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    ِ اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختَر : 

ـهُ دوَل العالم  اليوَم؟لماذا تُعدُّ  قضيَّـةُ األمن  المائي   والغذائي   مَن القضايا البيئيَّـة  التي تُواج   

 
المياه    ونقص  مصادر    بسبب  انخفاض  عدد  السُّكان     

 
المياه    وتزايُد  مصادر    السُّكان    بسبب  تزايُد  عدد   .  

 
المياه  ونقص  مصادر    بسبب  قلَّـة  عدد  السُّكان   .  

 
 .بسبب  تزايُد  عدد  السُّكان  ونقص  مصادر  المياه

2سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر    اقرأ، ثُمَّ  : 

تتوافُر في مياه  الوطن  العربي   البحريَّـة  والداخليَّـة  مواردُ كبيرةٌ مَن الثَّروة  السَّمكيَّـة  التي تُوف  ُر 

ها بروتينًا  ، فاألسماُك غنيَّـةٌ بمادَّة  بدور  يًّا للسُّكان  صح     Omeiga3 اإلنتاُج العربيُّ مَن   ويُقدَّرُ 

، بنسبـة    5.4   م بنحو  2018األسماك  عاَم  % مَن اإلنتاج  العالمي   لألسماك  3  مليون  طن ٍّ . 
  

 بالناتج  العالمي   
؟ َكْم نسبـةُ إنتاج  الوطن  العربي   مَن األسماك  ُمقارنـةً  

 
5% 

 
9% 

 
5.4% 

 
3% 
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3سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   الحظ  الجدوَل التالَي، ثُمَّ اختر   : 

  

  
م؟2018كْم بلَغ إنتاُج الوطن  العربي   مَن النَّفط  لعام    

 
 .مليوَن برميلٍّ يوميًّا 60

 
 .مليون  برميلٍّ يوميًّا 28.7

 
 .مليون  برميلٍّ يوميًّا 88.0

 
 .مليون  برميلٍّ يوميًّا 25.3
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4سؤال   
سَم البيانيَّ التاليَ    :الحظ  الرَّ

  

 
الطَّبيعي  ؟    مَن االحتياطي   العالمي   للغاز    ما نسبـةُ امتالك  الوطن  العربي     

  

 
22.7% 

 
27.0% 

 
11.9% 

 
30.3% 
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5سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   كمل  ا : 

الط اقـة    مصادرُ     

 
ياتٍّ محدودةٍّ، ويتناقُص حجُمها بسبب  االستمرار   :   في    هَي التي تُوَجدُ في الطَّبيعـة  بكم  

ها، مثَل: النَّفط  والغاز   الطَّبيعي   والط اقـة  النَّوويَّـة    استهالك  . 
6سؤال   

سَم البيانيَّ التالَي، ثُمَّ اختر   اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   الحظ  الرَّ : 
  

  
  

؟  ْن إجمالي   احتياطات  النَّفط  الخام  العالميَّـة   ما نسبــةُ ُمساهمـة  الوطن  العربي   م 
  

 
%40 

 
48.6 % 

 
%67 

 
50.5 % 
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7سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

ْن أهداف  إستراتيجيَّـة  األمن  المائي   لدولـة    اإلمارات  العربيَّـة  أيٌّ مَن اآلتي يعدُّ م   

م؟2036الُمتَّحدة     

 
ر ندرة   المياه  إلى ثالث  درجاتٍّ    خفُض ُمؤش   . 

 
 .خفُض نسبـة  استخدام  المياه  الُمعالجـة  

 
 .زيادةُ استهالك  الفرد  مَن المياه  في الدَّولـة  

 
ر ندرة   المياه  إلى ثالث  درجاتٍّ   زيادةُ ُمؤش   . 

8سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   الجدوَل، ثُمَّ اختر  الحظ    : 

ِ  العربي    دة  في الوطن  ة  إلنتاج  الط اقـة  الُمتجد    .أهمُّ المشروعات  القائمـة  والُمستقبليَـّ
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؟ 1أيَن تقُع محطَّـةُ شمس   

  

 
 .المملكـة  العربيَّـة  السُّعوديَّـة  

 
 .دولـة  الُكويت  

 
العربيَّـة  الُمتَّحدة  اإلمارات   . 

 
 .سلطنـة  ُعمانَ 

9سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   كمل  ا : 

، رئيُس مجلس      أعلَن صاحُب السُّمو    دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ نائُب رئيس  الدَّولـة  الشَّيُخ ُمحمَّ

، حاكُم دُبي   م َعْن تعيين  2017في أكتوبَر   -رعاهُ هللاُ  -الوزراء     

 
دٍّ سعيدٍّ حاربٍّ المهيري   وزيًرا للدَّولـة  مسؤولـةً َعْن ملف   األمن  الغذائي      الُمستقبلي      بنت  ُمحمَّ

 .للدَّولـة  
10سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

ياتٍّ عدَّةً، أيٌّ مَن   ـهُ تطويُر قطاع  الثَّروة  السَّمكيَّـة  في الوطن  العربي   تحد   اآلتي يُمث  ُل يُواج 

