
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 2019 - 2018للعام الدراس ي الثالث فصل الدراس ي لل )عام ومتقدم( الحادي عشر  للصف الدراسات الاجتماعية مادةامتحان دليل تصحيح 

 

 والامتحاناتإدارة التقييم 

 

   

 

 درجة (42)                                                        ثم أجب: ،قراءة تحليلية اقرأ الشكل اآلتيأواًل: 

رقم 

 املفردة

رمز 

 إلاجابة
 الدرجة        إلاجابة الصحيحة 

1 b    3 التخطيط الستثمار الموارد المتاحة 

2 b  3 المخاطر التي تتعرض لها الموارد المتاحة 

3 a 
الُقدرة على  مواجهة أزمة األمن المائي في دول مجلس التعاون. في حال 

 3 وجود التخطيط السليم للتنمية 

4 c       3 التشابه في الموارد المتاحة 

5 d  ً3 عاليًا جدا 

6 * 

ايجادموارد  /*الاستمطار/مشاريع حفظ املياه / تحلية مياه البحر 

 .......مائية بديلة/ دعم مشاريع التنمية ذات الصلة بموارد املياه 

......... 
ً
 (يكتفى بإجابة واحدة فقط)ما يراه املعلم مناسبا

3 

7 

* 

 ب
ً
 بيانيا

ً
 % 85رتفاع إ*يرسم الطالب عمودا

 ويدرج العمود الرأس ي بشكل صحيح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

    

( 3*الرسم بدقة )

 درجات 

*العمود الرأس ي 

 ( درجة 3مدرج بدقة )
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 2019 - 2018للعام الدراس ي الثالث فصل الدراس ي لل )عام ومتقدم( الحادي عشر  للصف الدراسات الاجتماعية مادةامتحان دليل تصحيح 

 

 والامتحاناتإدارة التقييم 

 (درجة24)                                       استعن بالخريطة والفقرة اآلتية، ثم أجب:ثانيًا:     

رقم 

 املفردة
 الدرجة        إلاجابة الصحيحة  رمز إلاجابة

8 d 

ضرورة تدخل المنظمات الدولية العالمية، بما فيها مجلس األمم المتحدة 
 3 بالمستوى المطلوب الذي يحقق العدالة الدولية

9 b 
الموقع الجغرافي الهام للجزر الثالث، الذي ُيعد معبرًا إلى المسطحات 

 3 الخارجيالمائية الكبرى، و العالم 

10 d 3 ضمان تطبيق القانون واألعراف الدولية 

11 b 
استخدام التكنولوجيا لنشر الوعي بقضية الجزر اإلماراتية، وتوضيح 

 3 النتائج اإليجابية المترتبة على حلها

12 c 3 المساحة الجغرافية الخاضعة لسيادة الدولة، والمياه المجاورة لها 

13 * 

 والاستقرار السياس ي إلاقليمي والعامليتحقيق ألامن *

 *تحقيق التعاون الاقتصادي وزيادة العوائد املالية 

 *تسهيل استثمار املوارد الاقتصادية املتاحة  

 .........أي إجابات صحيحة أخرى)يكتفى بثالث إجابات(

9 

3×3 

                                                    درجة ( 25)                              :اقرأ الشكل والنص اآلتي قراءة تحليلية، ثم أجبثالثًا: 

14 b       4 صياغة أهداف بأساليب واقعية يمكن تنفيذها 

15 c  4 اإلنسانية ........التركيز على فهم العلوم التطبيقية، والجوانب 

16 b 4 ..تحقيق التوازن بين التطور في العلوم التكنولوجية والُبعد األخالقي 

17 c 4 تحقيق منافع إيجابية شاملة ومتكاملة في كافة المجاالت 

18 d   3 اإللكترونية 

19 d 3 حقيقية 

20 d 3 لفة ومتسامحةآمت 
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 والامتحاناتإدارة التقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت إلاجابات، بوركت جهودكم

 

     
ً
 درجة ( 27)              توضحها الصورالواردة. من خالل استكمالحلل المشكلة التي : رابعا

رقم 

 املفردة

رمز 

 إلاجابة
 الدرجة        إلاجابة الصحيحة 

 3   )مطلوب إجابة واحدة(   الجفاف/ ........  /)المجاعات(الجوع  21

22  

 ........*قلة المياه وانتشار الجفاف           *ارتفاع الحرارة 
 *ضعف برامج التنمية .......

 )مطلوب اجابتين(           )ما يراه المعلم مناسبًا وصحيحًا(
6 
2×3 

23  
 *تراجع الناتج القومي      *نقص اإلنتاج    *نقص الموارد 

 *تدهور إنتاجية الفرد .....
 )مطلوب إجابة واحدة(        (ما يراه المعلم مناسبًا وصحيحاً )

3 

24  
                      مناسبًا وصحيحًا ومنطقيًا(ما يراه المعلم )

 3 )مطلوب إجابة واحدة(                                       

25  

 *زيادة الناتج المحلي        *رفع مستوى إنتاجية الفرد
 *....... ارتفاع مستوى المعيشة       *ارتفاع الدخل

 .......)مطلوب اجابتين(                                   

6 

2×3 

26  

 أو غير ة جداً د*على سبيل المثال: أرى أن هذه المشكلة محدو 
في دولة اإلمارات، وقد تكون غير موجودة في الكثير من  موجودة 
 المناطق 

 بسبب ما توليه القيادة الرشيدة من الدعم والتخطيط 
 لدعم التنمية وتحقيق االستدامة .......................

 )ما يراه المعلم صحيحًا ومنطقيًا(                               

6 

2×3 
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