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ة الاجامتعيهمارات مادة ادلراسات 

المهارة الر

قم 
المهارة مالرق

نية مهارة تحليل الرسوم البيا

يل تمث–استخراج الحقائق ) 

كل البيانات في الجدول على ش

اللة داستنتاج–رسوم بيانية 

(البيانات في الرسوم 

2 مهارة تحليل النصوص وتشمل 

راج استخ–استخراج األفكار الرئيسة ) 

–وضع عنوان للنص–الفرعية األفكار
(اصدار التعاميم –استخراج الحقائق 

1

مهارة قراءة الخط الزمني 

تحليل–ترتيب األحداث ) 

–البيانات في الخط الزمني
(استخراج التواريخ الهامة 

4 مهارة قراءة الخرائط وتشمل 

ينة استخراج مواقع مع–تحديد المواقع ) 

–الحدود –بيان داللة واهمية الموقع –
ع الموق–األقاليم الجغرافية والمناخية 

(الفلكي والنسبي 

3

ن مهارة المقارنة والتمييز بي

واألراء التعاميم والحقائق

(والنظريات 

6 مهارة حل المشكالت وتشمل 

–لة تحديد المشك–الشعور بالمشكلة ) 
وضع الفرضيات األسباب المشكلة 

جمع البيانات –والحلول المناسبة 

(الداعمة 

5

مهارة استخراج أوجه الشبه 

واالختالف في المواقف 

8 مهارة تشكيل الخرائط الذهنية  7
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للقوات المسلحة ورئيس القائد األعلى ، ولي عهد أبوظبي ونائب (عام1961-3-11من مواليد )

هي دته الشيخ زايد  بن سلطان ووالاالبن الثالث من أبناء إلمارة أبوظبي وهو المجلس التنفيذي 

نت هو متزوج من الشيخة سالمة ب. وأمه  كنف والده نشأ في الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي 

تخرج اإلمارات ثم المملكة المتحدة ووقد أكمل تعليمه النظامي في . حمدان آل نهيان وله تسعة أبناء

واشتمل تدريبه العسكري على دورة دروع تأسيسية. 1979اكاديمية ساند هيرست الملكية عاممن 

وفي عام. ودورة طيران تأسيسية وتحويل طائرات عمودية وطيران تكتيكي ودورة مظليين

أصبح ولي للعهد 2004

بعد قراءة النص قراءة جيدة أستخرج ما يلي :النشاط األول 

المدير عارف آل علي 6نطاق3مجلس مدرسة الهير المعلم عمر حسن 

ضع عنوان مناسب للنص الوارد ؟ 

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

استخرج من النص كلمة تدل على الترتيب 

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

الشخصية الواردة في النص ما هو المستوى التعليمي لها ؟

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

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

تاريخ ورد في النص غير من مجرى حياة الشخصية من الناحية السياسية 

ما هي العبر المستفادة من دراسة هذه الشخصية الواردة في النص ؟ 

....................................................................
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عها تزدان دولة اإلمارات بالمدن والطر والمباني التي بنيت جمي
هدت على تضاريس لم تكن موجودة سابقا كما هي اليوم فقد ش

قبة خالل التضاريس تغيرات هائلة عبر العصور التاريخية المتعا
عام الماضية وقد نشاهد شواهد عديدة على هذه التغيرات500

قي في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية ففي الساحل الشر
ت نجد سلسة من الجبال بقممها البارزة والملساء وهذه العمليا

.التزال تحدث منذ ماليين السنوات 

بعد قراءة النص قراءة جيدة أستخرج ما يلي :الثاني النشاط 

ما الفكرة العامة للنص ؟

ضع عنوان مناسب للنص ؟

ما الحقبة الزمنية التي يتحدث عنها النص ؟

ما الحقيقة الجغرافية التي يدور حولها النص ؟

ما هي الشواهد المستخدمة في النص ؟

ليل ؟هل العمليات الجيولوجية بطيئة أم سريعة وما الد

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

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

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

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

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

....................................................................
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بعد قراءة النص قراءة جيدة أستخرج ما يلي :الثالث  النشاط 
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أستخرج ما يلي المقطع العرضي التالي قراءة بعد :الرابع النشاط 

ضع عنوان مناسب لهذا المقطع ؟ 

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

أعلى المناطق ارتفاع   

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

اع من صفات الصحراء الكبرى من حيث مناسيب االرتف

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

ما هي أكثر المناطق انخفاض كما ورد في المقطع العرضي 

....................................................................
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الخامس ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة ؟النشاط 

الصورة التالية تمثل  1

أحداث  D تدرج زمني C خط زمني B مقطع عرضي A

بماذا تميز عهد عمر بن الخطاب كما يظهر في الشكل  2

مجلس 

انتخاب 

D صراع 

وحروب 

C ةوصل الخالف

بتوصية

B االنتخاب في

الخالفة

A

من هو الخليفة الذي تم أخذ البيعة له بمجلس انتخابي  3

علي  D عثمان  C أبو بكر B عمر  A

الشكل السابق مكان ورد في  4

المدينة  D اعدةسقيفة بني س C الجنة B مكة A

أ الطريقة التي تبعها عمر بن الخطاب في اختيار الخليفة ترسخ مبد

5

الشورى  D النزاهة C االنصاف B العدل A
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ن صقر هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان ب

هـ، 1358بن راشد القاسمي ولد يوم األحد في الرابع عشر من جمادى األولى سنة 

هر قد بدأ سموه تعليمه العام في ش.م بمدينة الشارقة1939الموافق الثاني من يوليو عام 

سموه مدة عامين منذ فبراير عامظل القاسميفي مدرسة اإلصالح 1948سبتمبر سنة 

ة كمدرس لمادتي اللغة االنجليزية والرياضيات بالمدرس1963وإلى سبتمبر 1961

.الصناعية بالشارقة

وبعد عودته إلى الشارقة بعد اتمامه دراسته . 1965ثم تسلم رئاسة البلدية في عام 

ة تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة إدارة مكتب سمو الحاكم بإمار1971الجامعية عام 

.الشارقة

سمبر عام وبعد أيام من قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة صباح يوم الثاني من دي

ب صاحب ، وتحديداً في اليوم التاسع من ديسمبر تم تشكيل مجلس الوزراء ونص1971

.السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يومها وزيراً للتربية والتعليم

هـ الموافق الخامس 1391وفي يوم الثالثاء التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة سنة 

اسمي تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الق1972والعشرين من يناير 

اسمي بعد مقاليد حكم إمارة الشارقة بعد مقتل حاكم الشارقة آنذاك الشيخ خالد بن محمد الق

لدولة انقالب قاده الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ، وليكون عضواً لمجلس األعلى

عاماً 32االمارات العربية المتحدة، وكان عمر سموه آنذاك 

استخرج من النص إجابات األسئلة التالية ؟: السادس النشاط 

استخرج حقيقة تاريخية 

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

استخرج من النص مهنة ؟ 

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

كون تعميم مناسب من النص ؟ 

....................................................................
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م، يعتبر أحد 1930رجل أعمال إماراتي ولد في عام جمعة الماجد 

ويعد أحد رجاالت الثقافة والفكر . أغنى أغنياء اإلمارات والعرب

أسس المدارس . والعمل الخيري في دولة اإلمارات والعالم العربي

األهلية الخيرية، وكلية الدراسات العربية واإلسالمية ألبناء دول 
.الخليج والدول األخرى وهو أحد مؤسسي جمعية بيت الخير

يب منمن فهمك للنص يعد مجعة املاجد  يف دوةل الإمارات والعامل العر1-

استخرج من النص إجابات األسئلة التالية ؟: السابع  النشاط 

-Aرجاالت السياسة-Bد رجاالت االقتصا-Cة رجاالت الفكر والثقاف

الإجابة الصحيحة من بني اخليارات أأخرت -2

ته ودل خادل  يف منطقة الش ندغة بديب حيث تفاصيل بيوهتا وأأزقهتا حمفورة يف ذاكر 

ه مهنا اكنت البيوت من احلجر واجلص ومن سعف النخيل فيا أأوقة كبرية تربط احلي بأأطراف

الواسعة ومهنا متوسطة الاتساع برأأيك ما هو العنوان املناسب لهذه الفقرة 

ماكن ميالد  خادل  A

القدمي يف الش ندغة وصف فن العامرة التقليدي B

فن العامرة احلديث  C

شوارع وأأزقة املدينة  D
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Aالثامن النشاط 

:طاقة أأكرث ادلول يف متوسط انتاج الطاقة النظيفة كنس بة من اجاميل ال

تونس-1

الكويت-2

املغرب -3

لبنان-4

دقق في 

الشكل 

https://seraj-uae.com/file/7664/


استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Bالثامن النشاط 

:اقة ادلول يف متوسط انتاج الطاقة النظيفة كنس بة من اجاميل الطأأقل 

تونس-1

الكويت-2

املغرب -3

لبنان-4

دقق في 

الشكل 
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Cالثامنالنشاط 

دقق في 

الشكل 

قمي وضع الإمارات ابلنس بة للطاقة النظيفة وفق الشلك ؟

% (42أأكرث من ) درجة عالية -1

% (40-20من ) متوسطة   -2

% (50أأكرث من ) عالية جدا -3

%(20-%5من ) منخفضة  -4
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Aالتاسع النشاط 

