
 

 

 

     

    

                                                                              تجتمايٌةاالدراسات المــادة :                                                                    مدرسة الدهماء للتعلٌم الثانوي  

 

             
 

جتماعٌة ب على مهارات مادة الدراسات الإ  مذكرة التدًر
ول 

أ
 (م 8102 – 8102العام الدراسي )  -الفصل الدراسي ال

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............الشعـبة :    .............................................................اسم الطالب:   

 معلم املادة / السيد نصار
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 : السٌاسٌة ثم أتجب ين األسئلة التالٌة  طة افرٌمٌا: الحظ خرٌ(  1تدرٌب )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً لارة افرٌمٌا الدول الحبٌسةمن  -1

 تشاد -د                       إثٌوبٌا -ج                           غانا -ب                         كٌنٌا -أ     

 المسطح المائً الذي ٌفصل بٌن لارتً آسٌا وافرٌمٌا -2

 المحٌط الهندي -د               البحر األحمر -ج    الخلٌج العربً             -ب           البحر المتوسط   -أ     

 لارة افرٌمٌا من تجهة  ٌحد المحٌط األطلنطً -3

 الشمال الغربً -الشمال                      د -الجنوب                       ج -ب        الغرب                -أ     

 من الدول التجزرٌة فً لارة افرٌمٌا -4

 جٌبوتً -د                    الصومال -ج                       مدغشمر -ب                      أنغوال -أ     

 ٌمع الصى إمتداد لمارة افرٌمٌا شماالً فً دولة -5

 جنوب افرٌمٌا -د                          لٌبٌا -ج                          مصر  -ب                      تونس -أ     

 معلم املادة / السيد نصار
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 ثم أتجب ين األسئلة التالٌة :  أهم مناطك الزالزل والبراكٌن فً العالم( : الحظ خرٌطة  2تدرٌب )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتوزع مناطك الزالزل والبراكٌن بٌن لارات العالم بشكل -1

 متعادل -متفاوت                      د -متكافئ                          ج -متساوي                      ب -أ     

 تتركز مناطك البراكٌن النشطة يلى سواحل أمرٌكا التجنوبٌه  -2

 الجنوبٌة  -رلٌة               دالجنوبٌة الش -الشرلٌة                       ج -الغربٌة                       ب -أ     

 المارة التً تخلو سواحلها من البراكٌن النشطة  -3

 المتجمدة الجنوبٌة -أمرٌكا الشمالٌة                  د -أوروبا                       ج -ب                       أفرٌمٌا -أ     

 من الدول العربٌة التً ٌمر بها نطاق الزالزل  -4

 الكوٌت -د                           مصر -ج                      الجزائر -ب               سلطنة عمان  -أ     

 أكثر مناطك العالم يرضة للبراكٌن النشطة  -5

 جنوب افرٌمٌا -د            جنوب شرق آسٌا -ج                   غرب أوروبا -ب       جنوب غرب أفرٌمٌا -أ     

 معلم املادة / السيد نصار
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 ثم أتجب ين األسئلة التالٌة :  االلالٌم المناخٌة فً الوطن العربً( : الحظ خرٌطة  3تدرٌب )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة العرض الرئٌسٌة التً تمر بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة -1

 الدائرة المطبٌة الشمالٌة -د                مدار السرطان -مدار الجدي                ج -خط اإلستواء           ب -أ     

  االللٌم المناخً الذي ٌسود فً تجنوب السودان ومورٌتانٌا وكل من الٌمن ويمان -2

 البحر المتوسط -د                    الصحراوي -ج              المداري -ب                    اإلستوائً -أ     

  من الدول التجزرٌة فً الوطن العربً -3

 البحرٌن -د                         جٌبوتً -ج         جزر الفاو    -ب                      المغرب -أ     

  ٌسود االللٌم الصحراوي بالوطن العربً فً  -4

 جنوب الصومال -د                  وسط السعودٌة -ج          شمال تونس -ب              شمال المغرب  -أ     

