
الصف  
الفصل األول -االختبار  الثالث للمادة  1

الهير للتعليم االساسي والثانوي :  اسم المدرسة         

:......................................اسم الطالب       

-   A)          األول       : الصف والشعبة    B)

1

ة الدرجة كتابامالدرجة المستحقة باألرقالدرجة العظمىالسؤالم

مارات 1-1 3عمل الإ

4وخالتوصيل مع صور الش ي2-

3اترخي قيام الاحتاد 3-

5اختار الإجابة الصحيحة 4-

4خطوات قيام الاحتاد 2-1

1خريطة 2-

20المجموع

1

متراجع عاديمتفوق



2

تعرفت على علم–عزيزي التلميذ النجيب : اوالا األول السؤال 

على النموذج الذي أمامك , اإلمارات  خالل الحصص 

لون  العلم 

اربط بين الصورة والكلمة المناسبة ؟–عزيزي التلميذ النجيب : ثانيا 

الشيخ زايد رحمه هللا

الشيخ راشد رحمه هللا

ايدالشيخ  خليفة بن ز

مسجد الشيخ زايد 

3M

4M



3

ا األول السؤال  التاريخ ضع دائرة على–عزيزي التلميذ النجيب : ثالثا

الذي يمثل قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ا   في ( x)  وإشارة ( √) ضع إشارة –عزيزي التلميذ النجيب : رابعا

المكان المناسب ؟

25643

117 1298

197319741971

.اول رئيس لدولة اإلمارات هو الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا)          ( 1-

الشيخ زايد بن سلطان الحالي هو لدولة اإلمارات رئيس )          ( 2-

.إمارات 7عدد إمارات الدولة هو )          ( 3-

عاصمة دولة اإلمارات  العربية المتحدة هي أبوظبي )          ( 4-

.الشيخ خليفة من إمارات دبي )          ( 5-

.من خطوات قيام االتحاد اجتماع السدير )          ( 6-

.كلنا نحب دولة اإلمارات العربية المتحدة )          ( 7-

.9كان عدد اإلمارات المفروض أن تدخل في االتحاد هو )          ( 8-
.نائب رئيس الدولة الحالي هو الشيخ محمد بن راشد )          ( 9-

.كان الشيخ راشد بن سعيد نائب رئيس دولة اإلمارات )          ( 10-

3M

5M



4

ه اعز انسان على قلب والدييا -أوالا الثاني  السؤال 

.صل بين الصورة والكلمة 

حدة قيام دوةل الإمارات العربية املت

» التفاق التساعي» ديب الأول 

» التفاق السدايس» ديب الثاين 

التفاق الثنايئ 

ا  لعين ا–اعز انسان على قلب والديه ضع دائرة على كل من أبوظبي يا -ثانيا

أبوظبي 
الهير 

العين

ي الخليج العرب

4M

1M

توقيع ولي األمر 



الصف  
الفصل األول -االختبار  الثالث للمادة  2

الهير للتعليم االساسي والثانوي :  المدرسة         اسم 

:......................................اسم الطالب       

-   A)          الثاني        : الصف والشعبة    B)