ـهُ الثَّروةَ السَّمكيَّـةَ؟  يات  التي تُواج   التَّحد  

 
يد  الحديثـة     .استخداُم أساليب  الصَّ

 
يد  التَّقليديَّـة    .استخداُم أساليب  الصَّ

 
ةُ البنيـة  األساسيَّـة  في الموانئ    .قُوَّ

 
  .الصَّيدُ الُمنظَّمُ 

11سؤال   
،  الص ورتين  الحظ    بْ   اآلتيتين  ثُمَّ أج  : 
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؟ ة  التي تُمث  لُها الص ورتان  السابقتان   ما اسُم العمليَـّ

 
  .استطالُح التُّربـة  

 
السُّحب    استمطارُ  . 

 
راعـةُ المائيَّـةُ    .الز  

 
راعـةُ الجويَّـةُ   .الز  

12سؤال   
اإلجابات  الصَّحيحـةَ    اختر   : 

ها؟    ما أقساُم مصادر   ئيسـة  حسَب إمكانيَّـة  تجدُّد  الطَّاقـة  الرَّ  



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة رؤية المدرسة:  
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 .طاقـةٌ أوليَّـةٌ 

 
دةٌ   .طاقـةٌ ُمتجد  

 
 .طاقـةٌ تقليديَّـةٌ 

 
 .طاقـةٌ ثانويَّـةٌ 

13سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

ـهُ الوطَن العربيَّ يُعَدُّ األمُن المائيُّ  يات  اإلستراتيجيَّـة  الحيويَّـة  التي تُواج  والغذائيُّ مَن التَّحد    

ْن أكثر    ،    الذي يُع دُّ م  مناطق  العالم  فقًرا في المياه ، فُهَو يقُع في المناطق  الجافَّـة  وشبـه  الجافَّـة 

ْن ُضغوطٍّ شديدةٍّ على موا ، حيُث أصبَحْت قض وتُعاني دوُل الوطن  العربي   م  ها المائيَّـة  يَّـةُ رد   

، والتَّقدُّم  االقتصادي  ، ٍّ كبيرٍّ مَع تزايُد  عدد  ُسك ان  العالم   الماء  والغذاء  مصدَر قلقٍّ عالمي 

، والتَّغيُّر   المناخي  ، فاألمُن المائيُّ واألمُن الغذائيُّ هُما وجهان    واستنزاف  موارد  األرض   

لعُملـةٍّ واحدةٍّ   . 
  

؟  ـهُ الوطَن العربيَّ يات  التي تُواج   لماذا يُعدُّ األمُن الغذائيُّ مَن التَّحد  

 
 .ألنَّ الوطَن العربيَّ يقُع في المناطق  الجافَّـة  وشبـه  الجافَّـة  

 
  .ألنَّ الوطَن العربيَّ يقُع في المناطق  المطيرة  

 
الوطن  العربي   في    ألنَّ الغابات  االستوائيَّـةَ تنتشرُ  . 

 
دَ الباردَ  يسودُ ُمعظَم أراضي الوطن  العربي     ألنَّ المناَخ الُمتجم   . 

14سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   كمل ا : 

  ُِ  

 
عمليَّـةُ زيادة  المساحات  الخضراء  داخَل الُمدن  والمناطق  السَّكنيَّـة  والمناطق  القاحلـة  والجافَّـة    :

ْن حيُث درجاُت الحرارة   َعْن طريق   ، م  غرس  المئات  مَن الشُّجيرات  الصَّغيرة  الُمالئمـة  للبيئـة 

المياه     مصادر    والمناُخ ونوعيَّـةُ التُّربـة  وتوافرُ  . 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 الصَّحيحـةَ    اقرأ، ثُمَّ اختر   : 

" ، تسهُم في إبراز     يزخرُ  عـةٍّ ياسيَّـة   الوطُن العربيُّ بمواردَ ُمتنو   مكانت ـه  االقتصاديَّـة  والس  

 ."والعالميَّـة  
  

؟   ماذا يعني بالموارد 

 
ُمباشرةٍّ  هَي كلُّ وسيلـةٍّ نافعـةٍّ وصالحـةٍّ إلشباع  حاجـةٍّ إنسانيَّـةٍّ سواًء بطريقـةٍّ ُمباشرةٍّ أو غير   . 

 
ياتٍّ كافيـةٍّ وُمستدامـةٍّ مَن  الماء  بما يسهُم في تحقيق  رخاء  الُمجتمعقُدرةٌ على الُحصول  على كم   . 

