
 

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 الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

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

https://almanahj.com/ae/12social                   

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

https://almanahj.com/ae/12social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الفصل الدراسي األول  جترييبامتحان 
 م 7102/ 7102

 

 
 

 
 املادة : الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية

 ثاين عشر الصف : ال
 

                                                                     
 اقرأ هذه التعليمات أوالا        
  سجل بياانتك قبل البدء ابالختبار                                       -0

 اكتب ابلقلم األزرق أو األسود  -7

 اقرأ وأجب عن مجيع األسئلة بدقة   -3

  

 

 ----------------------توقيع الطالب  -----------------توقيع ولي األمر  -------------------توقيع المعلم 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------: االسم

 ---------------------------------------------------------------------:  الصف

Abood
Grade12files



   :: اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليهالسؤال األول

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، عن   لنأع    
كب المريخ في العام اإلماراتي من المقرر له الوصول لكوالمسبار ." على مسبار المريخ اإلماراتي"مسبار األملإطالق اسم 

مليون  02شهر يقطع خاللها أكثر من أ 9مارات، سينطلق في رحلة تستغرق مع الذكرى الخمسين لقيام دولة اإل ا، تزامن  0202
هدف وكالة و .دول في العالم فقط، لها برامج فضائية الستكشاف الكوكب األحمر 9كيلومتر وستكون دولة اإلمارات ضمن 

اإلمارات للفضاء الى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي الوطني ودعم االقتصاد المستدام المبني على المعرفة والمساهمة في 
تنوع االقتصاد الوطني ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء وتشجيع وتطوير 

ات العلوم والتقنيات الفضائية السلمية في الدولة وتقديم الدعم الفني واالستشاري في مجال الفضاء لجميع الجهات وتنمية استخدام
 .المعنية في الدولة

 اكتب الفكرة الرئيسة للنص:  -أ

   ----------------------------------------------------------------------------------- 

 :الذي تحته خط في النص مناسبا للمفهوما اكتب تعريف   -ب

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 :ج ثالثة من األهداف لمسبار األملاستنت -ج

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 :قيم السلوكية اإليجابية من النصا من الاستخلص ثالث   -د
 --------------------------- *--------------------------- *----------------------- 

 .ي تجربة اإلمارات في مسبار األملما رأيك ف  -ه

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 .ظبي للكتاب ومعرض الشارقة للكتاباآلتي ثم قارن بين معرض أبو اقرأ النص : السؤال الثاني

. ويعد منصة لقاء للناشرين، وبائعي 1891عرض أبوظبي الدولي للكتاب هو معرض سنوي يقام في إمارة أبوظبي منذ سنة م  
معرض أبوظبي  ويشكل .األفكار والتعرف على الفرص التجارية المتاحةالكتب، والوكالء، والمنظمات الثقافية، والصحافة لتبادل 

أطلق المغفور له الشيخ زايد  .من االستراتيجية الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مركز رئيسي في عالم النشر االدولي للكتاب جزء  
ا لبث أن تحول إلى "معرض أبوظبي تحت اسم "معرض الكتاب اإلسالمي"، ثم م 1891معرض أبوظبي الدولي للكتاب في العام 

في عام  ابت  ثا اسنوي   االحصن الثقافي قبل أن يصبح حدث   . وأقيمت أولى دوراته في مؤسسة قصر1891الدولي للكتاب" في عام 
، وُنقل إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض عندما بدأ برنامج المحافظة على التراث الثقافي على نطاق واسع في المجمع 1881
تحت رعاية وتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان  1891نطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب عام ا وبعد عام .الثقافي

بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، لتصبح إمارة الشارقة منارة للثقافة واألدب على المستوى العربي 
في تشجيع الناس، وباألخص الشباب، على القراءة من خالل طرح تشكيلة واسعة يكمن الهدف الرئيسي من المعرض  والعالمي.

