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 الدليل التدريب 
 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

 الصف  

 الفصل الدراسي الثالث

2021 – 2022 

21مواصفات طالب القرن   
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
  وجهات ال 
 

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

 س ي الثالث. الدرا  الفصل خالل الطالب

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 

 

 
 

 :  ناتج التعلم
 .يربط بين تفاصيل نص ما للتوصل إلى استنتاجات حول النص ككل  -

 يوضح دور الدخل املحلي والناتج القومي في تطور االقتصاد.  -
 اقرأ الجدول اآلتي، موظفا البيانات الواردة فيه، لإلجابة عما يلي::    أوالً 

 الطلب على الطاقة الولية في الشرق الوسط  نسبة 

 )مليون طن مكافئ نفطي( 
 2035 توقعات 2010 الدولة 
 9%  10%  اإلمارات 
 28%  27%  السعودية 

 31%  33%  إيران 
 9%  6%  العراق 

                                                              

 :في حالةبشكل عام كون ي، س2035في عام الطلب على النفط أن البيانات الواردة في الشكل، يتوقع من   -

.a تزايد                .b                تناقص.c تراجع                      .d  انخفاض 

 : يقصد بالطاقة األولية -

.a الشمس             .b  الرياح                 .c           النفط              .d  املاء 

 :، بحوالي2035السعودية وإيران من النفط عام  ما ستحتاجهنسبة مجموع قدر  -

.a  %60            .b  %70               .c  %50                    .d   %55 

   :ب على النفط في اإلمارات، سببهأن تراجع نسبة الطليتوقع  -

.a  انخفاض أعداد السكان                 .b  توظيف مشاريع الطاقة النظيفة 

.c   تراجع إنتاج النفط                 .d قلة املشاريع االقتصادية 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 Bاإلجابة     :في كٍل من اإلمارات والعرق  2010عام الرسم البياني الذي يوضح نسبة الطلب على النفط  -

 

 

A.                                                                                                                       B        

 

 

 

 

 

 

 

 

C                                                                                                                             D    

 

 

 

 

 

 

 نسبة توقعات الطلب على الطاقة األولية 

8 
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 العراق  اإلمارات 

 الدول 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 
 

 :  ناتج التعلم
 .يربط بين تفاصيل نص ما للتوصل إلى استنتاجات حول النص ككل 

 حالف القبلية في منطقة اإلمارات. يناقش كيف ساهمت الحداث التاريخية في إنشاء مجتمعات ذات سمات وخصائص محددة لل 
 اقرأ النص اآلتي، من كتاب "اإلمارات تاريخنا"، ثم أجب موظفًا مهارتي التحليل والتفسير::    اً ثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تمكن البرتغاليون من السيطرة على هرمز، بسبب -

.a استسالم السكان بسهولة                   
.b  عدم مقاومة السكان للبرتغاليين 
.c تفوق األسلحة البرتغالية                  
.d هروب السكان أمام الجيوش البرتغالية 

 

هذه صناعة اللؤلؤ املربحة، و لم يكن مستغربًا أن يبدي البرتغاليون رغبتهم بالسيطرة على أجزاء من اإلمارات، طمعًا بالسيطرة على  
  ، خورفكان،  مثل  الثرية،  عام  فاملدن  من  املتبقية  الفترة  الشرقي 1507في  الساحل  من  املتبقي  الجزء  على  البرتغاليون  سيطر   ،

مهمة سهلة، فعندما اقترب األسطول البرتغالي منها،    عليها   ستيالءالتي لم يكن اال لإلمارات، ثم ما لبثوا أن استولوا على هرمز نفسها،  
الحكام املحليون    ل  ب  يمة، وكذلك من هرمز نفسها، في النهاية سقطت هرمز وق  إلى نيران أطلقتها سفن من جلفار في رأس الخ   ضتعر 

" إلى الهند، ثارت مملكة هرمز على الغزاة بمساعدة سكان الساحل الشرقي كالبو كير دي    بالحكم البرتغالي، وبعد عودة "الفونسو
عبر إنشاء حصون في كلباء ودبا   ،مارات بشكل مباشر أكثرلإلمارات، أخمد البرتغاليون هذه الثورة وحاولوا السيطرة على أجزاء من اإل 

 تم الحقًا بناء حصون أخرى في جلفار وفي خصب في شبه جزيرة مسندم شمالي رأس الخيمة. والبدية وخورفكان، كما 

كتب رسام فقد  هذه الحصون، معلومات مهمة عن الحياة في تلك املدن اإلماراتية آنذاك،    تتضمن الوثائق البرتغالية التي وصفت
في خورفكان هو الفضل على مستوى شبه الجزيرة العربية بأسرها، أيضًا قرأنا  أن املاء )" يري سيندبيدرو باريتو دي الخرائط "