 
لع  االستهالكيَّـة    ـة  للُحصول  على احتياجات ـه مَن الس   يعتمدُ بلدٌ ما على إمكانيات ـه الخاصَّ

 .واالستثماريَّـة  

 
ٍّ وآمنٍّ للُمجتمع  

 يحظى جميُع األشخاص  في جميع  األوقات  بُطرقٍّ للوصول  إلى غذاءٍّ ُمغذ 

على السَّواء   والبيئـة   .  
16سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   كمل  ا : 
 :يمكُن تقسيُم الموارد  في الوطن  العربي   إلى

   مواردَ 
 طبيعيَّـةٍّ 

 
 .مثَل: األرض  والغابات  واألسماك   :

• ذي يُستخدَُم إلشباع  الغايات    مواردَ 
: وتتمثَُّل في الجهد  البشري   الَّ اإلنسانيَّـة  بشريَّـةٍّ . 

17سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    الحظ  الخريطـةَ اآلتيـةَ، ثُمَّ اختر   : 



 

 

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

 

 

  
  

ٍّ؟  أيٌّ مَن اآلتي يعدُّ ميناَء تصدير  غازٍّ طبيعي 

 
 .الظنـة  

 
 .أبو البخوش  

 
 .أرزنـه

 
 .باب
18سؤال   

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر    الحظ  الجدوَل، ثُمَّ  : 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

  
  

رتْ أيٌّ  ٍّ في الوطن  العربي   بيَن عاَمي   مَن الحيوانات  التاليـة  تطوَّ -2010أعدادُها بشكلٍّ ايجابي 

؟2018  

 
 .األبقارُ 

 
 .اإلبلُ 

 
 .الماعزُ 

 
 .الجاموسُ 

19سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   كمل ا : 

ُم النَّباتاُت في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  إلى  نوَعي نباتاتٍّ دائمـة  الُخضرة  ونباتاتٍّ تنقس     

 
 . 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

20سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

الطَّبيعي   اإلماراتي  ؟  أيُّ اآلتيـة  يُعدُّ صحيًحا فيما يخصُّ احتياطيَّ الغاز    

 
الطَّبيعي      إنتاج  الغاز  تُعدُّ دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  الدَّولـةَ السَّابعـةَ عربيًّا في  . 

 
الطَّبيعي      تُعدُّ دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  الدَّولـةَ األُولى عالميًّا في إنتاج  الغاز   . 

 
الطَّبيعي     تُعدُّ دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  الدَّولـةَ الخامسـةَ عالميًّا في إنتاج  الغاز   . 

 
ابعـةَ عربيًّا في إنتاج  الغاز   تُعدُّ  الطَّبيعي      دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  الدَّولـةَ الرَّ . 

21سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ، ثُمَّ اختر   : 

م، وتُقدَُّر مساحـةُ  2018مليون  رأسٍّ في عام     352.3  بلَغ حجُم الثَّروة  الحيوانيَّـة  حوالي

عويَّـة  في الوطن  العربي    ْن إجمالي   مساحـة  الوطن  العربي  ، وتُعَدُّ   28  األراضي الرَّ % م   

، وُربَع  مـة  إنتاجيَّـةُ المراعي فيـه  ُمنخف ضـةً، إذْ تُمث  ُل ُخْمَس إنتاجيَّـة  المراعي في الدُّول  الُمتقد  

، ويعودُ ذلَك النخ دارة  إ  وتذبذُب ها، وسوء    فاض  ُمعدَّالت  األمطار  إنتاجيَّـة  الدُّول  الن اميـة   

عي  الجائر   عويَّـة  والُممارسات  غير  السَّليمـة ، مثَل: الرَّ وعدم  وضع  الخطط    الموارد  الرَّ  

والبرامج  لتطوير  وتنظيم  استغالل ها على أُسسٍّ علميَّـةٍّ   . 
  

ضـةً في الوطن  العربي   عل  ْل: تُعَدُّ إنتاجيَّـةُ المراعي فيـه  ُمنخف   .  

 
والبرد    ُمعدَّالت  األمطار    بسبب  زيادة   . 

 
وتذبذُب ها  بسبب  انخفاض  ُمعدَّالت  األمطار   . 

 
عويَّـة  والُممارسات   السَّليمـة    بسبب  ُحسن  إدارة  الموارد  الرَّ . 

 
عويَّـة    بسبب  سوء   السَّليمـة    والُممارسات  غير  إدارة  الموارد  الرَّ . 

22سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ  كمل ا  :   

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

، حيُث يسفُر ذلك  الجهدُ في  هَي نتاُج المعرفـة  اإلنسانيَّـة  وما يترتَُّب عليها مَن ابتكاراتٍّ وآالتٍّ

ا يتطلَُّب   ها وتنميتَها بفعاليَّـةٍّ  الُمحافظـةَ عليإنتاج  مواردَ جديدةٍّ. وتتَّسُم بعُض الموارد  بنُدرت ها ممَّ

 .لتحقيق  التَّنميـة  الُمستدامـة  
23سؤال   

مَن الخيارات  اآلتيـة     اسحب  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ الَّتي تُمث  ُل ُكلَّ خيارٍّ   تَتبَّع  الُمخطََّط اآلتَي، ثُمَّ  : 

 
 الضَّرائُب االنتقائيَّـةُ 

 اآلالُت والعقاراتُ 
 النُّقودُ واألسُهمُ 

 القُروُض والغَراماتُ 
24سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر     ، ثُمَّ خريطةإلى ال    انُظرْ  : 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