1

ة الدرجة كتابامالدرجة المستحقة باألرقالدرجة العظمىالسؤالم

3التضاريس يف الإمارات1-1

4التوصيل مع املهن والادوات2-

-A33احلية املقارنة بني السهول الس

-3B 1ارمس جبل ولونه

4اختار الإجابة الصحيحة 4-

4التضاريس صور2-1

1معلومة وصورة 2-

20المجموع

1 متراجع عاديمتفوق



2

ين على خريطة اإلمارات الصماء ع–عزيزي التلميذ النجيب : اوالا األول السؤال 

ا االلوان  األرقام اآلتية التي تمثل التضاريس مستخدما

اربط بين الصورة والكلمة المناسبة ؟–عزيزي التلميذ النجيب : ثانيا 

الرحى

صيد السمك

التلى

الغوص

3M

4M



3

اأاألول السؤال  هل قارن بين الس–عزيزي التلميذ النجيب : ثالثا

الساحلي الشرقي والسهل الساحلي الغربي وفق 

المعطيات في صندوق المعرفة والجدول الذي أمامك 

ا   في ( x)  وإشارة ( √) ضع إشارة –عزيزي التلميذ النجيب : رابعا

المكان المناسب ؟

.تشرف دولة اإلمارات العربية المتحدة من جهة الشمال على بحر عمان )          ( 1-

من التضاريس الموجودة في اإلمارات الجبال )          ( 2-

السهول الساحلية الشرقية ضيقة بسبب وجود الجبال )          ( 3-

.أستخدم الخوص في القدم في صناعة المالبس )          ( 4-

-

3M

4M

ي دب–الفجيرة -الخليج العربي -ضيق–طويل –قصير 

السهل الغربي السهل الشرقيالمعطيات

الطول

واسعاالتساع

بحرعمانيشرف على

من المدن

ا ب  1Mارسم جبل ولونه–عزيزي التلميذ النجيب : ثالثا



4

ه اعز انسان على قلب والدييا -أوالا الثاني  السؤال 

.صل بين الصورة والكلمة 

ا  صل بين المعلومة وما يقابلها من إجابات صحيحة –ثانيا

4M

1M

واحةسهلصحراءجبل

ـ لالكاجوجةتستخدم 

توقيع ولي األمر 



الصف  
الفصل األول -االختبار  الثالث للمادة  4

الهير للتعليم االساسي والثانوي :  اسم المدرسة         

:......................................اسم الطالب       

-   A)          الثاني        : الصف والشعبة    B)

1

ة الدرجة كتابامالدرجة المستحقة باألرقالدرجة العظمىالسؤالم

5املفاهمي الواردة يف ادلرس1-1

2اجلبال اقسام2-

- 2صورة وأأمهية 3

3ريطة حتديد التضاريس عىل اخل4-

2.5اخلرائط اذلهنية 2-1

5.5معلومات مناخية 2-

20المجموع

1
متراجع عاديمتفوق



2

األول   السؤال 
5M.ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة : أوال

:هذا مفهوم ,كتلة ضخمة من الصخور المرتفعة عن سطح األرض 1-

-A        السهول-B        الصحاري-C       الوادي-D الجبال

:مفهوم هذا ,هي اراضي طويلة منخفضة تحيطها أراضي مرتفعة 2

-A        السهول-B        الصحاري-C       الوادي-D الجبال

:تقع الجبال في منطقة اإلمارات في المناطق3

-A        الشرقية-B        الغربية-C        الشمالية-D الجنوبية

:هذا مفهوم ,ارض منخفضة واسعة االمتداد قريبة من الساحل  4

-A        السهول-B        الصحاري-C       الوادي-D الجبال

:مفهوم هذا ,يابس محاطة بالماء من جميع الجهات 5

-A        الجزيرة-B        الصحاري-C       الوادي-D الجبال

:هذه فائدة , يستفاد منها في تخزين مياه األمطار 6

-A        السهول-B        الصحاري-C       الوادي-D الجبال

:هي ,جزيرة إماراتية سكنية 7

-A         هونشو-B        اداس-C                دلما-Dبني ياس

:هي ,نفطية جزيرة إماراتية 8

-A         هونشو-B        اداس-C                دلما-Dبني ياس

:هي ,تعتبر محمية طبيعية جزيرة إماراتية 9

-A         هونشو-B        اداس-C                دلما-Dبني ياس

:من الجبال الشهيرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة جبل 10

-A       طوبقال-B        حفيت-C               جيس-DB,C

ا  .ثال تقسم الجبال في دولة اإلمارات إلى قسمين  مع ضرب م: ثانيا

.........................مثال ........................ القسم األول 

.........................مثال ........................ الثاني  القسم 

2M



3

ا  2M.من خالل الصور استخرج اهمية السهول والجبال : ثالثا

ا  اء على خريطة اإلمارات الصم–عزيزي التلميذ النجيب : رابعا

ا االلوان  3mعين األرقام اآلتية التي تمثل التضاريس مستخدما



4

دوق استكمل الخريطة الذهنية اآلتية   بالعودة لصن: أوالا 

-الساحلية–السهول -جبل حفيت   –الجبال ) الكلمات 

.الداخلية  

2.5m

ا  ب عن الحظ متوسط درجات الحرارة في مدينة دبي ثم أج–عزيزي التلميذ النجيب : ثانيا

5.5mاألسئلة اآلتية 

ي  الثانالسؤال 

التضاريس 

درجة 

141720253342454443392918الحرارة

........................اذكر اسم الشهر الذي سجل أعلى درجة حرارة 1-

........................درجة حرارة أدنى اذكر اسم الشهر الذي سجل 2-

........................ما هو متوسط درجات الحرارة في مدينة دبي 3-

........................ما هو الفصل الذي تمثله شهور ديسمبر ويناير وفبراير4-

........................كم تبلغ درجة الحرارة في شهر مارس5-

ما هو الفرق في درجات الحرارة بين أعلى درجة وأقل درجة 6-

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

توقيع ولي األمر 


