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1سؤال    

اإلجابـةَ الص حيحـةَ   اختر    اقرأ الفقرةَ، ثُم   : 
. وبرغم  ذلَك،  تُعَدُّ دولـةُ اإلمارات  العربي ـة  الُمت حدة  واحدةً مَن الدَُّول  األكثر   َجفافًا في العالَم   

ها الَمسؤول  بتوفير   يًّا اللتزام  أ َمكانـةً رائ دَةً عالَم  يات  الُمتعل  قـ  فهَي تَتَبو  ة   الُحلول  الُمناسبـة  للت حد  

فاظ  على َموارد  المياه  وإدارت ها وتَحقيق  األْمن  المائي      بالح 
ما مسؤوليَّتُك الوطنيَّـةُ في الُمحافَظـِة على الموارِد المائيَّـِة في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة  

 الُمتَّحدِة؟

 
 .عدُم استخدام  المياه  

 
 .ترشيدُ استهالك  المياه  

 
ياٍت مَن المياه  تخزيُن  كم   . 

 
 .استخداُم المياه  بَوفرةٍ 

2سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ   الحظ  الص ورةَ، ثُم  اختر   . 
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التَّعليُق الُمناسُب للصورِة السابقـِة؟   ما  

 
 .االستخداُم األمثُل للمورد  المائي   

 
المائي     الُمعاناةُ بسبب  الفقر   . 

 
االجتماعيُّ للمياه  الغُموُض   . 

 
في موارد  المياه    اإلهدارُ  . 
3سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ   الفَقرةَ، ثُم  اختر    اقرأ : 

  
ـةُ وجهـةُ نظٍر ُمشتركـةٌ فيما   يُعدُّ الماُء شرياَن الحياة  على كوكب نا وفي ُمختلَف  الث قافات  ثم 

ها رمًزا  . والمياهُ ليَسْت ضروري ـةً فقَطْ يتعل ُق بالمياه  باعتبار  فاء  والتجدُّد  للمصلحـة  والش    

، وبالتالي   ، وإنتاج  الغذاء  والطاقَـة  ـة  ـة  العام  ـةٌ للصح  ، ولكن ها ُمهم  فاظ  على حياة  اإلنسان  للح 

 .االزدهاُر لُمجتمعات نا
  

ئيُس في أزمـِة المياِه العالميَّـةِ   ما هُوَ   والن ِزاعاِت الموجودِة في قطاعِ المياِه في السَّبُب الرَّ

 المناطِق الحضاريَّـِة؟

 
المياه    تصديرُ  . 

 
 .تخزيُن المياه  

 
 .حوكمـةُ المياه  

 
ُث المياه    .تلوُّ

4سؤال   
، ثُم  اختر  اإلجابـةَ   ْظ جدوَل ُمؤش ر  كفايـة  مياه  الشُّرب  في بعض  الدُّول  الص حيحـةَ الح  : 
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 .استنتْج حقيقـةً مَن الجدوِل السابقِ 

 
ر  كفايـة  مياه  الشُّرب .أقلُّ الدُّول  ارتفاًعا  إن  دولـةَ الهند  إن  دولـةَ اليمن  أقلُّ الدُّول  ارتفاًعا لُمؤش  

ر  كفايـة  مياه  الشُّرب    .لُمؤش  

 
ر  كفايـة  مياه  الشُّرب  إن  دولـةَ اليابان  أقلُّ الدُّول   ارتفاًعا لُمؤش   . 

 
ر  كفايـة  مياه  الشُّرب     إن  دولـةَ الصين  أكثرَ  الدُّول  ارتفاًعا لُمؤش   . 

 
ر  كفايـة  مياه  الشُّرب    .إن  دولـةَ اليمن  أقلُّ الدُّول  ارتفاًعا لُمؤش  

5سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 
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ياسـِة المائيَّـِة، وانخفَضْت ُمشاركـةُ ماذا يمكُن  أْن يحُدَث إذا غاَب اهتماُم الُمواطِن بشأِن الس ِ

 الُمواطنيَن في جمعيَّـِة ُمستخِدمي المياِه؟

 
 .تحدُث ثغرةٌ معلوماتي ـةٌ في حوكمـة  المياه  

 
 .تحدُث ثغرةٌ سياسي ـةٌ في حوكمـة  المياه  

 
كمـة  المياه  تحدُث ثغرةٌ إداري ـةٌ في حو . 

 
الُمساءلـة  في حوكمـة  المياه     تحدُث ثغرةُ  . 

6سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 

 لقدْ أصبحت  العالقـةُ بيَن الماء  والغذاء  مصدَر قلٍق عالميًّا كبيًرا مَع تزايُد  عدد  ُسكان  العالَم  

القلَق على نحٍو خاص ٍ في منطقـة  الخليج  العربي  ؛ حيثُ    يثيرُ   ثروات ـه، وهذا أمرٌ   ونُمو     

ارتباًطا بالمواد   الغذائي ـة  التي يعتمدُ    يتسارعُ النُّموُّ السُّكانيُّ بشد ةٍ، وأصبَح الن  ظاُم الغذائيُّ أكثرَ 

كر  أن  منطقـةَ  ربي   تُعاني مَن االنخفاض   الخليج  العإنتاُجها على غزارة  المياه ، ومَن الجدير  بالذ  

، وهُناَك فُروٌق كبيرةٌ في ُمعد ل  ُسقوط  األمطار  بيَن عاٍم وآخَر،   الشديد  في نسبـة  هطل  األمطار 

ي إلى ُحدوث  جفاٍف في مواسَم وُسيوٍل ُكبرى في مواسَم  ا يُؤد   ُن التنبُُّؤ بها ، مم  بحيُث ال يُمك 

ه، يُوَجدُ في المنطقـة  أُخرى، كما أن ها تُعدُّ أشد   مناطق  العالم  نُدرةً في المياه . وفي الوقت  نفس   

ْت ُمواجهـةُ الط لب  على المياه   . وقدْ تم   بعُض أسرع  ُمعد الت  نُمو   السُّكان  ونُمو   الد خل  في العالم 

ل  َعْن طريق  االستثمارات  لزيادة  االمدادات  الُمتوافر نْ في المقام  األو  راعـة  م  ة  للُمدن  والز    

، وبناء  السُّدود  الس طحي ـة  الص غيرة  للس يطرة    ، وتحليـة  المياه  المالحـة  خالل  ضخ   المياه  الجوفي ـة 

، وغيرُ  ذلَك مَن الت طبيقات  التقني ـة    على السُّيول  . 
  

السابقـِة الفكرةَ الرئيسـةَ   استخِلْص مَن الفقرةِ  . 

