Mock-ISS12 T3
الدراسات االجتماعية المتكاملة  :الصف  90 21دقيقة

اختبارات الفصل الدراسي الثالث
6102-6102
اقرأ التعليمات أولا:
 .1سجل بياناتك داخل مثلث البيانات قبل البدء باالختبار.
 .2اكتب بقلم الحبر األزرق.
 .3تتكون الورقة االختبارية من ( )10صفحات متضمنة (  )16سؤاالا.
 .4اقرأ السؤال بدقة واكتب إجابة واحدة فقط.
 .5تشير الدرجات التي بين القوسين ] [ إلى درجة السؤال.
 .6الرسومات واألشكال البيانية المعطاة تقريبية.
 .7ارسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في أسئلة االختيار من متعدد ،وإذا
أردت تغيير إجابتك فقم بشطب اإلجابة الخطأ وارسم دائرة حول رمز
اإلجابة الصحيحة.
 .8لألسئلة ذات النهايات المفتوحة ،اكتب إجابتك على السطور أو في المساحة
المتاحة لك.
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السؤال األول

34

أواًل :اختر اإلجابة الصحيحة من بين العبارات اآلتية:
 )1أي العبارات اآلتية تفسر مفهوم البداية؟

][2

أ .الماء العذب الوفير من آبار الشاطئ
ب .الماء الشحيح المالح في آبار الشاطئ
ج .الماء المالح الوفير المتجمع بالقرب من الشاطئ
د .الماء العذب الوفير المتجمع عقب سقوط األمطار
 )2أي المسميات اآلتية يطلق على المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر؟

][2

أ  .منى
ب .المقام
ج .المزدلفة
د .الميقـات
 )3أي العبارات اآلتية تفسر مفهوم الفرخة؟
أ .نافذة في البيوت القديمة
ب .باب صغير في البوابة الخشبية المغلقة
ج .فناء مخصص للزوار في البيوت القديمة
قديما
د .مدخل خاص بالنساء في البيوت الشعبية ً
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][2

 )4أي المفاهيم اآلتية تعبر عن تنظيم سياسي له أهداف ومنهج يلتزم به؟

][2

أ .الحلف
ب.الحزب
ج .اإلتحاد
د .الجماعة
 )5أي األماكن اآلتية يطلق عليها ًل ظوغلي؟

][2

أ .مكتب الجامعة العربية في البحرين
ب .مقر و ازرة الداخلية القديم في مصر
ج .بيت عائلة الرئيس السعدي في لنجة
د .مكان المخيم الكشفي العاشر في الكويت
 )6أي المفاهيم اآلتية تعبر عن محاولة اكتشاف مواقع العدو وضبط تحركاته وجمع المعلومات؟

][2

أ .الهجوم
ب.الهدنة
ج.االستطالع
د .الكــر والفر
 )7أي مما يأتي يفسر مفهوم الدكة؟
أ .مكان مرتفع يصلح للجلوس عليه
ب .قمة جبلية يصعب الجلوس عليها
ج .منطقة منحدرة يحذر الجلوس عليها
د .مكان منخفض يصلح للجلوس عليه
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 )8أي مما يأتي يطلق على البلدة الصغيرة الشاطئية وتحيط بها الجبال شراقا تتبع إمارة رأس الخيمة؟

][2

أ .شعم
ب .لنجة
ج .الجيزة
د.الفنيطيس
 )9أي المسرحيات اآلتية قام بتأليفها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وتمثيلها؟

][2

أ .المرؤة المقنعة
ب .وكالء صهيون
ج .مصرع كليوبت ار
د .الحطاب وبنت السلطان
 )11أي مما يأتي يعد حلقة وصل بين المسؤول البريطاني في الخليج وشيوخ الخليج العربي؟
أ .رئيس البلدية
ب .المقيم السياسي
ج .حارس الحصن
د .الوكيل السياسي
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 )11اق أر النص اآلتي ثم قارن بين قلعة الفجيرة و قلعة المويجعي في مدينة العين؟

] [ 14

لتجار الشرق والغرب،
إن طبيعة أرض اإلمارات واتساع رقعتها وموقعها الجغرافي االستراتيجي المتميز ،جعلها مم اًر ّ
مما دفع أهلها إلقامة مبان بأيدي محلية تكفل لهم الحماية وتتيح لهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم .فأنشؤوا الحصون
والقالع واألبراج لتكون نقاط مراقبة وحماية ومق اًر وسكناً للحاكم .ومن أقدم هذه الحصون قلعة الفجيرة التي أقيمت على
مستخدما أحجار
امتداد الساحل الشرقي للدولة ،والتي بناها الشيخ محمد بن مطر الشرقي منذ أكثر من  331سنة
ً
الغرانيت ،وتتميز بأبراجها البارزة عن الحصن .أما قلعة المويجعي فهي األحدث نسبياً في دولة اإلمارات وتقع في مدينة
العين حيث شيدت منذ مئة عام من الطين والقش في عهد الشيخ زايد بن خليفة األول وابنه الشيخ خليفة بن زايد وصوالً
إلى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه هللا  -الذي انتقل إليها عندما أصبح ممثالً للحاكم في مدينة
العين سنة 1946م ،وقد شهدت القلعة والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه هللا . -
المصدر جريدة البيان بتصرف

