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 (3)صف دراساث اجتواعيت ت  ع  اج  ر  ه  

 

اِسي  ر   (8102-8102) الع ام  الذِّ

 

 الثالثالفصل الذراسي 

 

   
 

             وهعارف الىحذة الرابعت والخاهست  ههاراث هلخص 
 ههارة التصنيف  ههارة الربط  ههارة االكتشاف

 ههارة التلىين               ههارة إكوال الجول            ههارة التوييز         

  اسن الطالب
   الصف والشعبت

ع لِّو   سارة هنصىر  :الوادة ته 
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  : مناخ بالدي  1 الدرس
 

 :  ضع عالمة صح أو عالمة خطأ  السؤال األول : 

  تقع دولة اإلمارات ضمن المنطقة المدارية     .              )     ( 

 لمعمر .النبات الطبيعي ىو عبارة عن نوع واحد ىو النبات ا     (   ) 

  السدر والغاف من النبات المعمر  .                           )   ( 

  .  موسم ظيور النبات الحولي بعد سقوط االمطار             )    ( 

  تستخدم النباتات الصحراوية في العالج         .              )    ( 

  تنتشر الغابات االستوائية في دولة االمارات     .                            )     ( 

  التكنولوجيا كممة يونانية تعني حرفة أو ميارة        .                             )     ( 

 (   نولوجيا تزيد االمور تعقيدا وتؤدي الي صعوبة التنقل  .           )   التك 

  من أنواع التكنولوجيا اليواتف الذكية         .                         (   ) 

  شبكة نقل ومواصالت عالمية ىي االنترنت   .                      )      (   

  جيتكس معرض متخصص يعرض أحدث ما توصمت له التكنولوجيا  . )    (                
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 ضع دائرة حول االجابة الصحيحة من بين البدائل األتية :السؤال الثاني :      

  حالة الجو في منطقة ووقت معين هو ....................... .1
 (  الرطوبة  –الطقس  –  ) الرياح 

  .................................. من عناصر الطقس .2
 (  الشتاء   -الحرارة        –) الصيف 

 فصول السنة عددها ............................ .3
 ( فصمين  –  أربعا  –) ثالثا 

 يتصف فصل الصيف ب.................... .4
 (  أمطار كثيرة –رياح قوية  –  ) حرارة عالية 

 في الهواء هي ........................ كمية بخار الماء الموجودة .5
 (    الرطوبة  –الحرارة  –الرياح ) 

 تقع دولة االمارات العربية المتحدة ضمن المنطقة ..................... .6
 الباردة (  –المدارية  –) الموسمية 

 يسود دولة االمارات العربية المتحدة المناخ .......................... .7
 صحراوي بارد (  –معتدل  –) صحراوي حار 

 حالة الجو من حرارة وامطار ورياح خالل فترة طويمة يسمى ................... .8
 المناخ (  –الطقس  –) الجو 

 العوامل المؤثرة في المناخ ............................ .9
 الرياح ( –توزيع اليابس والماء  –) خطوط الطول 
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 دائرة عرض وهى عبارة عن دوائر ....................... 181ا دوائر العرض عدده .11
 مرئية (  –وهمية   -) حقيقية  

 صيفا الن أشعة الشمس تسقط بزاوية ...................... إلماراتترتفع الحرارة با .11
 شبه منفرجة (  –عمودية  –) مائمة 

 وتزداد االمطار . كمما ارتفعنا عن سطح االرض .................درجة الحرارة .12
 تقل (  –تعتدل  –) تزيد 

 ترتفع الرطوبة في المناطق ..................... في فصل الصيف . .13
 الجبمية (  –الساحمية   -) الصحراوية 

 شجرة الغاف من النباتات ............................ .14
 الحولية (  –المشهورة  –) المعمرة 

 المطر يسمى نبات ........................نبات طبيعي ينمو بعد سقوط  .15
 معمر (  –شتوي  –) حولي 

 نبات اليعدة نبات طبيعي يستخدم في عالج ....................... .16
 أمراض القمب (  –ارتفاع الضغط  –) الصداع 

 رحمه اهلل هي :.................... –اسم الشجرة التي جمس تحتها الشيخ زايد  .17
 النخيل (  –الغاف  –) السدر 

 النباتات البرية بعد سقوط المطر يسمى .........................موسم ظهور  .18
 موسم الجفاف (  –موسم الحيا  –) موسم الخير 

 السدر من النباتات الطبيعية ....................... .19
 المائية (  –المعمرة  –) الحولية 
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 : الجممة المناسبة لهالسؤال الثالث : صل بين المصطمح مع 
 التعريف  المصطمح 
 الهواء الذي ينتقل من مكان إلي آخر  الطقس 
 كمية بخار الماء في الهواء  المناخ 
 حالة الجو لفترة طويمة   الرطوبة 
 حالة الجو في فترة قصيرة  الرياح 

