
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/7                   

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

                 https://almanahj.com/ae/7social                   

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

  

                  https://almanahj.com/ae/7social1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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 معلم املادة / السيد نصار
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 مدرسة الدهماء للتعلٌم الثانوي



 معلم املادة / السيد نصار

   :           التً تلٌهاثم أجب عن األسئلة  احتٌاطات النفط بالعالمخرٌطة الحظ  ( : 1تدرٌب )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أكتر مناطك العالم امتالكاً الحتٌاطً النفط هً : -1

 األوسطالشرق  -د           الشرق األلصى واسترالٌا -ج          افرٌمٌا          -ب   أمرٌكا الشمالٌة          -أ     

 تتركز أغلب احتٌاطٌات النفط فً العالم : -2

 غرب خط جرٌنتش -د               جنوب خط االستواء -ج  جنوب مدار الجدي     -ب       شمال خط االستواء -أ     

 ٌبلغ اجمالً ما تمتلكه أمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الوسطى والجنوبٌة : -3

 90567 -د                           :4.065 -ج                450776 -ب                 5;.350 -أ     

 دائرة العرض الرئٌسٌة التً تمر بشمال لارة افرٌمٌا : -4

 الدائرة المطبٌة لجنوبٌة -د                     خط االستواء -ج              مدار الجدي -ب       مدار السرطان     -أ     

 : على الخرٌطة أماكن العالم امتالكاً الحتٌاطات النفطألل  -5

 روسٌا وبلدان آسٌا الوسطى -د     أوروبا الغربٌة      -ج         أمرٌكا الشمالٌة -ب       الشرق األلصى واسترالٌا -أ     

 



 معلم املادة / السيد نصار

 
 ( : الحظ خرٌطة أهم مناطك الزالزل والبراكٌن فً العالم ثم أجب عن األسئلة التالٌة :  2تدرٌب )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تتوزع مناطك الزالزل والبراكٌن بٌن لارات العالم بشكل -1

 متعادل -متفاوت                      د -متكافئ                          ج -متساوي                      ب -أ     

 :تتركز مناطك البراكٌن النشطة على سواحل أمرٌكا الجنوبٌه  -2

 الجنوبٌة  -شرلٌة               دالجنوبٌة ال -الشرلٌة                       ج -الغربٌة                       ب -أ     

 :المارة التً تخلو سواحلها من البراكٌن النشطة  -3

 المتجمدة الجنوبٌة -أمرٌكا الشمالٌة                  د -أوروبا                       ج -أفرٌمٌا                       ب -أ     

 :من الدول العربٌة التً ٌمر بها نطاق الزالزل  -4

 الكوٌت -د                           مصر -الجزائر                      ج -سلطنة عمان               ب  -أ     

 :أكثر مناطك العالم عرضة للبراكٌن النشطة  -5

 جنوب افرٌمٌا -جنوب شرق آسٌا            د -غرب أوروبا                   ج -جنوب غرب أفرٌمٌا       ب -أ     



 معلم املادة / السيد نصار

     
 ( : الحظ خرٌطة االلالٌم المناخٌة فً الوطن العربً ثم أجب عن األسئلة التالٌة :  3تدرٌب )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تمر بدولة اإلمارات العربٌة المتحدةدائرة العرض الرئٌسٌة التً  -1

 الدائرة المطبٌة الشمالٌة -مدار السرطان                د -مدار الجدي                ج -خط اإلستواء           ب -أ     

  مورٌتانٌا :االللٌم المناخً الذي ٌسود فً جنوب  -2

 البحر المتوسط -الصحراوي                    د -ج          المداري     -اإلستوائً                    ب -أ     

  : من الدول الجزرٌة فً الوطن العربً -3

 البحرٌن -جٌبوتً                         د -جزر الفاو            ج -المغرب                      ب -أ     

  :ٌسود االللٌم الصحراوي بالوطن العربً فً  -4

 جنوب الصومال -وسط السعودٌة                  د -شمال تونس          ج -ب              شمال المغرب  -أ     

 :  A  )الدولة المشار إلٌها بالحرف ) -5

 باكستان -تركٌا                            د -اسبانٌا                 ج -اٌران                        ب -أ     

A 

A 
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 ( : الحظ الخرٌطة التالٌة ثم أجب عن األسئلة :  4 تدرٌب )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطل إمارة مدٌنة خورفكان شرلاً على  : -1
 البحر األحمر -د                 بحر العرب -خلٌج عمان               ج -الخلٌج العربً                ب -أ     

 أول المدن التً زارها الشٌخ الدكتور سلطان بن دمحم الماسمً فً رحلته إلى إٌران : -2
 بندر بهلوي -لنجة                          د -جالوس                   ج -بندر عباس                   ب -أ     

 الخلٌج العربً وخلٌج عمان :المضٌك الذي ٌصل بٌن  -3
 الدردنٌل -باب المندب                  د -جبل طارق                 ج -هرمز                      ب -أ     

 الرب الجزر اإلماراتٌة المحتلة إلى سواحل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة :  -4

 لشم -أبوموسى                     د -ج           طنب الصغرى   -طنب الكبرى               ب -أ     

 المسطح المائً الذي ٌفصل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة عن إٌران  : -5
 الخلٌج العربً -بحر الٌابان                  د -بحر العرب                   ج -بحر لزوٌن               ب -أ     

 



 معلم املادة / السيد نصار

 : التً تلٌهاثم أجب عن األسئلة  دولة اإلمارات العربٌة المتحدةطة : الحظ خرٌ(  5تدرٌب ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  المظهر التضارٌسً الذي ٌسود دولة سواحل اإلمارات العربٌة المتحدة  -1
 األنهار -د                      السهول -ج                   الهضاب -ب                         الجبال -أ     

 : ٌمع جبل جٌس السٌاحً فً إمارة -2
 عجمان -د                   أم المٌوٌن -ج                        دبً -ب                   رأس الخٌمة -أ     

 المضٌك الذي ٌصل بٌن الخلٌج العربً وخلٌج عمان : -3
 الدردنٌل -باب المندب                  د -جبل طارق                 ج -ب        هرمز                 -أ     

 :  ٌشٌر الحرف ) أ ( على الخرٌطة إلى جزٌرة -4

 لشم -أبوموسى                     د -ج       طنب الصغرى        -طنب الكبرى               ب -أ     

 :  الحرف ) ب ( على الخرٌطة إلى المدٌنة التً ولد فٌها الشٌخ صاحب السمو الشٌخ سلطان الماسمً ٌدل -5
 الشارلة -د                          العٌن -ج                      أبوظبً -ب                     الفجٌرة -أ     

 