أوجة التشابة (  6درجات )

أوجة اًلختالف
قلعة الفجيرة

قلعة المويجعي

(  4درجات )

(  4درجات )

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

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

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

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

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

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

....................................................
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السؤال الثاني:
أواًل:

26

 )12اق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه من أسئلة:
قياديا في ميادين عدة ،ولعلنا
تحظى المرأة في المجتمع اإلماراتي بتقدير خاص ،فمنذ البدايات األولى لالتحاد أعطيت ًا
دور ً
مثاال يحتذى به كأول معلمة في التعليم النظامي عام 1964م ،وهي من
نجد تجربة الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي ً

مواليد الشارقة ،حيث حصلت على الثانوية العامة من ثانوية الشويخ في الكويت عام 1964م ،وبدأت التدريس في مدرسة
" فاطمة الزهراء" في الشارقة وكانت تدرس مادة العلوم والحساب والدين واللغة العربية ،ثم درست في كلية اآلداب في

جامعة بيروت  ،ومثلت تحديات التجربة األولى خالل مسيرتها الفريدة في طلب العلم لتؤسس من خاللها دخول المرأة إلى
مهنة التعليم.
لقد خص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه هللا -المرأة بالرعاية والدعم المستمر ومن بعده القيادة الحكيمة للشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان  -حفظه هللا  -لمشاركة المرأة في مختلف الميادين ؛ كالقضاء والتعليم والشرطة  ،وحتى تولي
المناصب الو ازرية ورئاسة المجالس ورأس القيادة في بعض اإلدارات  ،وقد منحت لها الفرصة للتدريب والتعليم وارسال
البعثات وتم تخصيص مؤسسات لرعاية المرأة كاالتحاد النسائي العام وغيرها.
أ .استخلص ثالثة من الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة في المجتمع وسوق العمل.

][6

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ب .سجل ثالثة سمات تميزت بها الشيخة ناعمة كنموذج للمرأة العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

][6

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ج .اكتب اثنتين من النتائج المترتبة على تعليم المرأة وتقديرها في المجتمع.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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][4

ثانيا:
ً
][10

 )31اق أر النص اآلتي ثم أكمل الخط الزمني الذي يليه:
لعبت دولة الكويت دو اًر كبي اًر ال يمكن إغفاله في تطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية في دولة اإلمارات العربية

ومولت مشروعات لتشييد مستشفيات عدة منها:
المتحدة قبل االتحاد ،فقد أرسلت بعثة طبية عام ّ ،1962
المستشفى الكويتي عام( 1966البراحة حالياً) ،إضافة إلى المستشفى الكويتي في رأس الخيمة ،ومستوصفان في

نظر ألن الطب في منطقة الخليج كان يعتمد حتى
خورفكان والفجيرة .وتأتي هذه الجهود من قبل دولة الكويت ًا
منتصف الستينات على الطب الشعبي ،الذي قام على ممارسات معينة :كالكي والحجامة والتجبير ،والوصفات

الشعبية ،واألدوية المركبة من األعشاب .علما بأن هذه الجهود تأتي استكماالً للجهود األولى مع بدايات القرن

الماضي ففي عام 1919م ،افتتح الدكتور بوول هارسون عيادته الخاصة في الشارقة .وفي عام 1952م،

أسست الدكتورة سارة هوسمان أول مستشفى في الشارقة ،وقد تركز نشاط هذا المستشفى على الوالدة واألمومة.

وفي نوفمبر عام 1961م ،تأسس مستشفى كندي ( الواحة ) نسبة إلى بيرول وميريان كندي.

المصدر اإلمارات اليوم 2115

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

...........

...........

..........

السؤال الثالث:

41

أواًل:
 .34اق أر النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
ظهر ولع صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بالقراءة منذ نعومة أظفاره وحرصه المتواصل على أن

جهدا في إصدار الق اررات والمبادرات التي تكفل ذلك منذ إقامة معرض
يصل الكتاب للقارئ بكل سهولة ويسر فلم يألو ً
الشارقة الدولي للكتاب على مدار  35سنة إضافة إلى مبادرات متنوعة من مثل مكتبة لكل أسرة  ،وعمل المسابقات

حاليا لم تعد تلك العادة المفضلة والممتعة لدى الكثير من
ومنح الجوائز التي تشجع على ممارسة القراءة  .إال أن القراءة ً
الناس حتى أن مشكلة العزوف عن القراءة أصبحت مشكلة عالمية.

