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 ىطن: أداء مؤسسي متطىر يضمن الجىدة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسبلت الوذرست

 

 دراسبث اجتوبعيت ت  ع  اج  ر  ه  

 (3)صف
 

اِسي  ر   (8102-8102) الع بم  الذِّ

 

 ولاألالفصل الذراسي 

 

 

 

 

 

 

   بيئتي اإلهبراتيت (           )    وهعبرف الىحذة األولى ههبراث هلخص 
 ههبرة التصنيف  ههبرة الربط  ههبرة االكتشبف

 ههبرة التلىين               ههبرة إكوبل الجول            ههبرة التوييز         

  اسن الطبلب
   الصف والشعبت

ع لِّو   سبرة هنصىر  :الوبدة ته 
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 : النظام البيئي في كوكب األرض  1الدرس 
 

 السؤال األول : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : 

 (   )                                   ينتج عن الحركة السنوية لألرض تعاقب الميل والنيار . .1
 (     )                                مسبار األمل مشروع إماراتي سيتوجو نحو كوكب زحل . .2
 )     (                                تدور األرض مرتين مرة حول نفسيا ومرة حول الشمس . .3
 )     (                               الشمسية ىو كوكب زحل . الكوكب األحمر في المجموعة .4
 (   )          كوكب األرض يعيش عميو اإلنسان وشكمو شبو كروى ويحيط بو الغالف الجوي . .5
 (    )                             مشروع دولة اإلمارات عمى كوكب المريخ ىو مسبار األمل . .6

 السؤال الثاني : اكمل الفراغات التالية :
 ( 587 –الفصول األربعة  –اليومية   –الميل والنيار  –الغرب  –السنوية   – 46  -الشرق  ) 

 ... فينتج عنو ...........ويسمى بالحركة....ساعة .... تدور األرض حول نفسيا كل ....... 
  دوران األرض حول الشمس من .............. إلى  .................... تسمى بالحركة

 ......................وتستغرق مدة دورنيا .............. يوما وينتج عنيا .......................

 الصحيحة : السؤال الثالث : اختر اإلجابة      

 بموتو ( –األرض  -)  الزىرة     أنا أصغر الكواكب في المجموعة الشمسية ..................  .1
 زحل ( –المريخ   -) الزىرة       جة حرارتي عالية ..........سميت بنجم الصبح والمساء ودر  .2
 نبتون ( –األرض  –) المريخ  .....................لوني أحمر بسبب أكسيد الحديد في ترابي  .3
 عطارد ( –زحل  –)  المشتري  ... .......انا أقرب كوكب في المجموعة الشمسية ............. .4
 بموتو ( –المشتري  –)  أورانوس         ... .......أنا أكبر واضخم الكواكب ................... .5
 المريخ (  –األرض  -)  نبتون                   قمرا يطمق عمى بالكوكب االزرق .  17أنا لدى  .6
 بموتو (                                  –أورانوس  –) بموتو                                انا سابع كوكب بعيدا عن الشمس .7
 بموتو (  –األرض  -)زحل                   أنا شكمي كروي ويعيش عمى سطحي األنسان . .8
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 واكب وترتيبيا في المجموعة الشمسية : صل بين الك الرابع :السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اكتب رقم الكوكب من حيث القرب من الشمس : السؤال الخامس 

 

 

 

 

 المريخ نبتون عطارد االرض المشترى الكوكب
      رقمة

 األرض(     -الكائنات الحٌة    -شبه كروي   -اكمل الفراغات بالكلمات االتٌة :       )المرٌخ   

 ......... ًانا كوكب ................................   شكلً ................... وٌعٌش على سطح 

 .......................مشروع مستقبلً على كوكب ................       
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 السؤال السادس : 

 

 

 السؤال السابع : ضع عالمة صح أو عالمة خطأ :

 (      )                                                         من مصادر المٌاه العذبة البحار .   -1

 (     الذي ٌتمٌز بالحرارة وقلة األمطار . )   اإلمارات فً نطاق المناخ الصحراويتقع دولة  -2

 : أكمل الخرٌطة الذهنٌة :  الثامن السؤال

 األنهار والبحٌرات ( –الكتل الجلٌدٌة  –البحٌرات المالحة  –البحار والمحٌطات  –المٌاه الجوفٌة )
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 : من المشكالت التي تعانى منيا دولة اإلمارات :   لسؤال التاسعا

 
 السؤال العاشر : أكمل الفراغات التالية : 

مناخ دولة اإلمارات العربية المتحدة ىو ............ ويتميز ب ...............   -1
 و............... ........... مما يؤدي إلي حدوث .......................

 اإلجراءات والحمول التي تعتمدىا دولة اإلمارات لتأمين المياه لمسكان : -2
 ........................................................ 
 ................................................ 