أ

 ب
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 : التً تلٌهاثم أجب عن األسئلة  المتحدةطة دولة اإلمارات العربٌة : الحظ خرٌ(  6 تدرٌب )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطل إمارة الفجٌرة شرلاً على  : -1

 البحر األحمر -د                   خلٌج عمان -ج         بحر العرب       -ب         الخلٌج العربً        -أ     

 أصغر اإلمارات مساحة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة : -2

 رأس الخٌمة -د                           دبً -ج                     عجمان -ب                      الفجٌرة -أ     

 الدولة التً تجاور اإلمارات من الجنوب والغرب : -3

 السعودٌة -د                       الكوٌت -ج      البحرٌن                -ب         سلطنة عمان        -أ     

 أكبر اإلمارات مساحة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة : -4

 دبً -د       رأس الخٌمة            -ج                     أبوظبً -ب                      الشارلة -أ     

 المسطح المائً الذي ٌفصل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة عن إٌران  : -5

 الخلٌج العربً -د        بحر الٌابان         -ج                          بحر العرب -ب            بحر لزوٌن -أ     

بْ
ػّ
ظ 
خ١ٍ

 



 معلم املادة / السيد نصار

 درجات ( 5)    :             التً تلٌهاالسٌاسٌة ثم أجب عن األسئلة  طة آسٌاالحظ خرٌ ( : 7تدرٌب ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارة آسٌا :الجزرٌة التابعة لمن الدول  -1

 تاٌالند -د                     الصٌن -ج                         سرٌالنكا -ب                          فٌتنام -أ     

 : وأوروبا دولة اسالمٌة تمع أراضٌها فً لارتً آسٌا -2

 روسٌا -د                      تركٌا -ج                            العراق -ب                   تركمانستان -أ     

 : اندونٌسٌا دولة اسالمٌة تمع بالنسبة لمارة آسٌا فً جهة -3

 الغربً الجنوب -د           الجنوب الشرلً -ج                   الشمال الغربً -ب              الشمال الشرلً -أ     

 : دولة اسالمٌة تمع شرق األراضً الهندٌة -4

 باكستان -د                       الوس -ج                        بنجالدٌش -ب                     أفغانستان -أ     

 : تطل دولة العراق جنوباً على مسطح مائً هو -5

 البحر الحمر -د        الخلٌج العربً         -ج        بحر العرب              -ب                   بحر عمان -أ     
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 : السٌاسٌة ثم أجب عن األسئلة التالٌة  طة افرٌمٌا: الحظ خرٌ(  8تدرٌب )   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فً لارة افرٌمٌا من الدول الحبٌسة -1
 النٌجر -د                       نامٌبٌا -ج                           غانا -ب                         كٌنٌا -أ     

 أفرٌمٌا وأوروبا :المسطح المائً الذي ٌفصل بٌن لارتً  -2
 المحٌط الهندي -د               البحر األحمر -الخلٌج العربً                ج -ب           البحر المتوسط   -أ     

 : لارة افرٌمٌا من جهة  ٌحد المحٌط األطلنطً -3
 الشمال الغربً -الشمال                      د -الجنوب                       ج -ب        الغرب                -أ     

 : من الدول الجزرٌة فً لارة افرٌمٌا -4

 جٌبوتً -د                    الصومال -ج                       مدغشمر -ب                      أنغوال -أ     

ً ٌمع الصى إمتداد لمارة افرٌمٌا  -5  : فً دولة جنوبا
 جنوب افرٌمٌا -د                          لٌبٌا -ج                          مصر  -ب                      تونس -أ     



 معلم املادة / السيد نصار

  

 :الحظ خرٌطة أوروبا السٌاسٌة ثم أجب عن األسئلة التالٌة  ( : 9 تدرٌب )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :من الدول الحبٌسة فً لارة أوروبا  -1

 فنلندا -د                      اسبانٌا -التشٌن                        ج -الٌونان                       ب -أ     

 الجزر إلى دولة إٌطالٌا :ألرب  -2
 صملٌه -سردٌنٌا                     د -كرٌت                         ج -لبرص                       ب -أ     

 :ٌحد المحٌط األطلسً  لارة أوروبا من جهة  -3
 الغرب -د                  الشمال     -الجنوب الشرلً               ج -الشرق                       ب -أ     

 :تطل المملكة المتحدة شرلاً على  -4

 المحٌط األطلسً -خلٌج بسكاي                د -المنال اإلنجلٌزي                  ج -بحر الشمال            ب -أ     

 : الدولة اإلسالمٌة التً تمتد بٌن لارتً أوروبا وآسٌا -5
 روسٌا -البوسنه                      د -تركٌا                               ج -ألبانٌا                   ب -أ     

 



 معلم املادة / السيد نصار

 :      التً تلٌهاثم أجب عن األسئلة الشمالٌة الطبٌعٌة طة أمرٌكا الحظ خرٌ( :  11تدرٌب )  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بمحاذاة الساحل الشرلًالسالسل الجبلٌة التً تمتد  -1

 روكً -د                      األبالش -ج االندٌز                         -ب                      أالسكا -أ     

  : الشمالٌة عن لارة أوروبا  طح المائً الذي ٌفصل لارة امرٌكاالمس -2

 المحٌط الهندي -المحٌط المتجمد الشمالً    د -ج  المحٌط األطلنطً             -هادي           بالمحٌط ال -أ     

 : ٌحد المحٌط الهادي لارة أمرٌكا الشمالٌة من جهة -3

 الحنوب -د                        الشمال -ج لغرب                   ا -ب                          الشرق -أ     

 :  اللون األخضر على الخرٌطة ٌرمز إلى -6

 المسطحات المائٌة -د                       السهول -ج                   الهضاب -ب                        الجبال  -أ     

 : المضٌك الذي ٌفصل بٌن لارتً أمرٌكا الشمالٌة وآسٌا -7

 المحٌط األطلنطً -د                      البسفور -ج                      بٌرنج -ب                       باب المندب -أ 
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 :      التً تلٌهاالسٌاسٌة ثم أجب عن األسئلة  طة أمرٌكا الجنوبٌةالحظ خرٌ( :  11تدرٌب )     

      
 
 من الدول الحبٌسة فً لارة أمرٌكا الجنوبٌة : -1

 اوروجواي  -ب       إكوادور               -أ     

 كولومبٌا -د                   باراجواي -ج    

 المسطح المائً الذي ٌفصل لارة امرٌكا  -2

 الجنوبٌة عن لارة أفرٌمٌا :   