(، في القرن  عن وجود قرى كبيرة تحتوي على مباٍن طينية تحيط بها حدائق النخيل واآلبار، هذه الصورة تنم عن مجتمع مزدهر
ومطل أن  السادس عشر  بعد  اإلماراتية،  الساحلية  املناطق  على  السيطرة  إلى  البرتغاليون  امليالد، سعى  بعد  السابع عشر  القرن  ع 

للسيطرة على  أجنبية مختلفة  السابقة، عندما سعت قوى  الحقب  في  مثلما حدث   ، الواقع  في  ولكن  مملكة هرمز،  سيطروا على 
وهناك بالتأكيد أدلة قليلة على أن النفوذ البرتغالي امتد  د مع بعض االنقطاع،  املنطقة، كانت الحياة اليومية تستمر بشكلها املعتا

 بعيدًا في أي وقت داخل اليابسة من البالد.
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 : من املناطق التي سيطر عليها البرتغاليون على السواحل الشرقية لإلمارات -

.a  رأس الخيمةخورفكان و          
.b خورفكان وكلباء     
.c كلباء وأم النار        
.d  دبي والبدية 

 :يستنتج من وصف "ريسيندي" أن منطقة اإلمارات في تلك الفترة كانت -

.a  ًفقيرة اقتصاديا    
.b   غنية بمواردها الطبيعية   
.c فقط تعتمد على الرعي     
.d مصادرها الطبيعية محدودة 

 : التي تحتها خطالواردة في النص و تمثل العبارة  -

.a  رأي              
.b                تعميم 
.c                   فكرة 
.d  حقيقة 

 :كان الهدف الرئيس للوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي -

.a   االستعمار             
.b          االستكشاف 
.c              التطوير 
.d  تبادل الثقافات 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

  

 

 :  ناتج التعلم
 .يربط بين تفاصيل نص ما للتوصل إلى استنتاجات حول النص ككل 

 يستنتج أبرز عناصر االقتصاد البيئي واملشكالت التي يتعرض لها.
 ه:اقرأ الشكل اآلتي، ثم أجب من خالل البيانات الواردة في:    اً لث ثا 

 



 

7 

 

 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

  :في مجال الطاقة، االعتماد على إنتاج الطاقة 2050تهدف خطة اإلمارات  -
.a النووية             
.b  النظيفة      
.c الغاز             
.d  األحفورية 

 :2050بحلول عام  44أحد مصادر الطاقة النظيفة املستهدف االعتماد على إنتاجها بنسبة % -
.a  الرياح          
.b        الغاز 
.c لنفطا             
.d  الديزل 

  :التطبيقات الذكية التي بدأت دولة اإلمارات تنفيذها لدعم الطاقة الخضراءمن  -
.a تاكس ي أوبر     
.b       محطة براكة إلنتاج الطاقة 
.c طائرة بدون طيار        
.d  الشاحن األخضر 

  يؤدي زيادة االستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة اقتصاديًا، إلى: -
.a  زيادة حجم االستثمار في إنتاج الغاز            
.b زيادة نسبة األكسجين في الجو    
.c املادية إلنتاج الطاقة  تكلفةخفض ال         
.d  الحّد من التلوث البيئي 

  :تمتلكه دولة اإلمارات، هي الطاقةأقوى وأكبر مصدر للطاقة النظيفة  -
.a املائية             
.b   الشمسية            
.c النووية          
.d  الهوائية 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 :  ناتج التعلم
خ/ يصمم خرائط متخصصة ورسوماتية وجداول وأشكال وقواعد بيانات لجوانب مختلفة من قارات العالم الجديد )املنا

 النشطة االقتصادية( 
 ، ثم أجب: تي التحليل واملقارنةموظفًا مهار  اآلتية طائاقرأ الخر :    اً رابع 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :أكبر مصدر للطاقة الشمسية يوجد في دول  -
.a  شرق آسيا        
.b وسط آسيا     
.c جنوب غرب آسيا      
.d  شمال آسيا 

 : باملقارنة بين الخرائط اآلتيةالحقيقة التي نستنتجها  -
.a  االشعاع الشمس ي بانخفاض درجات الحرارةيزيد      
.b درجات الحرارة ارتفاعاالشعاع الشمس ي ب زيدي       
.c  املناخ على االشعاع الشمس يال يؤثر      
.d بوجود الجبال االشعاع الشمس ي  يقل 

 