 هي نباتات تعيش لفترة قصيرة  دوائر العرض 
 النباتات البرية بعد سقوط االمطار موسم ظهور النباتات المعمرة 
 91دائرة منها  181هي دوائر غير حقيقية عددها  النباتات الحولية 

 جنوب خط االستواء  91شمال و
 هي نباتات تعيش لفترة طويمة  موسم الحيا 

 
  :  الرابع : اذكر عناصر الطقس السؤال 
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 :  امأل الفراغات بالكممات المناسبة  :السؤال الخامس

 (  الصياد  –الصيف  –السائق  –الشتاء  –) المزارع 

 
 :  قارن بين فصلي الشتاء والصيف في الجدول اآلتي السؤال السادس :

 الصيف  الشتاء  أوجه المقارنة 

يبدا في شهر ...........وينتهي  األشهر التي يمتد فيها
 في شهر ...............

يبدا في شهر ...........وينتهي 
 شهر ............... في

   درجة الحرارة

   كمية االمطار

 السؤال السابع : اربط بين الصورة والكممة المناسبة فيما يتعمق بالعوامل المؤثرة في المناخ :
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 : التكنولوجيا في بالدي  2الدرس 
 

 ضع عالمة صح أو عالمة خطا : ول :السؤال األ 

  .من أىمية استخدامات التكنولوجيا في حياتنا تسييل عممية التنقل     )     (                                   
  اإلمارات ىي أقل الدول استخداما لمتكنولوجيا   .                     )     (                                      
    ( .التكنولوجيا ىي االستخدام االفضل لممعرفة وتطويرىا لخدمة االنسانية  )               
   . ادت التكنولوجيا الى صعوبة عممية البحث العممي                 )     ( 
  جيتكس ىو معرض يعرض أحدث التكنولوجيا في مجاالت الذكاء 

 )      (                          االصطناعي والروبوتات واالجيزة  .         
                                   

 : ر اإلجابة الصحيحة :اخت : السؤال الثاني
 ...................... التكنولوجيا كممة أصميا . 

 ( عربي – يوناني – ) ىندي
 ...................... لمتكنولوجيا معان عدة منيا. 

 (  جميع ما ذكر – ميارة  – ) حرفة 
 ............... االستخدام االفضل لممعرفة وتطويرىا لخدمة االنسانية  يسمى . 

 (  تكنولوجيا – بيولوجيا – ) سيكولوجيا 
 ......................... من أنواع التكنولوجيا والتي نستخدميا 

 جميع ما ذكر ( –الحاسوب  –) الياتف الذكي 
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 لرواد الحدائق العامة . اعتمدت دبي أشجار النخيل............... 
 توفير الغذاء (  –توفير االنترنت  –) توفير الماء 

 ..................... مترو دبي شبكة مواصالت دون سائق تم افتتاحو عام 
 (7007 – 7009 – 7006) 

 .............................اليواتف الذكية أو المحمولة الحديثة تتمتع ب 
 جميع ما ذكر ( –خاصية الممس  –) تشغيل مطور 

 ......................... شبكة اتصاالت عالمية توصمك بالعالم تسمى شبكة 
 االنترنت (  –دو  –) اتصاالت 

 ................ يوفر مصباح دبي مقارنة مع المصابيح العادية 
 (50%- 80%- 90)% 

  تم تشغيل أول شرطي آلي في إمارة................... 
 عجمان ( –دبي  –) أبوظبي 

 ................. دولة اإلمارات من أكثر دول العالم اعتمادا عمى 
 االتصاالت ( –التكنولوجيا  –)  الطاقة 

 ........................... يقوم اقتصاد دولة االمارات عمى 
 جميع ما ذكر( –االبتكار  –المعرفة ) 

  سنويا لعرض .......................معرض جيتكس يقام 
 اإللكترونيات (  –العطور  –) المالبس 

 . يقام معرض جيتكس في ................ التجاري العالمي 
 مركز العين (  –مركز أبوظبي  –) مركز دبي 

 ................... معرض إكسبو العالمي سيقام في دبي عام 
 (7077- 7070- 7072 ) 
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  التجارة االلكترونية منتشرة يتم من خالليا ................أصبحت 
 جميع ما ذكر (  –الشراء  –) البيع 

 :  السؤال الثالث :اكتب المصطمح المناسب لكل عبارة مما يأتي 

يعرض أحدث ما توصمت اليو التكنولوجيا في مجاالت الذكاء االصطناعي  .................
 والروبوتات واالجيزة .

 ىي اليواتف التي تستخدم نظام تشغيل متطور وتتمتع بخاصية الممس . ...................
شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعمومات باستخدام الحواسيب وغيرىا من  .......................

