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   %60ومن الماء  %30يتكون كوكب االرض من اليابسة  ∏

  الماء ال لون لة وال طعم وال رائحة 

   الن الماء يغطي معظم سطح  ←سمي كوكب االرض بالكوكب االزرق

 النهاراالرض 

 يعيش غليها الكائنات الحية  ← الكرة االرضية 

 لونها اخضر  و ازرق  ←                   

 خلقها هللا تعالى   ←                    

  ينتج عنها  ←ساعة  24الكرة األرضية تور حول نفسها بأستمرار كل

 تعاقب الليل و النهار 

  المصدر الرئيسي للضوء  ←الشمس 

  لألرض قمر واحد 

  هو المكان الذي توجد بة األرض و الشمس و القمر ←الفضاء 

  النهار ابدأ عند طلوع الشمس فأنا   ※

 كوكبنا األرضي 
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  الليل  أظهر بعد غياب الشمس فأنا  ※

  ينير األرض ليال  ←القمر 

  مصدر رئيسى للضؤ نهارا  ←الشمس 

    الحركة السنوية لألرض ※

  تدور األرض حول نفسها من الغرب الي الشرق وتستغرق سنة واحدة 

نصفها يكون مائل نحو الشمس و األخر بعيدا  الشمستدور األرض حول 

  عنها مما يسبب حدوث فصول السنة 

 

     فصول السنة ※ 

 الشتاء  ←الخريف  ←الصيف  ←الربيع   

يع   ◊  جو معتدل مشمس    ←ال  

ف  ◊  جو حار  ←الص  

ف  ◊ يع  ←الخ  ال ساقط اوراق االشجار لتنمو   ت  

ر   ←الشتاء  ◊  مطر غ  

  

  الصيف أذهب الي البحر في فصل   ※
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   الشتاء  تغزر االمطار في فصل ※

  الخريف تتساقط اوراق االشجار في فصل   ※

  الربيع يعتدل الجو وتشرق الشمس و تتلون االزهار في فصل  ※

  

   مسطحات مائية أصغر من المحيطات في المساحة والعمق  ←البحار 

 

  مسطح كبير جدا من الماء المالح  ←المحيط  

  عدد المحيطات خمس من االكبر لالصغر  

   المحيط الهادي 
   المحيط األطلسي 
   المحيط الهندي 
   المحيط المتجمد الشمالي 
   المحيط المتجمد الجنوبي 

   مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات  ←الخليج 

 المضائق  ويتصل بالمحيط عبر فتحات ضيقة تسمي              

  الخليج العربي االمارات تشرف على اشهر خليج في العالم وهو 

  المحيط الهادي أكبر المحيطات مساحة  ※

 السفن و القوارب وسيلة النقل في البحار و المحيطات  ※



1.  

أسماك و كائنات حية  المخلوقات التي تعيش في البحار و المحيطات  ※

  مختلفة 

  ال نرمي المخلفات و األكياس في البحار ألنها تدمر األسماك  ≠

  

 

 

 العربي تشرف األمارات العربية المتحدة علي الخليج  .1

 البحار مسطحات مائية اصغر من المحيطات  .2

 المضائق يتصل الخلجان بالمحيطات عبر فتحات ضيقة تسمى  .3

 اللؤلؤ الغواص األماراتي يغوص في البحار بحثا عن  .4

 المحيط مسطح كبير جدا من الماء المالح  .5

 الخليج مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات  .6

  الهاديسمك السلمون يعيش في المحيط  .7

 فصول السنة ويسبب حدوث سنة تدور االرض حول الشمس كل  .8

 الليل و النهار وث وتسبب حد يوم تدور االرض حول نفسها كل  .9

   

 

 تذكر أن 



1.  

   التصحيح مع ) ꭓ  ( عالمة او )  √ (  عالمة ضع ←

  لهادي) ا  ꭓ( اكبر المحيطات مساحة المحبط الهندى  .1

 الصيف)    ꭓ( اذهب الي البحر في فصل الربيع  .2

 ) √األمارات تشرف علي الخليج العربي (   .3

 الشمس)    ꭓ( تحدث فصول السنة عندما تدور االرض حول نفسها  .4

)    ꭓ(   يحدث تعاقب الليل والنهار عندما تدور االرض حول الشمس  .5

 نفسها

 االزرق)    ꭓ( الكوكب االرضي سمي بالكوكب االخضر  .6

 ) √اظهر بعد غياب الشمس فانا الليل (   .7

 )     ꭓ( الخليج هو مسطح مائي اصغر من البحار  .8

 )  √المحيط  مسطح كبير جدا من الماء المالح (  .9

 خمسة )  ꭓ(  عدد المحيطات اربعة علي كوكب الكرة االرضية  .10

 الخريف )    ꭓ( تتساقط اوراق االشجار في فصل الربيع  .11

 الهادي )   ꭓ(  سمك السلمون يعيش في المحيط األطلسي  .12

 )   √الخليج مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات (  .13

 )   √ساعة (  24تدور االرض حول نفسها كل  .14

 )  √قمر واحد (   لألرض .15

 )  √البحار اقل عمق من المحيطات (  .16
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 )   √يتصل الخليج بالمحيط عبر فتحات ضيقة تسمى المضيق (  .17

