
                                         

                                         
 
  

             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائذة في الفكز واألداء والمخزجات رؤٌت الوذرست

 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

                                        

 هراجعت اجتواعٍاث للصف األول 
 

َراِسً   (8102-8102) الَعاُم الذِّ

                        

 الثالثالفصل الذراسً 

 

        

 هعارف الىحذتٍن : الخاهست والسادست  و ههاراث هلخص 

 (أحب وطنً ، بالدي هلتقى العالن )
 

 ههارة التصنٍف  ههارة الربط  ههارة االكتشاف
 ههارة التلىٌن               ههارة إكوال الجول            ههارة التوٍٍز         

  اسن الطالب
   الصف والشعبت

  خىلت حسن   :الوادة تُهَعلِّو
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 (   الوحدة الخامسة " أحب وطني)                                     
 الدرس الثاني : بيئتي مستقبمي -2الدرس األول : النظام في بالدي ،  -1

 الدرس الثالث : أحب أن أعمل    -3

 سموك غير صحيح ( فيما يأتي : نياية كل جممة عبارة ) سموك صحيح ( أو )السؤال األول : 

 .....................حتى ُأرضي ربي وأسعد في حياتي .       وأحترم أفراد أسرتي  طيع والدي  أ   -1
 

 ......................أخرج من المنزل بدون إذن والدي  .                                        -2
 

 البيت أو المدرسة أو المسجد .    .......................ال أسرف في الماء أينما كنت سواء في  -3
 

 أرتب سريري عندما أستيقظ وأساعد والدتي في أعمال المنزل .          ........................  -4
 

 أحترم عمال النظافة ألنيم أشخاصا يجعمون المكان حولي نظيف وجميل . .....................  -5
 

 أحترم أنظمة مدرستي وأنتبو لشرح الدرس حتى أكون تمميذًا مجتيدًا.      ......................  -6
 

 .                   .......................أتغيب عن مدرستي وال أشارك في األنشطة المدرسية  -7
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 . رألّون الدائرة التي تشير إلى السموك الصحيح بالمون األخض  السؤال الثاني :
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 لّون يا صغيري السموك الصحيح بألوان جميمة .السؤال الثالث : 
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                                                                            فيما يأتي :  بطل بين الصورة والعبارة المناسبةأصل يا  الرابع :السؤال 

                                                  

                 أحافظ عمى نظافتي الشخصية حتى أتمتع بصحة جيدة ()             

 

 (        أستخدم األماكن المخصصة لممشاة )                     

      

 أضع المخمفات في األماكن المخصصة ليا ()                 
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   ( بيئتي مستقبمي : ) الدرس الثاني                      
 استكشف يا صغيري أىم مصادر تموث البيئة : :  السؤال الخامس
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 في مكانيا المناسب : اكتب يا بطل بخط جميل أنواع التموث البيئي 

 

 تموث التربة (  -تموث المياه    -تموث اليواء  ) 

 

                            

 

 

 تذكر ٌا مبدع جهود دولتً الحبٌبة اإلمارات لحماٌة البٌئة : 
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  الصورة التي تمثل السموك الصحيح بألوان جميمة :لّون يا فنان السؤال السادس : 

 

  

 

 

 

 عالمة صح بجانب العبارة الصحٌحة للمحافظة على بٌئتً:أضع 

  

 

 

 

 

الماء ..... ىو الحياة 
 فمنحافظ عميو        

استخدم أكياس البالستيك 
 بكثرة 

أطفئ المصباح في النيار  ترك صنبور المياه مفتوحا  
 لتوفير الطاقة 
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 تعر ف يا صغيري داللت الرموز التالية , وعبر  كتابيا عن معناىا :  :السؤال السابع 
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 حّوط يا صغيري بدائرة حول نوع العمل الذي تحبو واكتب أسماء المين التالية :  :السؤال الثامن 

 

 

 

    

 ضع عالمة صح أمام الصورة التً تمثل العمل :    
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 اكتب يا صغيري أسفل كل صورة احتياجاتك التي ال يمكن أن تعيش بدونيا ::  السؤال التاسع

 

    

 

 

                         لّون يا صغيري الصورة التي ترمز إلى احدى الحاجات األساسية لإلنسان :    
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 .  الخطأ( أمام العبارة   x( أمام العبارة الصحٌحة وإشارة )  √إشارة  )  ضع  : السؤال العاشر

 سبٌل النجاح والتمٌز .         )              (اذاكر دروسً ألن المذاكرة واالجتهاد والعمل   -1

 