 
 .تبايُن تعداد  السُّكان  في منطقـة  الخليج  العربي   

 
 .المياهُ الجوفي ـةُ في منطقـة  الخليج  العربي   

 
 .المواردُ الغذائي ـةُ في منطقـة  الخليج  العربي   

 
 .األمُن المائيُّ في منطقـة  الخليج  العربي   
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7سؤال   
الص حيحـةَ اإلجابـةَ    اقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 

 
ْن لَْم يقتصر   ُل الغذائيُّ ولك  ، منها الت حوُّ ُم في انعدام  أمن  الماء  والغذاء   تُوَجدُ عد ةُ عوامَل تُسه 

ل  األنظمـة  الغذائي ـة  وحدَها، بْل تعد ى ذلَك إلى التحضُّر  السريع  ال ذي يتمُّ في  األمُر على تحوُّ

 ، اًل فحسبُ جميع  أنحاء  العالم  في إجمالي األغذيـة  ) واحتياجات ها مَن المياه  (،   وهذا ال يعني تحوُّ

ُس السُّكاُن طلبات هم على  ُل حركـة  الناس  نحَو المراكز  السُّكاني ـة  الكبيرة ، حيُث يُمار   بْل تحوُّ

اقـة  الكهربائي ـة  ) ال تيأنظمـٍة غذائي ـٍة جديدةٍ شديدة  االستخدام  للمياه . ويزدادُ طلبُهم على الط  

 .تعدُّ في حد   ذات ها مصدًرا ُمكث فًا الستخدام  المياه (
  

 ِ ِ والغذائي   .استخلْص مَن الفقرِة أهمَّ العوامِل التي تُساِهُم في انعداِم األمِن المائي 

 
عُ مصادر   الطاقـة    تنوُّ . 

 
السُّكاني ـة     تَباُعدُ المراكز   . 

 
األنظمـة  الغذائي ـة    تغيُّرُ  . 

 
 .استخداُم األغذيـة  الت قليدي ـة  

 

8سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    أقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 

 
، فإن   إمداداٍت أكبَر بتكلفـٍة ُمعتدلـٍة، على وشك    اكتشاف  مياٍه جديدةٍ، لتطوير    عصرَ   لألسف 

، فليَس هُناَك  أنهاٌر ُكبرى أو بُحيراٌت طبيعي ـةٌ تنشأ في منطقـة  الخليج ، وقدْ تم  بالفعل   االنتهاء 

يات  المياه   ، وهَي تقوُم اآلَن في الواقع  بإنتاج  جميع  كم    تنميـةُ ُمعظم  الموارد  المائي ـة  الُممكنـة 

المياه  الجوفي ـة  مَن العديد التي يمكُن استخالُصها منها لالستخدام  البشري  . ويجري استخراُج    

، وهذا يعني أن  السُّكاَن الحالييَن في المنطقـة    مَن الط بقات  الصخري ـة  المائي ـة  القديمـة 

ْن أجل  ذُري ت هم.كما يجري على نحٍو ُمتزايٍد استخداُم   يستهلكوَن المياهَ  ُن تعويُضها م  التي ال يُمك 

إن  مَن الصُّعوبـة  تنظيَم عملي ـة  إعادة  توزيع  المياه  فيما بيَن الُمستخدميَن تقنيـة  تحليـة  المياه . و

 .وفيما بيَن الدُّول  
  

  ماذا تستنتُج مَن الفقرِة السابقـِة؟



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .ُسهولـة  الُمحافظـة  على الموارد  المائي ـة  الُمتاحـة  

 
 .ُصعوبـةَ استخدام  تقنيـة  تحليـة  المياه  

 
 .ُصعوبـةَ إيجاد  إمداداٍت مائي ـٍة جديدةٍ وُمتزايدةٍ 

 
 .ُسهولـة  تنظيم  عملي ـة  إعادة  توزيع  المياه  

 

9سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 

لسلـة  الُممتد ة  مَن" الحقل  إلى المائدة " كبيرةٌ  للغايـة  في كثيرٍ   إن  األغذيـةَ المهدورةَ في الس    

ط   ، وحت ى في البيئات  العادي ـة  يبدو أن ها كبيرةٌ بدرجـٍة غير  مقبولـٍة. وفي الُمتوس    مَن البيئات 

، وذلكَ  2000ُسعرةٍ حراري ـٍة لتوفير   4600كاَن يلزُم حصدُ  ُسعرةٍ يوميًّا على ُمستوى العالَم   

. وال يُم ُن تجنُُّب كثيرٍ في بدايـة  األلفي ـة  الثانيـة  ، وإن    مَن الخسائر    ك  لسلـة  الس يطرةَ     في هذه  الس  

ْن مصادر   ، ولكن  العديدَ م  جي  دةَ االستجابـة    الخسارة  تُعتبَرُ   عليها باهظـةُ الت كلفـة  للغايـة   

. ويُعتبَُر  ق  ـة  بالتسوُّ الن قُل وبشكٍل رئيٍس لتحسين  وسائل  النقل  والجوانب  اللوجيستي ـة  الخاص   

ْن ُشؤون  الُحكومات  بما يتعل ُق بالبنيـة  التحتي ـة  للطُّرق  والُجسور    .شأنًا م 
  

ْم ُمقترًحا للُحكوماِت بشأِن وسائِل النَّقِل لتقليِل خسائرِ  األغذيـِة المهدورِة في السلسلـِة   قد ِ

 ."الُممتدَِّة مَن" الحقِل إلى المائدةِ 

 
دةٍ   توفيرُ  شاحنات  نقٍل ُمبر  . 

 
 .تقليُل أعداد  شاحنات  الن قل  

 
 .تصغيُر حجم  شاحنات  الن قل  

 
 .استبداُل شاحنات  الن قل  بالقطارات  

 

10سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 
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ـهُ نُدرةً مائي ـةً مادي ـةً. فحوالي تُعَدُّ سنغافورةُ مَن الدُّول  اآلسيوي ـة   %   40الت قليدي ـة  ال تي تُواج   

ْن إمدادات  المياه   ْن واليـة  جوهور المجاورة  لها في ماليزيا  م  تستوردُها م  . 
  

 ما أهمُّ اإلمداداِت المائيَّـِة في سنغافورةَ والمعروفـِة بالحنفي اِت الوطنيَّـِة األربعِ؟

 
 .توزيُع المياه  

 
 .استيرادُ المياه  

 
 .تخزيُن المياه  

 
 .ترشيدُ المياه  

11سؤال   
دة   اسحْب ُكل  إجابـٍة إلى مكان ها الص حيح  في الجدول  لتُصن  َف الث غرات  في حوكمـة  المياه  الُمتعد  

 .الُمستويات  في دول  ُمنظ مـة  الت عاون  االقتصادي   والتنميـة  
  

  ِ دِة الُمستوياِت في دوِل ُمنظَّمـِة التَّعاوِن االقتصادي  الثَّغراُت في حوكمـِة المياِه الُمتعد ِ

 .والتنميـةِ 
 الت فسيرُ  الث غرةُ 

  
 ثغرةٌ معلوماتي ـةٌ 

  

االفتقاُر إلى القُدرة  الفني ـة  والُموظ فيَن والوقت  

 .والمعرفـة  والبنيـة  التحتي ـة  

  
 ثغرةٌ في السياسـة  

 
  

عدُم وجود  تماثٍُل في المعلومات  بيَن الُمؤس سات   

 .الُحكومي ـة  الوطني ـة  الفرعي ـة  

   ثغرةٌ في القُدرات  
 

  
 .عدُم توافٍُق بيَن الُحدود  المائي ـة  واإلداري ـة  

  
  ثغرةٌ إداري ـةٌ 

واضحٍ ُمتداخلـٍة أو توزيعٍ غير    وجودُ أدوارٍ 

 .لألدوار  والمسؤولي ات  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

12سؤال   

 
اإلجابـةَ الص حيحـةَ   اختر    اقرأ الفقرةَ، ثُم   : 

 

