
 

 

 المصطلحات:* 

  .قصيرةفي فترة  الجوحالة الطقس:  -

 .طويلةلفترة  الجوحالة  المناخ: -

 في الهواء. بخار الماءة كميالرطوبة:  -

  .الذي ينتقل من مكان إلى آخر الهواء الرياح: -

 جنوب 90شمال و  90دائرة، منها  180عددها  غير حقيقيةوخطوط  دوائرهي  العرض:دوائر  - 

 خط االستواء.                      

 .طويلةتعيُش لفترة  نباتاتهي  النباتات المعمرة: -

 .قصيرة تعيُش لفترةنباتات  هي النباتات الحولية: -

 البرية بعد سقوط األمطار. ظهور النباتات: موسم موسم الحيا -

 

 الرطوبة. -األمطار - الرياح - الحرارة: عناصر الطقسعدد  -

 .دوارة الرياح-مقياس المطر– الترمومتر؟ اذكر األجهزة التي تستخدم في قياس عناصر الطقس -

 

 والشتاء في دولة اإلماراتقارن بين فصل الصيف  -

 

 

 

                    

 

 كل من: من معرفة الطقس لكيف يستفيُد  -

 :معرفة وقت زراعة المحاصيل المزارع. 

 رتفاع األمواج.تجنب الرياح الشديدة وا :الصياد - البحار 

 :تجنب الضباب واألمطار الشديدة. السائق 

 

 فصل الشتاء ؟متى تسقط األمطار في دولة اإلمارات -

 .فصل الصيف ؟متى ترتفع الرطوبة في دولة اإلمارات -

 المناخ الصحراوي الحار.ما نوع المناخ الذي يسوُد منطقة اإلمارات؟  -

 .الحارة المنطقة المدارية ؟في أي منطقة تقع دولة اإلمارات -

 الصيف الشتاء أوجه المقارنة

 يونيو + يوليو + أغسطس ديسمبر + يناير + فبراير األشهر التي يمتد فيها

 مرتفعة وحارة منخفضة وباردة درجة الحرارة

 جافة قليلة كمية األمطار

 

 

 

 .مدار السرطان ؟ما اسم دائرة العرض التي تمُر جنوب دولة اإلمارات -  

 التضاريس. –توزيع اليابس والماء  –دوائر العرض عدد العوامل المأثرة في المناخ:  -  

 .دُل درجة الحرارةتتعماذا يحدث عندما نقترب من المناطق الساحلية )البحرية(:  -

 جميع اإلمارات السبع عدا مدينة العين.عدد أسماء مناطق أو مدن ساحلية في اإلمارات:  -

 

 . درجة الحرارةترتفعُ ماذا يحدث عندما نقترب من المناطق الداخلية )الصحراء(:  -

 مدينة العين. منطقة داخلية في دولة اإلمارات: اءسماذكر أ -

 

 .وتزدادُ األمطار  درجة الحرارةتقلُ عن سطح األرض )الجبلية(:  نرتفعُ  ماذا يحدث عندما -

جبل جيس في رأس الخيمة + جبل حفيت في  اإلمارات:اذكر اسم مناطق جبلية في دولة  -

 العين. 

 .ألن أشعة الشمس عمودية ؟فسر سبب ارتفاع الحرارة صيفًا في دولة اإلمارات  -

  .نباتات حولية -نباتات معمرة  تنقسم النباتات الصحراوية في بالدي إلى:  -

 .الغاف ،السدر والحرمل النباتات المعمرة في دولة اإلمارات: اذكر أمثلة على  -

 .الحميض والخبيز النباتات الحولية في دولة اإلمارات: مثلة علىاذكر أ  -

 .التربة –الحرارة  –األمطار –الجفاف  ؟اذكر العوامل المؤثرة في النبات  -

 .دواء -خشب  –علف  ؟ما أهمية النباتات الصحراوية  -

 

 الفصل الثالث -  تلخيص

 1 الدرس: –الوحدة الخامسة 

 مناخ بالدي

 

لتسهيل فهم المصطلحات  لدى 

يتم التركيز على  :الطالب

 الكلمات التي تحتها خط. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات:
 

  .: ِعلملوجيا : مهارة،تكنوتتكون من مقطعين  يونانية كلمةالتكنولوجيا:  -

 محمولة بنظام تشغيل ذكي وتعمل أغلبها بالمس على الشاشة. هواتف الهواتف الذكية: -

 .لتبادل المعلومات باستخدام الحاسوب وأجهزة أخرى اتصاالتشبكة اإلنترنت:  -

  .في دبي يعرض الروبوتات، الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة معرض جيتكس: -

 

 

 التواصل االجتماعي.    -البحث العلمي    –التنقل    : ما أهمية استخدام التكنولوجيا؟ -

 .الحاسوب -التلفاز   –الهاتف  ؟ المستخدمة في منزلكاذكر أمثلة على أنواع التكنولوجيا  -

 .السبورة الذكية؟ اذكر أمثلة على أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الصف -

 ؟ اذكر أمثلة على أنواع التكنولوجيا المستخدمة في إمارة دبي -

 .مصباح دبي –شرطي دبي اآللي               –اإلنترنت           

 

 

 ؟ على أنواع التكنولوجيا المستخدمة في بالدي اذكر أمثلة -

 الصناعة. -        الحكومة الذكية  -     التجارة اإللكترونية  -      االتصاالت   -         التعليم   -