نتاج العاملي عام 6بلغت نس بة انتاج  :2019دول عربية من النفط من الإ

1-9.8%

2-22.2%

3-25.4 %

4-14.4%
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Bالتاسع النشاط 

:2019عام النفط العراق والإمارات من بلغت نس بة انتاج 

مليون برميل 1-5.8

مليون برميل 2-8.5

مليون برميل 3-7.7

مليون برميل 4-3.1
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Aالعاشر النشاط 

A- الدول الحبيسة في قارة أوروبامن:

اليونان  . 1

سويسرا. 2

اسبانيا. 3

فنلندا                  . 4

B- قارة أوروبا في شيبه جزيرة:

فرنسا  . 1

المانيا. 2

هولندا. 3

إيطاليا                . 4
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Bالعاشر النشاط 

A-وب بحر تشرف عليه أوروبا من الجن
:مقابل السواحل العربية 

األبيض  . 1

المتوسط. 2

األحمر. 3

مرمرة. 4

B- في البحر تتبع إيطاليا جزيرة
:المتوسط 

دلما  . 1

ايرلندا. 2

قبرص. 3

صقلية               . 4

https://seraj-uae.com/file/7664/


استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Cالعاشر النشاط 

A- دولة حدودية بين آسيا وأوروبا:

المانيا وبولندا. 1

روسيا وتركيا. 2

أوكرانيا وقبرص. 3

رومانيا وروسيا . 4

B-من الغرب يحد أوروبا المحيط:

الهندي. 1

الهادي. 2

االطلسي. 3

المتجمد . 4
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استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التالية ؟: Dالعاشر النشاط 

A- من الدول المشرفة على البحر
:األسود 

المانيا وبولندا. 1

روسيا البيضاء وتركيا. 2

أوكرانيا وقبرص. 3

رومانيا وبلغاريا . 4

B-ي دولة احتلت الخليج العربي تقع ف
:أوروبا على بحر الشمال 

البرتغال . 1

المانيا. 2

إيطاليا . 3

المملكة المتحدة . 4
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ية ؟استخرج من الشكل التالي  إجابات األسئلة التال: Aالحادي عشرالنشاط 

A-ا من الدول التي تقع في شرق آسي

اليابان. 1

السعودية . 2

كمبوديا . 3

روسيا . 4

B- دولة لها حدود مع الصين من جهة
الشمال 

اليابان. 1

منغوليا . 2

كمبوديا . 3

روسيا . 4
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استخرج من النص إجابات األسئلة التالية ؟: الثاني عشر   النشاط 

ا طاغًيا على أن ارتفاع درجة حرارة األرض هو إن هناك إجماًعا علمي ً

من علماء المناخ توصلوا % 97إْذ أن : من صنع اإلنسان في الغالب

بات إلى حد بعيد هو حرق. إلى هذا االستنتاج إن أحد أكبر المسب 

وهو ما زاد تركيز -أي الفحم والغاز والنفط -الوقود األحفوري 

.  لجويفي غالف أرضنا ا-مثل ثاني أوكسيد الكربون -غازات الدفيئة 

وهذا النشاط، المقرون بأنشطة أخرى مثل تمهيد األراضي للزراعة،

إن وفي واقع األمر، ف. يسب ب ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكبنا

ت العلماء متيق نين من الصلة بين غازات الدفيئة وارتفاع درجا

لتدخين الحرارة في كوكب األرض، بنفس قدر تيق نهم من الصلة بين ا

. ًرالكن هذه ليست استنتاًجا تم التوصل إليه مؤخ. وسرطان الرئة

فالمجتمع العلمي دأب على جمع ودراسة البيانات بشأن هذا طيلة 

ين وقد بدأت التحذيرات من االحتباس الحراري تتصدر العناو. عقود

بلًدا معاهدًة 165، وقع 1992وفي عام . منذ أواخر الثمانينيات

وقد ".اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"دولية، هي 

ؤتمر م"باسم )عقدت تلك البلدان اجتماعاٍت سنويًة منذ ذلك الحين 

اخي، ، بغية تطوير أهداٍف وأساليَب للحد من التغير المن"( األطراف

197ناك واليوم، بات ه. وكذلك التكي ف مع آثاره الماثلة للعيان فعالً 

".مناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال"بلًدا ملتزًما بـ
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A- المشكلة الرئيسية:

تغير المناخ-2المصانع-1

تصحرال-4سرطان الرئة-3

B-ة عدد الدول التي انضمت التفاقية األمم المتحدة اإلطاري

:م 1992بشأن تغير المناخ بعد عام 

دولة144-2دولة1-321

دولة165-4دولة3-197

C- (نذ بدأت التحذيرات من االحتباس الحراري تتصدر العناوين م

:هذه العبارة ( أواخر الثمانينات 

مفهوم-2تعميم-1

حقيقة-4توقع-3

D- أي من المفاهيم التالية يفسر المقصود بالغازات الدفيئة:

الغازات السامة األكثر خطورة، إذ يشل الجهاز العصبي وجميع وظائف الجسم. 1

ويمكن أن يكون قاتالً 

غازات تمتص األشعة تحت الحمراء المنبعثة عن سطح األرض ومن ثم إطالقها.2

مجّدًدا نحو األرض

ة عديم اللون، غير قابل لالشتعال، له رائح،N2Oمركب كيميائي بالصيغة الكيميائية . 3

محببة للنفس

النيون غازات ذات كثافة منخفضة، كما ينطبق على الغازات الخاملة مثل الهيليوم و. 4

واألرغون
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ستقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية أول محطة للطاقة"

ريقة النووية السلمية في العالم العربي بدور محوري في تغيير ط

تقبلي، اعتماد الدولة على مصادر الطاقة التي تسهم في دعم النمو المس

جيجاوات من الكهرباء اآلمنة والموثوقة 5.6وذلك عبر إنتاج 

ففي دولة . ياوالصديقة للبيئة التي تحد من االنبعاثات الكربونية سنو

ة بما اإلمارات وحدها ستنخفض االنبعاثات بعد تشغيل محطات براك

ا مليون سيارة من الطرقات سنوياً في الدولة، وهذ3.2يعادل إزالة 

ة التغير األمر يعد مهماً للغاية في سياق جهودنا الرامية للتصدي لظاهر

".مالمناخي والتحديات المرتبطة بتلوث الهواء على مستوى العال

طورة كما انها توفر فرصاً وظيفية مجزية ضمن التخصصات المت

سلة وتؤسس لقطاع نووي إماراتي مستدام، إلى جانب دعم تطوير سل

".توريد محلية تدعم هذا التوجه
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لتالية ؟استخرج من الشكل والنص  إجابات األسئلة ا: الثالث  عشر   النشاط 

-Aمليون طن سنوياً 42ذا استطاعت محطة براكة أن تحد من االنبعاثات الكربونية بواقع ا

:فان ذلك يعادل

مليون سيارة من الطرقات           6.4إزالة .2مليون سيارة من الطرقات3.2إزالة 1.

مليون سيارة من الطرقات 12.6إزالة . 4مليون سيارة من الطرقات   4.8إزالة 2.

-B ات دولة اإلمارات العربية المتحدة في تصميم وإنشاء المحطاستعانت

:بتكنولوجيا 

روسية-2أمريكية1.

كورية جنوبية-4يابانية-3

-C   تقع محطة براكة في منطقة:

العين -2الشارقة    1.

الفجيرة -4الظفرة        -3

-D توفر  محطة براكة في  الطاقة الكهربائية من حاجة الدولة:

.125        %2-30  %

3-40        %4-50%
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ـِة بيَن دائرَتي عرض  شمالَ خطِّ  º32-º12تقُع شبُه الجزيرِة العربي 

ي طول -º60االستواِء وبيَن خطَّ º34 ش تقريًبا شرَق خطِّ جرينت

ـِة في ا. عنَد رأِس الحدِّ  لن صِف الش ماليِّ مَن تقُع شبـُه الجزيرِة العربي 

اِت العالِم القديِم، في الجن ـِة وسَط قار  وِب الغربيِّ لقارِة الكرِة األرضي 

ـِة والبش بيعي  ها آسيا، وهَي وحدةٌ متماسكـٌة بحدوِدها الط  ـِة، يحدُّ ري 

ماِل العراُق واألردنُ   الجزيرِة تبلُغ مساحـُة شبهِ . ِمْن جهـِة الش 

ـِة ما يزيُد عن  وتحتلُّ نطاًقا مت صاًل منَ ( 2ماليين كم)3العربي 

شرًقا، ومْن بحِر األرِض يمتدُّ مَن البحِر األحمِر غرًبا إلى رأِس الحدِّ 

يِّ وخليِج العرِب والمحيِط الهنديِّ جنوًبا إلى رأِس الخليِج العرب
.العقبـِة شمااًل 