 المحٌط األطلنطً  -المحٌط الهادي         ب -أ     

 المحٌط الهندي -المحٌط المتجمد الشمالً    د -ج   

 : لارة أمرٌكا الجنوبٌة من الدول الجزرٌة فً -3

      بولٌفٌا -ب   شٌلً                        -أ     

 ترٌنٌداد -فنزوٌال                      د -ج    

 دائرة العرض الرئٌسٌة التً تمر بدولة  -6

 باراجواي  :

 مدار السرطان  -مدار الجدي                ب  -أ     

 خط جرٌنتش -خط االستواء                   د -ج   

 تطل دولة البرازٌل شرلاً على : -7

 المحٌط األطلنطً -تجمد الشمالً    دالمحٌط الم -ج            المحٌط الهندي -ب              المحٌط الهادي  -أ     
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 : األسئلةالحظ خرٌطة استرالٌا التالٌة ثم أجب عن ( : 12تدرٌب )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جهة تمع إندونٌسٌا بالنسبة لمارة استرالٌا -1
 الجنوب الغربً -د              الجنوب الشرلً -الشمال الغربً              ج -الشمال الشرلً             ب -أ     

 المسطح المائً الذي ٌفصل لارة استرالٌا عن أمرٌكا الجنوبٌة : -2
 المحٌط الهندي -المحٌط المتجمد الشمالً     د -المحٌط األطلنطً         ج -المحٌط الهادي               ب -أ     

 دائرة العرض الرئٌسٌة التً تمر بمارة استرالٌا : -3
 مدار الجدي -مدار السرطان               د -خط جرٌنتش                ج -خط االستواء                ب -أ     

 من الدول الجزرٌة المرٌبة من لارة استرالٌا  -4

 اٌسلندا -نٌوزٌلندا                      د -كاربنتارٌا                   ج -تسمانٌا                       ب -أ     

 ٌحد لارة استرالٌا غرباً :  -5
 المحٌط الهندي -المحٌط المتجمد الشمالً     د -المحٌط األطلنطً         ج -المحٌط الهادي               ب -أ     
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 : التالٌة ثم أجب عن األسئلة الوطن العربًالحظ خرٌطة ( : 13تدرٌب ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................... ضع عنوانًا مناسبًا للخريطة -1

 استنتج حقيقة جغرافية من خالل قراءتك لأللوان ودالالتها على الخريطة -2

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

 البحر الذي يحد الوطن العربي من جهة الشمال ..............................................  -3

 البحر الذي يفصل بين جناحي الوطن العربي األفريقي واألسيوي .............................. -4

 .........المحيط الذي يحد الوطن العربي من جهة الغرب .................................... -5

 المحيط الذي يحد الوطن العربي من جهة الجنوب الشرقي .................................... -6

 المضيق الذي يفصل يصل بين الخليج العربي وخليج عمان .................................. -7

 .............اثنين من الهضاب الموجودة بالوطن العربي .................... و ............ -8

 الرياح المحلية التي تهب على دولة اإلمارات العربية المتحدة  ................................ -9

 الدولة التي تقارب حدود المغرب شمااًل بالقارة األوروبية .................................... -11

 الشمال .....................الدولة اإلسالمية غير العربية التي تحد الوطن العربي من جهة  -11

 دولة إسالمية غير عربية تجاور الوطن العربي من جهة الشرق ............................ -12

A 
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 : التالٌة ثم أجب عن األسئلة الوطن العربًالحظ خرٌطة ( : 14درٌب ) ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ بكتابة اإلسم عليها الجزر اإلماراتية الثالث المحتلةحدد على الخريطة   -1

 .................سم الدولة التي تحد دولة اإلمارات من جهة الجنوب ................ -2

 ماذا يحدث لو لم تحتل ايران الجزر اإلماراتية الثالث ؟ -3

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

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

 عدد اثنين من جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة السترجاع الجزر المحتلة ؟ -4

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

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

 برأيك ما هو الحل األنسب السترجاع الجزر؟ ولماذا ؟ -5

 ........................................................................ : الحل 

 ....................................................................... : السبب 
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 ( : الحظ الشكل التالً ثم أجب عن األسئلة التالٌة : 15تدرٌب )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسببت السرعة الزائدة فً وفٌات الحوادث  فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بنسبة -1
 %43 -د                        %3405 -ج                  %3306 -ب                %3304-أ     

  م بوالع 2117 – 2115ارتف تصنٌف دولة اإلمارات عالمٌاً فً كفاءة النظام المضائً خالل الفترة بٌن  -2
 أربع مراكز -د                    ثالث مراكز -ج                   مركزٌن -ب     مركز واحد        -أ     

  % من وفٌات حوادث الطرق كانت بسبب11.6 -3
 اإلنحراف المفاجئ -اإلهمال وعدم اإلنتباه      د -جعدم ترن مسافة كافٌة      -ب     مستعملً الطرٌك عدم تمدٌر -أ     

4-  ً  المركز تحتل دولة اإلمارات العربٌة فً مؤشر اإلعتماد على الخدمات الشرطٌة عالمٌا

 السابع -د                          الخامس -ج                 الرابع -ب                      الثالث  -أ     

  ألف من السكان خالل 111لكل  6.3بلغ عدد الوفٌات الناتجة عن حوادث الطرق  -5
 4.39 -د                           4.37 -ج               4.36 -ب                     4.35 -أ     

 



 معلم املادة / السيد نصار

 

 :: الحظ األنفوجرافٌن التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه  (16تدرٌب ) 

 

 

 : لٌصل إلى 2116ارتفع نمو سوق تكنولوجٌا المعلومات عالمٌاً عام  -1
 %609 -د               %508 -ج                  %405 -ب                 %305 - أ

 : منتجات وخدمات تكنولوجٌا المعلوماتبلغ إجمالً انفاق حكومات الشرق األوسط وشمال افرٌمٌا على  -2

 ملٌار دوالر 3609 -ملٌار دوالر     د 36 -ج       ملٌار دوالر 3308 -ب  ٌار دوالر   مل 608 - أ

 : من المتولع تراجع االنفاق العالمً على تكنولوجٌا المعلومات بسبب -3

              خفض الضرائب على تكنواوجٌا المعلومات -ج             الممدمة للخدمةزٌادة عدد الشركات  - أ

 خفض لٌمة الدوالر -د                     زٌادة التطبٌمات المستخدمة  - ب

 :  ترلٌون دوالر عام 3.5بلغ االنفاق العالمً على تكنولوجٌا المعلومات  -4

 4.39 -د                4.38 -ج                       4.37 -ب               4.36 - أ

 : % على 12زاد االنفاق بمعدل  -5

 شبكات المحمول -د         البرمجٌات    -ج   أنظمة مراكز التدرٌب       -ب       التطبٌمات    - أ



