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 مما بين القوسين : السؤال االول :اختار االجابة الصحيحة

  ............الطقس...حالة الجو في منطقة ووقت معين هو  -1

 الرطوبة (-ج       الرياح -ب  الطقس  -) ا

 ..........الرطوبة... كمية بخار الماء الموجودة في الهواء هي -2

 الرياح ( -ج الطقس-الرطوبة ب -) أ 

 ..........اربعة............فصول السنة عددها   -3

 ستة  ( -خمسة    ج  -ب   اربعة -) أ

 ........العين....ترتفع درجة الحرارة كلما اتجهنا للداخل كمدينة   -4

 ابو ظبي ( –راس الخيمة    ج  -العين ب-) أ

 .........لصيفا.....ل ترتفع الرطوبة في دولة االمارات العربية المتحدة في فص -5

 الخريف ( -الشتاء ج -الصيف  ب-)أ

   ..........يونانية..التكنولوجيا كلمة  -6

 هندية (-عربية  ج -بيونانية  -) ا

 .................ماسبق كلمن انواع التكنولوجيا ... -7

 ماسبق( كل -االجهزة الطبية د -السيارات ج-االنترنت   ب-)أ

 ...............ماسبق كل..للتكنولوجيا معان عديدة منها  -8

 ماسبق ( كل-علما  د -مهارة  ج-حرفة   ب-أ)

 ..........دبي....تم تشغيل اول شرطي الي في امارة   -9

 الفجيرة ( -الشارقة ج-دبي ب -)أ

 ماسبق كل..... .............للتكنولوجية اهمية في حياتنا  -10

 سبق (ما كل-وفرت الوقت د -سهلت البحث العملي ج-سهلت التنقل ب-)أ
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 ............كاملة....تطمح امارة دبي الي تغطية المدينة باالنترنت المجاني  -11

 جزء منها ( -نصفها ج -كاملة ب-أ) 

 .............التكنولوجيامعرض جيتكس يعرض احدث ماتوصلت اليه..... -12

 العطور(-المالبس ج  -التكنولوجيا   ب-)أ

من  ئرات يعداستخدامات الحاسوب في تصميم السيارات والطا  -13
 .............الصناعةمجاالت.....

 التجارة االلكترونية( –ج  االتصاالت -ب  الصناعة -)أ

 ..........الذكي التعلممبادرة وفرت صفوفا ذكية مزودة بسبورات ذكية .... -14

 ( االتصاالت –التجارة االلكترونية    ج-التعلم الذكي       ب-)أ 

 التجارةعبر مواقع البيع االلكتروني..القيام بعمليات البيع والشراء  -15
 ............اللكترونية

 التعلم الذكي (-الصناعة ج -التجارة االلكترونية ب-)أ

 .............ماسبق كل....االسباب التي تؤدي الي تلف الطرق  -16

 كل ماسبق( -االمطار د -ارتفاع درجة الحرارة ج-الحمولة الزائدة للشاحنات   ب-)ا

 ...............ماسبق كل......ة الطرق يقصد بصيان -17

 كل ماسبق (-الرصف د -الرصف د-الحماية من االضرار ج -االصالح ب-)أ

 ..............الطرق رصف...............تستخدم في تستخرج من النفط القار مادة لزجة -18
 بناء البيوت  ( -صناعة الزجاج  ج-رصف الطرق ب -)ا

 ............اسبقم كلواجبي اعطاء الطريق .... -19

 (كل ماسبق-د نظافته-احترامه  ج-حقه ب-)أ

قطار االتحادعبارة عن شبكة من السكك الحديدية تمتد  -20

 ..........كم1200..........لمسافة

 كم (3000 -كم ج2000-كم ب1200-أ) 

 ....ماسبق كل...........المواد التي ينقلها القطار  -21

 (سبقكل ما-دالمعادن -الصخور ج-السلع  ب-)أ

 ........سطح االرض مغلقة ومفتوحة من اولها واخرها تحتاالنفاق ممرات .... -22

 (اعلي -تحت  ج-فوق   ب-)أ
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 ...............ماسبق كلمن جسور دولتي االمارات جسر ...... -23

 كل ماسبق (-القرهود د-العائم ج-المقطع ب-)أ

 ............ماسبق كلمن انفاق دولتي االمارات نفق... -24

 (كل ماسبق -دوادي الحلو -المطار ج-ندغة  بالش-)أ

 ........لخدمة المجتمعواقعاالبتكار يعني تحويل االفكار الي .....    -25

 حلم (-خيال ج-واقع   ب-)ا

 ........ ماسبق كلالمسؤلية انواع منهاالمسؤلية.... -26

 (كل ماسبق-االخالقية د-الدينية ج-الجتماعية ب-)أ

 ............ البصرة..ولد بن الهيثم في مدينة...... -27

 القاهرة(-بغداد  ج-البصرة ب-)أ

 ...............المظلمابتكر بن الهيثم الكاميرا واسماها البيت....... -28

 المعكوس (-المريح ج-المظلم ب-)أ

 ...........خليفةرئيس دولة االمارات العربية المتحدة هوالشيخ ............ -29

 راشد(-محمد ج-خليفة   ب-)أ

 ماهي عناصر الطقس؟لثاني السؤال ا

 ...................الرطوبة.......................    ........الرياح......

 ......................الحرارة درجة.......    .....االمطار.............

 السؤال الثالث:اذكر العوامل المؤثرة في المناخ ؟

 ......................التضاريس...

 .......زيع اليابس والماءتو....

 ................العرض دوائر....

 السؤال الرابع اكمل تنقسم النباتات الصحراوية الي

 نباتات معمرة مثل شجرة الغاف.-1

 نباتات حولية مثل الخبيز-2 
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 السؤال الخامس اذكر انواع التكنولوجيا؟

 .........السيارات........

 ....الذكية الهواتف.......

 ..........االنترنت........

 .....الحواسيب............

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

 السؤال السادس اذكر اهم انجازات الشيخ خليفة؟

 انجازات عمرانية)بناء المساكن الشعبية(

 انجازات تعليمية بناء المدارس

 انجازات انسانية )تقديم المساعدات لشعوب العالم(

 سابع بم تفسر ارتفاع درجة الحرارة صيفا في بالدي دولة االمارات العربية المتحدة؟السؤال ال

 بسبب سقوط الشمس بزاوية عمودية
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