ويرجع الباحثون السبب إلى أن اإلنسان أصبح يعرف أن الكتاب أو الصحيفة أو المجلة ليست مصدر المعرفة الوحيد،

فهناك اإلنترنت والتلفاز وغيرها من الوسائل التي تجمع بين متع متنوعة في نفس الوقت مثل النظر والسمع واإلثارة و

الراحة والسهولة وأخي اًر الفائدة .فالقراءة كما يقول الباحثون تعد أكثر صعوبة من جميع هذه الوسائل فهي تحتاج إلى التركيز،
كما أن الرواية التي يمكن أن تشاهدها في التلفاز خالل ساعتين يمكن أن تستغرق يومين أو ثالثة أيام من القراءة الجادة.
إن القراءة لن تنقرض كما يقول بعض الباحثين ،والكتاب سيظل مصدر المعرفة األول كما يقول األديب الفرنسي( جورج

ديهاميل ) ولكن ستقل أهمية القراءة وتزداد نسبة االستفادة من وسائل المعرفة األخرى وخاصة ما يتعلق باستخدام وسائل
الحاسوب والقدرة على االستفادة من معطيات التقنية الحديثة ،وستظل القراءة رافداً مهماً من روافد المعرفة البشرية.

المصدر جريدة الرياض بتصرف

أ .حدد المشكلة التي يتحدث عنها النص السابق.

][2

............................................................................................................
ب .سجل ثالثة أسباب لهذه المشكلة.

][6

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ج .اقترح ثالثة من الحلول المناسبة للحد من هذه المشكلة.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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][6

ثانيا:
ا

 .15اق أر النص اآلتي ثم استكمل المخطط الذهني الذي يليه:
مرت اإلدارة البريطانية في إمارات الخليج بمرحلتين مختلفتين :فقد أدارت بريطانيا مصالحها في إمارات الخليج
في المرحلة األولى من الهند بدءاً من شركة الهند الشرقية البريطانية ومن ثم حكومة الهند البريطانية ،وكانت هذه بداية

التطلع للمنطقة حتى عام  1947وهو العام الذي استقلت فيه الهند بشكل رسمي عن التاج البريطاني .أما المرحلة الثانية
فقد انتقلت اإلدارة البريطانية إلمارات الخليج من الهند إلى و ازرة الخارجية بلندن وذلك حتى عام .1971

وقد اعتمدت بريطانيا في إدارتها في المرحلة األولى على مجموعة من الموظفين وعلى رأسهم المقيم السياسي في

الخليج ،يليه في المرتبة الوكالء السياسيون في مسقط والكويت والبحرين ،أما في اإلمارات فتم تعيين وكيل محلي ،وهو أقل
في الرتبة الدبلوماسية من الوكيل السياسي ،ومثَّل قناة االتصال األساسية والوحيدة بين شيوخ المنطقة وبريطانيا ،إلى عام
 1939حيث تم تعيين ضابط سياسي في الشارقة ،وذلك قبيل اندالع الحرب العالمية الثانية ،ثم وسعت صالحياته بالتدريج
في مقابل تقليص مهام الوكيل المحلي الذي ألغي منصبه بشكل نهائي عام .1949

وواكب هذا الحدث جملة من التغيرات على الساحة العالمية واإلقليمية؛ إذ خرجت بريطانيا من الحرب العالمية الثانية

أضعف مما كانت عليه قبل دخولها ،في الوقت الذي تزايدت فيه أهمية منطقة الخليج الذي دخلته المصالح األميركية
واألطماع السوفيتية بقوة ،نتيجة الكتشاف النفط في العديد من مناطقه حتى ذلك الوقت؛ وبدأت مخاوف بريطانيا تزداد من

أن يتأثر نفوذها في إمارات الساحل بهذه التطورات .وهنا قررت حكومة لندن تغيير استراتيجيتها تجاه هذه اإلمارات ،ونبذ

سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق تقارب أقوى نحو المنطقة ،فقامت برفع درجة الضابط السياسي في الشارقة

إلى معتمد سياسي ،ثم أنشأت دا اًر لالعتماد البريطاني في دبي عام  ،1954وعينت مساعداً للمعتمد السياسي في أبوظبي
في العام نفسه ،وفي عام  1961افتتحت دا اًر ثانية لالعتماد البريطاني في أبوظبي ،إثر اكتشاف النفط فيها بكميات تجارية.
(المصدر  :ميدل ايست اون الين)

االنفوذ البريطاني في الخليج العربي
المراحل التي مر بها النفوذ البريطاني
( 4درجات )

المتغيرات الدولية التي دفعت بريطانيا
لتغير سياستها( 6درجات )

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

اًلجراءات التي تم اتخاذها
( 6درجات)

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

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

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

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

 .16اق أر الخريطة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة:

طريق
الرحلة إلى
بحر قزوين

لنجة

أ .ما المدينة األولى التي وصل إليها صاحب السمو الشيخ سلطان في رحلته إلى بحر قزوين على الشاطئ الشرقي للخليج العربي؟] [ 2
....................................................................................................................
ب .سجل اثنين من الفروق بين الخليج العربي وبحر قزوين؟

][4

....................................................................................................................
....................................................................................................................
بعا من الدول التي تطل سواحلها على بحر قزوين؟
ج .سم أر ً
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
انتهت األسئلة
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