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222222 
  

 
Baraemalain private school/baniyas   مدرسة براعم العين الخاصة بني ياس 

              2022/  2021 العام الدراسى :     ثانيمراجعة الفصل الدراسى ال  

 عاشرالصف :                                        مادة : الدراسات اإلجتماعية

 

   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

" لبـة  إلى قياس  التَّأثير   ُر توليد  النُّفايات  الصُّ ناعي   على النُّظم    يهدُف ُمؤش   السَّلبي   للنَّشاط  الص  
 ، لبـة   البيئيَّـة  والموارد  الطَّبيعيَّـة  الُمختلفـة  ناعيَّـة  الصُّ ُممثًَّلا بكميَّـة  النُّفايات  الص   ". 

لبيَّـةَ الُمترت  بـةَ على  سم  البياني   اآلتي، استنتج  النَّتائَج السَّ ، وبيانات  الرَّ في ضوء  العبارة  السابقـة 
في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة    واإلعمار    زيادة  مشروعات  البناء   . 

 

 

 
ناعات  االستـــهًلكيَّـة    .قلَّـةُ الص  

 
يات  النُّفايات  الُمتول  دة    .زيادةُ كم  
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االقتصادي     انخفاُض ُمعدَّل  النُّمو    . 

 
العامليَن في المصانع    زيادةُ أُجور   . 

2سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر    

" ُر نصيب  الفرد  مَن الناتج   ـة  الَّتي تستخدمُ يعدُّ ُمؤش   رات  الُمهمَّ المحلي   اإلجمالي   أحدَ الُمؤش    
، وتقييم  األداء  وُمقارنت ـه ما بيَن الدُّول  الُمختلفـة    لقياس  ُمستوى االقتصاد  ". 

ر  نصيب  الفرد  مَن  ُح ارتفاَع ُمؤش   ، الشَّكُل البيانيُّ اآلتي يُوض   ك للعبارة  السابقـة  ْن خًلل  فهم  م 
 .الناتج  المحلي   اإلجمالي   

 

ـةُ الَّتي ْح ما الدَّاللـةُ العامَّ ر  نصيب  الفرد  اإلماراتي     تُشيرُ   وض   مَن الناتج    إلى ارتفاع  ُمؤش    
المحلي   اإلجمالي     . 

 

 

 
استهًلك  الفـــرد  مَن الطـــاقـة    انخفاضُ  . 

 
الدَّولـة  قلَّـةُ أعداد  السُّكان  الموجــوديَن في  . 

 
ناعات  الثَّقيلـة    .اعتمادُ االقتصاد  على الص  
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ةُ  االقتــصاد  اإلمـــــاراتي     متــانةُ وقُـــوَّ . 
4سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

 إنَّ واجَب الوفاء  والعرفان  لوطٍن وفََّر الحياةَ الكريمةَ والسَّعيدةَ لُكل   أبنائ ـه والُمقيميَن على
ا في أعماق  قُلوب نا نَّا جميعاا أْن نجعلَـهُ دوما ـه يتطلَُّب م   أرض 

دٌ بُن زايٍد آُل نهياَن  حفَظـهُ للاُ  -صاحُب السُّمو الشَّيُخ ُمحمَّ  
 

 

 .-ما القيمـةُ النَّبيلـةُ ال تي دلَّْت عليها المقولـةُ السَّابقـةُ؟
 

 .التَّعــاوُن والكــرمُ 
 

اآلخرينَ التَّشاوُر مَع  . 

 
 .الحبُّ واإلخًلصُ 

 
والُمقابلـةُ   التَّفاوضُ  . 



 

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة: 
التربوية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة : رسالة المدرسة

والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 
5سؤال   

اإلجابـةَ ذات المعنى والدَّاللـة  األصح     اقرأ، ثُمَّ اختر   : 

 

 

ٍد بن  راشٍد آل  مكتومٍ  ُ  -  إالَم تحثُّنا كلماُت صاحب  السُّمو   الشَّيخ  ُمحمَّ ؟-رعاهُ ّللا   

 
ـة   في الحدائق    زراعـةُ الورود   العامَّ . 

