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 قطاع املناهج و التقييم

 إدارة املناهج 
    ( الحلقة ألاولى )  العزة :درسةامل                      

وفاء عةر   :علةة امل                       

 الثالثالوطنٌة للصف  التربٌة مراجعة فً مادة

 :أمام العبارة الخطأ (  x) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (   )  /ضع عالمة : السؤال األول

   :...................................اسمً

 :...................صفً الثالث 

 .   )     (األرض ٌعٌش علٌة االنسان وشكلة شبة كروي وٌحٌط به الغالف الجوي  كوكب -1

 . )       (المشتري هو الكوكب األحمر فً المجموعة الشمسٌة  -2

 . )      (مشروع دولة االمارات على كوكب المرٌخ هو مسبار األمل  -3

 .)         ( من مصادر المٌاه العذبة البحار  -4

 )      (تمع دولة االمارات العربٌة المتحدة فً نطاق المناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز بالحرارة وللة األمطار  -5

 )    (من الحلول التً تعتمدها دولة االمارات العربٌة المتحدة لتأمٌن المٌاه للسكان إلامة محطات تحلٌة المٌاه  -6

 . )       (لم تهتم دولة االمارات العربٌة المتحدة بالمسطحات الخضراء  -7

 .)        (.من الحلول البدٌلة التً لامت بها دولة اإلمارات للمضاء على الجفاف تجربة االستمطار-8

 .)       (ٌنتج عن تلوث الهواء تدمٌر طبمة األوزون  -9

 .)       (إعادة التدوٌر من األعمال التً تحمً البٌئة من التلوث  -10

 . )       (ولد الشٌخ دمحم بن زاٌد بن سلطان ال نهٌان فً مدنٌة الفجٌرة  -11

 . )         (م تولى صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد ال نهٌان منصب والٌة العهد  2004فً عام  -12
 .)        (من موالف الشٌخ دمحم بن زاٌد آل نهٌان مساندة أسر الشهداء  – 13

 .)      (الخطوة األولى من خطوات االتحاد كانت فً منطمة العٌن  -14

 .)     ( اجتماع عرلوب السدٌرة كان بٌن الشٌخ زاٌد والشٌخ راشد  -15

 . )          (نتج عن اجتماع دبً األول االتحاد التساعً الذي لم ٌتحمك  -16

 . )       (نوفمبر اعلن عن لٌام دولة االمارات العربٌة المتحدة  30فً  -17

 . )     (من لرارات االتحاد اختٌار الشٌخ زاٌد بن سلطان رئٌسأ لالتحاد والشٌخ راشد نائباً للرئٌس  -18

 .)       (رفع العلم الول مرة فً لصر المنهل فً أبوظبً  -19

 . )         ( مصمم علم االمارات هو سالم أحمد الهاملً  -20

   

 



 ...........................وشكلهاالنسان ٌسكنه ...........................   ثالث كوكب فً المجموعة الشمسٌة هو •

 ...................................الكوكب األحمر فً المجموعة الشمسٌة هو •

 .................والمٌاه ................من مصادر المٌاه على سطح األرض المٌاه    •

 أكمل العبارة بما ٌناسبها من كلمات  ؟: السؤال الثانً  

 
الشٌخ  –الشٌخ راشد بن سعٌد آل مكتوم  –الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان  –المالحة  –االسالمً  –الشعار  –العذبة  –المرٌخ  –األرض  –الهواء )  

 (الثالث  –شبه كروي –المنهل  -1971/دٌسمبر/ 2 –األوزون  –الضٌافة  –العلم  -ٌوم الشهٌد   – 2004 –الصقر  –خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان 

 .......................................ترتٌب صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد بٌن اخوته هو •

 ...................السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد منصب ولً عهد ابوظبً فً سنة  صاحبتولى •
 ...........................ٌعتبر صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد مؤثراً فً العالم العربً و •

 ا..................................تدمٌر طبقة ..................... ٌنتج عن تلوث •

 ...................علم االمارات فً امارة أبوظبً فً قصر ................................. رفع الشٌخ •
 .فً قصر الضٌافة ................. علم االمارات فً امارة ................................ رفع الشٌخ  •
 ............................  شعار االمارات هو    •

