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 :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 

 

 

 

 

 

   ــ استخرج حقيقة من النص                                                                                       . 

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

 

 

   ــ لخص في مخطط ذهني أربعة مواصفات عالمية لبرج خليفة                                            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

             :  اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه

     

 

 

 

 

 

 ة من النص ؟أستخلص الفكرة الرئيس 

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

 

  بين من النص حقيقة تاريخية واحدة 

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

 

 اشتق من النص  اثنتين من القيم السلوكية اإليجابية: 

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

 

 

 غرد في حب زايد ـــ     

 

 

 

هتنا تحديات كثيرة خالل حياتنا العملية ولم يهزمنا أي واج( ومضات من فكر ) يقول الشيخ دمحم بن راشد في كتاب 

برج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة . ابدأ يومك بتفاؤل وبطاقة ايجابية الطاقة االيجابية تأتي من التفاؤل .منها 

م ويضم 808م يبلغ طوله 0202يناير  4ويعد أعلى بناء شيده اإلنسان في العالم تم افتتاحه , دبي بدولة اإلمارات 

أعلى شرفة مشاهده مفتوحة للجمهور وأعلى مسجد ومطعم وحمام سباحة اإلمارات رقم جديد في االقتصاد العالمي , 

 .رقم راسخ رسوخ برج خليفة 

 
 

 

 

 

 

المحور الذي تستند إليه  على جعل  قيمة اإلنسان ( رحمه هللا ) عمل الباني المؤسس ـ الشيخ زايد بن سلطان 

م تبنت القيادة الرشيدة رؤية طموحة وضع لها األسس المغفور له 0790فمنذ قيام االتحاد عام  التنمية الشاملة

                          (اإلنسان أساس أي عملية حضارية ) بإذن هللا الشيخ زايد ــ الذي انطلق من مقولته الشهيرة 
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 :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 

 

 

 

 

 

 

 

  أحدد الفكرة الرئيسة في النص                                                                                       . 

 

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

 

  استنتج المشكلة الحقيقية التي عاشتها بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية                             . 

 

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

 

 

  أفسر سبب اهتمام  هيئة األمم المتحدة بانتهاج سياسة التنمية البشرية                                         . 

 

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

 

 

مستعينا بأحد النماذج المرسومة ( خمس من المشكالت التي تعيق التنمية البشرية ) ارسم مخطط أو شكل توضح فيه 

 / ......... /.........(اقتصادية / تعليمية / سياسية ) أو مخطط تراه مناسبا والكلمات الواردة بين لقوسين 

  

 

 
 

ية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالم

فبدأ بعدها تطور مفهوم . الحرب مصدومة من الدمار البشري واالقتصادي الهائل وخاصة الدول الخاسرة 

التنمية االقتصادية وواكبتها ظهور التنمية البشرية لسرعة إنجاز التنمية لتحقيق سرعة الخروج من النفق 

ومن هذا التاريخ بدأت هيئة األمم المتحدة تنتهج .حق بالبالد بسبب الحروب المظلم والدمار الشامل الذي ل

 .سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعاني منها 
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 : أوظف مهارة حل المشكالت واحلل المشكلة اآلتية ثم أجيب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة البيان م

حدد المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة أ أ

 السابقة

 

   استنتج النتائج المترتبة على هذه المشكلة  ب

   اقترح حال مناسبا لهذه المشكلة  ج

 

 
 

 :  اآلتية األسئلةأجيب عن 

 

  ؟ الثالثأوضح أسباب االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية 

 

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

 

 بة الجزر اإلماراتية الثالث ؟التي تثبت عرو األدلةبين أ 

 

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

 

 وضح لحلول التي حددها الباني المؤسس ــ رحمه هللا ــ لحل  قضية لجزر الثالث ؟ 

 

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

 

 

 غرد في حب دولة اإلمارات                                     

 

 

. 