 معلم املادة / السيد نصار

 

 ( : الحظ األنفوجرافٌن التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :17تدرٌب )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :النسبة األكبر من متابعً نورة الكعبً ٌنتمون للفئة العمرٌة  -1

 عام ;6 -57 -عام          د 56-47 -عام          ج 46-:3 -عام              ب 39-34 - أ

 ن العربٌة متابعة لنورة الكعبً :أكثر المد -2

 دبً -دالكوٌت                  -الرٌاض          ج -اإلمارات العربٌة المتحدة      ب - أ

 :بلغ نسبة متابعً نورة الكعبً المتخصصون فً مجال التسوٌك  -3

 %43 -%                 د38 -%                    ج36 -%                   ب.3 - أ

 :نورة الكعبً على مولع توٌتر  المشاهدات لتغرٌداتبلغ مجمل  -4

 ألف .; -د                ألف 84 -ألف                  ج 73 -ألف                ب 46 - أ

 : لون فً تخصصم% من متابعً نورة الكعبً ٌع21 -5

 الهندسة -الكتابة والمدونات        د -التسوٌك                 ج -تمنٌة المعلومات        ب - أ

    



 معلم املادة / السيد نصار

 التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه : الشكل( : الحظ 18تدرٌب )     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : م المركز2114اإللكترونٌة علم  تنمٌة الحكومةاحتلت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً مؤشر  -1
 الثانً والثالثون -د         التاسع والعشرون   -ج      الحادي والعشرون     -ب   لث عشر     الثا - أ

 : م2118أفضل مؤشرات التنمٌة اإللكترونٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة علم  -2

        الخدمات اإللكترونٌة الذكٌة -ب                  المشاركة اإللكترونٌة - أ

 تصاالت السلكٌة والالسلكٌةالبنٌة التحتٌة لال -رأس المال البشري                    د -ج        

 : احتلت دولة اإلمارات المركز الثامن عالمٌاً فً مؤشر الخدمات اإللكترونٌة الذكٌة عام -3

 ;4.3 -د                 :4.3 -ج                    4.38 -ب                   4.36 - أ

 : مؤشر المشاركة اإللكترونٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً آخر ثالث دورات -4

 متعادل -د                  متذبذب -ج                       متزاٌد -ب                متنالص - أ

 : لمؤشر رأس المال البشري بالرمزٌرمز  -5

 TII -د                    EPI -ج                        EGDI -ب                     HCI - أ

 



 معلم املادة / السيد نصار

 :: الحظ األنفوجرافٌن التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه  ( 19تدرٌب  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكً بالدرهم اإلماراتً  :بلغت مٌزانٌة برنامج دمحم بن راشد للتعلم  -1
 ملٌار 7 -د                        ملٌار 3 -ج                     ملٌون :.4 -ب                ملٌون 94 - أ

 تصنٌف اإلمارات ضمن التصنٌف األول عالمٌاً فً التعلم الذكً : -2
 الخامس -د                          الثالث -ج                             الثانً -ب                      األول -أ     

  وصل عدد المتدربٌن تدرٌب تمنً ضمن المشروع : -3
 ....6 -د                        ...46 -ج                           ...7 -ب                  ...6 -أ     

 راشد للتعلم الذكً :من التحدٌات التً تواجه برنامج دمحم بن  -4

    ربط البرنامج باستراتٌجٌات االبتكار واإلبداع -ب               تحوٌل التعلٌم من الشكل التملٌدي إلى التفاعلً  -أ     

 كسر حواجز مواكبة التكنولوجٌا الحدٌثة -د                        تعلٌم أولٌاء األمور استخدام التكنولوجٌا -ج    

 عدد المدارس التً تضم فرلاً موائمة لتطبٌك المشروع :ٌبلغ  -5
 :.4 -د                            .36  -ج                               94 -ب                    33 -أ     

 



 معلم املادة / السيد نصار

 التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه : الرأ النص( :  21 تدرٌب )    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المٌمة األخاللٌة التً عبر عنها صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد فً كلمته -3

 :) كلنا أمل فً ان تتوج جهودنا بتغٌرات كبٌرة وجوهرٌة (
 التطوٌر -د                     السعادة -ج                    التسامح -ب                  الربح - أ

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بٌوم البٌئة الوطنً منذ العام :تحتفل  -2

 4.39 -د                     9..4 -ج                     9;;3 -ب                93;3 - أ

 طٌب هللا ثراه فً مجال البٌئة : –أوصى الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان  -3

 المحافظة على توازنها -ب                      أن نأخذ منها ما نشاء           - أ

 اإلهتمام بها لالجٌال المامة فمط -د                        نترن ما فٌها                       -ج         

 إمتداداً : –كما اوردها النص  –تأتً توجٌهات دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للمحافظة على البٌئة  -4

 لموانٌن البٌئة -ب                       إلرث زاٌد وأجدادنا            - أ

 لموانٌن اإلحتفال بٌوم البٌئة العالمً -د                           للمصالح الشخصٌة             -ج         

 لمب ب "رجل البٌئة واإلنماء" الشٌخ : -5

 دمحم بن زاٌد آل نهٌان -ب                               خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان - أ

 زاٌد بن سلطان آل نهٌان -د                                  عبدهللا بن زاٌد آل نهٌان -ج         

حفظه هللا، أن مسٌرة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  –أكد صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان رئٌس الدولة 

وتوجهاتها المستمبلٌة نحو ضمان الحفااظ علاى البٌئاة واساتدامة مواردهاا الطبٌعٌاة تاأتً إمتاداداد إلرث أجادادنا وأبائناا 

ٌاد بان سالطان الذٌن تعاملوا مع هذه الموارد بحكمة بالغة، وفً ممدمتهم المائد المؤسس رجل البٌئة واإلنمااء الشاٌخ زا

طٌب هللا ثراه، الذي وجهنا بأن نأخذ من بٌئتنا لدر حاجتنا، وأن نحافظ على توازنها، ونترن فٌها ما تجاد  –آل نهٌان 

د للعطاء 0  فٌه األجٌال المادمة مصدراد للخٌر ونبعا

" نحتفاً للعاام م 2018ولال سموه، فً كلمة بمناسابة   ٌاوم البٌئاة الاوطنً الواحاد والعشارون   الاذي ٌصاادف عاام 

د، إلتزامناا  الواحد والعشرون على التوالً بٌوم البٌئة الوطنً الذي ٌعد مناسبة مهمة ، نجدد من خاللهاا حكوماة وشاعبا