 ............................نوفمبر من كل عام بٌوم 30تحتفل دولة االمارات فً •

 ...............................أعلن عن قٌام االتحاد فً •

 
 من أهم قرارات االتحاد  

 .رئٌسا للدولة ...................اختٌار الشٌخ •

 .نائباً للرئٌس ................اختٌار الشٌخ •

 .......................اختٌار .•

 ........................اختٌار  •



 أكمل العبارة بما ٌناسبها من مفاهٌم ؟: السؤال الثالث 

 

 
 الحركة التً تموم بها األرض حول محورها وتدور بشكلٌن مختلفٌن مرة

 حول نفسها ومرة حول الشمس 

 

 لناة محفورة فً باطن األرض أو على سطحها لتجمٌع المٌاه الجوفٌة أو

 مٌاه العٌون والٌنابٌع أو المٌاه السطحٌة 

 

 كل ما ٌحٌط باالنسان من موجودات من ماء وهواء وكائنات حٌة وغٌر

 .حٌة وهذا المجال الذي ٌمارس فٌه االنسان حٌاته ونشاطاته المختلفة 

 

 هو تفاعل المخلولات الحٌة مع بعضها ومع العوامل غٌر الحٌة فً بٌئتها

 .الستمرار الحٌاة 

 

 هو جزء من الغالف الجوي لكوكب األرض والذي ٌحتوي بشكل مكثف

 .على غاز األوزون 

 

 ًهو البٌئة الحٌوٌة المتنوعة  الكائنات الحٌة والعوامل الطبٌعٌة الت

 تحافظ على وجودها ألطول فترة زمنٌة ممكنة 

 

 ترشٌد استهالن الموارد الطبٌعٌة وتملٌل كمٌة استخدامها ٌساعد على

 تحمٌك اإلستدامة وتوفٌر الموارد الطبٌعٌة لألجٌال المادمة

  

 هو إعادة استخدام األشٌاء المستعملة فً تصمٌم أعمال جدٌدة ومفٌدة 

 

هو الٌوم الذي اتحدت فٌه إماراتنا الحبٌبة 
 



 التالٌه رتب الخطوات 

 ( 1971-ٌولٌو  – 18) اجتماع دبً الثانً 

 (   1968 –فبراٌر  18) اجتماع عرقوب السدٌرة  – 

 ( 1971-دٌسمبر  -2) اعالن االتحاد   -
 1968فبراٌر -25)اجتماع دبً االول  –

 خطوات قٌام االتحاد لدولة االمارات العربٌة المتحدة 

4- ...............  3-.........  2- .........  1- ..............  

 إقرأ الفقرة وأجب عن االسئلة ..

لال صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد لٌس أمامنا إال االعتماد 

ونرٌد أن ننافس .. على النوعٌة وسالحنا الحمٌمً هو العلم 

بكم دول العالم المتمدمة التً حممت نجاحات فً التنمٌة 

 البشرٌة والتعلٌم وااللتصاد مثل فلندا ونٌوزٌالندا 

 ..  وكورٌا الجنوبٌة وسنغافورة 

 أذكر السالح الحقٌقً فً وقتنا الحالً كما حدده سموه

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

 أكتب أسماء الدول المتقدمة تعلٌمٌاً واقتصادٌاً 

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

   ماهو دوري تجاه وطنً وأنا على مقاعد الدراسة

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

وعلٌة ............ أنا الشعار الجدٌد أحمل فً صدري 
تمثل اإلمارات السبع .............. طوق تزٌنة   

 أكمل العبارة بما ٌناسبها من كلمات ؟: السؤال الرابع 
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 أكمل الفراغات بما ٌناسبها من كلمات ؟: السؤال الخامس 

 

 

الهطول  التكثف تبخرالماء   عودة المٌاه الى البحر 

دورة 

المٌاه 

على 

سطح 

 األرض

 اختارالكلمات وضعها فً مكانها الصحٌح 



 دائرة التعليم واملعرفة               أبوظبي: لنطاق ا                

 قطاع املناهج و التقييم

 إدارة املناهج 
    ( الحلقة ألاولى )  العزة :درسةامل                      

وفاء عةر   :علةة امل                       

 الثالثالوطنٌة للصف  التربٌة نموذج االجابة  لمادة

 :أمام العبارة الخطأ (  x) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( )      ضع عالمة : السؤال األول

 (        .   )األرض ٌعٌش علٌة االنسان وشكلة شبة كروي وٌحٌط به الغالف الجوي  كوكب -1

