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1سؤال    

جب عن السؤال التاليا : 
الرئيُس ِمْن إطالِق سوٍق خليجيَّـٍة لتجارِة الطاقـِة؟ما الهدُف     

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

 
  

2سؤال   
                                                 اسحِب المفهوَم المناسب

  
يادةِ الُمفرطـِة في ُمستوياِت غاِز ثاني أُكسيِد الكربوِن، الَّذي يُسِهُم في  " ظاهرةٌ تحدُث نتيجـةً للز ِ

ياٍت كبيرةٍ منـهُ أثناَء إنتاجِ الكهرباِء    العالَِم.    ارتفاعِ درجاِت الحرارةِ على ُمستوى يتمُّ إطالُق كم ِ

لوقوِد في المركباتِ وعمليَّـِة تكريِر النَّفِط، وعندَما يتمُّ حرُق ا ". 
 

ـــوءِ   ظاهرةُ حيوِد الضَّ
 ظاهرةُ الشَّفِق القُطبي  

 ِ  ظاهرةُ االحتباِس الحراري 
 ظاهــرةُ المــد ِ والجزرِ 

 
3سؤال   

جب عن السؤال التاليا : 
راعِ بيَن الدُّوِل  الُكبرى على انُظْر إلى الشَّكِل الُمقابِل، ثُمَّ بي ِْن ِمْن وجهـِة نظِرك سبَب الص ِ  

منطقـِة الشَّرِق األوسِط في الوقِت الحاضرِ   . 
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4سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ، ثُمَّ اخترِ  : 
ـةً في: كمبوديا، وميانمار، والو، وإندونيسيا، " هُناَك مساحاٌت شاسعـةٌ مَن األرياِف، خاصَّ

الكهرباِء كثيًرا، وهُناَك ُمعدَّالٌت عاليـةٌ جدًّا مَن الفاقد  وبنغالديش وباكستاَن ال تنعُم بانتشارِ   

 أنَّ ُمعدَّالِت الفاقِد في نقِل في نقِل الطاقـِة وتوزيِعها أيًضا. وفي الواقعِ، يتَّضُح مَن اإلحصاءاتِ 

الهنِد، وميانمار، وكمبوديا وباكستاَن؛ وهذا مردُّه إلى  الطاقـِة وتوزيِعها تعدُّ األعلى في:   

يانـةِ   انخفاِض جودةِ البنيـِة التحتيَّـِة،  باإلضافـِة إلى سوِء التَّشغيِل والص ِ ". 
  

 استنتِْج ِمْن خالِل الفقرِة السابقـِة، السَّبَب في ارتفاعِ ُمعدَّالِت الفاقِد في نقِل الطاقـةِ 

وتوزيِعها في ُكل ٍ مَن الهنِد وميانمار وكمبوديا وباكستانَ   :  

 
 .انخفــــاُض جــــودةِ البــــنيـِة التَّحـــــتيَّـةِ 

 
 .ُصعوبـةُ التَّنقُِّل لوجوِد الجباِل الُمرتفعـةِ 

 
 .سيطرةُ القطاعِ الخاص ِ على موارِد الطاقـةِ 
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المركباِت لألسواقِ ارتفاعُ أسعاِر تكلفــِة نقِل  . 

5سؤال   
 :اقرأ، ثم  اختِر اإلجابات الصحيحة

  
" باإلضافة إلى األعباء المفرطة التي تتحملها دول الرفاه   إن التنمية االقتصادية الخادعة،  

  باهظة التكلفة، وعدم اكتمال األطر المؤسسية، وعدم وجود قيادة وإرادة سياسية للمضي قدًما،

العوامل تجعل أوروبا تأتي في مرتبة متأخرة في السباقكل هذه  . 
 وال ريب في أن المفوضية األوروبية الجديدة لديها الكثير لتفعله في هذا المجال. لقد حان 

الوقت ألوروبا أن تضع الطاقة على رأس جدول األعمال، وأن تعمل على إحداث توازن أكبر  

كما حان الوقت ألوروبا أن تؤد ي دوًرا أكثر نشاًطا بين األمن والتنافسية واالستدامة البيئية.  

ض مستقبل رخاء القارة للخطر  في تلك األحداث التي تعر ِ " 
 في ضوء العبارة السابقة ، استخلص اثنتين من العوامل التي تجعل أوروبا في المرتبة

 المتأخرة في لعبة الطاقة العالمية الجديدة؟

 
دموقعها الجغرافي المتطرف والبعي . 

 
 .غياب الوعي األمني واالجتماعي  

 
 .التنميـةُ االقتصاديَّـةُ الخادعـةُ 

 
ةِ   .عدُم اكتمِال األُطِر الُمؤسسيَـّ

6سؤال   
 :اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

" ِ، وعلينا أْن  نُحافَِظ على هذهِ إنَّ البتروَل واإلمكاناِت الَّتي َوَهبَنا ُّللاُّ إي اها نعمـةٌ ِمْن عنِد ُّللا   

الن ِعمـِة ونستغلَّها لما فيـِه َمصلحـةُ الوطِن والُمواطنِ   ".  
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ُ -الشَّيُخ زايدٌ بُن سلطاَن آُل نهياَن  رِحَمـهُ ُّللا  -. 

ُ -ِمْن خالِل مقولـِة الشَّيخِ زايٍد بِن ُسلطاَن آِل نهياَن  استنتجِ القيمـةَ   السابقـِة،-رِحَمـهُ للا 

  .الوطنيَّـةَ الواردةَ فيها
 ................................................................  

 
  

7سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ الفقرةَ اآلتيـةَ، ثُمَّ اخترِ  : 

  
" ِة ليَس  َل في منظومـِة الطاقـِة األمريكيَـّ بالضَّرورةِ شًرا ألمنِ إنَّ ُعنصَر التقلُِّب الُمتأص ِ  

غِم ِمْن أنَّ هذا الواقَع يُمث ُِل لُغًزا ُملًحا في أعيُنِ   وسياساِت الطاقـِة األمريكيَّـِة،  على الرُّ  

وإلى حد ٍ   الكثيريَن مَن الُمراقبيَن غيَر األمريكي ِيَن. والحقيقـةُ أنَّـهُ منذُ ُمنتصِف الثَّمانينياِت،  

وائحِ التَّنظيميَّـِة التي تعودُ إلىكبيٍر على سبيِل االستجابَـ
ياساِت واللَّ ِة لألخطاِء على َصعيِد الس ِ  

ِب واالعتراِف بدينامياِت السوِق في إطاِر الدَّفعِ 
َن الناُس على قبوِل التقلُّ  عقِد السَّبعينياِت، و ُط ِ

في ات ِجاِه منظومـِة طاقـٍة أكثَر تنافُسيَّـٍة. فالُمستهلكوَن ليسوا محمي ِيَن مَن التأرُجحاِت الكبيرةِ في  

ِ أو بمعزٍل عنها، وهذا اختالٌف بي ٌِن وصريٌح عِن التَّجربـِة   أسعاِر البنزيِن والغاِز الطبيعي 
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قابـِة على األسعاِر   ٍه التي نُف ِذَْت في  –الماضيـِة كالرَّ عهِد إدارةِ نيكسون وأسفَرْت َعْن تشوُّ

ٍ كبيرٍ  ورد ِ فعٍل لهِذه التَّجربـةِ  –اقتصادي  . 
ِ لسنـِة  كوِد المالي  ماِت الُمميَّزةِ للرُّ ٍل في  2009ومَن الس ِ وما أعقبَـهُ ِمْن تعاٍف إحداُث تحوُّ  

. فَمنظومـةُ سياساِت وتنظيمِ الطَّريقـِة التي يتمُّ التعاُمُل بها مَع التقلُّباِت ومخاطِر األسعارِ   

ًعا ِمْن كياناِت وُممارساتِ    الطاقـِة، على النَّحِو الذي آلَْت إليـِه، ِ استوعبَْت قِطاًعا كبيًرا وُمتنو   

تقبُِّل المخاطرِ   ". 
  
مات التي تتميَّزُ   ستنتْج ِمْن خالِل الفقرِة السابقـةِ ا بها منظومـةُ الطاقـِة في  إحدى الس ِ  

الوالياِت الُمتَّحدِة األمريكيَّـةِ   : 

 
التَّعاُمِل مَع التَّغيُّراِت و التقلُّباِت ومخاطِر األسعارِ    عدُم الُمرونـِة أثناءَ  . 

 
عٍ ِمْن كياناِت وُممارساِت تقبُِّل المخاطرِ  ِ  .استيعاُب قطاعٍ كبيٍر وُمتنو 

 
ـِة التحــتيَّـِة في أمريكاعدُم التوافُــِق في اختياِر أماكِن أنظــمـِة البنــي . 

 
ُض الُمستهلكيَن للتأرُجحاِت الكبيرةِ في أسعاِر البنزيِن والغازِ  ِ   تعرُّ الطَّبيعي  . 

