
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة حمزة بن عبد المطلب اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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بة في حلها وذلك من خالل قراءة النص والخبرات السابقة وهو الشعور واإلحساس بالمشكلة والرغ المشكلة:تحديد  .1
 المكتسبة للطالب.

أسباب المشكلة وتحديد السبب الرئيسي لها، من خالل قراءة النص والخبرات السابقة المكتسبة  معرفي المشكلة:تحليل  .2
 للطالب.

ذه الحلول موجودة في النص، أو من وقد تكون ه التنفيذ،هي جمع أكبر عدد ممكن من الحلول القابلة  الحلول:طرح  .3
 خالل الخبرات السابقة للطالب.

الحلول القابلة للتنفيذ ورفض الحلول غير القابلة للتنفيذ، مع تقديم الطالب حلول أبداعية  وتعني اختيار الحلول:قبول  .4
 من خالل خبراته السابقة.

 

 

 :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة من العمليات يقوم بها الفرد مستخدماً المعلومات والمعارف والمهارات التي سبق تعلمها واكتسابها، في 
 مناسب له. ة عليه، بهدف الوصول إلى حليطرالتغلب على موقف ما والس
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االزدحام المروري الشديد الذي يزداد  المدن الكبرى منال يخفى على أحد منا ما يعانيه سكان 
وسع العمراني للمدينة نرى بين الحين واآلخر ازدحاما غير يوماً بعد آخر، فمع تزايد الت

، تشكل الهجرة من القرى والريف أهم األسباب في مشكلة االزدحام المروري، حيث مسبوق 
وجود الخدمات والمراكز الحكومية وخاصة التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر في كذلك 

ين محترفين لدى الجهات الحكومية عدم وجود مخططين عمرانيمركز المدن الكبرى، و
اب غي ، باإلضافة إلىيتسبب في عدم اختيار مراكزها بشكل صحيح مما يزيد األمر تعقيدا

شار االنتو ،أحد أهم األسباب في تفاقم هذه المشكلة يوماً بعد آخر التي تعد وسائل النقل العام
 ة.يسيالرئ الواسع لسيارات األجرة غير المشغولة في الشوارع والطرق
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تسطير  –األسئلة المصاحبة للنص  قراءة - الهامةتسطير الكلمات  –البحث عن مقاصده  وفهمه:قراءة النص  .1
 الكلمات المفاتيح لألسئلة.

 .تحديد االفكار الفرعية للنص -النص() عنوان  للنص:تحديد الفكرة الرئيسية  .2
)صفات أخالقية أو أخالق فاضلة يتميز فيها البشر وتوجه السلوك البشري للقيام بعمل :حديد القيم السلوكية االيجابية ت .3

 أو قول يدل على الخير(
 )شيء ثابت صحيح ال يمكن التشكيك فيه تكون مرتبطة بتاريخ أو شخصية أو دولة( التاريخية:تحديد الحقائق  .4
 ص عام مكون من سبب ونتيجة(استخال )هو التعميم:تحديد  .5
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عبارة عن وثيقة مكتوبة توفر معلومات عن أحداث ماضية تمكننا من فهم جزء من التاريخ البشري، ويعتبر 
 وسيلة تعليمية تساعد الطالب على اكتساب مهارات المالحظة والتحليل والنقد واالستنتاج.

، وهي دولة فتية تفتخر بتقاليدها ذات رؤية راسخة لمستقبل مزدهر ومثمر لمواطنيها، ففي غضون 1791تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
نامياً متعدد ها مجتمعاً فتياً ومتأربعة عقود فقط أصبحت اإلمارات العربية المتحدة عضواً يحظى باحترام وتقدير كبير من المجتمع الدولي. ونظراً لكون

 الثقافات، تفتخر اإلمارات العربية المتحدة باقتصاد سريع التنوع يعد نموذجاً للدولة التقدمية الملتزمة بمعتقداتها وقيمها دائماً.
من مساحة  %55إمارة أبوظبي  ، هي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومركزها الثقافي والسياسي واالقتصادي، حيث تغطيأبو ظبيمدينة 

 البالد، ويوجد بها نسبة كبيرة من احتياطات النفط والغاز في العالم.
، هللا ويتولى قيادة مسيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم رئيس الدولة وحاكم ابوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه

