
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/8                   

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

                  https://almanahj.com/ae/8social                   

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

  

                  https://almanahj.com/ae/8social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر وائل محمد سعد اهللا اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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األسم : ..............................................    الشعبة : ..............................................

ورقة عمل للصف الثامن في مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  

   أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في 
أبريل 2017 عن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي يتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء. 
ويهدف المجلس لتعزيز سمعة ومكانة دولة اإلمارات إقليميا وعالميا، وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، ويختص 
برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة، ويعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية 

والخاصة واألهلية، لنقل قصة اإلمارات للعالم بطريقة جديدة. 

في ضوء العبارة السابقة، أجب عن األسئلة التالية : 

ما المقصود بالقوة الناعمة ؟ -

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

أذكر بعض العوامل التي تغذي وتؤثر في القوة الناعمة. -

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

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

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

أذكر معايير ومؤشرات قياس القوة الناعمة للدول ومدي فاعليتها. -

..................................................................................................................................................... .1
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..................................................................................................................................................... .3

..................................................................................................................................................... .4

..................................................................................................................................................... .5

أذكر مهام واختصاصات مجلس القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. -

..................................................................................................................................................... .1

..................................................................................................................................................... .2

..................................................................................................................................................... .3

..................................................................................................................................................... .4

..................................................................................................................................................... .5

مع أطيب تمنياتي بالتوفيق للجميع ،،،،،،                                             عمر وائل محمد سعد الله  ( 8 / د )