  A  )الدولة المشار إلٌها بالحرف ) -5

 باكستان -د                            تركٌا -ج                 اسبانٌا -ب         اٌران                -أ     

 معلم املادة / السيد نصار                                                                           

A 
A 
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 :الحظ خرٌطة أوروبا السٌاسٌة ثم أتجب ين األسئلة التالٌة  ( :4تدرٌب )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الدول الحبٌسة فً لارة أوروبا  -1

 فنلندا -د                      اسبانٌا -التشٌن                        ج -الٌونان                       ب -أ     

 ألرب التجزر إلى دولة إٌطالٌا هً -2

 صملٌه -سردٌنٌا                     د -كرٌت                         ج -لبرص                       ب -أ     

 حد المحٌط األطلسً  لارة أوروبا من تجهة ٌ -3

 الغرب -الشمال                      د -الجنوب الشرلً               ج -الشرق                       ب -أ     

 تطل المملكة المتحدة شرلاً يلى  -4

 المحٌط األطلسً -سكاي                دخلٌج ب -المنال اإلنجلٌزي                  ج -بحر الشمال            ب -أ     

 الدولة اإلسالمٌة التً تمتد بٌن لارتً أوروبا وآسٌا -5

 روسٌا -البوسنه                      د -تركٌا                               ج -ألبانٌا                   ب -أ     

 

 معلم املادة / السيد نصار
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 ( : الحظ الشكل التالً ثم أتجب ين األسئلة التالٌة : 5تدرٌب )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسببت السرية الزائدة فً وفٌات الحوادث  فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بنسبة -1

 %.1 -د                        %111. -ج                  %11.. -ب                %11..-أ     

  م بوالع 2117 – 2115ارتف تصنٌف دولة اإلمارات يالمٌاً فً كفاءة النظام المضائً خالل الفترة بٌن  -2

 أربع مراكز -د                    ثالث مراكز -ج                   مركزٌن -ب     مركز واحد        -أ     

  % من وفٌات حوادث الطرق كانت بسبب11.6 -3

 اإلنحراف المفاجئ -اإلهمال وعدم اإلنتباه      د -جعدم ترن مسافة كافٌة      -ب     مستعملً الطرٌك عدم تمدٌر -أ     

4-  ً  المركز تحتل دولة اإلمارات العربٌة فً مؤشر اإليتماد يلى الخدمات الشرطٌة يالمٌا

 السابع -د                          الخامس -ج                 الرابع -ب                      الثالث  -أ     

  ألف من السكان خالل 111لكل  6.3بلغ يدد الوفٌات الناتتجة ين حوادث الطرق  -5

 11.4 -د                           11.2 -ج               11.1 -ب                     11.1 -أ     

 

 معلم املادة / السيد نصار
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 :: الحظ األنفوتجرافٌن التالً ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه  (6تدرٌب ) 

 

 لٌصل إلى 2116ارتفع نمو سوق تكنولوتجٌا المعلومات يالمٌاً يام  -1

 %114 -د               %113 -ج                  %111 -ب                 %11. - أ

 منتتجات وخدمات تكنولوتجٌا المعلوماتبلغ إتجمالً انفاق حكومات الشرق األوسط وشمال افرٌمٌا يلى  -2

 ملٌار دوالر 114. -ملٌار دوالر     د 1. -ج       ملٌار دوالر 13.. -ب  ٌار دوالر   مل 113 - أ

 من المتولع تراتجع االنفاق العالمً يلى تكنولوتجٌا المعلومات بسبب -3

              خفض الضرائب على تكنواوجٌا المعلومات -ج             الممدمة للخدمةزٌادة عدد الشركات  - أ

 خفض لٌمة الدوالر -د                     زٌادة التطبٌمات المستخدمة  - ب

 ترلٌون دوالر يام 3.5بلغ االنفاق العالمً يلى تكنولوتجٌا المعلومات  -4

 11.4 -د               11.3 -ج                 11.2 -ب               11.1 - أ

 % يلى 12زاد االنفاق بمعدل  -5

 شبكات المحمول -البرمجٌات        د -ج   أنظمة مراكز التدرٌب       -التطبٌمات        ب - أ