  
  

ُحقول  النَّفط  البريَّـة  في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة ؟  أكبرُ   ما   
  

 
 .حقُل زاكوم

 
 .حقُل شاه

 
 .حقُل باب

 
 .حقُل عصب

25سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    المثاَل، ثُمَّ اختر   اقرأ   : 

ٍّ في تحصيل  دخل ـه  " ، واعتمدَ عليها بشكلٍّ أساسي  ـةً لطب   األطفال  افتتَح راشدٌ عيادةً خاصَّ

 ."الشَّهري   



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

 
الدَّخل  الَّذي يعتمدُ عليه  الطَّبيُب راشدٌ؟    ما مصدرُ   

 
 .ضريبـة  المبيعات  

 
العمل  إيرادات   . 

 
االستثمار    عوائد   . 

 
ة    .إيرادات  المهن  الُحرَّ

26سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ     اختر   : 

 أيُّ الوسائل  اآلتيـة  كفيلـةٌ بتحقيق  األمن  المائي   العربي  ؟ 

 
دةٍّ   إضافـةُ مواردَ مائيَّـةٍّ جديدةٍّ غير   ُمتجد   . 

 
السُّكَّاني   في الوطن  العربي   تحقيُق النُّمو    . 

 
 .تقليُل االعتماد  على الموارد  المائيَّـة  االصطناعيَّـة  

 
 .ترشيدُ استهالك  الموارد  المائيَّـة  الُمتاحـة  

27سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 
دة (: هَي التي    الطَّاقـة  الت قليديَّـة  )غير    مصادرُ  ياتٍّ محدودةٍّ، الُمتجد   تُوَجدُ في الطَّبيعـة  بكم  

ها، مثَل: النَّفط  والغاز    ويتناقُص حجُمها بسبب  االستمرار   الطَّبيعي   والط اقـة     في استهالك 

 .النَّوويَّـة  
؟  ـهُ قطاَع الط اقـة  التَّقليديَّـة  ياُت الُمستقبليَّـةُ التي تُواج   ما التَّحد  

 
االقتصادي   والسُّك اني     لنُّمو   ازديادُ ُمعدَّالت  ا . 

 
 .انعداُم ظاهرة  االحتباس  الحراري   

 
 .ازديادُ الط اقـة  التَّقليديَّـة  وقُدرتُها على التَّجدُّد  



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

 
 .نقُص ُمعدَّالت  النُّمو   السُّكَّاني   واالقتصادي   

28سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   اختر    اقرأ، ثُمَّ  : 

" ، وعندَما بلََغ الـ كاَن  ه  أوقفتْـهُ الوزارةُ عن   65أحمدُ يعمُل في وزارة  التَّربيـة  والتَّعليم  ن ُعمر  م 

 ."العمل  وعيَّنَْت له ُمرتَّبًا شهريًّا ُمقابَل خدمت ـه  السَّابقـة  
الدَّخل  الَّذي يعتمدُ عليـه  أحمدُ بعدَ انتهاء  عمل ه في الوزارة ؟    ما مصدرُ   

 
 .معاشات  التَّقاُعد  

 
 .الُمساعدات  االجتماعيَّـة  

 
 .القُروض  البنكيَّـة  

 
 .إيرادات  العمل  

29سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اقرأ المثاَل اآلتَي، ثُمَّ اختر   : 

" ، وقاَم باستيراد  كميَّـةٍّ كبيرةٍّ مَن   متجًرا   افتتَح سميرٌ  األحجار   كبيًرا للُحلي   والمجوهرات 

 ."الكريمـة  والمعادن  الَّتي تدخُل في تصنيع  تلَك الُمجوهرات  مَن الخارج  
؟  ْن قبل  سميرٍّ لع  الُمستوردة  م   ما نوعُ الضَّريبـة  التي تُفَرُض على الس  

 
 .ضريبـةُ القيمـة  الُمضافـة  

 
 .الضَّريبـةُ االنتقائيَّـةُ 

 
أة    .ضريبـةُ القيمـة  الُمجزَّ

 
ريبـةُ الُمباشرةُ الضَّ  . 

اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ   : 

إلى إطالق    الثَّالثـة  الذي يهدفُ  2020مَن عوامل  التَّنميـة  العالميَّـة  وأحد  مواضيـع  إكسبو 

 :إمكانات  األفراد  والُمجتمعات  لتشكيل  الُمستقبل  

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

 .االبتكارُ 

 
 .التَّنقُّلُ 

 
  .االستدامـةُ 

 
 .الفُرصُ 
30سؤال   

 : اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ كمل  ا
، 2020َحظيَْت دولـةُ اإلمارات  العربيَّة  الُمتَّحدة  بشرف  استضافـة  معرض  إكسبو  دُبي   

ُض في منطقـة   ةَ األولى التي يُنظَُّم فيها المعر     وستكوُن هذه  المرَّ

 
 .األوسط  وأفريقيا وجنوب  آسيا  

13سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ اختر    : 

