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 مجلس أبوظبي للتعلم                   المــــــادة  : الدراسات االجتماعية 
والتربية الوطنية 

مدرسة: أبو ظبي األسترالية          الصــف :  الثامن 
/2017م االسم:  .................                 اختبار التقويم األول        /

السؤال األول :   ضع عالمة ( √ ) أو ( Х ) أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ :- 

 ( ) 1) ظهر مفهوم األمن الوطني في القرن السابع عشر الميالدي.  

( ) 2)  دولة اإلمارات لم تهتم بسعادة مواطنيها.

( )     3)  تتبع الجزر اإلماراتية المحتلة إماراتي أبوظبي والشارقة. 

( ) حماية أرض الوطن ومنجزاته من أبعاد األمن الوطني العسكري.   (4

( ) البيت متوحد عبارة أطلقها الشيخ محمد بن راشد.   (5

          السؤال الثاني: اكتب على المخطط الذهني القطاعات االقتصادية في دولة اإلمارات 

         العربية المتحدة:
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        السؤال الثالث : أجب عما يأتي :  

اكتب اثنين من مهام وزارة الدفاع.  o
______________________________________________________________________________________ -

______________________________________________________________________________________

ما هي أهداف الخدمة الوطنية. o

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

اكتب اثنين من مظاهر الوحدة الوطنية مع الشرح المبسط على كل نقطة. o
_______________________________________________________________________________________ -

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ -

_______________________________________________________________________________________

كيف يمكنني أن أحافظ على الوحدة الوطنية. o

____________________________________________________________________________________ -

____________________________________________________________________________________

ما هي أهم األعمال التي ينبغي للحكومة أن تقدمها لتحقيق السعادة لشعبها؟ o

____________________________________________________________________________________ -

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ما هي دوافع االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية الثالث؟ o

______________________________________________________________________________________ -

______________________________________________________________________________________             

سجل ثالث من أقسام الدعم االجتماعي. o

______________________________________________________________________________________ -

______________________________________________________________________________________             
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السؤال الرابع: صوب ما تحته خط:

أقدمت إيران على احتالل الجزر اإلماراتية الثالث 30 ديسمبر 1971م . .1

مراكز أنشأت في دولة اإلمارات بهدف اإلسهام في حل الخالفات والقضايا التي ال تستدعي  .2

تدخالً قانونياً مراكز رعاية الشباب.

الحكومة اإلماراتية جزءً منفصالً عن الشعب. .3

مظاهر الوحدة الوطنية في مجتمع اإلمارات التحلي بالصبر واألخالق. .4

تتحكم دولة اإلمارات على ساحل خليج غانا. .5

السؤال الخامس: ما المقصود بكالً مما يأتي:

األمن الوطني:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________

الوحدة الوطنية: 

_________________________________________________________

_______________________________________________________

السؤال السادس: صنف كل جهة من الجهات األتية حسب الدور المناط إليها: 

وزارة الدفاع    -   وزارة الداخلية     -   الهيئة االتحادية للجمارك     

 -    الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث واألزمات

الدور الذي تقوم به الجهات
مكافحة الغش والتهريب التجاري

وضع اإلرشادات الخاصة للمواطنين عند حدوث السيول والعواصف

اخماد الحرائق وتنظيم المرور

المشاركة في الحروب اإلقليمية والدفاع عن دول الجوار
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السؤال السادس: أمامك خريطة صماء لدولة اإلمارات اكتب عليها األسماء التالية:

اإلمارات  -  الخليج العربي  - بحر عمان   - السعودية   - طنب الكبرى  - طنب الصغرى 

جزيرة أبو موسى  -  أبوظبي  -  قطر  - عمان
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