 
 .زراعـةُ أشجار  النَّخيل  في الصَّحراء  

 
 .الذَّهاُب إلى تنظيف  الشاطئ  

 
عي     غرُس ثقافـة  العمل  التَّطوُّ

 



 

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة: 
التربوية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة : رسالة المدرسة

والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 

6سؤال   

دوَل الخليج  العربي   حسَب نسبـة  مساحـة    رت  ْب تصاُعديًّا  باألعمدة  البياني ة اآلتية، ثُمَّ   استعنْ 
الحـة   راعـة  الدَّائمـة   األراضي الصَّ للز   : 

 

 

 
دولة اإلماراتُ - -دولة قطرُ  --سلطنـةُ ُعمانَ --المملكـةُ العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ --دولة الكويتُ   

مملكـةُ البحرين   --العربيَّـةُ الُمتَّحدةُ  . 

 
دولة اإلماراتُ  - -دولة قطرُ --المملكـةُ العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ --دولة الكويتُ --سلطنـةُ ُعمانَ   

مملكـةُ البحرين   --العربيَّـةُ الُمتَّحدةُ  . 

 
المملكـةُ --سلطنـةُ ُعمانَ --دولة قطرُ --دولة اإلماراُت العربيَّـةُ الُمتَّحدةُ --مملكـةُ البحرين    

دولة الكويتُ --العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ  . 
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المملكـةُ --سلطنـةُ ُعمانَ --دولة الكويتُ --مملكـةُ البحرين  --دولة اإلماراُت العربيَّـةُ الُمتَّحدةُ 
دولة قطرُ  --العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ  . 

7سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

نْ  دوَل الخليج  العربي   حسَب نسبـة  مساحـة    رت  ْب تناُزليًّا  باألعمدة  البيانيَّـة  اآلتيـة  ، ثُمَّ   استع 
الحـة   راعـة  الدَّائمـة  األراضي الصَّ للز   : 

 

 

 
المملكـةُ --سلطنـةُ ُعمانَ --دولـةُ قطرَ --دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  --مملكـةُ البحرين    

دولـةُ الكويت  --العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ   . 

 
المملكـةُ العربيَّـةُ  --دولـةُ قطَر  --دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة   --مملكـةُ البحرين    

سلطنـةُ ُعمانَ  --دولـةُ الُكويت   --السُّعوديَّـة   . 

 
المملكـةُ --سلطنـةُ ُعمانَ --دولـةُ الكويت  --مملكـةُ البحرين  --دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  

دولـةُ قطرَ  --العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ  . 

 



 

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة: 
التربوية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة : رسالة المدرسة

والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

دولـةُ اإلمارات  - -دولـةُ قطرَ  --سلطنـةُ ُعمانَ --ـةُ السُّعوديَّـةُ المملكـةُ العربيَّ --دولـةُ الُكويت  
مملكـةُ البحرين   --العربيَّـة  الُمتَّحدة   . 

8سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

 

" نْ   البياناُت الُمتاحـةُ والقليلـةُ عن  البطالـة  في دولـة  اإلمارات  إلى ارتفاع    تشيرُ  ُمع دَّل ها م   
( 2003− 2000% خًلَل الفترة  )  2.3( إلى  1999−  1995% خًلَل الفترة  )  1.8   
عيد  العالمي     ا ُمقارنـةا بُمعدَّل  البطالـة  على الصَّ . ومَع ذلَك، يبقى هذا الُمعدَُّل ُمنخفضا  

مـة  الَّذي يتخطَّى  6.3البالغ   7% % وفي الدُّول  الُمتقد   . 

 

 
ُمعدَّل  البطالـة  العالمي   وُمعدَّل  البطالـة  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  في ما الفرُق بيَن 

(؟2003−  2000الفترة  )   

 
3% . 