، حاكُم إمارة   دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ نائُب رئيس  الدَّولـة  –دُبي    قاَل صاحُب السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ  

هللاُ   رعاهُ   - 
نا وال )) ُر بـه  الن اَس والعالَم عندَما نُساف ُر ليَس ارتفاَع مبانينا وال ات  ساَع شوارع  أكثُر ما نُفاخ 
ُر بأنَّنا دولـةٌ  ُرهم بتساُمح  دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  .. نُفاخ   ضخامـةَ أسواق نا بَْل نُفاخ 

، وتساُمحٍّ  ةٍّ هُ عليها بمحبَّـةٍّ حقيقيَـّ ُِ  يعيُش فيها جميُع البشر  على أختالفات هم التي خلقَُهم اللَّ

ٍّ، يعيشوَن ويعملوَن معًا لبناء  ُمستقبَل   ْن تعصُّبٍّ أو كراهيـةٍّ أو تمييزٍّ  حقيقي  أبنائ هم دوَن خوفٍّ م 

ٍّ بناًء على لونٍّ أو دينٍّ أو طائفـةٍّ أو عرقٍّ   .((ُعنصري 
  

 أيٌّ مَن القيم  اآلتيـة  تُمث  ُل المقولـةَ السابقـةَ؟ 

 
 .الصَّالةُ 

 
دقُ   .الص  

 
 .التَّساُمحُ 

 
كاةُ   .الزَّ
32سؤال   



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ اقرأ، ثُمَّ اختر    : 
مَع احتفاالت  دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدَة  باليوبيل  الذَّهبي   لتأسيس   2020يتزامُن إكسبو 

 .االت  حاد  
  

؟  ما هَُو اليوبيُل الذَّهبيُّ

 
لُ  عاًما 25الُمتَّحدة  فيـه  ات  حادُ دولـة  اإلمارات  العربيَّـة    العاُم التي سيُكم  . 

 
لُ  عاًما 50فيـه  ات  حادُ دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة    العاُم التي سيُكم  . 

 
لُ  عاًما80فيـه  ات  حادُ دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة    العاُم التي سيُكم  . 

 
لُ  عاًما 70اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  فيـه  ات  حادُ دولـة    العاُم التي سيُكم  . 

33سؤال   
 :اقرأ، ثُمَّ اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

ُن لثُلثَي ُسك ان  العالم  الوصوُل إلى دُبي  خالَل ُمدَّةٍّ ال تتجاوُز  ساعاتٍّ بالط ائرة   8 يُمك  . 
  

  عالَم تدلُّ العبارةُ السابقـةُ؟

 
االستراتيجي   الهام   لمدينـة  ساوباولوتدلُّ على الموقع    . 

 
 .تدلُّ على الُمناخ  الُمعتدل  لمدينـة  دُبي  

 
 .تدلُّ على األهميَّـة  التاريخيَّـة  لمدينـة  ساوباولو

 
 .تدلُّ على الموقع  االستراتيجي   الهام   لمدينـة  دُبي  

34سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

ْن بين ها  227أْن يقوَم بتوفير   2020يَتوقَُّع إكسبو  ، م  ألَف فُرصـةٍّ   50  ألَف فُرصـة  عملٍّ  

دائمــةٍّ   . 
  

؟   ما نَوعُ الفائدة  السابقـة 

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

 .اقتصاديَّـةٌ 

 
  .تعليميَّـةٌ 

 
 .ثَقافيَّــةٌ 

 
 .تاريخيَّـةٌ 
35سؤال   

 : اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ كمل  ا
ٍّ للذَّهب  اكتشفَـهُ صاحُب   2020تصميم  شعار  إكسبو تمَّ أخذُ  ْن َمشغوالت  مصنعٍّ أثري  دُبي  م 

دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ  ، وأطلَق عليـه  اسمَ  -حفَظـهُ هللاُ -السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ في منطقـة  المرموم     
  ِ . 

 
36سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ  اختر   : 

ْن شعار  إكسبو أيٌّ مَن اآلتي  ؟ 2020يُعدُّ م   

 
  .تواُصُل العُقول  وُصنُع الُمستقبَل  

 
 .تواُصُل الُمستقبل  وُصنُع العُقول  

 
دُبي   2021إكسبو  . 

 
دُبي   2020إكسبو  . 
37سؤال   

 :اختَر  اإلجابَـةَ الصَّحيَحـةَ 
" ها ُمختلَف فئات  الُمجتمع ،  َهاتوفيُر بيئـةٍّ تدمُج في نسيج  وتُحافُظ على ثقافَـة  اإلمارات  وتقاليد  ". 

حوُر األجندة  الوطنيَّـة  لُرؤيَـة  اإلمارات    م الذي يتناَسُب مَع العبارة  الس ابقَـة ؟ 2021ما م   

 
 .ُمجتمٌع ُمتالحٌم وُمحافٌظ على هُويَّت ـه  

 
حيٌّ بمعاييَر عالميَّـةٍّ   .نظاٌم ص 

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

تنافُسيٌّ اقتصادٌ َمعرف يٌّ  . 