 حفظهم هللا حكام اإلمارات الستة األخرى: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى
ن سلطان آل يد بوي عزى الرخاء والوئام والتنمية الحديثة التي تميز دولة اإلمارات العربية المتحدة لحد كبير إلى المغفور له بإذن هللا سمو الشيخ زا

 .2004بل تشكيل االتحاد أو خالل السنوات التي أعقبت ذلك وحتى وفاته في نوفمبر نهيان، سواء أكان ذلك ق
قامة مجتمع ادفة إلى إولكونه القوة الدافعة وراء إنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، عمل المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد جاهداً على تحقيق رؤيته اله

ن بمستويات عالية الجودة لجميع المواطنين من خالل االستفادة من عائدات النفط لتمويل المشاريع في كافة يوفر الرفاهية والصحة والتعليم والسك
ه العادل ل منهجأنحاء االتحاد. ونظراً لحجم اإلعجاب واالحترام اللذين حظي بهما المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد على نطاق واسع محلياً ودولياً بفض

 لماهرة، يعتبر الشيخ زايد بحّق والد األمة.وبفضل دبلوماسيته ا
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وتشكل  آسياوتقع تحديدًا في الجنوب الغربي من قارة  الشرق األوسطفي  دولةالمملكة العربية السعودية هي أكبر 
وتحدها  واألردن العراقم كم. يحدها من الشمال  7إذ تبلغ مساحتها حوالي  شبه الجزيرة العربيةالجزء األكبر من 

التي  ينالبحرباإلضافة إلى  واإلمارات العربية المتحدة قطرمن الشمال الشرقي، ومن الشرق تحدها كل من  الكويت
 وسلطنة ُعمان، اليمن، ومن الجنوب تحدها الخليج العربيالواقع على  جسر الملك فهدترتبط بالسعودية من خالل 

 .الغرب من جهة البحر األحمرمن الجنوب الشرقي، كما يحدها 
أكثر من مرة، وتعتبر المملكة السعودية الحالية  الجزيرة العربيةومناطق واسعة من  نجدتاريخيا في  آل سعودحكم 

م  1744 سنة  محمد بن سعودالتي أسسها  إمارة الدرعيةات نتاًجا ووارثة لتلك الكيانات التاريخية، أول تلك الكيان
إمارة جديدة آلل سعود  تركي بن عبد هللا بن محمد، ثم أقام "الدولة السعودية األولى" باسمويشار إلى تلك المرحلة 

بـ"الدولة السعودية م ويشار إلى تلك المرحلة 1891  ـعاصمة واستمرت حتى سنة  الرياض، اتخذت من في نجد
، وتوسع مسيطرا آل رشيدمن  م إمارة الرياض 1902 الشاب سنة  عبد العزيز ابن سعود استردالحقًا  ."الثانية

، فنصب ملكا على الحجاز في  مملكة الحجازحتى نجح عبد العزيز ضم  بسلطنة نجدم وتسمت 0770على كامل نجد 
 يسيطر عليها، وبعدها بعام غيّر لقبه من سلطان نجد إلى ملك نجد، وسميت المناطق التي 0771يناير من عام 

جميع المناطق التي يسيطر عليها في كيان ، وظلت بذلك االسم حتى وحد عبد العزيز مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها
 .""المملكة العربية السعودية اسمهاوأُعلن  م1932واحد، وكان ذلك في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1744
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/1308_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1308_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1891
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%AF_%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
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 معرفة اتجاه الخط الزمني. -1

 تحديد االحداث المراد ترتيبها على الخط الزمني. -2

 .ترتيب تلك االحداث ثم وضعها في الخانات المناسبة -3

 المثال. عبارات الفقرة غير مرتبة كما هو مالحظ في -4

 ال يلزم كتابة اليوم والشهر إال إذا كان في السنة أكثر من حدث. -5

 يلتزم الطالب في تكوين الخط الزمني باألحداث الواردة في الفقرة المصاحبة فقط. -6

 الخط الزمني يمكن أن يأتي بالشكل الرأسي أو األفقي.  -9

 

 

اإلمارات العربية المتحدة، ثم ضع كل خطوة في مكانها اقرأ الفقرة التاريخية التالية والتي تمثل خطوات قيام دولة 
 الصحيح على الخط الزمني المقابل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واهر تاريخية مما يساهم في الخط الزمني هو اداة أساسية لتمثيل الزمن التاريخي وما يرتبط به من أحداث وظ
انتظامها وتزامنها، مما يسهل قراءتها واستيعابها، والخط الزمني وسيلة لتوضيح وإظهار تسلسل األحداث 

 وتواليها في الزمن مع إظهار المدة التي تفصل بينهما.

