
وزارة التربية والتعليم
1مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم األساسي ح

الشحيهند : مديرة المدرسة شيخة محمد  راشد: إعداد المعلمة 



(كوكب األرض ) : يا عسل الفراغ ااكملي

اشترى 

حمد  من 

السوق 

الموز 

والتفاح 

)    والبرتقال

4ـ(  
ـ  اشترى 

حمد ألخته 

فاطمة 

)       المانجو 

)5
رمى حمد 

قشرة 

الموز على 

)       األرض 

 )6
ـ شاهد 

حمد كلب 

أثناء 

عودته من 

السوق 

)       فأطعمها 

 )

تعاقي الليل والنهار   ـ  الفضاء  ـ    كوكب األرض ـ 

الكوكب األزرق  ـ الحركة السنوية  ـ 

ينتج عن دوران األرض حول ـ 1

.....................................نفسها

ـ تدور األرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق 2

............................وتستغرق  هذه الدورة سنة كاملة 

ه ـ مستوية السطح ويعيشون على سطحي وشكلي يشب3

. ............................الكرة 

ـ المكان الذي توجد فيه  األرض والشمس والقمر  4

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

ـ يبدو اللون األزرق على كوكب األرض لذلك سمي 5

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



(كوكب األرض ) (x)   أو ( \) /ضعي 

اشترى 

حمد  من 

السوق 

الموز 

والتفاح 

)    والبرتقال

4ـ(  
ـ  اشترى 

حمد ألخته 

فاطمة 

)       المانجو 

)5
رمى حمد 

قشرة 

الموز على 

)       األرض 

 )6
ـ شاهد 

حمد كلب 

أثناء 

عودته من 

السوق 

)       فأطعمها 

 )

)   (يرمز اللون األخضر للماء   واللون األزرق لليابسة ـ 1

)     (ـ ينتج عن دوران األرض حول نفسها يوم   واحد 2

)    (  ـ في فصل الربيع تتساقط األوراق  3

ـ  ينتج عن دوران األرض حول الشمس الفصول األربعة 4

)   (

)    ( ـ الكرة األرضية كبير ة جدا وهي تدور ثم  تتوقف 5

...............و.................و...............األربعةهيالفصول 

...................و

.................و.....................يتكون كوكب األرض من 

(كوكب األرض) اكملي يا عسل  الفراغات 



(البحار والمحيطات) : اكملي يا عسل الفراغ 

اشترى 

حمد  من 

السوق 

الموز 

والتفاح 

)    والبرتقال

4ـ(  
ـ  اشترى 

حمد ألخته 

فاطمة 

)       المانجو 

)5
رمى حمد 

قشرة 

الموز على 

)       األرض 

 )6
ـ شاهد 

حمد كلب 

أثناء 

عودته من 

السوق 

)       فأطعمها 

 )

البحار   ـ     المحيط   ـ  المضايق ـ  الخليج العربي

ـ تتصل الخلجان بالمحيطات عبر فتحات ضيقة 1

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

مسطحات مائية أصغر من المحيطات في المساحة ـ 2

.........................والعمق 

ـ مسطح مائي كبير جدًا من الماء المالح 3

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

ـ تشرف بالدي على أكبر خليج في العالم هو 4

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



(البحار والمحيطات) : ( x)   أو ( \) /ضعي 

اشترى 

حمد  من 

السوق 

الموز 

والتفاح 

)    والبرتقال

4ـ(  
ـ  اشترى 

حمد ألخته 

فاطمة 

)       المانجو 

)5
رمى حمد 

قشرة 

الموز على 

)       األرض 

 )6
ـ شاهد 

حمد كلب 

أثناء 

عودته من 

السوق 

)       فأطعمها 

 )

)     ( ـ المحيطات أصغر من البحار1

)   (أكبر المحيطات مساحة المحيط الهندي ـ  2

)    (ـ يعيش سمك السلمون في المحيط الهادي 3

وارب  القوالسفن ـ وسيلة النقل في البحار والمحيطات هي  4

)     (

ـ يشكل سطح الكرة األرضية من مسطحات مائية مثل 1

.............و................و..................و..................

خمس محيطات هي ـ  2

............و.................و...................و..............