 (              )           عندما أهمل واجباتً واألعمال المطلوبة منً أكون شخصا ناجحا .  -2

 

 )               (                 العمل والجد واالجتهاد سبٌلنا لتوفٌر حاجاتنا وتطوٌر بالدنا .  -3

 

 )               (      ل على النقود لشراء السلع التً نحتاجها .         العمل وسٌلة للحصو  -4

 

( فً الدائرة متبعا خطوات الحصول على  4, 3,  2, 1رتب ٌا بطل الصور بكتابة األرقام )  -

 حاجاتنا : 
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 بالدي ممتقى العالم (السادسة :  )  الوحدة                   

الدرس الثانً : رحالة ومستكشفون , الدرس الثالث :  -2الدرس األول :اإلمارات بالدي ,  -1

 النبات الطبٌعً فً بالدي 

 

 : له فٌما ٌأتً ي بٌن المصطلح والتعرٌف المناسب صل ٌا صغٌر:  السؤال األول

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوط ٌا بطل على اسم اإلمارة التً تعٌش فٌها :  -

 

 عجمان    -الشارقة      -دبً         -أبوظبً        

 

 

 . الخطأ( أمام العبارة   x( أمام العبارة الصحٌحة وإشارة )  √إشارة  )  ضع 

 تعمل مضٌفة الطٌران فً المتحف .                                           )           ( -1

 )           (                         الموقع هو موقع المكان بالنسبة لألماكن المجاورة . -2

 )           (      ترتبط دولة اإلمارات بعالقات حسنة مع الدول المجاورة والصدٌقة . -3

 

تحفظ فيه اآلثار القذيمة             هى المكان الذي   
 المجتمع 

 المتحف  ىي األماكن الميمة في دولتي     

 مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد 
الوعالن           
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 ىطه: أداء مؤسسي متطىر يضمه الجىدة في المخزج ويحقق الشزاكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 السؤال الثانً :  أصل بخط بٌن الصورة والعبارة المناسبة لها : 

 من معالم دولة اإلمارات العربية المتحدة :

 

                                       

 

                               

 

                                 

 

برج خميفة في 
 دبي 

 هتحف دبً      

مسجد الشيخ 
 زايد
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 : أصل بخط بٌن الصورة والعبارة المناسبة  السؤال الثالث :

 

             

 

 

 

 

 

 

 المدارس

األماكن 
 الترفييية

 األسواق 
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  لّون ٌا صغٌري المربع الذي ٌدل على العبارة الصحٌحة:السؤال الرابع :   

 

            زار ابن بطوطة ثالث دول .   -1

 

 الرحالة هو الشخص الذي ٌسافر كثٌراً .   -2

 

 . تنقل ابن بطوطة أثناء رحالته بالطائرة   -3

 

 السفر هو االنتقال من بلد إلى بلد .  -4

 

 الدولة هً المكان الذي ولد وعاش فٌه اإلنسان .  -5

 

 حّوط برسم دائرة حول عدد البلدان التً زارها ابن بطوطة .  -

20                   30                     40 

 حّوط برسم دائرة حول الدولة التً زارها ابن بطوطة ألداء فرٌضة الحج :  -

 مصر                 المغرب            السعودٌة      
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  ارسم مربعاً حول دولتٌن من الدول التً زارها ابن بطوطة فً رحالته :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ظلل ٌا صغٌري الدائرة الدالة  على الصحراء تحت أسفل الصورة  :  السؤال الخامس
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 صحراء دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . لّون ٌا مبدع  -

 

 

 

 

 

 :  اكتب ٌا بطل نوع النبات الطبٌعً الذي توضحه الصورة .  السؤال السادس

                             

 

 

 

 

 

 

.................................. 
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 أصل بٌن الصورة والكلمة المناسبة لها :  -

             

                                  

 

 

 :  لّون المربع الذي ٌدل على العبارة الصحٌحة:  السؤال السابع 

 الغاف من النباتات الحولٌة .   -1

 ٌنمو شجر الغاف فً صحراء أم القٌوٌن .   -2

 ٌستخدم خشب الغاف فً بناء المسكن .  -3

 الصحراء هً األرض الخضراء كثٌرة المطر والنباتات ومناخها بارد .   -4

 النبات الطبٌعً هو الذي ٌنموبقدرة هللا سبحانه وتعالى  دون تدخل اإلنسان .   -5

 شجرة الغاف شجرة معمرة تتحمل الحرارة المرتفعة .   -6

نباتات 
  حولية 

نباتات 
 معمرة
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