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اختبار مادة الدراسات االجتماعية ( الفصل الثالث ) -الصف الخامس
السؤال رقم واحد :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي :
-1يوجد سوق العرصة في امارة :
 Aابوظبي

 Bدبي

 Dالفجيرة

 Cالشارقة

-2تبادل البضائع والخدمات بشكل مباشر بسلع اخرى يسمى :
 Dالعمالت
 Cاالسواق
 Bالنقود
 Aالمقايضة
-3النقود التي تتتع بخفة وزنها وسهولة حملها هي النقود :
 Aااللكترونية

 Bالمعدنية

 Dالمقايضة

 Cالورقية

-4اول معدن تم سك النقود المعدنية منه هو:
www.almanahj.com
 Aالبرونز

 Bالذهب

 Cالنحاس

 Dالحديد

-5االسواق القديمة التي تحكي قصص البالد وتاريخها هي االسواق :
 Aالشعبية

 Bالتجارية

 Cااللكترونية

Malls D

-6االسواق التي توفر الجهد وتقلل االنتقال من مكان الى اخر هي :
Malls A

 Bالتجارية

 Dالشعبية

 Cااللكترونية

-7العلم الذي يهتم بدراسة االجرام السماوية مثل النجوم والكواكب هو علم :
 Aالطب

 Bالرياضيات

 Cالفلك

 Dالعلوم

-8من أجهزة الرصد الفلكي التي استخدمت لتحديد ساعات النهار من حركة ظل الشمس
 Aالتلسكوب

 Bالمزوله

Cاالسطرالب

المسطرة

-9من علماء العرب المسلمون مؤلف كتاب ( درب التبانة ) هو

 Aالخوارزمي

 Bالبيروني

 Dابن سينا

 Cابن الهيثم

 -11فضاء شاسع يحتوي على أعداد ال نهائية من المجرات
 Bالكون

 Aعلم الفلك

 Dالشمس

 Cالكواكب

 -11أهم إنجازات أبو الريحان البيروني
 Bكتاب درب التبانة

 Aالتلسكوب

 Dحسابه محيط األرض

 Cاختراع االسطرالب

 -12يهدف برنامج اإلمارات لرواد الفضاء إلى
 Aاستكشاف الفضاء

 Bتعزيز االقتصاد

 Cتأهيل الكوادر الوطنية

 Dكل ما ذكر

 -13أول قمر صناعي يصنع بأيدي إماراتية
 Aخليفة سات

 Bالياه 3

 Cالتلسكوب

 Dبرنامج اإلمارات لرواد الفضاء

 -14النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه دون تدخل اإلنسان يعرف بــ
 Aالصحراء

 Cالنبات الصناعي
 Bالنبات الطبيعي
www.almanahj.com

 Dكل ما ذكر

 -15من النباتات الحولية
 Aالسدر

 Bالسمر

 Cالغاف

 Dالحميض

 -16استخدم أجدادنا النباتات الطبيعية في :
 Aالوقود

 Bالعالج

 Cالطعام

 Dكل ما ذكر

 -17منطقة جغرافية قاحلة تتميز بندرة األمطار
 Aالشواطئ

 Bالصحراء

 Cالغابات

 Dالجبال

 -18شجرة معمرة يتم زراعتها في المنازل لالستفادة من ظلها و ثمرها و خشبها
 Aالكمأ

 Bالحميض

 Cالسدر

 -19نبات ينمو بعد سقوط األمطار و يحبه الناس

 Dالغاف

 Aالفقع

 Bالدغابيس

 Cحماض الجبل

Dالغاف

 -21يطلق على العلم الذي تستخدم فيه األعشاب كعالج
 Aعلم الفلك

 Bالطب الحديث

 Cالفيزياء

 Dالطب البديل
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