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 ِ  األمِن الوطني 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي وضع دائرة حولها. أوالً:

دُها من الد اخِل والخارجِ. -1  تأميُن كياِن الد ولِة لمواجهِة األخطار والت حدياِت ال تي تهد ِ

C  ِ  المن العسكريا A االمن القومي B األمِن الوطني 
ِ بشكل  استُخدَم مصطلُح  -2  م1648 ويستفاليا معاهدة توقيع عقب يِة الحرِب العالمي ةِ رسمي   في نها الوطني 

C سايكس بيكو B يستفالياو A لوزان 
ية بين مواطني الد ولة وتحقق الت فاعل والت الحم والت عاضد بين جميع أفراد الش عب. -3  قيام رابطة قو 

C     ِ  اإلبداع A الوطني ِة       الوحدةِ  B األمِن الوطني 
ِ بشكل  رسمي   في نهايِة الحرِب العالمي ِة .-4    استُخدَم مصطلُح الوطني 

C     األولى B       الثالثة A م1947لث انيةا 
 . في وطني اإلمارات مجاالُت األمِن الوطني  من -5

C العسكري و السياسي   B االقتصادي والبيئي A   كل ما سبق ذكره 
راِت العربي ِة المت حدِة بهدِف اإلسهاِم في حل ِ الخالفاِت والقضايا الَّتي ال تستدعي  اإلمافي دولةِ مرا كُز أُنشئْت   -6  

الً قانونيًّا:   تَدخُّ

C  ُالن اشئة B   ُّالدَّعُم االجتماعي      A    رعايةُ الشَّباِب 
7- :ِ    حمايةُ أرِض الوطِن ومنجزاتِه مْن أبعاِد األمِن الوطني 

C  ُّاالقتصادي B          ُّالبيئي A   العسكري 
ِ مْن مهام ِ  -8 فاعِ المدني   .الهيئةُ الوطني ةُ  تحقيُق أعلى مستوياِت السَّالمِة للد ِ

C لَجمارِك ا  B ا ِ  واألزماِت والكوارثِ دارِة الطوراِئ إ A ألمِن االلكتروني 
9-  ِ  .من مهام مكافحةُ الغش ِ والتَّهريِب الت ِجاري 

C ديَّةُ للجماركِ الهيئةُ االتحا    B  ِفاع    وزارةُ الد اخليةِ  A وزارةُ الد ِ
10- .   َضماُن رعايِة المواطنيَن في الخارجِ، وتقديُم خدمات  قنصليَّة  ذاِت َجْودَة  عالية 

C وزارة االعالم B وزارة العدل       A    ُوِزارةُ الخارجيَّة 
ِ من -11  هو األمن: شكال التلوث الجوي والبحري وغيرهحر ومكافحة كل أالقضاء على التص أبعاِد األمِن القومي 

C السياسي B االقتصادي A          البيئي 
 إخمادُ الحرائِق وتنظيُم المروِر  من مهام -12

C   وزارةُ الد اخليِة  B    ُوِزارةُ الخارجيَّة  A   ِفاع  وزارةُ الد ِ
  {رحمهم هللا  }الشيخ أي عملية حضارية  المغفور له.من قائل هذه العبارة :االنسان هو أساس   -13

C   زايد بن سلطان  ال نهيان B  راشد بن سعيد ال مكتوم   A محمد بن حمد الشرقيا 
 



 في مدينة  م 2016 ايسنار الوطني لألمن الدولي المعرض فعاليات استضافة 14-
C       دبي B الشارقة A أبوظبي 

 العالم المعلومات ثورة جعلت الوطني األمن على ماتالمعلو ثورة تأثيرإن  -15
C كبيرة     قرية B    مدينة كبيرة A صغيرة قرية   

 :  هي  في عصِر المعلوماتِ وسائِل االستطالعِ الحديثِة  من  - 16

C  ُناعية اداراتُ واألقماُر الص  ِ والطائراِت  B الر  ي  أدواِت الت صويِر الجو 
   بدوِن طيار

A بق ذكرهكل ما س 

  .في وطني الداخليمن أجهزة االمن -17

C الداخليَّةِ  وزارة   B ُللجماركِ  االتحاديَّةُ  الهيئة A  ُكل ما سبق ذكره الطوارئِ  إلدارةِ  الوطنيَّةُ  الهيئة 
ِ:-ا18    حمايةُ أرِض الوطِن ومنجزاتِه مْن أبعاِد األمِن الوطني 

C  ُّاقتصادي B  ُّالبيئي A  ُّالعسكري 
 البشريَّةُ ةُ نميَ التَّ 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي وضع دائرة حولها. أوالً:

 .خلِ عملي ِة توسيعِ القُدراِت التَّعليميَِّة والخبراِت للشُّعوِب بهدِف أْن يصَل اإلنساُن بجهِده إلى مستوى مرتفع  مْن اإلنتاجِ والدَّ هو - 1 

C  ُاالقتصادية  لتَّنميَة B المستدامة نميَةُ تَّ ال   A  ُالتَّنميَةُ البشريَّة     
 .العالميَِّة  الحربِ ء انتها َعِقبَ  يتَِّضحُ  البشريَّةِ  التَّنميةِ  مفهومُ  بدأ -2

C ألولى B الثالثة A  ِالث انية     
 ؟ البشرية التنمية في اإلسالمي لمفهومإن ا -4

C األرض عمارة   B التصحر A الجفاف 
 :منها عدَّةً  مجاالت   البشريَّةُ  نميةُ التَّ  تشملَ -4

C حي ةُ ا    التقنية A جتماعيَّةُ واالاإلداريَّةُ  B التَّعليميَّةُ و لص ِ
F إلداريَّةُ ا E ياسيَّةُ ا  جميع ما سبق D لس ِ

دةِ تنتهُج سياسةَ التنَّميَِة البشريِة  -5  مثل: دُّوِل الفقيرةِ ال معَ الثانية  العالميَّةِ  الحربِ  بعد بدأْت هيئةُ األمِم المتحَّ