8سؤال   
 :اقرأْ، ثُمَّ اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

" خيار نظًرا إلى نُدرةِ موارِد الطاقـِة لدى بعِض البُلداِن، فإنَّ بعَض الُحكوماِت ليَس لديها   

كِر. وقدْ   سوى االعتماِد الكبيرِ  على توريِد الطاقـِة، مثَل؛ سنغافورةَ والياباِن، على سبيِل الذ ِ  

تكوُن مواردُ الطاقـِة لدى بعِض البُلداِن األُخرى مواردَ غنيَّـةً نسبيًّا، مثَل إندونيسيا وماليزيا، 

ُمجدي ماليًّا كثيًرا محاولـةُ نقِل الطاقـِة إلى  ال   الطلِب. وِمْن غيرِ   ولكنَّها تقُع بعيدةً َعْن مراكزِ 

 مسافاٍت طويلـٍة وعبَر تضاريَس ماديَّـٍة وسياسيَّـٍة صعبـٍة. وهكذا، فقدْ تعمدُ تلَك البُلداُن، في

ِ، مثَل ) إندونيسيا، وماليزيا،   الواقعِ إلى تصديِر النفِط واستيراِده، أِو الغازِ  والفحِم الحجري 

ا(وفيتناِم وغيِره . 
  

وتصدير  إندونيسيا وماليزيا إلى استيرادِ   في ضوِء العبارِة السابقـِة، لماذا تلجأُ ُكل ٍ ِمنْ   

غِم ِمَن امتالِكها موارَد غنيَّـةً نسبيًّا؟   موارِد الطاقـِة على الرُّ

 
 .لضعِف اإلمكانياِت الماديَّـة في ُكل ٍ ِمْن إندونيسيا وماليزيا

 
إندونيسيا وماليزيا َعْن مراكِز الطَّلبِ لبُعــِد موقعِ  . 
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 .لندرةِ موارِد الطاقـِة وانعـداِم وجوِدها في الدَّولتينِ 

 
 .لتـــخـــزيِن الط ـــاقـِة واستــــخــــداِمها الحـــقًا

9سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأْ، ثُمَّ اخترِ  : 

" ، بينَما تُعدُّ الهيدروكربوناُت السائلـةُ  يَت المعدنيَّ الُمستخَرجـةُ جيولوجيًّا هَي النَّفَط أِو الزَّ  

. كالهُما يُعدُّ مصدًرا أساسيًّا للوقوِد، ومواد ى الهيدروكربوناُت الغازيَّـةُ الغاَز الطبيعيَّ  تُسمَّ

 إلنتاجِ الكيمياوياِت العُضويَّـِة، وتتواجدُ هذِه الهيدروكربوناتُ 
ألرِض.  تحَت سطحِ ا  أوليَّـةً

 ِ ناِت الوقوِد األُحفوري  ِ  والهيدروكربوناُت لها أهميَّـةٌ اقتصاديَّـةٌ كبيرةٌ؛ نظًرا ألنَّها تُمث ُِل ُمكو 

 .") الفحَم، النَّفَط، الغاَز الطبيعيَّ (
حِ األهميَّـةَ االقتصاديَّـةَ للهيدروكربوناِت؟  ِمْن خالِل فهِمَك للفقرِة السابقـِة، وض ِ  

 
االعتمادُ عليها في زيادةِ الثَّروةِ السَّمكيَّـةِ يتمُّ   . 

 
 .تسهُل تواُجِد الهيدروكربوناِت في الُمسطَّحاِت المائيَّـةِ 

 
ةِ   .تحمي البيئـةَ مَن الغازاِت الضارَّ

 
  ِ ئيَس للوقوِد األُحفوري  َن الرَّ ِ  .تُمث ُِل الُمكو 

10سؤال   
 :اقرأْ، ثُمَّ اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

 
" ثراًء مثَل الياباِن وكوريا وسنغافورةَ وتايوان بالمثِل بقياِس   في آسيا، تقوُم الُحكوماُت األكثرُ 

الالزمـةَ بأسرعِ وقٍت ُممكٍن للحد ِ منـهُ . ولِكْن في ُجزٍء     انبعاثاتِها في ُكل ِ قطاعٍ وتتَّخذُ التدابيرَ 

ُمحاولـةُ تأميِن طاقـٍة كافيـٍة وموثوٍق فيها  ِمْن آسيا تأتي على رأِس أولوياِت الُحكوماتِ   كبيرٍ 

 ."لُمواطنيها بغض ِ النظِر تقريبًا َعْن حجِم االنبعاثاِت الُمصاحبـةِ 
  ِمْن خالِل الفقرِة السابقـِة الُجهوَد التي تبذلُها الُحكوماُت اآلسيويَّـةُ للتَّخفيِف ِمْن تغيُّرِ  استنتِجْ  

  :المناخِ 
كافيـٍة وموثوٍق فيهاتأميُن طاقـٍة    

 .تأميُن طاقـٍة ألصحاِب المصانعِ الثَّقيلـةِ 
 .تأميُن طاقـٍة لبعِض فئاِت الُمجتمعِ 

طـةِ   .حجُب الطاقـِة َعْن طبقاِت الُمجتمعِ الُمتوس ِ



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

11سؤال   
  :اختِر اإلجابةَ الص حيحةَ 

ثُمَّ استنتِْج حقيقـةً واحدةً   حل ِِل الشَّكَل الُمقابَل، :            

    

 
ِ العالِم مَن النَّــفطِ  19.4%   تمتلُك أمريكا الجنــوبيَّـةُ ثالَث أعلى نسِب احتياطي  . 

 
ِ العالِم مَن النَّــفِط   تمتلُك أمريكا الشَّماليَّـةُ ثاني 13.7 % أعلى نســِب احتياطي   

 
ِ العالِم مَن النَّــفطِ   في  أفريقيا المركَز األخـــيرَ   تحتـــلُّ  7.6  %  نســِب احتياطي  . 

 
ِ العالِم مَن النَّفطِ   47.7 % تمتلُك ِمنطقـةُ الشَّرِق األوسِط أعلى نسِب احتياطي   .  

12سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ، ثُمَّ اخترِ  : 

دُ مدى اهتماِم القيادةِ  " تمتلُك دولـةُ اإلماراِت العديدَ مَن المشروعاِت والُمبادراِت التي تُؤك ِ
دةِ؛ وِمْن أهم ِ  ياسيَّـِة بتطويِر قطاعِ الطاقـِة الُمتجد ِ  نهياَن  ها إطالُق جائزةِ زايٍد بِن ُسلطاَن آلِ الس ِ

ِل مدينـٍة خاليـٍة مَن  لطاقـِة الُمستقبِل، وتأسيُس مشروعِ »مصدٍر«، وإنشاُء مدينـِة مصدٍر، كأوَّ

ألَف   50م، وسيسكنُها 2025انبعاِث ثاني أكسيِد الكربوِن، والتي مَن الُمتوقَّعِ االنتهاُء منها عاَم 

دةِ األُخرى نسمـٍة، وتعتمدُ ُكليَّـةً على الطاقـِة الشَّمسيَّـِة، و ياحِ، ومصادِرالطاقـِة الُمتجد ِ طاقـِة الر ِ  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

  
إليـِه الفقرةُ السَّابقـةُ؟   ما الَّذي تُشيرُ   

 
ياسيَّـِة بتطويِر قطاعِ الثَّروةِ السَّمكيَّـةِ   شيدةِ والقيادةِ الس ِ  .اهتماِم الُحكومـِة الرَّ

 
شيدةِ والقيادةِ   ِ اهتماِم الُحكومـِة الرَّ ياسيَّـِة بتطويِر قطاعِ الذَّكاِء اإلصطناعي  الس ِ . 

 
ياسيَّـةِ   شيدةِ والقيادةِ الس ِ دةِ   اهتماِم الُحكومـِة الرَّ  .بتطويِر قطاعِ الطاقـِة الُمتجد ِ

 
ياسيَّـِة بتطويِر قطاعِ الت ِجارةِ الخارجيَّـةِ   شيدةِ والقيادةِ الس ِ  .اهتماِم الُحكومـِة الرَّ

13سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأْ، ثُمَّ اخترِ  : 

" ُض مشهدُ الطاقـِة العالميُّ الجديدُ َعْن العبيِن ُجدٍد، وتقنياٍت جديدةٍ، وشراكاٍت جديدةٍ   يتمخَّ

فما ِمْن شك ٍ في أنَّ جميَع مصادرِ   تتحد ى الوضَع الراهَن. ومَع ذلَك،  
ٍ الطاقـِة ستلعُب دوًر ا في  الُمستقبِل، وأنَّ النَّفَط التَّقليديَّ سوَف يستمرُّ في القياِم بدوٍر قيادي   

لفترةٍ طويلـٍة في الُمستقبِل، وأعتقدُ أنَّ أمَن العرِض وأمَن الطَّلِب ُمتساوياِن ِمْن حيُث األهميَّـةُ.  

لُها  ."نحُن نُريدُ تأميَن األسعاِر التي يُمِكُن التَّنبُُّؤ بها وتحمُّ
  

حِ العالقـةَ بيَن أمِن العرِض وأمِن الطَّلِب في مجاِل الطاقـةِ و  ض ِ : 

 
 .عالقـةٌ عكسيَّـةٌ 

 
  .عالقـةٌ ُمتساويـةٌ 

 
 .عالقـةٌ ُمتوازيـةٌ 

 
 .عالقـةٌ طرديَّـةٌ 

14سؤال   
  :اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 

الشَّماليَّـِة ِمْن تحقيِق االستقالِل في مجاِل  ِمْن وجهـِة نظِرك، هْل تتَّفُق مَع إمكانيَّـِة دُوِل أمريكا  

 الطاقـِة؟ 

 
أماكِن استخالِص موارِد الطاقـِة الُمتاحـةِ   يُمِكُن تحقيُق ذلَك، لوجوِد توافٍُق في كيفيَّـِة اختيارِ  . 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
املٍ ال يُمـِكُن تحقيُق ذلَك، ألنَّ مواردَ الطــاقـِة الُمتاحـِة ال يُمِكُن استــخراُجها بشــكٍل ك . 