 
5% . 

 
8% . 

 
9% . 
9سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

الخضراء  المزروعـة  بالنَّخيل  نجَحْت دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  في زيادة  المساحات   "
 ."وأنواعٍ أُخرى مَن النَّباتات  داخَل الُمدن  وخارَجها لخلق  حزاٍم أخضرَ 

بـه  "الحزاُم األخضُر"؟  الَّذي يقومُ   فما الدَّورُ   
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، والفـاكــهـة    زيادةُ عــدد  أشــجار   خيل  والخــضــراوات  في الـُمــدن    النَـّ . 

 
ْن تآُكل  واجهات  المباني والُمنشآت  الخارجيَّـة    حمايـةُ  الُمنشآت  في الُمدن  م  . 

 
ر   الن  سبـة  المئويَّـة  لمجموع  السُّكان  الُمقيميَن في المناطق  الساحليَّـة    ارتفاعُ ُمؤش   . 

 
ــر   طــحيَّـة  السَّحـب  السَّــنوي   مَن المــياه  الجــوفــيَّـة  والسَّـــ  نقـــُص ُمؤش   . 

 
 

10سؤال   
 

بْ   :اقرأ، ثُمَّ أج 
ل  ويصلوَن إلى الصَّف    " راسـة  في الصَّف   األوَّ  تقيُس نسبـةُ األطفال  الَّذيَن يلتحقوَن بالد  

ب  في مرحلـة  التَّعليم  االبتدائي  ، كما تعد    ، عًلوةا على ظاهرة  التَّسرُّ الخامس  نوعيَّـةَ التَّعليم   
را ا على التَّقدُّم  الُمحَرز  نحَو تحقيق  تعميم  التَّعليم  االبتدائي    ُُ ُمؤش    ". 

 

ْن  % في عام   80فعًلَم يدلُّ ارتفاعُ نسبــة  األطفال  الَّذيَن يصلوَن إلى الصَّف   الخامس  م   
في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة ؟ 2005عاَم   % في 96.8إلى  1990   

 
ـعليم  االبتـــدائي   الُجهود   ـحدة  نحَو تحقيق  تعميم  التَـّ المبذولـة  لدولـة  اإلمارات  العــربيَّـة  الُمتَـّ . 

 
إنتــاج  الطاقـة    رفع  كفاءة    الُجهود  المبذولـة  لدولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  نحوَ   

ها  واستــهًلك  . 
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ارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  نحَو زيادة  ُمعدَّل  القراءة  والكتابـة  بينَ الُجهود  المبذولـة  لدولـة  اإلم  
البالغينَ   . 

 
ــحدة  نحَو تحقــيق  تعــميم  التَّعليم  الث انوي ة  الُمتَـّ  .الُجهود  المبذولـة  لدولـة  اإلمـــارات  العـــربيَـّ

 
 
 

 
11سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

" −  2000الطاقـة  في دولـة  اإلمارات  ارتفاعاا ملحوظاا خًلَل الفترة    منَ   استهًلُك الفرد    شهدَ 
ْن   ؛2006 برميٍل ُمكافٍئ نفٍط عاَم  71.3إلى  2000برميًلا ُمكافئاا نفطاا عاَم  64إذ  ارتفَع م 
ها ، ويُعزى االرتفاعُ في استخدام  الطاقة  في دولـة  اإلمارات  إلى اعتماد   2006 اقتصاد   
المحلي   على صناعـٍة كثيفـة  الستهًلك  للطاقـة    ". 

، استنتج  النَّتيجـةَ الَّتي ترتَّبَت على اعتماد   ك للفقرة  السابقـة  ْن خًلل  فهم  دولـة    اقتصاد    م   
اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  المحلي   على صناعـاٍت كثيفـة  االستهًلك  للطاقـة    . 

 
االقتصادي     تراجُع ُمعدَّالت  النُّمو    . 

 
ناعات  النُّفطيَّـة    انخفاُض أسعار   الص   . 