الااوطنً واألخاللااً بالمحافظااة علااى مواردنااا الطبٌعٌااة وتنمٌتهااا، ونسااتعرض مااا حممناااه ماان إنجااازات فااً الساانوات 

عمل والجهد لتعزٌزها وتطوٌرهاا، مان أجال تحمٌاك أهاداف التنمٌاة المساتدامة الماضٌة ونؤكد عزمنا بذل المزٌد من ال

د وألجٌالنا المادمة" 2021وفك رؤٌة اإلمارات  ، وضمان بٌئة نظٌفة وآمنة، تسهم فً توفٌر الرخاء والسعادة لنا جمٌعا

 ات كبٌرة وجوهرٌة "ولال سموه " ال ٌزال أمامنا مستمبل حافل بالعمل، وكلنا أمل فً أن تتوج جهودنا بتغٌٌر



 معلم املادة / السيد نصار

 :ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه  لراءة تحلٌلٌة الرأ النص التالً:  ( 21 تدرٌب )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 م :1971ٌمثل الثانً من دٌسمبر  -1
     التطور االلتصادي لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة -ب     بداٌة النهضة التعلٌمٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  -أ      

 اكتشاف النفط فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -د         التغٌر الحمٌمً فً تارٌخ دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -ج     

 : اتحاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لصة كفاح صاحبتها العزٌمة للبانً المؤسس حولت -2

 األحالم إلى حمٌمة والعٌة -ب                           السواحل والسهول لحدائك ترفٌهٌة -أ          

 النفط إلى مشتمات عدٌدة -د                        التارٌخ إلى ماضً لدٌم لٌس له أهمٌة -ج         

 : ٌرجع لٌام اإلتحاد إلى -3

 التخطٌط إلنشاء دوٌالت صغٌرة -ب    الوعً على استٌعاب دروس التارٌخ فً التخطٌط لبناء دولة لوٌة   - أ

 التمسن بالماضً ألنه ٌمثل التراث للدولة -د      مسن بالوالع دون تغٌٌر  اب األحداث واالستفادة منها والتاستٌع -ج         

 : االتحاد مسٌرة -4

 مسٌرة أمة لادها رجل صاحب لوة وعزٌمة -ب                        مستملةرجل لاد أمة لبناء إمارة  - أ

 أفراد اهتموا بتأسٌس دولة سٌاسٌة -د                       لائد صنع دولة لها عاصمة سٌاسٌة -ج          

 : استٌعاب دروس التارٌخ وتغٌرات الحاضر أساس فً بناء -5

 عاللات وطٌدة مع الدول المجاورة -ب       كٌان سٌاسً موحد لائم على أسس متٌنة        - أ

 عاللات دولٌة عالمٌة -د                          دولة ذات ألالٌم متعددة ومتنوعة  - ج

 

 

التارٌخ هو الهوٌة الحمٌمٌة لألمم والشعوب، وهنان عالمات فارلة فاً تاارٌخ الشاعوبوالدول ال ٌتشاابه 

م الاذي ٌمثال فاً حمٌمتاه جاوهر 1971ما لبلها مع ما بعدها، كماا فاً تاارٌخ الثاانً مان دٌسامبر عاام 

الدولة ونموها وتطورها تارٌخ دولة اإلمارات العربٌة المتحدة واللبنة الساسٌة التً بنٌتعلٌها أسس لٌام 

، هً لٌست سٌرة ذاتٌة لرجللكنها مساٌرة ألماة، ولصاة كفااك تؤكاد فاً كال تفاصاٌلها أن الحاالم لابلاة 

للتحمااك، طالمااا صاااحبتها عزٌمااة صااادلة وعاازم شاادٌد ووعااً لااادر علااى اسااتٌعاب دروس التااارٌخ 

ٌخ زاٌاد بان سالطان آل وتغٌرات الحاضر وكذلن رهانات المستمبل، كما  فً شخصٌة المغفاور لاه الشا

د جدٌداد للمنطمة، وٌؤسس دولة على أسس متٌناة  –نهٌان  طٌب هللا ثراه، الذي استطاع أن ٌصنع تارٌخا

 تجمع أصالة الماضً وحداثة العصر 0



 معلم املادة / السيد نصار

 :ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه  الرأ الفمرة التالٌة:  (22تدرٌب )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 المشكلة الرئٌسٌة الواردة فً الفمرة : -1

 النهضة االلتصادٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة -ب             زٌادة عدد سكان شبه الجزٌرة العربٌة          - أ

 العربٌةالزراعة فً شبه الجزٌرة  -د       محدودٌة الموارد المائٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة      -ج    

  السبب الرئٌس فً المشكلة الواردة فً الفمرة : -2

 اكتشاف النفط -د       االستخدامات المنزلٌة       -ج        التنمٌة الصناعٌة    -ب           للة األمطار -أ     

  النتائج المترتبة على المشكلة : -3

 جمٌع ما سبك -د                      تملح التربة    -ج           هجرة السكان   -ب     ارتفاع سعر المٌاه -أ     

 المصدر الرئٌس للمٌاه فً لدول الخلٌج العربٌة : -4

 األودٌة الجافة -د                       المٌاه الجوفٌة -ج                  األمطار -ب                  األنهار -أ     

  وفرتها دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للشرب :من مصادر المٌاه التً  -5

 حفر اآلبار -د    معالجة مٌاه الصرف الصحً   -ج     تحلٌة مٌاه البحر     -ب       االستمطار        -أ     

 

المصدر الرئٌس للحٌاة فً الخلٌج والجزٌارة العربٌاة، وماع زٌاادة عادد الساكان كانت المٌاه الجوفٌة 

والوفرة النفطٌة التً رافمتها نهضة التصادٌة ترتب علٌها زٌادة ملحوظة فً اساتهالن المٌااه العذباة 

بحٌاث أصاابح مااا هااو متااوفر منهااا ال ٌفااً بحاجااة السااكان والتنمٌااة فااً المنطمااة، فاألمطااار ال تهطاال 

فٌة ومخزون المٌاه الجوفٌاة غٌار متجادد وفاً تناالص مساتمر نتٌجاة اساتهالن المطاعاات بكمٌات كا

الصااناعٌة والزراعٌااة واالسااتخدام المنزلااً، إلااى جانااب مشااكلة الااتملح نتٌجااة تساارب مٌاااه الخلااٌج 

المالحااة فااً أحااواض المٌاااه الجوفٌااة، فأصاابحت غٌاار صااالحة لالسااتهالن البشااري ، فكااان البااد ماان 