C فرنسا B كندا A بنغالديش وباكستاَن وغانا وكولومبيا 
 :المستوى ما، دولة   في البشريَّةِ  التَّنميةِ  مؤشراتِ  قياِس من م -/-6

D جميع ما سبقC    ُّحي  الدَّخلِ  A   التَّعليميُّ  B       الص ِ
 .يَّةَ البشر التَّنميةَ  تُعيقُ التي  ُمشكالت  المن   -/7

C  ُياسي ة حيَّةُ  -التَّعليميَّةُ  B االقتصادية -الس ِ  الجهُل االجتماعيَّةُ  -الحروُب  A  الص ِ
F  التفكُُّك األُسريُّ -األميَِّة E  ُالطالق -التَّغذيةِ  سوء D ميع ما سبق ذكرهج 

 

 

 



 ِة.المتَّحدَ  العربيَّةِ  اإلماراتِ  دولةِ  في البشريَّةِ  التَّنميةِ  مظاهرُ من  -/8
فاِهيَةَ للمواطنيَن والمقيميَن على أرِض زايِد الخيِر. اإلنسانِ  قيمة جعلِ   A وتحقيِق الرَّ

فاِهيَةَ عدم و اإلنسانِ  قيمة جعلِ   B تحقيِق الرَّ

فاِهيَةَ للمواطنينَ دون  اإلنسانِ  قيمة جعلِ   C تحقيِق الرَّ

 ؟ركزام دولة 188  ضمن العالمي التنمية تقرير خالل من االماراتدولة  احتلت -/9
C متقدم B متوسط A متأخر 

ِ رئيِس الدَّولِة  من-/10  في بناِء اإلنساِن. -حفظهُ هللُ  –المحاوَر الَّتي ترتِكُز عليها فلسفةُ صاحِب السُّمو 
توفيُر منظومة  متكاملة  مَن العلِم  F إتاحةُ فرِص العملِ 

 والمعرفِة.
C  ُالتنمية بوابة التَّخطيط A 

 B تقديُم أفضِل الخدماتِ  E الكوادِر الوطنيَّةِ تنميةُ قدراِت وكفاءاِت  Gصحيحةبارات كل الع

 :تنفيذُ مشاريع المعلوماتِ  تكنولوجيا مجالِ  في المت حدةِ  العربي ةِ  اإلماراتِ  دولةِ  إنجازاتِ  منأ -/11
ِ  C الت ِجارِة  اإللكترونيَّةِ  F االت صاالتِ  تقني ات  A   التَّعليِم اإللكتروني 

ِ  األمنِ  Gكل العبارات صحيحة  B الحكومِة اإللكترونيَّةِ  E .االلكتروني 

 .في التعليم مجال في التطويرالبشرية  التنمية أهدافمن  -/12
 A الوطن واحتياجات العمل بسوق التعليم  واالرتباط مجال في العلمية األبحاث مواكبة

 B فقط..التعليم   مجال فيتاريخيةال األبحاث مواكبة

 C الوطن فقط واحتياجات العمل بسوق االرتباط

 D كل العبارات صحيحة

 التعليم؟ مجال في م 2021 االمارات رؤية من أهداف -/13
 A األول. الطراز من التعليم على الحصول في متساوية بفرص االماراتيون حظىي

 B الشخصية. قدراتهم نم واثقين متكاملة شخصية ذوي تييناامار تنشئة على مدارسنا تعمل

 C الوطنية. وهويتنا المعتدل ديننا قيم بغرس المعلمون يقوم

 D كل العبارات صحيحة

 ؟ الدولة تقدمها التي الصحية الخدمات من -/14
A   الصحية بالخدمات المناطق جميع تغطية D األمراض ضد والتحصين الوقاية برامج

B .واألجهزة بالخبرات وامدادها الصحية الخدمات يرتطو F الوافدة العمالة لفحص قانون وضع

 والطب الطبيعي العالج ومراكز المختبرات انشاء G كل العبارات صحيحة
 النووي

C

 المعلومات تكنولوجيا مجال في الدولة إنجازات أهم عدد -/15
A االلكتروني التعليم مشاريع تنفيذ D االتصاالت نطاق توسيع

B  .    االلكترونية الحكومة مبادرة اطالق- F .االلكتروني منألا تحقيق على العمل -

C االلكترونية التجارة تطبيق- G كل العبارات صحيحة

    :منها عدَّةً  مجاالت   البشريَّةُ  التَّنميةُ  تشملَ  -13
حي ةُ  B     الجتماعيَّةُ واإلداريَّةُ  C سبق ذكره كل ما –  A التَّعليميَّةُ و الص ِ

 
 

 { متوحد يت}الب



ية بين مواطني الد ولة وتحقق الت فاعل والت الحم والت عاضد بين جميع أفراد الش عب.-/1  قيام رابطة قو 

 A الوطني ةِ  الوحدةِ  B قومية  ال الوحدةِ  C عربيةال الوحدةِ 

قة في كل  واحد -/2  .تعني تجميع األشياء المتفر 

 A االنتماء B    الوالء C       الوحدة

 .الش عور باالنتماء، والوالء للوطن، والقيام بواجباتنا ومسؤولياتنا، بما يحق ق أمنه واستقراره يه-/3

 A الوطنية   B الواجب    - C القومية

  الوطني ِة: من روابط الوحدة-4

 A الدين اإلسالمي B العادات والتقاليد C التاريخ المشترك

 D اللغة العربية F واألهداف األماني G كل العبارات صحيحة -

 االمارات أبناء بين الوطنية الوحدة من عوامل -/5

عدِم وجوِد حواجَز  Bوجوِد حواجَز جغرافية    C سياسيةوجوِد حواجَز 
 جغرافية   

A 

 .اإلمارات أبناء بين الترابط في أسهمت التي االقتصادية من القطاعات-/6
 A لوالنق التجارة B الطبيعي والغاز النفط C الصناعة

 D األسماك صيد Fوالرعي السياحة والزراعة G كل العبارات صحيحة

 الحركة: الوطنية الوحدة ترسيخ في االمارات كل في المتشابه الحكم أسلوب ساهم الوطنية الوحدة مظاهرمن  -7

