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: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((سكان بالدي)أوال  

اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

من أنا

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

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

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

ما هي أسباب النمو السكاين يف دولة اإلمارات

زيادة عدد املواليد وقلة عدد الوفيات ؟






علل ؟

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((توزيع السكان)ثانيا  

اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

مارات ؟العوامل املؤثرة يف توزيع السكان يف دولة اإل







علل ؟





 :من خالل اخلريطة أجب عما يلي

من السكان في دولة اإلمارات في % 70يتركز:

السهول الحصوية                الساحل الشرقي                  الساحل الغربي

 مثل المدن الصغيرةالسهول الحصوية تضم بعض:

الـفجيرة                                حـــــــــتا                      واحــة ليوا

 تقع مدينة أم القيوين في:

السهول الحصوية               الساحل الغربي               اإلقليم الصحراوي

 تقع مدينة كلباء في:

الساحل الشرقي                اإلقليم الصحراويالساحل الشمالي          

 تقع مدينة العين في:

الساحل الغربي                 الساحل الشرقي               اإلقليم الصحراوي

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((تعداد السكان يف بالدي)ثالثا  

:ناس  ضع املفاهيم التالية يف مكانها امل

 :من خالل الشكل الذي أمامك  أجب عما يلي
•

•

•

اخملطط التايل
بطاقة اهلوية الذكية أكمل

اب الشكل يف الكت
(25)  املدرسي ص  www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الصناعة والتجارة)أوال  

ـي
هـــ

.....................            ......................إىل مادة   ....................... حتويل املادة
علل؟

ةاألنشطة االقتصادية يف دولة اإلمارات العربية املتحد

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

تنقسم الصناعة إىل نوعني
الصناعة

......................
الصناعة

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

صنف الصناعات التالية حس  معطيات اجلدول

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((التجارةالصناعة و)أوال  

2

1

www.almanahj.com



اخملطط التايلأكمل
:أكمل بطاقة اهلوية ألنواع املزروعات يف دولة اإلمارات

ينواستمتع بالتلو

•

•

•

ا املناس ضع الكلمات املساعدة التالية يف مكانه

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الثروة الزراعية والثروة السمكية واحليوانية)ثانيا  

اكت  أسماء
أشهر 
األسماك يف
بالدي

www.almanahj.com



اخملطط التايلأكمل

•

•

•

تحدةمن مقومات السياحة يف دولة اإلمارات العربية امل

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الســياحــــــــة )ثالثا  

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

أكمل أهم املعامل السياحية يف بالدنا
؟؟

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

من أنا
www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  ((التلوث )أوال  وطن السعادة: األوىل الوحدة 

:ما أضرار التلوث املرتتبة  على كل من 

..................... ....................................................................................
التلوثالتلوثتلوثتلوثتلوث أنواع التلوث

حوط الصور الدالة على األسباب الطبيعية لتلوث

من أنا

www.almanahj.com



احلل السب  املشكلة
املشكلة هي

.................
املروري

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((جهود دولة اإلمارات يف محاية البيئة)ثالثا  ((االزدحام املروري )ثانيا  

من أنا:أكمل اجلدول حس  املعطيات فيما يلي 

ما هي أضرار االزدحام املروري

من أنا

احللول اليت تعتمدها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة حلماية البيئة

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم 
انتشار اإلسالم يف منطقة )أوال وثانيا  

((اإلمارات ومدينة دبا
عراقة بالدي: الوحدة الثانية

من رسائل الدعوة إىل اإلسالم

علل ،

اختار

:ناس ضع الكلمات التالية يف مكانها امل

:  مميزات رسائل الرسول ألهل اإلمارات وعمان

أثر اإلسالم يف 
منطقة اإلمارات 

وعمان ؟

أرسل إلــــــى

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم 
((املهلب بن أيب صفرة )ثالثا  

عراقة بالدي: الوحدة الثانية

www.almanahj.com



: يما يلي أنا املهلب بن أيب صفرة شخصية ال تنسها فأكمل مقتطفات من جوانب حيايت وإجنازايت ف

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  عراقة بالدي: الوحدة الثانية
((املهلب بن أيب صفرة )ثالثا  

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  (إمارتا أبوظيب وديب : أوال  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

حوط على اخلريطة 



أبوظبي

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  (إمارتا أبوظيب وديب : أوال  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

اأستكمل العبارات التالية مبا يناسبه

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  إمارتا الشارقة ورأس اخليمة: ثانيا  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

أستكمل العبارات التالية مبا يناسبها
أهم ما مييز إمارة الشارقة

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  الفجرية وأم القيوين وعجمان: ثالثا  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

تطل إمارة 
الفجرية على حبر

عرفت الفجرية بالتاريخ القدمي 

ين تسمية أم القيو
بهذا االسم

أهم مدن عجمان
أهم ما مييز عجمان

الفجرية

أم القيوين

عجمان

من أنا

اختار

www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية الرتاث املادي والرتاث الغري املادي: أوال  اختار

• •

أكملاخملطط التايل

• •

اليةأحدد الرتاث املادي وغري املادي من خالل الصور الت
www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية احلفاظ على الرتاث: ثانيا 
:  صل صورة املتحف باإلمارة اليت يقع فيها  اختار

www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية تراث اإلمارات: ثالثا 

:ناس ضع الكلمات التالية يف مكانها املاختار

•

•

•

أهم اآلداب والعادات اليت تكرس السلوكيات الطيبة قوال وفعال

:من سنع بالدي
على ماذا يدل  هز 
الفنجان 

www.almanahj.com



منوذج حل 
www.almanahj.comالتدريبات



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((سكان بالدي)أوال  

اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

من أنا

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

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

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

ما هي أسباب النمو السكاين يف دولة اإلمارات

زيادة عدد املواليد وقلة عدد الوفيات ؟






علل ؟

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((توزيع السكان)ثانيا  

اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

مارات ؟العوامل املؤثرة يف توزيع السكان يف دولة اإل







علل ؟





 :من خالل اخلريطة أجب عما يلي

 من السكان في دولة اإلمارات في % 70يتركز:

