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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 
 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 

 

 
 

 :  التعلمناتج 
   يثمن جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة وتجاربها الرائدة في املحافظة على الحياة النباتية -

 أقرأ النص اآلتي، ثم أجب: أواًل: 
 

في   بارزًا  دورًا  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املناخية  والظروف  الجغرافي  املوقع  يشكل 
إقليم املناخ الصحراوي الحار وتمتاز الظروف املناخية بالشتاء طبيعتها النباتية، حيث يسود  

 الدافئ القصير وقلة المطار والصيف الطويل الجاف وارتفاع معدالت الحرارة والتبخر. 

املعمرة   تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة موطنًا للنباتات الطبيعية التي تشكل دورًا حيويًا في حفظ التوازن البيئي وتكثر النباتات
والحولية في دولة اإلمارات في املناطق السهلية والصحراوية والجبلية، ويستفاد منها في العالجات الطبية وغذاء لإلنسان والحيوان  

 ومصدر ًا للطاقة، وتتوفر بأنواع متعددة كالشجار والنباتات. 
وتمتاز النباتات املعمرة بالنمو طول العام دون تدخل االنسان وبقدرتها الهائلة على تحمل الظروف البيئية القاسية من ملوحة   

نبات الشخر والسدر  وحرارة وجفاف، وتساهم بالتخفيف من حدة التقلب املناخي وإمداد البيئة بالكسجين، ومن أبرز أنواعها 
اتات املعمرة على كيانها باستخدام طرق متنوعة للحفاظ على املياه مثل: مد جذورها في التربة  وتحافظ النب   ، والسمر والقرط 

اقها طبقة شمعية لتقليل عملية التبخر ومنها تخزين املياه في أجزائها،   أولت وقد  للحصول على املياه الجوفية وبعضها تغطي أور
البيئة وذ إلى تنمية املوارد الطبيعية،  دولة اإلمارات اهتمامًا باملحافظة على نظمها  لك من خالل عدة قوانين وتشريعات ترمي 

إقامة املحميات الطبيعية. وترشيد استهالكها  ، وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر و
 

  :، باسمعرف النباتات الطبيعية التي تنمو من تلقاء نفسها دون تدخل اإلنسانت    -
 نباتات الزينة   -
 النباتات الطبيعية   -

                       النباتات املائية                               -
 النباتات املزروعة  -

 يسود دولة اإلمارات العربية املتحدة املناخ: -
                       الصحراوي الحار  -
 املعتدل          -
                           املداري  -
 االستوائي  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
 
 :في  النبات الطبيعي تكمن أهمية  -
                            الثبات املناخي   -
 ارتفاع درجة الحرارة   -
                      حفظ التوازن البيئي       -
 زيادة معدالت التبخر  -

    اإلمارات، في:يستفاد من النباتات املعمرة في دولة  -
     جرف التربة  -
 العالج  -
                 البناء         -
 الطرق  -

 : من أبرز جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة في املحافظة على الحياة النباتية -
                 زراعة أشجار النخيل فقط  -
   زيادة الرقعة الرملية   -
        إقامة محميات طبيعية  -
 انقراض بعض األنواع  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
 

 يشرح العالقات املتجذرة التي تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة بالواليات املتحدة المريكية   -: ناتج التعلم

 اآلتيين، ثم أجب: أقرأ النص والشكل ثانيًا:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتية  وشهدت العالقة نموًا كبيرًا  منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 1971المريكية عام  -بدأت العالقات اإلمار
أ ، مختلف القطاعات في أن عالقاتهما االقتصادية وثيقة وبناءة، وتشمل العديد من القطاعات مثل: المن  البلدينكد و

الغذائي، والمن الصحي وبحوث الرعاية الصحية، والفضاء، واملسائل الجمركية، والتكنولوجيات الناشئة، وتمكين املرأة 
ًا في السنوات الخيرة، حيث تشكل اإلمارات التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نموًا مستمر شهدت، وقد اقتصادياً 

