
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة اإلتحاد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الثاني عشرللصف  األولالدراسي  للفصل األول االختبار
 م 2018/  2017للعام الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 

 درجات(10)                                           : اقرأ النص التالي ، ثم أجب عما يليه من أسئلة : السؤال االول

 
 ؟ضع عنوانا مناسبا للنص السابق – 1
-.............................................................................................................. 
 ؟ -حفظه هللا –أهم أولويات دولة االمارات التي أشار اليها الشيخ خليفة عدد اثنتين من  – 2

................................................................................................................
............................................................................................................... 

 ؟من القيم السلوكية االيجابية أربعا   النص استخرج من - 3
- ..................-...........................- .........................- .............................. 
 
 اكتب في حدود سطرين رسالة شكر لقيادتنا الرشيدة على موقفها تجاه القضايا العربية . – 4

بناء قدراتنا األمنية  إلى أن 44بمناسبة العيد الوطني ال –حفظه هللا  -أشارالشخ خليفة بن زايد رئيس الدولة 
وتحقيق السلم االجتماعي في بلدنا وتعزيز مسيرة األمن والتكامل الخليجي واالسهام الفاعل في صون الكيان 
العربي وحفظ السالم اإلقليمي..أولويات راسخة في نهجنا الوطني بل هي جوهر األمانة التي طوق بها اآلباء 

نا..فنحن ماضون في شراكة كاملة مع األشقاء في التصدي لكل ما يستهدف أمن دولنا الخليجية والعربية اعناق
 ويمس أمنها وسالمها ويهدد نموذجها.

وتمكينا لهذا النهج المعلن كنا من مؤسسي التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة 
شاركنا في عملية " عاصفة الحزم " ونشارك اليوم في عملية " إعادة  لنصرة الحق والشرعية في اليمن إذ

األمل " بما يحفظ للبلد الشقيق استقالله وأمنه وسيادته وصون وحدته بما يضع شعبه على طريق البناء والتنمية 
 والتقدم.

 
ت أنه عندما في كتابه سرد الذا -حفظه هللا   –وفي نفس السياق العروبي ذكر الدكتور سلطان القاسمي 

م من قيل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ، كانت اللعنات تنهال على المعتدين  1956تعرضت مصر للعدوان عام 
 والهتافات لمصر تخرج من الحناجر ، وكل ما يدور في ذهنه : كيف يجعل المعتدي يخسر ولو بمقدار إبرة ؟

 
 
 

 دائرة التعليم والمعرفة

 مدرسة االتحاد

 60/          :الدرجة      
 : اإلسم      

 

Abood
Grade12files 
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............................................................................................................................. 
 

 درجات (6)                                           اختر االجابة الصحيحة من بين البدائل ؟ثانيا : 
1 - 

 
 
2 –  
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 درجات( 6) م وفق الجدول التالي ؟ 2021،  1958 ي: قارن بين التعليم في امارة الشارقة عام ثالثا  

 
 2021التعليم عام  1958عام التعليم 

.................................................. 

.................................................. 
.................................................. 

................................................ 
.................................................. 
................................................. 

.................................................. 
................................................. 

 
                    درجات( 6)                                       :وظف مهارة حل المشكالت وحلل المشكلة التالية *  رابعا  

م كانت الرياح شديدة ، وقد شب حريق في جي البلوش . أخذت النار تتناول البيوت  1959في ظهر يوم من أيام شهر مارس 
كانت تغطى بها أسقف بيوت السعف .  بيتًا بيتًا ، وتسبقها الى البيوت البعيدة قطع ملتهبة متطايرة من حصر السعف ، والتي

فلم تبق على  -من سعف النخيل ، لذلك أتت النار على تلك األحياء كلها  كان حي البلوش واألحياء المجاورة له كلها مبنية 
 شيئ ، وتركت تلك العوائل في العراء
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                                    أ*حدد المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة السابقة ؟
..................................................................................................... 

 ب*استخلص سببا  واحدا  لهذه المشكلة ؟
..................................................................................................... 

 ج*اقترح حال مناسبا لهذه المشكلة ؟
..................................................................................................... 

 درجات ( 6)                                                                             : خامسا   •

 
 درجات(10)      قاسميفي حياة الدكتور سلطان ال األحداثألهم  استكمل الحط الزمني: اقرأ النص التالي ثم  سادسا  

م تولي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حكم الشارقة ، حيث يعد الحاكم الثامن عشر من حكم القواسم .  1972في عام 
والتي التحق مدرسة اإلصالح القاسمية م في أثناء اجازته الصيفية من 1949ولقد ذهب في صباه الى مصيف شعم عام 

ولقد شهد العديد من االحداث في فترته صباه ومنها    م .1939م وكان عمره تسع سنوات حيث ولد عام  1948عام بها 
 م  1956العدوان الثالثي على مصر عام 

 
 



 

 5 صفحة 
 

  

 
 درجة( 16)                                 ؟ اقرأ النص التالي ثم استكمل المخطط الذهني الذي يليهسابعا  :
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