استخرج من النص  إجابات األسئلة التالية ؟: الرابع عشرالنشاط 

A-من تقع دول شبه الجزيرة العربية ض
المنطقة

الباردة. 1

المعتدلة. 2

الحارة. 3

الرطبة . 4

B-بب شبه الجزيرة العربية متماسكة   بس

وجود الحدود البرية . 1

عدم وجود عوائق طبيعية . 2

الوحدة الجغرافية . 3

وجود الحدود المائية  . 4
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ِة منُذ القَِدمِ  اِن دوِل شبِه الجزيرِة العربيَّ في حيِاتِهْم على مهنِة اعتمَد معظُم سك 

لُ أحَد األعمدِة ا ئيسِة لهذهِ الغوِص واستخراِج اللُّؤلِؤ؛ حيُث كانْت تشكِّ يِة الرَّ القتصادَّ

وِل، مثلِ  ِة المت حدِة والبحريِن، إال  أنَّ : الد   هذِه المهنَة تدهورْت دولِة اإلماراِت العربي 

لمنطقِة وبذلَك فقدْت دولُ اكثيرة منها ظهور اللؤلؤ الصناعي ،نتيجَة عواملَ 

يةِ  ا مْن موارِدها االقتصادَّ .نشاًطا وموِرًدا هام ً

ِة المتج ُة مَن الثَّرواِت الطبيعيَّ دِة، حيث تنتُج دولُ المنطقِة ما ُتَعدُّ الثَّروةُ السمكيَّ دِّ
العربيِّ يزيُد على ُخْمِس اإلنتاِج 

استخرج من النص  إجابات األسئلة التالية ؟: النشاط الخامس عشر

A-عماد االقتصاد في شبه الجزيرة
العربية قديما هو 

الصيد. 1

التجارة. 2

الزراعة. 3

الغوص. 4

B-السبب الرئيس في تراجع مهنة
ارات الغوص على اللؤلؤ في البحرين واإلم

ظهور النفط. 1

التجارة االلكترونية . 2

الزراعة المحمية . 3

ظهور اللؤلؤ الصناعي . 4
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أأي ادلول تعترب جاذبة لذلكور -3

أأي ادلول تعترب طاردة لذلكور -1

أأي ادلول دلهيا توازن بني اذلكور والاانث -2

اس تخلص من الرمس

ج ابة البياين التايل اإ

الأس ئةل التالية 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A B C D

توزيع نسبة الذكور واالناث 

نسبة الذكور نسبة االناث

الرسم  إجابات األسئلة التالية ؟استخرج من : النشاط السادس عشر
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استخرج من النص  إجابات األسئلة التالية ؟: النشاط  السابع عشر
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: المشكلة التي يتحدث عنها النص السابقحدد -
......................................................................................................................

: للحد من هذه المشكلةالمناسبة الواردة في النص الحلول اقترح ثالثة من -

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

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

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

االختيار ؟ما هو أنسب الحول تطبيقاً من وجهة نظرك؟ وسبب هذا 

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

........................................................................
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شديد اذلي املروري ال الازدحام خيفى عىل أأحد منا ما يعانيه ساكن املدن الكربى من ل 

آخر، مفع تزايد ازدحاما غري ً بوالآخر يزداد يوما وسع العمراين للمدينة نرى بني احلني  عد أ

شلكة يف م الأس باب مس بوق ، حيث تشلك الهجرة من القرى والريف أأمه الغري 

مل معها املروري، كذكل وجود اخلدمات واملراكز احلكومية وخاصة اليت يتعاالازدحام 

ني حمرتفني املواطن بشلك مبارش يف مركز املدن الكربى، وعدم وجود خمططني معراني

الأمر ا يزيد دلى اجلهات احلكومية يتسبب يف عدم اختيار مراكزها بشلك حصيح مم

ىل غياب وسائل النقل العام اليت تعد أأحد أأمه ابلإضافة تعقيدا،  يف تفامق هذه اب الأس باإ

آخر و ،   يف الشوارع غري املشغوةلالأجرة الواسع لس يارات الانتشار املشلكة يومًا بعد أ

.والطرق الرئيس ية

استخرج من النص  إجابات األسئلة التالية ؟: النشاط  الثامن  عشر

:  المشكلة التي يتحدث عنها النص السابقحدد -

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

:  سجل ثالثة أسباب لهذه المشكلة-

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

اقترح ثالثة من الحلول المناسبة للحد من هذه -

:...........................................................المشكلة

االختيار؟ما هو أنسب الحول تطبيقاً من وجهة نظرك؟ وسبب هذا -
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استخرج من الشكل   إجابات األسئلة التالية ؟: النشاط  التاسع   عشر

.اخرت الإجابة الصحيحة الأكرث دقة  

مليار درمه عىل فطاع التعلمي 10.4وفق اخملطط اذلهين التايل ما دلةل انفاق دوةل مبلغ 

أأمهية التعلمي  A

الهنوض ابلتعلمي  B

التعلمي أأساس هنضة مجيع القطاعات  C

رغبة ادلوةل يف تطوير التعلمي  D
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استخرج من الشكل   إجابات األسئلة التالية ؟: النشاط  عشرون

.اخرت الإجابة الصحيحة  

الرتتيب الصحيح للأولوية الانفاق عىل قطاعات ادلوةل يه 

عاشات امل–ادلمج الاجامتعي –التعلمي –الصحة –الإساكن  A

علميالت–ادلمج الاجامتعي –املعاشات –الصحة –الإساكن  B

ساكن الإ –ادلمج الاجامتعي –املعاشات –الصحة –التعلمي  C

لصحة ا–ادلمج الاجامتعي –التعلمي –املعاشات –الإساكن  D
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ة ؟استخرج من النص  إجابات األسئلة التالي: النشاط  الحادي والعشرون 

ي مند للغوص تاريخ عريق اشتهرت به منطقة الخليج العرب: السؤال األول 

تب وما  تر, المنطقة بحرفة الغوص على اللؤلؤه ذهحيث عمل سكان ,القدم 

سبب إال أن هده المهنة تراجعت كثيراً  في اآلونة األخيرة ب,عليها من تجارة 

ي ضوء ظهور اللؤلؤ الصناعي واكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي ؟ ف

ة التي يدور مطالعتك لهدا النص أختر اإلجابة الصحية لتقدم لنا الفكرة الرئيس

:  حولها النص 

منطقة الخليج العربي ودورها في التجارة العالمية  A

مهنة الغوص على اللؤلؤ  B

ظهور النفط في منطقة الخليج العربي  C

تراجع مهنة وتجارة الغوص على اللؤلؤ  D

ربي مند للغوص تاريخ عريق اشتهرت به منطقة الخليج الع: السؤال الثاني  

ب وما  ترت, المنطقة بحرفة الغوص على اللؤلؤه ذهحيث عمل سكان ,القدم 

سبب إال أن هده المهنة تراجعت كثيراً  في اآلونة األخيرة ب,عليها من تجارة 

ابان ظهور اللؤلؤ الصناعي  حيث تم  إنشاء مزارع اللؤلؤ الصناعي في الي

لنص أختر اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي ؟ في ضوء مطالعتك لهدا ا

ؤ الصناعي إجابتين صحيحتين تبين لنا من خاللهما أسباب تراجع تجارة اللؤل

إنشاء مزارع اللؤلؤ الصناعي  A

التطور الصناعي الكبير في المنطقة  B

ي اكتشاف  النفط في منطقة الخليج العرب C

االعتماد على الزراعة والثروة الحيوانية  D
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ية ؟استخرج من النص  إجابات األسئلة التال: النشاط   الثاني والعشرون 

» حسابية » رياضية من النص حقيقية استخرج -1

رباح فدخل الغواص يعتمد على نسبة األ,لنظام الغوص معادالت حسابية دقيقة 

روبية في كل موسم يحصل السيب على1000العامة وقد يكون على سبيل المثال

صل نصف  ما يحص عليه الغواص  ويحصل الفليج على خمس المبلغ الذي يح

.عليه الغواص 

الغواص يحصل على نصف ما يحصل عليه السّيب  A

وفق المثال 1000روبية والسّيب 200الغواص يحصل على  B

500السّيب يحصل على نصف مبلغ الذي يحصل عليه الغواص أي 

درهم200يحصل  علىوالفلّّيج

C

يحصل الفلّّيج على نصف ما يحصل عليه السّيب  D

الفكرة الرئيسة من النص استخرج -2

لمئات ارتبط االنسان اإلماراتي بالبحر وجذوره فيه بعيدة تمتد

ول ويحكى عن البحر والغوص الكثير من القصص ح, السنين 

ما اسهم في تعزيز , دورهما في إرساء قواعد الحياة ومفهومها 

.م معارف األجداد واحترام البيئة لضمان عطاء البحر على الدوا

أهمية االنسان اإلماراتي  A

تاريخ االنسان اإلماراتي  B

دور البحر والغوص في إرساء دعائم الحياة  C

البحر والغوص مهنة األجداد  D
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جاابت الأس ئةل : السؤال الثالث والعرشون  اس تخرج من النص اإ