 أكبر سوق للصادرات المريكية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 
 
 تمتاز العالقات اإلماراتية المريكية بأنها: -
                        في القطاع االقتصادي -

                           في القطاع السياس ي  -

                    في قطاع التجارة  -

 تشمل مختلف القطاعاتو بناءة  -

 تشكل دولة اإلمارات سوقًا مهمًا للتجارة المريكية غير النفطية، وتعد:  -
                                      أكبر شريك تجاري  -
 ثاني شريك تجاري   -
         ثالث شريك تجاري                -
 رابع شريك تجاري   -

 تبلغ حجم االستثمارات المريكية في دولة اإلمارات حوالي:  -
        مليار دوالر   5 -

              مليار دوالر   6 -

           مليار دوالر 7 -

 مليار دوالر   8 -

 ، بـــ  : 2016امتازت التجارة الغير نفطية بين اإلمارات وأمريكا في عام  -
 التراجع             - 
 التذبذب                  -
                      النمو امللحوظ  -
 الثبات  -

 : الشركات المريكية في دولة اإلمارات حوالي بلغ عدد  -

                         شركة 767 -

                     شركة 305 -

                    شركة  300 -

 شركة  676 -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 

 

 :  ناتج التعلم
 .يحلل الخصائص الطبيعية لسطح الرض ومدى تأثيرها على تنوع القاليم املناخية -

 قارة أستراليا بتمعن، ثم أجب عن السئلة التالية:الطبيعية لخريطة  الثالثًا: أقرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :ستراليا بــــــ ل يمتاز السهل الساحلي الشرقي  -
 قلة التعاريج       -
 االتساع         -
               الضيق -
 االنخفاض  -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 
 
 

 املسطح املائي الذي تطل عليه قارة أستراليا من جهة الشرق، هو: -
                                  ملحيط الهاديا  - 
 املحيط الهندي  -
 املحيط األطلس ي                                  -
 خليج كاربنتاريا  -

   رة أستراليا، هي:دائرة العرض الرئيسية التي تقطع قا -
 خط االستواء      -
     مدار الجدي -
 مدار السرطان   -
 الدائرة القطبية   -

، يرجع لوقوعها ضمن  ستراليال الهضبة الغربية بالربط بين الخريطتين التاليتين، نستنتج أن سبب انتشار الصحاري في  -
 : اإلقليم املناخي 

 

 

 

 

 

 

 

 املوسمي  -
      املعتدل البارد -
    ي او الصحر  -
 البحر املتوسط -

 :مضيق  ، هو يربط بين بحر املرجان وبحر أرافورااملضيق الذي  -
 سبنسر   -                 تورس -الباس                      - باب املندب         -
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 

 

 :  ناتج التعلم
 الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يشرح   -

 : عن السئلة التالية ، ثم أجبرابعًا: أقرأ النص واإلحصاءات البيانية الرقمية
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 
 

 إمارة:  ، هي العربية املتحدة دولة اإلماراتلالعاصمة االتحادية تعتبر و  ،أكبر اإلمارات السبع  -

                     دبي -
   ابوظبي -
                                    الشارقة -

 رأس الخيمة  -

 : تقدر مساحة إمارة أبوظبي، حوالي  -
 كلم مربع  76,430 -  

 كلم مربع  66,000 -

    كلم مربع 76,300-

 كلم مربع  67,340 -

 شهد اقتصاد إمارة أبوظبي بفضل القيادة الرشيدة:  -

 نموًا ملحوظاً   -
 ثباتًا   -
          تذبذبًا عامًا              -
 تراجع  -

 :    2021اإلجمالي إلمارة أبوظبي خالل عام  بلغ الناتج املحلي  - 
 مليون درهم  000,568 -
   مليون درهم 840,513 -
 مليون درهم  000,566 -
 مليون درهم  680,500 -

