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 الدليل التدريب 
 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 
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 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 

 

 
 

 أواًل: املحتوى: املستجدات وجهود القيادة واألحداث الجارية :  
 :  ناتج التعلمال

 
 استعن بالشكل املرفق في اإلجابة عن السئلة اآلتية: (  :  1السؤال الول)سيناريو  
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

:  2019إلى عام  2015اإلمارات في مؤشر التنافسية من عام لدولة ـ يبين الترتيب الرقمي العام  1  

a      .ـ تراجعًا تنمويًاb تقدمًا ملموسًا متصاعداً ـ              .c         .ـ استقرارًا تنمويًاd ـ َخلاًل واضحًا في التخطيط 

 يتمثل في أنها الولى عامليًا في:  2019وفقًا ملا ورد في تقرير حققت اإلمارات إنجازات متقدمة، -2 ـ

a مؤشرَا فرعيًا بمحور كفاءة العمال.                        50ـb  مؤشرًا تنافسيًا على املستوى العاملي.  333ـ 

 مؤشرات فرعية في محور الكفاءة الحكومية.   d .7.                        ـمؤشرَا فرعيًا بمحور كفاءة العمال c-20ـ

ـ توضح القراءات الرقمية الواردة في الشكل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتبنى خططًا اقتصادية ذات   3
 نتائج:  

a                 .ـ ثابتةb متقدمة ـ                .c                 .ـ سلبيةd  .ـ غير واضحة 

 :2019إلى  2015ـ يعكس الداء الرقمي في مؤشر التنافسية لدولة اإلمارات الوارد في الشكل خالل الفترة من  4

a خططًا اقتصادية تقليدية.                            اعتماد وتنفيذـb .ـ تنفيذ خطط اقتصادية عشوائية 

c تطبيق خطط اقتصادية متطورةـ                                   .d  .اقع  ـ تبني خطط اقتصادية طموحة بعيدة عن الو

 محاور رئيسية يقيسها التقرير االقتصادي الذي يمثله الشكل، ويتضمن:  4ـ  5

a مؤشرًا فرعيًا.  333محورًا فرعيًا و 20ـ              b  مؤشرًا فرعيًا.                 20محورًا فرعيًا و 333ـ 

cمؤشرًا فرعيًا.               333محورا فرعيًا و144ـd  مؤشرًا فرعيًا.  333محاور فرعية و 7ـ 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 

 الطاقة التقليدية ( وفقًا ملا يراه املعلم مناسباً  –االتجاهات املستقبلية للطاقة  : )املحتوى املقرر ثانيًا:
 :  ناتج التعلمال

 
 السؤال الثاني)سيناريو  2( : 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 يوضح املوقع الجغرافي، واإلنتاج النفطي للوطن العربي أن الدول العربية تمثل:  -6

a  االقتصادية والسياسية الولى، املؤثرة في القرارات العاملية والشؤون الدولية في وقتنا الحاضر. ـ القوة 

b   منطقة ذات ثقل اقتصادي عاملي، يمكن أن يكون لها دورًا  بارزًا  في رسم سياسة الطاقة املستقبلية ـ   

   c لطاقة الرئيسية في العالم. ـ  صعوبة بالغة في الوصول إلى السواق العاملية، املستهلكة ملصادر ا 

 تراجعًا مستمرًا في إنتاج النفط كأحد مصادر الطاقة الرئيسية، لوقوعها في املنطقة الحرارية الباردة.    dـ 

و جهة الستخدام الطاقة املستقبلية بسبب:   - 7  
عيد القوى الكبرى، كتابة القواعد امل   ت 

 a             .التسارع والتقدم العلمي والتكنولوجي                  b  .                     .االنفجار املعرفي، والتزايد السكاني العاملي 

c  . .أهميتها في تحقيق االستدامة                                                 d   .                     .زيادة العوائد املالية لدعم االقتصاد القومي 