 
يتمُّ تعريُف مفهوم  األمن  الغذائي   بأن ـهُ يشمُل ُحري ـةَ الُحصول  ماديًّا واقتصاديًّا على الغذاء  ال ذي  

، فضاًل َعْن  . وفي كثيرٍ يُلب ي احتياجات  الناس  الغذائي ـة  ُل   أفضليات هم الغذائي ـة  مَن الدُّول  تُشك  

الُمشكالُت الصحي ـةُ الُمرتبطـةُ بالفائض  الغذائي   تهديدًا ُمتزايدًا باستمراٍر. والواقُع أن  سوَء 

ثـةُ عناصر الت غذيـة  واإلسهاَل ال ذي تنقلُـه األطعمـةُ يُشك  الن  عبئًا ُمزدوًجا، فُهناَك على األقل   ثال  

 ال بُد  مَن الن ظر  فيها 

 .توافُر الغذاء   •
 .إمكاني ـةُ الُحصول  على الغذاء   •

  .استخداُم الغذاء   •

"إمكانيَّـةُ الُحصوِل على الغذاِء " ؟   ماذا يعني العُنصرُ   

 
مَن السُّعرات  الحراري ـة  مَن األغذيـة  الُمتاحـة    قدرٍ   الُحصوُل على أكبر   . 

 
 .االستخداُم الُمناسُب على أساس  المعرفـة  بالتغذيـة  األساسي ـة  

 
ياٍت كافيـٍة مَن األغذيـة  الُمتاحـة  على أثاٍث ثابتٍ   .توافُُر كم  

 
ٍ ُمغٍذ    .وجودُ مواردَ كافيـٍة للُحصول  على األغذيـة  الُمناسبـة  لنظاٍم غذائي 

 

 

 

 

 

 

 

13سؤال   
في منطقـة    إجابـٍة إلى مكان ها الص حيح  في جدول  أُسس  تصنيف  الوضع  المائي   اسحْب ُكل     

 .الش رق  األوسط  وشمال  أفريقيا



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

  

 م
 تصنيُف دول  منطقـة  الش رق  األوسط  

 وشمال  أفريقيا على أساس  الوضع  المائي   
ُمستوى كمي ـة  المياه  العذبـة   

دة    الُمتجد  

ذاُت الت وزيع  الُمتباين  مناطُق  1  

  
تعتمدُ على الُمسط حات  المائي ـة  

 .الدولي ـة  
  

 مناطُق شديدةُ الجفاف   2
  

ياٌت كافيـةٌ   .لديها كم  
  

 مناطُق ذاُت المياه  العابرة  للُحدود   3
  
ْن ُمستوياٍت ُمنخفضـةٍ ت عاني م  . 
  

14سؤال   
الص حيحـةَ اإلجابـةَ    اقرأ، ثُم  اختر   : 

  
ر  غير   يانـة     في كثيٍر مَن البيئات  يتمُّ تبديدُ المياه  بسبب  التبخُّ ب  نتيجـةً لسوء  الص   ، والتسرُّ الُمفيد 

 .ألنظمـة  الري   والنُّظم  العمراني ـة  على حد   الس واء  
  

اإلجراُء الَّذي يجُب أْن تتَّخذَهُ الُحكوماتُ لحل ِ الُمشكلـِة المطروحـِة في العبارِة السابقـِة، ما   

ِ دولـٍة لتعزيزِ  ِ؟  في أي  األمِن المائي   

 
 .االستثماُر في البنيـة  التحتي ـة  للمياه  

 
حي     .ُمعالجـةُ مياه  الص رف  الص  

 
 .الحفاُظ على مياه  الري   

 
 .خفُض الط لب  على المياه  العذبـة  

 

 

 

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

15سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ الفقرةَ، ثُم  اختر   : 

  
أثبتَْت دولـةُ اإلمارات  العربي ـة  الُمت حدة  ريادتَها اإلقليمي ـةَ والعالمي ـةَ في إنشاء  محط اٍت إلعادة   

، وهَي تجربـةٌ عرفَْت نجاًحا كبيًرا تدوير  وُمعالجـة  مياه  البحر  والصرف  الصحي   واآلبار    

هم اليومي    40علَتْها تُوف  ُر احتياجات  السُّكان  بنسٍب تصُل إلى ج في المئـة  مَن استهالك  . 
  

ـِة الفقرِة السابقـِة؟  ما الدَّليُل على صحَّ

 
بُ  مَن المياه  الُمعالجـة  في الري    37%   استخداُم الد ولـة  ما يُقار  . 

 
دولـة  اإلمارات  العربي ـة  الُمت حدة  محط ـة  تحليـة  مياٍه في   100إنجاُز  . 

 
يـة  المياه  الُمعالجـة  بالد ولـة  بنسبـة  %  ْن عام   18ارتفاعُ كم   م2012م  . 

 
م2007تصنيُف الد ولـة  بأن ها شديدةُ الجفاف  حسَب تصنيف  البنك  الدولي    . 

16سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ 

  
قاُت الت ِقنيـةُ الستخداِم نسبـِة المياِه العادمـِة ِمْن نسبـِة المياِه الُمعالجـِة؟ ما  ِ الُمعو   

 
حي ـةُ   .الَمحاذيُر الص  

 
 .االعتقاداُت الديني ـةُ للُمستخدمينَ 

 
 .االشمئزاُز الن فسيُّ 

 
 .انخفاُض كفاءة  ُمعالجـة  المياه  

 

 

 

 

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

17سؤال   
، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ الحظ  الش كَل  البياني  : 

  
ِ السابِق؟   ماذا تستنتُج مَن الشَّكِل البياني 

 
ـة  الفرد  مَن المياه  المالحـة  في دُول  مجلس  الت عاون  الخليجي     .االرتفاعُ الُمستمرُّ في حص 

 
ـة  الفرد  مَن المياه    العذبـة  في دُول  مجلس  الت عاون  الخليجي   الت ناقُص الُمستمرُّ في حص  . 

 
ـة  الفرد  مَن المياه  الُمعالجة  في دُول  مجلس  الت عاون  الخليجي     .الت ناقُُص الُمستمرُّ في حص 

 
ـة  الفرد  مَن المياه  العذبـة  في دُول  مجلس  الت عاون  الخليجي     .االرتفاعُ الُمستمرُّ في حص 

18سؤال   
 :الحظ  الَجدوَل التالَي، ثُم  اختر  اإلجابَـةَ الص حيحـَةَ 

  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

دِة ؟   ما أكثُر ُدوِل الخليجِ العربيَّـِة ارتفاًعا في نصيِب الفَرِد مَن المياِه العذبَـِة الُمتجد ِ

 
 .سلطنـةُ ُعمانَ 

 
 .دولَـةُ الُكويت  

 
 .دولَـةُ اإلمارات  العربي ـة  الُمت حدة  

 
 .الَمملكـةُ العَربي ـةُ السُّعودي ـةُ 

19سؤال   
اسحب  اإلجابـةَ الص حيحـةَ إلى الش كل  التالي حوَل استهالك  الفرد  مَن المياه  في دُول  مجلس   

 .الت عاون  الخليجي   

 
 .ارتفاعُ الوعي  المائي   

 .ارتفاعُ تعرفـة  استخدامات  المياه  
المعيشـة  ارتفاعُ ُمستوى   

 .ارتفاعُ الوعي  البيئي   
20سؤال   

 .اسَحْب إلى الش كل  نوَع العالقـة  الص حيَح الذي يربُط بيَن النُّمو   السُّكاني   والط لب  على المياه  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .عالقـةٌ ثابتـةٌ 