 A   الثقافية البنية B   االجتماعية البنية C   االتحادية الحركة

 .الوطنية الوحدة دعم االجتماعية العالقات في التشابة يةالوطن الوحدة من مظاهر -/8

 A   الثقافية البنية B   االجتماعية البنية C   االتحادية الحركة

 استمر بل الثقافي واالنصهار االندماج لمجتمع يتحول لم جنسية 200 وجود رغم الوطنية الوحدة من مظاهر -/9
  .االمارات عبمجتم خاص نموذج ألنه تغيير بدون التنوع

 A الثقافية   البنية B    االجتماعية البنية C   االتحادية الحركة

 السمو الشيخ صاحب . االماراتي المجتمع ةتماسك الوطن قوة مصدر هي الوحدة: العبارة هذه قائل نم /10

 A سلطان بن محمد القاسمي B راشد ال مكتوم بن محمد C نهيان زايد ال بن محمد

 حريصا يكون أن غيور مواطن كل من يتطلبان قدم لما والوفاء للوطن حق الوالء }ان العبارة هذه لقائ من -/11
 السمو الشيخ. صاحب { الوطن هذا على

 A سلطان بن محمد القاسمي B راشد ال مكتوم بن محمد C زايد النهيان خليفة بن

 السمو الشيخ صاحب {.االمارات دولة نحن امارات لسنا نحن واحدة رسالة لنرسل }العبارة هذه قائل من- 12
 A سلطان بن محمد القاسمي B راشد ال مكتوم بن محمد C زايد النهيان بن محمد

 .     االماراتي المواطن بها يتحلى أن ينبغي التي الصفات ما- /13
 دولة الى االنتماء مفهوم يدعم C كل العبارات صحيحة

 معينة امارة إلى وليس واحدة

B الروابطو  المجتمعي حمتالال دعم 
 الوطنية

A 

 .الوطنية الوحدة على المحافظة في دورك ما  - /14



 A .األخالقية بالقيم أتسلحو الوطنية بهويتي اعتز

 B .المجتمع سمات على أحافظو ألسرتي بإنتمائي أتمسك

 C .الوطن لخدمة وأبادر أتطوعو بإنتاجية أعمل و والمعرفة العلم تحصيل على أحرص

 D كل العبارات صحيحة

 اإلمارات. قديما في المهُن الَّتي مارَسها السُّك اُن في البحرِ ما  -15

 A الصناعة-التجارة  –لصيد ا B  الغوص على اللؤلؤ – C كل العبارات صحيحة

 .اإلماراتقديما ب المهُن الَّتي مارَسها السُّك اُن في البر ِ  من-16

 A التجارة –لصيد ا B لزراعةاو الرعي C   الغوص على اللؤلؤ

 أستنتُِج أثَر تعدُِّد القطاعاِت االقتصاديَِّة على قياِم الوحدِة الوطنيَِّة بيَن السُّك اِن. -17

  .الكثيَر مْن فرِص العمِل لإلماراتيينَ  وفَّرَ  -

 B .الشعور  بأهميَِّة المحافظِة على الموارِد االقتصاديَّةِ  -

 C .يَّةِ  من خالِل زيادِة اإلنتاجتعزيِز الوحدِة ا لوطنيَّةِ  -

-  ِ ِ واالجتماعي   D .نشِر األمِن واالستقراِر الوطني 
 E كل العبارات صحيحة

ُح -18  .األهميَّةَ اإلستراتيجيَّةَ الَّتي ا كتسبَتْها  دولةُ اإلماراِت العربي ِة المت حدِة نتيجةَ موقِعها على ساحلينأُوض ِ
 A .قتصاديالتنويع اال - D . تعدد الموانئ  -

 B  . التبادل التجاري مع دول العالم - F .تنوع األنشطة البشرية -

 C .العالمسهولة االتصال مع  - G كل العبارات صحيحة

 
 {المحتلة اإلماراتية }الجزر

 {المحتلة اإلماراتية }الجزراختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي وضع دائرة حولها.

ِ أسباَب االحت منأ  /1   للجزِر اإلماراتي ِة الث الِث )طنَب الكبرى وطنَب الصغرى وأبوموسى(.الِل اإليراني 

الموقُع االستراتيجيُّ D كل العبارات صحيحة
 للجزرِ 

C  تسعى إيراُن للت حكُِّم في
 البحر األحمرمصيِر 

B -  رغبةُ إيراَن في
 النحاساستغالِل 

A

 َب الص غرى وأبوموسى تاريخيًّا إلى تعودُ ملكي ةُ جزِر طنَب الكبرى وطن -/ 2

 A   ال نهيان قبيلةِ  - B     قبيلِة القواسمِ    - C قبيلة الشرقيين   -

 .إلمارة الصغرى و الكبرى طنب جزيري ملكية تعود- -/3

 A    الخيمة راس    - B عجمان      - C دبي        -

 . إلمارة أبوموسى جزيرة ملكية تعود -/4

 A الخيمة    راس    - B     الشارقة - C  دبي       -

                 

 



 .الثالث الجزر على االمارات سيادة مظاهر من -/ 5

 A كل ما سبق ذكره- B الجزرج تلك في للحاكم ممثلين وجود  - C الخيمة ورأس الشارقة علمي الجزر ترفع -

 في اإلماراتية الثالث الجزر ايران احتلت متى  -/6

 A   1971ديسمبر B -   30 1971 مارس C - 30   1971 نوفمبر 30  -

 هو الشهيد   اماراتي شهيد أول - /7

 A خميسحسن  سالم  - B  خميس خميس سالم - C خميس سهيل سالم -

  للشهيد. يوم نوفمبر 30 يوم اختيار تفسر بم -/  8 

 A  نرااي ضد االمارات جزر عن دفاعا خميس سهيل سالم استشهاد بسبب

 B بريطانيا ضد االمارات جزر عن دفاعا خميس سهيل سالم استشهاد بسبب
 C باكستانا ضد االمارات جزر عن دفاعا خميس سهيل سالم استشهاد بسبب