 .من أفضل الكتب وبأسعار تناسب الجميع

 أوجه االختالف أوجه التشابه

 عرض أبوظبي الدولي للكتابم
 

 معرض الشارقة الدولي للكتاب
 

 

--------------------- 
--------------------- 

--------------------- 
--------------------- 

--------------------- 
--------------------- 

--------------------- 
--------------------- 

--------------------- 
--------------------- 

--------------------- 
--------------------- 

 

 

 



  :الي يليهثم أكمل الخط الزمني : اقرأ النص اآلتي  السؤال الثالث

في دولة اإلمارات العربية المتحدة سيحمل  1119لن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن عام أع  
، ليكون مناسبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن هللا تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل «عام زايد»شعار 

سنة على ميالده، وذلك إلبراز دور المغفور له بإذن هللا، في تأسيس وبناء دولة  111ثراه، بمناسبة ذكرى مرور  نهيان، طيَّب هللا
 .اإلمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية

ي أبوظبي م في قصر الحصن ف1819عام  المغفور له بإذن هللا تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب هللا ثراهوقد ولد 
المتحدة عام  اإلمارات العربية أول رئيس التحاد دولة وكان رحمه هللا  م1112، وتوفي رحمه هللا في الثاني من نوفمبر عام 

 .م1821العين عام  م  وكان قبل ذلك قد تولى الحكم في مدينة1811م و قد تولى حكم إمارة  أبوظبي عام  1891

رثه العظيم، ليعايش أبناؤه حقب  عاما  يستشعر فيه الوطن مآثر زايد و عتبر سموه أن عام زايد سيكون وا  مفعمة بالخير  زمنية اا 
طن قيم زايد، أبناء الو سموه: عام زايد عام يحافظ فيه الوطن على إرث زايد، ويعيش  اء ستظل محفورة في وجدانهم، مضيف  والعطا

 .وفق رؤية زايد اونعمل مع  

 

       --------             -------          --------         --------            -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه::  الرابع السؤال 

فرزت النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في العقود الثالثة الماضية بعض اآلثار أ      
ها النمو هاما  في بروز هذه المشكلة، من بين ااء.ولعبت الكثير من العوامل دور  والمشكالت البيئية، ومن بينها مشكلة تلوث الهو 

الحاد والمضطرد في أعداد السكان وتزايد احتياجاتهم، واألنشطة التي صاحبت النهضة العمرانية مثل أنشطة البناء والهدم، وكذلك 
نتاج النفط، إضافة إلى الزيادة الهائلة في أعداد وسائل النقل العاملة في في أعداد المنشآت ال صناعية، والتوسع في استشكاف وا 

ال شك بإن تزايد انبعاثات ملوثات الهواء في دولة اإلمارات كان نتيجة طبيعية للنهضة التنموية  الدولة وما تنتجه من ملوثات.
الماضية، وال شك بأن الجهود التي قامت بها الجهات المعنية أسهمت إلى حد بعيد في الشاملة التي شهدتها في السنوات الثالثين 

 .الحد من اآلثار السلبية لتلوث الهواء على الصحة العامة والبيئة في آن واحد

  :ا النص السابقحدد المشكلة التي يتحدث عنه  -أ

   ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :سجل ثالثة أسباب لهذه المشكلة  -ب

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .ن الحلول المناسبة  لهذه المشكلةاقترح ثالثة م -ج

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ما الحل اإلبداعي لحل هذه المشكلة؟ -د

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 



  : تية ثم أجب عما يلياا من أسئلةاقرأ الخريطة اآل : السؤال الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      حدد على الخريطة موقع الجزر اإلماراتية المحتلة الثالث بكتابة أسمائها على الخريطة  -أ

  علل أسباب احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث: -ب

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ؟ما هي الطرق واإلجراءات المناسبة السترجاع الجزر اإلماراتية الثالث من وجهة نظرك -

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) ال يضيع حق وراءه مطالب ( اآلتية اكتب رأيك في العبارة  -د

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهت األسئلة