 .عالقـةٌ إنساني ـةٌ 
 عالقـةٌ طردي ـةٌ 
 .عالقة عكسية

21سؤال   
، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ الحظ  الش كَل  البياني  : 

  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 ما أقلُّ مصادِر المياِه استخداًما في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدِة؟

 
 .المياهُ الجوفي ـةُ 

 
 .مياهُ الت حليـة  

 
 .المياهُ الس طحي ـةُ 

 
حي   الُمعالجـةُ   .مياهُ الص رف  الص  

22سؤال   
، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ الحظ    سَم البياني  الر  : 

  
سِم الدَّولـةَ التي يحصُل فيها الفرُد على أعلى نصيٍب مَن الموارِد المائيَّـِة   استنتِْج مَن الرَّ

 ِ  .الُمتَّجددِة في ُدوِل مجلِس التَّعاوِن الخليجي 

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

السُّعودي ـةُ المملكـةُ العَربي ـةُ   . 

 
 .دولـةُ اإلمارات  العربي ـة  الُمت حدة  

 
 .سلطنـةُ ُعمانَ 

 
 .دولـةُ الُكويت  

23سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ، ثُم  اختر   : 

  
« نا وتُراث نا، لقدْ عاَش  نا وتاريخ  ْن بالد  نا ألن ها ُجزٌء ُعضويٌّ م  آباؤنا إن نا نُولي بيئتَنا ُجل  اهتمام 

، وأدركوا بالفطرة  وبالحس    وأجدادُنا على هذه  األرض  وتَعايَشوا مَع بيئت نا في البر  والبحر 

 الُمرهف  الحاجـةَ للُمحافظـة  عليها وأْن يأخذوا منها قدَر احتياجات هم فقْط، ويتركوا منها ما تجدُ 

«. المغفوُر ل الش يُخ زايدٌ بُن ُسلطاَن آُل  –ـهُ بإذن  هللا  فيه  األجياُل القادمـةُ َمصدًرا ونبعًا للعطاء 

سُ  –نهياَن  الباني الُمؤس   . 
  

 ما القيمـةُ الُمستخلصـةُ مَن المقولـِة السابقـِة؟

 
 .ُمواكبـةُ العصر  

 
يادةُ واالبتكارُ   .الر  

 
 .الش راكةُ والت عاونُ 

 
 .حمايـةُ البيئـة  

24سؤال   
اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ اقرأ الفقرةُ، ثُم   : 

إن  اعتمادَ دُول  الخليج  العربي ـة  على المياه  الُمنتجـة  محليًّا يمنُحها درجــةً عاليـةً مَن الس يطرة   

، وهذا الش يُء ال تنعُم بـه  بعُض الدُّول  العربي ـة  الكبيرة  التي تشترُك مَع دُوٍل أُخرى في  واألمن 

اٍت مائي ـ ٍة كالجداول  واألنهار  ممر  . 
  

في ضوِء الفقرِة السابقـِة، ما أفضُل الطُّرِق والوسائِل الُمناسبـِة لتوفيِر المياِه العذبـِة في ُدوِل  

 الخليجِ العربيَّـِة؟



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .تصديُر مياه  البحر  

 
 .استيرادُ المياه  العذبـة  

 
 .تخزيُن المياه  العذبـة  

 
 .تحليـةُ مياه  البحر  

25سؤال   
، ثُم  اختر   اإلجابـةَ الص حيحـةَ   الحظ  الش كَل البياني  : 

  
ِ ِمْن حيُث الن ِسبـةُ   .رت ِْب تناُزليًّا مصادَر المياِه في ُدوِل مجلِس التَّعاوِن الخليجي 

 
حي   الُمعالجـةُ   المياهُ الجوفي ـةُ  -مياهُ الت حليـة   -مياهُ الص رف  الص    

 
حي   الُمعالجـةُ   مياهُ الت حليـة   -المياهُ الجوفي ـةُ -مياهُ الص رف  الص   . 

 
حي   الُمعالجـةُ   -مياهُ الت حليـة    -المياهُ الجوفي ـةُ  مياهُ الص رف  الص   . 

 
حي   الُمعالجـةُ  - المياهُ الجوفي ـةُ  -مياهُ الت حليـة   مياهُ الص رف  الص   . 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

26سؤال   
الخريطــةَ، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ الحظ    : 

  
 ما أهمُّ الُمسط حات  المائي ـة  التي تطلُّ عليها دُوُل مجلس  الت عاون  الخليجي  ؟ 

 
طُ   .البحُر الُمتوس  

 
 .خليُج عدنٍ 

 
 .الخليُج العربيُّ 

 
 .الُمحيُط األطلنطيُّ 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

27سؤال   
، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ الحظ  الش كَل  البياني  : 

  
ِ؟   ما أكثرُ  القطاعاِت استخداًما للموارِد المائيَّـِة في ُدوِل مجلِس التَّعاوِن الخليجي   

 
ياحيُّ   .القطاعُ الس  

 
 .القطاعُ المنزليُّ 

 
راعيُّ   .القطاعُ الز  

 
ناعيُّ   .القطاعُ الص  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

28سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر  اقرأ، ثُم   : 

  
 .(استهداُف وتخريُب البنيـة  الت حتي ـة  لمحط ات  تحليـة  المياه  )

  
ُد محط اِت تحليـِة المياِه الُمشارِ  إليـِه في العبارِة السابقـِة؟   ما نوعُ الخطِر الذي يُهد ِ  

 
 .خطٌر تقنيٌّ 

 
 .خطٌر طبيعيٌّ 

 
 .خطٌر إرهابيٌّ 

 
فنيٌّ خطٌر  . 
29سؤال   

 :اقرأ، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ 
  

ُض األنظمـةُ في محط ات  تحليـة  المياه  ألعطاٍل يومي ـةٍ  )  ( تتعر 
  

ُد محط اِت تحليـِة المياِه الُمشاِر إليـِه في العبارِة السابقـِة؟  ما نوعُ الخطِر الذي يُهد ِ

 
 .خطٌر تقنيٌّ 

 
 .خطٌر صناعيٌّ 

 
 .خطٌر إرهابيٌّ 

 
طبيعيٌّ   خطرٌ  . 
30سؤال   

 :الحظ  الخريطـةَ، ثُم  اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

  
ْد مَن اآلتي الدَّولـةَ التي يمرُّ بها نهُر النيلِ   .حد ِ

 
 .الس ودانُ 

 
 .العراقُ 

 
 .ليبيا

 
 .األُردنُّ 

 

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

13سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 
ُس الش يُخ زايدٌ بُن ُسلطاَن آُل نهياَن   الُحلول  اآلتيـة  أيٌّ مَن    -رحَمهُ هللاُ  -وضعَها الباني الُمؤس  

؟   لُمعالجـة  ُمشكلـة  توزيع  مياه  األفالج  بيَن الُمواطنيَن في واحـة  العين 

 
والعين  الفائضـة  قاَم بتوزيع  المساكن  الش عبي ـة  والمزارع  في منطقـة  جبل  َحفيت  .  