 خط االستواء

 متر/  وات كيلو
مربع

 معدل االشعاع الشمسي السنوي في قارة آسيا

 القاليم املناخية

 في قارة آسيا 

 اإلقليم القاري البارد

 الصحراوي  اإلقليم

 الحار

 اإلقليم الجبلي

 إقليم التندرا

 اإلقليم املوسمي

ائي  اإلقليم االستو
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

  :قارة آسيا، ضمن معدل اشعاع شمس ي يقدر بحواليجنوب  جزر تقع  -
.a 2000 - 1500       
.b 1500 - 1000    
.c 2500 - 2000      
.d  500أقل من 

  :تصنف دولة اإلمارات ضمن الدول ذات معدل االشعاع الشمس ي -
.a املنخفض                
.b املرتفع           
.c املتوسط       
.d  املعتدل 

  :يتوقع أن ارتفاع معدل االشعاع الشمس ي في شبه الجزيرة العربية يرجع إلى -
.a كبر املساحة        
.b  وجود الجبال     
.c قلة الغطاء النباتي     
.d  مسطحات مائية عدة  اشرافها على 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 :  ناتج التعلم
 .يربط بين تفاصيل نص ما للتوصل إلى استنتاجات حول النص ككل 

 الحديثة في مجال االبتكارات.  يوضح جهود دولته في مواكبة التطورات 
 لفقرة والشكل اآلتيين، ثم أجب: اقرأ ا:    اً خامس 
إدارتها  مدينة   الحديثة    يتم  االصطناعي بالتقنيات  املحيطةو ،  والذكاء  البيئة  على  استخدام  واالستدامة  تحافظ  على  تعتمد   ،

  بناء حلول تكنولوجية مبتكرة داخل   هاعلى أساسيتم  الشياء، لربط كافة الجهزة مع بعضها البعض،    بإنترنتالتكنولوجيا الخاصة  
من أهم  و ،  الكهرباء، والنقل وضبط المن، وخدمات الطوارئ وإطفاء الحرائق وغيرها من الخدمات و شبكة التزود باملياه  ك ،  ةنياملد

افر البنية التحتية لالتصاالت،   ، ونشر الوعي بين الفراد عن  املتجددة  لطاقةواالعوامل التي تساعد في تطبيق املدينة الذكية، تو
، املدن الذكية، ملا تعود عليهم باملزايا العديدة، والخدمات الكثيرة التي توفر لهم استخدام الجهزة بشكل إلكترونيأهمية تطبيق  

دبي و أبوظبي    تي جاءت مدين، وقد  طوكيو وسنغافورةو نيويورك  و املدن التي قامت بتطبيق نظام املدينة الذكية، مدينة لندن    ومن
 . ة للمدن الذكيةبترتيب متقدم في اإلحصائية العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 40 % 

ائم أقل  جر

8 – 15% 

انخفاض في تكلفة مكافحة 
 المراض

 دقيقة 30 – 15

 اختصار زمن التنقالت اليومية

توفير في استهالك املياه  ليتر 80 –25
 لكل شخص

15– 30 % 

زيادة في سرعة التجاوب مع 
 حاالت الطوارئ 

10– 15 % 

 خفض االنبعاثات الكربونية

 كيلو غرام أقل سنويا 130 – 30

 نفايات غير قابلة للتدوير للشخص  

8– 15 % 

الحد من الثار الصحية السلبية الناتجة عن 
 تلوث الهواء

تريليون دوالر ما يمكن إضافته لتطبيقات  6
 الذكاء االصطناعي كل عام

التجزئة تعزيز إنتاجية قطاعات 
 والصناعة والنقل
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 :بشكل أساس ي، على توفر ة الذكي  املدنيعتمد تشغيل   –
a .التكنولوجيا الحديثة         
b .        شبكة اإلنترنت            
c .الذكية     الساعة                
d .الجهاز اللوحي 

 الذكية، هو: مصدر الطاقة الذي يساعد على تطبيق املدن   -
a .املتجددة الطاقة                
b .                 النفط                
c .الغاز الطبيعي                     
d . الفحم 

 :ًا، فيالذكية بيئي  املدنُتسهم  -
a          ضبط األمن          
b        خفض تكاليف اإلنتاج          
c الحّد من االنبعاثات الضارة            
d  اختصار زمن التنقل 

 : التي يتمتع بها سكان املدن الذكيةاملرتبطة بالقدرة اإلنتاجية للفرد، من املزايا  -
a حياة صحية آمنة                                                                   
b توفير شبكة اتصاالت سريعة                   
c     ازدهار القطاع الصناعي                                                     
d  زيادة االستثمار في تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 :حرصت مدينتي أبو ظبي ودبي، بتطبيق نظام املدن الذكية، بهدف -
a تصدر اإلحصاءات العاملية للمدن الذكية                          
b  ادات الدولةزيادة إير     
c                                 املحافظة على املوارد املستدامة            
d ات يتنشيط تجارة اإللكترون 

 

 انتهى التدريب 