منذ سنوات عديدة على فقدانهم منازلهم وتشردهم في بلدان لم تقتصر األضرار التي تعرض لها الطلبة السوريون 

اللجوء بل وتجاوزتها غلى حرمانهم من التعليم وابتعادهم عن مقاعد الدراسة في بالدهم أوال وفي بلدان لم تعد 

قادرة على استيعاب عدد اكبر من الالجئين أو في مخيمات باتت تغص بقاطنيها وبدأت مدارسها تعجز عن حمل 

 .اد الكبيرة للطلبة السوريين وغالبا ما ينتظرون دورهم في تحصيل العلم بشغف األعد
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 (   ال يضيع حق وراءه مطالب) ــــ                      

 

 ح هذه العبارة بأسلوبك الخاص ؟ــ اشر

 

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

 

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

 
  أمامك خريطة صماء لدولة اإلمارات العربية المتحدة حدد عليها ما يأتي: 

 

 ( المسطحات المائية ـــــــــ الدول المجاورة   ــــ العين  ــ الجزر المحتلة ـــ العاصمة  )                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتي اكتسبتها دولة اإلمارات نتيجة موقعها على ساحلين ؟ــــ وضح األهمية اإلستراتيجية ا

 

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

 

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

 

 ـــ استنتج أهمية موقع الجزر الثالث المحتلة واكتب عنه ملخصا اليزيد عن سطرين ؟

 

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

 

.......................................................................................................................................... 
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 :يختلف عدد سكان العالم من قارة إلى أخرى كما هو موضح بالجدول اآلتي

 

 النسبة ةالقار

 %0.5 أوقيانوسيا

 %60 أسيا

 %16 أفريقيا

 %10 أوروبا

 %8.5 أمريكا الالتينية

 %5 أمريكا الشمالية

 

 :نسبة سكان قارات العالم القديم مقارنة بعدد سكان العالم –انية يبطريقة األعمدة الب –مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرد للشهداء األبرار في دولة اإلمارات 
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بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في 

دأ بعدها تطور مفهوم فب. الحرب مصدومة من الدمار البشري واالقتصادي الهائل وخاصة الدول الخاسرة 

التنمية االقتصادية وواكبتها ظهور التنمية البشرية لسرعة إنجاز التنمية لتحقيق سرعة الخروج من النفق 

ومن هذا التاريخ بدأت هيئة األمم المتحدة تنتهج .المظلم والدمار الشامل الذي لحق بالبالد بسبب الحروب 

ساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعاني منها سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لم

مم المتحدة دليل التنمية البشرية التي تصدره سنويا ويركز على ثالث مؤشرات أساسية واستخدمت األ

لقياس التنمية البشرية وهي المستوى الصحي والتعليمي ومستوى الدخل وقد حلت دولة االمارات العربية 

 (المصدر كتاب الصف الثامن ) .                                      تفعة جدا  المتحدة ضمن المجموعة المر
 

 : جب على االسئلة التالية قرة الواردة قراءة تحليلية ، ثم أأقرأ الف 

عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب بهدف أن يصل االنسان الى مستوى مرتفع من اإلنتاج  ــ 1

 :والدخل تسمى 

 د ــ التنمية السياحية         ب ـــ التنمية البشرية          ج ــ التنمية االجتماعيةأ ــ  التنمية المستدامة             

 :بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية ــ 2

     ــ الثانية أ ــ األولى                       ب ــ الثالثة                             ج ــ الرابعة                   د 

                      

 :انتهجت سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر  ةهيئة عالميــ 3

 

 د ــ اليونيسف          أ ــ  األمم المتحدة             ب ـــ اليونسكو           ج ــ الفاو    

                                                                  

 :حلت دولة االمارات العربية المتحدة في مجال التنمية البشرية ضمن المجموعة ــ 4

 

 أ ــ المتوسطة          ب ــ المرتفعة جدا                  ج ــ الجيدة               د ــ المرتفعة   

 : األساسية للتنمية البشرية أي من مما يلي ليست من المؤشرات ــ 5

 

   أ ــ المستوى الصحي          ب ــ المستوى السياسي       ج ــ المستوى التعليمي          د ــ مستوى الدخل      

                                                                           

هذه (التنمية في كل عمل) شرها السنوي للتنمية البشرية تحت عنوان م مؤ2015أصدرت هيئة األمم المتحدة عام ــ 6

   :العبارة تصنف 

 

 د ــ مفهوم       أ ــ  حقيقة            ب ـــ تعميم            ج ــ رأي     
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التمكين , التعليم : ية في االمارات قلت له الجواب في ثالث كلمات في سؤال وجهه أحد الصحافيين عن اولويات التنم