 
لَـةٌ   .بيئـةٌ ُمستداَمـةٌ وبنيَـةٌ تحتيَّـةٌ ُمتكام 

38سؤال   
  :اختَر  اإلجابَـةَ الصَّحيَحـةَ 

، 19-اتَّخذَْت ُحكوَمـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  العديدَ مَن اإلجراءات  لُمواجَهـة  فيروس  كوفيد

تستهدُف األفرادَ منها الحمالُت التَّوعويَّـةُ التي  . 
؟ 2021كيَف يخدُم ذلَك ُرؤيَـةَ اإلمارات    

 
 يسهُم في تحسين  جودَة  الحياة  

 
 .يسهُم في دعم  االقتصاد  الَمعرفي   

 
 .يسهُم في نشر  الثَّقافَـة  اإلماراتيَّـة

 
وابط  األُسريَّـة    .يسهُم في توثيق  الرَّ

39سؤال   
الصَّحيَحـةَ اختَر  اإلجابَـةَ   : 

يَّـة   َر َعَرُب الَخليج  ب الت  جاَرة  البَحر   ْل: اْشتُه 
 .َعل 

 
الَحـة  والتَّنَقُّل  في الب حار  والُمحيطات    .ب َسبَب  ُسهولَـة  الم 

 
ي   على الَخليج  العََرب ي    م اإلْستراتيج  ه   .ب َسبَب  َمْوق ع 

 
للت  جارة  البحريَّـة  توفُُّر الُمناخ  الُمعتدل   . 

 
ناَعـة  السُّفُن   بَـة  ل ص   .ب َسبَب  تََوفُّر  األْخشاب  الُمناس 

40سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اْختر   : 

ْن عناصر  ُرؤيـة  اإلمارات   م؟ 2021أيٌّ مَن اآلتي يُعدُّ م   

 
 .ُمتَّحدوَن في المصير  

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

المسؤوليَّـة  ُمتَّحدوَن في  . 

 
 .ُمتَّحدوَن في المعرفـة  

 
خاء    .ُمتَّحدوَن في الرَّ

 
 .ُمتَّحدوَن في الَمصير  

 
 .ُمتَّحدوَن في الَمعرفَـة  

41سؤال   
اإلجابَـةَ الصَّحيحـةَ    اْختر   : 

 أيَن تقُع بومباي؟

 
 .الهند  

 
 .أفريقيا

 
 .الص ين  

 
 .البحرين  
42سؤال   
اإلجابَـةَ الصَّحيحـةَ    اختر   : 

َي بالدُ ماجاَن؟   ما ه 

 
ْت مَن العُصور  الُمظل مـة  اليونانيَّـة    َحضارةٌ تَنتمي إلى فترةٍّ مَن التاريخ  اليوناني  ، حيُث استمرَّ

إلى نهايـة  العَصر  الكالسيكي   القَديم    في القرن  الثالَث عشرَ  . 

 
ُر النُّحاَس إلى أرض  الرافدين  حضارةٌ سادَْت في منطقـة     اإلمارات  وُعماَن قديًما، تُُصد    

)العراق  حاليًّا(  . 

 
َحضارةٌ قاَمْت في مصَر تحَت ُحكم  األُسر  الفرعونيَّـة  الُمختلفَـة  منذُ فَجر  التاريخ  وحت ى الغَزو   

 .الروماني   لمصرَ 

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

نطقـةٌ ُجغرافيَّـةٌ تاريخيَّـةٌ تقُع في جنوب   ، سوريا وتُركيا م    غرب  آسيا. تقُع حاليًّا في العراق 

جلـةَ والفُرات    .ما بيَن نهَري د 
43سؤال   

 :الحظ  الصُّورةَ واختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
دَ فيها القْسَم الُمبيََّن في  2020إذا قُْمَت بزيارة  إكسبو  ، فما المنطقـةُ الَّتي تتوقَُّع أْن تج  دُبي 

 .الصُّورة  

   

 
 قُبَّـةُ الوْصل  

 
 منطقـةُ االستدامـة  

 
 منطقـةُ الفَُرص  

 
 منطقـةُ التَّنقُّل  



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

44سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ  كملاقرأ، ثُمَّ ا : 

، رئيُس مجلس   دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ نائُب رئيس  الدَّولـة   أطلَق صاحُب السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ

، حاكُم دُبي   م، أثناَء انعقاد  اجتماع  مجلس   2021رعاهُ هللاُ، ُرؤيةَ اإلمارا ت في عام  -الوزراء 

  العربيَّة  الُمتَّحدة  ضمنَ م، والتي تستهدُف أْن تُصب َح دولـةُ اإلمارات  2010الوزراء  في عام  

   أفضل  دُول  العالم  بُحلول  اليوبيل  

 
 .لالت  حاد    
45سؤال   

 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
، والبناء  والتَّطوير  ال تعتمدُ على َمْن هُْم في مواقع  المسؤوليَّـة  فقْط، بلْ "  إنَّ عمليَّـةَ التَّنميـة 

