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 الدليل التدريب 
 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

 الصف  

 الفصل الدراسي الثالث

2021 – 2022 

21مواصفات طالب القرن   



 

1 

 

 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
  وجهات ال 
 

قت   التي املستهدفة   لمهارات  تدريبية ل أمثلة  الدليل  يقّدم   ➢ واتج   من  اشت 
 مرت للمادة، والتي  التعليمية النَّ

 س ي الثالث. الدرا الفصل خالل الطالب  على

ليل يحتوي  ➢   .المتحان ا في املستهدفةالقرائية  اتهار امل لقياس  ةتدريبيّ  ةمثلأ على الدَّ

ليل  في املوجودة مثلةال  ➢   امتالكها  املطلوب املهارات تحاكي وهي ،نلالمتحا وليس واملمارسة للتدريب الدَّ

 مشابهة. أو تدريبية  امتحانيةا، ويمكن توليد نماذج منه  والّتمكن

  التدريبية بصورة جماعية أو فردية.  النماذجتنفذ  ➢

  يوظف جهاز العرض للتدريب. ➢

 . املطلوب قياسها املهارات  على همتدريبو  الطلبة ةمساعد في عوًنا  الدليل  كون ي أن آملين

 

 أخصائي التقييم والقياس 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 
 

 . وضح محاور األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدةي: تج التعلمنا
 : أجب، ثم والشكل املرفق  أقرأ النصأواًل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :إلى 2021العربية املتحدة في الجانب التعليمي إلى رفع نسبة التخرج في املرحلة الثانوية عام   دولة اإلماراتهدف رؤية ت  -
- 90% 
- 98% 

-  95%                                                     
- 100% 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 واألجهزة:تزويد جميع الطالب باألنظمة  اإلمارات  لدولةهدف األجندة الوطنية ستت -
                      الذكية -
     املنزلية -
                         املخبرية -
 الكهربائية -
 في املجال التعليمي هي:  2021املرحلة التي سيتم التركيز عليها لتحقيق رؤية دولة اإلمارات  -
                             حلقة الثانية ال -
 الجامعية  -
                          رياض األطفال  -
 العليا -

    :على مستوى العالم وتكون من أفضل  TIMSSإلى رفع امتحان  2021تتطلع دولة اإلمارات في عام  -
                دولة 14 -
 دولة 15 -
              دولة 18  -
 دولة 20 -

 : العالم في اختبارات تقييم الطلبة فيإلى وضع الطلبة في اإلمارات ضمن أفضل   2021الوطنية لدولة اإلمارات   تتطلع األجندة -
                        اللغات -
                 علوم فقطال -
         القراءة والرياضيات والعلوم -
 األحياء  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 

 . العالقات التجارية مع الهنديفسر تنامي : ناتج التعلم
 : عن السئلة اآلتية ، ثم أجبلفقرة والشكل ابتمعن أقرأ ثانيًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفرق بين صادرات وواردات كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية الهند بلغت حوالي -
                       مليار دوالر   1 -

                                 مليار دوالر   3 -

                           مليار دوالر   5 -

 مليار دوالر   7 -



 

5 

 

 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 

 : تبلغ عدد الشركات الهندية التي تعمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة ما يقارب -
                                          ألف شركة  50 -
 ألف شركة  55 -
                                 ألف شركة  60 -

 ألف شركة   65 -

 : هي ،السلعة التي كان يوفرها تجار رأس الخيمة والعين ودبي لألمراء الهنود وكبار املستوردين -
     لنفطا -

             الحديد -

           لؤلؤال -

 ذهب ال -

 :ثاني شريك اقتصادي لدولة اإلمارات بعد الصين، هي -
                 اليابان - 
                  أملانيا -
                       الهند -
 الواليات املتحدة  -

 : هو ميناء  ،قبل امليالد 3000أشهر املوانئ قديمًا والشاهدة على تجارة األسماك واللؤلؤ بين الهند والخليج العربي منذ عام  -

                         جبل علي -

                      رأس الخيمة  -

                       دمام ال -

 مسقط  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
 

يقدر الجهود واإلجراءات التي بذلتها دولة اإلمارات في عهد الباني املؤسس في توظيف املصادر التقنية  : ناتج التعلم
 . املستدامة.واملعلومات الجغرافية، وتحقيق التنمية 

 الشكل اآلتي، ثم أجب: النص و أقرأ  ثالثًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عاصمة الطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، هي منطقة -
          رويسال -
      العين   -
      الظفرة  -
 ابوظبي   -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 :للطاقة النووية السلمية، ما يقارب حطة براكةمل  دء التشغيل التجاري املدة الزمنية التي استغرقت لب -
                                    سنوات 9 - 
 سنوات  10 -
                                  سنة   11 -
 سنة   12 -

   :في دولة اإلمارات أبرز النتائج اإليجابية املترتبة على بناء محطة الطاقة النووية براكة -
     واحد االعتماد على مصدر   -
     مصدر جديد ووافر من الكهرباء الصديقة للبيئة -
 محدودية املوارد املتاحة  -
 التصدير للخارج  -