     

 

 معلم املادة / السيد نصار
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 ( : الحظ األنفوتجرافٌن التالً ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه :7تدرٌب )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النسبة األكبر من متابعً نورة الكعبً ٌنتمون للفئة العمرٌة  -1

 عام 16 -12 -عام          د 11-12 -عام          ج 11-5. -عام              ب 4.-1. - أ

 ن العربٌة متابعة لنورة الكعبً :أكثر المد -2

 دبً -د         الكوٌت         -الرٌاض          ج -اإلمارات العربٌة المتحدة      ب - أ

 :بلغ نسبة متابعً نورة الكعبً المتخصصون فً متجال التسوٌك  -3

 %.1 -%                 د3. -%                    ج1. -%                   ب1. - أ

 :نورة الكعبً يلى مولع توٌتر  المشاهدات لتغرٌداتبلغ متجمل  -4

 ألف 61 -د              ألف   31 -ألف                  ج .2 -ألف                ب 11 - أ

 : لون فً تخصصم% من متابعً نورة الكعبً ٌع21 -5

 الهندسة -الكتابة والمدونات        د -التسوٌك                 ج -ب    تمنٌة المعلومات     - أ

 معلم املادة / السيد نصار
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 التالً ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه : الشكل( : الحظ 8تدرٌب )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : م المركز2114اإللكترونٌة يلم  تنمٌة الحكومةاحتلت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً مؤشر  -1

 الثانً والثالثون -د      التاسع والعشرون   -ج   الحادي والعشرون     -ب   لث عشر     الثا - أ

 : م2118أفضل مؤشرات التنمٌة اإللكترونٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة يلم  -2

        الخدمات اإللكترونٌة الذكٌة -ب                  المشاركة اإللكترونٌة - أ

 تصاالت السلكٌة والالسلكٌةالبنٌة التحتٌة لال -رأس المال البشري                    د -ج        

 : احتلت دولة اإلمارات المركز الثامن يالمٌاً فً مؤشر الخدمات اإللكترونٌة الذكٌة يام -3

 11.6 -د                 11.5 -ج                    11.3 -ب                   11.1 - أ

 : مؤشر المشاركة اإللكترونٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً آخر ثالث دورات -4

 متعادل -د                متذبذب -ج                  متزاٌد -ب                متنالص - أ

 : رأس المال البشري بالرمزٌرمز لمؤشر  -5

 TII -د                       EPI -ج                 EGDI -ب                  HCI - أ

 

 معلم املادة / السيد نصار
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 التالً ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه : الرأ النص( :  9 تدرٌب )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 المٌمة األخاللٌة التً عبر عنها صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد فً كلمته -.

 :) كلنا أمل فً ان تتوج تجهودنا بتغٌرات كبٌرة وتجوهرٌة (

 التطوٌر -د                     السعادة -ج                    التسامح -ب                  الربح - أ

 تحتفل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بٌوم البٌئة الوطنً منذ العام : -2

 11.4 -د                     1114 -ج                     664. -ب                .64. - أ

 طٌب هللا ثراه فً متجال البٌئة : –أوصى الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان  -3

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

 اإلهتمام بها لالجٌال المامة فمط -د                        نترن ما فٌها                       -ج         

 إمتداداً : –كما اوردها النص  –تأتً توتجٌهات دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للمحافظة يلى البٌئة  -4

 لموانٌن البٌئة -ب                       إلرث زاٌد وأجدادنا            - أ

 لموانٌن اإلحتفال بٌوم البٌئة العالمً -د                           للمصالح الشخصٌة             -ج         

 لمب ب "رتجل البٌئة واإلنماء" الشٌخ : -5

 دمحم بن زاٌد آل نهٌان -ب                               خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان - أ

 زاٌد بن سلطان آل نهٌان -د                                  عبدهللا بن زاٌد آل نهٌان -ج         