تحتاُج إلى تضافُر  ُكل   الُجهود  لُكل   ُمواطنٍّ على أرض  هذه  الدَّولـة    ". 
، فإنَّ مسؤو م تقُع على عاتق  2021ليَّـةَ تحقيق  ُرؤيـة  اإلمارات  بناًء على العبارة  السَّابقـة  : 

 
 .الُحكومـة  

 
 .أصحاب  القرار  

 
سميَّـة    .الُمؤسَّسات  الرَّ

 
 .جميع  الُمواطنينَ 

46سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

" ْن خالل  الجذب  بداًل مَن اإلجبار  أو  دفع  األموال  القُدرةُ على الُحصول  على ما تريدُ م  ". 
 ما الُمصطلُح الَّذي تُعب  ُر عنـهُ الُجملـةُ السابقـةُ؟

 
 .استشراُف الُمستقبَل  

 
ةُ الناعمـةُ   .القُوَّ

 
 .االستراتيجيَّـةُ 

 
 .االقتصادُ المعرفيُّ 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

47سؤال   
 :اختَر  اإلجابَـةَ الصَّحيَحـةَ 

ة    العربيَّـة  الُمتَّحدة  أكملَْت دولَـةُ اإلمارات    2015في العام   َل الذَّكيَّ للخدمات  الُحكوميَـّ التَّحوُّ

100بنسبَـة   %. 
ُم ذلَك رؤيَـةَ اإلمارات   ؟ 2021كيَف يخد   

  

 
 .تحسيُن البُنيَـة  التحتيَّـة  الُمتكاملَـة  

 
 .تعزيُز األمن  الُمجتمعي   

 
ٍّ رفيع  الُمستوى  .بناُء نظامٍّ تعليمي 

 
 .توثيُق التَّرابُط  األُسري   



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

48سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

ة   ياح  الموسميَـّ    كان  التُّجاُر يعتمدوَن على الر  
ْن شمال  غرب  الهند  إلى منطقـة  الخليج  العربي    بيَن ُمنتصف  ديسمبَر ونهايـة  فبرايَر، لتنقلَُهم م 

 علي الرياح ........ 
 الش ماليَّـة  الشَّرقيَّـة  

 الغربيَّـة  
 الشَّماليَّـة  الغربيَّـة  

ة    الشَّرقيَـّ
49سؤال   

 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 
ْن محاور  األجندة  الوطنيَّـة  لُرؤيـة   َر الذي2021م  د  الُمؤش   م "ُمجتمٌع آمٌن وقضاٌء عادٌل"، حد    

جال  يدلُّ على تقدُّم  اإلمارات  في هذا الم .  

 
ر  جودة  الهواء   81%  .في ُمؤش  

 
يَّـة   47المرتبـةُ  ح   عايـة  الص   ر  جودة  الر   في ُمؤش   . 

 
ر  جودة  النَّقل  البحري    12المرتبـةُ  في ُمؤش   . 

 
في ُمعدَّل  االستجابـة  لحاالت  الطَّوارئ   2المرتبـةُ  . 
50سؤال   

الصَّحيحـةَ اختر  اإلجابـةَ   : 
) ماجان ( بتصديره  ما المعدُن الذي اشتُهَرْت بالدُ   

 
 .النُّحاسُ 

 
ـةُ   .الفضَّ

 
 .الذَّهبُ 

 
 .الحديدُ 
51سؤال   



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختَر   : 
ئيسـة  لمئويَّة  اإلمارات   م؟ 2071أيٌّ مَن اآلتي يُعدُّ مَن المحاور  الرَّ  

 
 .أفضُل ُحكومـةٍّ 

 
 .ُمتَّحدوَن في المصير  

 
 .االستثماُر في التَّعليم  

 
 .أسعدُ شعبٍّ 

 
 .ُمتَّحدوَن في المسؤوليَّـة  

 
 .أفضُل اقتصادٍّ 

52سؤال   
 :اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ 

دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ نائُب رئيس  الدَّولـة  رئيُس مجلس   ُب السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ  أعلَن صاح 

دٌ بُن زايدٍّ آُل نهياَن وليُّ عهد   -رعاهُ هللاُ -الوزراء  حاكُم دُبي   و صاحُب السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ  

ات  الُمسلَّحـة    م سيكوُن »عامَ 2020أنَّ عاَم  -حفَظـهُ هللاُ -أبوظبي نائُب القائد  األعلى للقُو   

م عيدَها  2021ـة  الُمتَّحدة  هذا العاَم االستعداد  للخمسيَن «، حيُث تدخُل دولـةُ اإلمارات  العربيَّ

شيدةُ إلى أنْ  ، حيُث تَتطلَُّع القيادةُ الرَّ ُل اليوبيَل الذَّهبيَّ لدولـة  اإلمارات   الخمسيَن الذي يُشك  

 تَكوَن دولـةُ اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  خالَل الخمسيَن عاًما الُمقبلـةَ الدَّولـةَ األكثَر تَميًُّزا 

واألفضَل في جودة  الحياة  على ُمستوى العالَم    . 
  

