
1 
 

 الصف:األول)    (                                                        اسم الطالب:.......................

 

 لمادة التربية الوطنية الثالثللفصل الدراسي  ورقة مراجعة 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة: األول:السؤال 

 

 تحاد في إمارة :يقع متحف اال -1

 الشارقة                   دبي                                       أبوظبي       

 يقع جبل جيس في إمارة : -2

 أبوظبي                دبي                                   س الخيمة    أر

 :حاكم دولة اإلمارات -3

 الشيخ محمد بن راشد       الشيخ خليفة                 رحمه هللا –الشيخ زايد 

 مؤسس دولة اإلمارات: -4

 الشيخ محمد بن راشد       الشيخ خليفة                 رحمه هللا –الشيخ زايد    

 عاصمة دولة اإلمارات : -5

 الشارقة                             أبو ظبي                     دبي                

قياس قدرة المتعلم على تذكر  الهدف:

المعلومات التي تم 

                  دراستها
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  :(الحفظ والتذكر)مهارة :نيالثاالسؤال 

 ضع عالمة  صح أمام العبارة الصحيحة وخطأوعالمة خطأ  

 :طأأمام العبارة الخ

 (        يقع برج خليفة في دبي ) -

 الموجودة في الشارقة عالم فيراري )         ( السياحية من المعالم -

 يقع متحف اللوفر في أبو ظبي )      ( -

 سعادة وتسامح )       (في يعيش سكان دولة اإلمارات  -

 الذي تحفظ فيه الكتب )       (المتحف هو المكان  -

 )مهارة التمييز(: -السؤال الثالث:

 ( أو ) غير صحيح( سلوك صحيح)عبارة اكتب 

 بما يناسب:

 

 

 

 

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

قياس قدرة المتعلم على التمييز بين الهدف: 

 السلوك الصحيح والسلوك غير الصحيح.

قياس قدرة المتعلم  الهدف:

على تذكر المعلومات التي تم 

                  دراستها
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 تلخيص

 .-رحمه هللا -مؤسس دولة اإلمارات هو الشيخ زايد  -1

 .-حفظه هللا –حاكم دولة اإلمارات هو الشيخ خليفة بن زايد  -2

 .-رحمه هللا–أول نائب رئيس لدولة اإلمارات الشيخ راشد بن سعيد  -3

 عدد اإلمارات في دولتنا الحبية سبع إمارات. -4

 عاصمة دولة اإلمارات هي إمارة أبو ظبي. -5

 عاصمة الثقافة هي إمارة الشارقة. -6

 ارة دبي.يوجد متحف دار االتحاد في إم -7

 الذي تحفظ فيه اآلثار القديمة.المتحف هو المكان  -8

 تتميز بالدي دولة اإلمارات بموقع مهم، جعلها ترتبط بعالقات حسن الجوار. -9

 تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول ذات المعالم السياحية الجميلة من أهمها:-10

 متحف اللوفر في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي. -أ
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 برج خليفة في إمارة دبي. -ب 

 الشواطئ الرائعة في الفجيرة.-ج

 عالم فراري في أبو ظبي. -د

 رأس الخيمة. -جبل جيس -ع

 حصن فلج المعال  في أم القوين. -ه

 السوق المركزي بالشارقة. -و

 متحف عجمان بعجمان. -ي

 يتمتع شعب اإلمارات بالسعادة. -10

 السعادة.مسببات حسن الجوار والتسامح والمحبة من  -11
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