الدولة العربية التي ورد ذكرها في النص هي -1

العراق                اليمن                 مصر             العراق   ABCD

قامت اإلمارات في عهد الشيخ زايد بإعادة بناء سد -2

الموجب              شويب                مأرب             العالي   ABCD

تقع اليمن في جنوب غرب قارة -3

آسيا                  أوروبا                أفريقيا    ABC

يحد اليمن من الشمال -4

السعودية             العراق             ُعمان             اإلمارات   ABCD

تقد اإلمارات المساعدات االنسانية لدولة -5

السعودية             العراق              اليمن             اإلمارات   ABCD
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الرابع والعشرون  النشاط  
:اقرأ النص التالي ثم أجب عن ما يأتي 

مهم ولقد تعتبر منطقة الخليج العربي من المناطق ذات الموقع االستراتيجي ال

تصادية زاد االهتمام العالمي بمنطقة الخليج العربي بعد ظهور النفط بكميات اق

مما جعل دول مجلس التعاون تركز االهتمام على االستقرار واألمن في 

ين المنطقة ولقد مرت فكرة قيام مجلس التعاون بعدة مراحل ،أوال مقابالت ب

، و ثانيا جولة وزير خارجية الكويت في الدول 1980القادة الخليجيين عام 

الخليجية ، ثالثا اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ، رابعا إعالن

 . 1981مايو 25قيام مجلس التعاون الخليجي في 

متى زاد االهتمام العالمي بمنطقة الخليج &

العربي ؟

ماهي أول مراحل قيام مجلس التعاون الخليجي ؟&

متى أعلن عن قيام مجلس التعاون &

الخليجي ؟

ما هي ثالث مرحلة في قيام مجلس &

التعاون الخليجي ؟
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 Leeمور القنصل العام الأمرييك يف الظهران ابململكة العربية السعودية يل دين بعث 1968

Dinsmore متقريرًا ىل واش نطن عن أأول لقاء مجعه ابحلامك الشاب اجلديد لإ ارة أأبوظيب مسو رساًي اإ

آل  جعابه الشديد بذاكئه املتقد ، وأأسهنيان، الش يخ زايد بن سلطان أ لوبه املشوق يف عرب فيه عن اإ

ىل أأن . الواحضةاحلديث وحصافته الس ياس ية  . . .  زايد يعترب . . .» وأأشار القنصل العام يف تقريره اإ

ه يف تسخري هذه بلك موضوعية رجاًل ذا قوة حيسب لها أألف حساب ، بفضل ذاكئه وثرائه ، ورغبت

«[ الرثوة خلدمة مواطنيه 

1ن  الخامس  والعشرو النشاط  

ما الفكرة الرئيس التي يدور حولها النص ؟: النشاط رقم واحد 

التقرير الرسي Aة الس ياسة الأمريكي B

ادية خشصية زايد القي C ية زايد توجيه الس ياسة الأمريكية لطبيعة التعامل مع خشص D

الشخصيات الواردة في الفقرة ؟: 2النشاط رقم 

الش يخ زايد رمحه هللا  Aالش يخ زايد ويل دينمور B

يل دينمور  Cالقنصل الأمرييك وحامك أأبو ظيب D
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 Leeمور القنصل العام الأمرييك يف الظهران ابململكة العربية السعودية يل دين بعث 1968

Dinsmore متقريرًا ىل واش نطن عن أأول لقاء مجعه ابحلامك الشاب اجلديد لإ ارة أأبوظيب مسو رساًي اإ

آل  جعابه الشديد بذاكئه املتقد ، وأأسهنيان، الش يخ زايد بن سلطان أ لوبه املشوق يف عرب فيه عن اإ

ىل أأن . الواحضةاحلديث وحصافته الس ياس ية  . . .  زايد يعترب . . .» وأأشار القنصل العام يف تقريره اإ

ه يف تسخري هذه بلك موضوعية رجاًل ذا قوة حيسب لها أألف حساب ، بفضل ذاكئه وثرائه ، ورغبت

«[ الرثوة خلدمة مواطنيه 

2ن  الخامس  والعشرو النشاط  

استخرج من النص موقع مكاني ؟: 3النشاط رقم 

ة الظهران والسعودي Aالظهران وواش نطن B

ران أأبوظيب واش نطن والظه Cية أأبو ظيب والظهران وواش نطن والسعود D

؟« ابحسموضوعية رجاًل ذا قوة حيسب لها أألف بلك »التالية ما دلةل امجلةل : 4النشاط رقم 

اكم املنطقة ادلعوة لإعادة النظر يف  الهنج املتبع يف  التعامل مع ح A

مدح لشخصية الش يخ زايد رمحه هللا  B

مجةل خربية لوجود حامك جديد C

ىل التعاون مع الش يخ زايد رمحه هللا  دعوة اإ D
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 Leeمور القنصل العام الأمرييك يف الظهران ابململكة العربية السعودية يل دين بعث 1968

Dinsmore متقريرًا ىل واش نطن عن أأول لقاء مجعه ابحلامك الشاب اجلديد لإ ارة أأبوظيب مسو رساًي اإ

آل  جعابه الشديد بذاكئه املتقد ، وأأسهنيان، الش يخ زايد بن سلطان أ لوبه املشوق يف عرب فيه عن اإ

ىل أأن . الواحضةاحلديث وحصافته الس ياس ية  . . .  زايد يعترب . . .» وأأشار القنصل العام يف تقريره اإ

ه يف تسخري هذه بلك موضوعية رجاًل ذا قوة حيسب لها أألف حساب ، بفضل ذاكئه وثرائه ، ورغبت

«[ الرثوة خلدمة مواطنيه 

3ن  الخامس  والعشرو النشاط  

مع شعبه ؟مجةل وردة يف الفقرة تدل عىل هنج الش يخ زايد يف التعامل: 5النشاط رقم 

نيه رغبته يف تسخري هذه الرثوة خلدمة مواط  A

بلك موضوعية رجاًل ذا قوة حيسب لها أألف  B

جعابه الشديد بذاك ئه املتقد عرب فيه عن اإ C

أأسلوبه املشوق يف احلديث  D

طقة ؟ماذا  يعين وجود قنصل أأمرييك يف املن: 6النشاط رقم 

بداية عالقات أأمرياك مع املنطقة A ىل املنطقة زايرة اإ B

عالقات حرب مع املنطقة  C

ة هناية العالقة الأمريكية مع املنطق D
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نماذج من الوزارة  السادس  والعشرون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  السابع  والعشرون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الثامن   والعشرون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  التاسع   والعشرون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الثالثون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الحادي و  الثالثون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الثاني و  الثالثون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الثالث  و  الثالثون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الرابع و  الثالثون  النشاط  
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نماذج من الوزارة  الخامس و  الثالثون  النشاط  
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السادس والثالثون  النشاط  

مدينة سوهاج في مصر تقع ضمن مناطق السهول ؟-1

-A                         الساحلية-B                  الداخلية-C  الفيضية

تشرف جمهورية مصر العربية على مضيق صناعي هو ؟-2

-A                         جبل طارق-B                  قناة السويس-C  هرمز

تقع مدينة اإلسكندرية ضمن إقليم ؟-3

-A               البحر المتوسط-B                         الصحراوي-C  الموسمي

هي شبه جزيرة تتبع لمصر ؟-4

-A                         ايبيريا-B                            البلقان-C  سيناء

عاصمة مصر هي القاهرة وتقع  على راس  دلتا ؟-5

-A                        النيل-B                            المسيسبي-C  النيجر

تقع الصحراء في مصر في جهة ؟-6

-A                          الشرق-B                         الغرب-C   الجنوب
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السابع  والثالثون  النشاط  
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ن خليفة برئيس الدولة الشيخ

يخ بعد وفاة المغفور له الش: زايد 

بن سلطان آل نهيان تولىزايد

الشيخ خليفة بن زايد منصب

رئيس الدولة في نوفمبر في

وكان يشغل منصب ، 2004

حاكم إمارة أبو ظبي قبل وفاة 
.والده

الشيخ محمد بن راشد هو نائب

رئيس دولة اإلمارات العربية

اء المتحدة ورئيس مجلس الوزر

حدة بدولة اإلمارات العربية المت

وحاكم إمارة دبي، هو من 

ي الرجال الذين كتبوا أسماءهم ف

من تاريخ دولة اإلمارات بكثير

يقها االنجازات التي استطاع تحق

وف في الفترة الماضية، لهذا س

يل نعرف سويا بعض التفاص

.عن الشيخ محمد بن راشد

حاكم إمارة الشارقة ، رئيس 

المجلس األعلى لالتحاد ، وقد 

خيه تولى حكم الشارقة بعد وفاة أ

ي الشيخ خالد الذي لم يستمر ف

الحكم سوى سنة واحدة ، اشتهر

م الشيخ سلطان باهتمامه بالعل

والتاريخ ، القراءة ، ورث من 

ه والده الشيخ محمد القاسمي وأخو

الشيخ خالد حكم اإلمارة وسعة 

الصدر ، والقدرة على التعامل 

بحكمة مع مشاكل المواطنين 
.والسعي لحلها 

الشيخ سعود بن صقر

فبراير 10)القاسمي 

، عضو (-1956

د المجلس األعلى لالتحا

حاكم إمارة رأس الخيمة

لشيخ سعود بن راشد بن

أحمد بن راشد بن أحمد بن 

أكتوبر 1)عبد هللا المعال 

، حاكم إمارة أم (-1952

القيوين وعضو المجلس 

األعلى لالتحاد بدولة 
.اإلمارات العربية المتحدة

الشيخ حمد بن محمد 

الشرقي ، حاكم إمارة 

الفجيرة منذ عام 

وعضو 1974

المجلس األعلى 

ام لالتحاد األعلى لحك

ولد في . اإلمارات

إمارة الفجيرة 

حميد الشيخ حميد بن راشد بن حميد بن عبد العزيز بن

اكم بن راشد النعيمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد ح

تولى الحكم . إمارة عجمان، وهو الحاكم العاشر لإلمارة

بعد وفاة أبيه الشيخ راشد بن حميد النعيمي
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:الثامن   وثالثون   النشاط  

