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 2 عمر حسن      الهير 

 أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها من كلمات بني القوسني ؟: السؤال األول 

 –المريخ  –األزرق  –الكوكب  –السنوية  –اليومية  –الغير حية  -الحية  ) 
 (شبه كروي  -المشتري –عطارد  –الزهرة 

 ..........................................شكلي  1-

 ...........................أكبر الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية أنا  2-

 .........................................أقرب الكواكب للشمس أنا  3-

 ........اتجاه دوراني يختلف عن باقي الكواكب من الشرق إلى الغرب أنا  4-

 ............................يطلق علي الكوكب األحمر أنا كوكب  5-

 ..................................هو لون كوكب األرض  6-

 .................................نحن  8أصغر من النجم وعددنا  7- 

 .................................الحركة ,دوران األرض حول الشمس  8-

 ...............................الحركة , دوران األرض حول نفسها  9-

 ................................المواصالت من الكائنات  10-

 ..............................االنسان والنبات والحيوان من الكائنات  11-

اكتب على الشكل االتي الكلمات بني القوسني الستكمال دورة املاء يف : السؤال الثاني 

 الطبيعة مستعينا بالكلمات اليت بني القوسني ؟

 (االنتقال       -التكاثف           -التبخر         -الهطول    )
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 3 عمر حسن      الهير 

 صل خبط بني املفاهيم والصور املناسبة ؟: السؤال الثالث 

 تلوث

 تلوث الهواء

 تلوث التربة

 تلوث  الماء

إعادة 

 التدوير

 مياه عذبة 

 مياه مالحة 

 كان حي 

 تبذير 

 تحلية المياه 
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 4 عمر حسن      الهير 

 ؟: أمام العبارة الغري صحيحة ( x)   أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( √   )      ضع إلشارة : السؤال الرابع

 .اتخلص من النفايات بوضعها في المكان المخصص )   ( 1-

 .رفع علم االمارات في دبي في قصر المنهل )   ( 2-

 1961ولد الشيخ محمد بن زايد في مدينة العين عام )   ( 3-

 .الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دبي )   ( 4-

 .تخرج الشيخ محمد بن زايد من كلية ساند هيرست )   ( 5-

 2004تولي الشيخ محمد والية العهد عام )   (  6-

 في قصر المنهل  1918ولد الشيخ زايد عام )   ( 7- 

 نوفمبر 30يوم الشهيد هو )   ( 8-

 نوفمبر  3يوم العلم هو )   ( 9-

 استشهد سيف غباش في مصر )   ( 10-

 أور رئيس للدولة هو الشيخ زايد وأول نائب هو الشيخ راشد )   ( 11-

 علم االمارات هو عبدهللا محمد المعينة  مصصم)   (  12-

 ما هي داللة الصور التالية ؟ : اخلامس  السؤال 

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

...................... ...................... ...................... ...................... 
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 5 عمر حسن      الهير 

 اكتب يف املكان املناسب من اجلدول االتي كلمات أوافق أو ال أوافق ؟ : السادس   السؤال 

 ال أوافق  أوافق الموقف الرقم

   أهتم الشيخ محمد بالبيئة 1

 ترتيب األرض بين الكواكب الرابع  2

 الباني المؤسس هو الشيخ عبدهللا  3

 رئيس الدولة الحالي هو الشيخ محمد بن راشد 4

 مفتوح عند الخروج من المنزل  اترك المباح 5

 عاصمة الدولة هي الشارقة  6

 في شعار الدولة الحالي الصقر 7

 اللون األخضر يدل على التضحية  8

 1966حكم زايد مدينة مسافي عام  9

 السيارة بالخرطوم  نغسل 10

 ؟ (رأس اخليمة   -أبوظيب       -العني  ) على خريطة االمارات عني : السابع  السؤال 
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 6 عمر حسن      الهير 

 يا ملك الصف وزميل التاريخ تذكر معي التواريخ التالية ؟ : الثامن  السؤال 

 السديرةاجتماع عرقوب  قيام دولة اإلمارات العربية

 اجتماع دبي األول  أستشهد سيف بن غباش 

 اجتماع دبي الثاني  ولد الشيخ محمد بن زايد

 قيام االتحاد عين الشيخ محمد ولي للعهد 

 ولد الشيخ زايد  ولد سيف بن غباش 

 اليوم الوطني يوم الشهيد

 تولي الشيخ خليفة الحكم يوم العلم

 وفاة الشيخ زايد

 مت
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