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aaa
Asmaa



 

 

 

 

 

 بعض المحاصٌل التً قامت حضارة وادي النٌل بإنتاجها؟ اذكر / ب

 

 

 أسماء الشهور التً جمعوها المصرٌٌن فً ثالثة فصول؟أذكر / ت

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

 أذكر اللغة التً استخدمها المصرٌون فً حضارة وادي النٌل؟/ ث 

 

 

 

 

 بعض الحضارات التً قامت على أرض بالد الشام؟أذكر / حـ

1    ................. /2   ................... /3 /................ 

 أذكر من هم أول الشعوب البحرٌة  فً التارٌخ؟/ جـ 

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

 تقع حضارة بالد الرافدٌن؟أٌن / د 

 

 بماذا اهتمت حضارة بالد الرافدٌن ؟/ ر 

1    ......................... /2.........................../ 

 بعض الممالك  التً ظهرت فً بالد الرافدٌن ؟اذكر / ز

1   ...................... /2   ..................../3 /...................... 

 أهم انجازات الحضارة فً بالد الرافدٌن ؟/ هـ 

 

 

 

 

: ....الصف: ........................................    االسم    
 -:التعارٌف والمصطلحات   -:األولالسؤال 

 .......................................................................الحضارة 

 .........................................................................األحافٌر

   -:السؤال الثانً

 أذكر المقومات والعوامل التً أسهمت فً قٌام حضارات مزدهرة ؟   

 

 :السؤال الثالث

 علل أهمٌة الموقع الجغرافً فً قٌام الحضارة ؟/ 1

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

 ؟أماكن  قٌام أغلب الحضارات القدٌمة أذكر / 2

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

 ؟العربً بعض الحضارات التً ظهرت فً الوطن أذكر / 3

1    ................... /2      .................... /3.................. / 

ٌامفكر اإلمارات قٌام حضارة وادي النٌل من أسوان إلى علل  -:السؤال الرابع

 رأس الدلتا بالقرب من القاهرة؟

1..................... /                      2........................../ 

 اذكر بعض اهتمامات المصرٌٌن  فً حضارة وادي النٌل؟/ أ

1    ............../2   .............../3 ............../4 /................... 

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

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

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

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



 -: أكمل المخطط الذهنً التالً -:السؤال الخامس

 

 

   -:السؤال السادس

 أذكر أٌن تداولت اللغة المسمارٌة ؟/ أ

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

 ..................    ......................من كان ٌتحدث اللغة اآلكادٌة؟ / 2

 التً ظهرت فً الوطن العربً  أسماء  حضارات أكتب  -:السؤال السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...الكتابة المسمارٌة تنقش على   

 ............. الحجر ............. .............

 

 

 

 

 

 

 

 -:أكمل المخطط الذهنً التالً -:الثامنالسؤال 

 العربٌةالحضارات فً شبه الجزٌرة أهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتب أسماء دول مجلس التعاون الخلٌجً على الخرٌطة : التاسع السؤال 

 

 

 

......مملكة  .......دولة    

شبه الجزٌرة .......   

 الٌمن

 ........بـبناء عرفت 

شبه الجزٌرة......   