حاكم إمارة أبوظبي تولى الحكم بعد وفاة والده الشيخ زايد هو الشيخ ؟-1

-A                خليفة-B           سعود-C              حميد-D محمد

الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة هو حاكم إمارة ؟-2

-A             الشارقة-B           دبي-C              عجمان-D  أم القيوين

الشيخ  سعود بن راشد المعال هو حاكم إمارة ؟-3

-A             الشارقة-B           دبي-C              عجمان-D  أم القيوين

يحكم إمارة تقع على الخليج العربي وبحر ُعمان هو الشيخ ؟-4

-A             سلطان-B           حميد-C              سعود-D راشد

هي اإلمارة الوحيدة على بحر عمان يحكمها الشيخ حمد بن محمد الشرقي ؟-5

-A             الشارقة-B           دبي-C             الفجيرة-D  أم القيوين

؟حاكمها الشيخ سعود بن صقر تعرف بمقاومة المحتل اإلنجليزي هي إمارة-6

-A             الشارقة-B    رأس الخيمة-C              عجمان-D  أم القيوين

الشيخ  حميد بن راشد النعيمي  هو حاكم إمارة ؟-7

-A             الشارقة-B           دبي-C              عجمان-D  أم القيوين
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م، بعَد أْن 1871مانّيـِة عاَم انفرَد آُل ُصباٍح بحكِم الكويِت الّتي خضَعْت للّسيادِة العث

، وأنَّ سفَنُه سترفُع العلمَ أصدَر الباُب العالي َفَرماًنا ُيْعلُِن فيِه أنَّ الكويَت بلٌد م ستقلٌّ

م 1899، الّذي ارتبَط عاَم (مبارٌك بُن الُصباحِ )كاَن ِمْن أبرِز حّكاِمها الّشيُخ . العثمانيَّ 

ِت م اعترَفْت بريطانيا بسيادِة الكوي1961وفي عاِم . بمعاهدِة حمايٍة مَع بريطانيا

احتالل العراق للكويت وفي عام 1990وفي عام . الكاملِة، وبذلَك أعلَنْت استقاللَها

ي تول الشيخ نواف األحمد الصباح الحكم ف,تحررت من االحتالل العراقي 1991

2020عام 

:لة بعد قراءة النص التالي أجب عما يليه من أسئ:  والثالثون  التاسع   السؤال   

لنص أين تجد تفسير  معطيات الخط الزمني التالية في ا: االستراتيجية  األولى 

2020 1899

ل االستقال

1990

التحرر 

من 

العراق 

خضعت 

للسيادة 
العثمانية 
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ن صقر هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان ب

هـ، 1358بن راشد القاسمي ولد يوم األحد في الرابع عشر من جمادى األولى سنة 

هر قد بدأ سموه تعليمه العام في ش.م بمدينة الشارقة1939الموافق الثاني من يوليو عام 

مل سموه مدة عامين منذ فبراير عام في مدرسة اإلصالح القاسمية1948سبتمبر سنة 

كمدرس لمادتي اللغة االنجليزية والرياضيات بالمدرسة 1963وإلى سبتمبر 1961

.الصناعية بالشارقة

وبعد عودته إلى الشارقة بعد اتمامه دراسته . 1965ثم تسلم رئاسة البلدية في عام 

تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة إدارة مكتب سمو الحاكم بإمارة 1971الجامعية عام 

.الشارقة

مبر عام وبعد أيام من قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة صباح يوم الثاني من ديس

صاحب ، وتحديداً في اليوم التاسع من ديسمبر تم تشكيل مجلس الوزراء ونصب1971

.السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يومها وزيراً للتربية والتعليم

هـ الموافق الخامس 1391وفي يوم الثالثاء التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة سنة 

مي تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاس1972والعشرين من يناير 

مي بعد مقاليد حكم إمارة الشارقة بعد مقتل حاكم الشارقة آنذاك الشيخ خالد بن محمد القاس

دولة انقالب قاده الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ، وليكون عضواً لمجلس األعلى ل

عاماً 32االمارات العربية المتحدة، وكان عمر سموه آنذاك 

مهارة تصميم الخط الزمني 

ولد حفظه هللا الدراسة  المهنة 

مدرس

ةرئيس بلدي ةوزير تربي حاكم 

الشارقة 

1939 1948 1961 1965 1971 1972

ث مالحظة الخط الزمني يجب أن يكون له بداية عندما نتحد

ة عن حياة شخصية معينة وفي حالة وفاته يكون له نهاي
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الإجاابت 

المدير عارف آل علي 6نطاق3مجلس مدرسة الهير المعلم عمر حسن 
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نشأأة الش يخ محمد بن زايد حفظه هللا - 1س

الرتتيب الثالث-

خرجي لكية ساند هريست -

-2004

احلس نة القدوة-

التغريات اجليولوجية والتضاريس  2س

الانقالب اجليولويج لسطح الأرض 

اجلبال

عام 500

بطيئة اس تغرقت ماليني الس نيني 

تغري تضاريس املنطقة 

التيثس 3س

جبل الظنة

مليون 260شامل 

جبل الظنة وجبل احلجر

مليون عام 100

مقطع عريض لتضاريس الوطن العريب 4س

جبال طوبقال

متوسطة 

البحر الأمحر واخلليج العريب
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1 (A       )2- (B            )3- (C               )4- (D   ) 5س

قيام دوةل الإمارات   -1972توىل امحلك-1939ودل عام 1 6س

مدرس     وزير     حامك -2

طوة الشخص الناحج يف معهل هو من يتدرج يف حياته املهنية خطوة خب-3

1 (C       )2- (B            ) 7س

1 8Aس

2 8Bس

4 8Cس

2 9Aس

3 9Aس

A-2                        B-4 10Aس

A-2                      B-4 10Bس

A-3                     B-4  10سC

A-4                      B-2 10سD

A-1                    B-2  11س

A- 2                  B-4             C-1               D-2      12س

A- 1                  B-4             C-3               D-1      13س

A-3                B- 14س     2

A-4                B- 15س      4

1(D)                     2-(A)                   3-(B)    16س

–لية املكتبات املن –معرض الكتاب ) مبادرات -العزوف  عن القراءة          -

املسابقات والتحفزي -(                املسابقات 

17س
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الازدحام املروري - 18س

الهجرة وتركز اخلدمات يف املدن-

النقل امجلاعي ونقل متركز اخلدمات خارج املدن-

التخطيط اجليد -

C 19س

C 20س

A-اثنياً   D--أأولً  21س

1- C                           2- C   22س

1- B          2- C         3- A         4- A         5- C   23س

بعد ظهور النفط  24س

قادة اخلليجمقابالت بني

15-5-1981

اجامتع وزراء اخلارجية 

1-D             2-B       3- D       4-A         5-A          6-A            25س

1- B         2-A     3-D       4-A    5-C          26س

6-A                 7-A               8-B              9-B            10-C   27س

11-B            12-C                  13-A                14-B      15-A 28س

16-A        17-A          18-B         19-A              20-C         29س

21-A    22-C     23-B    24-A       25-B         30س

ميناء جبل --املدينة العني     -27الاحتاد               الامارات قوهتا يف-26

جزيرة أأبو موىس -اخلليج العريب      -عيل                    

7الإمارات                         عامن                       -28

زايد            أأبو ظيب              29-1971

31س
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1-B 2-D    3-A    4-C    5-B    6-B    7-A    8-C    9-A    10-B    32س

11-B    12-A    13-B    14-C    15-D    16-A    17-A  18-B    19-D   20-C   

21-B     

33س

22-A     23-A    24-D    25-A     26-B     27-D    28-B    29-A   30-B 34س

ليوا             –جبل حفيت                                       ب -ا-31 35س

جابة حرة            -33اجلبال الرشقية               بسبب وجود-32 جابة حرة -34اإ اإ

1-C    2-A     3-D       4-A    36س

1-C    2-A    3-D     4-A                 37س

1-A     2-B    3-D      4-A     5-C      6-B     7-C 38س

حترير الكويت من العراق   1991-2نواف الأمحد الصباح                           -1-2020 39س

اس تقالل الكويت1961-4الاحتالل العرايق للكويت                       3-1990

الس يادة العامثنية عىل الكويت1871-6معاهدة امحلاية مع بريطانيا                        5-1899
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مالحق 

المدير عارف آل علي 6نطاق3مجلس مدرسة الهير المعلم عمر حسن 
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تعريف مهارة التعميم 

تى هي تلك المهارة التى تستخدم لبناء مجموعة من العبارات أو الجمل ال

تشتق من العالقات بين المفاهيم ذات الصلة 

مجاالت تطبيق مهارة التعميم

ل التعلم تطبق مهارة التعميم فى تأسيس عالقات قوية بين المفاهيم من أج

.ومعنىبسرعة أكبر، وتنظيم المعلومات من أجل جعل العالم أكثر تنظيماً 

خطوات مهارة التعميم

ىل التعممي عهناهندف من عدد عنارص املعلومات اليت التأأكد -1 .اإ

ىل مجموعاتتصنيف .2 .هذه املعلومات املتاحة اإ

.اخلصائص العامةحفص طريقالعالقات بني اجملموعات عن اس تنتاج -3

.اخلصائص املتعلقة بلك مجموعةتلخيص .4

ليهحتديد .5 .التعممي اذلي مت التوصل اإ

.التعممي من أأجل التحقق من صدقهاختبار 6.