 الجزر. الحتالل ايران دوافع من -/9

 A العربي الخليج مصير في للتحكم االستراتيجية الناحية -

 B           .والنفط الحديد استغالل االقتصادية الناحية -

 C كل ما سبق ذكره.  -

 .اإلماراتية للجزر ايران احتالل تجاه العربية الجامعة فعل رد ما  -/10

 A الثالث الجزر عروبة على التأكيد -

 B المسؤولية بريطانيا تحميلو اإليراني االحتالل ادانة -

 C كل ما سبق ذكره -

 .1945عشرين من شهر آذار سنة ة تأسست في الثاني والعبارة عن منظمة إقليمي - /11

 A    العربي ةِ  عجمانجامعِة  - B    العربي ةِ قدس جامعِة ال - C      جامعِة الد وِل العربي ةِ  -

 رها.ومق بالفصِل في الخالفاِت القانونيِة الد وليِة على أساِس القانوِن الد ولي  تهتم    المحكمةُ العدل الد ولي ةُ  -12

 A واشنطن - B باريس     - C الهاي

 قبيل االتحاد اإلماراتية الثالث الجزر ايران احتلت -13

 A ثالث أيام    - B    يومين   - C يوم        -

 .الخليجي التعاون مجلس دول موقف ما -/14

 لحل ايران دعوة D كل ما سبق
 سلميا الخالف

C االمارات موقف تبني 
اناير ضد ومساندتها

B ومساندتها االمارات موقف تبني 
 ايران ضد

A 

 .الثالث الجزر إلسترجاع االمارات جهود ما -/15

 A إماراتية الجزر بأن ايران اعترافو الجزر في التغيير عن ايران توقفو المباشرة المفاوضات

 B الدولية العدل محكمة على الجزر حول الخالف عرض و العسكري االحتالل انهاء

 C ذكرهسبق  كل ما



 لحل ِ قضي ِة الجزِر الث الِث.  -رحمهُ هللُ  –أَستخلُص الحلوَل ال تي حد دها الباني المؤس ُس - /16

نجد دُ دعوة إليراَن لالستجابِة مفاوضات  ثنائي ة  جاد ة  أو القبوِل بإحالِة القضي ِة إلى محكمِة العدِل  -
 .الد ولي ةِ 

A 

 B جاد ة   ثالثيةجابِة مفاوضات  نجد دُ دعوة إليراَن لالست -

 C د ة  مجا نجد دُ دعوة إليراَن لالستجابِة مفاوضات  ثنائي ة   -

               حفظهُ هللُ  -أمَر صاحُب الس مِو الش يُخ خليفةُ بُن زايد  آِل نهياَن رئيُس دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة  - /17
 شهداِء الد ولِة تحَت ُمسم ى عام  يوًما رسميًّا لجميعِ نوفمبر من كل ِ  30بتحديِد يوم 

 A يوم  المقاتل     B يوم الوطن       - C يوِم الش هيد   -

  ..أْقدمْت إيراُن على احتالِل الجزِر اإلماراتي ِة الث الِث عام -/18

- 1972 C 1971      B 1973 A 

 لييَن جزيرةِ ا في عمليِة طرد  لسك اِن الجزيرِة األصم بترحيِل قْسريًّ  1992قامْت إيراُن عام  - /19

 A طنب الصغرى    - B     طنَب الكبرى    - C      أبو موسى

   20-/- .  تختصُّ بالفصِل في الخالفاِت القانونيِة الد وليِة على أساِس القانوِن الد ولي 

 A االمارتية  المحكمةُ الجنائي ةُ  - B     د ولي ةُ المحكمةُ الجنائي ةُ ال  - C   المحكمةُ العدل الد ولي ةُ  -

ِ  1971أصدَر مجلُس جامعِة الد وِل العربي ِة في ديسمبَر  -/21   م بيانًا يُحملُّ فيه فرنسا مسؤوليةَ االحتالِل اإليراني 

 A المانيا - B فرنسا          - C      بريطانيا   -

 .ين لمشاورات التي تجري بين دولتيقصد بها مجموع المباحثات وا   -/ 22

 A رباعية   مفاوضات   - Bالثية     مفاوضات  ث - C      مفاوضات  ثنائية   -

 .1945عبارة عن منظمة إقليمية تأسست في الثاني والعشرين من شهر آذار سنة   الد وِل العربي ةِ  -/23

 A    العربي ةِ  عجمانجامعِة  - B    ي ةِ العربقدس جامعِة ال - C      جامعِة الد وِل العربي ةِ  -

 {درس القوة الناعمة}

 وضع دائرة حولها:اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي 
 القدرةَ على الحصوِل على ما تريدُ من خالِل الجذِب بداًل من اإلجباِر أو دفعِ األمواِل .   - /1

 A القوة العسكرية - B  القوة الصلبة    - C القوة الناعمة -    

ِة الن اعمِة ال ذي صاغهُ ألوِل مرة   -   /2   أستاذ العالقات الدولية بجامعة هارفارد استُخِدَم مصطلُح القو 
 A نيوتن B جورج ناي     Cجوز يف ناي      -     

ِة الن اعمِة.من    - /3   العوامُل المؤث رةُ في القو 
 A ،ووسائُل اإلعالِم المطبوعةُ والمرئي ةُ فنونُ ال - الث قافةُ، والت عليم -

 B والعمارةالس ينما، والش عُر، واألدُب، 

 C كل ما سبق -

من  معايير قياس القوة الناعمة بين الدول -  /4  

 A النشاط الدبلوماسي -لثقافة الحكومة ا B االبتكار التكنولوجي-التعليم- C كل ما سبق

 



 .األول للقوة الناعمة في منطقةتتمتع بالمركز دولة االمارات  تحتل  -/5
 A وادي النيل – B بالد الشام   - C الخليج العربي   –  

       .الواليات المتحدة عالميا في القوة الناعمة المركز تليهاتحتل  -/6 
 A االول       - B الثالث        - Cالثاني                 -

 .تليها........ اليابانلناعمة المركز لميا في القوة االيابان تحتل عاتحتل  -/7
 A االول       - B الثالث        - Cالثاني              

 .ما أهداف مجلس القوة الناعمة في االمارات -/8

 A نقل الصورة المشرفة لدولة االمارات للعالم  - D تعزيز سمعة االمارات إقليميا وعالميا