 
 .زيادةُ المخزون  العام   للطَّاقـة  الُمستخدمـة  

 
 .ارتفاعُ استهًلك  الفرد  مَن الطاقـة  

12سؤال   

من خًلل الصورة اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ  دون : 

، فما الطَّريقـةُ الُمثلى للتَّعاُمل  تتراكُم لديَك أُسبوعيًّا  ْن ُمخلَّفات  الطَّعام  في المنزل  يَّاٌت م  كم    
 مَع هذه  الكميَّات  بما يُحق  ُق الحفاَظ على البيئـة ؟
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13سؤال   

،  ثُمَّ   استخرْج حقيقـةا واحدةا   :أمعن  النَّظرَ   إلى األعمدة  البيانيَّـة  اآلتيـة 
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ـةُ  نْ بلغَْت حصَّ راعـة  في المملكـة  البحرينيَّـة  أقلَّ م  إجمالي   نصف    األراضي الصالحــة  للز  
م2006مسـاحـة  الدَّولـة  لعام   . 

 
راعـة  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  % ـةُ األراضي الصالحــة  للز   نْ  3بلغَْت حصَّ م   

م2006إجمالي مساحـة  الدَّولـة  لعام    . 

 
راعـة  في المملكـة  العربيَّـة  السُّعوديَّـة   ـةُ األراضي الصالحـة  للز   ْن إجمالي  4.2بلغَْت حصَّ م 

م2006مساحـة  الدَّولـة  لعام   . 

 
راعـة  في سلطنـة  عُمانَ  ـةُ األراضي الصالحـة  للز   ْن نصــف  إجمــالي   أكثرَ   بلغَْت حصَّ م 

م2006مســاحـة  الدَّولـة  لعام   . 
 
 

14سؤال   

ب  اقرأ، ثُمَّ أج 
 بُحضور  معالي الدُّكتور  راشٍد أحمدَ بن  فهٍد وزير  البيئـة  والمياه  )سابقاا(، انطلَق االجتماعُ "

لألطراف  لبروتوكول  مونتريال الخاص   بالمواد   الُمستنفذة  لطبقـة  األوزون  الَّذي 27ال   
ْن استضافتْهُ دولـةُ اإلمارات   في 2015  نوفمبرَ  5الى  1العربيَّـة  الُمتَّحدة ، خًلَل الفترة  م   

، حيُث شارَك في االجتماع   ْن   دولـةا، ُمتمث  لـةا بأكثرَ  197فُندق  كونراد دُبي  ا  50م  وزيرا
ناعـة  وُرؤساَء عدٍد  مَن وشخصيَّـةا دوليَّـةا يُمث  لوَن قطاعات  البيئـة  والعمل  واالقتصاد  والص  

شخصيَّـٍة رفيعـة  الُمستوى يُمث  لوَن الُمنظَّمات  التابعـةَ  500الُمنظَّمات  الدَّوليَّـة  إضافـةا الى   
 ." لألُمم  الُمتَّحدة  والقطاع  الخاص   والجامعات  

 

ك، ما السَّبُب الَّذي دفَع دولـةَ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة   ْن وجهـة  نظر  فـة  استضا  إلى  م   
لألطراف  لبروتوكول  مونتريال الخاص   بالمواد   الُمستنفذة  لطبقـة   27االجتماع  ال    

نْ  م؟2015  نوفمبرَ  5إلى  1  األوزون  م   

 
ــصاالت    تطوير   قطاع  االت ـ  . 

