
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 أضع كال من المصطلحات اآلتية أمام العبارة الدالة عليها :

–أبو الريحان البيروني   –الطواش  –العرصة  –لرواد الفضاء  اإلماراتبرنامج   –السوق  –المقايضة 

 3الياه  –االلكترونية النقود  –النقود المعدنية  –النقود الورقية  –البيض والسكر  -النقود   -خليفة سات 

 . 

 

 يستخدمونها في المقايضة ........................ اإلماراتمن السلع التي كان سكان دولة  -1

 نقود اتخذت شكال جديدا بسبب التقدم التكنولوجي ...................... -2

 األسواق منذ نشوء ................... اإلنسانعرف  -3

 سيط للتبادل التجاري ولالدخار  ......................أداة معتمدة لقياس األشياء وهي و -4

 نقود تمتعت بقبول عام بين التجار لسهولة حملها وخفة وزنها ........................... -5

 ................أول قمر صناعي يصنع بأيدي إماراتية ................ -6

 الذي يبيع اللؤلؤ .............................. على التاجر يطلق -7

 سوق يقع في إمارة الشارقة ويعد من أشهر األسواق القديمة في اإلمارات .................... -8

 الحضاري.......................انجاز ابتكاري عالمي يخدم التقدم  -9

10-  

نقود استخدمت في صنعها المعادن المتوفرة في البيئة ووضعت عليها أختام ونقوش  

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

مبادرة إماراتية علمية رائدة تسعى إلى تأهيل وبناء كفاءات إماراتية في مجال العلوم  -11

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

 والمشتري إلتمام عملية البيع والشراء ............................. مكان التقاء البائع  -12

 عالم مسلم ألف كتاب القانون المسعودي ........................... -13

 استكمل الجدول التالي 

 االنجازات في علم الفلك  العلماء 

 الحسن بن الهيثم 
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 ألف كتاب القانون المسعودي 

 بطليموس 
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 اكتب معنى كل من 

 علم الفلك
 

 

 
 الكون

 

التجارة 
 االلكترونية

 

 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية 

 

 يوجد مقر وكالة اإلمارات للفضاء ؟ ............................. أين -1

للفضاء ؟ .......................................  و  اإلماراتهي أهداف وكالة  ما -2

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

 من أهم انجازات ) أبو الريحان محمد البيروني (؟ -3

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

....................................................................... 
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 على كل صورة  أكتب االسم الصحيح
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