فالتمكين هو رؤية أخي الشيخ خليفة بن زايد ـ حفظه هللا ــ نحن اليوم في مرحلة التمكين أي بناء إنسان . , التوطين 

ية لدى رئيس الدولة هذا الوطن وتمكينه في جميع مؤسساتنا  , والتعليم أولوية وطنية كبيرة , اما التوطين أولو

عاما للتوطين ,هذه 2013الف مواطن واعلن عام  25لتوظيف (( أبشر )) والحكومة فقد أطلق رئيس الدولة مبادرة 

أما اولوياتنا على المدى المتوسط وصوال لتحقيق رؤية اإلمارات  تهي األولويات العاجلة للتنمية في دولة اإلمارا

 ( كتاب ومضات من فكر .) ارات من أفضل دول العالم في جميع المجاالت والتي تهدف أن تصبح دولة اإلم2021

 

 :عاما للتوطين  ..................ــ  اعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ــ حفظه هللا ــ عام 1

 

  2015د ــ         2014ج ــ          2013ب ـــ             2012أ ــ  

 

 :  الف مواطن25لتوظيف .................... ارات مبادرة مــ اطلق رئيس دولة اإل2

     أ ــ أبشر                        ب ــ القراءة                             ج ــ االبتكار                د ــ العطاء

                      

 :.......... المؤسسات بالدولة هي نسان وتنمية مهاراته بكافة الهيئات ومرحلة تتميز ببناء اإلــ 3

 

 د ــ التسليم           أ ــ  التعليم           ب ـــ التوطين            ج ــ التمكين     

                                                                  

العالم في جميع المجاالت هذه العبارة  تهدف الى ان تصبح االمارات نت افضل دول 2021مارات رؤية اإلطالق إــ 4

 :تصنف  

 

 أ ــ حقيقة          ب ــ تعميم                   ج ــ راي               د ــ مفهوم   

 

 : .............. يرى صاحب السمو الشيخ دمحم بن راشد ـ رعاه هللا ـ أن من أولويات تحقيق التنمية ــ 5

 

   ب ــ التمكين         ج ــ التوطين            د ــ جميع ما سبق صحيح    أ ــ التعليم            
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 (رعاه هللا  ) أعلن صاحب السمو الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم , نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

تبدأ اآلن بإطالق مشروعات ضخمة , إن مئوية اإلمارات : ) م , وقال سموه 2017عن التشكيل الوزاري الجديد لعام 

مؤكدا أن الذكاء االصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة ... مثل الذكاء االصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة 

لقد فتح هذا المصطلح أبوابا واسعة للبحث والدراسة ( . الذكية , التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعتنا وبيئتنا المستقبلية 

ور الذكاء االصطناعي ودوره المنشود في التنمية الوطنية , وهي مظلة ال يحدها أفق , وال تقف أمام إبداعاتها لمحا

مساحة جغرافية أو مدى زمني , فالذكاء االصطناعي هو أسلوب حياة كاملة , ويشمل مساحة كبرى من الخيارات , مثل 

يقات الذكية , والروبوتات المفيدة , وخدمات المنازل الذكية , طائرات دارون , وسيارات ذاتية الحركة , وخيارات التطب

 . وعناقيد غوغل البحثية , واألسلحة ذاتية الحركة , ومئات الخيارات األخرى التي دخلت حياتنا دون استئذان 
 

 

 : اسئلة   من أقرأ النص اآلتي  , ثم اجب عما يليه

 ة ــ  استنتج من النص الفكرة الرئيس1

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

  

 .ــ استخلص من النص حقيقة واحدة 2

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

 

 : ................................................................................ــ بين من النص قيمة سلوكية إيجابية واحدة 3

 

 ــ صغ بأسلوبك تعريفا للذكاء االصطناعي 4

 :  الذكاء االصطناعي

 

 ــ بم تفسر اهتمام صاحب السمو الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم ـ رعاه هللا ــ بالذكاء االصطناعي ؟5

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

 

 : اء االصطناعي التي بين القوسين وفق مجاالت الحياة المناسبة في الجدول التالي ـ صنف خيارات الذك 6 

 (عناقيد غوغل البحثية ــ األسلحة ذاتية العمل ــ سيارات ذاتية الحركة ــ النازل الذكية )        

 