 
 .جعَل األفالَج مشاًعا للجميع  وتنازَل َعْن ُحقوق  أُسرة  آل  نهياَن الُمتوارثـة  في األفالج  

 
ة   تـ  فيها  أراضَي صناعي ـةً، حيُث قاَم ببناء  مصانع  التُّمور     جعَل أراضي واحات  العين  الس   .  

 
ها بيَن أهالي مدينة  أبوظبي وضواحيهاقاَم بتوزيع  جميع  نخيل  الواحات  وثما ر  .  

23سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

 7قلعـةً، و   16  مبنًى تاريخيًّا ال يزاُل قائًما حت ى اآلَن. يتمث ُل في  68  يُوَجدُ في مدينـة  العين  
؛ قصر    23ُحصوٍن، و  ، وُمرب ع المويجعي وقصر    بيتًا تُراثيًّا قديًما، وقصرين  ـٍة واحدةٍ العين 

مسجدًا قديًما، وسوقاً قديماً وسوق  القطارة ، وسيبتين 17ُمرب عـة  المريجب ، إضافـةً إلى  . 
  

 .استنت ْج ما سبُب ُوجود  العديد  مَن القالع  والُحصون  في مدينة  العين  

 
  .لحمايـة  المدينـة  مَن األطماع  الخارجي ـة  

 
الناحيـة  الث قافي ـة  بسبب   . 

 
ي ت ها مَن الناحيـة  الجمالي ـة     .ألهم  

 
 .لزيادة  الت بادُل  الت  جاري   

33سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

ْن صاحب  السُّمو   الش يخ  خليفـةَ بن  زايٍد آل  نهياَن رئيس  الد ولـة   ،-حفَظهُ هللاُ   -بتوجيهاٍت م   

دٌ بُن زايٍد آُل نهياَن وليُّ عهد  أبوظبي، نائُب القائد  األعلى   أصدرَ  ُل ُسموُّ الش يخ  ُمحم  الفريُق أو 

، رئيُس المجلس  الت نفيذي   إلمارة  أبوظبي  ات  الُمسل حـة  لسنـة   38قراًرا رقَم  -حفَظـهُ هللاُ  -للقُو 

م2005 .   



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

يختصُّ هذا القراُر؟   بماذا  

 
فاظ  على واحات  الن خيل  في مدينـة  العين  والعنايـة  بهاالح  . 

 
وار   لزيارة  واحات  العين  والت متُّع  بها   إتاحـة  الفُرصـة  أماَم الزُّ . 

 
وار   بـة    للت متُّع  بجو      إتاحـة  الفُرصـة  أماَم الزُّ ها الخال  الواحات  ومناظر  . 

 
في واحات  مدينـة  العين  والعنايـة  بها  األفالج  الحفاظ  على مياه   . 

43سؤال   
الص حيحـةَ    الصورة   اختر   : 

، ال تي ساعدَتُْهم على تسلُّق  الن خلـة  وحمايت هم مَن    ما األداةُ ال تي استخدَمها ُسك اُن واحات  العين 

؟  ْن ليف  الن خيل   السُّقوط  ويُصنَُع م 

 

  

 

  

 

   

 

   



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية  : رسالة المدرسة

 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

53سؤال   
ْن خالل  الصُّورة   ناعـة  الت قليدي ـة    اسمَ   استنبْط م  ها  الص   ةَ استخدام  يـ  وأهم   : 

  

   

 
ـةً في فصل  الص يف   المهفـةُ،  ، خاص   .تُستخدَُم يدويًّا للت هويـة 

 
َل إلى  المزفُن، تُستخدَمُ  طب  فوقَها بُغيـةَ تجفيف ه ليتحو  تمرٍ لفرد  الرُّ . 

 
والفاكـــهـة    الجفيُر، كانَْت تُستخدَُم لحــمل  الُخضـــار   . 

 
عات    .السرودُ، كانَْت تُوَضُع عليها أطباُق األكل  أثناَء الت جمُّ

63سؤال   
اإلجابتين  الص حيحتين     اختر   : 

" ئيسـة  ال تي ساهَمْت في   تُعدُّ أشجارُ  ".   الت كوين  الُممي ز  الن خيل  أحدَ العناصر  الر  ْح     للواحات  وض  

 .ذلكَ 

 
نْ  تكثُر  المــياه    عملي ـة  تبخيـــر    م  . 

 
ناعات  الكهربائي ـة    .يُعتَمدُ عليها في الص  

 
ل  وتحمي التُّربـةَ واألشجارَ   تُوف  رُ  الظ   . 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .تنتُج أنواًعا ُمختلفـةً مَن الغــذاء  

73سؤال   
اإلجابتين  الص حيحتين  اختر    : 

ها في عملي ـة      بأماكن  الموارد    بمعرفت ه  ات صَف الُمجتمُع اإلماراتيُّ القديمُ   الط بيعي ـة  واستخدام 

هم مهاراٍت هندسي ـةً عاليـةً  ، وبامتالك   ."البناء 
ُسكَّاُن منطقـِة اإلماراِت القُدماُء وتدلُّ  اثنيِن ِمْن تلَك األنشطـِة واإلنجازاِت الَّتي قاَم بها     اخترْ 

ماتِ   .على هذِه الس ِ

 
اآلبــار     حفــرُ  . 

 
 .زراعــــةُ األرز  

 
 .إنشاُء األفالج  

 
 .تدجيُن الجمال  

83سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ   إلى الصورة ، ثُم  اختر     انُظرْ  : 

 
السابقـةُ؟إليِه الصورةُ    ما الَّذي تشيرُ    



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .الُكهوف  

 
 .األفالج  

 
ع    .البَد 

 
 .المدافن  
93سؤال   

اإلجابـةَ الص حيحـةَ   اختر    اقرأ الفقرةَ، ثُم   : 
  

، وعلى بُعد  )  ( كم منها ينتصُب   12في أحد  السُّهول  الص حراوي ـة  الُممتد ة  شماَل مدينـة  العين 

ع بنُت َسعُّود” أو   ُمرتَفٌع مَن الصُّخور   الط بقي ـة  يُسم ى “بَد  “ ْرن بنت  َسعُّ  ود”، يبلُغ طولُـه ج 

( مترٍ 700) ْن )    وارتفاُعه أكثرَ    ( متًرا 50م  . 
  

  ماذا تعني كلمـةُ ِجْرن في لهجـِة أهِل إمارِة أبوظبي ؟ -
  

 
 .الس هُل الس احليُّ 

 
ي  قُ   .الوادي الض 

 
 .الت لُّ الُمرتفعُ 

 
 .الهضبـةُ الُمنخفضـةُ 

04سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

 
سم  أو  الن قش  على ُجدران    الُكهوف  في الماضي؟ لماذا قاَم اإلنساُن بالر   

 
 .لتسجيل  ُطرق  المعيشـة  والعادات  والعقائد  

 
والُخرافات  القديمـة    لتدوين  األساطير   . 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 
 .لتزيين  ُجدران  الُكهوف  وتجميلُها

 
سم  لدى اإلنسان  القديم    .ألهمي ـة  فن   الر 

14سؤال   
التاليـة  اسحب  العنواَن الُمناسَب للفقرة   : 

  
نيَن أكثرُ  ع بنت  َسعُّود ال ذي يعودُ تاريُخـه إلى آالف  الس   المواقع  الحضاري ـة    يعدُّ موقُع بَد   

، كما يحتوي الموقُع على بقايا أثري ـٍة قديمـٍة تعودُ إلى العصرين    ةً في مدينـة  العين  يـ  أهم  

ي ـة  هذا الموقع  بالن  سبـة    البرونزي   والحديدي  ، ويشيرُ  ُعها إلى مدى أهم   عددُ هذه  البقايا وتنوُّ

 .للسُّكان  آنذاك َفي العين  
ع بنت  سَ  عُّودأهمي ةُ موقع  بَد  .  