 B إيصال قضية تفرد الدولة لشعوب العالم - E     الناعمةية القوة عامة واستراتيجرسم السياسة ال -

 C توضيح الفلسفة الحكيمة لقيادة االمارات     - G كل العبارات السابقة صحيحة      -

 ما مهام واختصاصات مجلس القوة الناعمة في االمارات  -/9 
ز سمعة ومكانة الدولة وترسيخ احترامها بين زيتع D مناقشة واقتراح المشاريع والمبادرات -

 الشعوب  

A 

 B رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة E كل العبارات السابقة صحيحة     

 C تحديد مجاالت منظومة القوة الناعمة   -

 .يرأس مجلس القوة الناعمة   -/10
 A      راشد بن عبدهللا القرقاوي - B    هللاحمد بن عبد   - C   محمد بن عبدهللا القرقاوي  -

 هي الس ياسة العليا للد ولة من حيث األهداف المراد تحقيقها والخطط الواجب إت باعها، األدوات  -/ 11
 A الس ياسة الخارجي ة    - B اإلستراتيجية     - C الموقع النسبي       -

ه إلى نه الد ولة، وهذا الس لوك يوصف بأنه خارجي  أل  هي سلوك أو مجموعة سلوكي ات يكون مصدرها -/12 موج 
  .الد ول األخرى
 A الس ياسة الخارجي ة    - B اإلستراتيجية     - C الموقع النسبي       -

 القدرةَ على الحصوِل على ما تريدُ من خالِل القوة  العسكريةو اإلجباِر.   --/13 
 A القوة المتوازية - B القوة الصلبة     - C القوة الناعمة -

ةُ واالقتصادي ةُ، واليوَم -14س ةُ العسكري ةُ والقو  مقولةصاحب السمو"إن  دولةَ اإلماراِت العربي ِة المت حدِة لديها القو 
ِةالن اعمِة مْن أجِل ترسيخِ سمعة  عالمي ة  تخدُم مصالَح شعبِنا على ال  مدى الط ويِل".نستعدُّ لبناِء منظومِة القو 

A الشيخ حمد بن محمد الشرقيBالشيخ محمد بن زايد ال نهيان   C مكتوم   الش يُخ  محمدُ بن راشد آلِ -

{درس سكان العالم}  

  اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي وضع دائرة حولها:
 .ائص الديموغرافي ة للمجتمعات الس ك انية فروع الجغرافيا البشري ة الذي يعالج االختالفات المكاني ة للخص-/1

 A علوم األرض – B علم الجغرافيا   C     علم السكان -

     .محد دة  لسك اِن مجتمع  ُمعَيَّن  التَّغَيُُّر الس ك انيُّ الن اتُج عِن الفرِق بيَن عدِد المواليِد وعدِد الَوفياِت في فترة   -2
 A     علم السكان - B   يادةُ الطبيعي ةُ للس ك انِ الز   - C     تركيُب الس ك اِن  -

  الخصائُص الس ك انيةُ ال تي يمكُن قياُسها، مثَل: العمِر والن وعِ والجنِس   -/3
يادةُ الطبيعي ةُ للس ك انِ  - C     تركيُب الس ك اِن  -  A     علم السكان - B   الز 

 منذ مصر في سكاني تعداد أول أجري  -/4

-  3000 C   ق.م2000-ب B -  1000 A 

 



 السكان. دراسة أهمية ما-/ 5

 A اإلجمالي السكان عدد معرفة - D المستقبلية الخطط وضع

 B العاملة    القوى أعداد معرفة - E والمستثمرين األعمال لرجال مهمة

 C الخدمات لتوفير البرامج وضع  - G كل العبارات صحيحة

    حاليا المالع سكان عدديبلغ  - /6
- 6.4 C -     7.4  نسمة مليار B – 10.4   A 

  السنة تلك في السكان عدد متوسط تقسيم  محددة سنة في والوفيات المواليد بين هي الفرق -/7
 A التَّغَيُُّر الس ك انيُّ  - Bالغير الطبيعية الزيادة معدل Cالسكانية    الطبيعية   الزيادة معدل -

  1977 عام االمارات دولة في الطبيعية الزيادة معدل بلغ -/8
-5.5 % C - 2.6  % B - 3.4 %    A 

  3013 عام االمارات دولة في الطبيعية الزيادة معدل بلغ -9  
-5.5 % C - 2.6  % B -   1.4   %    A 

 اإلمارات. الدولة في الهوية وبطاقة السكاني السجل نظام أهميةيرجع  -/10   
 A التنموية المشاريع - C االلكترونية كومةالح مشاريع

 B المستدامة التنمية تحقيق - D كل ما سبق ذكره

 والهوية: السكاني بالسجل ترتبط التي الحيوية القطاعات أهم من - /11
 A القضاء–ةالداخلي – الصحة-المعاشات–البنوك -التأمين - C كل ما سبق ذكره -

 الهجرة ن عنالناتجة للسكا هي الزيادة  -/12

 A نمو السكان – B   الطبيعية الغير الزيادة   - C    السكانيةالطبيعية   الزيادة  -

 الهجرة صافي معدل+  الطبيعية الزيادة معدل حسبت -/ 13
 A السكانية    الزيادة معدل - B نمو السكان        - C   طبيعيةال الغير الزيادة -

 الترفيه. – الصحة – التعليم  بسبب الدولة داخل آلخرى منطقة من االنتقال-14
 A قسرية   ال الهجرة - B الداخلية     الهجرة - C       الخارجية الهجرة  -

 آخرى. لدولة دولة من فرداال انتقال هي  -/15
 A قسرية   ال الهجرة - B     الداخلية الهجرة - C       الخارجية الهجرة  -

 . االجتماعية والحالة والجنس العمر مثل قياسها يمكن التي سكانيةال الخصائص  -/16 

 A السكاني      التركيب  - B التركيب العمري    - Cالتركيب  النوعي       -

 %( من سك اِن دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة مْن فئِة: 85يُعدُّ ) -17
 A صغار الس ن ِ  B متوس طو الس ن ِ  C كباِر الس ن