 العسكري العلمي والثقافي المعمار والبناء وسائل النقل
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المستقبلية نحو  وتوجهاتها تأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ـ حفظه هللا ـ أن مسيرة دولة اإلمارا

ضمان الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية تأتي امتدادا إلرث أجدادنا وآبائنا الذين تعاملوا مع هذه الموارد 

الذي وجهنا بأن ( رحمه هللا ) بحكمة بالغة وفي مقدمتهم القائد المؤسس , رجل البيئة واالنماء الشيخ زايد بن سلطان 

حاجتنا , وأن نحافظ على توازنها ونترك فيها ما تجد فيه األجيال القادمة مصدرا للخير ونبعا للعطاء نأخذ من بيئتنا قدر 

 م  2018الذي يصادف عام ( يوم البيئة الوطني الواحد والعشرون ) وقال سموه في كلمته بمناسبة . 

اسبة مهمة نجدد من خاللها حكومة وشعبا نحتفي للعام الواحد والعشرين على التوالي بيوم البيئة الوطني الذي يعد من) 

التزامنا الوطني واألخالقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية 

اليزال أمامنا مستقبل حافل بالعمل وكلنا أمل في أن تتوج جهودنا بتغيرات كبيرة  2وقال سموه م 2021اإلمارات 

 .  ( ية وجوهر
 

 

 : اسئلة   من اجب عما يليه أقرأ النص اآلتي  , ثم

 :  ـــ لقب برجل البيئة واإلنماء الشيخ 1

 

 زايد بن سلطان                 د ــ عبدهللا بن زايد     -دمحم بن زايد         ج -خليفة بن زايد              ب -أ

     

 :ــ أوصى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا في مجال البيئة   2

المحافظة على توازنها                                                         -أن نأخذ منها ما نشاء                                    ب  -أ   

 نترك ما فيها                                                   د ـ االهتمام بها لألجيال القادمة   -ج

 :العربية المتحدة بيوم البيئة الوطني منذ عام  تاراتحتفل دولة اإلم-3

 2017د ـ                         1997 -ج                                      2007 -ب                        1977 -أ  

 :تأتي توجهات دولة اإلمارات للمحافظة على البيئة ــ كما أوردها النص ــ امتدادا   -4

 للمصالح الشخصية    د ــ لقوانين االحتفال بيوم البيئة  -لقوانين البيئة              ج -إلرث زايد وأجدادنا       ب -أ    

  

 القيمة األخالقية التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته  -5

 :  (كبيرة وجوهرية كلنا أمل في أن تتوج جهودنا بتغيرات )                    

 السعادة                           د ــ التطوير   -التسامح                            ج -الربح                           ب -أ   
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 أستخلص الفكرة الرئيسة من النص ؟ 

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

 

  بين من النص حقيقة تاريخية واحدة 

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

 

 اشتق من النص  اثنتين من القيم السلوكية اإليجابية: 

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

 

 :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 

 

 

 

 

 

 

   ــ استخرج حقيقة من النص                                                                                       . 

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

 

  لخص في مخطط ذهني أربعة مواصفات عالمية لبرج خليفة  ــ                                            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على جعل  قيمة اإلنسان  المحور الذي تستند ( رحمه هللا ) عمل الباني المؤسس ـ الشيخ زايد بن سلطان 

م تبنت القيادة الرشيدة رؤية طموحة وضع لها األسس 1791إليه التنمية الشاملة فمنذ قيام االتحاد عام 

 (                         اإلنسان أساس أي عملية حضارية ) ه الشهيرة المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد ــ الذي انطلق من مقولت
 

واجهتنا تحديات كثيرة خالل حياتنا العملية ولم يهزمنا أي ( ومضات من فكر ) يقول الشيخ دمحم بن راشد في كتاب 

ناطحة سحاب تقع في إمارة  برج خليفة. ابدأ يومك بتفاؤل وبطاقة ايجابية الطاقة االيجابية تأتي من التفاؤل .منها 

م ويضم 808م يبلغ طوله 0212يناير  4ويعد أعلى بناء شيده اإلنسان في العالم تم افتتاحه ، دبي بدولة اإلمارات 

أعلى شرفة مشاهده مفتوحة للجمهور وأعلى مسجد ومطعم وحمام سباحة اإلمارات رقم جديد في االقتصاد 