 يمكن رسم سياسة مستقبلية آمنة لالستدامة في الوطن العربي، نتيجة لـ:   - 8

a  .ـ  انتاج كميات كبيرة من النفط  في الوقت الحاضر على املستوى العاملي 

b  .    كميات كبيرة من مصادر الطاقة املتجددة، وغير املتجددة. الوطن العربي  امتالك    

.c     .االرتفاع املستمر في أسعار النفط على املستوى اإلقليمي والدولي 

.d   .إمتالك الوطن العربي أكبر احتياطي عاملي من النفط  في الوقت الحاضر 

 تضاعفت الجهود العاملية للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، لن مؤشرات انتاج مصادر الطاقة غير املتجددة - 9.  

 )النفط، الغاز، الفحم( تقارب الوصول إلى:      

 . a                                                  .أكثر نسب التلوثb  .                                    .أقل معدالت االستهالك 

c  .                                                     .أعلى أسعار البيعd  .   ت اإلنتاج. أعلى معدال                                   

َعد من الدول العلى في إنتاج النفط. وفقًا ملا ورد في الخريطة:                                             - 10.    ت 

a   .   .روسيا                    b    استراليا.   ـــ                          c  .                          .كنداd    فنزويال.  ـ              
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 
 الطاقة النظيفة(  -االتجاهات املستقبلية للطاقة): ثالثًا: املحتوى املقرر 

 : يميناتج التعلال

 
 السؤال الثالث )سيناريو  3( : أجب عن السئلة اآلتية، مستعينًا بالفقرات والصور املرفقة:  
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو استخدام الطاقة املتجددة وذلك لتحقيق هدف مستقبلي رئيس هو: اتجهت  ـ11

a                                          .ـ مواكبة التغييراتb        .ـ توظيف التكنولوجيا 

c تحقيق االستدامةـ                                         .d  الطاقة. ـ زيادة إنتاج 

 م املركز:2013ـ حققت اإلمارات في إنتاج الطاقة الشمسية املركزة على املستوى العاملي عام 12

a                         .ـ الولb                       .ـ الثانيc   الثالثـ                    .d    .ـ الرابع 

 على املستوى العاملي هو: ـ مصدر الطاقة املتجددة القل تكلفة في اإلنتاج 13

a                  .ـ النفطb الرياح.ـ                c  النوويةـ           .d   .  .الفحم 

عد مصادر الطاقة املتجددة هي الفضل 14  لالستخدام وذلك لـ: ـ في ضوء املستجدات الصحية على املستوى العاملي ت 

a                                              .ـ رخص تكلفتهاb     .ـ سهولة الحصول عليها 

c                                        .ـ وفرتها في الطبيعةd   خلوها من االنبعاثات الضارةـ  . 

 الرتباطها املباشر باالحتياجات الحيوية للسكان: ـ من أهم املوارد البيئية التي تسعى اإلمارات لحمايتها  15

a                           .ـ النفطb                      .ـ املعادنc                      .ـ املساكنd   املياه  ـ 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 رابعاً : املحتوى املقرر : كتاب الفيدرالية ) وفق ما يراه املعلم مناسبًا( 

 : يميناتج التعلال

 

 السؤال ال رابع   )سيناريو  4( :  اقرأ النص الوارد قراءة تحليلية، ثم أجب عن السئلة التالية:  
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 الفيدرالية نظام حكم يقوم على:   -16
a  .ـ اختالف املمارسات الدستورية بين الوحدات السياسية املحلية في الدولة الواحدة 
b بين كافة الوحدات السياسية التابعة لها. املحلية في الحكمـ تطابق الدولة الفيدرالية في ممارساتها 
c الحكومات التابعة لها.ــ وجود مستويات مختلفة من الحكم في الدولة الفيدرالية، تفصل بين صالحيات 
d  .ــ منح صالحيات مطلقة لبعض الوحدات املحلية التابعة للدولة الفيدرالية دون غيرها 
 