(تالبحار والمحيطا) : اكملي يا عسل الفراغ 



(طاتالبحار والمحي) : صلي بين الصور ما يناسبها

ـ بحر1

محيط ـ2

ـ مضيق 3

ـ خليج4



(القارات) : الفراعياقمراكملي 

ـ أستراليا  ـ القطبية الجنوبية  ـ القارة  

ـ القارة الباردة جدا وال يوجد بها سكان 1

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

ـ قطعة كبيرة جدا من اليابسة على سطح األرض 2

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

جزيرة كبيرة محاطة بالمياه من كل الجهات ـ 3

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

ـ  ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــ في العالم سبع قارات ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(القارات) : اكملي يا عسل الفراغ 



(القارات) : اختاري اإلجابة الصحيحة

ـ أكبر قارات العالم مساحة وسكانًا 1

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

أعلى في العالم في ( إفرست ) ـ تقع  قمة 2

ـ قارة أفريقيا 2ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

في ـ تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة3

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

في ( الصين ) ـ يعيش حيوان الباندا في 4

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

في ـ  يقع جبل األلب 5

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

ـ في قارة آسيا أعلى قمه بالعالم  قمة 6

ـ  األلب 3ـ  إفرست      2ـ األخضر     1



(القارات) : اختاري اإلجابة الصحيحة

ـ سميت بالقارة السمراء 7

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

ـ أصغر القارات في العالم من حيث المساحة    8

ـ قارة أستراليا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

من أشهر الجبال في قارة أوروبا جبل 9

ـ  األلب  3ـ  إفرست      2ـ األخضر     1

يعيش حيوان الالما في 10

ـ قارة أمريكا الجنوبية 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

ـ  ثاني أكبر القارات في العالم من حيث المساحة  11

ـ قارة أفريقيا 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

ـ  ثاني أصغر القارات في العالم من حيث المساحة    12

ـ قارة أستراليا3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1

يعيش البطريق  في 13

ـ القارة القطبية  الجنوبية 3ـ قارة أوروبا    2ـ قارة آسيا     1



:هيا يا صديقتي ضعي القارات في مكانها المناسب

نوبية آسيا  ـ أوروبا ـ أستراليا ـ أمريكا الشمالية أمريكا الج
ـ

(القارات) : القطبية الجنوبية 



(القارات) : اكملي يا بطلة الفراغ 

..........2............ 1أكبر القارات في العالم من حيث المساحة 

3...................................4.....................................

)    (ـ ثالث أكبر القارات في العالم من حيث المساحة أوروبا 1

()رابع أكبر القارات في العالم من حيث المساحة  أفريقيا ـ 2

النهر  ـ     الغالف األرضي  ـ  الماء العذب ـ  الغالف الجوي

..........................ـ  ماء ال يحتوي على ملح   1

..................................ـ  القسم الذي تغطيه المياه 2

..............................ـ مسطح مائي يجري فيه الماء العذب3

...........................ـ القسم الذي تغطيه اليابسة  4

(القارات) : ( x)   أو ( \) /ضعي 

(لماء نسبة  اليابسة وا) : أكملي يا بطلة الفراغ 



(الماءنسبة  اليابسة و): يا بطلة الفراغ ااكملي

مثل المياه المالحة 

................و....................و.................و...............

المياه العذبة مثل 

..........................  و.................و...................

)     (   ـ  تعطي المياه القسم األكبر من سطح األرض 1

)     (ـ نسبة المياه العذبة في العالم كثيرة 2

))   من الغالف المائي % ( 3) ـ تمثل المياه المالحة حوالي 3

)     ( من مساحة األرض % (  29) ـ تمثل نسبة اليابسة 4

)       (  .ـ نسبة المياه  المالحة أكبر من المياه العذبة 5

(نسبة  اليابسة والماء ): ( x)   أو ( \) /ضعي 



(فيالموقع الجغرا: اكملي يا بطلة الفراغ 

قديم شرق   ـ الموقع الجغرافي  ـ  التربة ـ قلب ـ  قارات العالم ال

الوطن العربي ...............   ـ  تقع دولة اإلمارات  1

هي آسيا وأوروبا وأفريقيا..................................... ـ 2

الخليج العربي...........................ـ تقع دولة اإلمارات 3

ـ موقع المكان بالنسبة للمناطق المجاورة   4

....................................  لها

الم القديم ـ تقع دولتنا الحبيبة موقعًا متميًزا بين  قارات الع1

)        (

)     (ـ تتركز جبال بالدي في جهة الغرب 2

  )) ـ  تقع دولة االمارات في إحدى النقاط التجارية الهامة 3

(الموقع الجغرافي ) : ( x)   أو ( \) /ضعي 



(فيالموقع الجغرا: اكملي يا بطلة الفراغ 

قارات العالم  القديم
.............و.................و................