 .العالمي ، رقم راسخ رسوخ برج خليفة 

 
 

 

 

 

 

https://seraj-uae.com/file/7396/


 

 .جيب عن األسئلة التالية احلل النص التالي ثم أ

 

وطنب  فإننا سنواصل العمل السترجاع جزرنا الثالث طنب الكبرى) قال الباني المؤسس الشيخ زايد ــرحمه هللا ــ 

الصغرى وأبو موسى التي تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا الوطن ، وحقا من حقوقنا الوطنية الراسخة وإننا في هذا 

السياق نجدد دعواتنا إليران لالستجابة لما تقدمنا به من مبادرات ونداءات في هذا الصدد من اجل تحقيق حل سلمي 

جادة او القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية لقد  مفاوضات ثنائيةللنزاع على الجزر الثالث عن طريق 

أبدينا من جهتنا حسن نياتنا تجاه ايران على أكثر من صعيد وبما يكفي لكي يحددوا خياراتهم انطالقا من الروابط 

شقاؤنا في في موقفنا هذا أ االتاريخية وعالقات الصداقة وحسن الجوار والمصالح المشتركة القائمة بيننا ويؤازرن

 ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جامعة الدول العربية والدول الشقيقة 

 

  استخلص الفكرة الرئيسة من النص 

 

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

 

 حدد المقصود بما تحته خط في النص أ 

 

  مفاوضات ثنائية : 

       

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

 

  جامعة الدول لعربية : 

 

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

 

 شتق من النص اثنتين من القيم الوطنية ؟أ 

 

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

 

 

 بين من النص حقيقة تاريخية واحدة أ 

 

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

 

 ى إبداء حسن النية تجاه إيران ؟مارات العربية المتحدة علستنتج أسباب حرص دولة اإلأ 

 

     ...................................................................................................................................... 
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 أقرا النص االتي تم اجيب عن األسئلة  التي تليه 

 

 لعربية المتحدةمارات االنمو الحضري في دولة اإل

 

مارات العربية المتحدة تأثرا كبيرا باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحضري في دولة اإل وتأثر النم

لسكان المنطقة فلعقود طويلة قبل اكتشاف النفط كان أسلوب حياة سكان المنطقة يتصف بالهدوء والحياة التقليدية 

ت تلك المرحلة على العمارة المحلية بالمنطقة وساهمن في إيجاد بيئة البسيطة اآلمنة وانعكست مظاهر وسما

مناسبة للسكان تقيهم حرارة الجو عن طريق البراجيل ومع النمو االقتصادي الذي حدث في دولة االمارات العربية 

عمارة المتحدة أصبحت المنطقة منطقة جذب عالمي وقوة مؤثرة وحدثت تطورات اقتصادية كبيرة انعكست على ال

في الدولة التي تغيرت بشكل كبير لتناسب األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبخاصة بعد قيام دولة 

 .العربية المتحدة  تاإلمارا

 

  اقترح عنوانا مناسبا للنص 

 

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

 

 صوغ بأسلوبي تعريفا مناسبا لمفهوم البراجيل أ. 

 

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

 

 : وحديثا وفق الجدول االتي  أقارن بين العمارة في دولة اإلمارات قديما

 

 حديثا  قديما  وجه المقارنة 

   أسلوب العمارة

   مواد البناء 

العوامل المؤثرة في النمو 

 الحضري

  

 

 مارات العربية المتحدة تفاع درجة حرارة الجو في دولة اإلأقدم فكرة إبداعية للتغلب على ار 

 

 

    ...................................................................................................................................... 
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ن تلبي ات وكذلك األعمال التجارية بشرط أهي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمع: التنمية المستدامة 

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي . احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها 

نمية االقتصادية والمساواة والعدل االجتماعي ومن ابرز الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات الت

تحسين ظروف المعيشة لجميع االفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب : مجاالتها 

رئيسة هي النمو االقتصادي ،وحفظ الموارد  تاألرض على التحمل وتجرى التنمية المستدامة في ثالثة مجاال

عية والبيئية ،والتنمية االجتماعية ، واهم التحديات التي تواجه هذه التنمية هي القضاء على الفقر من خالل الطبي

ارد الطبيعية واستنزافها التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة دون االفراط في االعتماد على المو

