
 

  
 
 

                             

 هذسســح أم العــشب         

 التقىٌن الثاًً/ اختثاس الذساساخ االجتواعٍح                                        
 

                   

 دسجاخ 4: ٌٌاسثها اهام )×( وعالهح () عالهح ضعً  :أوال
 .ص

 ( ... ... ... )  . واالستشاساخ والتذسٌة التشتىٌح االسالٍة هً الوعشفح صٌاعح -1

  ( ... ... ... )  . الذول تٍي التٌافسٍح القذسج ٌقٍس هؤشش هى العالوً االتتكاس هؤشش -2

 ( ... ... ... )  . 7102 عام اتىظثً فً اللىفش هتحف افتتاح تن -3

 ( ... ... ... )  . القطاعاخ كافح فً العاهلٍي الوىاطٌٍي ًسثح هؤشش تقٍس الثششٌح الوىاسد وصاسج -4

 

 دسجاخ 7  :صٌفً تٍي خصائص االقتصاد الوعشفً واالقتصاد التقلٍذي  :ثاًٍا

 (تاالٌذي العاهلح الوهاسجٌهتن  -ال ٌٌظش الى ههاسج االٌذي العاهلح  -جهذ فكشي  -سأس هال هادي )     

 االقتصاد التقليدي القديم االقتصاد المعرفي 

1- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

2- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

2- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

     دسجاخ 4 اكتبي رقم الحدث في العمود )أ( أمام ما يناسبها في العمود )ب(   :ثالثا  

 

 العمود ) ب ( م العمود ) أ ( م

 أبوظبي  حوار الحضارات 1

 هو التشاور والتفاعل بين الحضارات  انتاج المعرفة 2

 تعاون بين نظامين مختلفين في جميع المجاالت مما يحقق االمن واالستقرار  عاصمة النور الشرقية 3

 عملية االبتكار واالكتشاف واالختراع  التعاٌش السلوً 4

 باريس   

 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ...  :االسن 

 (... ... ... ) تاسع الصف ال
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 الدليل العبارة م

1 
اللوفر أبوظبي جزءا يمثل متحف 

 من إرث زايد

*... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... 

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

2 
حضارة أن تقوم ال يمكن ألي 

 بمعزل عن اآلخرين

*... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

 

  دسجاخ 4 :عوا ٌلًاجٍثً   :خاهسا  

 ؟..هي جهىد دولح االهاساخ لالستقاء تاقتصادها الوعشفً( 7)اركشي  -1       

1- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ...  2- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

 ؟..هي هجاالخ الحىاس الحضاسي( 7) عذدي -2       

1- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ...  2- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

 

  دسجاخ 4 :كولى الوخطظ الزهٌى التالىا - 2:سادسا  

 

 

 

  

 

 

 
 

 توٌٍاتـٌا لكـي تالتىفــٍق والٌجــاح 
 علٍاء الحوٍشي+ جٍهاى الشحاخ / هذسساخ الوادج  

 

 

 درجات2ًً:هاجيًدليلًواحدًيثبثًصحةًالعباراتًالحاليةً:ا ًرابع

 

 

 

 

 

 

 ركائز االقتصاد المعرفي

السرًفيًالحصولً

علىًماًجريدًهوً

 ..!ًالعمل
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