.................و................الدول المجاورة لدولتنا

الشرقالشارقة الواحة الـسهول     عجمان   

هة في جالوطن العربي تقع دولة اإلمارات   بالنسية -1

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

أرض منخفضة وسط الصحراء -2

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

عاصمة الثقافة والفن وتهتم بالعمارة اإلسالمية -3

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

منخفضة مستوية تمتد بالقرب من البحار أرض -4

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

أصغر اإلمارات مساحة عرفت قديًما بصناعة القوارب-5

.........................................التقليدية 

:اكملي يا بطلة الفراغ 



:اختاري اإلجابة الصحيحة 
آن هو ختم القرالتحميدةأو التومينةالسبب الرئيسي في -1

حفظ سورة واحدةالكريم  كامالً      حفظ سورتين

:عاصمة  دولة اإلمارات العربية المتحدة هي-2

الشارقةأبوظبيدبي 

:أعمال المرأة قديما هي -3

صناعة الحبالي     صناعة العريش      صناعة الخوص والتل

:الكتاتيب تعلم -4

يةاالنجليزالعلوم                الكتابة والحساب               اللغة

:أرض مرتفعة ولها قمة -5

السهول                     الجبال                       الصحراء



:اختاري اإلجابة الصحيحة 
:إمارة عرفت بصيد األسماك وتجارة اللؤلؤ -1

أبوظبي      الفجيرة                  أم القيوين 

:إمارة عرفت بالسفن التقليدية -2

الشارقةعجمان          دبي 

:صيد السمك والغوص على اللؤلؤ مهن -3

أهل الساحل    المناطق الداخلية            سكان الجبل 

:الرعي والزراعة مهن-4

أهل الساحل        المناطق الداخلية            سكان الجبل 

:ثاني أكبر إمارة بعد وهي المدينة االقتصادية -5

الشارقةعجمان          دبي 



قارني بين السهل الساحلي الشرقي والسهل 
الساحلي الغربي  

)     (  مارس سكان الجبال في اإلمارات  صيد  السمك-1

)    (سوق الجمعة ) إمارة الفجيرة بها أكبر األسواق -2

وهو أعلى جبل في ( جيمس ) ـ رأس الخيمة  فيها جبل 3

)      (  دولة اإلمارات  

ـ  دبي هي األكبر مساحة بين مدن دولة اإلمارات العربية4

)       (   المتحدة  

ة الصقلة ـ  كان األطفال يلعبون ألعابًا مختلفة مثل الغميض 5

)     (المريحانة

السهل الساحلي الغربي يالسهل الساحلي الشرق المقارنة جهو

....................... ......................... (طويل ـ فصير ) الطول 

......................... ......................... (ضيق ـ واسع ) اإلتساع

......................خليج ......................بحر يقع على 

......................... ......................... المدن 

( :x)   أو ( \) /ضعي 



ـ الفجي رة أبوظبي  دبي   الشارقة ـ  عجمان ـ أم القيوين ـ رأس الخيمة 

السعودية  ـ  الخليج العربي ـ عمان



لوني يا عسل قارات العالم القديم 

فرلوني المياه باللون األزرق والقارات باللون األص



ه لوني  المظاهر الطبيعية في بالدي وفقًا للون
المخصص على الخريطة الصماء

الخليج العربي
بحر 

1عمان 

1

2

دولة اإلمارات العربية المتحدة

3

2

2

عمان

ةالسعودي

(أخضر) ـ سهول  1

(أصفر) ـ صحراء  3

(بني ) ـ  جبال  2

بةصلي يا عسل الكلمات التالية بالصور المناس

الجبالالسهل الساحليالواحةالصحراء



:صلي بين الصور ما يناسبها

أبوطبيـ 1

رأس الخيمة ـ2

ـ الفجيرة 3

أم القيوين  4

ـ عجمان  5

ـ دبي 6

ـ الشارقة7



:صلي بين الصور ما يناسبها

الكاجوجة1

رعيـ2

ـ الرحى3

الصيد4

ـ الزراعة 5