من الغذائي والجوع بمختلف أشكاله وتحقيق األ الفقرهداف التنمية المستدامة في التركيز على إنهاء وتتلخص أ

،والرفاه للجميع ، وتوفير المياه ،وضمان الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة للجميع ،والسعي لتحقيق 

لى جانب التدخل العاجل لمكافحة ول للموارد هذا إواالستخدام المسؤالنمو االقتصادي النامي والشامل والمستدام 

 .  ير المناخي وتأثيراته والعمل على مكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي في مساحات شاسعة من العالم التغ

 

 : سئلة التالية قرة الواردة قراءة تحليلية ، ثم أجب على األأقرأ الف: 

 ستدامة ؟ــ ما المقصود بالتنمية الم1

    السكان دون تدهورها  تب ــ استخدام الموارد لتلبية احتجاجا      أ ــ اجتثاث الغابات والمساحات الخضراء            

 كافة    تد ــ االعتماد على الموارد الطبيعية لتلبية االحتجاجا           ج ــ استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة  

                                           

 ة في الفقرة ؟مشكلة الرئيسة الواردــ ما ال2

   أ ــ التهور البيئي واستنزاف الموارد                                                ب ــ االستخدام المسؤول للموارد 

  

   الطاقة النظيفة والمتجددة                                              د ــ حماية في التغير المناخي   ج ــ استخدام

                         

 :الهامة التي تستهدفها االستدامة تــ يمثل أحد المجاال3

 

 أ ــ اجتثاث الغابات الكثيفة                                                             ب ــ مقاومة التغير   

    

 د ــ منع استخدام الطاقة النظيفة                   ج ــ تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي                           

                                                                                   

 :ــ من التحديات الهامة التي تواجه التنمية المستدامة4

 أ ــ وفرة الموارد          ب ــ التقدم التقني                 ج ــ وفرة فرص العمل                د ــ تحقيق االمن الغذائي  

 

 : ــ يعد من المرتكزات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة5

 ب ــ التأخر االقتصادي                   فراط في استخدام الموارد                                             أ ــ اإل

     

 د ــ عدم االهتمام بالتنمية االقتصادية                                            ج ــ تحقيق المساواة والعدل االجتماعي     
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   :قة التي يستخدمها اإلنسان الطاقةقل مصادر الطاــ من أ6

 أ ــ الحيوية                             ب ــ البترول             

 ج ــ النووية                              د ــ الفحم   

 :استخدام االنسان للطاقة النووية ــ تصل نسبة7

            %22.5ب ــ                              6.5%أ ــ  

   %35د ــ                               %40ج ــ 

    :تعد من مصادر الطاقة المتجددةـــ 8

 أ ــ الفحم                              ب ــ البترول         

 د ــ الرياح                       ةج ــ الطاقة النووي

    :هما%47ـ مصدرا الطاقة اللذان يمثالن نسبة استخدام تصل الى ــ9

 أ ــ الطاقة النووية والكهرباء                ب ــ البترول والكهرباء                        

 ج ــ الفحم والبترول                            د ــ البترول والغاز الطبيعي 

 

    :لمصادر الطاقة يسهم فيرشيد االستهالك ــ االستخدام المتوازن وت10

 أ ــ زيادة التلوث البيئي           ب ــ قلة فرص العمل         ج ــ تحقيق االستدامة      د ــ استنزاف وهدر الموارد 

 

 مهارة حل المشكالت 

 

                                : أكمل منظم حل المشكالت الذي يليهـــ اقرأ النص اآلتي ثم    

 

 

 

 

 

 

 

 

حدد المشكلة التي وردت 

 في النص 

 

اكتب اثنتين من أسباب هذه 

 المشكلة 

 

استخلص اثنتين من النتائج 

 المترتبة على هذه المشكلة 

 

سجل اثنتين من الحلول 

القابلة للتطبيق لعالج هذه 

 المشكلة 

 

 

أصبحت مشكلة تلوث الشواطئ والبحار في الوطن العربي خطرا داهما على النشاط البشري واالقتصادي يورق 

متداد المناطق الساحلية والبحرية المهتمين بشؤون البيئة حيث أن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على ا