السهول الحصوية                الساحل الشرقي                  الساحل الغربي

 مثل المدن الصغيرةالسهول الحصوية تضم بعض:

الـفجيرة                                حـــــــــتا                      واحــة ليوا

 تقع مدينة أم القيوين في:

السهول الحصوية               الساحل الغربي               اإلقليم الصحراوي

 تقع مدينة كلباء في:

الساحل الشرقي                اإلقليم الصحراويالساحل الغربي          

 تقع مدينة العين في:

الساحل الغربي                 الساحل الشرقي               اإلقليم الصحراوي

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((تعداد السكان يف بالدي)ثالثا  

:ناس  ضع املفاهيم التالية يف مكانها امل

 :من خالل الشكل الذي أمامك  أجب عما يلي
•

•

•

اخملطط التايل
بطاقة اهلوية الذكية أكمل

اب الشكل يف الكت
(25)  املدرسي ص  www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الصناعة والتجارة)أوال  

ـي
هـــ

.....................            ......................إىل مادة   ....................... حتويل املادة
علل؟

ةاألنشطة االقتصادية يف دولة اإلمارات العربية املتحد

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

صنف الصناعات التالية حس  معطيات اجلدول











تنقسم الصناعة إىل نوعني
الصناعة

......................
الصناعة

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

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((التجارةالصناعة و)أوال  

2

1





www.almanahj.com



اخملطط التايلأكمل
:أكمل بطاقة اهلوية ألنواع املزروعات يف دولة اإلمارات

ينواستمتع بالتلو

•

•

•

ا املناس ضع الكلمات املساعدة التالية يف مكانه

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الثروة الزراعية والثروة السمكية واحليوانية)ثانيا  

اكت  أسماء
أشهر 
األسماك يف
بالدي

www.almanahj.com



اخملطط التايلأكمل

•

•

•

تحدةمن مقومات السياحة يف دولة اإلمارات العربية امل

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((الســياحــــــــة )ثالثا  

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

أكمل أهم املعامل السياحية يف بالدنا
؟؟

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

من أنا
www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  ((التلوث )أوال  وطن السعادة: األوىل الوحدة 

:ما أضرار التلوث املرتتبة  على كل من 

..................... ....................................................................................
التلوثالتلوثتلوثتلوثتلوث أنواع التلوث

حوط الصور الدالة على األسباب الطبيعية لتلوث

من أنا

www.almanahj.com



احلل السب  املشكلة
املشكلة هي

.................
املروري

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  وطن السعادة: األوىل الوحدة 
((جهود دولة اإلمارات يف محاية البيئة)ثالثا  ((االزدحام املروري )ثانيا  

من أنا:أكمل اجلدول حس  املعطيات فيما يلي 

ما هي أضرار االزدحام املروري

من أنا

احللول اليت تعتمدها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة حلماية البيئة

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم 
انتشار اإلسالم يف منطقة )أوال وثانيا  

((اإلمارات ومدينة دبا
عراقة بالدي: الوحدة الثانية

من رسائل الدعوة إىل اإلسالم

علل ،

اختار

:ناس ضع الكلمات التالية يف مكانها امل

:  مميزات رسائل الرسول ألهل اإلمارات وعمان

أثر اإلسالم يف 
منطقة اإلمارات 

وعمان ؟

أرسل إلــــــى

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم 
((املهلب بن أيب صفرة )ثالثا  

عراقة بالدي: الوحدة الثانية

www.almanahj.com



: يما يلي أنا املهلب بن أيب صفرة شخصية ال تنسها فأكمل مقتطفات من جوانب حيايت وإجنازايت ف

: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  عراقة بالدي: الوحدة الثانية
((املهلب بن أيب صفرة )ثالثا  

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  (إمارتا أبوظيب وديب : أوال  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

حوط على اخلريطة 



أبوظبي

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  (إمارتا أبوظيب وديب : أوال  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

اأستكمل العبارات التالية مبا يناسبه

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  إمارتا الشارقة ورأس اخليمة: ثانيا  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

أستكمل العبارات التالية مبا يناسبها
أهم ما مييز إمارة الشارقة

www.almanahj.com



: )  .......... (الصف الرابع .............................................      : االسم  الفجرية وأم القيوين وعجمان: ثالثا  عراقة بالدي: الوحدة الثانية

تطل إمارة 
الفجرية على حبر

عرفت الفجرية بالتاريخ القدمي 

ين تسمية أم القيو
بهذا االسم

أهم مدن عجمان
أهم ما مييز عجمان

الفجرية

أم القيوين

عجمان

من أنا

اختار

www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية الرتاث املادي والرتاث الغري املادي: أوال  اختار

• •

أكملاخملطط التايل

• •

اليةأحدد الرتاث املادي وغري املادي من خالل الصور الت

(معنوي ) 

(معنوي ) 

www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية احلفاظ على الرتاث: ثانيا 
:  صل صورة املتحف باإلمارة اليت يقع فيها  اختار

www.almanahj.com



: )  .......... (الرابعالصف .............................................      : االسم عراقة بالدي: الوحدة الثانية تراث اإلمارات: ثالثا 

:ناس ضع الكلمات التالية يف مكانها املاختار

•

•

•

أهم اآلداب والعادات اليت تكرس السلوكيات الطيبة قوال وفعال

:من سنع بالدي
على ماذا يدل  هز 
الفنجان 

www.almanahj.com