.اخلطوات وحفص مدى فعاليهتاتطبيق -7

.  بعملية حفص التعمميالقيام -8

.عىل حتديد جمالت التحزيالعمل -9

.لك تعمميىفعىل حتديد املفاهمي العمل -10

ىل احلقائق النظر -11 يتضمهنا التعممي الىتاإ

.أأجل تدقيقهامن -12

عىل تدقيق أأو حفص الافرتاضاتالعمل -13

.الصحيحة أأو غري املكمتةلغري 14
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.اهلمحياول مجيع الآابء جعل احلياة صعبة عىل أأطف-

.لك ابئع يكذب لكسب املزيد من املال–

.الواجبات املنلية سهةل للغاية–

.الواجبات املنلية صعبة للغاية–

.أأكرث برودة من أأوروابالولايت املتحدة –

.ةمجيع النساء يريدون أأن يكون دلهيم أأرس كبري –

.الرجال مجيعا خائفون من الالزتام–

د بدء أأفضل طريقة لتكوين صداقات جديدة يه جمر –

.التحدث مع الناس

.ل أأحد يعتقد حقا أأن الأرض مسطحة–

.بمعظم الس ياس يني يتسمون ابجلشع والتالع–

مثال  
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ا منذ وجود الإنسان عىل هذه الأرض وهو يسعى ليس تكشف خباايه

 التسهيل من وأأرسارها، وقد سامه التطّور من الناحية العلمية والتكنولوجية يف

يف هذا املقال معلية البحث ودراسة الكون وما عليه من خملوقاٍت ونبااتٍت، و

ء، مما مّت التوصل س نعرفمك عىل مجموعٍة من احلقائق العلمية اليت أأدهشت العلام

ليه يف العصور القدمية واحلديثة .  اإ

احلقائق 

النظريات 
، للكمة الثالثّية نََظرَ بأأهّنا مصطلح مش تق من ا: تُعرُف النظريّة لغةً 

فُتعرف : اً ومعناها التأأّمل أأثناء التفكري بيشء ما، أأّما اصطالح

ن علميًا، أأم بقواعد ومبادئ تُس تخدُم لوصِف يشء ما، سواء أأاك

النظرية حقيقة معّينة، فلسفيًا، أأم معرفيًا، أأم أأدبيًا، وقد تثبُت هذه

طالحيّة أأو تسامُه يف بناِء فكر جديد، ومن التعريفات الاص

ّية يه دراسة ملوضوع معني دراسة عقالن : الأخرى للنظريّة

النتاجئ اليت ومنطقيّة، من أأجل اس تنتاجِ مجموعة من اخلاُلصات و 

.  علهيا النظريّةتسامُه يف تعزيز الفكرة الرئيس ّية اليت تُبىن

Volume 0%  25س ينهتيي هذا الإعالن خالل
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وميكن . ـ احلقائقوجه عام، يعد الرأأي اعتقاًدا ذاتًيا ويكون نتيجة لـ مشاعر أأو تفسري ل

آراء معارضة ي دمعها تأأييد الرأأي عن طريق احلجج، عىل الرمغ من أأنه ميكن عرض أ

يُمكن أأن يكون . واندًرا ما تتغري الآراء دون تقدمي ُحجج جديدة. مجموعة احلقائق نفسها

ن تأأييد أأحد الآراء عن طريق احلقائق أأفضل من ت آخر الرأأي مسببًا؛ حيث اإ أأييد رأأي أ

كن أأن ينشأأ ويف حاةل الاس تخدام العريض، مي. عن طريق حتليل املناقشات املؤيدة هل

وقد . ورغباتهمصطلح الرأأي نتيجة لـ منظور الفرد وفهمه ومشاعره اخلاصة واعتقاداته

ىل دليل، عىل العكس من املعرفة و  ىل معلومات ل تستند اإ الواقع القامئ عىل يشري الرأأي اإ

.الاعتقادات

اآلراء  

الفرق بني الرأي واحلقيقة 

ن  ميانية، ويه كذكل اليشء املثبت ابلأدةل العل ( احلقيقة)فاإ مية والرباهني، ولهذا يه احلقائق الإ

ن احلقائق يه الأش ياء املتفق علهيا ول جمال فهيا للرأأي الشخيص، يف ا لقضااي ادلينية والعلمية فاإ

ن للحقيقة، احلقيقة واجلنائية والاجامتعية ل تأأيت احلقيقة عىل أأهواء الناس ولكن الناس خيضعو

.ملزمة، الرأأي الشخيص غري ملزم

أأ فهيا ومن ذكل يتكون الرأأي الشخيص هو نتاج خربات الشخص وتعلميه وجتاربه والبيئة اليت نش

الشخص يف مكرجع خشيص يس متد منه وهجات نظره يف أأمور احلياة مثل رأأي( الإدراك)دليه 

عمل يف قطاع ساعات العمل أأو أأسلوب تقيمي الأداء أأو طريقة املدير يف الإدارة أأو تفضيل ال

آخر يف الس ياحة آخر، أأو تفضيل بدل عىل أ .دون أ
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.  يات اخملتربة والقواننييه تفسري لبعض جوانب العامل الطبيعي اليت تدمعها احلقائق والفرض النظرية

.الاقتباس أأعاله هو نسخة مبسطة من النظرية النسبية العامة لآينش تاين

ن لك جسمني ينجذابن عىل أأساس مدى خضامة لك مهنام واملس افة بيهنام، نيوتن قال اإ

ن هذا حيدث لأن كتةل لك اكئن تشوه  آينش تاين اإ س يج الكون، ولكام ن ” حرفيًا“بيامن قال أ

.كربت الكتةل، لكام ازداد التشوه

ن النظرية يه النسخة الهنائية الصحيحة مجليع البياانت العلمية، وهذا هو وابلتايل فاإ

ن التطور هو  .”جمرد نظرية“السبب يف أأنه من غري املنطقي أأن نقول اإ

ضية  الفرق بني احلقيقة والنظرية والفر

كن اختبارها، مي” مشاهدة“حول مالحظة ” بيان مؤقت“يه تفسرٌي مبديٌئ الفرضية

أأيت عادة مع مجموعة أأي مالحظة ت. فهيي تعترب نقطة انطالق ملزيد من التحقيق والتأأكيد

ن فرضيتك ميكن أأن ت ذا لحظت أأن البجعة بيضاء، فاإ كون بأأن مجيع من الفرضيات، اإ

وبعد . باغ فقطالبجع مطيل، أأو أأن الشمس جتعل لونه أأبيض، أأو أأن ريشها يفتقد الص 

الفرضيات، أأن تقوم بفرض تكل الفروض، ميكنك بعد ذكل التحقيق يف لك هذه

ن وجدت وتأأكيد تكل الفرضيات املدعومة أأكرث ابدلليل، اإ

يدها مراٍت مت تأأك ” مشاهدة“يه مالحظة احلقيقةيف العمل، 

غراض عديدة، حبيث ميكن للعلامء، مجليع الأهداف والأ 

.”حقيقية“العلمية، قبولها عىل أأهنا 
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دمًا الافرتاضات، فاختذ لقد قام العامل الراحل الكبري أألربت أأينش تاين بصياغة نظريته النسبية مس تخ

ضافة الرسعات"ظاهرتني متت مشاهدهتام ، فاكنت أأول مالحظة أأن  ويل العامل وفق حت)يشء جائز " اإ

ضافة الرسعات"، وبأأن هذه اخلاصية (جاليليو ، (وموريلميلكسونوفق جتربة)ل تنطبق عىل الضوء" اإ

ريته بناء علهيام، مع قيامه فافرتض العامل أألربت أأينش تاين بأأن هاتني املشاهدتني حصيحتني، فصاغ نظ

ضافة الرس  عات حس امب يتعلق يف بتعديل بس يط عىل حتويل العامل جاليليو، وذكل يك يس توعب خاصية اإ

نشاؤه وفق النظرية النسبية يقوم عىل فرض  .ية ثبات رسعة الضوءرسعة الضوء، فاكن المنوذج اذلي مّت اإ