وهم بذلك يعتمدون على مياه البحر في مجاالت السياحة واالصطياف وتحلية مياه البحر نتيجة لندرة المياه العذبة 

 باإلضافة إلى استخدام البحر كمصدر للغذاء واستخراج المعادن وإن البحار التي يطل عليها الوطن العربي  

تعتبر من أكثر البحار تلوثا وذلك ألنها بحار شبه مغلقة حيث أن ( األحمر، الخليج العربيالبحر المتوسط، البحر )

 .مياهها ال تتجدد إال بعد حوالي مائة سنة
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 : أجيب  حلل المشكلة اآلتية ثمــــ أوظف مهارة حل المشكالت وأ

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة البيان م

  حدد المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة السابقةأ أ

   ستنتج النتائج المترتبة على هذه المشكلة أ ب

   قترح حال مناسبا لهذه المشكلة أ ج

 

 

 

 

    

 

 

 

 اإلجابة البيان م

  احدد المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة  أ

  رتب  على هذه المشكلة  بين نتيجة واحدة تت ب

  اقترح حال يمكن أن يسهم في حل هذه المشكلة    ج

 

 

 

لم تقتصر األضرار التي تعرض لها الطلبة السوريون منذ سنوات عديدة على فقدانهم منازلهم وتشردهم في 

ن من التعليم وابتعادهم عن مقاعد الدراسة في بالدهم أوال وفي بلدا بلدان اللجوء بل وتجاوزتها غلى حرمانهم

كبر من الالجئين أو في مخيمات باتت تغص بقاطنيها وبدأت مدارسها تعجز لم تعد قادرة على استيعاب عدد أ

 .عن حمل األعداد الكبيرة للطلبة السوريين وغالبا ما ينتظرون دورهم في تحصيل العلم بشغف 

 
 

 

 

 

ف والتأخير مضيعة للوقت ، ألنه يضيع ماليين األيام من عمر الشعوب في التردد واالنتظار ، التوق

 .ويؤخر رفاهيتها ، وسعادتها وراحتها فالمستقبل يبدأ اليوم وليس غدا  
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 (مهارة تحليل البيانات والجداول ) :   يليه من أسئلة  عماجب اقرأ بيانات الجدول اآلتي وأ

 

 الدولة

معدل المواليد عام 

 (باأللف ) م 2014

م 2014معدل الوفيات  عام 

 (باأللف )

 2 11 ة المتحدةمارات العربياإل

 2.8 21.5 المملكة العربية السعودية

 2.2 20 سلطنة عمان

 3 20 دولة الكويت

 2 12 دولة قطر

 2 15 مملكة البحرين

 8.1 35.9 الجمهورية اليمنية

 3.1 19.3 المعدل العام

 

 ـــ استنتج حقيقة عن معدل المواليد والوفيات في شبه الجزيرة العربية ؟6 

 ...........................................................................................................................................ــ 

 فسر ارتفاع معدل المواليد في  دول شبه الجزيرة العربية ؟ ـــ 7 

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

 

 اإلناث في دول شبه الجزيرة العربية ؟ نسبةبين رأي في ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بــ 9

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

 

 : م ثم أجيب 2017تعرف بعض المحاصيل الزراعية في الوطن العربي لعام اقرأ الجدول اآلتي ، وـــ 

 
اإلنتاج مليون  المحصول

 طن

المساحة المحصولية 

 مليون هكتار

 26.5 44.5 الحبوب الغذائية

 1.5 1.4 البقوليات 

 2.9 58.1 الخضروات 

 4.3 37.0 الفاكهة 

 0.239 22.1 قصب السكر 

 

 

 ( الحبوب الغذائية ـــ الفاكهة ــــ قصب السكر ) عمدة إنتاج الوطن العربي من مثل بيانيا بطريقة األـــ 

 

 :ـــ استخرج حقيقة من الحقائق الواردة في الجدول 

..................................................................................................................................... 
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 :يختلف عدد سكان العالم من قارة إلى أخرى كما هو موضح بالجدول اآلتي

 

 النسبة القارة

 %0.5 أوقيانوسيا

 %60 أسيا

 %16 أفريقيا

 %10 أوروبا

 %8.5 أمريكا الالتينية

 %5 أمريكا الشمالية

 

 :سكان العالم بنسبةنسبة سكان قارات العالم القديم مقارنة  –انية يبطريقة األعمدة الب –مثل أ
 