  

 معلم املادة / السيد نصار

 

حفظه هللا، أن مسٌرة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  –أكد صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان رئٌس الدولة 

بائناا ٌاة تاأتً إمتادادار إلرث أجادادنا وأوتوجهاتها المستمبلٌة نحو ضمان الحفااظ علاى البٌئاة واساتدامة مواردهاا الطبٌع

ة، وفً ممدمتهم المائد المؤسس رجل البٌئة واإلنمااء الشاٌخ زاٌاد بان سالطان الذٌن تعاملوا مع هذه الموارد بحكمة بالغ

طٌب هللا ثراه، الذي وجهنا بأن نأخذ من بٌئتنا لدر حاجتنا، وأن نحافظ على توازنها، ونترن فٌها ما تجاد  –آل نهٌان 

ر للعطاء 1  فٌه األجٌال المادمة مصدرار للخٌر ونبعا

م " نحتفاً للعاام 2018ٌاوم البٌئاة الاوطنً الواحاد والعشارون ي الاذي ٌصاادف عاام ولال سموه، فً كلمة بمناسابة   

ر، إلتزامناا  الواحد والعشرون على التوالً بٌوم البٌئة الوطنً الذي ٌعد مناسبة مهمة ، نجدد من خاللهاا حكوماة وشاعبا

ن إنجااازات فااً الساانوات ، ونسااتعرض مااا حممناااه مااخاللااً بالمحافظااة علااى مواردنااا الطبٌعٌااة وتنمٌتهاااالااوطنً واأل

الماضٌة ونؤكد عزمنا بذل المزٌد من العمل والجهد لتعزٌزها وتطوٌرهاا، مان أجال تحمٌاك أهاداف التنمٌاة المساتدامة 

ر وألجٌالنا المادمة" 2021وفك رؤٌة اإلمارات  ، وضمان بٌئة نظٌفة وآمنة، تسهم فً توفٌر الرخاء والسعادة لنا جمٌعا

 نا مستمبل حافل بالعمل، وكلنا أمل فً أن تتوج جهودنا بتغٌٌرات كبٌرة وجوهرٌة "ولال سموه " ال ٌزال أمام
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 :ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه  لراءة تحلٌلٌة الرأ النص التالً:  ( 11 تدرٌب )  

 

 

 

 

 

 

 

 م :1971ٌمثل الثانً من دٌسمبر  -1

     التطور االلتصادي لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة -ب     بداٌة النهضة التعلٌمٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  -أ      

 اكتشاف النفط فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -د         التغٌر الحمٌمً فً تارٌخ دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -ج     

 : اتحاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لصة كفاح صاحبتها العزٌمة للبانً المؤسس حولت -2

 األحالم إلى حمٌمة والعٌة -ب                           السواحل والسهول لحدائك ترفٌهٌة -أ          

 النفط إلى مشتمات عدٌدة -د                        التارٌخ إلى ماضً لدٌم لٌس له أهمٌة -ج         

 : ٌرتجع لٌام اإلتحاد إلى -3

 التخطٌط إلنشاء دوٌالت صغٌرة -ب    الوعً على استٌعاب دروس التارٌخ فً التخطٌط لبناء دولة لوٌة   - أ

 التمسن بالماضً ألنه ٌمثل التراث للدولة -د      مسن بالوالع دون تغٌٌر  اب األحداث واالستفادة منها والتاستٌع -ج         

 : االتحاد مسٌرة -4

 مسٌرة أمة لادها رجل صاحب لوة وعزٌمة -ب                        مستملةرجل لاد أمة لبناء إمارة  - أ

 أفراد اهتموا بتأسٌس دولة سٌاسٌة -د                       لائد صنع دولة لها عاصمة سٌاسٌة -ج          

 : استٌعاب دروس التارٌخ وتغٌرات الحاضر أساس فً بناء -5

 عاللات وطٌدة مع الدول المجاورة -ب       كٌان سٌاسً موحد لائم على أسس متٌنة        - أ