 . )       (المشتري هو الكوكب األحمر فً المجموعة الشمسٌة  -2

 . )         (مشروع دولة االمارات على كوكب المرٌخ هو مسبار األمل  -3

 .)         (  من مصادر المٌاه العذبة البحار  -4

 )        (تمع دولة االمارات العربٌة المتحدة فً نطاق المناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز بالحرارة وللة األمطار  -5

 )       (من الحلول التً تعتمدها دولة االمارات العربٌة المتحدة لتأمٌن المٌاه للسكان إلامة محطات تحلٌة المٌاه  -6

 . )       (لم تهتم دولة االمارات العربٌة المتحدة بالمسطحات الخضراء  -7

 .)         (.من الحلول البدٌلة التً لامت بها دولة اإلمارات للمضاء على الجفاف تجربة االستمطار-8

 .)       (ٌنتج عن تلوث الهواء تدمٌر طبمة األوزون  -9

 .)       (إعادة التدوٌر من األعمال التً تحمً البٌئة من التلوث  -10

 . )       (ولد الشٌخ دمحم بن زاٌد بن سلطان ال نهٌان فً مدنٌة الفجٌرة  -11

 . )         (م تولى صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد ال نهٌان منصب والٌة العهد  2004فً عام  -12
 .)        (من موالف الشٌخ دمحم بن زاٌد آل نهٌان مساندة أسر الشهداء  – 13

 .)         (الخطوة األولى من خطوات االتحاد كانت فً منطمة العٌن  -14

 .)         (  اجتماع عرلوب السدٌرة كان بٌن الشٌخ زاٌد والشٌخ راشد  -15

 . )          (نتج عن اجتماع دبً األول االتحاد التساعً الذي لم ٌتحمك  -16

 . )       (نوفمبر اعلن عن لٌام دولة االمارات العربٌة المتحدة  30فً  -17

 . )        (من لرارات االتحاد اختٌار الشٌخ زاٌد بن سلطان رئٌسأ لالتحاد والشٌخ راشد نائباً للرئٌس  -18

 .)         (رفع العلم الول مرة فً لصر المنهل فً أبوظبً  -19

 . )            (  مصمم علم االمارات هو سالم أحمد الهاملً  -20
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 ...........................ٌسكنه االنسان وشكله...........................   ثالث كوكب فً المجموعة الشمسٌة هو •

 ...................................الكوكب األحمر فً المجموعة الشمسٌة هو •

 ................من مصادر المٌاه العذبة على سطح األرض    •

 أكمل العبارة بما ٌناسبها من كلمات  ؟: السؤال الثانً  

 
الشٌخ  –الشٌخ راشد بن سعٌد آل مكتوم  –الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان   -المٌاه الجوفٌة –االسالمً  –الشعار  –المرٌخ –األرض  –الهواء )  

 (الثالث  –شبه كروي  –المنهل  -1971/دٌسمبر/ 2 –األوزون  –دبً   –العلم  -ٌوم الشهٌد   – 2004 –الصقر  –خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان 

 .......................................ترتٌب صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد بٌن اخوته هو •

 ...................السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد منصب ولً عهد ابوظبً فً سنة  صاحبتولى •
 ...........................ٌعتبر صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد مؤثراً فً العالم العربً و •

 ا..................................تدمٌر طبقة ..................... ٌنتج عن تلوث •

 ...................علم االمارات فً امارة أبوظبً فً قصر ................................. رفع الشٌخ •
 .فً قصر الضٌافة ................. علم االمارات فً امارة ................................ رفع الشٌخ  •
 ............................  شعار االمارات هو    •

 ............................نوفمبر من كل عام بٌوم 30تحتفل دولة االمارات فً •

 ...............................أعلن عن قٌام االتحاد فً •

 
 من أهم قرارات االتحاد  

 .رئٌسا للدولة ............................اختٌار الشٌخ •

 .نائباً للرئٌس ...........................اختٌار الشٌخ •

 .......................اختٌار .•

 ........................اختٌار  •

 األرض

 المرٌخ

 شبه كروي

 المٌاه الجوفٌة
 األوزون الهواء

 الثالث
2004 

 االسالمً

 المنهل خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان 
 دبً زاٌد بن سلطان آل نهٌان

 الصقر
 الشهٌد

1971/دٌسمبر/ 2  

 زاٌد بن سلطان آل نهٌان

 راشد بن سعٌد آل مكتوم

 العلم 
 الشعار



 أكمل العبارة بما ٌناسبها من مفاهٌم ؟: السؤال الثالث 

 