 ر أخرى للمٌاه 0التفكٌر فً مصاد



 معلم املادة / السيد نصار

    التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :    ( : الرأ النص 23تدرٌب )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 الفكرة الرئٌسٌة فً النص  : -1
 أهمٌة الوحدة والترابط -د       ٌوم العلم          -ج                     عٌد اإلتحاد -ب       ٌوم الشهٌد      - ب

 : المناسبة فرصة  -2
      لتجدٌد الوالء للوطن والمٌادة -ب                                 للتعبٌر عن حب العمل -أ     

 لتخلٌد التراث والتماط الصور -د                         المستجداتللولوف على آخر  -ج     

 ملنا لصنع مستمبل أفضل ألجٌال الغد (و رمز طموحاتنا ولوتنا ووحدتنا وأ) علمنا ه -3
  هذه العبارة تدل على :                 

 جمٌع ما سبك -د                  والنهضةالرفعة  -ج   العزٌمة والتطور          -ب         الفخر والطموك -أ     

 لٌم االتحاد أرسى دعائمها : -4

 طٌب هللا ثراه               –الشٌخ راشد بن سعٌد آل مكتوم  -ب         طٌب هللا ثراه –الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان  - أ

 حفظه هللا –الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان  -د        حفظه هللا –الشٌخ الدكتور سلطان بن دمحم الماسمً  -ج    

 تحتفل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بٌوم العلم فً : -5
 نوفمبر 6 -د                           نوفمبر 5  -ج                     نوفمبر 4 -ب          نوفمبر   3 -أ     

 

الثمافة وتنمٌة المعرفة، أن ٌوم العلم مناسبة وطنٌة، تجسد  أكدت نورة بنت دمحم الكعبً، وزٌرة
التالحم الوطنً بٌن المٌادة الرشٌدة وشعبها الوفً المحب لوطنه، وتعبر عن لٌم الوحدة والوالء 

 .والوفاء والتعاضد بٌن أبناء الدولة

لسمو الشٌخ تكتسب هذه المناسبة أهمٌة مضاعفة كونها تتزامن مع تولً صاحب ا : ولالت معالٌها
خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان رئٌس الدولة،حفظه هللا، ممالٌد الحكم فً الدولة، فهً فرصة لتجدٌد الوالء 

للوطن والمٌادة بمواصلة مسٌرة الرخاء واالزدهار التً تشهدها اإلمارات فً مختلف مناحً 
لمغفور له الشٌخ زاٌد بن الحٌاة، وأن نبمى أوفٌاء لمٌم االتحاد التً أرسى دعائمها الوالد المؤسس ا

سلطان آل نهٌان، طٌب هللا ثراه، وإخوانه اآلباء المؤسسون الذٌن بذلوا الغالً والنفٌس فً سبٌل 
 .بناء دولة عصرٌة تحت راٌة علم االتحاد

وأضافت معالً الكعبً> علمنا هو رمز طموحاتنا ولوتنا ووحدتنا وأملنا لصنع مستمبل أفضل 
د بظله، ولٌس هنان أسمى من رفع العلم فً كل أنحاء دولتنا، ألنه فخر ألجٌال الغد، نستظل جمٌ عا

د فً محبته، ونواصل العمل لتحمٌك المزٌد من اإلنجازات لرفعة ونهضة  أمتنا، نتشارن جمٌعا
 . وطننا، لتبمى راٌة الوطن خفالة عالٌة تعانك عنان السماء
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 :    ضع عنواناَ مناسباً للنص  (1
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 استخرج من النص اثنٌن من المٌم السلوكٌة اإلٌجابٌة : (2
 00000000000000000000000000000000000000000000000               00000000000000000000000000000000000000000000000000 

 استنتج العوائد اإلٌجابٌة التً حصلت علٌها دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من المساواة بٌن أفراد المجتمع : (3

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 استكمل بناء الخط الزمنً التالً مستعٌناً بالنص السابك (4
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إن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة اتخذت العدٌد من التدابٌر التً أصلت لٌمة التسامح وحولتها إلى 
منهج ثابت وراسخ فً المجتمع بمختلف مؤسساته ومكوناته، ومن تلن التدابٌر سنت لوانٌن عدٌدة 

، وتشكٌل اللجنة الوطنٌة 2006لً فً المسائل الجنائٌة عام مثل لانون التعاون المضائً الدو
، ولانون مكافحة الجرائم 2015،  ولانون الكراهٌة والتمٌٌز عام 2009لمكافحة اإلرهاب عام 

، ولذلن أصبحت دولة اإلمارات حاضنة للشعوب وٌعٌش على أرضها أكثر 2014اإلرهابٌة عام 
 . فً كنف المودة والتعاون والمحبة والتضامنجنسٌة فً سالم ووئام واحترام، و 200من 
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 ضع عنواناً مناسباً للنص . -1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 األسباب التً جعلت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً سباق متواصل مع الزمن : -2

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 أسعد شعوب العالم بفضل :  بات أهل اإلمارات أحد -3

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 استخرج من النص اثنٌن من المٌم السلوكٌة اإلٌجابٌة . -4

00000000000000000000000000000000000000000000000000 *           0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  * 

       

 ٚاإلٔغبص ٚاٌّؼشفخ اٌؼٍُ ػٍٝ اٌٛطٓ أفك ف١ٗ ٠زسغ ِسزمجً ئٌٝ ٚشؼجب   ٚحىِٛخ ل١بدح اإلِبساد دٌٚخ رزطٍغ
 ٚثشاِظ خطظ ٚفك ٌؼمٛد رّزذ اٌزٟ االسزشار١غ١خ اٌّششٚػبد ِٓ اٌىض١ش ألثٕبئٙب ٠حًّ ِسزمجً.. اٌّسزذاَ
 ٚاٌّصبدفخ اٌصذفخ ػٍٝ ٠ؼزّذ شٟء ال ح١ش ٚاألدٚاد، اٌٛسبئً ِٚحذدح ثبألسلبَ ِحسٛثخ اٌّؼبٌُ ٚاضحخ

