
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد  معلمة االجتماعٌات 

 ملكه السٌد                                                                    



2 
 

 -:الصحٌحة اإلجابة على دائرة ضع -السؤال األول :

 ............... هً, وأخت وأخ وأم أب من تتكون  (1

 الدولة              الجد           األسرة            السهول       

 ................ أسرة المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً األسرة (2

 مفرقة         متخاصمة         متعاونة               متشاحنة     

 ................... بكل أسرتً افراد مع التعامل (3

 قسوة            تعالً              احترام                  شفقة     

 ............. ٌوم كل ........................... وٌد راس أقبل (4

 وأبً أمً            العامل               امً                  أبً

 : سلوك الجدران على الرسم (5

 ضروري             خطأ                رائع               صحٌح     

 : وجدتً جدي مع الجلوس (6

 ضروري غٌر          ممتع              صعب               ممل       

 : الصغار أخوتً .......................... واجباتً من (7

 القسوة               شتم            مساعدة        ضرب

 : األغراض حمل فً ابً................... (8

 أرفض          من أهرب             اترك         أساعد

 :................... دولة من انا (9

 السعودٌة         اإلمارات           البحرٌن       أبوظبً

 : هللا حفظه ........ الشٌخ السمو صاحب هو دولتً رئٌس (11

 منصور              زاٌد               خلٌفة      محمد
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 والكلمة الصورة بٌن السؤال الثانً : صل 
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 ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة -السؤال الثالث :

 : هو وأبً أمً والد (1
 جدتً                 جدي              أخً               عمً

 : هً وأبً أمً والدة (2
 جدتً                جدي          أخً            عمً

 : البٌت فً معً ٌعٌش وأمً أبً ابن (3
 جدتً                جدي           أخً             عمً

 : هً أبً أخت (4
 جدتً                جدي           عمتً            عمً   
 : هً أمً أخت (5

 خالتً                 جدي           أخً             عمً   
  هو منزلً بجوار ٌسكن (6

 المدرس              الفنان           الجار           المهندس   
 :................... الجار حقوق من (7

 الحجارة قذف            مساعدته           إزعاجه            شتمه    
 : هً الكبٌرة أسرتً (8

 اإلمارات             ُعمان            البحرٌن         السودان   
  كل صدٌقً أزور (9

 شهر                أسبوع               ٌوم               سنة    
  كل المسجد إلى أذهب (11
 شهر                 أسبوع             ٌوم      صالة  فرض    
  كل جاري على أسلم (11
 شهر                   أسبوع              ٌوم              سنة    
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 صل بٌن الجملة والصورة المناسبة لها -السؤال الرابع :
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 ماذا تمثل الصور التالٌةالسؤال الخامس 

 اختً( –جدي  –جدتً  –أمً  –) أخً 
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 السؤال السادس :ضع دائرة حول االجابة الصحٌحة 

 : إمارة فً نسكن نحن (1

 عجمان         ابوظبً       الشارقة        دبً

 :واالقارب بالوالدٌن .......................... على اإلسالم حث (2

 المقاطعة            الجحود      العقوق        البر

 : اإلمارات دولة فً .....................تكثر حً كل فً (3

 الحدائق          المساجد    المول          المقاهً

 : من الشمس تشرق (4

 الجنوب            الشمال      الشرق       الغرب

 :................... عكس الشمال جهة (5

 الجنوب             الشمال      الشرق       الغرب

 :جهة عكس الشرق جهة (6

 الجنوب     الشمال          الشرق           الغرب

 : جهة من الشمس تغرب (7

 الجنوب         الشمال          الشرق         الغرب

 : 1971 دٌسمبر..................... فً اإلمارات اتحاد قام (8
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 السؤال السابع : ماهً الجهات األصلٌة
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 استكمل كتابة الحروف فً الكلمات التالٌة -السؤال الثامن :

 

 السؤال التاسع : صل بٌن االسهم والجهة المناسبة 
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 السؤال العاشر حدد جهة الشرق والغرب على الصورة

 الصورة والكلمة المناسبةالسؤال الحادي عشر صل بٌن 
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 السؤال الثانً عشر اكتب قٌمة العملة األتٌة

 

 

 تم بحمد هللا 

 مع تمنٌاتً بالنجاح والتوفٌق

 معلمة االجتماعٌات 

 ملكه السٌد


