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 ) الصف الثالث( ورقة عمل لدرس النظـــــــــــام البٌئً فً كوكــــب األرض 

  :الخبطئت العببرة أمبم خطأ وعالمت الصحيحت العببرة أمبم صح عالمت ضع  :األول السؤال

 )     (           انهُم وانىهـار                     ذعالة نألرض انطىىَح انحركح عه َىرج .1

 )     (                             زحم كىكة وحى ضُرىجه إماراذٍ مشروع األمم مطثار .2

 )     (                             انشمص حىل ومرج وفطُا حىل مرج مرذُه األرض ذذور .3

 )     (                              زحم كىكة انشمطُح هى انمجمىعح فٍ األحمر انكىكة .4

 )     ( انجىٌ انغالف هت وَحُط كروي شثه وشكهه اإلوطان عهُه َعُش األرض كىكة .5

 )     (                        األمم هى مطثار انمرَخ كىكة ًهع اإلماراخ دونح مشروع .6

 

  :التبليت الفراغبث اكمل  :الثبني السؤال

 ( 587 – األربعت الفصىل – اليىميت – الليل والنهبر – الغرة – السنىيت – 46 - الشرق (

 عىه فُىرج ...........تانحركح وَطمً ضاعح ....... كم وفطُا حىل األرض ذذور ........... 

 تانحركح ذطمً .................... إنً .............. مه انشمص حىل األرض دوران  

 ....................... عىها وَىرج َىما .............. دوراوها مذج وذطرغرق....................

  :الصحيحت اإلجببت اختر  :الثبلث السؤال

 ) تهىذى – األرض - ) انسهرج      .................. انشمطُح انمجمىعح فٍ انكىاكة أصغر أوا .1

 ) زحم – انمرَخ  -انسهرج ) ..............     عانُح حرارذٍ ودرجح وانمطاء انصثح تىجم ضمُد .2

 ) وثرىن – األرض – انمرَخ)      .....................ذراتٍ فٍ انحذَذ أكطُذ تطثة أحمر نىوٍ .3

 ) عطارد – زحم – انمشررٌ)     ....................... انشمطُح انمجمىعح فٍ كىكة ألرب اوا .4

 ) ىذىهت – انمشررٌ – ) أوراوىش            .............................  انكىاكة واضخم أكثر أوا .5

 ) انمرَخ – األرض - وثرىن ...............        ) االزرق تانكىكة ًعه هكَط المر 17 نذي أوا .1

 ) ىذىته – أوراوىش – ىذىته .....................             ) انشمص عه تعُذا كىكة ضاتع اوا .2

 ) ىذىته – األرض - زحم(  ................       األوطان ضطحٍ ًعه وَعُش كروٌ ٍشكه أوا .3
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  :الشمسٌة المجموعة فً وترتٌبها الكواكب بٌن صل  :الرابع السؤال   

 

 
  :الشمس من القرب حٌث من الكوكب رقم اكتب  :الخامس السؤال

 

 مرٌخال نبتون عطارد االرض المشترى الكوكب

      

 

 )األرض - الحٌة الكائنات - كروي شبه - المرٌخ  ( : االتٌة   بالكلمات الفراغات اكمل       
......... ًسطح على ٌعٌش و ................... ًشكل ................................ كوكب انا

 ................ كوكب على مستقبل مشروع.......................
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 -السؤال الســـــادس:  

 
 

 الحبٌبةاذكر اسم الكوكب للمشروع المستقبلً لدولتً 

 
 

  :خطأ عالمة أو صح عالمة ضع  :السابع السؤال

 )      ( البحار العذبة ٌاهالم مصادر من   -1
 (     ) األمطار وقلة بالحرارة ٌتمٌز الذي الصحراوي المناخ نطاق ًف اإلمارات دولة تقع -2

 
         

ة أكمل  :الثامن السؤال              :الذهنٌة الخرٌط 

      
 ) ٌراتوالبح األنهار – ةدٌ ٌالجل الكتل – المالحة البحٌرات – ٌطاتٌوالمح البحار – الجوفٌةالمٌاه )   
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 -منها دولة اإلمارات: تعانى التً المشكالت من  :التاسع السؤال

 

  :التالٌة لفراغاتا أكمل  :العاشر السؤال
 ب ويتميز ............ هو المتحدة العربية اإلمارات دولة مناخ ............... 

 ....................... حدوث إلي يؤدي مما ..................و
 لمسكان المياه لتأمين اتاإلمار  دولة دهاتعتم التي اإلجراءات والحمول : 
 ........................................................ 

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

  :التلوث مصادر صورة كل اسفل سجل  :عشر الحادي السؤال

 
 التربة الماء الهواء

   
   
 
 


