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 من أهم األسواق الشعبية القديمة في إمارة الشارقة ؟؟   -1

 سوق العرصة    0

 سوق الزعفرانة    0

 سوق نايف    0

 من مظاهر التقدم التكنولوجي للبيع والشراء  ؟؟    -2

 الذهب والفضة   0

 المقايضة   0

 النقود اإللكترونية   0

 ثاني مراحل االقتصاد العالمي سميت بمرحلة ؟؟   -3

 اإلنتاج   0

 المقايضة   0

 النقود المعدنية   0

نوع من األسواق التي تحكي قصص البالد الماضية وتاريخها اإلقتصادي   -4

 ؟؟   واإلجتماعي

 األسواق اإللكترونية  0

 األسواق التجارية   0

 األسواق الشعبية   0

 

 

 

 



 الى أي مجرات تنتمي الشمس ؟؟  -5

 درب التبانة   0

 درب العريش   0

 درب الزعفرانه   0

 كان الناس في العصور القديمة يرصدون الكواكب والنجوم بـ ؟  -6

 المنظار   0

 التلسكوب  0

 العين المجردة   0

 ما هو العلم الذي يعنى بدراسة األجرام السماوية ؟؟  -7

 علم الطب   0

 علم الفلك   0

 علم االقتصاد   0

 ؟؟    فسر البيروني تعاقب الليل والنهار بـ -8

 بسبب دوران الشمس حول األرض  0

 بسبب دوران األرض حول نفسها   0

 بسبب دوران األرض حول الشمس  0

 

 

 

 

 



 من أبرز الظواهر الذي يدرسها علم الفلك ؟؟ -9

 الخسوف والكسوف   0

   الهندسة  0

 المد والجزر   0

  

كان لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في بداية السبعينات حافزا   -10

 لتوجيه اهتمام الدولة للفضاء مع وكالة ؟؟  

 السيارات   0

 ناسا   0

  البيئة  0

 من أهداف وكالة اإلمارات للفضاء  ؟؟  -11

 الحفاظ على النبات الطبيعي   0

 زيادة الصناعة   0

 ارسال أول مسبار عربي وإسالمي الى المريخ  0

كبرعدد من األقمار الصناعية على مستوى؟  -12  تمتلك دولة اإلمارات أ

 أوروبا  0

 الشرق األوسط   0

 أمريكا   0

 ما مفهوم النبات الطبيعي ؟  -13

 هي التي تنمو من تلقاء نفسها دون تدخل اإلنسان  0

 هي التي ال حياة لها وتنمو بنفسها   0

 هي التي تنمو بتدخل اإلنسان   0



 تتصف بيئة دولة اإلمارات بطبيعة نباتية ؟  -14

 فقيرة   0

 متوسطة  0

 غنية   0

 

 أي من النباتات التالية تعد من النباتات الحولية ؟   -15

 النخلة   0

 السدر   0

 الحميض   0

 ي من النباتات الطبيعية التالية تعد نباتات معمرة ؟؟ أ  -16

 الفقع   0

 الحميض   0

 الغاف   0

 يعد نبات اليعدة من النباتات الطبيعية التي تعالج ؟  -17

 سترول  ليتخفيض نسبة الكلو 0

 التخلص من آالم البطن   0

 زيادة نسبة الكالسيوم   0

 يعد نبات الزعتر من النباتات الطبيعية التي تعالج ؟  -18

 تحسين الشهية   0

 يحفز أداء الجهاز المناعي   0

 عالج لسعات العقارب  0

 

 



 ما المادة التي تصنع منها حبال السفن ؟  -19

 الورق   0

 الليف   0

 األلمنيوم   0

 

 

 تعرف مهنة صناعة السفن في الخليج العربي بمسمى ؟  -20

 النجارة   0

 الحدادة   0

 الجالفة   0

خشابها سكان دولة اإلمارات في بناء  أما اسم الشجرة المحلية التي استخدم  -21

 السفن ؟ 

 السدر   0

 اليعدة   0

 الزعتر   0

 ؟ هو الشخص الذي يناول أدوات الجالفة وتنظيف موقع العمل   -22

 األستاذ   0

 العامل   0

 مسؤول الشالمين   0

 )السفار( هي من السفن التي تبحر لمسافات ؟؟   -23

 بعيدة   0

 قريبة   0

 متوسطة   0



 ب بمهندس السفن ولد في دبي وهو؟ ق رواد صناعة السفن ولأحد   -24

 سيف محمد بالقيزي   0

 علي مبخوت  0

 محمد بن سليم   0

 