 

 

 

   

 

 دبي ؟أين يقام معرض جيتكس -

 .الروبوتات -الذكاء االصطناعي  –التكنولوجيا الحديثة  ماذا يعرض معرض جيتكس؟ -

 

 الفصل الثالث -  تلخيص

 2 الدرس: –الوحدة الخامسة 

 بالدي التكنولوجيا في

 

 الفصل الثالث -  تلخيص

 3 الدرس: –الوحدة الخامسة 

 بالدي خدمات الطرق

 

 ما هي فوائد قطار االتحاد؟

 

 االقتصادية
  اختصار الوقت 

 قلة التكاليف 

 زيادة االنتاج 

 

 البيئية
 الغازات الدفينة انخفاض 

 الحفاض على الطاقة 

 

 عيةاالجتما

 زيادة عدد السكان في   

 الظفرة

 توفير فرص العمل 

 

 المصطلحات:
 

 تربط مناطق الدولة لنقل البضائع والركاب. شبكة من السكك الحديدية: قطار االتحاد -

  سائل التي تم استخدامها في تصميم المرافق في األحياء مثل مجموعة من الو :البنية التحتية -

 .الطرق والجسور واألنفاق                     

 .تستخرج من النفط مادة لزجة: لقارا -

  تصليحصيانة:  -

  - سالمة السكان تأمين لماذا تهتم دولة اإلمارات بصيانة الطرق:  -

 .حمولة الزائدةال –  زدحامال – لحرارةا: دي إلى تلف الطرقما هي األسباب التي تؤ -

 تعبئة التشققات بالقار.: من األضرار الطرقفي صيانة  دولة اإلمارات من األساليب التي اتبعتها -

 الحكومة االتحادية.: الطرق في دولة اإلماراتجميع الجهة المسؤولة عن صيانة هي  من -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المعادن –  األخشاب – ألسمنت )الخرسانة(ا: المواد المستخدمة في بناء الجسورما هي  -

 

 

 قطار االتحاد
المنفذ  -1 شركة االتحاد للقطارات

 للمشروع
 التكلفة -2 مليار درهم 40

 طول شبكة -3 كم )كيلومتر( 1200

 سكة الحديد
 السلع

 الصخور
 المعادن
 الركاب

 

 ماذا ينقل؟ -4

 

 

 

 ؟ر واألنفاقوالفرق بين الجسما 

من  المركبات لعبورتستخدم  التعريف

 مكان إلى آخر

هي ممرات تحت سطح األرض مغلقة من 

 جميع الجهات ما عدا البداية والنهاية

 تسهيل حركة المرور ألهميةا

 الربط بين أجزاء المدينة

 تسهيل حركة المرور

 تسهيل نقل األفراد والبضائع

 سر المقطع في أبوظبيج أمثلة

 جسر قرهود في دبي

 نفق المطار في دبي

 فق وادي الحلو في الشارقةن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات:
 

  حويل األفكار إلى واقع لخدمة المجتمع وتطوره.ت :االبتكار -

 .االحترام –المشكالت حل  –التعاون  –  االكتشاف –  لتخطيطا: عدد صفات الشخص المبتكر -

   :مثلةمع ذكر األ الت االبتكاراعدد مج -

 .مثل برامج الهاتف الذكية تطبيقات الذكيةال

 مثل مدينة مصدر في أبوظبي.   طاقة الشمسيةال

 مثل شرطي دبي اآللي. وبوتاتالر

 مثل مسبار األمل. الفضاء

 .5012عام ؟ راتاالبتكار في دولة اإلمالعام الذي خصص ل اذكر -

  يحقق التقدم والتطور لدولتي. ؟ة اإلماراتلدول ا أهمية االبتكارم -

  :أنواع المسؤولية مع ذكر األمثلةاذكر  -

 مثل الصالة والصوم الدينية

 العادات والتقاليدمثل  االجتماعية

 تحمل الشخص ما يصدر منه من تصرفات وأفعال األخالقية

 األمن.   -  التعليم    -الصحة    :مثل خدمات تقديمبالفرد  هتجا بالمسؤوليةلتي تلتزم دو -

  :مثل متطلبات يحتاجها تقديمب أبنائها هتجا بالمسؤوليةي أسرتتلتزم  -

 المالبس.   -الغذاء       -   مسكنال   -   لرعاية والتربيةا

 –المحافظ على النظافة  -ترشيد استهالك المياه   –  عادة التدويرا: عدد مسؤولياتك كفرد نحو البيئة -

   .والتقليل من استخدام األكياس البالستيكية األكياس الورقيةاستخدام 

  يش بين الناس دون التمييز في جنسياتهم وأعراقهم وأديانهم.االتع: ما معنى كلمة التسامح -

  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم. :من هو قدوتنا في التسامح -

   نعم، ومهمتها نشر التسامح ومنع التمييز.: وما مهمتها راتاهل هناك وزارة للتسامح في دولة اإلم -

  .المحبة – والسالم ألمنا: ما آثار التسامح على مجتمع دولة اإلمارات -

 2016: متى تم تعيين أول وزيرة للتسامح في دولة اإلمارات -

 الفصل الثالث -  تلخيص

 1 الدرس: –ة الوحدة السادس

 (التسامح –المسؤولية –أحب أن أكون )االبتكار 

 



 

 

 

 

 

 


