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التعليمات.

 سجل بياناتك قبل البدء في االختبار
 اكتب بالقلم األزرق أو األسود
 اق أر وأجب عن األسئلة كلها بدقة
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توقيع ولي األمر.....................................:

توقيع المعلم.......................................:

السؤال األول :اق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه من أسئلة :
فاز الطفل اإلماراتي أديب سليمان البلوشي من مواليد  4002م بالمركز األول في «جائزة األمير عبد العزيز بن عبد للا
همته بصناعة
العالمية لريادة األعمال -أفضل طفل مبتكر لعام 4002».وبرزت ملكة االبتكار لديه منذ الصغر ،وتعلَّقت َّ
ّ
تلبي احتياجات المجتمع ،ليثبت َّ
أن ابن اإلمارات قادر على المساهمة في تقدم البشريَّة ومواكبة التطور.
اختراعات علميَّة ّ
وأدرك منذ السادسة من عمره الطريق إلى اإلبداع عندما استشعر معاناة والده المصاب َّ
بالشلل ،فشرع في التَّفكير في

اختراع وسيلة تفيد هذه الفئة ،فلم يكن يعلم َّ
أن ذلك سيكون ش اررة اإلبداع األولى إلطالق العنان لمخيلته وابتكاراته .واخترع
البلوشي َّ
خاصا بذوي اإلعاقة من المصابين بشلل األطفال ،وجعله الماء يتَّصل عبر
الملقب ب «العالم الصغير » ،كرسيًّا ًّ
عصا لفاقدي البصر تتفرد بنغمات خاصة لتنبيههم أثناء
األقمار الصناعية بالشرطة والمنزل .ولم يكتف بذلك؛ بل اخترع ً
المشي ،كما ابتكر حزام أمان يقيس نبض قلب السائقين وينذر الشرطة أو أسرة السائق في حالة .
 -0ما المشكلة التي واجهت والد أديب البلوشي.
 4(............................................................................................................درجة)
 -4استخرج أهم اختراعات أديب البلوشي .
* 4(...............................................*........................................................درجة )
 -3اقترح حلوًال أخر يستفاد منها في هذا المجال .
 0 (..........................................................................................................درجة )
اق أر الفقرة اآلتية  ,ثم أجب عن األسئلة التالية.
حرص القادة األوروبيون على النص في االتفاق أنه ليس بديالً عن «الناتو» أو منافساً له ،ولكنه منظومة مكملة للحلف
الكبير .التأكيد األوروبي بهذا الشكل اعتبره كثيرون مجرد مجاملة للصديق األمريكي ،ال تنفي نية االتحاد األوروبي في

امتالك زمام أموره بيده .آخرون اعتبروا هذا النص وسيلة الحتواء القلق األمريكي .بينما ذهب فريق ثالث إلى التأكيد أن ما

يعبر عن ّنية صادقة
.أكده األوروبيون من استمرار التعاون مع «الناتو» والحاجة إليه ّ
والرأي األخير هو األصوب على ضوء مصالح بلدان القارة العجوز التي تحتاج إلى استمرار الحماية العسكرية التي يوّفرها
«الناتو» .ولهذا ير الحكماء األوروبيون أنه ال بأس من اقتناص كل ما يمكن من المكاسب من الصديق األمريكي دون
االلتزام بمواقف أو سياسات ال تريدها أو ال تقبلها الدول األوروبية .والمنظومة الدفاعية الجديدة تحقق هذا الهدف.
-4ما المقصود بما تحته خط 4 ( ..........................................................................:درجة )
(  4درجة)

-3وضح العالقة بين الناتو والواليات المتحدة األمريكية.

.....................................................................................................................
-2أياً من القارات تلقب بالعجوز  ( :أسيا

افريقيا

أوروبا

أستراليا )

(  0درجة )

السؤال الثاني  :اق أر البيان اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
حكام إمارات أبو ظبي
بسم للا الرحمن الرحيم وبعونه تعالى واستجاب ًة لرغبة شعبنا العربي ،فقد َّ
قررنا نحن ّ
ّ
الشارقة وعجمان وأ ّم القيوين والفجيرة إقامة دولة اتّحادية باسم اإلمارات العربية المتَّحدة.
ودبي و ّ
َّ
َّ
َّ
الس َّارة
وقد َّ
تم في هذا اليوم التوقيع على الدستور المؤقت لإلمارات العربيَّة المتحدة ،واذ نزف هذه البشر ّ

إلى الشعب العربي الكريم نرجو للا تعالى أن يكون هذا االتّحاد نو ًاة التّحاد شامل ،يضم باقي أفراد األسرة من
ّ
اإلمارات الشقيقة َّالتي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التَّوقيع على هذا الدستور.
العلي القدير أن يأخذ بيدنا لما فيه خير شعبنا ومنطقتنا وأ َّمتنا العربية ،إَّنه سميع مجيب.
ونسأل للا
َّ
 -2الفكرة الرئيسية للبيان:
 4(............................................................................................................درجة)
 -6األفكار الفرعية:
 4( ..........................................................................................................درجة )
..............................................................................................................
 -7استخلص من الفقرة ثالثًا من القيم والمبادئ المهمة.

( 3درجات )

*......................................... * .................................* ...................................
اق أر النص اآلتي ثم استكمل الخط الزمني الذي يليه.
مشاريع المتاحف العالمية ،التي ستقام في منطقة السعديات الثقافية ،وهي متحف اللوفر أبو ظبي ،الذي افتتح في 4002
م ،ومتحف الشيخ زايد الوطني الذي سيفتتح في  4006م ،ومتحف غوغنهايم أبو ظبي الذي سيفتتح في  4007م.
وتشكل هذه المتاحف ملتًقى عالميًّا للثقافات والحضارات ،بحيث ستصبح أبو ظبي بافتتاح هذه المشاريع الكبر منارًة
ّ

فاعل وخّلًقا
ًا
وداعما لرؤية اإلمارة التي تعتبر الثقافة
افدا أساسيًّا
عالمي ًة للثقافة والتراث ،كما
ّ
ستشكل هذه المتاحف ر ً
عنصر ً
ً
( 3درجات)
في العملية التنموية الشاملة.

انتهت األسئلة مع تمنياتي بالنجاح أ .محمد النعسان