 تدمر االسماك  )  ꭓ(نتخلص من المخلفات في البحار  .18

  ما هو...... ←

 الكوكب االرض ) (  %60والماء  %30يتكون من اليابسة 

 الماء ) ( ال لون لة وال طعم وال رائحة 

 ظاهرة تحدث عند دوران االرض حول نفسها 

 تعاقب الليل و النهار ) ( 

 ظاهرة تحدث عند دوران االرض حول الشمس 

 فصول السنة االربعة ) ( 

 الفضاء ) ( هو المكان الذي توجد بة االرض و الشمس و القمر 

 الشمس ) ( المصدر االساسي للضوء علي االرض 

 البحار)( مسطحات مائية اصغر من المحيط في المساحة والغمق 

 ( الخليج ) مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات

 العربي ) ( خليج تشرف علية دولة االمارات العربية المتحدة 

 المحيط الهادي ) ( اكبر المحيطات مساحة 

 السفن و القوارب )( وسيلة النقل في البحار والمحيطات 

 (سمك السلمون ) ك يعيش في المياة المالحةسم

 المضائق ) –( المضيق يتصل المحيط عبر فتحات ضيقة 

 ( النهار )  يبدء عند طلوع الشمس
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   كمل الناقصأ

  

 ..........تشرف األمارات العربية المتحدة علي الخليج  .1

 ..........مسطحات مائية اصغر من المحيطات  .2

 ...........يتصل الخلجان بالمحيطات عبر فتحات ضيقة تسمى  .3

 ............الغواص األماراتي يغوص في البحار بحثا عن  .4

 .............مسطح كبير جدا من الماء المالح  .5

 ............مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات  .6

 ...............سمك السلمون يعيش في المحيط  .7

 ..........ض حول الشمس كل تدور االر .8

  ...............ويسبب حدوث 

   ..........تدور االرض حول نفسها كل  .9

  ............وتسبب حدوث 
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   ) مع التصحيح ꭓ ) او عالمة (  √ضع عالمة ( 

  

 الهندى (  ) اكبر المحيطات مساحة المحبط  .1

 )     اذهب الي البحر في فصل الربيع ( .2

 )  األمارات تشرف علي الخليج العربي (   .3

 )     تحدث فصول السنة عندما تدور االرض حول نفسها ( .4

 يحدث تعاقب الليل والنهار عندما تدور االرض حول الشمس (   )    .5

 )     الكوكب االرضي سمي بالكوكب االخضر ( .6

 ) اظهر بعد غياب الشمس فانا الليل (   .7
 )      البحار ( الخليج هو مسطح مائي اصغر من .8

 )     المحيط  مسطح كبير جدا من الماء المالح ( .9

 )عدد المحيطات اربعة علي كوكب الكرة االرضية (   .10
 )      تتساقط اوراق االشجار في فصل الربيع ( .11

 )   سمك السلمون يعيش في المحيط األطلسي (   .12

 )    الخليج مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات ( .13

 )    ساعة (  24تدور االرض حول نفسها كل  .14

 )   لألرض قمر واحد (   .15

 )    البحار اقل عمق من المحيطات ( .16
  )    يتصل الخليج بالمحيط عبر فتحات ضيقة تسمى المضيق ( .17

  )       تخلص من المخلفات في البحار (. 18 
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  ما المقصود بما يلي........

 )                    ( %60والماء  %30يتكون من اليابسة  

 )            ال لون لة وال طعم وال رائحة ( 

 ظاهرة تحدث عند دوران االرض حول نفسها  

)                               ( 

 ظاهرة تحدث عند دوران االرض حول الشمس  

)                                  ( 

 )             هو المكان الذي توجد بة االرض و الشمس و القمر ( 

 )                    المصدر االساسي للضوء علي االرض ( 

 )            مق (عمسطحات مائية اصغر من المحيط في المساحة وال 

 )            ( مسطح مائي تحيط بة اليابسة من ثالث جهات 

 )             خليج تشرف علية دولة االمارات العربية المتحدة ( 

 )                 اكبر المحيطات مساحة ( 

 )                في البحار والمحيطات (وسيلة النقل  



1.  

 )                ( سمك يعيش في المياة المالحة 

 )                    (يتصل المحيط عبر فتحات ضيقة  

 )                    ( يبدء عند طلوع الشمس 

 (                )   الربيع والصيف والخريف والشتاء 
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خمسة ما هي........عدد المحيطات    

1-  ..........................  

2- ............................  

3- ............................  

4- ............................  

5- .............................  


