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 ورقــــة عمل رقــــم )......(
 

 رات األداءـــــؤشـم       
   أن ينقد وجهة نظر الكاتب -2                                . أن يحلل النص تحليال أدبيا  -1

 
 االدول بين االبتكار واالندثار

: اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن االسئلة التي تليها :  1س  

 

 

 

 

 

 

 

  :وجهتي نظر من النص وقيمهما بالدليل والرأي الشخصاستخرج  2 : س

 

 تحذو : ...................... ترفا : .......................كتب معاني المفردات األتية : ا  :3س

 تشيخ تلك الحكومات  -

 ما الصورة البيانية ؟

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

 داللتها ؟

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

 الرأي الدليل وجهة النظر

   

   

 .......الصف:........................:  االســــم             مجلــــــس أبو ظبــــــــي للتعليــــــم
  ................ ..........................................:المـــادة                                              ــاصــــــةــة الخـــــرؤيــة الــدرســم
     6120/     3/     1:        ـاريــخ تـال                                    قســــــم   )...........................(   

                                                                                                    

 
 :اسم الطالب                                                                                

 :     الصف والشعبة                      
 
 

 

ان سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة : االبتكار . واذا لم تبتكر 
الدول في طرائق التعليم مثال, وتعد جيال جديدا لزمان غير زمانها فحتما ستشيخ تلك الحكومات ، ففي 

في وظائف % من الطالب في رياض االطفال سيعملون  65دراسة امريكية أجريت مؤخرا تبين ان 
 موجودة حاليا بل سيتم استحداثها غير 

وهنا سؤال البد أن نطرحه على انفسنا : ما األهم للحكومات ؟ أن تستمر في الصرف بشكل مكثف  
على البنية التحتية من شوارع وطرقات وانفاق وجسور وغيرها أم ان تهتم  بالصرف على البنية 
 التحتية غير المرئية من تغيير في االنظمة وتطوير التعليم والمهارات ؟

% من  80عاما كانت أصولها المرئية تمثل  40شركة عالمية قبل  500أن أكبر بتخبرنا الدراسات  
% من أجمالي االصول في قائمة  80أجمالي األصول لكن اليوم أصبحت األصول غير المرئية تمثل 

 عالميا . 500الشركات الـ 
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% الباقية فقد  89% فقط ، أما الـ 11الشركات العالمية لم يبق منها اليوم إال "  -
 خرجت من دورة الحياة والتأثير "

-  

 يرمي الكاتب في هذه الفقرة إلى : 

 ازدياد المنافسة بين الشركات  ▪

 انخفاض المنافسة بين الشركات  ▪

 الخسارة المترتبة من تغير أذواق الزبائن  ▪

 تدني األرباح  ▪

 

 أكثر الكاتب من اإلحصاءات واألرقام الواقعية لدعم فكرته . -

 أوضح أثر تلك الشواهد في إقناع المتلقي .

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

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

 
 مع التمنيات بالتوفيق.                                             
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