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 الدليل التدريب 
 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

 الصف  

 الفصل الدراسي الثالث

2021 – 2022 

21مواصفات طالب القرن   
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 
 
 
  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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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 
 

 وفقًا ملا يراه املعلم مناسباً )أمن املاء والغذاء( :  أواًل: املحتوى املقرر 
 :  ناتج التعلمال

   املرفق:   الشكل معطيات  ب أجب عن السئلة الواردة، مستعينا   : (   1السؤال الول)سيناريو  
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 

 

 

 . تركز االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في اإلمارات بشكل أساس ي على: الشكل من خالل قراءة    ـ    1

a                    .ـ تطوير املواصالت                                b   .ـ إنشاء بنية تحتية الستدامة الغذاء 

c            .ـ زيادة االستيراد من املواد الغذائية        d    .ـ مساعدة الدول املجاورة وقت الزمات 

 ـ أحد أهم املحاور التي تقوم عليها االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في اإلمارات: 2

a                     .ـ تصدير الغذاء                                     b   خطيط السليم لتأمين الغذاء.     ـ الت 

c                        .ـ استيراد الغذاء                                   d    .ـ منع استيراد الغذاء 

 ـ  للمساهمة في تحقيق االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في اإلمارات سيتم إنتاج أغذية في العوام الثالث القادمة تقدر بـ:   3

a  طن إضافي من الغذية .             100000ـ                             b     طن إضافي من الغذية.   50000ـ 

c  طن إضافي من الغذية .                10000ـ                             d    طن إضافي من الغذية.   500000ـ 

 :  2051ـ تسعى اإلمارات من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي املستقبلي إلى أن تكون عام    4

a  دول في مؤشر الغذاء العاملي.       10ـ من أفضل               b                  .ـ الفضل عامليا في مؤشر الغذاء العاملي 

c                           .ـ مستقرة في توفير المن الغذائي                 d    .ـ قادرة على تحقيق فائض غذائي عاملي 

 ـ  يوضح حرص اإلمارات على اطالق االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي املستقبلي:    5

a       . ـ الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات                        b   .ـ ضعف االهتمام بتوفير الغذاء ملواجهة الزمات 

c    .ـ مواجهة الطلب املتزايد على الغذاء بسبب النمو السكاني             d    .    .عجز الدولة عن سد العجز في إنتاج الغذاء 
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 
 
 

 : الكتاب االثرائي)الجزر اإلماراتية الثالث( وفق ما يراه املعلم مناسباً املحتوى املقرر ثانيًا:
 ي:ميناتج التعلال

 : استعن بالخرائط، والفقرات الواردة، في اإلجابة عن السئلة التالية: ( 2السؤال الثاني)سيناريو  

 



 

5 

 

 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 

عدًا استراتيجيا:                                       6  ــ النزاع القائم على الجزر اإلماراتية يشكل ب 

a                          .ــ محليًاb                 .ــ خليجيًاc                    .ــ عربيًاd . ًعامليا 

 

دلل املوقع الجغرافي للجزر اإلماراتية  7  من الناحية السياسية على أنها تمثل عمقًا: الخاضعة للسيطرة الخارجية ــ ي 

a            .افيًا  ــ اقتصادياً d   ــ استراتيجيًا.          cـــ ثقافيًا.               bــ جغر

 

 :  في الخليج العربي والخاضعة للسيطرة الخارجية تيةــ تشهد املمرات املائية القريبة من الجزر اإلمارا 8

  a م. 2002ــ تراجعًا في أهميتها نظرًا بسبب انخفاض حجم صادرات النفط فيها عام 

  b .ــ انخفاض أهميتها بسبب تحول شحن البضائع التجارية إلى مسارات بحرية أخرى 

  c أن تصبح محور لطرق تجارية حتمية مستقبلية في منطقة الخليج لنقل النفط والغاز والبضائع.ــ 

d      .افية مستقباًل بسبب استمرار التنازع عليها  ــ تناقص أهميتها الجغر

    

رب الجزر اإلماراتية الثالث من حقول النفط والغاز الطبيعي التابعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة:  9  ــ ق 

  a  .ــ يشكل ضرورة لحماية املوارد املرتبطة بالتطلعات املستقبلية لدولة اإلمارات محليًا وعامليًا 

  b   .ــ ليس لذلك أهمية في التخطيط املستقبلي لإلمارات 

   c .ــ يمثل أهمية لدولة اإلمارات بعيدًا عن أي مصالح إقليمية أو دولية عاملية 

   d  .ــ يزيد حرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عليها لحماية مصالحها الوطنية 