ع بنت  َسعُّود في الت بادُل  الحضاري     .دوُر موقع  بَد 
ع بنت  َسعُّود  .المعالُم الحضاري ـةُ في موقع بَد 

ع بنت  َسعُّود  .الموقُع الُجغرافيُّ لموقع  بَد 
24سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   . 

  
؟ ما الد ليُل على أن  األقواَم ال تي عاَشْت في  ع بنت  َسعُّود تأث رْت بالبيئـة  المحلي ـة  منطقـة  بَد   

 
( مدفنًا40وجودُ العديد  مَن المدافن  يصُل عددُهم إلى )  . 

 
القابلـة  للت غيُّر    وجودُ نُقوٍش على الُجدران  لبعض  األشكال  غير   . 

 
 .وجودُ نُقوٍش على الُجدران  لبعض  الحيوانات  مثَل الماشيـة  

 
الحديدي      ال تي تعودُ إلى فترة  العصر     وجودُ العديد  مَن اآلثار   . 

34سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الص حيحـةَ 

؟  ْن معدن  النُّحاس   كيَف استفادَ أهُل هيلي م 

 
  .استخدموهُ في صناعـة  األسلحـة  واألدوات  المنزلي ـة  

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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ْن خالل   راعـة  م  إضافت ه للماء  استخدموهُ في الز   . 

 
ه للبالد  الُمختلفـة   ْن خالل  تصدير    .استخدموهُ في الت  جارة  م 

 
ْن خالل  إضافت ه لألكل    .استخدموهُ في ُصنع  الط عام  م 

44سؤال   
اإلجابتين الص حيحتين     اختر   : 
؟ آثاٍر، ما هَي األدواُت والمعارُف التي تحتاُجها    ُكنَت عال مَ   لَوْ  إلتقان  هذا العمل   

                                                                              

  

 
 .قيادةُ الط ائرة  االستكشافي ـة  

 
السينمائي     إتقاُن الت صوير   .  

 
كشـــف  المعـــادن      جهازُ  . 

 
 .معرفـةُ خصائص  الحجارة  



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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54سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

 ، ُن أكثرَ   ال ذي يذكرُ   ماذا تستنتُج مَن الن ص   المكتوب  بالُحروف  المسماري ـة  شحنـةً تتضم   

ْن  ؟  18م  ُطنًّا مَن النُّحاس   
                                                                                                        

   

 
ْن بالد  ما بيَن الن هرين    .كاَن ُسك اُن مدينة  العين يستوردوَن النُّحاَس م 

 
ْن أهم   الموارد  االقتصادي ـة  في منطقـة  اإلمارات  قديًما  .كاَن النُّحاُس م 

 
 .استخدَم ُسك اُن اإلمارات  معــدَن األلمونيوم  في صناعـة  األسـلحـة  

 
ُســـك اُن حضارة  أُم   الـن ار  النُّــحاَس في صــناعـة  السُّفن  استخدَم  . 
64سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

ْن تقدير    تمك َن ُعلماُء اآلثار   سنـٍة مَضْت،   5,000  المدافن  في هيلي بما يزيدُ على   ُعمر    م   

ْن خالل  دراسـة  األواني  ، واألدوات  النُّحاسي ـة  الُمكتشفـة  في تلَك  وذلَك م  الفخاري ـة  واألسلحـة 

. وبعدَ إجراء  الت حاليل  الد قيقـة  على بعض  العي  نات  المعدني ـة  ال تي تم  اكتشافُها تُبي  ُن أن ها    المدافن 

رنيخ ، دةٍ ف  تشتمُل على خليٍط مَن النُّحاس  والز  ي المنطقـة  في أماكَن ُمتعد   . 
  

دَ مَع ُعنصر    ما فائدةُ ُعنصر   رنيخ  ال ذي ُوج  ؟   الز  النُّحاس   
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الحي ـة    يُستخدَُم كطعاٍم للكائنات   . 

 
ْن صالبـة  ُعنصر   النُّحاس    يزيدُ م  .  

 
 .يتفاعُل مَع العناصر  األُخرى الموجودة  في الط بيعـة  

 
لُ  النُّحاس  وصهَرهُ وتشكيلَهُ حسَب الط لب  استخراَج    يُسه   . 
74سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

اُل يقوموَن بحفر   ، حيُث يتمُّ تفتيتُه إلى قطعٍ صغيرةٍ،  كاَن العُم  الخنادق  الستخراج  خام  النُّحاس   

ه بدرجـة  حرارةٍ عاليـٍة، وبعدَها يسكُب  في قوالبَ   المعدُن الُمنصهرُ ثُم  تتمُّ عملي ـةُ صهر   

راعي ـةَ  ـٍة ليصنَع منهُ بعدَ ذلَك األسلحـةَ واألدوات  الز    .خاص 
  

 ما الفكرةُ المحوري ـةُ لهذه الفقرة ؟ 

 
 .خطواُت ُصنع  األواني النُّحاسي ـة  

 
  .خطواُت تعدين  النُّحاس  

 
 .خطواُت البحث  عن  النُّحاس  

 
الطين  خطواُت تشكيل   . 

84سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

راعـة  ونشأة  الُمستوطنات  البشري ـة  في هيلي  .استنتج  العالقـةَ بيَن قيام  الز  

 
  .عمَل أهُل هيلي بالغوص  على اللُّؤلؤ  

 
وزراعـة  المحاصيل  الُمختلفـة    اآلبار     قاَم أهُل هيلي بحفر   . 

 
ببناء  عالقاٍت تجاري ـٍة مَع الحضارات  الُمجاورة  قاَم أهُل هيلي  .  

 
، كما قاموا ببناء  الُمستوطنات  البشري ـة    المصادر     قاَم أهُل هيلي باالستقرار  بجوار   المائي ـة  . 
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 .قاَم أهُل هيلي بالت نقُّل  والت رحال  حسَب المواسم  الس نوي ـة  

94سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحــةَ    اختر    ثُم    اقرأ،  : 

" ُ -حث  الش يُخ زايدٌ بُن ُسلطاَن آُل نهياَن  رحَمـهُ ّللا  بالماضي والتُّراث  في    على االعتزاز   -

: ) على شعب نا أال  ينسى ماضيَـهُ وأسالفَـهُ، كيَف عاشوا، وعلى ماذا اعتمدوا في   مقولتـه   

محيات هم، وُكل ما أحس    هم    أكثرَ   وعرفوا تُراثَُهم، أصبُحوا   أكثرَ   الناُس بماضيه  اهتماًما ببالد 

فاع  عنها (  استعدادًا    وأكثرَ  للد   . 
 ما القيمـةُ الُمستخلصــةُ مَن الفقرِة السَّابقـِة؟

 
بالمـــاضــي  االعــتــزازُ  . 

 
اآلخـــرينَ    معَ   الت شــاُورُ  . 

 
والت ضـــحيــةُ   اإليثــارُ   . 