صحراء النقب 

..........وسٌناء   

منطقة استراتٌجٌة 

بٌن ....... لمرور 

 ............سد  .......الشام و



 :العاشرالسؤال 

 ...............هو وسٌلة لرفع الماء من النهر/ 1

 المحراث/ الشادوف        جـ/ المنجل         ب/ أ        

 ...............  اهتم المصرٌون فً حضارة وادي النٌل / 2

 الصناعة/ جـالتجارة        / بالتقوٌم         / أ        

 .....كان المصرٌون ٌحررون النصوص الدٌنٌة باستخدام اللغة / 3

 الهٌروغلٌفة/ جـالكنعانٌة        / بالمسمارٌة          / أ         

 ...................أهتم الكنعانٌون بحضارة بالد الشام بــ / 4

 الصناعة/ جـالتجارة       / بالزراعة      / أ        

 ..................اول الشعوب البحرٌة فً التارٌخ / 5

 اآلرامٌون / جـالفٌنٌقٌون       / بالكنعانون        / أ        

 ..........تمكن الفٌنٌقٌون من تكوٌن مراكز تجارٌة على البحر / 6

 العرب/ جـالمتوسط        / باألحمر       / أ        

 ................الفٌنٌقٌون واآلرامٌون والكنعانٌون من حضارة / 7

 بالد الرافدٌن / جـبالد الشام        / بوادي النٌل       / أ        

 ....................ظهرت حضارة بالد الرافدٌن فً / 8

 بالد الشام/ جـصر        م/ بالعراق       / أ        

 ...............حضارة تقع بٌن نهري دجلة والفرات / 9

 عراق/ مصر       جـ/ بالد الشام         ب/ أ        

 .......  ظهرت العدٌد من الممالك مثل سومر وبابل وآشور فً / 10

 بالد الشام/ مصر        جـ/ العراق        ب/ أ        

 ..............نشأت مملكة سبأ  فً دولة / 11

 األردن/ جـالٌمن       / بمصر          / أ        

 ...................عرفت حضارة مملكة سبأ  ببناء / 12

 السفن/ جـالسدود       / بالمنازل      / أ        

محطة استراتٌجٌة واقعة على طرٌق البخور       ........ تعتبر دولة / 13

 اوادي النٌل / جـابالد الرافدٌن        / باألنباط        / أ

 فً دولة اإلمارات.......... ظهرت حضارة / 14

 فٌلٌكا/ جـماجان        / بدلمون      / أ       

 ................ظهرت حضارة دلمون فً / 15

 العراق / جـاإلمارات        / بالبحرٌن       / أ        

 فً الكوٌت................. ظهرت حضارة / 16

 بالد الشام/ جـماجان        / بفٌلكٌا      / أ        

 



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

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

 

 

حوط أهم الحضارات التً ظهرت فً منطقة شبه  -:السؤال الحادي عشر

 الجزٌرة العربٌة؟

 

 

 

 

 

 -:السؤال الثانً عشر

 ؟ظهور حضارات شبه الجزٌرة العربٌة على الخلٌج العربً علل / 1

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

 أرتباط قٌام الحضارات بالمناطق الساحلٌة ؟فسر / 2

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

 ؟دلمون  بعض األنشطة األقتصادٌة لسكان أذكر / 1:أكمل المخطط الذهنً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسكان ماجان ( المهن) األنشطة االقتصاٌة تنوعت / 2

 حضارة ماجان

 

 

 

 

 

 -:السؤال الثالث عشر

 حضارة دلمون ؟اشتهرت  بماذا من خالل الصورة أذكر / 2

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

 الحضارات؟تمٌزت حضارة دلمون فً صناعة الفخار عن غٌرها من علل /3

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

 ..........................كٌف استخدمت االختام الدلمونٌة ؟ / 4

 أكتشف الشٌخ محمد بن راشد موقعاً من أغنً المواقع األثرٌة أذكرها ؟/ 5

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

 

 

 

 

  

 الصٌد  الزراعة  الصناعة  التجارة 

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

 النحاس

.......... 

......... 

 الفاكهة

......... 

...... 

 الطٌور

 المها

....... 

 الصٌد  الصناعة الزراعة 

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

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

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

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

 دلمونحضارة 



 -:أكمل العبارات التالٌة -:الرابع عشر  السؤال 

مهم أسهم فً تواصل .................. تتمٌز منطقة الخلٌج بــ موقع/ 1

 .و دلمون مع حضارات مجاورة.......... حضارتً  

مع حضارة  ............فً عمان و .................. تم أكتشاف / 2

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

كان نحاس ماجان ٌصل الى بالد الرافدٌن تحت مسمى نحاس دلمون / 3

 .و ماجان ........... وهذا ٌدل على االرتباط الحضاري بٌن 

 ...........  جضارة دلمون كان لدٌها صالت تجارٌة مع بالد / 4

 ................ .والدلٌل على ذلك العثور على أختام 

أذكر أسم الوزارة التً تسعى للحفاظ على التراث فً دولة االمارات؟ / 5

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

أذكر المبادرات التً قامت بها وزارة الثقافة وتنمٌة المعرفة من أجل / 6

 الحفاظ على التراث التارٌخً للبالد؟ 

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

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

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

 -:المخطط الذهنً  التالً أستكمل  -:السؤال الخامس العاشر

 التواصل الحضاري بٌن الحضارات والدول المجاورة

 

 

 

   -:السادس عشرالسؤال 

عزٌزي حامً التراث ومحب الوطن أكتب دورك للحفاظ على آثار دولتنا 

 الحبٌبة؟

 

 

 

 

 -:طالبً المجتهد صل بٌن المفهوم والتعرٌف المناسب -:السؤال السابع عشر

 

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

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

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

 الحضارة  منطقة التواصل الحضاري األدلة

 ماجان ............................. ............................