  

 لها حماية:ـــ تشكل مياه الخليج العربي املمتدة بمحاذاة الجزر اإلماراتية بالنسبة للسفن التجارية العابرة من خال 10

 a               .ــ طبيعيةb               .ــ سياسيةc        .ــ اقتصادية          d  ــ عسكرية 
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 
 
 

 وفقًا ملا يراه املعلم مناسباً )التربية األخالقية في العصر الرقمي( : ثالثًا: املحتوى املقرر 
 : يميناتج التعلال

 : : اقرأ الشكل والنص اآلتي قراءة تحليلية، ثم أجب (   3السؤال الثالث )سيناريو  
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 
 ـ العمل اإليجابي الذي يسعى اإلنسان لتنفيذه في أي مجال من املجاالت الحياتية يجب أن يتضمن:                 11

   a  .      .اقعية أو خيالية اقعية يمكن تنفيذها.        .   b          اطالق العنان لتحقيق طموحاته و  صياغة أهدافه بأساليب و

.c    .تخطيط مستقبلي تأملي بعيدًا عن اإلمكانات املتاحة            d  .     .تحقيق أهدافه الخاصة، بعيدًا عن املصالح املجتمعية 

 . لتحقيق مكاسب العمل، والهداف املرجوة منه للفرد واملجتمع على حد سواء يجب: 12

 .a    عد  عن املعايير والقواعد الخالقية ذات الصلة بالعمل. اذا كانت معرقلة لألهداف املؤسسية   الب 

b  .       االهتمام بالعلوم التطبيقية. دون االهتمام بالعلوم الخرى ذات صلة بحياة اإلنسان وحمايتها 

c  .    التركيز على فهم العلوم التطبيقية، والجوانب اإلنسانية ذات الصلة بالفرد واملجتمع على حد سواء 

.d    مواكبة التطور التكنولوجي، وتطبيقه في كافة املجاالت  دون النظر إلى ما يطرأ على السلوك البشري من تغيير 

 تمعات انسانية سوية، تقوم على: . العالقة السليمة بين التكنولوجيا واإلنسان والتي تفرز مج 13

.a      إحداث تطورات سريعة في املجاالت االقتصادية.  دون النظر إلى التغيير الذي قد يطرأ على السلوك البشري 

.b    عد الخالقي البشري للمجتمعات السكانية  تحقيق التوازن بين التطور في العلوم التكنولوجية والب 

.c    املنافع املادية الشخصية، وتطوير الجوانب االقتصادية فقط      استخدام التقنيات في تحقيق 

.d    االستفادة من التقنيات في الحصول على أكبر كم من املعلومات واملعرفة الالزمة لتحقيق املنفعة الذاتية للفرد 

 . تسهم التكنولوجيا في خدمة اإلنسانية وإسعادها مستقباًل من خالل: 14

 . a   التعرف على اإلنجازات الحضارية القديمة لإلنسان         b  .    الحصول على كم هائل من املعلومات وسرعة نشرها 

.c   تحقيق منافع إيجابية شاملة ومتكاملة في كافة املجاالت    d  .    تغيير السلوك اإلنساني البسيط، إلى سلوك بشري مركب ومعقد 

عرف بالجرائم: . السلوكيات البشرية التي تستهدف ا 15  خافة البشر، واإلضرار بهم من خالل استخدام )التقنيات( ت 

. a          التقليديةb  .               االفتراضيةc   .                    املزعومةd  .     اإللكترونية 
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 

 وفقًا ملا يراه املعلم مناسباً )التربية األخالقية في العصر الرقمي(  املحتوى املقرر:  رابعًا:
 : يميناتج التعلال

 

 الواردة بالشكل، ثم أجب عن السئلة اآلتية:  أقرأ البيانات  :  (   4السؤال الرابع )سيناريو  

 

 

 

 

 



 

9 

 

 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 
 

 ـ  الرقمية اإلعالمية اإليجابية تقوم على أسس منها:     16

.a      .العمل الشخص ي الذاتي لصالح الفرد 

.b         .التشاركية التعاونية لتحقيق املنفعة اإلنسانية 

.c     .التنافسية العرقية لتحقيق تفوق جماعة بشرية دون غيرها 

.d   .الهيمنة على املعرفة بكافة أشكالها، واحتكارها لتطوير الحياة في مجتمع دون غيره 

