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 تصنف المیاه على سطح األرض إلى نوعین رئیسیین ھما :     
 
 
 

 
  
 

 

بة :      ذالع ن أھم مصادر المیاةم       

 
 

  
 

 
  

 

 من أھم مصادر المیاة المالحة:      
 
 
 

 
   

           ماھي اإلجراءات التى تتبعھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة لتأمین المیاه للسكان؟
    ...............................................................................................................  
   ................................................................................................................    

 
 
 
 

 

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

   

  



          ماھي السدود الموجودة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؟
  ................................................................................................................  
  ................................................................................................................  
 

 السؤال الثاني: ضع الكلمات التالیة في مكانھا المناسب:

دوران األرض/ مسبار األمل/ النظام البيئي/ األفالج/ األوزون/ التنمية المستدامة   

                         
 مشروع مستقبلي لدولة اإلمارات إلكتشاف المریخ 

جزء من الغالف الجوي لكوكب األرض یعمل على  
لضارةحمایة األرض من االشعاعات ا  

 تفاعل المخلوقات مع بعضھا ومع العوامل الغیر حیة 

ترشید استھالك الموارد الطبیعیة وتوفیرھا لألجیال  
 القادمة

ھي الحركة التى تقوم بھا األرض حول محورھا  
 وفي نفس الوقت تدور حول الشمس

قناه تحفر علي سطح األرض لتجمیع المیاه الجوفیة  
 للزراعة

النسان من كائنات حیة وكائنات غیر كل ما یحیط با 
 حیة

 السؤال الثالث: 
 

 
 
 
 
 

  السؤال الرابع:أسجل اسفل كل صورة مصدر التلوث:-

تدور األرض حول نفسھا كل.........ساعة وتسمى حركة.........وینتج 
عنھا.........و..........أما دوران األرض حول الشمس تستغرق ......یوم 

.........وینتج عنھا ................وتسمى حركة...  

 أكمل الفراغات التالیة:



 

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

 
 السؤال الخامس:إستكمل البطاقة التعر يفية بخط جميل:

 
 
  

 اإلسم 
 اسم األب 
 اسم األم 
 مكان الميالد 
 صفاته 
 منصبه الحالي 

 
 رؤیة المدرسة: شخصیة قیادیة مبدعة لجیل واعي یسمو لتطویر ذاتھ ووطنھ وأمتھ

مدرسة براعم العین الخاصة تھدف إلى تعلیم متمیز إلعداد جیل واع یستفید من قدراتھ ویواجھ تحدیات العصر طبقاً للمنظومة التربویة : رسالة المدرسة
ة بدولة اإلمارات العربیة المتحدةوالتعلیمی  
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