 
 .يُمِكُن تحقيُق ذلَك، لوجوِد توافٍُق في التَّساوي بيَن توزيعِ الموارِد والبنيـِة التحتيَّـةِ 

 
 .ُربَّما يتحقَُّق ذلَك، لهيمنـِة األسواِق المفتوحـِة، وثباِت إمداداِت الطاقـِة في أمريكا الشَّماليَّـةِ 

15سؤال   
 :اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

رُ  " الدَّخِل؛   وذلَك بتنويعِ مصادرِ   في كيفيَّـِة ُمواجهـِة الُمستقبِل عندَما ينضُب البتروُل؛  إنَّنا نُفك ِ

الطاقـةِ   عربيَّـِة الُمتَّحدةِ على تنويعِ مصادرِ لذلَك تعمُل وزارةُ الطاقـِة في دولـِة اإلماراِت ال   

   االقتصاديَّـِة، وترشيِد استهالِك الطاقـِة، كذلَك تعمُل على توفيرِ والمياِه لُمتطلَّباِت التَّنميـِة  

 معلوماٍت جيولوجيَّـٍة وجيوفيزيائيَّـٍة تخدُم التَّنميـةَ االقتصاديَّـةَ في الدَّولـِة، مَع ضماِن تقديمِ 

 
ِة وفَق معاييِر الجودةِ والكفاءةِ والشَّفافيَّـةِ    كافَّـِة الخدماتِ   اإلداريَـّ . 

ِ الشُّيُخ خليفـةُ بُن زايٍد آُل نهياَن صا ُ -حُب السُّمو  حفَظـهُ ُّللا  -  
  

ُ -الشُّيخِ خليفـةَ بِن زايٍد آِل نهياَن   الذي تدلُّ عليـِه مقولـةُ صاحِب السُّمو ِ   ما ؟-حفَظـهُ للا     
  التَّخطيِط الجي ِدِ 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 .األمِن واالستقرارِ 
الفُرِص   تكافُؤِ  . 

البيئـةِ الحفاِظ على   . 
16سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اخترِ  : 

حقيقـةً واحدةً   استنتِجْ  استِعْن بالشَّكِل الُمقابِل، ثُمَّ  : 
          

  
         ِ  أهمُّ أنواعِ الطاقـِة التي يُمِكنُها توفيُر الكهرباِء بدوِن انقطاعٍ في الوقِت الحالي 

                                                                                                                         

 
لُ    هَُو المصدرُ   الفحمُ  الكهرباءِ   الَّذي يُمِكُن االعتمادُ عليـِه في توفيرِ    األوَّ . 

 
ُل الذي يُمِكُن االعتمادُ عليـِه في توفيرِ   هَُو المصدرُ   الغــازُ  ءِ الكــهربا  األوَّ . 

 
لُ   المصـــدرُ   النَّفُط هُوَ  الكـــهرباءِ   الَّذي يُمِكُن االعتــمادُ عليـِه في توفيرِ   األوَّ . 

 
ُل الذي يُمِكُن االعتمادُ عليـِه في توفيرِ    الطاقـةُ الَحيويَّـةُ هَي المصدرُ  الكــهرباءِ   األوَّ . 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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   
 :اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

" 

ٍ للوالياِت الُمتَّحدةِ في الشَّرِق     تُعتبَُر دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ أكبرَ  شريٍك تجاري 

ِ غيِر النَّ   األوسِط، ِ بيَن الدَّولتيِن وصَل إلى أكثَر ِمْن فحجُم التَّبادُِل الت ِجاري  مليارَ   27فطي   

ٍ، وتُعدُّ دولـةُ اإلماراِت ِمْن أ  كبِر الدُّوِل الُمستوردةِ مَن الوالياِت الُمتَّحدةِ دوالٍر أمريكي   

األمريكيَّـِة في منطقـِة الشَّرِق األوسطِ   ". 
تدلُّ الفقرةُ السَّابقـةُ؟  عالمَ     

ِ بيَن البلدينِ  ِ االقتصادي    .النُّمو 
 .ارتفاعِ أسعــاِر النَّفطِ 

 .تصديِر النَّفِط إلى أمريكا
البيئـةِ االهتماِم بمجاِل   . 

18سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأْ، ثُمَّ اخترِ  : 

" 

إنَّ صناعاِت الطاقـِة المحليَّـِة في الوالياِت الُمتَّحدةِ وكندا حس اسـةٌ بشدَّةٍ لإلشاراِت الس وقيَّـِة 

بلديِن.الكبيريِن في ال  وتتجاوُب معَها، ُخصوًصا عندَما يتعلَُّق األمُر بقطاَعي النَّفِط والغازِ   

فارتفاعُ األسعاِر يدفُع إلى تعبئـِة رأِس الماِل والمواهِب البشريَّـِة بأسرَع ما يمكُن في الوالياِت 

 األمريكيَّـِة الثماني واألربعيَن الُمتجاورةِ، حيُث إنَّ آالَف الُمستقليَن ِمْن ُمنتجي النَّفِط والغاِز،

وداعميهم يستطيعوَن الوصوَل إلى الُحقوقِ  هُمْ   الذيِن يمتلُك القطاعُ الخاصُّ ُمعظَمها،  

ُك األراضي والمعادِن مَن  ، ويجدُ ُمال  السَّطحيَّـِة وتحَت السطحيَّـِة المملوكـِة للقطاعِ الخاص ِ

 القطاعِ الخاص ِ في أنفُِسهم الدافَع إلى تأجيِر أمالِكهم لشركاِت النَّفِط والغاِز الستغالِلها

ـٍة مَن   يوعِ االقتصاديَّـةِ والُحصوِل على حصَّ الرُّ . 
ئيسـةَ لـهُ   حل ِِل النَّصَّ السابَق، ثُمَّ استخلِص الفكرةَ الرَّ . 

 
ِ   امتالُك القطــاعِ الحكومي وسيطرتُه على ُحقــوِل النَّــفِط والغــازِ  الطَّبــيعي  . 

 
رائيَّـِة في ــلعِ الش ِ أمــريكا وكنداالقطــاعِ الخاِص في     انخفاُض قيمـة الس ِ . 

 
ناعـِة والت ِجارةِ َعْن باقي القطاعاِت في كندا   تعزيزُ  الُحكومـِة قطاَعي الص ِ . 

 
النَّفِط والغازِ    سيطرةُ القطاعِ الخاص ِ في أمريكا وكندا على ُمعظِم ُحقولِ  . 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

19سؤال   
 :حل ِِل الشَّكَل الُمقابَل، ثُمَّ اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

مصدُر الطاقـِة الذي اعتمدَْت عليـِه دولـةُ اإلماراِت العَربيَّـِة الُمتَّحدةِ في االستخداِم بنسبـٍة ما 

 كبيرةٍ أكثَر ِمْن مصادِر الطاقـِة األُخرى؟ 
   

  
 .الطاقـةُ النَّوويَّـةُ 

 .النَّفطُ 
دةُ   .الطاقـةُ الُمتجد ِ

الطَّبيعيُّ    الغازُ   
20سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةِ   اخترِ   اقرأ، ثُمَّ  :  
ِ ُسلطاُن بُن سعيٍد المنصوريُّ أنَّ الميزانيَّـةَ الجديدةَ لعاِم  أكَّدَ معالي وزيِر االقتصاِد اإلماراتي 

دَ بأنَّ دولـةَ اإلمار2016 بتراُجعِ  ِمْن أقل ِ الدُّوِل تأثًُّرا   اِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ تُعتبَّرُ م جاَءْت لتُؤك ِ

ِ، فإنَّ 69تُسِهُم بنسبـِة   النَّفطيَّـةٍ   أسعاِر النَّفِط؛ إذْ إنَّ القطاعاِت غيرَ  % مَن الناتجِ المحلي   

النَّفِط كاَن تأثيُره محدودًا على مسيرةِ التَّنميـِة الشاملـِة في الدَّولـِة، لذلَك أكَّدَ    انخفاَض أسعارِ 

نُها مَن االستمرارِ نجاَح دولـِة اإلماراِت في تنفيِذ ال ياساِت المرنـِة والناجحـِة التي ستُمك ِ في   س ِ

 .تنويعِ مصادِر دخِلها، وتقليِل االعتماِد على اإليراداِت النَّفطيَّـِة ُمستقباًل 
 عالمَّ تدلُّ الفقرةُ السابقـةُ؟ 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
 .انخفاِض أسعاِر النَّفطِ 

 
 .ارتفاعِ أسعاِر الطـــاقـةِ 

 
الدَّخلِ تنويعِ مصادِر  .  

 
ِر مجاِل البيئـةِ   .تطوُّ

21سؤال   
 :اقرأ، ثُمَّ أِجبْ 

  
تتبنَّى دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ والوالياُت الُمتَّحدةُ األمريكيَّـةُ مواقَف ُمشتركـةً إزاَء  "

ـِة مجلِس األمِن   الكثيرِ  ِمْن قضايا المنطقـِة، وشارَكْت بفاعليَّـٍة في عملياِت التحالُِف، وفي قمَّ

ِ في األُمِم الُمتَّحدةِ، والُمؤتمِر الدَّ  ِ حوَل السَّالِم واألمِن في العراِق الذي ُعقدَ في  الدولي  ولي 

 ."باريسَ 
  

حْ   إليـِه الفقرةُ السَّابقـةُ؟  ما الَّذي تُشيرُ  ِمْن خالِل قراءتِك وفهِمَك، وض ِ  

 
ِ بيَن دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ والوالياِت الُمتَّحدةِ   ِ االقتصادي  األمريكيَّـةِ النُّمو  . 