 جب عن األسئلة التي تليه ــــ حلل النص اآلتي ثم أ

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................ـــ استنتج الفكرة الرئيسة في النص 

 سنوات التحرر لكل من ( بطريقة االعمدة ) مثل بيانيا 

 ( مصر ــ العراق ــ اليمن ــ الصومال ) 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

جنبية ومنها بريطانيا التي استعمرت كال من مصر لعديد من األحداث واألطماع األكان الوطن العربي مسرحا ل

م 1918م والعراق وقد دخلتها سنة 1954م وخرج منها آخر جندي بريطاني سنة 1882وقد دخلتها سنة 

م ومنطقة الخلج العربي الذي تواجد 1963م واليمن الجنوبي بعد قيام ثورة أكتوبر 1921وخرجت منها سنة 

الستعمار البريطاني خرج منها اولماضي والصومال ااالحتالل البريطاني حتى السبعينيات من القرن  افيه

 م 1956م والسودان دخلها االستعمار وانتهى بإعالن االستقالل سنة 1960سنة 
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 مهارة قراءة الخريطة وتحليلها                                   

 جب عن األسئلة التي تليها يطة الوطن العربي التي امامك ثم أـــ تأمل خر85

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................... مال ـــ يحد الوطن العربي من الش

 .......................وجزء من الصحراء ...................................... ـــ يحد الوطن العربي من الجنوب المحيط 

 .........................................ـــ المضيق الذي يربط الخليج العربي وبحر عمان يسمى مضيق 

 ..................................................مائي الذي يصل جناحي الوطن العربي هو ـــ المسطح ال

 ..................................................................ـــ يحد الوطن العربي من الغرب المحيط 

 .....................................................مارات بالنسبة للوطن العربي جهة ـــ تقع دولة اإل

 دولة ................................... ـــ عدد الدول العربية في الجناح االسيوي 

 دولة ........................................ فريقي عدد الدول العربية في الجناح األ ــ

 ...................... ...ـــ يحد الوطن العربي من الشرق بحر عمان و الخليج 
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 جب عما يليها من اسئلة تأمل الخريطة التالية ثم أ

 

 

 ....................ـــ المحيط الذي يفصل قارتي اوروبا وافريقيا عن القارتين األميركتين المحيط 

 طلسي                   د ـــ الهادي ي                       ج ــ األأ ــ الهندي                 ب ـ المتجمد الشمال

 

 ....................ـــ اقرب المحيطات لدولة االمارات العربية المتحدة  

 طلسي                   د ـــ الهادي ي                       ج ــ األأ ــ الهندي                 ب ـ المتجمد الشمال

 

 

 ....................الشرقي من سطح الكرة االرضية  هي   ـــ القارة التي تقع في الجنوب 

 فريقيا                       ج ــ أمريكا الجنوبية                   د ـــ استراليا ب ـ أ أ ــ آسيا                

 

 على الخريطة بوضع دائرة عليها  تـــ حدد دولة اإلمارا
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 ....................ة الشمال على  من جه تـــ تطل دولة اإلمارا

 أ ــ البحر المتوسط                  ب ـ بحر عمان                        ج ــ المحيط االطلسي         د ـــ الخليج العربي  

 ....................من جهة الشرق على    تـــ تطل دولة اإلمارا

 ـ بحر عمان                        ج ــ البحر االحمر          د ـــ الخليج العربي   أ ــ البحر المتوسط                  ب

 ....................ـــ دائرة العرض الرئيسة التي تقطع اراضي دولة اإلمارات    

    شد ـــ خط جرينت أ ــ مدار الجدي                  ب ـ مدار السرطان                   ج ــ خط االستواء          

 (سهل الخليج العربي ) ــ استنتج تركز السكان على السهل الساحلي الغربي لدولة امارات 

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

 (سهل بحر عمان ) مارات ى السهل الساحلي الشرقي لدولة اإلكان علــ قلة الس

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

 ــ قلة العمران في نطاق السهل الحصوي في دولة االمارات ؟

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

 ؟( الكثبان الرملية ) ــ ما النتيجة المترتبة على توطين البدو الرحل في نطاق الصحراء 

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

 

 انتهت األسئلة ،،، بالنجاح والتوفيق
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