 

 اخذ ابن سينا المعرفة والعلوم من العالم ؟    -25

 افالطون  0

 الجاحظ   0

 ابوقراط   0

 ولد ابن سينا في قريه من قرى ؟  -26

 أفغانستان   0

 بخارى   0

 الصين   0

ما اللقب الذي اطلق على ابن سينا ويدل على عبقريته في تشخيص المرض   -27

 ؟

 مستشار الملوك  0

 الشيخ   0

 علم أعالم الطب   0

 ما اإلنجاز الذي حققه العالم ابن سينا وهو في سن العاشرة من عمره ؟  -28

 حفظ القرآن الكريم كامال  0

 اللعب والسهر   0

 تفوق في الفلسفة   0



 اكب المجموعة الشمسية من حيث قربه للشمس ؟ ثاني كو -29

 المريخ   0

 زحل   0

 الزهرة   0

 من مؤلفات ابن سينا الذي استند اليه العديد من أطباء العالم ؟  -30

 كتاب رسالة اآللة الرصدية   0

 كتاب القانون في الطب   0

 كتاب األجرام السماوية  0

كثر من غيره ؟  -31  ما الشكل التخطيطي الذي يستوعب أعداد سكانية أ

 التخطيط الدائري   0

 التخطيط الشريطي   0

 التخطيط الشبكي   0

 ما أهم العوامل التي ساهمت في استقرار اإلنسان ؟  -32

 زراعة األراضي   0

 حرية التنقل   0

 صيد الصقور   0

ما المقصود بالشكل العام التي تتخذه المنطقة من حيث اإلطار الخارجي   -33

 وشبكة الشوارع الداخلية ؟؟  

 تدوير النفايات   0

 تخطيط المدن   0

 الهجرة الداخلية   0

 

 



 بوظبي الشكل التخطيطي ؟؟  أتتخذ مدينة  -34

 الشبكي   0

 الشريطي   0

 الدائري   0

 

 أقدم اشكال تخطيط المدن هو الشكل ؟؟    -35

 الدائري   0

 الشبكي   0

 الشريطي   0

كثر أشكال تخطيط المدن انتشارا   -36  لماذا يعد التخطيط الشريطي من أ

 بسبب وقوف الزحف العمراني   0

 بسبب قلة عدد السكان   0

 بسبب قلة اإلزدحام المروري   0

 ما أبرز أسباب نمو المدن  -37

 األزمة االقتصادية   0

 قلة األراضي الزراعية  0

 الكثافة السكانية   0

 فن وعلم تصميم وتخطيط وتشييد المباني والمنشآت ؟؟  -38

 هندسة العمارة   0

 هندسة الجينات   0

 هندسة الزراعة   0

 



ازه المعماري الفريد ويقع في قلب الساحة التجارية  موقع أثري يتميز بطر  -39

 المقابلة لشارع العروبة الشهير ؟؟  

 قلعة الجاهلي   0

 قصر الحصن   0

 حصن الشارقة   0

 

 

 أول رحلة فضاء للقمر قام بها رواد الفضاء األمريكيين عام ؟  -40

 م   1971 0

 م   1978 0

 م   1982 0

 طالق برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ؟؟  إما هو الهدف من  -41

 التفاخر   0

 اعداد رواد فضاء اماراتيين   0

 السياحة   0

 من هو أول رائد فضاء إماراتي ؟؟   -42

 محمد بن سليم   0

 سالم الظاهري    0

 هزاع المنصوري   0

 

 

 



قضاها رائد الفضاء   التي  كم مدة الرحلة الفضائية الى محطة الفضاء الدولية -43

 اإلماراتي هزاع المنصوري ؟؟  

 أيام   8 0

 يوم   14 0

 يوم   22 0

 ؟؟ أبرز نتائج رحلة اإلمارات للفضاء  من   -44

 التعليم الهجين    0

 تحقيق حلم الشيخ زايد رحمه هللا   0

  الهندسة المعمارية  0

 

  

                                                                                                                   