 عاللات دولٌة عالمٌة -د                          دولة ذات ألالٌم متعددة ومتنوعة  - ج

 

 معلم املادة / السيد نصار

 

التارٌخ هو الهوٌة الحمٌمٌة لألمم والشعوب، وهنان عالمات فارلة فً تارٌخ الشعوبوالدول ال ٌتشابه ما لبلها مع ماا 

م الاذي ٌمثال فاً حمٌمتاه جاوهر تاارٌخ دولاة اإلماارات العربٌاة 1971بعدها، كما فً تارٌخ الثانً من دٌسمبر عام 

الدولة ونموها وتطورها ، هً لٌسات ساٌرة ذاتٌاة لرجللكنهاا مساٌرة المتحدة واللبنة الساسٌة التً بنٌتعلٌها أسس لٌام 

ألمة، ولصة كفاح تؤكد فً كل تفاصٌلها أن الحالم لابلة للتحمك، طالما صاحبتها عزٌمة صادلة وعزم شدٌد ووعً 

ٌخ لادر على استٌعاب دروس التارٌخ وتغٌرات الحاضر وكذلن رهانات المستمبل، كما  فً شخصٌة المغفور له الشا

ر جدٌدار للمنطمة، وٌؤسس دولة على أساس  –زاٌد بن سلطان آل نهٌان  طٌب هللا ثراه، الذي استطاع أن ٌصنع تارٌخا

 متٌنة تجمع أصالة الماضً وحداثة العصر 1
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 :ثم أتجب ين األسئلة التً تلٌه  الرأ الفمرة التالٌة:  ( 11تدرٌب )    

 

 

 

 

 

 

 المشكلة الرئٌسٌة الواردة فً الفمرة : -1

 النهضة االلتصادٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة -ب             زٌادة عدد سكان شبه الجزٌرة العربٌة          - أ

 الزراعة فً شبه الجزٌرة العربٌة -د       محدودٌة الموارد المائٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة      -ج    

  السبب الرئٌس فً المشكلة الواردة فً الفمرة : -2

 اكتشاف النفط -د       االستخدامات المنزلٌة       -ج        التنمٌة الصناعٌة    -ب           للة األمطار -أ     

  النتائج المترتبة يلى المشكلة : -3

 جمٌع ما سبك -د                      تملح التربة    -ج           هجرة السكان   -ب     ارتفاع سعر المٌاه -أ     

 المصدر الرئٌس للمٌاه فً لدول الخلٌج العربٌة : -4

 األودٌة الجافة -د                       المٌاه الجوفٌة -ج                  األمطار -ب                  األنهار -أ     

  للشرب :ا دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من مصادر المٌاه التً وفرته -5

 حفر اآلبار -د    معالجة مٌاه الصرف الصحً   -ج     تحلٌة مٌاه البحر     -ب       االستمطار        -أ     

 

 معلم املادة / السيد نصار

 

كانت المٌاه الجوفٌة المصدر الرئٌس للحٌاة فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة، ومع زٌادة عدد السكان والوفرة النفطٌة 

التً رافمتها نهضة التصادٌة ترتب علٌها زٌادة ملحوظة فاً اساتهالن المٌااه العذباة بحٌاث أصابح ماا هاو متاوفر 

األمطار ال تهطل بكمٌاات كافٌاة ومخازون المٌااه الجوفٌاة غٌار منها ال ٌفً بحاجة السكان والتنمٌة فً المنطمة، ف

، إلى جانب مشكلة متجدد وفً تنالص مستمر نتٌجة استهالن المطاعات الصناعٌة والزراعٌة واالستخدام المنزلً

التملح نتٌجة تسرب مٌاه الخلٌج المالحة فً أحواض المٌاه الجوفٌة، فأصبحت غٌر صالحة لالساتهالن البشاري ، 

 ن البد من التفكٌر فً مصادر أخرى للمٌاه 1فكا

www.almanahj.com


