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

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 
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 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
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  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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 إدارة التقييم واالمتحانات

 

 

 

 

  

 
ا
 درجة 23                                  :                                                                                       أوال

 الدرجة رمز اإلجابة        رقم املفردة

1 
 في زمن قياس ي

ا
 جديدا

ا
الخطط التنموية التي وضعت  ألن كان عليه أن يبني مجتمعا

 درجات 4=  2×  2 .غير منفذة كما ينبغيكانت قبل توليه الحكم 
 ليبني مجتمعا على أساس سليم وقوي. 2

3 B 

 درجة 12=  4×  3
4 A 

5 C 

6 B 

7 
 رارصاإل الحماس / اإلرادة / اإلخالص / 

  
 درجات 2=  2×  1

 فقط(مثال )يكتفى ب
8 

 1966عام حكم أبو ظبي –هللا  رحمه-الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  تولي

 .مليون دينار بحريني 74 1967عام إلعمار أبو ظبي بلغت امليزانية املقترحة 

 في أبو ظبي. 1967عام الدينار البحريني  عتمدا

 درجتان     يل عملية التنميةصاهتمامه بأدق تفا 9

10 

 

 درجات 3

 درجة للترقيم

 درجتان لكل مجال

 الصحة

1 

2 

3 

4 

 التعليم
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                                                                                                        :
ا
 درجة 18              ثانيا

 الدرجة رمز اإلجابة        رقم املفردة

11 
 واء النباتية املستمدة من الكائنات الحية س أحد أهم مصادر الطاقة املتجددة

 .أو الحيوانية
 درجات 3

12 
 .إيجابيا

 املساهمة في حماية البيئة.تقبل نسبة كبيرة من العينة 

 رجة لإلجابة د

 درجتان للتفسير

 يل الزراعية التي ُيعتمد عليها في إنتاج الوقود الحيوي.صدرها إنتاج املحاصت 13
 درجات 6=  2×  3

 ضعف اإلنتاج الزراعي والحيواني فيها. 14

15 

 ارتفاع ثمنها.يل الزراعية مما يؤدي إلى صتزايد الحاجة إلى املحاال، بسبب 

 مساهمة الوقود الحيوي في حماية البيئةنعم، بسبب 

 ملدى ارتباط السبب باإلجابة
ا
 تقدر الدرجة وفقا

 رجة لإلجابة د

 درجتان للتفسير

 ملدى ارتباط  16
ا
 نوع الوقود بالسببتقدر الدرجة وفقا

 رجة لإلجابة د

 درجتان للتفسير

                                                                                                               :
ا
 درجة 21       ثالثا

          عدم متابعتها لرصيدها املصرفي بشكل منتظم. 17

 درجة 21=  7×  3

18 
 نعم

 للتمكن من مراجعة الرصيد عند الحاجة.

 ملدى ارتباط    19
ا
 بالسبب اإلجابةتقدر الدرجة وفقا

 ألنها تعلمت أهمية متابعة إنفاقها. 20

21 
 ها / عدم االندفاع عند الشراءتقاالنفاق بشكل سليم / متابعة املبالغ التي انف

 فقط( واحدةب)يكتفى 

 التخفيضات ...إعالنات وراء  االنجرافإعداد قائمة باملشتريات املطلوبة / عدم  22

23 
 ال

 ألنها ما زالت تندفع في عمليات الشراء بدليل وجود قرض تدفعه
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    :
ا
 درجة 22                                                                                                                  رابعا

24 A 

 درجة 18=  6×  3

25 C 

 .وجود املدافن الجماعية / آثار املستوطنة الزراعية الضخمة 26

 .يدصلل للماشية، واألسماك، والسالحف، والجمال، وأدوات نـحاسية عظامالعثور على  27

 )تقبل األسباب األخرى املناسب(          اعتدال املناخ / توفر املياهالتربة / وبة صخ 28

 .أول ظهور للكتابة/ ظهور أول استخدام لنظام "األفالج"  29

30 

 

 

 

 

 

 انتدرج

 يكتفى بتظليل منطقة

 درجتان شعب اإلمارات عريقة وتمتد آلالف السنين.أن حضارة  31

:    خامس
ا
 درجة 16                                                                                                                  ا

32 A 

 درجة 12=  4×  3
33 D 

34 C 

 االنبعاثات الكربونية في الجو.يؤدي تزايد استخدام الطاقة املتجددة إلى تناقص نسب  35

36 

 
ا
 : اقتصاديا

قيمة األرباح في مجال الطاقة / زيادة حجم االستثمارات فرص عمل جديدة / زيادة خلق 

 العاملية في مجال الطاقة

 
ا
    : تخفيض نسب االنبعاثات الكربونية / املحافظة على املوارد الطبيعية بيئيا

 (يكتفى بميزة واحدة فقطو  األخرى املناسب زاياملتقبل ا)

 = درجتان 2×  1

37 

هندسة طاقة  / هندسة الخاليا الضوئية/ ةالكهربائيندسة / الهالهندسة امليكانيكية 

فنيين قادرين على التعامل مع األجهزة واملعدات املرتبطة  / العلوم التطبيقية /  الرياح

 .... االلكتروميكانيكهندسة /  الروبوت هندسة/  وصيانتهاالطاقة أنشطة ب

 (فقط توقعينبيكتفى و  األخرى املناسب التوقعاتتقبل )

 درجتان=  2×  1

 انتهت اإلجابات، بوركت جهودكم