م ظهرت دولة اإلمارات 1791بر ديسم 2في 
 رحيل آخر جندي الوجود بعدالعربية المتحدة إلى 

بريطاني وإعالن استقاللها. ولقد بدأت هذه 
المسيرة المباركة باجتماع عرقوب السديرة في 

م بحضور الشيخ زايد والشيخ 1791فبراير  11
 راشد رحمهما هللا.

لية اثم توالت االجتماعات لتحقيق هذه األمنية الغ
 11دبي الثاني في لشعب اإلمارات فكان اجتماع 

ي صدر بعده البيان التاريخي م الذ1791يوليو 
 22لقيام االتحاد ومن قبله اجتماع دبي األول في 

 م بحضور حكام اإلمارات السبع. 1791فبراير 
 مراحل قيام دولة اإلمارات العربية {

المتحدة

 اجتماع عرقوب السديرة م1668/ فبراير/ 18

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

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

....................................... ....................................... 
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 اقرأ النص التالي ثم اكمل الخط الزمني الذي يليه:
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 م 0712فبراير  72

 م0720يوليو  02

 م0720ديسمبر  7

 اجتماع دبي األول

 اجتماع دبي الثاني

 إعالن قيام االتحاد

افتتاح عيادة الدكتور 
 هارسون في الشارقة
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 .}دائما تكون موجودة في أول المخطط في معظم االمتحانات{للمخطط تحديد الفكرة الرئيسة  -1

 حديد االفكار الفرعية والثانوية المتفرعة من الفكرة الرئيسة مباشرةً.ت  -2
ل من الكلمات المستخدمة في العرض مما يساعد على شدة التركيز تدوين االفكار الفرعية والثانوية مع مراعاة التقلي -3

 .وتسهيل فهمة
 

 

 اقرأ الفقرة التالية ، ثم أكمل المخطط الذهني التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل شع حوا البعض ومنظمة بشكل مُ يستخدم ليمثل أفكارا أو وظائف أو اشياء متصلة ببعضه رسم توضيحي
 رسم توضيحي يسهل عملية المراجعة والتذكر. أوفكرة أساسية واحدة، 

وم أميري من حاكم اإلمارة في عام تأسست هيئة األعمال الخيرية اإلنسانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة عجمان بمر س 
تعمل في مجال التنمية واإلغاثة ولها العديد من الفروع المنتشرة في جميع  حكومية،م. وهي مؤسسة خيرية إنسانية تطوعية غير 4891

  والدنمارك.أنحاء العالم ولها مكاتب تمويلية في كل من بريطانيا وأستراليا 

سين وذلك بالعمل على تح المحتاجة،على تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وتطوير وتنمية المجتمعات  أهداف عدة تتلخص في العمل ةئوللهي
، الصحية، االجتماعية، واالقتصادية(. كما تهدف الهيئة إلى اإلسهام في إغاثة المجتمعات المتضررة من جراء الكوارث )التعليميةأوضاعهم 

ة الصالت الوثيقة والروابط المتينة بين الهيئة ومثيالتها للوقوف على أحدث النظم التي تأخذ بها الطبيعية والنكبات االجتماعية، وإلى إقام
 األمم المتحدة في هذا المجال

 المكاتب التمويلية
-................................. 

-................................. 

-................................. 

 هيئة األعمال الخيرية اإلنسانية

 المقر
-..................................... 

 تاريخ التأسيس
-.................................... 

 

 

 نوعها
-..................................... 

 أهدافها:
 
-......................................................................................................................................... 
 
-......................................................................................................................................... 

 

-......................................................................................................................................... 
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 أسئلة:اقرأ النص التالي ثم اجب عما يليه من 

 
 
 
 
 
 

 

 

أركان حصن الشارقة

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

: ...................الركن 

:الوظيفة الثانية 
..........................