 
 .إنشاء  مصانَع لألدوات  الثَّقيلـة  

 
 .الُمحافظـة  على طبقـة  األوزون  
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سحــابٍ إنشاء  ناطــحات   . 
15سؤال   

 :اقرأ، ثُمَّ اختر  اإلجابتين  الصَّحيحتين  
 

قات  الَّتي تحوُل دوَن االستغًلل  األمثل  للثَّروة  السَّمكيَّـة  في دولـة  اإلمارات  "  إنَّ أهمَّ الُمعو  
ا ي إلى انخفاض  ُمعدَّالت  اإلنتاج  قياسا تتمثَُّل بضعف  باإلمكانيات  والمخزون  الُمتوافر    وتُؤد  

، وُصعوبـة   ث  المياه  وضعف  االستثمار  الخاص   ، وتلوُّ يد  رة  في الصَّ استخدام  الت  قنيات  الُمتطو  
، باإلضافـة  إلى نقص    الظُّروف  االقتصاديَّـة  واالجتماعيَّـة  الَّتي يعيُشها صيَّادو األسماك   

، ونقص  المساحات  المُ   صـة  شتركـة  للموارد  السَّمكيَّـة  العمالـة  الُمتخص   ". 

ة  في دولـة  اإلمارات    استنبط  المعوقات  الَّتي تحوُل دوَن االستغًلل  األمثل  للثَّروة   السَّمكيَـّ  
العربيَّـة  الُمتَّحدة    . 

 
 .ُصعوبـةُ الُمناخ  وارتفاعُ درجات  الحرارة  في الجو   

 
ناعات  القائمـة  على إن ـحوم  االهتماُم بالص   تاج  اللُـّ . 

 
 .للمـــوارد  السَّمـــكيَّـة   نقُص المساحات  الُمشتركـة  

 
يادينَ   .ُصعوبـةُ الظُّروف  االقتصاديَّـة  والمعيشيَّـة  للصَّ

16سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

" ْن خًلل  تهيئـة  تعمُل االستثماراُت على تقوية  التَّراكم  االقتصادي   و االقتصاد  الوطني    م   
المناخ  الُمناسب  والُمساند  لًلستثمار    ". 

ُع دولـةُ اإلمارات   ُح كيَف تُشج   ، اسحب  اإلجابـةَ األدقَّ ، والَّتي تُوض   في ضوء  العبارة  السَّابقـة 
 .العربيَّـة  الُمتَّحدة  على االستثمار  

غيرة    .دعُم المشــاريع  الصَّ
حـــًلت   التَّرفيهيَّـة  تنظيُم الر   . 

 .زيارةُ المواقع  األثريَّـة  القديمـة  

 تنظيُم الُمبادرات  الُمجتمعيَّـة  
17سؤال   

سم  البياني  ، ثُمَّ اخترْ   انُظرْ  حقيقـةا واحدةا   إلى الرَّ : 
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لبـة   العربيَّـة  كيلوجراٍم للفرد  يوميًّا في المملكـة   1.4بلَغ ُمعـــدَُّل توليد  النُّفـــايات  الصُّ

 .السُّــــعوديَّـة  
 

ـــلبـة   كيلوجـــراٍم للـــفرد  يوميًّا في سلــــطنـة   1.25بلَغ ُمعــــدَُّل تولـــيد  النُّفايات  الصُّ  
ُعــــمانَ   . 

 
لبـة   ـة  كيلوجراٍم للفرد  يوميًّا في دولـة  اإلمارات  العربيَّ  1.81بلَغ ُمعدَُّل توليد  النُّفايات  الصُّ

 .الُمتَّحدة  
 

لبـة  لُكل   فردٍ  مـة  الدُّول  العربيَّـة  والخليجيَّـة  في ُمعدَّل  توليد  النُّفايات  الصُّ  الكويُت في ُمقد  
في اليوم    . 

18سؤال   

 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
" رُ  لع  والخدمات  مدى انفتاح   يُبي  ُن ُمؤش   ه الميزان  الت  جاري   للس   ض  االقتصاد  أو درجـة  تعرُّ

 ."للخطر  

سم  البياني   اآلتي،  بناءا على ْح ما الَّذي يشيرُ   المقولـة  السابقـة  و الرَّ إليه  الميزانُ   وض    
 الت  جاريُّ لدولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة ؟
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لع  والخدمات  طيلـةَ  2007 -2000  الفترة   ثباُت قيمـة  الميزان  الت  جاري   للس   . 