 األجيزة حول العالم .
 

 :   اكمل الفراغ مستعينا بالكممات  السؤال الرابع  : 

 ( الصناعة  –الحكومة الذكية  – التجارة اإللكترونية  – االتصاالت  – ) التعميم 

 

 :عدد أهمية استخدام التكنولوجيا في حياتنا  : ال الخامسالسؤ 
 ..........................................................   
 ......................................................... 
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   : خدمات الطرق في بالدي  3رس الد

 
 اختر اإلجابة الصحيحة : :  السؤال األول

 . ٌقصد بصٌانة الطرق ......................   .1
 ( كل ما ذكر –الرصف  -)     الحماٌة من األضرار

 القار هو مادة لزجة تستخدم فً .......... ............................  .2
 (صناعة الزجاج –رصف الطرق  –) بناء البٌوت 

 دولة االمارات ................. عالمٌا من حٌث جودة الطرق .  .3
 ( الرابعة  –الثانٌة   -) األولى     

 اهتمت االمارات منذ قٌام ..................... بتطوٌر شبكة الطرق   .4
 (  القبائل -االتحاد  – ) التارٌخ 

 السكك الحدٌدٌة تمتد لمسافة ....................قطار االتحاد عبارة عن شبكة من  .5
 (  كم 1411 –كم  1511 –كم  1211) 

 قطار االتحاد سهل نقل ......................... .6
 ( جمٌع ما ذكر – الركاب  – ) البضائع 

 تكلفة مشروع قطار االتحاد ................... ملٌار درهم . .7
 (41 – 61  -  81   ) 

 ٌنقلها قطار االتحاد والذي نفذته شركة االتحاد للقطارات ................المواد التً  .8
 كل ما ذكر (  –الصخور والمعادن  –) السلع 

 بتشٌٌد البنٌة .................. –رحمه هللا  –اهتم الشٌخ زاٌد بن سلطتن  .9
 األساسٌة ( –الفوقٌة  –) التحتٌة 

 ........................جسور المشاة بنٌت فً اإلمارات بمواصفات . .11
 ( عربٌة  –عالمٌة  –) محلٌة 

 ٌربط جسر أبوظبً بٌن جزٌرة أبوظبً و ......................... .11
 البر (  –الجو  –) البحر 

 من جسور دولتً اإلمارات جسر ...................... فً أبوظبً . .12
 القرهود (  –المقطع  –) العائم 

 .................سطح األرض مغلقة ومفتوحة من أولها واخرها.األنفاق ممرات  .13
 تحت (  –أعلى  –) فوق 
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 من أنفاق دولتً االمارات نفق ...................فً الشارقة . .14
 وادي الحلو ( –المطار  –) الشندغة 

 الجسر العائم تشاهده فً امارة ....................... .15
 أبوظبً ( –العٌن  –) دبً 

 

 : السؤال الثاني :اكتب المصطمح أمام الجممة المناسبة له 
مجموعة من الوسائل التي تم استخداميا في تصميم المرافق في األحياء مثل  

 الطرق والجسور واالنفاق .
 مادة لزجة تستخرج من النفط . 
 شبكة من السكك الحديدية تربط مناطق الدولة لنقل البضائع والركاب . 

 
 قارن بين الجسور واألنفاق ::  الثالث لسؤالا

 االنفاق  الجسور  الفرق من ناحية 
  التعريف

 
 
 

 

  األىمية 
 
 
 

 

  االمثمة 
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 السؤال الرابع  :اكمل الجدول اآلتي مستعينا بالكممات :
 –االتحاد لمقطارات  – مميار درهم  41 –الصخور  –السمع  - كم 1211) 

 ( الركاب  –المعادن 
 قطار االتحاد  

  المنفذ لممشروع  -2
  التكمفة  -7
  طول شبكة سكة الحديد -3
  ماذا ينقل  -4

 

 : السؤال الخامس : عدد فوائد قطار االتحاد
 االقتصادية 

 
 اجتماعية  البيئية 
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 : أحب أن أكون في وطني   4الدرس 

 

 : السؤال األول : ضع دائرة حول االجابة الصحيحة 
 . االبتكار يعني تحويل االفكار الى .............لخدمة المجتمع 

 حمم (  –واقع  –) خيال 
 .............................. صفات الطالب المبتكر 

 جميع ما ذكر (  –مخطط  –) طموح 
 ........................ مجاالت االبتكار متنوعة منها 

 كل ما ذكر (  –الطاقة الشمسية والفضاء  –) الروبوتات 
 . اقر مجمس وزراء االمارات عام .....................عاما لالبتكار 

 (2117 – 2118 – 2115 ) 
 ......................... من التطبيقات الذكية التي تستخدمها يوميا 

 الكتاب (  –االلعاب  –) الهواتف الذكية 
 ................. المسؤولية أنواع منها المسؤولية...... 