 
اآلخرينَ   بمشاعر    االهتمامُ  . 
05سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

كشفت  الت نقيباُت األثري ـةُ في منطقـة  العين  وواحات ها َعْن وجود  عدٍد مَن الُمستوطنات  البشري ـة   

. 1,300  -3,200البرونزي   )   يعودُ تاريُخها إلى العصر   ال تي  ويبدو أن    ( سنـٍة قبَل الميالد 

، وزراعـة  أشجار    ُسك اَن تلَك الُمستوطنات  قدْ قاموا بحفر   ، اآلبار     الن خيل  والقمح  والخضراوات 

راعي ـة  الُمبتكرة . كما قاموا أيًضا بتربيـة  الحيوانات    .واستخدام  األساليب  الز  
  

تي قاَم بها ُسك اُن الُمستوطنات  البشري ـة  في منطقـة  العين  وواحات هاالُجهود  ال    استنتْج أبرزَ   

البرونزي      خالَل العصر   . 

 
 .تربيـةُ الحيوانات   

 
، والقمح  والخضراوات    زراعـةُ أشجار   الن خيل  . 

 
اآلبار     حفرُ  . 
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سُم على ُجدران  المدافن     .الر 

 
راعي ـة  الُمبتكرة  استخداُم األساليب    الز   . 

 
  .بناُء المعابد  الديني ـة  

15سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

  
، 8موقُع هيلي   يُعتبَرُ  ْن أهم   المواضيع  األثري ـة  َف فيه  مبنى كبيٌر، دائريٌّ أو   م  إذ  اكتُش   

، ُمحاٌط بسوٍر، وتُوَجدُ حولَهُ  متًرا. ويبلُغ  17لخنادَق. ويبلُغ قطُره نحَو   آثارٌ بيضويُّ الش كل 

. وحد دَ اآلثاريُّوَن  ُمستوياٍت لهذا   3ارتفاعُ بعض  الُجدران  الداخلي ـة  نحَو مترين  ونصف  المتر 

. ويُعتبَرُ   الحصن  أو     أو    المبنى ال ذي يُعَرُف أيًضا بالبُرج   ُل أكثرَ   القلعـة     الُمستوى األو 

ْن حيُث سالمـةُ بنيان ـه. وهُوَ المُ  .   ستويات  اآلثاري ـة  الث الثـة  ُمحافظـةً م  ين  والل  بن  ُمشي دٌ مَن الط  

اٍت تُفضي على جوانب ها إلى ُغرٍف ُمستطيلـٍة. وتتوس طُ    ُمقس مُ   وهُوَ  مَن الداخل  إلى ممر   

ُمحاطـةً بتلَك الغُرف    المبنى بئًرا  .  
  

م  بُنيَْت أسوارُ  (؟  8ُمستوطنـة  هيلي )  م   

 
 .الطُّوب  الحجري   
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الجيري      الحجر   . 

 
ين  والل  بن    .الط  

 
  .الحجارة  والحديد  

25سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

ْر أثرَ  الت فاُعل  واالنسجام  بيَن أفراد  ُمجتمع  مدينـة  العين  واحات  العين  في تحقيق     فس   . 

 
  قدْ تمك نوا مَن الُحصول  على المياه  الجوفي ـة  بوساطـة  اآلبار    القُدماءُ    كاَن ُسك اُن مدينة  العين  

 .البسيطـة  

 
 . إلى الغرب  مَن الموقع  يضمُّ موقُع بَدع بنت  َسعُّود فلجين  تم  اكتشافُهما في المنطقـة  الواقعـة  

 
ا في بناء  الحضارة   ٌٌ طبيعي ـةٌ لُمجتمعاٍت شاملـٍة لعبَْت دوًرا ُمهمًّ قاَمْت في مدينـة   العين  حياةُ

 .اإلنساني ـة  

 
ئيس    األفالُج على مراحَل، تبدأ بحفر    بُنيَت   ذي تم  تحديدُه لتجميع    الفلج  الر 

المياه  في المكان  ال 

 .تحَت األرض  
35سؤال   

اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ، ثُم  اختر   : 
، وتخضُع واحـةُ الُمعترض  كما هَُو    تحتوي واحـةُ الُمعترض   " على المباني التاريخي ـة  القديمـة 

؛ للحفاظ  عليها  يانـة  وحمايـة  هذا الحاُل في أغلب  واحات  العين  إلى أعمال  الت رميم  والص    

 ."اإلرث  
 ما القيمـةُ الُمستخلصـةُ مَن الفقرِة السابقـِة؟ 

 
عي ـة    .الُمشاركـةُ في األعمال  الت طوُّ

 
 .الحفاُظ على اإلرث  التاريخي   

 
 .الوالُء و الوحدةُ 
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و الت عاونُ   الت شاورُ  . 
45سؤال   

اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اقرأ، ثُم  اختر   : 
  

الت بادُل الحضاريُّ هَُو أْن تأُخذَ ُكلُّ حضارةٍ ما يُناسبُها وما يت فُق مَع طبيعت ها، وتُعطي  "

ها  ."الحضاراُت األُخرى ما تجودُ به  بما يتالءُم مَع نشاط 
  

 ِمْن خالِل المفهوِم السابِق، استنتْج كيَف يمكُن أْن تُكِمَل أيُّ حضارٍة مسيرتَها؟ 
  

 
ْن خالل  ُحدو ث  الت بادُل  والت فاُعل  مَع الحضارات  األُخرىم  . 

 
ْن خالل  تدوين  الُممارسات  والُمعتقدات  في المصادر   التاريخي ـة     م  . 

 
ْن خالل  العُزلـة  وعدم  االنفتاح  على العالم  الخارجي     .م 

 
ْن خالل  تسجيل  األحداث  واألخبار   على ُجدران  الُكهوف    م  . 

55سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ   اختر    اقرأ الفقرةَ، ثُم   : 

" القرن  التاسَع     يُعدُّ منزُل الش يخ  أحمدَ بن  هالٍل الظاهري   في واحة  الجيمي ال ذي بُن َي في أواخر  

ْن بناٍء ُمستطيل  الش كل   نًا يتأل ُف م  عاٍل، مَع فتحاٍت    يحيُط به  جدارٌ  عشَر، مبنًى كبيًرا وُمحص 

، وبُرٌج آخرُ  . ويُوَجدُ برٌج على الجانب  الش مالي   للمنزل  كن  الجنوبي      الستخدام  األسلحـة  في الرُّ

ا على الجانبين  الش مالي   والش رقي  ، فتُوَجدُ مزرعتا نخيٍل. وكاَن هذا   الش رقي    لحمايـة  المبنى. أم 

، خالَل ُحكم  الش يخ  زايٍد المنزُل هَُو بيَت الش يخ  أح   َل الحاكم  في العين 
مدَ بن  هالٍل، ال ذي كاَن ُممث 

، وقدْ لعَب الش يُخ أحمدُ بُن هالٍل دورَ  ل  الوسيط  بيَن الحاكم  في أبوظبي   بن  خليفـةَ أو زايٍد األو 

، حيُث كاَن يستقبُل الناَس ويستمُع إلى ُمشكالت هم ويُ  لب  ي طلبات هموالش عب  في العين  ." 
الَّذي قاَم بـِه الشَّيُخ أحمُد بُن هالٍل بيَن الحاكِم في   ِمْن خالِل الفقرِة السابقـِة، ما نوعُ الدَّورِ 

 أبوظبي والشَّعِب في العيِن؟ 
  

 
سياسيٌّ   دورٌ  . 