:الوظيفة األولى
الحراسة

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

: ...................الركن 

: ................الوظيفة 

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

الجنوبي الغربي: الركن 

: ................الوظيفة 

الغرفة

: ...................الركن 

: ................الوظيفة 

حصن الشارقة مبنى مربع الشكل له أربعة أركان مهمة، أولها "الغرفة"، وهي أحد أركان الحصن، حيث تستعمل      
صة، وهي في الجنوب الشرقي من الحصن. يليها "المشرف"، وهو برج مربع يطل على الجنوب الغربي من كمجلس للخا

الحصن، ويستعمل للحراسة. وإلى الشمال الغربي يوجد "الكبس"، وهو برج دائري، ويستعمل للحراسة أيًضا. أما 
نائها، يستعمل الجزء العلوي منها "المحلوسة"، فكانت برًجا ضخًما، وهي اسم على مسمى، حيث كانت غريبة في ب

للحراسة، أما الجزء السفلي فكان سجًنا مرعًبا. أماما واجهة الحصن مبنى كبير، نصفه مبني بالكامل، وبه نوافذ، والنصف 
اآلخر عبارة عن سقيفة. يقال لذلك المبنى "الساباط"، تنزل به أعداد كبيرة من البدو ضيوفًا على الشيخ. وإلى الواجهة 

. وبين الحصن والساباط غرزت سارية لإلبلمالية من الساباط بئر لالغتسال، أما الجهة الجنوبية منه فكانت مناًخا الش
غليظة طرفها العلوي متفحم، ُيربط الخارجون على القانون من ُسراق ومجرمين عليها، ُيقال لها "حطبة التوبة". إلى 

مة مسندة أطرافها ناحية فوهاتها على جذع نخلة، ولم تكن تستعمل الجنوب من حطبة التوبة مجموعة من المدافع القدي
 ألبته. وكان المدفع الذي يستعمل إلطالقه لتحية ضيف أو إعالن عيد هو المدفع الصغير ذو العجالت الخشبية.
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 أوجه االختالف
 
 

 أوجه التشابه
 قلعة المويجعي قلعة الفجيرة 

 رة(يأقيمت على الساحل الشرقي )الفج. 

 بناها الشيخ محمد بن مطر الشرقي. 

 استخدم في بناءها أحجار الجرانيت. 

  سنة 330شيدت منذ أكثر من. 

 تقع في مدينة العين. 

 شيدت في عهد الشيخ زايد األول. 

 استخدم في بناءها الطين والقش. 

  سنة 100شيدت منذ. 

 كالهما نقاط للمراقبة والحماية. 

 كالهما مقر وسكن للحاكم. 

 شيد بأيادي محلية كالهما. 

 

 

  اقرأ الفقرة اآلتية ثم أكمل جدول المقارنة التالي:

 

 

 

 

 

 

 
 

 أوجه االختالف
 
 

 أوجه التشابه
 جبال الحجاز جبال البحر األحمر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حر غرب البالحبشة في الجنوب،  رأس خليج السويس حتى هضبةمن تمتد مرتفعات البحر األحمر 
در تنح ، وهذه الجبالمثل وادي قنا ووادي العالقي تتخللها العديد من األودية ،األحمر، محاذية للساحل
 ً  م.2151نحو الداخل، وتتميز بوجود المعادن، وأعلى قممها جبل الشايب  بشدة نحو البحر وتدريجيا

ي للبحر األحمر من رأس خليج العقبة في الشمال حتى بينما تمتد جبال الحجاز بمحاذاة الساحل الشرق
ادي مثل وادي فاطمة وو ، وتتخللها بعض األوديةاألخدود األفريقي العظيمعدن في الجنوب متماشية مع 

م ، وتنحدر بشدة نحو البحر األحمر وتدريجيا نحو الداخل، وتتميز 3695، أعلى قممها جبل السودة بيشة
جبال انكسارية تكونت بسبب الحركات الباطنية المصاحبة لتكون األخدود  ن، وكالهماالمعادبوجود 
 عظيمال ياألفريق
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 قراءة بيانات الرسم البياني من عنوان ونسب وأرقام. -1

 قراءة األسئلة المصاحبة للرسم لتحديد اإلجابات المطلوبة. -2

 استخراج النسب والحقائق والتعميمات المطلوبة. -3

 

 
 

  : اثم أجب عن األسئلة المصاحبة له ةل التالياشكبعناية األاقرأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلومات المختلفة بشكل جميل لتوفير الوقت  تمثيلأو  عرضالتي يمكن استخدامها في  هي إحدى المهارات
 بدالً عن الحاجة إلى قراءة العديد من الصفحات التي يمكن اختصارها في رسم بياني.