 : سجل اسفل كل صورة مصادر التلوث :  السؤال الحادي عشر      

 التربة الماء الهواء
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 الثانً عشر  :  لون الكائنات الحٌة فى هذه الصورة :  السؤال     
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 : بيئتي مسؤوليتي  4الدرس 
 

 ول : ضع عالمة صح  أو عالمة خطأ :السؤال األ 
 (    )               التحقق العممي والتكنولوجي الذى حققو اإلنسان ادى الى تطور حياتو فى مجاالت مختمفة . .1
                                                                                          (     )     والذى يحتوى بشكل مكثف عمى األوزون . طبقة األوزون ىي جزء من الغالف الجوي لكوكب المريخ .2
 (   )                                                من مسببات ثقب األوزون الدخان المتصاعد في اليواء .  .3
 (     )   د بن سمطان ال نييان رحمو اهلل (جزء ال يتجزأ من تاريخينا وتراثنا ونمط حياتنا ) الشيخ زايحماية البيئة  .4
 (   )                                                             نتج عن تموث اليواء تدمير طبقة األوزون . .5
 (    )                                               .إعادة التدوير من األعمال التي تحمي البيئة من التموث  .6
 (    )                    نحافظ عمى نظافة بيئتنا برمي النفايات في الحاويات المخصصة ليا .  .7
 (     )                                       يجب عمينا أن نحرص عمى عدم تمويث شواطئنا .  .8
 ( )                  بأن ال نشارك في حمالت التطوع لتنظيف شواطئنا . نحافظ عمى نظافة بيئتنا .9

 (   )          أرمى النفايات عمى شاطئ البحر .                                             .11
 (    )                                      ابتعد عن استخدام االكياس البالستيكية .          .11
 (    )          ا .                         تدوير النفايات في أشياء ممكن االستفادة منيأعيد  .12
 (   )           اترك صنبور المياه مفتوحا .                                                  .13
 (  )          الحاويات المخصصة ليا .         نحافظ عمى نظافة بيئتنا برمي النفايات في  .14
 يجب عمينا أن نحرص عمى عدم تمويث شواطئنا .                                )      ( .15
 نحافظ عمى نظافة بيئتنا بأن ال نشارك في حمالت التطوع لتنظيف شواطئنا .      )      (  .16

 
 : اكمل البطاقة التعريفية االتية : السؤال الثاني

 االوزون (  –اليواء  –)  الضارة 
ينتج عن تموث ................... تدمير طبقة ...................... التى تحمينا من اشعة الشمس 

....................... 
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 مدينتي (  –النباتات  –إعادة تدوير  –)  الحاويات 

 أشارك بدور فاعل ونشيط في المحافظة عمى نظافة ...................... .1
 بالحيوانات و.................................اتجنب إلحاق األذى  .2
 أتخمص من النفايات بوضعيا في ..................... المخصصة ليا . .3
 استخدامي لألشياء المستعممة سابقا في تصميم أعمال جديدة ومفيدة تسمى ................ .4

 
 المكان المناسب : السؤال الثالث : ضع الكممات التالية في

 التقدم الصناعي(  –التقدم التقني  –التقدم العمراني  –م الزراعي ) التقد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ضع الكممات فى مكانيا المناسب : ال الرابعالسؤ 
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 :  السؤال الخامس : صل بين الكممة والصورة الصحيحة

 

 
 

 

 السؤال السادس : أكمل جيود دولة اإلمارات في حماية البيئة : 
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 ( -حفظو اهلل  –الدرس الثالث : فخر اإلمارات ) الشيخ محمد بن زايد 
 

 السؤال األول : اكمل الفراغات األتية باختيار الكممة المناسبة :

أم اإلمارات ( -الشهٌد   -الثالث        -اإلسالمً       -م    4002)    

 .......................................ترتٌب صاحب السمو الشٌخ محمد بن زاٌد بٌن اخوته هو  .1

 تولى صاحب السمو الشٌخ محمد بن زاٌد منصب ولً عهد ابوظبً فً سنة ................... .2

 ٌعتبر صاحب السمو الشٌخ محمد بن زاٌد مؤثراً فً العالم العربً و ........................... .3

 بٌوم ........................................نوفمبر من كل عام  33تحتفل دولة اإلمارات فً   .4

 تلقب الشٌخة فاطمة بنت مبارك ب ........................................... .5

 السؤال الثاني : اكمل البطاقة التعريفية االتية :  
 اهلل (محمد بن زايد حفظو –محمد بن راشد حفظو اهلل .)ن صاحب ىذه الصورة الشيخ ....م .1
 العين –عجمان  –الشارقة  صاحب السمو في مدينة .....................ولد  .2
 الشيخ راشد بن سعيد رحمو اهلل(  -اسم والده................. ) الشيخ زايد بن سمطان رحمو اهلل    .3
 (الشيخة فاطمة بن مبارك –الشيخة سالمة )    اسم والدتو .......................  .6
 

 اكمل الفراغات :السؤال الثالث : 
 ما اسم ىذا الشعار :............................... .1
 متى تحتفل دولة اإلمارات العربية بو ....................... .2
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 –حفظو اهلل  –السؤال الرابع : اكتب أىم مجاالت اىتمام الشيخ محمد بن زايد 

 

 
 

 : اكمل البطاقة التعريفية االتية :   السؤال الخامس

 .......................................صاحب السمو الشيخ ................ -

 مكان الميــــــــــــــــــــــــــــــــالد ........................................................ -

 ...................................................خ ......ـــــــــــــــــــالشي اسم والد -

 ......................................................... ـــــةالشيخ اسم والدتو -

 صفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـو ..................،..................،..................... -

 
 السادس : اكتب بعض انجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ؟السؤال 
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 السؤال السابع : 

 
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثامن :
 
 
 
 
 
 

 السؤال التاسع :
اذكر السالح الحقيقي في وقتنا الحالي كما حدده سمو الشيخ محمد بن زايد -1

............................................ 
 وطننا الغالي وأنت عمي مقاعد الدراسة ...........................سجل دورك تجاه  -4