مثال على النظريات

كواكب يه أأفالك تقول نظرية بطلميوس بأأن الأرض مركز منظومة العامل، وابن الشمس والقمر وبقية ال

ة عىل قبة كروية، تقع تدور حول الأرض، بينا جند أأن النجوم وفق النظرية العلمية لبطلميوس فهيي متوزع

بأأهنا اكنت نتيجة خارج فكل الأرض، وبناء عىل ذكل جاء تفسري هذا العامل للحركة الرتاجعية للكواكب

 نظرايت الرأأساملية والاشرتاكية يه. الأرضلوجود أأفالك دائرية أأصغر للكواكب اليت تدور حول 

مهارة اخلط الزمين  

BHS18 BHS67 BHS8

م.ق5500 م.ق4500 م.ق3500 م.ق2500 1500 م.ق

م.ق5000 م.ق4000 م.ق3000 م.ق2000

م.ق5000-4000 م.ق2500-2000 م.ق2000-1200
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العربياخلليجعلىتقعاإلمارات-احلقائق
.مكررةمجععمليةالضرب-
.الشمسحولاألرضتدور-

.مدينة دبي أمجل مدن العامل-الرأي  
.الرياضيات أصعب من الفيزياء -
.حممد  إنسان ذكي و ملاح-

:ة يف العبارات التالية بني الرأأي و احلقيقميزي  

.نة احلياة يف الريف أأمتع من احلياة يف املدي -

.ش تاءً الإمارات  تسقط الأمطار يف -

.طالب همذب وكرمي همند  -

.تربية امحلام أأفضل من تربية ادلجاج -
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املعمل 

براهمي عطا هللامعر حسن اإ

ناسب اس تمكل متطلبات اخلريطة من خالل وضع املصطلحات يف املاكن امل 

همارة 

قراءة اخلرائط 

مضيق باب 

المندب 

مضيق هرمز 

بحر عمان 

خورفكان

رأس الخيمة

البحر األحمر

ط البحر المتوس
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 الشَّارقـِة كاَن مكانًا دلَِّت االكتشافاُت األثريَّةُ على أنَّ جبَل بحيص في إمارةِ 

ٍة في العصِر الحجريِّ الحديثِ   الُعلماُء على العديِد عثرَ . لحياِة مجموعاٍت بشريَـّ

م، ووجدوا .ق4000و5000مَن المواقِد التي يعوُد تاريُخها إلى ما بيَن عاَمي 

كما . مُّ صيُدهافي هذِه المواقِد عظاَم أغناٍم وماعٍز وأبقاٍر وعظاِم ِجماٍل كاَن يت

اساِت لفهِم وجدوا في جبِل بحيص مقبرةً ضخمـةً ساعَدْت على إجراِء الدِّر

.طبيعـِة حياِة األشخاِص الذيَن عاشوا في تلَك الفترةِ 

:ة بعد قراءة النص التالي أجب عما يليه من أسئل:  الثامن والثالثون   السؤال    

ما الدليل الذي توصلت له االكتشافات: االستراتيجية الثانية  

موجود مجموعات بشرية في جبل بحيص

من هي  اإلمارة التي تحتوي على جبل بحيص: االستراتيجية  األولى 

الشارقة :    الجواب 

اثار موجودة في جبل بحيص: االستراتيجية  الرابعة 

مقبرًة ضخمـًة 

ما هي الفترة الزمنية التي تحدث عنها النص: االستراتيجية   الثالثة 

م،.ق4000و5000ما بيَن عاَمي 

ما هي األهمية التاريخية الكتشاف هذه المقبرة ؟: االستراتيجية  الخامسة

راساِت لفهِم طبيعـِة حياِة األشخ اِص الذيَن عاشوا ساعَدْت على إجراِء الدِّ

في تلَك الفترةِ 
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ملخص من كتاب اإلمارات تاريخنا  

مِن الجيولوجيِّ  الزَّ

واسِب، و خوِر واألحافيِر والر  الذي من خاللِِه هو علُم تحديِد العمِر الحقيقيِّ للص 

مُن الجيولوجيُّ  إلى دهوٍر وتقسُم يحاولُ العلماُء معرفَة ُعمِر األرِض، ويقسُم الزَّ

ـٍة، وتقسمُ  هوُر إلى عصوٍر، وتقسُم العصوُر إلى ِحقٍب زمنيَّ ـُة إلى الدُّ منيَّ  الِحقُب الزَّ

ـٍة لها مميزاٌت مختلفٌة عن األخرى .عهوٍد، وكلُّ فترٍة زمنيَّ

مُن ملياَر سنٍة تقريًبا، إذ يعتقُد العلماء بدايَة عمِر األرِض ( 4.5)ما قبل  ، وُيقسُم الزَّ

الجيولوجيُّ إلى أربعِة دهورٍ 

عصر
حقبة

عهد

دهر 

ى قارةَ  ٍة ضخمٍة ُتسم  التي (غندوانا)كانِت اإلماراُت جزًءا من كتلٍة أرضيَّ

وتوجُد (التيثس)مى انفصلَْت عْن قارِة آسيا بواسطِة محيٍط قديٍم كبيٍر ُيس

ا في جبِل الظشواهُد وآثاٌر  نِة في ِمنطقِة على هذه التضاريِس القديمِة جد ً

فرِة في إمارة أبوظبي مليوِن سنةٍ 500األرُض قبلَ .الظَّ
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ملخص من كتاب اإلمارات تاريخنا  

سنةٍ مليوَن 260األرُض قبلَ 

لُ أرَض دولِة اإلماراِت بدأْت تتح خمُة التي  تشكِّ ُك نحَو الشَّمالِ اليابسُة الضَّ .رَّ

الماضيةمليوِن سنٍة 100األرُض خاللَ 

ـُة؛ حيُث كانِت اإلماراُت تقُع على غيُّراُت الجيولوجيَّ ـزادِت التَّ فيحـِة العربيَّ ِة حافَِّة الصَّ

ِة آسيا؛ بدأتِ  ماِل والتَّصاُدِم مع قارَّ ـُة بالغرقِ وبسبِب الحركِة إلى الشَّ فيحـُة العربيَّ الصَّ

ِة للصَّ . إلى أْن وصلْت إلى قاِع المحيطِ  ـِة بسبِب الحركِة المستمرَّ فيحِة العربيَّ

فيحـ ِة آسيا ارتفَع قاُع المحيِط فوَق الصَّ ـِة مشكالً جبالَ وتصاُدِمها مَع قارَّ ِة العربي 

ارق ـِة في دولِة الحجِر الوعرِة التي توجُد في إمارِة الفجيرِة ورأِس الخيمـِة والش 

ـِة المت حدةِ  .اإلماراِت العربي 

مليوَن سنٍة 20األرُض خاللَ 

ةِ  ُة في دولِة اإلمارات العربي  المت حدِة على ال تقتصُر المظاهُر الجيولوجيَّ

لْت بعَد ال حراُء التي تشكَّ نيِن الجباِل فقط، بل ُتعدُّ الصَّ جباِل بمالييِن الس 

.مظهًرا مهًما أيًضا

ـةُ  الحقبُة الميوسينيَّ

َر الُمناُخ مراٍت عديدًة، وكا حارى تغيَّ لَ الصَّ ا قبلَ أْن تتشك  نِت األرُض مختلفـًة عمَّ

ــةِ  غيُّراِت الُمناخيَّ ـةِ في الِحقبـِة هي عليِه اآلَن، وقد حدثْت أهمُّ تلَك التَّ ، الميوسيني 

ْت من  .مليون سنٍة مضتْ 5.3مليوَن سنٍة إلى 23والتي استمرَّ

ُر الُمناخِ  تغيُّ

ـِة ارتفعْت درجاُت الحرارِة، وظهَرتْ  تضاريُس جديدةٌ، ِخاللَ الِحقبـِة الميوسيني 

ـُة في ِمنطقِة دولِة اإلما راِت منها، نباتاُت ونتيجًة لذلك انتشرِت األراضي العشبيَّ

افانا الموجودةُ في شرِق أفريقيا .السَّ
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ـِة حدثْت تغيُّراٌت منهاخاللَ  :أوائِل الِحقبِة الميوسيني 

ِط والمحيِط الهنديِّ يض ا إلى أْن بدأ البحُر الواقُع بيَن البحِر المتوسِّ يُق تدريجي ً

لَ َحلقَة وصٍل بظهرْت . اختفى ـِة لتشكِّ .يَن آسيا وأفريقياشبُه الجزيرِة العربيَّ

سالالِت الغزالِن استطاعِت الحيواناُت االختالَط مَع بعِضها، حيُث انتقلْت أسالفُ 

ـةِ  رافاِت من قارِة أفريقيا إلى شبِه الجزيرة العربي  باِء والزَّ ، بينما هاجَرِت الفيلُة والظِّ

ــةِ  .والقردةُ من أفريقيا إلى شبِه الجزيرة العربي 

ـِة في تشكيالِت الصخوِر في ِمنطقـِة ببقايا  .ينونـَة بإمارِة أبوظبيالفترِة الميوسيني 