 دلمون .................................. .............................

 التراث الثقافي/ 1

 الخروفة/ 2

 المثل الشعبي/ 3

 السنع/ 4

.هي التي ترويها الجدات لألطفال قبل النوم*   

.هي التي تنظم سلوك األفراد خالل تعامالتهم*   

.هو التعبير اللفظي ويتضمن حكمة أو موعضة*   

.كل ما ينتقل من عادات وتقاليد من جيل إلى أخر*   



 -:أكمل المخطط الذهنً التالً -:السؤال الثامن عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المخطط الذهنً ٌا بطل االماراتأكمل  -:السؤال التاسع عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقسام التراث الثقافً

الحكاٌات 
 الشعبٌة

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

 الفنون الشعبٌة تختلف بأختالف البٌئات فً دولة االمارات 

..................بٌئة  ..................بٌئة    

...................بٌئة  بٌئة ساحلٌة   

   -:العشرون السؤال 

 -:تروي الجدات الخروفة  قبل النوم  ولها أهمٌة كبٌرة منها 

1............................................. / 

2............................................../ 

3............................................. / 

4............................................. / 

   -:الواحد والعشرون السؤال 

المبدع أبحث عن بعض أشهر الخرارٌف فً دولة االمارات العربٌة بنً 

 المتحدة؟

 

   -:الثانً والعشرونالسؤال 

مبدعً الصغٌر عرف العرب االهازٌج ورددوها فً مناسبات مختلفة 

 أذكر متى كان ٌرددونها األباء واألمهات؟

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

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

علل ٌا بطل اإلمارات سبب استخدام االجداد  -:االثالث والعشرونالسؤال 

 .....................................االهازٌج الشعبٌة ؟ 

 

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



 -:السؤال الثالث والعشرون

 .سجل عادات وتقالٌد شعب اإلمارات العربٌة المتحدة

 

 

 

 

   -:السؤال الرابع والعشرون

 أذكر بعض الفعالٌات والمهرجانات التراثٌة التً تنفذها  دولة االمارات ؟

 

 

 

 

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

..........مهرجان  .............أٌام   ...........مهرجان    

 تحت رعاٌة 

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

 ٌنظمها

................هٌئة   

 ٌنظمها

...............معهد   
..........تشجٌع / 1  

..........تعزٌز / 2  

.......الحفاظ على / 3  

 بالتزامن مع احتفاالت

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

 فً إمارة  فً إمارة  فً إمارة 

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

 تهدف إلى

   -:السؤال الخامس والعشرون

 .............أذكر اسم أول استعمار وصل المنطقة  / 1

...........  سواحلوالسٌطرة على .......... الهدف من قدومهم هو احتكار / 2

 ..............  والبحر ................ والخلٌج 

لتصبح قاعدة  ............  على  ............ م استولى 1507فً عام / 3

 ........... .ثم حول اهتمام إلى ............ 

 -:السؤال السادس والعشرون

 :المدن التً سٌطر علٌها البرتغالٌون هً أذكر أهم /  1

1...................................... / 

2..................................... / 

 أذكر القوى التً احتلت منطقة الخلٌج ؟/ 2

1        .............. /2     ................ /3............... / 

كانت تمتلك ................ القوة التً تصدت للبرٌطانٌٌن هً قوة / 3

 .بحري ........... 

 أذكر مظاهر مقاومة العرب للعدوان البرتغالً ؟/ 4

 ضعف البرتغالٌٌن/ 3/ ...............      2/ ...............       1

 



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

...............ارسال   

..............أسطوال   

...............انسحاب

وتوقٌع اتفاقٌة 

..................عام  

............معاودة   

لنشاطهم البحري ضد 

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

..............  فشلت 

.....فً القضاء على   

مراكزهم ......... تقوٌة 

......................على   

على توقٌع ........ أجبار 

......................اتفاقٌة   

..............عام   

م............... حملة  م.............  حملة  م........... حملة    

لنشاطهم  ........معاودة 

البحري وتدعٌم مركزهم 

على سواحل 
............... 

