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 إدارة التقييم والامتحانات

 

 

 

 

 :
ً
                                                                                                            ( درجة  18)   ………………التالية،  لإلجابة عن األسئلة، الواردةتقريرواألشكال استعن بالأوال

رقم 

 املفردة

رمز 

 إلاجابة
 الدرجة        إلاجابة 

1 d 
استخدام الموارد المتوفرة ، واآلخذ بعين اإلعتبار االحتياجات المستقبلية لألجيال 

 القادمة
3 

2 c          3 االتجاهات الدولية لتحقيق االستدامة، والحفاظ على الموارد 

3 c                     3 عيش اإلنسان بكرامة في جميع مناطق العالم 

4 b                        3 االستدامة 

5 a                                    3 تطوير المدن والمناطق النائية 

6 a                               3 القوة 

  :
ً
                                                                                                                                                                                                                                ( درجة     24)                                ………………اقرأ النص اآلتي قراءة تحليلية، ثم أجب:  ثانيا

7 b  3 تعزيز التالحم الوطني بين أبناء شعبهالحكمة واإلصرار على 

8 c    3 استثمار العائدات المالية لتحقيق التنمية الشاملة 

9 c   3 العديد من الصالحيات في مختلف المجاالت لصالح االتحاد الفيدرالي للدولة 

10 d 3 نشوء كيان سياسي موحد قادر على التخطيط وتحقيق القوة 

11 d  3 التنمية الشاملة، لخدمة الجميع في اإلماراتتحقيق 

 *حل املنازعات، وتوفير فرص العمل للجميع  * 12

 التفاعل مع املواطنين وقضاياهم *

 باللقاءات والاجتماعات مع املجتمع املحلي واستمتاعهقربه لشعبه  *

 
ً
 وصحيحا

ً
 ) ما يراه املعلم مناسبا

9 

3×3 

لكل إجابة 

 درجتان 
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 إدارة التقييم والامتحانات

 

 

 :
ً
                                                                                                            ( درجة    18)         …………: موظفًا مهارات الفهم والربط على األسئلة ثم أجب ،قرأ الشكلاثالثا

رقم 

 املفردة

رمز 

 إلاجابة
 الدرجة  إلاجابة       

13 * 
 *تجارة الجملة والتجزئة 

 )إلاجابة محددة(                *الخدمات املالية                       

6 

2×3 

14 * 

 زيادة العوائد املالية      *

 *دعم املجاالت الاقتصادية

 *)تقبل أي إجابات صحيحة أخرى ( .........يكتفى بإجابتين فقط 

6 

2×3 

15 * 

 *نعم

للدخل والناتج القومي مما حتى يكون هناك بدائل ومصادر أخرى  *السبب:

 يساعد في تحقيق الاستقرار والتطوير      .......

  *)تقبل أي إجابات صحيحة أخرى ( .........يكتفى بإجابة واحدة صحيحة

6 

2×3 

  :
ً
                                                                                                                                                                                                                                ( درجة      22)       ………………: بالخرائط والتقرير المرفقمستعينا ، أجب على األسئلة التاليةرابعا

16 b  منطقة ذات ثقل اقتصادي عالمي، يمكن أن يكون لها دورًا  بارزًا  في رسم سياسة
 الطاقة المستقبلية 

3 

17 c 3 أهميتها في تحقيق االستدامة 

18 b   3 امتالك مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة 

19 d 3 على معدالت اإلنتاج أ أ 

20 a     3                    روسيا 

 وإنتاج الطاقة الكهربائية، *كوقود للسيارات والطائرات، *  21

ويعّد النفط املاّدة ألاّولية الخام  *وتشغيل املصانع وآلاليات الثقيلة، *

 للعديد من الصناعات الكيمائية على اختالف منتجاتها

7 

2.5/2.5/2 

مطلوب ثالث 

 إجابات فقط
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 إدارة التقييم والامتحانات

 

 موجهات التصحيح: االلتزام بما ورد في دليل التصحيح 

 

 

                              

 انتهت إلاجابات، بوركت جهودكم

 

 :
ً
                                                                                                            ( درجة      18)       ………………التالية،  لإلجابة عن األسئلة، الواردةتقريرواألشكال استعن بالخامسا

رقم 

 املفردة

رمز 

 إلاجابة
 الدرجة  إلاجابة       

22 a    3 للحد من التلوث البيئي 

23 a                      3 تنويع مصادر الطاقة لتوفير الحياة الكريمة 

24 c        3 استثمار مصادر الطاقة النظيفة 

25 b   3 تعزيز ُقدراتها التنافسية لتحقيق االستدامة وحماية البيئة 

26 d 3 تقدمًا ملموسًا في استثمار مصادر الطاقة المتجددة 

27 c    3 مواكبة الجهود الدولية لتحقيق االستدامة والتنافسية العالمية وتحقيق الريادة 

                                                                                                                                                                                                                                ( درجة   100)    املجموع الكلي للدرجات                                             
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