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والتربية الوطنية االجتماعية/ الدراسات  ةاختبار ماد  

.الشعبة/........  -الصف/ الثامن    .................                  /................................اسم الطالب  
م2017/2018/الدراسيالعام               /األول                                            الدراسيالفصل   

الزمن / حصة دراسية           ختبار القصير الثاني۞إلا۞          م    11/2017/  التاريخ/  

 
ا يليه من أسئلة.    السؤال األول: )أ( اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عمَّ

 
)نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة ، نحن نمّكن المجتمع عن طريق المرأة . نحن نمّكن اقتصادنا بتعزيز دور 
المرأة ، ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المرأة المناصب القيادية . ونطلق مشاريعنا التنموية التي تقوم 

الصحية والتعليمة ، بل وحتى نعزز قوتنا العسكرية ، على إدارتها المرأة ، ونطور بنيتنا التحتية وخدماتنا 
...اعتماداً على دور المرأة في هذه المجاالت(..  

% من مناصبها القيادية...المرأة 30% من إجمالي العاملين ، ويتقلدن 65)في الحكومة تشكل النساء أكثر من 

وصلنا إليه في بالدنا لوال مساهمة بنات  ننا سنصل لماال نتخيل اليوم أأيضاً مكان الروح بالنسبة لألوطان . 
الوطن المخلصات ، المنطلقات بكل ثقة ، الطامحات للمعالي بكل إرادة، الباحثات عن التفوق والتقدم بكل همه 

..وعزيمة(...  
م ، وقرأنا ايضاً عن العظماء ، ممن تخرجن في مدرسة األه، عن الكثير من ه وحديث  )قرأنا عبر التاريخ ، قديم  

كثير من النساء العظيمات اللواتي تركن بصمات ال يمحوها تقادم الزمن(.ال  
     تمكين المرأة()  47-44حفظه هللا ، ومضات من فكر، ص -ل مكتومصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آ)           

[درجة  ]                   :                                                        وضح الفكرة الرئيسية للنص-1  

.......................................................................................................................... 
[درجة  ].                                                           أستخرج من النص اثنتين من القيم الوطنية-2  

-............................      .........................- ...........................................................  
[درجة  ]ة بالنسبة لألوطانأمكانة المر -حفظه هللا -أستنتج من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد -3  

..........................................................................................................................  
[درجة  ].                أذكر شخصية نسائية وطنية من دولة االمارات كان لها دور هام في نهضة الدولة-4  

..........................................................................................................................  
[درجتان  ].       تمثِّّل بيانياً نسبة مشاركة المرأة اإلماراتية من إجمالي العاملين في حكومة دولة اإلمارا-5  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 1فئة 

درجة10  

https://seraj-uae.com/file/7374/


 

2 
 

 )ب(تخير اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية.                                           ]4×1=4 درجات [

بتحديد يوم................ من كل عام يوماً رسمياً لجميع  -حفظه هللا –أمر صاحب السمو رئيس الدولة -1

ديسمبر( 2 –نوفمبر  30 –ديسمبر  30)                      شهداء الدولة.          

بها القدرة على الحصول على ما تريد من خالل الجذب بدالً من اإلجبار أو دفع األموال.............. يقصد -2  

    الخدمة الوطنية( –القوة الناعمة  –)القوة الصلبة                                         
بدأت مرحلة النمو الّسكاني البطيء في....................................-3  

القرن التاسع عشر( –القرن الثامن عشر  –ق . م 7000)العصر الحجري الجديد                   

م بياناً ي حمل فيه..................... مسؤولية االحتالل 1971 رأصدر مجلس جامعة الدول العربية في ديسمب-4

الهند( –بريطانيا  –اإليراني للجزر.                                ) فرنسا   
 السؤال الثاني )أ( أجب عن األسئلة اآلتية.

[درجتان  ]                 م.      )اذكر سببين(1971نوفمبر  30اإلحتالل اإليراني للجزر االماراتية الثالث-1  

-..........................................................................................................................  
-..........................................................................................................................  
[درجتان  ]                مجلس القوة الناعمة لدولة االمارات العربية المتحدة.          )اذكر هدفين(تشكيل -2  

-..........................................................................................................................  
-..........................................................................................................................  

 )ب(أكتشف نتيجة واحدة لكّل ما يأتي.
[درجة  ].                                              زيادة عدد الّسّكان على النمو الحضرّي ونمط الع مران-1  

-.........................................................................................................................  
قلة التجمعات الع مرانية)الحضريّة( في الّسهل الّساحلي المطّل على بحر عمان مقارنة بالّسهل الساحلي -2

[درجة  ]                                                                        .       المطلَّ على الخليج العربيَّ   

-........................................................................................................................  
 ج-أالحظ الخريطة التالية ، ثم اكتب ما تمثله الحروف الموضحة.                         ]4×1=4 درجات [

..................................................            )ب()من عناصر الخريطة(........)أ()اسم السهل(....  
.  .......................................)دولة حدودية() د( .......................            ..)ج()اسم واحة(.....

                                                        
انتهت االسئلة ، تمنياتي النجاح والتوفيق                                      

 أكاديمية الفجيرة العلمية اإلسالمية                                        معلم المادة أ / محمود عصام بالل
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