نشاطهم ........... عاود 
............ضد السفن   

للسفن ..........مهاجمة 
وأسرهم ..............   

 أسبابها

تحطٌم قوة القواسم 
 البحرٌة 

.........   تدمٌر القوة / 1

 للقواسم

...............احتالل / 2  

اختٌار جزٌرة لتصبح  /3
 قاعدة بحرٌة 

..........................
على الخلٌج ...  

 أهدافها

انتهت الحملة بإجبار 

المنطقة على  شٌوخ

توقٌع معاهدة 

فً ................... 
م............ عام   

عجزت الحملة عن إلحاق 
بالقواسم األذي  

وقع القواسم 

احترام  ) ..............

السفن التً تحمل الراٌة 
(البرٌطانٌا  

 النتائج

............  أعظم الشخصٌات التً ظهرت فً ذالك الوقت الشٌخ  / 5

 .وهو جد الشٌخ زاٌد بن سلطان  آل نهٌان  ................... ولقب بــ 

 ....................من هو مؤسس دولة االمارات العربٌة المتحدة / 6

   -:السؤال الثامن والعشرون

هٌا ٌا بطل االمارات ساعدنً فً كتابة االحداث التارٌخٌة للحمالت 

 -:القواسمالبرٌطانٌة ضد 

 

 

   -:السؤال التاسع والعشرون 

 -:عزٌزي البطل اختار اإلجابة الصحٌحة 

 .................تم إعالن اتحاد ثنائً بٌن إمارتٌن / 1

 عجمان والفجٌرة/ جـ   أبوظبً ودبً / ب       ودبًرأس الخٌمة / أ

 ...........والشٌخ .......... االتحاد الثنائً كان بٌن الشٌخ / 2

 محمد ومنصور/ وراشد       جـزاٌد / ب            زاٌد وخلٌفه/ أ

 ...............االجتماع األول لفكرة قٌام االتحاد هو اجتماع / 3

 إعالن قٌام االتحاد/ األول         جـدبً / ب           السدٌرة/ أ

 .........كان فً إمارة  ( اجتماع دبً األول) األجتماع الثانً / 4

 الشارقة/ دبً        جـ/ ب  أبوظبً/ أ

 ..................تم اإلعالن عن قٌام االتحاد فً  / 5

 1972دٌسمبر  5/ جـ       1971سبتمر  2/ ب             1971دٌسمبر 2/ أ

 االنسحاب من االتحاد .............. و .............. قررت دولة / 6

 سعودٌة وعمان/ ودبً      جـ أبوظبً / وقطر               بالبحرٌن / أ

 أعلن حكام االمارت قٌام دولة اتحادٌة ............... فً اجتماع  / 7

 عرقوب السدٌرة/  جـ          دبً الثانً / ب                دبً األول / أ



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

عزٌزي أنت فخر اإلمارات  لنتذكر بعض األحداث  -: السؤال الثالثون

 التارٌخٌة فً دولتنا وتحث عنها ؟

 

 

 

 

صل ٌا بطل بٌن صور التالٌة لتتعرف على اسماء : الواحد والثالثونالسؤال 

 .قادة االتحاد

 

 

 

   -: الثانً والثالثونالسؤال 

عزٌزي أنت فخر اإلمارات  ساعدنً فً تحدٌد االمارات السبع على خرٌطة 

 .دولتً الحبٌبة 

 

 

 

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

 الشٌخ زاٌد آل نهٌان

راشد آل مكتوم الشٌخ   

 رئٌساً للدولة 

 نائباً رئٌساً للدولة

   -:السؤال الثالث والثالثون

 .رتب خطوات قٌام اتحاد دولة االمارات العربٌة المتحدة مع كتابة الحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:تذكر معً االحداث التالٌة 

اجتماع 

عرقوب 
 السدٌرة

إعالن قٌام 
 االتحاد

اجتماع دبً 
 الثانً

اجتماع دبً 
 األول



......الخلٌج   

......................دولة   

: .........الصف:.............................................  الامس   

 السؤال األول: -

 