 يُسم ى توز يُع الس ك اِن وفَق فئاِت األعماِر المختلفِة في تار يخ  محد د  بالت ركيِب:. -18
 •(           ِ ِ           Cاالقتصادي  ِ  Bالعمري   A الن وعي 

 ( سنة ب:ِ  15يُطلُق على فئِة الس ك اِن دوَن )  -19
 A و الس نمتوس ط Bصغاُر الس ن            C كباُر الس ن      

 %( من سك اِن دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة في: 70يترك ُز )  -20
 ِ  A سواحِل بحِر عمانَ  B الوا حاتِ  C سواحِل الخليجِ العربي 

 السكان. توزيع في المؤثرة الطبيعية العوامل  من-/21
 A   المواصالت B   الحرفة C و التضاريس والتربة المناخ

 السكان. توزيع في المؤثرةالبشرية واملالع  من -/22
 A والحروب  و المواصالت  الحرفةB التضاريس والتربة - C المناخ -



 في األحواض النهرية مثل  العالم  في السكان يتركز -23
 A حوض االمازون - Bالسهل الساحلي الشرقي   - C حوض السند   -

 ضية مثل يتركز السكان في العالم في السهول الفي -/24
 A صحراء الربع الخالي - B النيل والفرات   C السهل الساحلي الغربي -

 يتركز السكان في العالم في السهول الساحلية مثل  -25
 A السند - B النيل والفرات      - C البحرالمتوسط    -

 يتركز السكان في العالم في الواحات مثل     -26
 A العين و ليوا - B ابوظبي     - C دبي       -

 الفرق  بيَن المهاجريَن المغادريَن، والمهاجريَن الوافديَن ويطلُق عليِه اسُم -27 
 A التوسع التجاري - B النمو العمراني    - C صافي الهجرِة    -

بِة من   -28  في توزيعِ الس ك اِن تربة مثل:الجاذبة التر 
 A الجبيلية – B الرملية    - C   الفيضية والبركانية   -

بِة الطاردة للس ك اِن تربة مثل: -29  من التر 
 A الجبيلية والرملية – B الفيضية - C البركانية     -

 العربية المتحدةتغطى التربة الرملية من مساحة دولة اإلمارات  -30
-80% C 90% B 70}% A 

 تبلغ مساحة إمارة أبو طبي حيث تشكل من مساحة الدولة نسبة} -32
-50  % C -87% B -66% A 

 
 النمو الحضري:

 أختاُر اإلجابةَ الص حيحةَ من بيِن األقواِس، وأضُع خطًّا تحتَها 

 الزيادة في مساحة مناطق االستقرار البشري على حساب مساحات المناطق المجاورة.  -/1
 A النمو العمري B النمو السكاني    - C النمو العمراني   -

ِ البطيِء في:بدأْت مرحلةُ  -/2  ِ الس ك اني    الن مو 
 A القرن الت اسَع عشرَ  - B القرن الس ادَس عشرَ  - C العصر الحجري   -

ِ على:  -/3 ِ الش رقي   يقُع نطاُق الس هِل الس احلي 
 ِ ِ  - B بحِر عمانَ  - C الخليجِ العربي   A الس هِل الد اخلي 

 في دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة مْن بدايِة ثمانيني اِت القرِن الماضي: مْن أ كثِر األنماِط العمراني ِة إنتشاًرا -/4 
ُت الس كني ةُ  - B األبراُج العا ليةُ  C البيوُت العربي ةُ  -   A الفيال 

ي ة ، األمَن وتصدُّ عنها الغزاةَ، ولكْن مْع لْم يعُْد لألسكانَْت معظُم المدِن محاط ةً باألسواِر ال تي تمنَُحها  -5 واِر أهم 
رِ   وهكذا أخذَِت المدُن تتوس ُع خارَج حدوِدها وأسواِرها  بسبب تطو 

 A الزراعة     - B األسلحِة     - C السيارات     -

ِ إلى -7 عِ البشري   مدينة أو مركز إداري   جديدفي حالِة إصداِر مرسوم أو قرار بتحويِل هذا التجم 
 A المعياُر التاريخيُّ   - B ياُر الس ك انيُّ   المع - C المعياُر اإلداريُّ    -

  ألَف نسمة، وهذا يختلُف مْن دولة  إلى أخرى. 20بحيُث يكوُن عددُ الس ك اِن في المدِن ال يقل  عن  -8   
 A المعياُر التاريخيُّ   - B المعياُر الس ك انيُّ    - C المعياُر اإلداريُّ    -

ِ مثِل البتراء في األردن وتدمَر في سوريا  .اشتهَر الكثيُر منَ    -9      المدِن بحكِم دوِرها التاريخي 



 A المعياُر التاريخيُّ   B المعياُر الس ك انيُّ    - C المعياُر اإلداريُّ    -

ا في القرى فهَي . -10 ناعةُ والس ياحةُ أم   استنادًا لوظيفِة المدينِة مْن حيُث التجارةُ والص 
 A المعياُر الوظيفيُّ  - B المعياُر الس ك انيُّ    - C اإلداريُّ   المعياُر  -

ِ أكثَر منَ  -11  اختالُف نمِط الحياِة في المدِن عِن القرى حيُث تمتاُز الحياةُ في القرى بالترابِط والتواصِل االجتماعي 
 .المدنِ 

 
ِ العمراني الس ريعِ  من -12 و   العواِمل التي أد ْت إلى النم 

كل العبارات 
 صحيحة

E  الزيادة
 السكانية

D  تطور وسائل النقل التوسع
 التجاري

c – الثورة الصناعيةA 

رِة الس ك انيِة : في:   -13  بدأْت مرحلةُ الثو 
 A القرن التا سَع عشرَ  - B      القرن الس ادَس عشَر  Cالقرن الثا مَن  عشَر     

ْت بعُض دوِل العالُم بمعد الِت وفيات  ومواليدَ مرتفعة  ولكْن بفضِل  -14 ِ غيِر المتوازي تميز  ِ الس ك اني  و  بدأْت مرحلةُ النم 
 االعتماِد:  
 A األجهزة الكهربائية   – B األجهزِة الطبي ِة القديمة - C األجهزِة الطبي ِة الحديثِة  -