 
 ِ بيَن دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ والوالياِت الُمتَّحدةِ األمريكيَّـةِ   التَّعاوِن الت ِجاري  . 

 
 .االهتماِم بالطاقـِة بيَن دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ والوالياِت الُمتَّحدةِ األمريكيَّـةِ 

 
 ِ ياسي  بيَن دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ والوالياِت الُمتَّحدةِ األمريكيَّـةِ  التَّقاُرِب الس ِ . 

 

22سؤال   
دْ على خريطـِة أمريكا الشَّماليَّـِة التاليـةِ  أسماَء الدُّوِل الثالثـِة التي تمتلُك نصيبًا وافًرا مَن    حد ِ

تجاريَّـةٌ ُمتبادلـةٌ ، ثُمَّ اسَحْبها إلى الخريطـِة وفَق موقِعهاالطاقـِة الدَّاخليَّـِة وبينها صالٌت   

الُمناسبِ   : 
 الوالياُت الُمتَّحدةُ األمريكيَّـةُ 

 كندا
 المكسيكُ 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
23سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ، ثُمَّ اخترِ  : 
" ِ: فإنتـاُج النَّفِط يُعتبَرُ  ِ في إنتاجِ النَّفِط األمريكي  دوَن الُمستوى األمثِل في المصافي    بشأِن النُّمـو 

األمريكيَّـِة الُمعقَّدةِ التي استثمَرْت في إقامتِها ملياراِت الدوالراِت لُمعالجـِة أنواعِ الخاِم الثَّقيلـِة  

ـتثماِر في ُمعالجــِة النَّفِط الخفيِف )مصـافي فصـِل الُمكثَّفاِت(  ؛وِمْن ثُمَّ، فإنَّ زيادةَ حجـِم االس

ِ، في مجاِل هذِه الورقـةِ   ومزِجـه وتصديِره هَي مالمُح جديدةٌ لمشهِد النَّفِط غيِر التَّقليدي 

ٍ" على جميعِ مكامِن الصُّخوِر الكتيمـِة التي يُمِكنُها   البحثيَّـِة، ينطبُق مصطلُح "غيرِ  أْن تقليدي 

ِ(    تُنتَج هيدروكربوناٍت. وتشمُل هذِه المكامُن ميثـاَن الطَّبقــِة الفحميَّـــِة )أو غازَ  الفحِم الحجري 

ماَل الكتيمـةَ  أِو "الصُّخوَر الطينيَّـةَ" وما إلى ذلَك مَع التَّفرقـِة بيَن "النَّفِط    والصُّخورَ   والر ِ

ِ" )طبقاِت   يتي  ِ" والصَّخِر الزَّ سوبيَّـِة الهائلـِة الغنيَّـــِة، حيُث يأتي اإلنتاُج  الصَّخري  الصُّخوِر الرُّ

ا يُسـمَّى مكـامَن  ِ  21في كثيٍر ممَّ بالكيروجيِن الموجودةَ بكثرةٍ في الغرِب األمريكي  ). 
ص ِ السابقِ  ًً ِ   مفهوَم الوقوِد غيرِ   استنبِْط ِمْن خالِل النَّ التَّقليدي  . 

 
الصُّخوِر الكتيمـِة التي يمكنُها أْن تُنتَج هيدروكربوناتٍ جميُع مكامِن  . 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

ِ البالغِ  درجـةً  38ِمْن أنواعِ النَّفِط الخفيِف الحلِو بسبِب وزنِـه النَّوعي  . 

 
ياٍت كبيرةً ِمْن كبريتيِد الهيدروجينِ   .مزيٌج غازيٌّ يحتوي على كم ِ

 
ِ خاٌم نَفطيٌّ يُستخدَُم كمعياٍر لتسعيِر ثُلثَي  إنتاجِ النَّفِط العالمي  . 

24سؤال   
اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحــةَ   ثُمَّ   اقرأ،  :  

  
" رِ  وأشكاِل اإلنتاجِ في العالِم، فإذا كاَن مَن الُممكِن   الت ِكنولوجيا   تكمُن أهميَّـةُ الطاقـِة في تطوُّ

ناعيَّـِة ثُمَّ المعلوماِت، راعيَّـِة ثُمَّ الص ِ ِر ِمْن خالِل الثَّوراِت االقتصاديَّـِة، الز ِ  تقسيُم مراحِل التَّطوُّ

راعـةُ بد راِت؛ فقِد ارتبطِت الز ِ بقُدرةِ اإلنساِن   ايـةً فإنَّ الطاقـةَ لعبَْت دوًرا حاسًما في هذِه التَّطوُّ

راعـِة، بدأ باستخداِم طاقـِة    طاقاٍت أُخرى غيرِ   على تسخيرِ  عضالتِـه لغرِض اإلنتاجِ. فمَع الز ِ

راعـةُ أيًضا تسخيرَ  بعِض أنواعِ الطاقـِة الطَّبيعيَّـِة مثَل طواحيِن الهواِء    الحيواِن، ثُمَّ عرفِت الز ِ

ن ثُمَّ الكهرباِء والطاقـِة    اعيَّـةُ مَع بدايـِة استخداِم طاقـِة البُخاِر،والماِء، وجاءِت الثَّورةُ الص ِ

جاَءْت ثورةُ المعلوماِت    النَّوويَّـِة، وكاَن استخداُم النَّفِط ِمْن أهم ِ وأنجحِ مظاهِرها. وأخيًرا،

 .لُمعالجـِة البياناِت وتحليِلها ونقِلها
 

النَّصُّ السابُق؟   إالَم يُشيرُ   

 
 .ثورةِ المعلوماِت لُمعالجـِة البيـــاناِت وتحلــيِلها ونقِلها

 
رِ  الت ِكنولوجيا وأشكاِل اإلنتاجِ    الدَّوِر الفع ا ِل للطاقـِة في تطوُّ . 

 
راعـِة لبعِض أنواعِ الطاقـِة الطَّبيعيَّـةِ   .تسخيِر الز ِ

 
ناعيَّـِة مَع بدايـِة استــخداِم   طـــاقـِة البُخارِ الثَّورةِ الص ِ . 

 

25سؤال   

 استنتِْج ِمْن خالِل الخريطـِة الُمقابلـِة أكبَرالُحقوِل النَّفطيَّـِة البريَّـِة الموجودةِ في دولـةِ 

العربية المتحدة   اإلماراتِ   

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



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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   

 
 :اجب عن السؤال التالي

؟ العقباِت الَّتي تواجـهُ البُحوَث في مجاِل الطاقـِة بالوالياِت الُمتَّحدةِ األمريكيَّـةِ  اهيمِ     

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

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

 
27سؤال   

 
جب عن السؤال التاليا : 

 استنبِْط ِمْن خالِل الصورِة الُمقابلـِة ُسلوًكا إيجابيًّا يُمكنُك القياُم بِه لترشيِد الطاقـةِ 

عنَد شرائِك أجهزةً حديثـةً   .  

  

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



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 الصَّحيحـةَ    اخترِ  : 

العربيَّـِة الُمتَّحدِة بالن ِسبـةِ بي ِْن مركَز دولـِة اإلماراِت   ثُمَّ   حل ِِل الجدوَل التالَي،  

ِة آسيا ِمْن حيُث استهالُك الفرِد للكهرباِء في الفترةِ   لُدوِل قارَّ  

 .( 2014 -  2010)  ما بيَن عاَمي 
  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

  
  

 
الثاني عشرَ    المركزُ   

 
الثاني   المركزُ   

 
 المركُز الخامسُ 

 
  المركُز الثالثُ 

29سؤال   
جب عن السؤال التاليأمريكا الشماليَّـِة التاليـِة، ثُمَّ اإلى خريطـِة    انُظرْ  : 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

ِة ِمْن ناحيــِة الشَّرقِ - ةُ أمريكا الشَّماليَـّ    :مَن الُمسطَّحاِت المائيَّـِة التي تطلُّ عليها قارَّ
 ................................................ 

 

    
30سؤال   

 :اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
                                      حل ِِل البياناِت الواردةَ في الجدوِل الُمقابِل، ثُمَّ استنتْج حقيقـةً واحدةً 

  ِ  التَّصنيُف العالميُّ للدُّوِل الُمنتجـِة للنَّفِط والغازِ   الطَّبيعي 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
ِ للدُّوِل الُمنتجـِة للنَّفطِ   المملكـةُ العربيَّـةُ السُّعوديَّـةُ   تحتلُّ  المركَز الرابَع في التَّصنيِف العالمي   

م1980لعاِم   . 

 
ِ للدُّوِل الُمنتجــةِ الخامَس في    الوالياُت الُمتَّحدةُ األمريكيَّـةُ المركزَ   تحتلُّ  التَّصنيِف العالمي   

م2000للنَّفِط لعاِم   . 

 
ِ للدُّوِل الُمنتجـةِ   تحتلُّ دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ المركَز التاسَع في التَّصنيِف العالمي 

م2017للنَّفِط لعامِ   . 

 
ِ للدُّوِل الُمنتجـةِ تحتلُّ دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ المركَز ا  لسابَع في التَّصنيِف العالمي   

م1990للنَّفِط لعاِم   . 
 