 .ٚرص١ُّ ػض٠ّخ ٘ٛ ئّٔب

..  ل١بسٟ ٚلذ فٟ ٚاإلٔغبص إٌغبػ لُّ ػٍٝ االسزضٕبء وبٔذ إٌٙض٠ٛخ ثزغشثخ اإلِبساد أْ اٌؼبٌُ ٠ٚشٙذ
 اٌزٟ اٌّسزمجً اسزششاف فٟ اٌضبلجخ اٌشؤ٠خ ثفضً ٚاٌشؼٛة اٌذٚي ِٓ ٌٍىض١ش ٍِّٙب   ر٠ّٕٛب   ّٔٛرعب   ٚوبٔذ
 اٌٛطٓ أثٕبء ا١ٌَٛ ظالٌٗ فٟ ٠ٕؼُ أفضً ئِبسارٟ ٚالغ رأس١س فٟ ثشػٛا اٌز٠ٓ اٌّإسسْٛ ا٢ثبء اِزٍىٙب
 اٌؼٍُ آفبق ِخزٍف فٟ إٌٛػ١خ ثأغبصارُٙ ٠ٕٚطٍمْٛ ٚاٌشخبء اٌىش٠ُ اٌؼ١ش ِؼب١٠ش ثأسلٝ وبفخ ٚثٕبرٗ
 .اإلطالق ػٍٝ اٌّؼّٛسح شؼٛة أسؼذ أحذ اإلِبساد أً٘ ثبد حزٝ اٌشحجخ ٚاٌؼًّ

 حفظٗ اٌذٌٚخ، سئ١س ١ٙٔبْ آي صا٠ذ ثٓ خ١ٍفخ اٌش١خ اٌسّٛ صبحت ثشئبسخ ٌٍذٌٚخ اٌشش١ذح اٌم١بدح ٚرّضٟ
 ِىزسجبد ػٍٝ ٚاٌحفبظ اٌّسزمجً اسزششاف أل١ّ٘خ اٌزبَ اإلدسان ػٍٝ اٌمبئُ إٌٙظ ٘زا اسزىّبي فٟ هللا،

 .اٌّزؼبلجخ ٌألع١بي اٌّششق اٌٛاػذ اٌغذ ٚضّبْ ثٙب ٚاالسرمبء اٌذٌٚخ

 سجبق فٟ ئٔٙب ثً اٌزم١ٍذ٠خ اٌّسزمج١ٍخ اٌخطظ ثٛضغ اإلِبساد رىزفٟ ال اٌشش١ذح اٌم١بدح رٛع١ٙبد ظً ٚفٟ
 اٌجٕبءح اٌؼ١ٍّخ اٌزصٛساد ٚٚضغ ثأٚي أٚال   ِٛاوجزٙب ثغ١خ اٌّزسبسػخ ٚاٌزغ١شاد اٌضِٓ ِغ ِزٛاصً
 .. ٚرطٍؼبرٙب اٌذٌٚخ أ٘ذاف ٠خذَ ثّب ٚرط٠ٛؼٙب ِٛاعٙزٙب ػٍٝ اٌمبدسح
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 ضع عنواناً مناسباً  للنص : -1

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 النص مفهوم ) براءة الإلختراع ( :صغ مستعٌناً ب -2

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 استخرج من النص اثنٌن من استخدامات الممر الصناعً خلٌفه سات: -3

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 وردت بالنص :التً  اثنٌن من المٌم اإلٌجابٌة عدد -4

       0000000000000000000000000000000000000000000000000*0000000000000000000000000000000000000000000000000* 

 أكتب تغرٌدة تشكر بها المٌادة الرشٌدة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة على دعمها للشباب وطموحاتهم : -5

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

، الممر الصناعً م 2018/  10/  29 االثنٌنٌوم أطلمت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من الٌابان، 
،  وٌعتبر األول الذي صنع بأٌٍد إماراتٌة (H-IIA) "خلٌفة سات"، الذي ٌحمله الصاروخ الٌابانً

أعوام من التجهٌز واالستعداد والتدرٌب لفرٌك  5 أكثر من تصنٌع الممر الصناعًتصمٌم واستغرق و
وٌعتبر "خلٌفة سات" أول لمر صناعً ٌتم تطوٌره داخل الغرف .عمل من مركز دمحم بن راشد للفضاء

جدٌدة  براءات اختراع 5النظٌفة فً مختبرات تمنٌات الفضاء فً مركز دمحم بن راشد للفضاء، وٌمتلن 
شارن ن لبل أي شخص أو مؤسسة دون موافمة مكتوبة، حٌث تطبك ألول مرة وال ٌمكن استخدامها م

د0 70فً اعداده أكثر من   د  اماراتٌا  مهندسا
ٌتٌح لإلمارات تمدٌم خدمات تنافسٌة فً  مما ٌمدم الممر صورا فضائٌة عالٌة الجودة والوضوك    

فً حاالت الكوارث اإلغاثة ، و مرالبة التغٌرات البٌئٌة ، ولطاع الصور الفضائٌة على مستوى العالم
د 0، باإلضافة لالطبٌعٌة د وعالمٌا  توفٌر البٌانات لدعم التخطٌط العمرانً محلٌا

"٠َٛ ربس٠خٟ  ٚلبي ٔبئت سئ١س دٌٚخ اإلِبساد سئ١س ِغٍس اٌٛصساء حبوُ دثٟ، اٌش١خ دمحم ثٓ ساشذ،
  ."% 100ر١خ عذ٠ذ ٌذٌٚخ االِبساد.. ئطالق "خ١ٍفخ سبد" أٚي لّش صٕبػٟ ػشثٟ ِصٕٛع ثأ٠ذ اِبسا

التً ٌسابمون بها ِحطخ ٚط١ٕخ أصجذ ف١ٙب أثٕبء االِبساد لذسرُٙ.. ٚٔضغُٙ.. ٚػٍُّٙ .. ّٚ٘زُٙ ، 
 ."..العالم000 رأسنا الٌوم فً السماء

إنجاز إماراتً " أنه وأكد ولً عهد أبوظبً نائب المائد األعلى للموات المسلحة، الشٌخ دمحم بن زاٌد،
د ."لمر صناعً ''خلٌفة سات'' بسواعد إماراتٌةغٌر مسبوق بإطالق أول  "أحالمنا فً  ولال أٌضا

معانمة الفضاء أصبحت حمٌمة ٌصنعها شبابنا الذٌن ٌسطرون مرحلة جدٌدة من التحدي العلم00ً نفخر 
 ."بشباب اإلمارات00عٌال زاٌد وبإنجازاتهم التً تبرهن أن العرب لادرون على المنافسة والرٌادة
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صبحت اٌسّٛ اٌش١خ دمحم ثٓ ساشدذ آي ِىزدَٛ ٔبئدت سئد١س اٌذٌٚدخ سئد١س ِغٍدس اٌدٛصساء حدبوُ دثدٟ،   ٍٓأػ
ِدٓ اٌّمدشس ٌدٗ اٌٛصدٛي ٌىٛودت اٌدزٞ سػبٖ هللا، ػٓ ئطدالق اسدُ "ِسدجبس األِدً" ػٍدٝ اٌّسدجبس اإلِدبسارٟ 