 
ــلع  والخدمات  طيلـةَ الفترة   2007 -2000  انخفاُض قيمـة  الميزان  الت  جاري   للس   . 

 
في الناتج  المحلي   اإلجمـــالي     نســـبـة  ُمساهمـة  الصـــادرات  والواردات    انخفاضُ  . 

 
لع   2007 -2000والخدمات  طيلـةَ الفترة  تحقيُق فائٍض في الميزان  الت  جاري   للس   . 

19سؤال   

 :استعنْ   باألعمدة    البيانيَّـة    اآلتيـة ،  ثُمَّ   استنتْج حقيقـةا واحدةا 
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العربيَّـة  الُمتَّحدة  قْد تخطَّى حاجز  الهاتف  النَّقال  في دولـة  اإلمارات    ُمعدَُّل انتشار    

م2000عام    خط ٍ في800الــ   

 
الــ  العربيَّـة  الُمتَّحدة  قْد تخطَّى حاجزَ   الهاتف  النَّقال  في دولـة  اإلمارات    ُمعدَُّل انتشار    

م2006عام    خط ٍ في 1000 . 

 
العربيَّـة  الُمتَّحدة  لَْم يتخطَّ حاجزَ   الهاتف  النَّقال  في دولـة  اإلمارات    ُمعدَُّل انتشار    

م2005عام    خط ٍ في700الــ  . 

 
العربيَّـة  الُمتَّحدة  لَْم يتخطَّ حاجز دولـة  اإلمارات   الهاتف  النَّقال  في  ُمعدَُّل انتشار    

م2001  عام    خط ٍ في300الــ  َُ  . 
20سؤال   
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استعْن بالشكل الموجود أمامك، لتربط بين المحمي ات الموجودة في دولة  اإلمارات العربي ة 
    :المت حدة واإلمارة الموجودة فيها، ثمَّ أجب

 

 

ــــة الوثبـــــــة تقع في امارة ........................  محميَـّ
 

 .محميَّـة رأس  الخور   تقع في امارة .........................
 

 .محميَّـة المها العربي   تقع في امارة .........................
 

 .محميَّـة وادي وريعة تقع في امارة .........................
21سؤال   

سم  البياني   اآلتي،  أمعن  النَّظرَ  استنتْج حقيقـةا واحدةا   ثُمَّ   في الرَّ . 
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م2006عاَم   بلَغ نصيُب الفرد  مَن النَّاتج  المحلي   أقلَّ قيمـةٍ  . 

 
م2006بلَغ نصيُب الفرد  مَن النَّاتج  المحلي   أعلى قيمـٍة عاَم  . 

 
م2005انخفاُض نصيب  الفرد  مَن الناتج  المحلي   اإلجمالي   عاَم  . 

 
م2002عاَم   بلَغ نصيُب الفرد  مَن النَّاتج  المحلي   أعلى قيمـةٍ  . 

22سؤال   

في الفراغاإلجابـةَ الصَّحيحـةَ دون  : 

" لع  الن  هائيَّـة  والخدمات   الُمعترف  بها محليًّا، والَّتي يتمُّ إنتاُجها فيالقيمـةُ السُّوقيَّـةُ لُكل   الس    
دولـٍة ما خًلَل فترةٍ زمنيَّـٍة ُمحدَّدةٍ   ". 

...................السَّابقـةُ   إليـِه الفقرةُ   ما المفهوُم الَّذي تُشيرُ   

2 3سؤال  

جب عن السؤال التاليا : 

؟ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدةفي دولـة    ما السَّبُب في عدم  وجوٍد ظاهرة  الفقر    
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...............................................................................................................  
24سؤال   

 اختر االجابة الصحيحة
" قات  الَّتي تحوُل دوَن االستغًلل  األمثل  للثَّروة   السَّمكيَّـة  في دولـة  اإلمارات  إنَّ أهمَّ الُمعو    