13سؤال   
 :اقرأ، ثُمَّ أِجبْ 

دٌ بُن زايٍِد آُل نَْهياَن، وليُّ عهِد أبوظبي، نائُِب القائِد األعلى ) ِ الشَّيُخ ُمحمَّ  أكَّدَ صاحُب السُُّمو 

اِت الُمسلَّحـِة   ه للوالدةِ آمنـةَ ساِلم حمداَن المراشدةِ في   –حفَظهُ هللاُ  –للقُوَّ ِ خالَل زيارةِ ُسُمو   

هاِت أبناِء اإلماراِت،  واعتزازَ   كلباَء في الشارقـِة فخرَ   منِزلها بمنطقـةِ  قيادتِنا الحكيمـِة بأُمَّ  

ومبادئِها، وذكَر "أنَّ دولـةَ اإلماراِت تكبُر ُكلَّ يوٍم بعطاءاِت أبنائِها الَّذيَن آَمنُوا برسالتِها  

ِِ إعالِء شأنِها ومكانتِها الغاليـِة والنَّفيسـِة، فحقَّ َعلينا أنْ   وعِشقُوا تُرابَها، فبذلوا في سبيِل

تكوَن أسماؤهُم محفورةً في وجداِن ُكل ِ َمْن يعيُش على هذِه األرِض الطي ِبـِة، وعلى أجياِلنا أْن 

بعطاءاتِهم وتضحياتِهم  تفخرَ    
تدلُّ على )اللُّحمـِة الوطنيَّـِة(؟  التَّاليـةِ أيٌّ مَن الُجمِل    

  

   



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
 .إنَّ دولـةَ اإلمـاراِت تكـبُر ُكــلَّ يوٍم بعـطاءاِت أبنـائِـها

 
بِعطــاءاتِــهم وتضــحياتِهم  على أجيــاِلـنا أْن تفــخرَ  . 

 
ِِ إعالِء شأنِها ومكانتِها الغاليـِة  والنَّفيسـةِ فبذلوا في سبيِل . 

 
ه للوالدةِ آمنـةَ سالم حمداَن المراشدةِ في منزِلها ِ   .زيارةِ ُسُمو 

23سؤال   
 :اقرأ، ثُمَّ أجبْ 

احتلَّْت دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ، صدارةَ التَّرتيِب العربيَّ في تقريِر األُمِم الُمتَّحدةِ "

ِ للتَّنميـِة البشريَّـِة، الَّ  ِ السَّنوي  . وحرَص التَّقريُر على الوقوفِ 2010عاَم   ذي صدرَ اإلنمائي   

ِ،أنجَزتْـهُ الدَّولـةُ ِمْن تقدٍُّم في مج  على ما ِ االقتصادي  ـِة والتَّعليِم والنُُّمو  حَّ إضافـةً   االِت الص ِ  

َل عربيًّا، 2011إلى الُمساواةِ بيَن الجنسيِن. وفي عاِم  احتلَّْت دولـةُ اإلماراِت المركَز األوَّ  

دولـةً حوَل العالَمِ  187وتقدَّمْت مركزيِن إلى المركِز الثَّالثيَن عالميًّا، ِمْن إجمالي   ". 
  
رَ مِ  التَّنميـِة الُمستدامـِة الذي تُحق ِقُـه دولـةُ اإلماراِت    ْن خالِل الفقرِة السَّابقـِة، استنتْج ُمؤش ِ

 .العربيَّـِة الُمتَّحدةِ 

 
رُ  ِ    ُمؤش ِ القطاعِ التَّعليمي  . 

 
رُ  ِ    ُمؤش ِ ي  ح ِ القطاعِ الص ِ . 

 
رُ  العدالـِة االجتماعيَّـةِ    ُمؤش ِ . 

 
رُ  ِ    ُمؤش ِ القطاعِ االقتصادي  . 
33سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اخترِ  : 

" والعالقـةُ بيَن الوقِف والتَّنميـِة   في تحقيِق أهداِف التَّنميـِة الُمستدامـِة،  بارزٌ   للوقِف دورٌ 

التَّنميـِة الُمستدامـِة،    في ُمختلِف أبعادِ   كبيرٌ    الُمستدامـِة عالقـةٌ توافُقيَّـةٌ، حيُث إنَّ الوقَف لهُ أثرٌ 

ةِ والمحبَّـِة بيَن فئاِت الُمجتمعِ وأبنائِـه، هُ يقوُم بترسيخِ قيِم التَّكافُِل والتَّضاُمِن واألُخوَّ  كما أنَـّ



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

الكثيِر، ِمْن خالِل ما يُوف ُِره ِمْن مواردَ ماليَّـٍة ثابتـٍة ودائمـٍة لتلبيـِة حاجاِت    ويعودُ عليِه بالخيرِ  

نُـه تلَك الحاجاُت ِمْن حاجاٍت دينيَّـٍة وتربويَّـٍة الُمجتم عِ االقتصاديَّـِة واالجتماعيَّـِة، وبما تتضمَّ

 ."وغذائيَّـٍة وصحيَّـةٍ 
  

ُخ الوقُف قيَم التَّكافُِل والتَّضاُمِن بيَن فئاِت الُمجتمعِ؟  كيَف يُرس ِ

 
ماليَّــــٍة ثابتـٍة ودائمـةٍ ِمْن خالِل ما يُوف ُِره ِمْن مواردَ  . 

 
ن ِ   ِمْن خالِل ما يُوف ُِره ِمْن وظائَف ُمناسبـٍة لفئـِة كبارِ  الس ِ . 

 
 .ِمْن خالِل ما يُوف ُِره ِمْن ماكيناِت تشغيِل المصــانعِ الثَّقيلـةِ 

 
العاملينَ    لفئـةِ    المشــاريعِ اليدويَّـةِ    ِمْن خالِل ما يُوف ُِره منَ  . 

43سؤال   
ُعنوانًا ُمناسبًا لها  اقرأ البياناِت الموجودةَ في الصورةِ اآلتيـِة، ثُمَّ اخترْ  : 

  

  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
 ِ ةُ العمِل اإلنساني   .دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ دُرَّ

 
الدُّوَل في مجاِل الفضاءِ   دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ تتصدَّرُ  . 

 
 .المشاريُع االقتصاديَّـةُ في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ 

 
حدةِ   .العالقاُت الت ِجاريَّـةُ في دولـِة اإلمــاراِت العربيَّـــِة الُمتَـّ

53سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ   ثُمَّ   الفقرةَ،  اقرأ : 

  
مَن الصُّعوباِت التي تُواِجهُ عمَل المرأةِ في القطاعاِت اإلنتاجيَّـِة تفضيُل اإلماراتياِت فُرَص  "

ـةُ والخدمـةُ   حَّ ، والتي يُوف ُِرها العمُل في قطاعِ الخدماِت )التَّعليُم والص ِ العمِل القريبةَ ِمْن سكنهنَّ

غبـِة في العمِل بالمناطِق البعيدةِ والنائيـِة  وعدُم ا   االجتماعيَّـةُ والمصارُف وُمؤسَّساُت الماِل( لرَّ

فيها العديدُ مَن المشروعاِت اإلنتاجيَّـةِ   التي يتركَّزُ  ". 
  

إليها الفقرةُ    ما الصُّعوبـةُ التي تُواِجهُ عمَل المرأِة في القطاعاِت اإلنتاجيَّـِة، و الَّتي تشيرُ 

  السابقـةُ؟

 
 الت حدياُت البيئي ـةُ 

 
قاُت التَّنظيميَّـةُ الُمعو ِ  . 

 
 .اختالُف أوضاعِ العمِل بيَن القطاعاِت الخدميَّـِة واإلنتاجيَّـةِ 

 
 .عدُم الُمواءمـِة بيَن ُمخرجاِت التَّعليِم وُمتطلَّباِت سوِق العملِ 

63سؤال   
ِ، ثُمَّ اخترِ   انُظرْ  سِم البياني  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   إلى الرَّ . 

  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

  
ِ السابِق؟ ماذا  سِم البياني  تستخلُص مَن الرَّ  

 
2002−  2000  انخفاِض استخداِم الطاقـِة خالَل الفترةِ   . 

 
50ألقل من  2002انخفاِض استخداِم الطاقـِة في عاِم  %  . 

 
90ألكثر من  2006ارتفاعِ استخداِم الطاقـِة في عام  %. 

 
2002−   2000ارتفاَع استخداِم الطاقـِة خالَل الفترةِ   . 

73سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ  . 

في الدَّولـِة؟  واإلعمارِ   ما الَّذي يمكُن أْن يترتََّب على زيادةِ مشروعاِت البناءِ    

 
ِ   انخفاُض ُمعدَِّل النُّمو ِ  االقتصادي  . 

 
الوافديَن إلى الدَّولـةِ    قلَّـةُ أعدادِ  . 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
ياِت  النُّفاياِت الُمتول ِدةِ زيادةُ كم ِ . 