 : . املمارسة اإلعالمية ملعظم دول العالم تحدد في أربعة حقول تتقاطع، وتتكامل.  لكنها تتضمن استثنائيًا عناصر 17

 . a      .موحدة تماماb  .             .متكاملة بكل تفاصيلهاc  .                .متناقضة أحيانًاd  .    .متماثلة في بعض الجوانب 

                                      .  من النتائج الهامة املثمرة لإلعالم الرقمي لتطوير املجتمعات البشرية: 18

.a                          .رقمنة لغة التخاطب                                  b   .    .اتاحة املعرفة للجميع، وتقويض مبدأ احتكارها 

.c                    .زيادة التطور التكنولوجي للدول املتقدمةd  .   داخل املؤسسة الواحدة.    تنفيذ العمل القائم على التنافسية 

 . الضوابط الخالقية للفرد أثناء ممارسة العمل اإلعالمي الرقمي تستند إلى حقل أخالقيات املهنة الذي يتطلب: 19

. a                             .اإللتزام باملصداقية أثناء العمل                       b  .     .نقل األحداث في األوقات املناسبة ملن ينقل الحدث 

c  .             نقل الحدث بما يتوافق مع املصالح املحلية للمجتمعd  .      .تأدية املهام وفقًا للقناعة الذاتية لألفراد العاملين بها 

   . املقصود بالالمادية في مجتمع اإلعالم الرقمي كما ورد في الشكل هو: 20

 .a    .استخدام اللغة الرقميةb  .      .محاربة أشكال الالتوازنc  .        .العمل اإلعالمي املركزيd  .    .تحقيق التعليم املستمر 
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 

 )املستجدات والحداث الجارية محليًا وعامليًا( املحتوى املقرر:   خامسًا:

 : يميناتج التعلال
: استعن بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ رعاه هللا ـ  ( 5السؤال الخامس  )سيناريو    

   والفقرات الواردة في الشكل، لإلجابة عن السئلة التالية:
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 إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة

 

 

 
َعد على املستوى العاملي حدث:      2020إكسبو دبي  -21  ي 

a                             .ـ تقليدي محلي سياحي إماراتيb  .ـ دولي عاملي ترفيهي اجتماعي 

c                       .ـ خليجي تجاري اقتصادي سياس يd                          .ـ عاملي استثنائي، إنساني إبداعي 

 فرصة تنموية استثنائية لدول العالم للمشاركة فيه وذلك لـ:  2021إكتوبر 1ل قرار تأجيل إكسبو دبي إلى شك -22

a عامًا.    50ـ االطالع على إنجازات البناء والتنمية اإلماراتية الرائدة خالل 

b             .ـ توفير فرصة مناسبة لبحث النتائج املترتبة على التقدم التقني العاملي 

cالعاملية.   19ـ وضع إجراءات صحية، وحلول مناسبة لجائحة كوفيد 

d  .ـ مناقشة مشكلة البطالة ونقص فرص العمل عامليًا للشباب 

 الهدف الرئيس لتنظيم إكسبو الدولي:  -23

a   .ـ عقد اتفاقيات تقنية تكنولوجية عاملية، وتوسيع مجال الرقمية 

b.ـ توقيع معاهدات اقتصادية ثنائية على املستوى الدولي اإلقليمي 

c .ـ تشكيل محفاًل دوليًا شاماًل، الستشراف وتحقيق مستقبل أفضل للجميع 

dائد املادي.                        ـ دعم السياحة العاملية الترفيهية، لتنمية الدخل القومي وزيادة الع 

   على دعم استراتيجية العمل: 2020يقوم إكسبو دبي  -24

aـ املستمد من املاض ي.                                         ـb  .القائم على رفض التغييرات واملستجدات 

c                                  .ـ املثالي اإلبداعي االبتكاريd  املنفرد القائم على التنافسية واملصالح الفردية.  ـ 

   املوضوعات الرئيسة التي ستتناولها الدول املشاركة في إكسبو دبي تشمل: -25

a     .ـ التراث املحلي للدولb       .ـ تطور املواصالتc       .ـ البنية التحتية لتطوير العمرانd .ـ الفرص والتنقل واالستدامة 

 
 التدريب انتهى 