 أكمل العبارات التالية:
في  ء األكبر من الطاقةالقسم الذي يستهلك الجز -1

 .................................الصناعة بالواليات المتحدة

في الصناعات  أقل القطاعات التي تستهلك طاقة -2
 ................................ التحويلية بالواليات المتحدة

 استخرج اثنين من الحقائق:
 .................................................................

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

 .................................................................
................................................................. 
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 :بعناية األشكال التالية ثم أجب عن األسئلة المصاحبة لها اقرأ 
 

  

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 

 :أكمل العبارات التالية
في  القسم الذي يستهلك الجزء األكبر من الطاقة -3

 العملياتالصناعة بالواليات المتحدة 

في الصناعات  أقل القطاعات التي تستهلك طاقة -4
 المنشآت التحويلية بالواليات المتحدة

 استخرج اثنين من الحقائق:
  من إجمالي اإلنفاق الحكومي.  %33.2تبلغ نسبة الدعم 

  7.7،  7100/7107بلغ معدل النمو االقتصادي لعام%. 

  من الناتج المحلي اإلجمالي. %22.0بغلت نسبة الدين العام 

  من الناتج المحلي اإلجمالي. %2.4بلغت فجوة التمويل 

 أكمل العبارات التالية:

 أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان هي: .1

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

 ثاني قارات العالم القديم من حيث نسبة السكان هي: .2

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

 الفرق بين نسبة سكان قارة آسيا ونسبة سكان قارة أوروبا هو: .3

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

 استخرج من الرسم البياني حقيقة جغرافية: .4

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

 أكمل العبارات التالية:

 أعلى نسبة تقدير نجاح للطالب هي: .1

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

متاز .2  :تبلغ نسبة الطالب الحاصلين على تقدير م 

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

 تبلغ نسبة النجاح الكلية: .3

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

 استخرج من الرسم البياني حقيقة: .4

...................................................................... 
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 تحديد البيانات المراد تمثيلها بيانياَ. -1

 كتابة عنوان الرسم البياني. -2
  . الدول( –اإلمارات  –تغير األساسي مثل )السنوات المحور األفقي يمثل الم -3

م رق أصغرأقسام متساوية ويراعى أن يمثل على هذا المحور المحور الرأسي يمثل المتغير التابع، ويقسم إلى  -4
 م.القيمع ضرورة حسن اختيار  رقم، أكبرموجود في الجدول وكذلك حسن اختيار 

 (92 – 21 – 22( ، )31 – 21 – 11) (،12 – 11 - 2) مثل:يقسم المحور الرأسي إلى فئات متساوية  -2
 
 

الجتماعي )فيس بوك، تويتر، سائل التواصل امثل بيانياً بطريقة األعمدة اعداد المستخدمين لواقرأ الفقرة اآلتية ثم 
 م:7103( لشهر يناير عام جوجل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

      مليون 0411 

      

    مليون 721     

 

  

 

   

       

       

 

      

 

  مليون 341        

       

 

 

 

 

 

 

 

، بلغ عدد مستخدمي 2013بناء على إحصائيات المستخدمين لمواقع التواصل االجتماعي في يناير 
مليون  340مليون مستخدم، ثم جوجل بلس  750مليون مستخدم، يليه تويتر 1.400فيسبوك عالميا 

 مليون مستخدم 310مستخدم، ثم لينكد إن عدد مستخدميه 

 مليون 311

 مليون 611

 مليون 1211

 مليون 1511

 ليونم 611

Facebook Twitter Google+ 

عدد 
المستخدمين 
ألشهر وسائل 

التواصل 
االجتماعي 

 –بالمليون 
 م2113يناير 

 صفر

 المحور األفقي

 المحور الرأسي
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 :ب العالمي على الكهرباءحصة طاقة الرياح في الطلمثل بيانياً بطريقة األعمدة ثم  الجدول التالياقرأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصة طاقة الرياح 
ب العالمي في الطل

 على الكهرباء