 9ٟ سحٍدخ رسدزغشق ِغ اٌدزوشٜ اٌخّسد١ٓ ٌم١دبَ دٌٚدخ اإلِدبساد، سد١ٕطٍك فد ب، رضإِ  2021اٌّش٠خ فٟ اٌؼبَ 
دٚي فدٟ اٌؼدبٌُ فمدظ، ٌٙدب  ١ٍِ9ْٛ و١ٍِٛزش ٚسزىْٛ دٌٚدخ اإلِدبساد ضدّٓ  60شٙش ٠مطغ خالٌٙب أوضش ِٓ أ

   .ثشاِظ فضبئ١خ السزىشبف اٌىٛوت األحّش

االقخصاااد ٚدػددُ ،ٙددذف ٚوبٌددخ اإلِددبساد ٌٍفضددبء اٌددٝ رٕظدد١ُ ٚدػددُ ٚسػب٠ددخ اٌمطددبع اٌفضددبئٟ اٌددٛطٕٟ رٚ
ِدغ اٌّحبفظدخ ػٍدٝ اٌّدٛاسد اٌّزبحدخ  اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌّؼشفدخ ٚاٌّسدبّ٘خ فدٟ رٕدٛع االلزصدبد اٌدٛطٕٟ انًسخذاو

ٚٔشش اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ اٌمطدبع اٌفضدبئٟ ٚر١ّٕدخ اٌىدٛادس اٌجشدش٠خ اٌّإٍ٘دخ فدٟ ِغدبي اٌفضدبء  ٌألع١بي اٌمبدِخ،
ٚرمددذ٠ُ اٌددذػُ اٌفٕددٟ  ،ٚرشددغ١غ ٚرطدد٠ٛش ٚر١ّٕددخ اسددزخذاِبد اٌؼٍددَٛ ٚاٌزم١ٕددبد اٌفضددبئ١خ اٌسدد١ٍّخ فددٟ اٌذٌٚددخ

 .ٚاالسزشبسٞ فٟ ِغبي اٌفضبء ٌغ١ّغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌذٌٚخ
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فشصد إٌٙضخ اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ اٌزٟ شٙذرٙب دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح فٟ اٌؼمٛد اٌضالصخ اٌّبض١خ أ
٘بِدب  فدٟ ثدشٚص  ا، ِٚٓ ث١ٕٙدب رٍدٛس اٌٙٛاء.ٌٚؼجدذ اٌىض١دش ِدٓ اٌؼٛاِدً دٚس  اٌضبسح ثؼض ا٢صبس اٌج١ئ١خ

٘زٖ اٌّشىٍخ، ِٓ ث١ٕٙب إٌّدٛ اٌحدبد ٚاٌّضدطشد فدٟ أػدذاد اٌسدىبْ ٚرضا٠دذ احز١بعدبرُٙ، ٚاألٔشدطخ اٌزدٟ 
صبحجذ إٌٙضخ اٌؼّشا١ٔخ ِضً أٔشطخ اٌجٕدبء ٚاٌٙدذَ، ٚودزٌه فدٟ أػدذاد إٌّشدند اٌصدٕبػ١خ، ٚاٌزٛسدغ 

د ٚسدبئً إٌمدً اٌؼبٍِدخ فدٟ اٌذٌٚدخ ِٚدب فٟ اسزشىبف ٚئٔزبط إٌفظ، ئضدبفخ ئٌدٝ اٌض٠دبدح اٌٙبئٍدخ فدٟ أػدذا
رٕزغٗ ِدٓ ٍِٛصدبد. ال شده ثداْ رضا٠دذ أجؼبصدبد ٍِٛصدبد اٌٙدٛاء فدٟ دٌٚدخ اإلِدبساد ودبْ ٔز١غدخ طج١ؼ١دخ 
ٌٍٕٙضخ اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ اٌزٟ شٙذرٙب فٟ اٌسٕٛاد اٌضالصد١ٓ اٌّبضد١خ، ٚال شده ثدأْ اٌغٙدٛد اٌزدٟ لبِدذ 

ٌصبسِخ ضذ إٌّشند ٚاألفشاد اٌّزسجج١ٓ فٟ اٌزٍٛس، ثبالضدبفخ ، وبصذاس اٌمٛا١ٔٓ اثٙب اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ
أسددّٙذ ئٌدٝ حددذ ثؼ١دذ فددٟ اٌحدذ ِددٓ ا٢صددبس  ئٌدٝ اٌزٛػ١ددخ اٌذائّدخ ٚصساػددخ األشدغبس وّصددذاد ٌٍش٠دبػ ،
 .اٌسٍج١خ ٌزٍٛس اٌٙٛاء ػٍٝ اٌصحخ اٌؼبِخ ٚاٌج١ئخ فٟ آْ ٚاحذ
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 .4.5 -د                          4.47 -ط                       4.35 -ة                     4.34 - أ

 انجذٔل يٕضح اَخاج انُفط انصخشي بانبشييم : -4

 س٠ٕٛب   -د        شٙش٠ب                     -أسجٛػ١ب                         ط -١ِٛ٠ب                       ة - أ

 
 و؟ 2114أي يٍ األشكال انبياَيت انخانيت يًثم اَخاج انٕالياث انًخحذة األيشيكيت يٍ انُفط انصخشي عاو  -5
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 معلم املادة / السيد نصار

    :    البٌانٌة التالٌة ثم أجب موظفاً مهارتً الربط والتحلٌلالحظ األشكال ( :  31تدرٌب ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ربع مستخدمً وسائل التواصل ٌستغرلون فً الجلسة الواحدة -1

 ساعتان -د                         ساعة -ج                نصف ساعة -ب   ربع ساعة             - أ

 السلون البشري فً التعرف على  :ٌمكن اإلستفادة من دراسة أنماط  -2

 خطط التنمٌة المستدامة -د      العاللات السٌاسٌة        -ج    العاللات االجتماعٌة     -ب       النظم االلتصادٌة -أ     

  : كما ٌوضحها الشكل –ٌرجع السبب الرئٌس الستخدام موالع التواصل االجتماعً  -3

 سماع الموسٌمى -د          التواصل مع اآلخرٌن -ج   االستفادة من الولت        -ب الخدمات المجانٌة     -أ     

 نستنتج من الشكل، أن موالع التواصل االجتماعً تمثل لمستخدمٌها : -4

 مطلب هام -د                      تكلفة عالٌة -ج                مصدر إزعاج -ب       مضٌعة للولت  -أ     

 ( ساعات فً الجلسة الواحدة : 4نسبة مستخدمً وسائل التواصل االجتماعً لمدة )  تمثل -5

%.4 -د                          %45  -ج                       %37 -ب                    %7 -أ       