افر كيانات وقيادات سياسية:17  ـ يتطلب تطبيق النظم الفيدرالية تو
a                          .ـ مختلفة الرؤى والهدافb  موحدة الرؤى املستقبليةــ  . 
cوجهات إقليمية.                           ــ ذات ت       d   .ــ تسعى لتحقيق أهداف مؤقته 
 

 ـ تقوم الفيدرالية املزدوجة على حكومة:18
a      .ــ واحدة ذات قرارات دستورية مطلقة 
b حكومتين لكل منها قرارات دستورية محددة. ــ 
c  .ــ أكثر من ثالث حكومات لكل منها صالحيات خاصة 
d .ــ حكومة واحدة تهدف لحل املشكالت املشتركة 
 

 ـ من صالحيات الوحدات املحلية في الدولة الفيدرالية: 19
a               .ــ الشؤون املاليةb  العمال التجاريةــ             .c              .ــ الدفاعd   جية.  ــ الهجرة والخار 
 

 تتميز الصالحيات املخولة لجميع الطراف في الدولة الفيدرالية بأنها:      ـ 20
a                                     .ــ مطلقة غير مرتبطة بالدستورb     .ــ عشوائية غير منظمة 
c مكتوبة ومحددة بالدستور.ـ                                         d  .ــ تختص ببعض الفئات دون غيرها 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 
 خامساً : املحتوى املقرر : املستجدات واألحداث الجارية  

 : يميناتج التعلال
 

 السؤال ا لخامس   )سيناريو  5( : أجب عن السئلة الواردة وفقًا ملا ورد في الشكل:  
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 التي تحمل شعار عام )االستعداد للخمسين( تمثل:   2071مئوية اإلمارات-21

a  رؤى القيادة الثاقبة لبناء مستقبل رائد لدولة اإلمارات ــ             .b   .ــ مرتكزات أساسية لتطوير التعليم 

c   .ــ االستعداد لتوزيع املهام على املؤسسات املجتمعية                   d       .ــ صياغة برنامج عمل لدعم التنمية االقتصادية 

 م:2071من املحاور الرئيسة ملئوية اإلمارات-22

a         .ــ تعزيز سمعة الدولةbمن النفط.        ــ زيادة إنتاج الدولةc          .ــ توفير فرص عملd  التطوير الحكومي. ــ 

 م ب: 2071ترتبط مئوية اإلمارات -23

a                                                         .ــ توفير العائدات املالية لإلماراتb     .ــ الزيادة السكانية وتنوع الجنسيات 

  c إطالق استراتيجية عمل وطنية.ـــ                                                       d.ــ تنويع إيرادات الدخل القومي 

 تنفيذ برنامج العمل من خالل مشاركة:  2071تتضمن الخطة التنموية لتحقيق مئوية اإلمارات  -24

a            .ـــ املواطنين في الدولةb  ــ املقيمين العرب.          ـ  .  جميع املواطنين واملقيمين ــ dــ املقيمين الجانب.              cـ

م تعزيز التماسك املجتمعي مما يساعد في ترسيخ القيم اإلنسانية اإليجابية 2071يتضمن برنامج العمل ملئوية اإلمارات -25
 منها: 

aالعصبية والتسلط.           ـ  ــb التعايش والتسامحـ                .c ــ االبتكار واإلبداع.                    ـd    .ـ التراث والصالة 

عد مرتكزًا أساسيًا لتحقيق االستراتيجية الوطنية ملئوية اإلمارات -24  :2071ي 

a  وجود خطة تنموية شاملة لكافة القطاعاتــ          .                   b  .ـــ وفرة عائدات مالية كبيرة 

c                                           .ــ تطوير البنية التحتية والتكنولوجياd    .ــ زيادة عدد السكان، وتوفير اليدي العاملة 

 

 انتهى التدريب 