 
اقتصاديٌّ   دورٌ  . 
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ثقافيٌّ   دورٌ  . 

 
علميٌّ   دورٌ  . 
65سؤال   
الص حيحـةَ اإلجابـةَ     اختر   : 

طوبـةُ الُمناسبـةُ    فقْط، بينَما تُعتَبرُ  0.5إلى %   في الص حراء    تصُل درجـةُ رطوبـة  الجو    الرُّ

، حيُث مَن الُممكن  أْن   . ويتوف رُ  % 70لإلنسان  هَي  هذا الن  ظاُم األيكولوجي   في مزارع  الن خيل 

طوبـةُ بالواحـة  إلى %  80 - 85تصَل الرُّ . 
  

طوبـةُ في الواحات  أعلى مَن الص حراء    .عل  ْل: الرُّ

 
ر   وال ذي يخلُق مناًخا رطبًا في الواحـة    الماء  مَن الن باتات  ومَن األفالج ،  بسبب  تبخُّ . 

 
ر  مياه  بحر  ُعماَن ال تي تشرُف عليه  الواحاتُ   .بسبب  تبخُّ

 
ر   ُف عليه  الواحاتُ مياه  الخليج  العربي   ال    بسبب  تبخُّ تي تُشر  . 

 
في الجو     بسبب  امتصاص  التُّربـة  لألمالح  والمعادن   . 

75سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

، كاَن أهُل الواحـة  يبيعوَن التُّمورَ  ، وأيًضا ألهل  الساحل  في دُبي  وأبوظي.    منذُ القدم  إلى البدو   

اصيَن خالَل موسم  الت مُر   وقد  اعتُبرَ  ، وللغو  حالت  الط ويلـة  في الص حراء  غذاًء أساسيًّا للر    

، مثَل حليب  ولُحوم   . كما تم  تبادُل الخضراوات  األُخرى مَع الُمنتجات  البدوي ـة   صيد  اللُّؤلؤ 

، وال تي كانَْت تُستخدَُم لُصنع  الخيام   ، ووبر  الجمال   .وصوف  األغنام 
  

؟ ماذا يُ  طلَُق على تبادُل  الُمنتجات  بيَن ُسك ان  البيئات  السابقـة    
  

 
 .التُّبادُل  الت  جاري   

 
 .الت بادُل  الُمقايضي

 



 

 

 واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل رؤية المدرسة:  
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 والتعليمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 .االكتفاء  الذاتي   

 
  .الُمقايضـة  

85سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ  اختر   : 

ٍ وثيٍق بيَن َحفيت  والحضارات  الُمجاورة ؟ما الد ليُل على وجود  تواُصٍل حضاري   

 
، ْن بالد  ما بيَن الن هرين  ال تي ُعثرَ   أشارت  النُّصوُص المكتوبـــةُ بالُحروف  المسماري ـــة  م   

المصري  يَن القُدماء  عن  الت بادُل  الت  جاري   بيَن الحضارتين  القديمتين     عليها في مقابر   . 

 
ـــجارُ تمك َن  ْن ُممارســة  الت  ــجارة  لمســـــافاٍت بعيـــدةٍ اعتـــمادًا    التُـّ على الت قـــنيات     م 

رْت فعلـــــيًّا خالَل فترة   ، وال تي تطــــو  الحجـــري   الحديث    العصـــر    البحــــري ـة  . 

 
افدي ازدهاُر  ، وال تي كانَْت بحاجــٍة إلى المواد   الخام  الُمدن  الُكبرى في جنوب  بالد  ما بيَن الر  ن 

زمـةَ إلنتاج  الُمستلزمات  المنزلي ـة    معدَن النُّحاس  والمواد  األُخرى الال 
ـةً  .خاص 

 
، ْن بالد  ما بيَن الن هرين  عليها  ال تي ُعثرَ   أشارت  النُّصوُص المكتوبـــةُ بالُحروف  المسماري ـــة  م 

ي ـــة  النُّحاس  التي تم  تصديُرها والمكان  ال ذي ذهبَْت إليه   ماجانفي بالد   َعْن كم   . 
95سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

الهيلي؟    أسباُب وجود  ُرسوماٍت لحيواناٍت ُمختلفـٍة في آثار    
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راعـة  وتدجين    تعتمدُ   ال تي  لحيات هم  تصويًرا ي ـة  الحيوانات  على الز   ، وألهم   الحيوانات   

 باألخص   المها الوضيحي  

 
ْن ُسالالت هم  تحتوي على معاٍن وتعاليمَ  وألبنائ هم  ديني ـٍة عميقـٍة لَمْن خلفَُهم م  . 

 
ياسي     تشيرُ  إلى بعض  الُحدود  اإلقليمي ـة  بيَن القبائل  في ذلَك الوقت  وتحديد  مناطق  الن  زاع  الس   . 

 
ُر االختالَف بيَن اللُّغات  والُمعتقدات  الديني ـة  بيَن القبائل  الُمتجاورة    .تُظه 

30سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ     اقرأ ثم اختر   : 

  
تمثل الرسومات والنقوش التي تم اكتشافها في بدع بنت سع ود أهمية كبرة نظًرا لكونها تقدم 

بالرغم من أنها غر واضحة في دالالتها. ويمكن تقسيم هذهمعلومات تاريخية مهمة، وذلك   
 المعلومات حسب موضوعاتها عى النحو التالي: الرسومات: استخدام صبغة رمادية حمراء 

األشكال المجردة: يمكن تفسر األشكال الغير قابلة للتغير على  أو داكنة عى واجهة الصخور. 

رسم هذا الشكل باللون األحمر ليبدو وكأنه مأوى،أنها عالمات قبَلية. الملجأ أو المأوى: تم   

 وهذا الشكل يشبه بناء المسجد أكبر من المدافن المجاورة، ويبدو أن دالالته غير واضحة

 .بشكل عام
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ع بنت  َسعُّود؟    ما أهمُّ ما يُمي  زُ  تي تم  اكتشافُها في موقع  بَد 
سومات  ال  الرُّ  

 
سومات    دُ أهم  المعارك  التاريخي ـة  أن  الرُّ كانَْت تُجس   . 

 
ة  للموقع   سومات  كانَْت على الُجدران  الخارجيـ   .أن  الرُّ

 
ُل أهم  المعاهدات  التاريخي ـة  القديمـة   سومات  كانَْت تُسج    .أن  الرُّ

 
سومات  كانَْت ذاَت صبغـٍة رمادي ـٍة حمراءَ   .أن  الرُّ

 

31سؤال   
اإلجابـةَ الص حيحـةَ    اختر   : 

ع بنت  َسعُّود ومدافن  جبل  َحفيت؟   الحظ ما وجهُ الت شابُـه  بيَن مدافن  بَد 
        

  
بدع بنت سعودمدفن                                                        
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                                                         مدفن جبل حفيت

 
الجليدي      البناُء في العصر   . 

 
 .األسلوُب وأنماُط البناء  

 
 .الموقُع على حاف ـة  الساحل  

 
واجهـة  الُجدران  الخارجي ـة  النُّقوُش على  . 

 

 تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                   

 معلم المادة / السيد عبدالمنعم                         


