحم نة بطالء السفيوقاموا احلبالأشجار النخيل لصنع واستخدموا الساجصنعوا السفن من خشب •

.احلوت 

.املالبس وقرب املياه و اخليم استفاد األجداد من جلود احليوانات يف صنع •

.تقوم باستخراج املياه من البئر اليت اليازرةاخرتع األجداد •

.مفرش لتناول الطعام عليههو السرود, لتربيد املاء تستخدم احلب•

.يوضع فيه التمر والرطبوعاء اجلفري, به الطعام يطهى القدر•

.التمر مع السمن والطحني وهي نوع من احللوى لذيذ الطعمخيلط البثيث•

.ام القيوين فلج املعال يقع يف امارة •

شريعة فلج املعال  بنيت عبداهلل بن راشد األول يف عهده •
:فسري ما يلي : السؤال الرابع 

.العوامل اليت ساعدت اجدادنا على االبداع

.املوقع اجلغرايف –( الطني والنخلة) مواد اخلام 
.للشريعة مميزات متعددة 

طول العام –اندفاع قوي –مياه عذبة 
.الشريعة هلا أهمية كبرية قدميا 

.شرب احليوانات –وفرت مياه للسكان واملزارع 

:أكتيب التعريف التالي : السؤال الثالث  

.من جلد احليوانات تستخدم لنقل املاء وخض احلليبمصنوعة : القربة

.اسود وهو حجر اسود ينعم ويضع يف العنيكحل : االمثد

.يظهر املاء فيها من باطن األرض اىل جهات خمتلفةقناة : الشريعة

:أمام العبارات االتية )  ( أو إشارة )  ( أضع إشارة : السؤال الثاني 

.اهل االمارات األكثر براعة يف تدريب الصقور )    ( 

.تغلب اهل االمارات على املصاعب بعقوهلم املبدعة)    ( 

اعتمدت املرأة قدميا يف صنع األدوات على النخلة)    ( 

.اجلسمالربقع يغطى به )   ( 

احلناء تضع يف يديها وقدميها وشعرها )    ( 
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1قة مدرسة االمرية هيا بنت احلسني احلل
يةالدراسات االجتماعية والرتبية الوطن

الثانيالدرس 
علم الطب 

:.......................االسم 
: .............الصف رابع 

:أكملي اجلمل التالية : السؤال األول 

العرب املسلمني  أساس نهضة أوروبا هي العلوم اليت اخذوها من •

.لك والكيمياء والفيزياء والفالطب العلوم العلمية اليت برع فيها املسلمون القدامى مثل علم •

.وحفظ االسرار واالستماع للمريضاالخالقومنها ان ميارس املهنة تؤهلةللطبيب صفات •

.فارسببالد ولد أبو بكر الرازي يف مينة الري •

.ظل مصدرا رئيسيا لدراسة الطب يف اوروباالذي احلاوي الرازي كتاب ابوبكرالف •

.الغذاء واالعشاب بالعالجأبو بكر الرازي يتجنب االدوية الكيماوية وينصح •

ق استخدم احليوانات يف التجارب و فروابتكر خيوط اجلراحة من اهم إجنازات أبو بكر الرازي •

.بني اجلدري واحلصبة

.عاما 60مات أبو بكر الرازي يف عمر بلغ •

ةجامعة االمارات وجامعة الشارقة وكلية دبي الطبياالمارات من اجلامعات اليت تدرس الطب يف •
:فسري ما يلي : السؤال الرابع 

.التفوق العلمي للعلماء املسلمني 

حرية الراي –الصرب واملثابرة –اهتمام احلكام 

.جهود االمارات يف علم الطب 

) ة طرح مادة علمي–ارسال بعثات اىل اخلارج –بناء اجلامعات والكليات الطبية 

.توفري علماء أطباء يدرسون الطلبة –العلوم الصحية 

:أكتيب التعريف التالي : السؤال الثالث  

.خيتص يف دراسة االمراض واسبابها وعالجها علم : علم الطب 

.القلب والقسطرةالمراضطبيب اماراتي ينال اجلائزة األوىل اول : علي راشد الشامسي 

.اعظم علماء التاريخ يف علم الطب والف كتاب احلاوي من : أبو بكر الرازي 

:أمام العبارات االتية )  ( أو إشارة )  ( أضع إشارة : السؤال الثاني 

.لقلب االنسان اربع حجرات)    ( 

.تستقطب االمارات كل ما هو جديد يف علم الطب )    ( 

. حظي علم الطب باهتمام كبري من قبل قيادة االمارات )    ( 

.االمارات على توفري اخلدمات العالجية والوقائيةاهملت)   ( 
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عددي حرف جدي قديما ؟. 1

إبداعات األجداد في الحرف: درس 

اذكري األدوات المنزلية قديما؟. 1

إبداعات األجداد في األدوات : درس 
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إبداعات األجداد في األدوات: درس 

اذكري األدوات التي تستخدمها المرأة قديما؟. نلون الجامعات التي1
تقوم بالتدريس 

الطب في االمارات ؟

علم الطب في دولة االمارات العربية المتحدة: درس 
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ما هي جهود دولتي في مجال الطب ؟

النمو االقتصادي يف االمارات مرتفعا . 1.)  (

تؤمن االمارات بأهمية االبتكار واالبداع . 2.)  (

من املشاريع االقتصادية يف دولتنا مدينة مصدر . 3  ().

تهتم االمارات بالطاقة املتجددة . 4   (.)
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.هو انشاء هندسي يقام فوق واد بهدف حجز املياه............: 

عدد السدود يف االمارات عام بلغ  2015 .سدًا........... م اىل 

............لوجود ولذلك ...............تتوزع السدود يف املنطقة الشمالية 

..............يف امارة البيحسد وادي : من أهم السدود يف دولتنا 

.............وادي حام يف امارة سد 

........................و: .........................من أهمية السدود هي 

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

السدود في بالدي 

.طريق حتت سطح األرض بهدف الربط بني منطقتني ..............: 

..............................و:...................تستخدم االنفاق لعدة أغراض منها 

.هي انفاق تستخدم لنقل مياه الصرف الصحي والكهرباء والنط والغاز ................ 

...........................من أهم إجنازات بالدي يف االنفاق هو مشروع 

..........  م وميتلك خطني هم اخلط ..../...../.................انطلق مرتو دبي يف 

........................و....................ويهدف املشروع اىل ............واخلط

.آاىلأطول مرتو ............. أعلنت موسوعة جنيس العاملية ان 

............................و............... من االنفاق اليت تسهل احلركة هو نفق 

.....................وفتح يف عهد الشيخ.................. مير حتت الشندغةنفق 

.االنفاق ................. نفق مطار دبي يعد من 

االنفاق في بالدي 
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:يلي من خالل التعلم بالرمز استنتج ما

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

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

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

ديمشاريع رائدة يف بال: الثالث الدرس 
:.............أمسي اجلميل 

/......الصف رابع

وادي 

حام

وادي 

البيح

ترام 

دبي 

نفق 

المطار

نفق 

الشندغة

المترو 

دبي

زرق نستخدم اللون األصفر ألهم االنفاق واللون األ: هيا نلون 
:ديواللون األحمر لمشاريع النقل في بال,للسدود في بالدي 
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الميزانية الشخصية : درس 

الدرس األول 
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