 أكتب خطوات قيام االتحاد بالترتيب مع التاريخ

..../ ......... / ............بتاريخ  / ................................... 1  

..../ ......... / ............بتاريخ  / ................................... 2  

..../ ......... / ............بتاريخ  / ................................... 3  

..../ ......... / ............بتاريخ / ................................... 4  

 

 السؤال الثاني:-

.رتب خطوات قيام اتحاد دولة االمارات من خالل الصور  

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة 

 السؤال الثالث:-

كان أسطول القواسم يمارس عمليات بحرية ضد السفن 

األوروبية، لذلك اتجهت بريطانيا للقضاء عليهم أذكر الحمالت 

 البريطانية ضد القواسم 

 

 

 

 السؤال الرابع:-

-:عزيزي المؤرخ ساعدني في تذكر التواريخ التالية   

..............................قيام اتحاد دولة اإلمارات / 1  

.........................قيام مجلس التعاون الخليجي /2  

 

 السؤال الخامس:-

 عدد أسماء دول مجلس التعاون الخليجي

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

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

 السؤال السادس : ساعدني بتحديد إمارات السبع لدولة االمارات

 وحوط حول عاصمتنا الجميلة  

م........ حملة  م........ حملة   م........ حملة    



ضع الكلمات التالٌة وضعها فً الفراغ  -:الرابع والثالثونالسؤال 

 :المناسب 

 اجتماع عرقوب السدٌرة /اجتماع دبً الثانً /قٌام اإلتحاد / اجتماع دبً األول

 ...........................................م   1968فبراٌر 18* 

 .........................................م   1968فبراٌر  25* 

 ...........................................م  1971ٌولٌو  18* 

 ............................................م  1971دٌسمبر 2* 

 :  :السؤال الخامس والثالثون

 دول مجلس التعاون الخلٌجًسماء حدد على الخرٌطة أ: السؤال الثالث 

 مضٌق هرمز و والمسطحات المائٌة 

 

 

 

 

 -:السؤال السادس والثالثون 
 هذا الشعار ٌرمز الى 

 

 

 

 

ٌا بطل أسماء دول مجلس التعاون أكتب  -:السؤال السابع الثالثون 

 -:الخلٌجً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعار 

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

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

 -:الثامن والثالثونالسؤال 
فً ......... فكرة قٌام مجلس التعاون الخلٌجً  كانت شبٌه بفكرة قٌام 

 .............دولة 

 -:السؤال التاسع والثالثون

 
 

 

 

 

 

 -:أكمل الفراغات التالٌة  -:األربعونالسؤال 

 ....والشٌخ .... أول اجتماع لفكرة قٌام مجلس التعاون كان بٌن الشٌخ / 1

 زاٌد وراشد / ب         زاٌد وجابر  / أ         

 .............االجتماع االول  لفكرة قٌام مجلس التعاون كان فً عام / 2

   1976/ ب        1971/ أ          

.......الشيخ   

 فكرة قيام مجلس التعاون الخليجي كانت  لــ 

.......الشيخ   



 ..........عقد االجتماع االول لفكرة قٌام مجلس التعاون الخلٌجً فً / 3

 الكوٌت/ ب         أبوظبً / أ          

 ........و ...... كان بٌن دولتً اون عالتأول اجتماع لفكرة قٌام مجلس / 4

 االمارات والكوٌت/ االمارات وعمان             ب/ أ          

 ..................أول قمة عقدت لمجلس التعاون الخلٌجً كان / 5

   1971دٌسمبر  2/ ب            1981ماٌو  25/ أ          

 ...............بقمة  25سمٌت قمة الــ / 6

 جابر / ب                          زاٌد / أ          

 -:السؤال الواحد واألربعون

 :أذكر أهداف دول مجلس التعاون الخلٌجً

1     .............................. /2............................ / 

 :السؤال الثانً واألربعون

ترتبط دول مجلس التعاون الخلٌجً بروابط مشتركة أذكرها مستعٌنا 

 بالصور 

 

 

 

 

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

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

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

 :السؤال الثالث واألربعون

 عزٌزي المؤرخ ساعدنً فً تذكر تارٌخ اتحاد دولة االمارات/ 1

 

 اذكر مجاالت التعاون بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً ؟/ 2

 

 

 

أذكر ٌا بطل االمارات بعض انجازات الشٌخ زاٌد مع دول المجلس / 3

 والعالم ؟

 

 :السؤال الرابع واألربعون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......... /............ /.... 