 
ِ على صناعــٍة قليلـِة االستهالِك للطَّاقـةِ   .اعتمادُ االقتصاِد المحلي 

83سؤال   
 :اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

َل أكتوبَر  17هذا القانوُن في   صدرَ  ِمنْ   التَّنفيِذ اعتبار ًا   و دخَل حي ِزَ   م،1999تشريَن األوَّ  

ِل شباٍط  ٍ ُمتكامٍل. ويهدُف هذا القانوُن بصفـٍة   وهُوَ   م،2000فبراير أوَّ ٍ ات ِحادي  ُل قانوٍن بيئي  أوَّ

ِث بأشكاِلـه   ِ، و ُمكافحـِة التَّلوُّ رئيسـٍة إلى حمايـِة البيئـِة والحفاِظ على نوعيَّتِها وتواُزنِها الطَّبيعي 

ِ أضرارٍ  ةٍ   آثارٍ   أو   الُمختلفـِة، وتجنُِّب أي   لخطِط وبرامجِ    فوريَّـٍة أوسلبيَـّ
بعيدةِ المدى نتيجـةً

ِ في إقليِم الدَّولـِة، واستغالِله االستغالَل األمثلَ  عِ البيولوجي   التَّنميـِة، و الحفاِظ على التَّنوُّ

  ِرالضار ِ لمصلحـِة األجياِل الحاليَّـِة والُمستقبليَّـِة، عالوةً على حمايـِة البيئـِة في الدَّولـِة مَن التَّأثي

ُمها االت ِفاقياُت الدَّوليَّـةُ أوِ     لألنشطـِة الَّتي تتمُّ خارَج إقليِم الدَّولـِة وتنفيِذ االلتزاماِت الَّتي تُنظ ِ

تنضمُّ إليها  اإلقليميَّـةُ الُمتعل ِقـةُ بحمايـِة البيئـِة، والَّتي تُصاِدُق عليها الدَّولـةُ أوْ  . 
  

ِة ينطبُق عليِه الوصُف السابُق؟ أيٌّ مَن القوانيِن اآلتيـ  

 
م بشأِن حمايـِة البيئـِة وتنميتِها1999لسنـِة   24القانوُن االت ِحاديُّ رقُم  . 

 
ِ بالحيواناِت     بشأِن تنظيِم وُمراقبـِة اإلتجارِ  2002لسنـِة   11القانوُن االت ِحاديُّ رقُم  الدَّولي 

باالنقراِض والنَّباتاِت الُمهدَّدةِ  . 

 
بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية 2002لسنة   1القانون االتحادي رقم   

 من أخطارها 

 
م بشأِن استغالِل وحمايـِة وتنميـِة الثَّرواِت المائيَّـِة 1999لسنـِة  23ا لقانوُن االت ِحاديُّ رقُم 

  .الحيَّـةِ 
93سؤال   

الصَّحيحـةَ اختِر اإلجابـةَ   : 
ةُ وضعِ القوانيِن التَّشريعيَّـِة للتَّنميـِة الُمستدامـِة؟  يَـّ ْر، ما أهم ِ  فس ِ

 
 .توليدُ الطاقـِة النَّظيفـِة باستخداِم الخاليا الشَّمسيَّـةِ 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

الطَّبيعيَّـةِ تحقيُق التَّوازِن بيَن الُمتطلَّباِت التَّنمويَّـِة والُمحافظـةُ على الموارِد  . 

 
الحبارى مَن االنقراِض    الُمحافظـةُ على طائرِ  .  

 
  .خفُض االنبعاثاِت الكربونيَّـِة مَن المصانعِ 

04سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ  : 

ٌل صاحُب  2000تمَّ إنشاُء مدينـِة دُبي  لإلنترنت في عاِم  الشَّيُخ  السُّمو ِ بُمبادرةٍ أطلقَها الفريُق أوَّ

دٌ بُن راشٍد آُل مكتوٍم نائُب رئيِس الدَّولـِة رئيُس مجلِس الوزراِء حاكُم دُبي   ، في -رعاهُ هللاُ  -ُمحمَّ

ةٌ    إطارِ  ٍ للت ِكنولوجيا واالت ِصاالِت. وهَي منطقـةٌ ُحرَّ ُرؤيتِه بتحويِل دُبي  إلى مركٍز عالمي 

ةً وقاعدةً لتكنولوجيا المعلوماِت أنشأتْها ُحكوم ـةُ دُبي  بوصِفها منطقـةً اقتصاديَّـةً ُحرَّ  

استراتيجيَّـةً للشَّركاِت الَّتي تستهدُف األسواَق الناشئـةَ، وهَي بمنزلـِة ساحـٍة الستضافـِة أنشطـِة  

ي ُمجتمُع تكنولوجيا المعلوماِت واالت ِصاالِت في مدينـةِ  ِ على المعرفـِة. يُغط ِ  االقتصاِد المبني 

ٍص قطاعاِت تطويرِ  14ِمْن    قواُمه إلى أكثرَ   الَّذي يصلُ    لإلنترنتدُبي   ألَف ُمتخص ِ  

البرمجياِت وخدماِت األعماِل وشركاِت اإلنترنت واالستشاراِت والتَّسويِق والمبيعاِت وعملياِت  

لـِة ألعماِل الُمؤسَّساِت. في حيِن تُوف ِرُ  لُكل ِ تلَك القطاعاتِ مدينـةُ دُبي  لإلنترنت   الدَّعِم الُمكم ِ  

 بنيـةً أساسيَّـةً فائقـةَ القُدرةِ تُساعدُهم على تقليِص تكلفـِة التَّشغيِل إلى أدنى ُمستوياتها، معَ 

 .الحفاِظ على األداِء في أعلى ُمستو ى ُممكنٍ 
  

فيها؟   مدينـةُ ُدبي  لإلنترنت للقطاعاتِ   استخرْج مَن الفقرِة السابقـِة ماذا تُوف ِرُ   

 
تأسيَس ُصندوٍق خاص ٍ لدعِم عملياِت التَّرجمـِة ليُسهَم في نقِل المعارِف والعُلوِم الحديثـِة إلى 

 ِ  .الوطِن العربي 

 
ِ   إطالَق مجموعـٍة مَن المشروعاِت، والُمبادراِت والبرامجِ المعنيَّـِة بتطويرِ  صيِد المعرفي    الرَّ

 .للمنطقـةِ 

 
فائقـةَ القُدرةِ تُساعدُهم على تقليِص تكلفـِة التَّشغيِل إلى أدنى ُمستوياتهابنيـةً أساسيَّـةً  . 

 
 .الحفاَظ على األداِء في أعلى ُمستو ى ُممكنٍ 

14سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اخترِ  : 
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ِ سنـٍة كاَن ُمعدَُّل وفياِت األطفاِل أكبَر؟   في أي 

 
2006. 

 
2005. 

 
2020. 

 
1990. 
24سؤال   

 :اقرأ، ثُمَّ أجبْ 
  

 لقِد اعتبَرْت دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ حمايـةَ البيئـِة هدفًا رئيًسا لسياستِها التَّنمويَّـةِ "
 ."وبذلَْت ُجهودًا ُمكثَّفـةً في ُظروٍف بيئيَّـٍة قاسيـةٍ 

ياِت البيئيَّـِة الَّتي تغلَّبَتْ   استنبْط ِمْن خالِل العبارِة السابقـِة أبرزَ  عليها ُحكومـةُ دولـِة   التَّحد ِ

 .اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ 

 
البُيوِت البالستيكيَّـةِ   عدُم توفُّرِ  . 
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 .قلَّــــــةُ المـــــوارِد المــائيَّـــــةِ 

 
صينَ   .قلَّـــةُ الُمزارعيَن الُمتخص ِ

 
ــناعاِت النَّفــطيَّـةِ    ُظهورُ  الص ِ . 
34سؤال   

 :اقرأ، ثُمَّ أجبْ 
  

" أْن تُستداَم عندَما تكوُن نسبـةٌ كبيرةٌ مَن السُّكَّاِن مصابـةً    ال يمكُن للتَّنميـِة أْن تتحقََّق أوْ   

ـِة وال تتوافرُ  حَّ يَّـِة الكافيـِة،   باعتالِل الص ِ ح ِ عايـِة الص ِ وبينَما يمكُن أْن يُسهمَ لها مرافُق الر ِ  

يَّـِة في الدُّوِل  ح ِ عايـِة الص ِ ـِة وتحسيِن مرافِق الر ِ حَّ النُّموُّ االقتصاديُّ والتَّنميـةُ في تحسيِن الص ِ

فقًرا  األكثرِ  ". 
  

ـِة والتَّنميـِة الُمستدامـِة مَع التَّ   استنبْط ِمْن خالِل الفقرِة السَّابقـةِ  حَّ فسيرِ العالقـةَ بيَن الص ِ . 

 
وقل ة العائد المادي  ِمْن ُصنعِ اإلنسانِ   عالقـةٌ طرديَّـةٌ، ألنَّ الفقرَ  . 

 
ي إلى نقِص اإلنتاجِ   عالقـةٌ وثيقـةٌ، ألنَّ سوءَ  يَّـِة يُؤد ِ ح ِ الحالـِة الص ِ . 

 
ـةِ   االقتصاديَّ ال يتأثَّرُ   تُوَجدُ عالقـةٌ بينَُهما، ألنَّ النُّموَّ   ال حَّ بالص ِ . 

 
راٍت أخـــرى  يَّـةَ ترتبُط بُمؤش ِ ـح ِ  .عالقـةٌ عكسيَّـةٌ، ألنَّ الحالـةَ الص ِ

44سؤال   
 :اختر ِ اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

   إلى ارتفاعِ    تشيُرالبياناُت الُمتاحـةُ والقليلـةُ عِن البطالـِة في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ 

% خاللَ  2.3( إلى  1999−   1995% خالَل الفترةِ )  1.8ُمعدَِّلها ِمْن   

الفترةِ    ( 2000 −2003 ).  
( و 1999−  1995)   احسْب ُمعدََّل االرتفاعِ بيَن الفترتينِ  ( 2000 −2003 ).  

