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 المتحدة العربٌة اإلمارات 

 الشارلة حكومة        

 الخاص للتعلٌم الشارلة هٌئة      

 (2لفصل الدراسي األول التقويم) مراجعة  ا

 2020-2012العام الدراسي  

  2012/   11 /الشعبة:........                                   التاريخ :  - لثثاالالصف : 

                                      .............................           المادة : الدراسات االجتماعية  والتربية الوطنية                                       اسم الطالب : ..

 ختر الكلمة الصحيحة ألكمل الجمل اآلتية:                                 أ -1:السؤال األول

 ٌنتج عن دوران األرض حول نفسها:*         

 النهار  -ج                   تعالب اللٌل والنهار -الفصول األربعة             ب - أ

 ٌنتج عن دوران األرض حول الشمس: * 

 ج تعالب اللٌل والنهار               الفصول األربعة         -النهار                       ب - أ

 ل نفسها كل :تدور األرض حو* 

 ساعة  41 -ج                               ساعة 41 -ساعة                    ب 41 - أ

 :ٌمع جبل حفٌت فً  *

 الفجٌرة  -ج                   العٌن                  -ب    ارلة                       الش - أ

 العربٌة المتحدة من :  اإلماراتتتكون دولة *       

          إمارات  7 - ج                          إمارات  9  -ب                       إمارات  8 -أ

  ٌخ  زاٌد بن سلطان رحمه هللا عام:ولد  الش* 

           4947 - ج                            4941 -ب                              4948 - أ
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 ة الصحيحة بين القوسين في المكان المناسب:ضع اإلجاب -2: السؤال الثاني   

 بلوتو ( –نبتون  –أورانوس  –زحل  –المشتري  –المرٌخ  –األرض  –الزهرة  –) عطارد 

 

----------------------------------------------- 

 

 أصغر الكواكب وألربها للشمس.

 

-------------------------------------------------- 

 

اإلنسان وشكلً شبه كروي ٌحٌط بً غالف جوي  سكننً

 ٌحتوي على األكسجٌن.

 

-------------------------------------------------- 

 

ال ٌمكن رؤٌتً إال لبل شروق الشمس أو غروبها سمٌت 

بنجم الصباح والمساء وترتفع بً الحرارة عن بالً 

 الكواكب.

 

------------------------------------------------- 

 

 أنا الكوكب األحمر بسبب أكسٌد الحدٌد الكثٌر فً ترابً.

 

-------------------------------------------------- 

 

 أنا سابع الكواكب بعدا عن الشمس.

 

-------------------------------------------------- 

 

 أنا أكبر الكواكب وأضخمها حجما.

 

-------------------------------------------------- 

 

 لمرا وٌطلك علً الككب األزرق. 47لدي 

 

---------------------------------------------------- 

 

 أنا كوٌكب صغٌر فً عائلة المجموعة الشمسٌة.

 

---------------------------------------------------- 

 

 جمٌل.أنا أجمل الكواكب وأتزٌن بطوق 
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 السؤال الثالث :

 صل بخط بين الكواكب وترتيبها في المجموعة الشمسية: - 3

 

 

 

 * المشتري                                                            * السابع

 

 * الخامس                       * عطارد                                        

 

 * األول                                                       * األرض        

 

 * أورانوس                                                              * الثالث

 

 ضع المصطلح في مكانه المناسب : -4

 النظام البٌئً ( -) البٌئة     

لحٌة مع بعضها ومع العوامل غٌر الحٌة تفاعل المخلولات ا   ------------------------------ - أ

 فً بٌئتها الستمرار الحٌاة.

 

هً كل ما ٌحٌط باإلنسان من موجودات من ماء وهواء  ------------------------------  - ب

 وكائنات حٌة وغٌر حٌة.

 

 الكواكب الترتيب
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 السؤال الرابع: 

 :بمالحظة الصور أتعرف على هوايات الشيخ زايد بن سلطان  رحمه هللا  -5

          

     )                              (                     )                              ( 

  

 :  أحوط بدائرة حول مدينة العين -1
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 :     الخامسالسؤال 

 : ضع الكلمات التالية في مكانها الصحيح  -7

 راشد بن سعٌد  (   -ران الكرٌم   الم   -العٌن      -سباق الهجن     -) أبوظبً                 

 الكلمة  المناسبة         العبارات                           

  مدٌنة شهدت والدة الشٌخ زاٌد بن سلطان رحمه هللا .

  من العلوم التً تعلمها الشٌخ زاٌد بن سلطان  رحمه هللا .

  رحمه هللا .بن سلطان  من هواٌات الشٌخ زاٌد 

  ٌخ زاٌد بن سلطان هو الشٌخ  .نائب الش

  مدٌنة نشأ وترعرع فٌها الشٌخ زاٌد بن سلطان رحمه هللا  .

 

 

 :  اكتب اسماء اإلمارات السبع  داخل الشجرة التي أمامك - 8

                                 

 انتهت األسئلة 

 مع أمنٌاتً النجاح للجمٌع