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

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

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

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

 

 

 وجة
المقارنة    

 المؤسسٌن

   الدول

اإلعالن  تارٌخ
 االتحاد 



 .م.......... تم أصدار قانون االلتحاق بالخدمة الوطنٌة فً عام / 3

 2014/ ب    2004/ أ

 ............العمر المناسب لاللتحاق بالخدمة الوطنٌة من / 4

 60-50/ ب    30- 18/ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المفهوم التالًٌا حامً الدار عرف :  الخامس واألربعونالسؤال 

 : ...........................................الدستور 

   -:واألربعونالسادس السؤال 

 بعض واجباتك تجاه دولتنا الحبٌبة استنتج 

 

 

 

 -:السؤال السابع واالربعون

 .بعض حقوقك التً أقرها الدستورأذكر 

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

 السؤال الثامن واألر بعون

 : ........................................عرف الخدمة الوطنٌة 

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

 -:التاسع واألربعون السؤال 

   -:حوط ٌا مبدعً الصغٌر اإلجابة الصحٌحة 

 القانون االتحادي بشأن الخدمة الوطنٌة.....أصدر صاحب السمو الشٌخ / 1

 خلٌفة/ ب  زاٌد / أ 

 دولة االمارات أن الدفاع عن اإلتحاد فرض مقدس......... ورد فً / 2

 دستور/ ب  كتاب / أ 

 -:المفوم التالًٌا بطل عرف  -:السؤال الخمسون

 : ...................................................................ٌوم الشهٌد 

 :علل ٌا بطل  -:السؤال الواحد والخمسون 

من نوفمبر  30لماذا أعلن صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان 

 ٌوم للشهٌد؟ 

   

أكمل البطاقة التالٌة لنتعرف على أول شهٌد فً -: السؤال الثانً والخمسون

 -:دولتنا الحبٌبة 

 

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

هو أول شهٌد لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة من / 1

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

 ............  دولة االمارات بٌوم الشهٌد فً تحتفل / 2

 .من كل عام........... من  

 .................كان ٌحلم منذ طفولته أن ٌكون / 3

 .  من عمره.......... التحق بمدٌرٌة شرطة رأس الخٌمة وهو فً الــ /4

 ......الجزٌرة التً كان ٌحرسها والتً تعرضت لالحتالل هً جزٌرة / 5

 .......، .......... ، .......... باحتالل ثالث جزر وهً ........ قامت / 6



   -:السؤال  الثالث والخمسون 

 -:التالٌة بما ٌناسبها من كلمات أكمل الفراغات 

 .نموذجا للعطاء فً دولة االمارات ..............  ٌمثل إعادة بناء / 1

 ..................الشٌخ الذي قام بإعادة بناء سد مأرب  هو الشٌخ /2

ومملكة .............   الدول المشاركة فً عاصفة الحزم هً  دولة / 3

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

 ........أعلنت قٌادة العملٌة عن توقف عملٌة عاصفة الحزم لتبدأ عملٌة / 4

   -:السؤال الرابع والخمسون 

لماذا شاركت دولة االمارات فً عاصفة الحزم من ضمن تحالف عربً 

 تقوده المملكة العربٌة السعودٌة ؟

1............................................. / 

2................................................/ 

 -:السؤال الخامس واالربعون 

 أذكر بعض المساعدات التً قدمتها دولة االمارات للشعب الٌمنً؟

 

 

 

 -:السؤال السادس واالربعون 

 من مظاهر دعم أسر الشهداء 

 

 

.................الشٌخ   

..........إقامة   

فً ................. وسمً الشارع بــ

............إمارة   

.................الشٌخ   

..........تشٌد   

وبناء نصب تذكاري  فً حدٌقة 
................. فً أمارة ..............  

.................الشٌخ   

إنشاء مكتب فً دٌوان ولً العدة لمتابعة 

................................احتٌاجات   

................. فً أمارة   



 أكتب أسماء دول مجلس التعاون الخلٌجً : السؤال الثامن واالربعون 

 -:والمسطحات المائٌة  وضع دائرة حول مضٌق هرمز

أكتب أسماء االمارات السبع مع وضع دائرة : السابع واالربعونالسؤال 

 واكتب اسماء المسطحات المائٌة والدول المجاورة عاصمتنا حول 