 
 الحركة التً تموم بها األرض حول محورها وتدور بشكلٌن مختلفٌن مرة

 حول نفسها ومرة حول الشمس 

 

 لناة محفورة فً باطن األرض أو على سطحها لتجمٌع المٌاه الجوفٌة أو

 مٌاه العٌون والٌنابٌع أو المٌاه السطحٌة 

 

 كل ما ٌحٌط باالنسان من موجودات من ماء وهواء وكائنات حٌة وغٌر

 .حٌة وهذا المجال الذي ٌمارس فٌه االنسان حٌاته ونشاطاته المختلفة 

 

 هو تفاعل المخلولات الحٌة مع بعضها ومع العوامل غٌر الحٌة فً بٌئتها

 .الستمرار الحٌاة 

 

 هو جزء من الغالف الجوي لكوكب األرض والذي ٌحتوي بشكل مكثف

 .على غاز األوزون 

 

 ًهو البٌئة الحٌوٌة المتنوعة  الكائنات الحٌة والعوامل الطبٌعٌة الت

 تحافظ على وجودها ألطول فترة زمنٌة ممكنة 

 

 ترشٌد استهالن الموارد الطبٌعٌة وتملٌل كمٌة استخدامها ٌساعد على

 تحمٌك اإلستدامة وتوفٌر الموارد الطبٌعٌة لألجٌال المادمة

  

 هو إعادة استخدام األشٌاء المستعملة فً تصمٌم أعمال جدٌدة ومفٌدة 

 

هو الٌوم الذي اتحدت فٌه إماراتنا الحبٌبة 
 

 دوران األرض

 األفالج

 البٌئة

 النظام البٌئً

 طبقة األوزون

 االستدامة 

 التنمٌة المستدامة

 إعادة التدوٌر

 الٌوم الوطنً



 التالٌه رتب الخطوات 

 ( 1971-ٌولٌو  – 18) اجتماع دبً الثانً 

 (   1968 –فبراٌر  18) اجتماع عرقوب السدٌرة  – 

 ( 1971-دٌسمبر  -2) اعالن االتحاد   -
 1968فبراٌر -25)اجتماع دبً االول  –

خطوات قٌام االتحاد لدولة 
 االمارات العربٌة المتحدة 

4-  

  ( 1971-دٌسمبر  -2) اعالن االتحاد 

 

3-  

 18) اجتماع دبً الثانً 
( 1971-ٌولٌو  –  

2-  

اجتماع دبً االول 
1968فبراٌر -25)  

1 

اجتماع عرقوب السدٌرة.  

( 1968 –فبراٌر  18)     

 إقرأ الفقرة وأجب عن االسئلة ..

لال صاحب السمو الشٌخ دمحم بن زاٌد لٌس أمامنا إال االعتماد 

ونرٌد أن ننافس .. على النوعٌة وسالحنا الحمٌمً هو العلم 

بكم دول العالم المتمدمة التً حممت نجاحات فً التنمٌة 

 البشرٌة والتعلٌم وااللتصاد مثل فلندا ونٌوزٌالندا 

 ..  وكورٌا الجنوبٌة وسنغافورة 

 أذكر السالح الحقٌقً فً وقتنا الحالً كما حدده سموه

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

 أكتب أسماء الدول المتقدمة تعلٌمٌاً واقتصادٌاً 

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

   ماهو دوري تجاه وطنً وأنا على مقاعد الدراسة

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

وعلٌة طوق ............ أنا الشعار الجدٌد أحمل فً صدري 

تمثل اإلمارات السبع .............. تزٌنة   

 أكمل العبارة بما ٌناسبها من كلمات ؟: السؤال الرابع 

 

 

 العلم

 وكورٌا الجنوبٌة    وسنغافورة  نٌوزٌالندا فلندا

 علم 
 سبع نجوم

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&source=images&cd=&cad=rja&docid=UDhcfjF04WndWM&tbnid=Qp_M-cnhhIHCBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gsec.abudhabi.ae/Sites/GSEC/Navigation/AR/MediaCentre/government-news,did=302236.html&ei=jR4aUaiRH66N0wWC64DoAw&bvm=bv.42261806,d.d2k&psig=AFQjCNGKCHm8j8delrX33qqmRe6bq_Vtjg&ust=1360752598864010


 أكمل الفراغات بما ٌناسبها من كلمات ؟: السؤال الخامس 
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