 
1.5% 

 
0.5% 
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2.5% 

 
1.0% 

54سؤال   
الصَّحيحـةَ اإلجابـةَ   اقرأ الفقرةَ ، ثُمَّ اخترِ  : 

  
ال يزاُل العديدُ ِمْن شباِب اإلماراِت يعزُف عِن العمِل في العديِد مَن القطاعاِت والمهِن "

لعمالـِة األجنبيَّـِة والوظائِف، حيُث تكوُن تلَك الوظائُف والقطاعاُت والمهُن ُمقتصرةً على ا 

 ."الوافدةِ 
  

السابقـِة؟   ما الدَّليُل على الفقرةِ   

 
ِ في القطاعِ الخاص ِ   .زيادةُ وجوِد الشَّباِب اإلماراتي 

 
ِ في القطاعِ الخاص ِ    .محدوديَّـةُ وجوِد الشَّباِب اإلماراتي 

 
 ِ  .عزوُف الشَّباِب عِن العمِل في القطاعِ الُحكومي 

 
  ِ ِ في القطاعِ الُحكومي   .محدوديَّـةُ وجوِد الشَّباِب اإلماراتي 

64سؤال   
بـةَ الصَّحيحـةَ اإلجا  اخترِ  : 

  
ِم ؟  ياساِت واإلجراءاِت الكفيلـِة بخفِض ُمعدَّالِت التَّضخُّ  ما أهمُّ الس ِ

 
 ِ  .تقليُل ُمساهمـِة النَّفِط في الناتجِ المحلي 

 
 ِ  .تقليُص ُمساهمـِة القطاعِ الخاص ِ في النَّشاِط االقتصادي 

 
 .تخفيُض اإلنفاِق العام ِ 

 
الخاص ِ زيادةُ اإلنفاِق  . 
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74سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   الفقرةَ، ثُمَّ اخترِ   اقرأ :  

" ُل شحُّ الموارِد المائيَّـِة وتدهورُ  نتيجـةً الستنزاِف المياِه الجوفيَّـِة وقلَّـِة ُسقوِط   نوعيَّتِها  يُشك ِ

ِ الُمستداِم في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ.     أماَم النُّمو ِ    األمطاِر تحديًّا كبيًرا االقتصادي 

بقضايا المياِه إلى أنَّ  الدَّوليَّـةُ الصادرةُ َعْن ُمنظَّماِت األُمِم الُمتَّحدةِ المعنيَّـةِ   التَّقاريرُ   فتشيرُ   

  "دولـةَ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ تُصنَُّف ضمَن الدُّوِل التي تُعاني فقًرا مائيًّا حادًا
ي الَّذي يُواِجهُ التَّنميـةَ الُمستدامـةَ في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدِةـ والَّذي تشيرُ    ما التَّحد ِ

بقـةُ؟إليِه الفقرةُ السا  

 
مِ   .ارتفاعُ ُمعدَّالِت التَّضخُّ

 
موارِد المياِه وندرتُها   فقرُ  . 

 
 .ضعُف ُمخرجاِت البحِث والتَّطويرِ 

 
 ِ ياُت التَّنويعِ االقتصادي   .تحد ِ

84سؤال   
السُّؤاِل أِجْب عِن   ِمْن خالِل خريطـِة التَّوزيعِ السُّكَّاني  في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمت حدِة،

  :التَّالي
 مَن الُمدِن الَّتي تت صُف بالكثافـِة السُّكانيَّـِة العاليـِة في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمت حدةِ، والَّتي

 تقُع ضمَن المناطِق الصَّحراويَّـة؛ هيَ 
  

  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

 
 .العينُ  

 
 .الفُجيرةُ 

 
 .الشارقـةُ 

 
 .دُبي
94سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ  : 

" رُ   ارتفعَ  نسبـِة األراضي الُمغطَّاةِ بالغاباِت ِمْن مساحـِة األراضي في دولـِة اإلماراِت    ُمؤش ِ

2005% في عاِم  3.7إلى  1990% في عاِم  2.9ِمْن    العربيَّـِة الُمتَّحدةِ  " 
 .عالَم يدلُّ ذلكَ 

 
الُمتَّحدةِ مَن الدُّوِل الَّتي تَحتَلُّ الصَّدارةَ في مجاِل االعتناِء باالقتصادِ دولـةُ اإلماراِت العربيَّـِة   . 

 
يحمي الُمنشــآِت في الُمــدِن ِمْن تآُكِل واجهاِت المباني والُمنشآتِ   خلُق حزاٍم أخضرَ   

الخارجيَّـةِ   . 

 
أُخرى مَن النَّبــاتاِت داخَل الُمدنِ زيادةُ المسـاحاِت الخضــراِء المزروعـِة بالنَّـخيِل وأنواعٍ  . 

 
ـدارةَ في مجاِل االعتناِء بالبيئـةِ    .دولـةُ اإلماراِت العربيَّــِة الُمتَّحدةِ مَن الدُّوِل الَّتي تحتلُّ الصَّ

05سؤال   
 :اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ 

جذريًّا  الت ِكنولوجيا في التَّعليِم حالًّ أكَّدْت توظيَف  ، 19ُمواجهـِة العالَِم لفيروِس كوفيد   بعدَ   

رْ  ذلكَ   واكَب الظُّروَف العالميَّـةَ . فس ِ . 

 
ــياسيَّـةِ    ألنَّـها طرَحِت الكثيرَ  واالجتماعيَّـةِ   مَن القضايا الس ِ . 

 
ـِة الُمتعل ِمِ   .ألنَّها جَمعَْت بيَن المعرفـِة والتَّعلُِّم والِحفاِظ على ِصحَّ

 
 .ألنَّها وسيــلـةٌ آِمنَـةٌ ال يُمِكُن اختراقُــها بيَن األفرادِ 
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ـةٌ  ِمْن وسائِل التَّرفيـِه والتَّسليـةِ   ألنَّــها وسيـــلـةٌ ُمهمَّ . 
15سؤال   

  
رُ   :بَِم تُفس ِ

 ِ ِ ِمَن لماذا تعدُّ إقامـةُ ُمْنتدياِت الُمشاوراِت الدَّوريَّـِة على الُمستوى الوطني  والصَّعيِد المحلي 

ِ بلٍد؟    التَّدابيرِ  الواجِب ات ِخاذُها عندَ وضعِ االستراتيجيَّـِة الوطنيَّـِة للبيئـِة في أي   
  

 
ِ    للُحصوِل على المراكزِ  ِ والعالمي  األُولى في الُمسابقاِت الَّتي تقاُم على الصَّعيديِن المحلي  .  

 
ِل إلى توافٍُق في اآلراءِ  ؤيـِة الشَّاملـِة لألهداِف اإلنمائيَّـِة للبلدِ  للتَّوصُّ بُخصوِص الرُّ . 

 
مَن األحياِن القياَم بتناُزالٍت ُمتبادلــةٍ   ألنَّ االستراتيجيَّـةَ الوطنيَّـةَ ال تتطلَُّب في كثيرٍ  . 

 
ِل إلى توافٍُق في اآلراءِ  ؤيـِة الشَّاملـِة لألهداِف   للتَّوصُّ ِة للبلدِ بُخصوِص الرُّ التَّعليميَـّ . 

25سؤال   
ـِة العبارِة   ِمْن خالِل دراستِك لمهارِة "توظيِف الت ِكنولوجيا في التَّعليِم"، دل ِْل على مدى صحَّ

 :اآلتيـِة ِمْن خالِل الخياراِت التَّاليـةِ 
  

َل الت ِكنولوجيا في ُمعالجـِة المواِد  التي يدرُسها الُمتعل ُِم وتدريبَه على احتراِف استخداِمها  " إنَّ تدخُّ
ِد للمعاييِر الوطنيَّـ  لتحقيِق معايير ِة أصبَح أمًرا ال بُدَّ منهُ اإلطاِر العاِم الُموحَّ ". 

 
ـقليديَّـةَ كاألط   حيُث إنَّ ُطرقَ   ال، الِس والخرائِط والموسـوعاِت يصعُب توفُُّرها  المعـرفـِة التَـّ

 .واستخداُمـها

 
سوَق العمِل العامَّ أو الخاصَّ يتطلَُّب المعرفـةَ والمهارةَ في التَّعاُمِل مَع وسائَل  نعم، ألنَّ 

رةٍ  ِ  .تكنولوجيَّـٍة ُمتطو 

 
ُمتباعدةٍ، وإنَّما يعمـــلوَن معًا ويتفـاعلونَ ال يجلســـوَن في ُصفوٍف ومقاعدَ   فالُمتعل ِمونَ   ال،  

 .مَع المعــــرفـةِ 

 
ُل الت ِكنولوجيُّ يُعتبَرُ   ُربَّما، ا في العمليَّـةِ    فالتَّدخُّ ضرورةً في    التَّعليميَّـِة فقْط ، وليسَ    ُمهمًّ

  .المجاالِت األُخرى
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35سؤال   
 اقرأ، ثُمَّ أِجبْ 

  
" راعيَّـِة الخضراِء، َعْن طريِق  نحُن نضُع في  ِِ ُرقعتِنا الز ِ اميـةَ إلى توسيعِ اعتباِرنا الُجهودَ الرَّ

زمـِة،  وذلَك بهدفِ  استصالحِ مساحاٍت واسعـٍة مَن األراضي، وتدبيِر الموارِد المائيَّـِة الالَّ  

 ِ لشعبِنا في الُمستقبِل القريِب والبعيِد معًا   تحقيِق األمِن الغذائي  ". 
ُ -زايٍد آُل نهيَّاَن رئيُس الدَّولــِة   الشَّيُخ خليفـةُ بنُ    السُُّمو ِ صاحبُ  حفَظـهُ للا  -. 