ي إلى انخفاض  ُمعدَّالت  اإلنتاج  قياساا باإلمكانيات  والمخزون  الُمتوافر  تتمثَُّل بضعف   وتُؤد  
، ث  المياه  وضعف  االستثمار  الخاص   ، وتلوُّ يد  رة  في الصَّ وُصعوبـة    استخدام  الت  قنيات  الُمتطو  

،  واالجتماعيَّـة  الَّتي يعيُشها صيَّادو الظُّروف  االقتصاديَّـة   باإلضافـة  إلى نقص    األسماك   
، ونقص  الُمسوحات  الُمشتركـة  للموارد  السَّمكيَّـة    صـة  العمالـة  الُمتخص   ". 

 

قات  الَّتي تَحوُل دوَن االستغًلل  األمثل  من خًلل الصورة التي امامك استنبط ابرز المعو      
للثَّروة  السَّمكيَّـة  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة    . 

 

 

حــركـة  األمواج    ارتفاعُ   
 .ضعف استخدام التقنيات النتطورة

المد   والجزر    زيادةُ حركتَي . 

 .انخفاُض منسوب  المياه  
25سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 



 

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة: 
التربوية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة : رسالة المدرسة

والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

" رُ   ارتفعَ  ْن مساحـة  األراضي في دولـة  اإلمارات  نسبـة    ُمؤش   األراضي الُمغطَّاة  بالغابات  م 
ْن   العربيَّـة  الُمتَّحدة   2005% في عام   3.7إلى  1990% في عام   2.9م  ". 

 عًلَم يدلُّ ذلَك؟

 
خيل  والفاكهـة  داخلَ  الدَّاخليَّـة  الُمدن    زيادةُ المسـاحات  الخضــراء  المزروعـة  بالنَـّ . 

 
ـدارةَ في مجال  عُلـــوم  الفــضاء   تحتلُّ  دولـةُ اإلمارات  العربيَّــة  الُمتَّحدة  الصَّ . 

 
ـدارةَ في مجال  االهتمام   تحتلُّ  بالبيئـة    دولـةُ اإلمارات  العربيَّــة  الُمتَّحدة  الصَّ . 

 
المصانُع الثَّقيلـةُ   الَّتي تُوَجدُ بهايحمي الُمنشــآت  في الُمــدن    خلُق حزاٍم أخضرَ  . 

26سؤال   

،  باألعمدة  البيانيَّـة    استعنْ  استنتْج حقيقـةا واحدةا   ثُمَّ   اآلتيـة  : 

 

 

 
واحف   م2006نوعٍ عاَم  1الُمهدَّدة  باالنقراض    بلَغ عددُ فصائل  الزَّ . 
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م2002أنواعٍ عاَم  7بلَغ عددُ فصائل  الثَّدييات  الُمهدَّدة  باالنقراض   . 

 
م2006نوعاا عاَم  12الُمهدَّدة  باالنقراض    بلَغ عددُ فصائل  الطُّيور   . 

 
م2002أنواعٍ عاَم   8بلَغ عددُ فصائل  األسماك  الُمهدَّدة  باالنقراض   . 

27سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

"  ، راُت البيئيَّـةُ بانبعاث  الغازات  ،  انبعاثاُت غاز    ومنهاترتبُط الُمؤش   ثاني أُكسيد  الكربون   
، لبـة  والسائلـة  والغازيَّـة  وإنتاج  اإلسمنت   وُهَو الغاُز الُمنبعُث مَن استهًلك  أنواع  الوقود  الصُّ

ـة    وُهوَ  ـة  العامَّ حَّ ة  بالبيئـة  والص   مَن الغازات  الضارَّ  
 

؟  بعاثات  غاز  ما النَّتائُج الُمترت  بـةُ على زيادة  ان ثاني أُكسيد  الكربون  في الجو    

 
ـة    .ضعُف القُدرة  اإلنتاجيَّـة  لألفراد  أصـحاب  الُمؤسَّسات  الخاصَّ

 
ٍ في منـسـوب  مياه  سـطح  البحر    ارتفاعٍ   ظاهرة    ُظهورُ  جي  تدرُّ . 