 :في مزج الكهرباء، هيالدولة العربية األولى التي استفادت من الطاقة النووية  -
     قطر -
      مصر -
      اإلمارات العربية املتحدة  -
 األردن  -

 : الظفرة لبناء محطة الطاقة النووية، بسبباختيرت منطقة  -
           بعدها عن املوارد املائية -
             لقرب من املناطق املأهولة بالسكان ا -
                 قرب من شبكة الكهرباء الالزمة لعملية اإلنشاءات ال -
 ضعف البنية التحتية  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 

 
  .بمستوى املعيشة. لالرتقاءيقدر الجهود التي تبذلها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة : ناتج التعلم

 ، ثم أجب: قرأ الشكل الواردرابعًا: أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ، حوالي 2019بلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية لعام  -

                      مليار درهم  287 -
    مليار درهم  339 -
                                          مليار درهم  329 -

 مليار درهم   346 -

 : ، هي 2019الشريك التجاري الول عربيا لتجارة دبي عام  -
        جمهورية العراق  -  

   جمهورية مصر العربية   -

         مملكة البحرين  -

 اململكة العربية السعودية  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 : ، هي 2919الصدارة في توزيع تجارة دبي الخارجية لعام القارة التي احتلت  -

          آسيا -
   أفريقيا  -
                            أمريكا الشمالية -
 أوروبا  -

 :    ، هي 2019السلعة التي تصدرت أعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية في العام  - 
                                    األملاس -
    لهواتف الذكيةا -
                                    الزيوت البترولية -
 الذهب  -

 :    ، حوالي 2019يبلغ الفرق بين قيمة التجارة املباشرة وتجارة املناطق الحرة لتجارة دبي الخارجية لعام  -
         مليار درهم  40 -
     مليار درهم  42 -
                   مليار درهم  48 -
 مليار درهم   50 - 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 

 
 يناقش أهمية منظومة األمن املائي والغذائي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.: ناتج التعلم

 :أجباقرأ النص اآلتي، ثم خامسًا: 

 : لعنوان األنسب للنص، هوا -
                     االستراتيجية الوطنية للطاقة -
                     2071مشروع املئوية  -
 2036 لدولة اإلمارات  استراتيجية األمن املائي -
 ستراتيجية الغذاء ا -

 :ىتهدف استراتيجية األمن املائي في دولة اإلمارات إل -
                    الحصول على ابتكارات عاملية -
 تصدر تقرير التنافسية العاملي          -
                    وفرة الغذاء والدواء -
 ضمان استدامة الوصول إلى املياه   -
 
 

، بسبب نقص  لتوفير مياه صالحة للشرب  البحر تعتمد دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير على تحلية مياه  
الصحراوي  ومناخها  املائية.  ،  املياه  الثروة  على  للمحافظة  سدود  عدة  ببناء  الدولة  قامت  وضعت و كذلك 

  اتيجية لألمن املائي.ر است

، إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى  2036  العربية املتحدة   استراتيجية المن املائي لدولة اإلمارات تهدف  
املياه خالل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
 ومواصفات منظمة الصحة العاملية، وبما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار املجتمع واستدامة نمو االقتصاد الوطني.

%، وزيادة مؤشر  21تهدف دولة اإلمارات إلى خفض إجمالي الطلب على املوارد املائية بنسبة    2036  امع  بحلول و 
إلى   املياه  بمقدار    110إنتاجية  املياه  ندرة  لكل متر مكعب، وخفض مؤشر  إعادة    3دوالرات  درجات، وزيادة نسبة 

إلى   املعالجة  املياه  تخزي95استخدام  يومي  ملدة  تخزين  سعة  وتوفير  املائي%،  النظام  في  العادية  للحاالت   .ن 

برامج رئيسية تشمل: برنامج إدارة الطلب على املياه، وبرنامج إدارة اإلمداد املائي    3االستراتيجية التركيز على    وتشمل
وحمالت  والتشريعات،  السياسات  تطوير  تشمل  مشتركة  محاور  إلى  إضافة  للطوارئ،  والتوزيع  اإلنتاج  وبرنامج 

 رشيد، واستخدام التقنيات املتقدمة واالبتكار وبناء القدرات في مجال املياه. التوعية والت
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
 
 : ، بنسبة2036تعمل دولة اإلمارات إلى خفض إجمالي الطلب على املوارد املائية بحلول عام  -
- 32%                           
- 21%                                    
- 15%                      
- 11% 

 : من النص تستنتجهاتي ال وطنية من القيم ال -
                       شاركة املجتمعيةامل-
                           ساءلةامل -
              العدل                          -
 يثار اإل -

 : تعاني دولة اإلمارات العربية املتحدة من نقص املياه، بسبب -
      لجبالاوجود  -

                      األمطار الوفيرة -

                  املناخ الصحراوي  -
 ستنزاف املوارد  ا -
  

 

 انتهى التدريب 