السابقـةُ؟  العبارةُ   تُشيرُ   عالمَ   

 
في استصالحِ مساحاٍت مَن األراضي رغَم قلَّـِة    َسْعي دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ الدَّائِمِ 

ِ   المواردِ  المائيَّـِة، لتحقيِق األمِن الغذائي  . 

 
ٍ رغَم قلَّـِة الموارِد المائيَّـِة،   َسْعي دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ الدَّائِمِ  في غطاٍء نباتي   

 .لتحقيِق أهداِف التَّنميــِة الُمستدامـةِ 

 
ي إقامـِة عالقاٍت مَع الدُّوِل الخارجيَّـِة، بهدفِ ف  َسْعي دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ الدَّائِمِ   

ياسيَّـةِ   دعمِ  وتوطيِد العالقاِت الس ِ . 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

في إقامـِة مشاريَع تعتمدُ على الطَّاقـِة النَّظيفـِة،   َسْعي دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ الدَّائِمِ 

 .لتحقيِق أهداِف التَّنميــِة الُمستدامـةِ 
45سؤال   

 :اقرأ، ثُمَّ أجبْ 
غِم ِمْن أنَّ مفهوَم التَّنميـِة الُمستدامـِة قدْ يكوُن مفهوًما حديثًا إالَّ أنَّ التَّنميـةَ الُمستدامـةَ "  على الرَّ

مشاهدُ كثيرةٌ ِمْن دُوِل العالَِم    وقدْ ُوجدَتْ   ال تُمث ُِل ظاهرةً حديثـةً، فهَي موجودةٌ منذٌ القدِم،

النَّهضــِة   الحضاراِت القديمـِة ُمروًرا بالحضارةِ اإلسالميَّـِة وعصرِ   عصرِ الُمختلفـِة منذُ 

ناعيَّـِة تُشيرُ  وتونَس القديمـِة. وقدْ عانِت    إلى أمثلـٍة ُمماثلـٍة ِلَما حدَث في ِمْصرَ   والثَّورةِ الص ِ

ْن بينِها أيرلندا وسويسرا وإسبانيا ودوٌل أُخ ِِ اَء الَخراِب النَّاجمِ الدُّوُل األوروبيَّـةُ، وِم رى جرَّ  

عيِ الجائرِ  ِر والرَّ النَّاجمـِة عِن الفيضاناِت وفُقداِن التُّربـِة ُخصوبتَها   واآلثارِ   عِن التَّصحُّ ". 
  

مفهوِم التَّنميـِة   ِمْن خالِل قراءتَِك وفهِمَك للفقرِة السَّابقـِة، استنتجِ السَّبَب الحقيقيَّ لُظهورِ 

 .الُمستدامـِة في العالَمِ 

 
 .زيادةُ نسبـِة المياِه المالحـِة في التُّربـةِ 

 
 .عدُم استخداِم اآلآلِت الحديثـةِ 

 
 .نقُص نسبـِة غاز ِ األكسجينِ 

 
راعيَّـةِ   تدهورُ  إنتاجيَّـِة األراضي  الز ِ . 
55سؤال   

ـِة العبارِة اآلتيـِة:   دل ِْل على مدى صحَّ
" الُمجتمعِ    تُعدُّ تكنولوجيا المعلوماِت واالت ِصاالِت إحدى أهم ِ ركائِز ". 

 
ةَ للعمليَّـِة التَّعليميَّـةِ   .نعم، ألنَّها أصبَحْت قادرةً على منحِ الُمعل ِمين والُمتعل ِميَن الكفاياِت األساسيَـّ

 
الُمتعل ِِم على حد    أوِ   يستِفدْ أيٌّ مَن الُمعـل ِمِ ألنَّها أصبَحْت عبئًا كبيًرا في تشغــيِلها، ولَْم   ال،  

 .سواءَ 

 
ا الُمتعل ُِم فيصعُب الُحصوُل    ال، حيُث تُعدُّ مصدًرا للمعلوماِت التي يحتاُجها الُمعل ُِم فحسُب، أمَّ

 .عليها

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

وعاتِ ُربَّما، حيُث إنَّها تفتقدُ الُحصوَل على المعلوماِت الُمعتمدةِ على الخرائِط والموس  

 .واألبحاثِ 
65سؤال   

:اقرأ، ثُمَّ أجبْ 

  



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

نا ُجلَّ اهتماِمنا ألنَّها جزٌء ُعضوٌي ِمْن بالِدنا وتاريِخنا وتُراثِنا، لقدْ عاشَ " َِ  إنَّنا نُولي بيئَت

والبحِر، وأدركوا بالِفطرة   آباُؤنا وأجدادُنا على هذِه األرِض، وتعايُشوا مَع بيئتِها في البَّرِ   

َِ للُمحافظـِة عليها، وأْن يأُْخذوا منها قَدَْر احتياِجهم فَقَط، ويتُركوا  وبالِحس ِ الُمرَهِف الحاجـةَ

ونبعًا للعطاءِ    للخيرِ   ما تَِجدُ فيه األجياُل القادمـةُ َمْصدًَرا ". 
ُ -الشَّيُخ زايدٌ بُن سلطاَن آُل نهيَّاَن  رِحَمـهُ ُّللا  -. 

  
ِة الواردةَ في الفقرِة السَّابقـةِ استنتجِ القيمـةَ الوطنيَّـ . 

 
 .االستخداُم الُمفرُط للمواردِ 

 
  ِ   .التَّواصُل مَع العالِم الخارجي 

 
 .الدَّعوةُ إلى االكتشافاِت الحديثـةِ 

 
 .االستخداُم األمثُل للمواردِ 

75سؤال   
 :اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
ـةُ  ُح البياناُت الخاصَّ ِ أنَّ دولـةَ اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ قدْ حقَّقَتْ تُوض ِ ِ السُّكاني  بُمعدَِّل النُّمو   

ا سنويًّا بلَغ  سبُب ذلَك إلى ارتفاعِ صافي    ويرجعُ  2005−   1975% خالَل الفترةِ  6.8نُموًّ

الِت الوفياتِ الهجرةِ الخارجيَّـِة، فضاًل عِن ارتفاعِ ُمعدَّالِت الُخصوبـِة وانخفاِض ُمعدَّ  .  
  

 عالَم يدلُّ انخفاُض ُمعدَّالِت الوفياِت في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ؟ 

 
 .تحسُِّن التَّعليمِ 

 
  .زيادةِ الوزِن بيَن األطفالِ 

 
يَّـةِ  ح ِ  .تحسُِّن الخدماِت الص ِ

 
 .انخفاِض نسبـِة ُسكَّاِن المناطِق الحضريَّـةِ 

 

 

 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 

 

 

85سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اقرأ، ثُمَّ اخترِ  . 

  
" ِ، ويعني النُّموُّ  ِ في االقتصاِد الوطني  في   تعمُل االستثماراُت على تقويـِة التَّراُكِم الرأسمالي 

لعِ والخدماِت الداعمـِة لإلنتاجِ    االستثمارِ  ِ زيادةَ رصيِد الدُّوِل مَن الس ِ  ". الُكلي 
  

رُ     للتَّنميـِة الُمستدامـِة في دولـِة االماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدِة، الَّذي تُشيرُ االقتصاديُّ   ما الُمؤش ِ

الفقرةُ السَّابقـةُ؟   إليـهِ   

 
رُ  ِ   ُمؤش ِ ِ اإلجمالي  نصيِب الفرِد مَن النَّاتجِ المحلي  . 

 
 ِ ِ اإلجمالي  ِ إلى النَّاتجِ المحلي   .نسبـةُ الدَّيِن الخارجي 

 
لعِ والخدماتِ   .الميزاُن الت ِجاريُّ للس ِ

 
ـةُ االستثمارِ  ِ   حصَّ ِ اإلجمالي  في النَّاتجِ المحلي  . 

95سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ  . 

أسباِب ارتفاعِ استهالِك الفرِد مَن الطَّاقـِة في دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ؟   ما أبرزُ   

 
الدَّولـِة بتحقيق الشَّراكـِة العالميَّـِة في التَّنميـةِ التزاُم   . 

 
ِ   ارتفاعُ ُمعدَّالِت النُّمو ِ  االقتصادي  . 

 
 .زيادةُ مجموعِ النُّفاياِت الُمتول ِدةِ 

 
 .قلَّـةُ مشروعاِت البناِء واإلعمارِ 

06سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اخترِ   اقرأ، ثُمَّ  . 

  
" رُ يُعدُّ  الُمساعدةِ اإلنمائيَّـِة مقياًسا لمدى التزاِم دولـِة اإلماراِت العربيَّـِة الُمتَّحدةِ بتحقيِق     ُمؤش ِ

 الشَّراكـِة العالميَّـِة في التَّنميـِة، والتي تهدُف إلى النُّهوِض بالتَّنميـِة االقتصاديَّـِة واالجتماعيَّـةِ 

 ."في الدُّوِل التي تتلقَّى هذِه الُمساعداتِ 



 

 

 ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته 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 القيمـةُ الُمستخلصـةُ مَن الفقرِة السَّابقـِة؟ 

 
 .الُمشاركـةُ الفاعلـةُ 

 
والتَّفاوضُ   التَّشاورُ  . 

 
 .التَّنافُسيَّـةُ في العملِ 

 
 .التَّكافُؤ والتَّوازنُ 

 

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

 معلم المادة / السيد عبدالمنعم                                  