 
ظاهرة    ُظهورُ  المناخيَّ   االحتباس  الحراري   الَّتي تُسب  ُب التَّغيُّرَ    . 

 
الخــاص   بالُمؤسَّـــسات  الُحـــكوميَّـة    ضعُف االستثــمار   . 

28سؤال   

بْ   :اقرأ، ثُمَّ أج 
" في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  َعْن ُمعدَّل  وفيات  األطفال    البياناُت الُمتوافرةُ   تشيرُ   

ر  خًلَل الفترة    حيُث انخفَض الُمعدَّلُ   م؛2005−  1990دوَن الخامسـة  إلى تحسُّن  هذا الُمؤش    
ْن   ٍ في عام   14م  م2005حاالٍت في عام   9م إلى 1990حالـةَ وفاةٍ لُكل   ألف  مولوٍد حي  . 

 

ـةُ الَّتي تُشيرُ  إليها الفقرةُ السابقـةُ؟  ما الدَّاللـةُ العامَّ  

 
ـــحدة    ــــاعُ ارتف ُمعـــــدَّل  وفيـــــات  األطــــفال  في دولــــة  اإلمــــارات  العــــربيَّــــــة  الُمتَـّ . 

 
−  1990ُمعدَّل  وفيات  األطفال  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  خًلَل الفترة    ارتفاعُ 

م2005 . 
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م2005− 1990دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  خًلَل الفترة  ثبات ُمعدَّل  وفيات  األطفال  في  . 

 
ــــحدة    .انخـــفاُض ُمـــــعــــدَّل  وفيــــات  األطــــفال  في دولــــة  اإلمــــارات  العــــربيَّـة  الُمتَـّ

29سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر   : 

" شأنُها شأُن دول  مجلس    الطاقـة  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة ،إنَّ تحسَُّن كفاءة  استخدام  
ُربَّما يعودُ إلى نُمو   الناتج  المحلي   اإلجمالي   فيها، وليَس   التَّعاون  لدول  الخليج  العربي   األُخرى،

 ."إلى انخفاض  االستخدام  الفردي   للطاقـة  

 

استخدام  الطاقـة  في دولـة    استنتج  السَّبَب في تحسُّن  كفاءة    ،في ضوء  العبارة  السابقـة    
 .اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  

 
ـجاري     ارتفاعُ  ُمعــدَّل  التَّبــادُل  الت ـ  . 

 
النــاتج  المحــلي   اإلجــمــالي     نُمـــوُّ  . 

 
 .انخفاُض االستخدام الفردي للطاقة

 
ـة  ازديادُ نسبـة   المصــروفات  العــامَّ . 

30سؤال   

 :اقرأ، ثُمَّ أِجب  
 

" رُ   الن  سبـةُ المئويَّـةُ لمجموع  السُّكان  الُمقيميَن في المناطق الساحليَّـة  هُوَ    إلى الَّذي يشيرُ   الُمؤش  
. كما يقيُس هذا   كيلومترٍ  100نسبـة  السُّكان  الَّذيَن يعيشوَن على مدى  رُ مَن الساحل  الُمؤش    

ة   ـةا الضَّغَط الناجَم عن  األنشطـة  البريَـّ  ."مدى الضَّغط  الواقع  على الموارد  الساحليَّـة ، خاصَّ

 

ْن خًلل  خريطـة  التَّوزيع  السُّكَّاني  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمت حدة ، استنبْط في أيَّ   م 
دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة   ُسكَّان    تزدادُ نسبـةُ تركُّز    المناطق   . 
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 .المناطُق السَّاحليَّـةُ 

 
 .المناطــُق الجبـــلـــيَّـةُ 

 
 .المناطُق الصَّحراويَّـةُ 

 
 .المناطُق الدَّاخلــيَّـةُ 
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