:عثَر العلماُء على تشكيالٍت جيولوجيـٍة تدلُّ على

يرةٌ، حيُث يبلُغ وجوِد أنهاٍر تنساُب في ِمنطقِة بينونَة ولها تفُرعاٌت ومجاٍر كب

هِر  احليـةِ متٍر، ويقُع إحدى هذِه األنهار بالقرِب من مدينِة المرفأ ال100عرُض النَّ .سَّ

اٍت لبقايا الحيواناِت تمَّ العثوُر عليها في النت اهرِة ِمْن وجوُد مستحاثَّ وءاِت الظَّ

.تشكُّالِت َمنطقِة بينونةَ 

اِت على مجموعٍة واسعٍة من البقايا العضويِة الق ديمِة التي تطلُق كلمُة المستحاث 

نين وذلك بفعِل مجموعةٍ  رت أي تحولت إلى أحجاَر عبَر مالييِن الس   متنوعٍة مَن تحج 

ةِ  ..العملياِت الكيميائيَّ

تبدأُ المياهُ ببطٍء األولى تعتمُد على انتقاِل المياِه لتغمَر عظاَم الحيواناِت، حيثالخطوةُ 

باتاِت المدف .ونِة في األرضشديٍد ملَء الفراغاِت الموجودِة في العظاِم أو أنسجِة النَّ

ـِة الموجودِة في العظاِم واألنسجِة ممَّ  ا يجعلُ العظاَم تفاعلُ  الماِء مع المواِد الكيميائي 

ِل معادَن جديدٍة تأخُذ شكلَ العظامِ  ي إلى تشكُّ .تذوُب، وهذا يؤد 

اُت  التي يستخرُجها العلماُء مثلَ سبيكٍة مصبوب ٍة في قالٍب؛ حيث تبدو المستحاث 

نين ، وتع لُ هذه السبائُك ببطٍء شديٍد عبَر ماليين الس  طي صورًة دقيقًة جداً عِن تتشكَّ

ِة، وهذه الخصائُص هي التي تجع باِت األصليَّ اِت العظِم أو أوراِق النَّ لُ هذه المستحاث 

ف اِت ليتعر  وا إلى أنواِع مصدَر معلوماٍت موثوٍق يعتمُد عليه علماُء المستحاث 

باتاِت والحيواناِت  التي كانت تعيُش على سطِح األرِض منُذ م نين الن  ..اليين الس 
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العذبةِ حيواناُت المياِه 

اِس الن هر، هي حيواناٌت كانت تعيُش في مياِه األنهاِر العذبِة كالت ماسيِح وأفر

الحِف والمحار .واألسماِك والسَّ

األعشابِ حيواناٌت آكلُة 

رافاِت والفيلِة التي كانت تعيُش في ِمنطقِة مليسة والتي ُعثر على آثاِر مثلَ الز 

.أقداِمها في قاِع البحيرة

اللحومِ حيواناٌت آكلُة 

وِر ذي األنياِب  ن  ةِ كالس  يفيَّ ن وري ات والس  باعوهو من فصيلِة الس  وكانت تعيُش  . أيًضا الض 

هوِل القريبِة من األنهارِ  .هذه الحيواناُت في السُّ

الطيورُ 

هول وب خمِة التي كانت تعيُش في السُّ عاماِت الضَّ القرب من مصادِر مثلُ أسالِف الن 

.المياه

القوارُض 

اٍت لجرابي غيرةُ حيُث ُعثَر على مستحاث  َع  في ِمنطقِة بينونَة  الجرابيُع والفئراُن الصَّ

.هولِ وكانت تعيُش في السُّ بينونينسيستعرُف باسِمها العلميِّ أبوظبيا 

باتاُت  النَّ

نط مغ العربي  )تمَّ العثوُر على مستحاثاٍت لجذوِع أشجار تشبُه أشجاَر السَّ (.الص 
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ِة والص   ُف إلى فترِة ِالعصوِر الجليديَّ ًدا، سنتعرَّ في اإلمارات حيُث حارىأهال بك مجد 

ِة منذ ( الفترِة الرابعةِ )ُيطلُق العلماُء اسَم  مليوَن سنٍة إلى 2.5على الفترِة الممتدَّ

.اضغط على كلِّ عنواٍن لتعرَف المزيدَ . يوِمنا هذا

راِت الكبيرِة منها غي  ابعُة بمجموعِة من الت  ُز الفترةُ الر  :تتميَّ

.ظهوُر اإلنساِن الحديثِ 

ِل األمطاِر واعتدا .ِل درجاِت الحرارةِ اختالُف المناِخ حيُث امتازت تلَك الفترةُ بارتفاِع معدَّ

ـةِ الهولوسينالحقبُة  يَّ

ٍة منتظمةٍ  سنة، 100,000 كلَّ اكتشَف العلماُء أنَّ األرَض تخضُع إلى دوراٍت ُمناخيَّ

وراُت إلى فتراٍت جل750,000وذلَك منذ  ْت هذه الدَّ .  يديَّةٍ سنة مضْت، وقد أدَّ

اتِ وتميَّزْت هذه الفتراُت بُمناٍخ أكثَر برودًة وجفاًفا، وكاَن الجلي .  ُد يمَتدُّ نحَو القار 

تيِن، ح يُث يذوُب الجليُد ويتراجُع وكانْت تحدُث فتراٍت فاصلٍة بيَن الفترتيِن الجليديَّ

، وتعيش األرُض اآلَن نحَو القطبيِن وترتفُع فيها درَجُة الحرارِة وتزيُد نسبُة األمطارِ 

تيِن بدأْت قبلَ  يها العلماُء الحِ 15فترًة فاصلًة بيَن ِحقبتيِن جليديَّ قبَة ألَف سنٍة ُيسم 

ةَ  .الهولوسينيَّ

ُه لْم يصلْ إلى ا غِم من امتداِد الجليِد نحَو الجنوِب إال أنَّ َر في بالرَّ ُه أثَّ إلماراِت ولكنَّ

َر في َشكِل َتضاريِسَها، فعنَدما تزيُد نسبـةُ  األمطاِر كاَن يزيُد تدفُُّق ُمناِخها وأثَّ

والدليلُ على ذلَك وجوُد األنهاِر في بعِض أجزِائها وَتصبُّ األنهاُر في الخليِج العربيِّ 

 ضخٍم، في جنوِب البالِد، والتي كانْت تحتوي على مجًرى نهري  ( سبخة مطي)

فرِة من إمارِة أبوظبي .ومجموعِة ُبحيراٍت في منطقِة الظَّ

لْت بفعِل األمطاِر على جب خمُة التي تشكَّ اِل الحجِر، وقد لعبْت كما ُوجدِت األوديُة الضَّ

نق ِل بيَن هذه األوديُة دوًرا كبيًرا في حياِة الش عوِب والتي استخَدَمها اإلنسانُ  معبًرا للتَّ

احِل الش رقيِّ  لْت الس  . الجباِل الوعرِة مَن المناطِق إلى الس  ُة بفعِل تشكَّ سوبيَّ هولُ الر 

ى هطولُ األمطاِر الوفيرِة إلى انجراِف كاإلنزالقاتِ  ِة حيُث أد  اٍت كبيرٍة مَن الجبليَّ مي 

بها في المناطِق الُمنخفَضِة من األرِض  خوِر وَترسُّ اًل تربًة رسوبيًة األتربِة والصُّ  ُمشك 

سوبيَّ  هولُ الر  راعِة، عالوًة على ذلَك كانْت الس  ُة خزاناٍت ضخمًة لمياِه خصبًة مالئمًة للز 

سوبيَّ  هولُ الر  لِت الس  ُة في اإلمارات عاملَ األمطاِر التي كانْت تنساُب تحَتها، فقد مثَّ

اِن تلَك المناطِق بقياِم حضاراٍت عليها في الماضي .جذٍب لسك 
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ِة والص   ُف إلى فترِة ِالعصوِر الجليديَّ ًدا، سنتعرَّ في اإلمارات حيُث حارىأهال بك مجد 

ِة منذ ( الفترِة الرابعةِ )ُيطلُق العلماُء اسَم  مليوَن سنٍة إلى 2.5على الفترِة الممتدَّ

.اضغط على كلِّ عنواٍن لتعرَف المزيدَ . يوِمنا هذا

ـةِ الهولوسينالحقبُة  يَّ

ابَع  قبلَ  راٍت في مستوى الخليِج ا20,000شهَد العصُر الجيولوجيُّ الر  لعربيِّ سنٍة تغي 

ُصبَّ عنَد مضيِق هرمَز فقْد كاَن جاًف ا، وكاَن نهرا دجلَة والفراِت نهًرا واحًدا يتدفَُّق ليَ 

. ويصبُّ في بحِر العربِ 

ُة التي تهبُّ على الخليِج العربيِّ الجافِّ  ياُح القويَّ َة وكانِت الر  ملي  لُ الكثباَن الرَّ تشكِّ

حراِء البديَعِة في دولِة اإلماراتِ  ُنها، وهذا سبُب وجوِد الصَّ .وتكوِّ
magnifyingVIEW
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