رِة. -15  ا نجَم عْنهُ قياُم الثو   ظهَر النف ُط كمصدر  جديد  للط اقِة مم 
ناعيِة                   -  A التجارية                        - B الزراعية        - Cالص 

ا أد ى -16 يِف إلى المدِن؛ مم  رِة نقَل األيدي العاملِة مَن الر  المدن نتجة الهجرة.إلى  سه لْت وسائُل النق ِل المتطو  ِ  نمو 
 A القسرية                          - B الداخلية        - Cالخارجية                -

ـــاريُّ نتيجـــةَ تزايـــِد اإلنتـــاجِ   -17  تزايـــدَ النش ـــاُط التج 
-            ِ ناعـــي   A               الوطني            - B الزراعي        - Cالص 

 يمتدُّ االستقراُر البشريُّ في دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة إلى  -18
ابعِة    -  A الثالثة     - B األلِف الخامسة   - C ق.ماأللِف الر 

 نِة القالعِ ال تي انتشَرْت على طوِل الس احِل وبعِض المناطِق الد اخلي ِة كقلعةُ الجاهلي في مدي -18     
 A خورفكان  - B دبي   - C العيِن    -

20- . ُع المرا كُز العمراني ةُ في الد ولِة على  عدة أقاليَم جغرافية   تتوز 
 A ستة - B أربعة     - C خمسِة     -

21-  ِ  يبلغ طوَل السَّهُل السَّاحليُّ المطلُّ على الخليجِ العربي 
 A كم   B – 740 كم   C - 640 كم   540 -

ِ المطــــلُّ علـــــى بحـــــــِر عماَن  ويشمُل في هذا النط اِق  مجمـــــ -22 ِ الش ـــــــــرقي  وعةً نطاُق السَّـــهِل الس ـــــاحلي 
 المــــــــــدِن، وتتصـــدَّرها مدينةُ مـــــــن 

 A    كلباء دبا الفجيرِة وخورفكانَ   - B الشارقة        C دبي          -

اِق بمدى توافُِر : --23 مليِة  يترتبُط المراكُز العمرانيةُّ في هذا النط ِ  نطاُق الكثباِن الرَّ
 A أألمطار النادرة  - Bالمياة السطحية      - C المياِه الجوفيِة     -

24-  ِ مثَل:   سك اِن الد ولِة إْذ يضمُّ أقل من نطاُق المرتفعاِت الجبليِة : يعدُّ هذا اإلقليُم أقلَّ أقاليِم الد ولِة سك اناً من إجمالي 
 الطويين

4% C 9% B 2% A 

شي دهُ اإلنساُن وأطوَل برج  في برجِ خليفةَ ال ذي يُعَدُّ ناطحةَ سحاب  تقُع في إمارِة دبي،ويعدُّ برُج خليفةَ أعلى بناء   -25
 العالِم بارتفاعِ .
 A مB 828    م    C 928 م 728    -

 A المعياُر الوظيفيُّ  -  B المعياُر االجتماعيُّ  Cالمعياُر اإلداريُّ    -



 بقاء القالع في دولة األمارات حتى يومنا هذا؟  بم تفسر/ -26
A صالبة صخورها في مواجهة عوامل المناخB طراوة صخورها C صخورها الكلسية

 
 {النظم االقتصادية العالمية}

 اإلجابةَ الص حيحةَ من بيِن األقواِس، وأضُع خطًّا تحتَها:أختاُر 

 النظام االقتصادي االقتصادية على موروثات اآلباء واألجداد  النظام الذي يعتمد في أساليبه وأدواته وقراراته -1

 A التقليدي B سماليألر C االشتراكي

 .النظام االقتصادي النظام الذي يمتلك فيه األفراد والمؤسسات الخاصة الجزء األكبر من الموارد اإلنتاج -2

 A التقليدي B سماليألرا C االشتراكي

 .النظام االقتصادي لة كل عوامل اإلنتاج بغرض إشباع الحاجات الضرورية األفراد النظام الذي تمتلك فيه الدو-3

 A التقليدي B سماليألرا C االشتراكي

   .......النظام هو نظام يستمد تشريعاته و قوانينه من القرآن و السنة و اجتهادات العلماء و الفقهاء المسلمين-4

 A اإلسالمي B سماليألرا C االشتراكي

 ...........هي نظم تستمد تشريعاتها من وقوانينها من آراء الفالسفة و المفكرين-5

 A النظم الوضعية B القانونية النظم C المعلوماتية النظم

          ............................. عدد انواع النظم االقتصادية في العالمبلغ -6

3 C 4 B 5 A 

 ........................................نظام الرأسمالي العوامل التي ادت لقيام المن  -7

 A  المعدنية النقود استخدام و الجغرافية االكتشافات B السكان عدد في الكبير التزايد

 C الصليبية الحروب وقت اإلسالمية بالحضارة االحتكاك D السلع على الطلب تزايد

 E كل ما سبق صحيح  

    (  الرأسمالي النظام تطبق التي الدول ما - -8
 A فرنسا – بريطانيا – المتحدة الواليات B السعودية C روسيا

 عدد خصائص النظام الرأسمالي؟- 9
 A لعوامل اإلنتاجالملكية الخاصة  B حرية العمل و اإلنتاج

 C سيادة المستهلك D عدم التدخل الحكومي
 E كل ما سبق صحيح

 سمالي ؟.  عدد سلبيات النظام الرأ- 10
 A القضاء على المؤسسات الصغيرة     B غياب الرقابة الحكومية     

 C .اإلسراف في استخدام الموارد الطبيعية D كل ما سبق صحيح

 أهداف  النظام االقتصادي االشتراكي؟    من     -11
 A تلبية الحاجات الضرورية ألفراد المجتمعBسيادة المستهلك Cغياب الرقابة الحكومية     



 ي؟خصائص النظام االشتراكمن   -12
 A الملكية العامة لعوامل اإلنتاج               B اإلنتاجاإلدارة الجماعية لعوامل 