 :    2021الفرق بين مساهمة الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي ومساهمة الناتج املحلي اإلجمالي النفطي عام  -
- 10.6%         
- 15.8 % 
- 18.7              %          
 - 21.3% 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 

 

 :  ناتج التعلم
 رحمه هللا-نهيان يتعرف مفهوم املواطنة الصالحة التي اتصف بها الشيخ زايد بن سلطان آل  -

 :اقرأ النص اآلتي، ثم أجبخامسًا: 

 
 : يتجلى مفهوم املواطنة الصالحة من خالل  -
 أقوال فقط                   -
 رفع شعارات                      -
 واجبة ممارسة سلوكيات  -
 األعمال التطوعية فقط -

 

املواطنة الصالحة هي ممارسة سلوكيات واجبة على كافة أطياف املجتمع من أجل أن يبقى علم الدولة رمزًا لقوة االتحاد،  
 . ومعيارًا للثوابت الوطنية في دولة اإلمارات

ومن مقتضيات املواطنة الصالحة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتقديمها على املصالح الشخصية الضيقة.. قال  
إن مصلحة الوطن العليا فوق كل  "والدنا املؤسس املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه:  

الغاية أية مصلحة أخرى، وذلك مواصلة للمسيرة االتحادية للدولة، وتحقيقًا  اعتبار، ويجب أن تسبق في الولوية واالهتمام و 
 ". للمزيد من اإلنجازات والخدمات، في سبيل توطيد أركان دولة االتحاد، وتحقيق رفاهية املجتمع وتقدمه

، ومحبة الوطن طبيعة  ومن املواطنة الصالحة تعزيز محبة الوطن في نفوس أفراد املجتمع، ال سيما الشباب والبناء والنشء
املواطنة الصالحة كذلك تطبيق كافة اللوائح والقوانين التي وضعت  ، ومن  َجَبل هللا النفوس عليها، وهي أمر فطري غريزي 

من قبل الجهات املعنية واملختصة في الدولة، والتي تهدف إلى سالمة الفرد واملجتمع، وحث من يعيش حولنا على تطبيقها  
 . م مخالفتهاوااللتزام بها وعد

وقيم املواطنة الصالحة تستلزم من السرة أن تربي البناء تربية صالحة، حتى يكونوا أفرادًا صالحين في مجتمعهم، نافعين  
لدينهم ووطنهم، ويكون ذلك بتكاتف الجهود بين السرة واملؤسسات التعليمية، لغرس حب الوطن واالنتماء له واالعتزاز به  

اته ومكتسباته وقيمه وثوابته في نفوس البناء، وتربيتهم على العمل بإخالص بجد واجتهاد من  وبتاريخه واملحافظة ع لى ثرو
 ه.أجل رفعته وازدهار 
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 أداء الطلبةإدارة تقييم وقياس 

 

 

 

 من مقتضيات املواطنة الصالحة:  -
         التفاخر باإلنجازات الشخصية  -
 مخالفة القوانين   -
                تقديم املصالح الذاتية  -
 وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار  -

 : الصفات الشخصية للمواطن الصالح املستمدة من النص  من -
 التعاطف                          -
                                 حب الوطن واالنتماء له   -
                     السعادة     -
 القراءة   -

 :من أهم صفات املواطنة الصالحة -
            طاعة ولي األمر واحترام القوانين     -
         التقصير في أداء الواجبات  -
             عدم املحافظة على املمتلكات                  -
 اإلخالل بالنظام  -

ب الوطن من خالل:  -  يتم إظهار ح 
 تجاهل املسؤولية        -

 التركيز على الحاضر دون معرفة للتاريخ                    -

                    املحافظة على ثرواته ومكتسباته وغرسها في نفوس األجيال -
 عدم املشاركة في الفعاليات املجتمعية  -
  
 
 
 
 
 

 

 انتهى التدريب 