م في دولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة ؟ 2020ما أهميَّـةُ عام    

 
ِ  الذَّهبي     .عاُم اليوبيل 

 
 .عاُم االستعداد  للخمسينَ 

 
 .عاُم ُرؤيـة  اإلمارات  

 
 .عاُم مئويَّـة  اإلمارات  



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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   
اإلجابـةَ الصَّحيحـة     اْختر   : 

ر  التَّبادَُل الت  جاريَّ بيَن دُول  الَخليج  العربي   والهند    .فس  

 
تاء   ، التي تهبُّ على السُّفن  الخليجيَّـة  في موسم  الش   ياح  الشَّتويَّـة   .بسبب  الر  

 
، التي تهبُّ على السُّفن   ياح  الغَربيَّـة  الخليجيَّـة  مَن الجهـة  الغربيَّـة  بسبب  الر   . 

 
 .بسبب  البُعد  الُجغرافي  ، فالمسافـةُ بيَن سواحل  الخليج  العربي   وسواحل  الهند  الغربيَّـة  بعيدةٌ نسبي  

 
قريبـةٌ بسبب  القُرب  الُجغرافي  ، فالمسافـةُ بيَن سواحل  الخليج  العربي   وسواحل  الهند  الغربيَّـة  

 .نسبيًّا
54سؤال   
اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ    اختَر   : 

ٍّ للذَّهب  اكتشفَـهُ صاحُب   2020إكسبو   تمَّ أخذُ تصميم  شعار   ْن َمشغوالت  مصنعٍّ أثري  دُبي  م 

دٌ بُن راشدٍّ آُل مكتومٍّ  ، وأطلَق عليه  اسمَ  -حفَظـهُ هللاُ -السُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ في منطقـة  المرموم     
 ساروق  الحديد  

 ٍّ  جبل  علي 
 .المرمور  
 .السَّيف  
55سؤال   

، ثُمَّ اختر  اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ  سَم البيانيَّ  :الحظ  الرَّ

  



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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 

 

 

ْن دُبي  ويكاتنبرغ الختيار  الفائز  باستضافـة  إكسبو  تيَن لُكل ٍّ م  سُم البيانيُّ أعدادَ الُمصو   يُمث  ُل الرَّ

؟. ما عددُ 2020 األصوات  الَّتي حصلَْت عليها دُبي   

 
116 

 
67 

 
876 

 
44 

56سؤال   
 :اختر  اإلجابات  الصَّحيحـةَ 

ْن مراكز  الخليجي  يَن، فما أهميَّتُها لُسكَّان  الخليج  العربي  ؟  ْت مومباي مركًزا كبيًرا م 
 ظلَّ

 
بي    ٌل للعالج  الط   فضَّ ُِ  .مركٌز ُم

 
لصناعـة  اللبان  مركٌز ُمهمٌّ  . 

 
 .مركٌز ُمهمٌّ لصناعـة  السُّفن  

 
 .مركٌز مهمٌّ لصناعـة  المالبس  

 
 .مركٌز ُمهمٌّ لتجارة  اللُّؤلؤ  

57سؤال   
اإلجابَـةَ الصَّحيَحـةَ    اْختَر   : 
يَّـة  70يَعودُ  ْسم  َن اللُّغَـة  السَّواحيل يَّـة  )اللُّغَـة  الرَّ ٍّ، َعالَم يَدُلُّ ذلَك؟% م  باَر( إلى أَصلٍّ َعَرب ي  ل َزْنج   

 
َن العََرب    .على أنَّ ُمعَظَم ُسك ان  أفريقيا م 

 
باَر تُعَدُّ َمدينـةً َعَرب يَّـةً   .على أنَّ َزنج 

 
العرب  على استخدام  اللُّغـة  السَّواحيليَّـة    على اقتصار   . 

 



 

 

 لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمته شخصية قيادية مبدعة 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   العََرب  في دَُول  َشرق  أفريقياتَأثير    على قُوَّ . 
58سؤال   

، واْختَر   ْسَم البَيان يَّ ظ  الرَّ اإلجابَـةَ الصَّحيَحـةَ    الح  : 
ْند  ودولـة  اإلمارات  العربيَّـة  الُمتَّحدة  ع يَّـة  بَيَن اله  يَّـة  َغير  النَّْفط  ج  اَم  َكْم بَلََغ َحجُم الت  جاَرة  الخار 

م؟2015  
  

  

 
ليار   62.4 ٍّ   م  رَهمٍّ إمارات ي  د  . 

 
50  ٍّ رَهمٍّ إمارات ي  ليوَن د   .م 

 
ليار   125.5 ٍّ   م  رَهمٍّ إمارات ي  د  . 

 
30  ٍّ  .مليوَن درهمٍّ إماراتي 

 

 

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

 اعداد المعلم / السيد عبدالمنعم                                                                   