 كل ما ذكر (  –االجتماعية  –واالخالقية ) الدينية 
 ................... تهتم الدولة وتأخذ عمى عاتقها مسؤولية 

 كل ما ذكر (  –االمن  –) التعميم والصحة 
 . مسؤولية االسرة بأن توفر .................. لألبناء 

 التعميم (  –المسكن  –) الصحة 
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  تحمل أداء الفرد ما عميه من .......................المسؤولية الدينية 
 كل ما ذكر (  –اداء العبادات  –) صالة وصوم 

  . المسؤولية االجتماعية التزام الفرد ب.............. مجتمعنا وتقاليدنا 
 قوانين (  –مظاهر  –) مالبس 

 . التسامح .............. نبيل 
 فعل (  –تصرف  –) خمق 

 بالعفو و ................... المؤمن يتصف 
 التسامح (  –العصبية  –) الغضب 

 
 : الحسن بن الهيثم    5الدرس 

 : السؤال األول : ضع دائرة حول االجابة الصحيحة 
 مدينة ......................ولد الحسن بن الييثم في  -2

 بغداد (  –دمشق  –) البصرة 

 ..........................تخصص ابن الييثم في طب  -7

 األذن (  –العيون  –) القمب 

 كان يسمى طب العيون قديما ) طب ....................(  -3

 الوسم (  –الكحالة  –) الحنا 

 ................ لمسيطرة عمى مائو .انتقل ابن الييثم الى مصر واسس مشروع عمى نير  -4
 النيل (  –الفرات  –)دجمة 
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 الييثم في مصر ودفن فييا وعمره ............عام .توفى ابن  -5

 (90 – 80 – 75  ) 

 سنة دولية ..................... 7025خصصت ىيئة االمم المتحدة عام  -6

 لمضوء (  –لمحرارة  –)لمبرودة 

 اشتير ابن الييثم في عموم .......................... -7

  كل ما ذكر ( –الرياضيات  –) البصريات والفمك 

 عاش ابن الييثم في العصر ................... لمحضارة االسالمية . -8
 النحاسي (  –الذىبي  –) الفضي 

 ضم ابن الييثم كل ما تعممو في كتاب .......................... -9
 المناظر (  –المحاضر  –) المراجع 

 . اثبت ابن الييثم أن الضوء ................. عندما ينتقل من وسط آلخر -20
 ينعكس (  –ينكسر  –) يستمر 

 استنتج ابن الييثم ان الضوء يسير بخط ........................ -22

 ممتوي (  –مستقيم  –) متعرج 

 دخول أشعة الضوء لمعين ىي الخطة األولى ........................ -27

 لمتأمل (  –لالستماع  –) لمرؤية 

 .......................تناول ابن الييثم في دراستو عن العين  -23
 جميع ما سبق (  –المحافظة عمييا  –) أعضاءىا ووظائفيا 
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 أوضح ابن الييثم أن ........ يعكس ضوء الشمس من جميع النقاط . -24

 القمر (  –الكواكب  –) النجوم 

 ابتكر ابن الييثم أول ساعة .................... تبين الوقت بالساعات والدقائق . -25

 ترابية (  –رممية  –) مائية 

 ابتكر ابن الييثم الكاميرا وأسماىا البيت .......................... -26

 المعكوس (  –المظمم   -ئ ) المض

 ساعدت أعمال ابن الييثم عمماء آخرين لتطوير اختراعاتيم مثل .................... -27

 كل ما ذكر (  –أجيزة عرض األفالم  –) التمسكوب والنظارات الطبية 

 السؤال الثاني : أكمل الخريطة الذهنية عن إنجازات ابن الهيثم :

 

انجازات 
الحسن ابن 

 الهٌثم 

 ألف العدٌد من الكتب

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

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

.............. 
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 : قيادة بالدي    6الدرس 

 ول : استكمل البطاقة التعريفية االتية :السؤال األ

 

 

 اسمي الشيخ :................................................

 ......................................................اسم األب:  

 اسم األم :...................................................

 مكان الميالد :..................................................

 منصبو الحالي :.................................................

 الميالد :........................................سنة 
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 وفق الجدول اآلتي :  –السؤال الثاني : صنف االنجازات التي حققت في عهد الشيخ خميفة بن زايد 

تشجيع المشاريع  –تقديم المساعدات لشعوب العالم  –بناء المدارس  –) بناء المساكن الشعبية 
 االقتصادية وتقديم القروض ( 

 انسانية  تعميمية  اقتصادية  عمرانية 
 
 
 

   

 

 السؤال الثالث : اكمل المخطط الذهني االتي : 

 
 

مهام المجلس 
 األعلى لالتحاد 

انتخاب رئٌس 
 الدولة ونائبه 

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

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