 C النمو المخطط لإلنتاج            D كل ما سبق صحيح

 عدم اهتمام النظام االشتراكي بإنتاج السلع الكمالية. -علل: - 13
 A ل اإلنسان محدود في هذه الدولبسبب أن دخBسيادة المستهلك Cغياب الرقابة الحكومية     

 ..............عدد سلبيات النظام االشتراكي - 14
 A وجود فائض أو عجز في اإلنتاج              B إهمال رغبات األفراد             

 C عدم وجود حوافز مادية D كل ما سبق صحيح

 ..................خصائص النظام االقتصادي في اإلسالم من  -15
 A   الشمول و التوازن        B العمل و اإلنتاج        

 C الضمان االجتماعي        D العامةإقرار الملكية الخاصة و 
 E كل ما سبق صحيح

 .................أهم المرتكزات النظام المختلط في دولة اإلمارات العربية المتحدة   -16
 A حرية الملكية الخاصة           Bحرية العمل واإلنتاج         

 C القتصاديةا األنشطةإدارة الدولة لبعض مجاالت  D كل ما سبق صحيح
 :في مجتمع  معي ن  االقتصادي ةَ يُعرُف بأنهُ: مجموعةُ القواعِد والقوانيِن ال تي تنظ ُم البيئةَ  -17

 A نظام  اقتصادي   B الن ظاُم الت قليديُّ  C الن ظاُم الرأسماليُّ 

18- ِ ِ اإلسالمي   :من خصائِص الن ظاُم االقتصادي 
 ِ خليط  من الن ظاِم الت قليدي 

ِ و أسمالي   الر 

B   ُّجزء  من الن ظاُم االقتصاديُّ اإلسالمي 
 ِ  الد يِن اإلسالمي 

A 

    :يعتبُر الن ظاُم االقتصاديُّ المختلُط خليًطا بيَن نظاميِن اقتصادييِن ُهما19

أسماليُّ  C لن ظاُم الرأسماليُّ والت قليديُّ ا  A  والمختلطُ الن ظاُم االسالميُّ Bالن ظاُم االشترا كيُّ والر 

 :تطبُق دولةُ اإلماراِت العربي ِة المت حدةِ   -20
أسماليُّ  C لن ظاُم الرأسماليُّ والت قليديُّ ا  A  الن ظاُم االقتصاديُّ المختلطُ Bالن ظاُم االشترا كيُّ والر 

 

 أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:س/ واالستعاب:   همفلا
 أذكُر ثالثًا من الحرِف الت قليدي ِة في دولِة اإلماراِت العربي ِة المت حدِة.  .1

 الغوص على اللؤلؤ –صيد السمك  –الزراعة  –الرعي   -ج/                                               
ِ من وجهِة نظرَك.أيًّا من العوامِل أ كثَر تأثيًرا في ظهوِر الن ظاِم  . أحد دُ 2 ِ الرأسمالي   االقتصادي 

فتحِ آفاق  جديدة  للت جارِة الخارجي ةِ  -االكتشافاُت الجغرافي ةُ  -ج/                                                                      

 المت حدِة برقابِة المواد ِ الغذائيِة.اِم حكومِة دولِة اإلماراِت العربي ِة . أُوض ُح مظاهَر اهتم3
 منظومة  من المواصفاِت والمقاييِس  -وضعْت دولةُ اإلماراِت العربي ِة المت حدِة العديدَ من الت شريعاتِ  -ج/             

ها اإلسالُم.4 ِة ال تي أقرَّ  . أُبي ُن حدودَ الملكي ِة الخاص 
 اكتساب الملكية بالحالل     *التصرف بالملكية في الحالل    *إخراج الزكاة-ج/                        
  -س/
 :أفسُر ما يأتي  -/س

ِ االشترا  .1 ِ في كثير  من دوِل العالمِ عدَم انتشاِر الن ظاِم االقتصادي   .كي 
 إهمال رغبات األفراد             *عدم وجود حوافز مادية -ج/                                                   

ِ في يوِمنا هذا - 2 ِ الت قليدي   .عدَم مالئمِة تطبيِق الن ظاِم االقتصادي 



 يعتمدُ في أساليبِه وأدواتِه وقراراتِه االقتصادي ِة على موروثاِت اآلباِء -ج/                                              

3.  ِ أسمالي  ِ الر   .امتالَك الد ولِة بعَض المشروعاِت االقتصادي ِة الكبيرِة في الن ظاِم االقتصادي 
 دى لظهور الملكية العامة  أهذه حرية التملك  يصونها القانون  من خالل التشريعات  السائدة في المجتمع الن - /ح  
ِ على العمِل -4 ِ اإلسالمي   .واإلنتاجِ حثَّ الن ظاِم االقتصادي 

 النه مجد العمل وشجع على بذل الجهد  وفرض العمل النه حق واجب-ج/                                 
 

 مهارات التفكير
 :أقارُن بيَن الن ظِم االقتصادي ِة وفَق الجدوِل اآلتي

 النظام اإلسالمي النظام االشتراكي النظام الرأسمالي المقارنةأوجه 
النظام الذي يمتلك فيه    المفهوم

األفراد والمؤسسات الخاصة 
الجزء األكبر من الموارد 

اإلنتاج بهدف تحقيق المصالح 
الشخصية والحصول على 

 الربح

النظام الذي تمتلك فيه 
الدولة كل عوامل اإلنتاج 

ات بغرض إشباع الحاج
الضرورية األفراد المجتمع 

 كافة 
 

هو نظام يستمد تشريعاته 
ن القرآن و و قوانينه م

السنة و اجتهادات العلماء 
 و الفقهاء المسلمين

* الملكية الخاصة لعوامل  الخضائص
اإلنتاج    *حرية العمل و 

 اإلنتاج 
 *سيادة المستهلك       

 *عدم التدخل الحكومي
 

ل *الملكية العامة لعوام
 اإلنتاج  

*النمو المخطط لإلنتاج              
مل *اإلدارة الجماعية لعوا

 اإلنتاج
 

*الشمول و التوازن         
*الضمان االجتماعي       
*العمل و اإلنتاج        

*إقرار الملكية الخاصة و 
 العامة
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