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 مدير المدرسة عارف آل علي  

 مدرسة الهير للتعليم األساس ي والثانوي                             املعلم عمر حسن  

SECS 
 مادة الدراسات االجتماعية  

 االختبارات التكوينية  

درجة }       {    النص المعروض أمامك يتحدث عن مرحلة اإلمارات؟  األول: لمشهد ا  

-A              قبل االتحاد-B          بعد االتحاد-C         خالل االتحاد-D   صور قديمة 
 }         {  تاندرجاالستعمار  ؟  أول استعمار وصل للمنطقة هو  الثاني: المشهد 

 ........................................... 
 درجة }    { هو؟ الوارد قي الفقرة األولى  ة الهدف الرئيس من قدوم االستعمار للمنطق  الثالث:المشهد 

-A                 تنمية المنطقة-B        احتكار التجارة-C       حماية المنطقة-D  بناء النهضة 

 }       {  تاندرجلتكون؟  في الفقرة الثانية على سوقطرة  كالبو كير  استولىالرابع: المشهد 
 ..................................................................... 

 درجة }       {من سوقطرة الى مضيق ؟    كاهتمام البو كير  تحولالمشهد الخامس:  
.............................................................. 

 
 درجة }        {  ؟نحو مضيق هرمز   كعلل لماذا تحول اهتمام البو كيرالمشهد السادس :

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

 الحلقة األولى  
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 المشهد األول  : حلل الشكل التالي    : خمس درجات }                                        {  

 

 تحتل دولة االمارات العربية في التصنيف العالمي في مؤشرات االستثمار -1

 55 -د                         68 -ج                       48  -ب                53 -ا

 م 2016اعلى مؤشرات اإلنجازات المستدامة نحو االبتكار في دولة االمارات العربية عام  -2

 مشاريع رأس المال المغامر -تكنولوجيا                           ب مخرجات المعرفة وال  -ا

 براءات االختراع-االنفاق على البحث والتطوير                                د-ج

 له داللة في مجال   2018ارتفاع مؤشر االستثمار  في دولة االمارات العربية عام  -3

 ضعف اإلنتاج وانخفاض الدخل  -ب        زيادة هجرة الشباب نحو الخارج        -ا

تراجع فرص التطوير والتقدم                                        -إيجاد المزيد من فرص العمل                 د-ج
م مقارنه بالعام  2016حققت دولة االمارات تقدما كبيرا في مؤشر سرعة انتشار المعرفة عام -4

 م بفارق مقداره : 2015

درجة                     137- درجه                     ج 53-درجة                           ب  84-أ
 درجة 34 -د

التطور الكبير الذي حققته دولة االمارات العربية المتحدة    في مجال التكنولوجيا والبنية   -5
 التحتية يعكس     

تراجع في الدخل والناتج   -ب                        عدم القدرة على التخطيط المستقبلي             -أ
 المحلي 

 وعي مستقبلي متميز للقيادة  -د                         ضعف القدرة على مواكبة التغيير          -ج
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