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 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل في األسئلة األتية؟
 ؟ أول خليفة أدخل نظام الوراثة في الخالفة من ( 1

 الوليد بن عبد الملك -مروان الثاني          د -جمعاوية بن أبي سفيان       -عبد الملك بن مروان    ب -أ

 ؟الخلفاء اآلتية أول من قام بتعريب الدواوين أي من  (2

 الوليد بن عبد الملك -مروان الثاني         د -معاوية بن أبي سفيان       ج -عبد الملك بن مروان    ب -أ

 ؟الخلفاء اآلتية قام ببناء مسجد قبة الصخرة أي من ( 3

 الوليد بن عبد الملك -مروان الثاني          د -معاوية بن أبي سفيان     ج -عبد الملك بن مروان    ب -أ

 ؟األعوام األتية سمي بعام الجماعةأي ( 4

 ه43 -د         ه          42 -ه                     ج41 -ه                 ب40 -أ

    أول قاعدة بحرية؟عبد الملك بن مروان  ( أي المدن األتية أنشأ فيها الخليفة5

 تونس -فاس                   د -القاهرة                     ج -دمشق                 ب -أ 

   الملك بن مروان؟أي من القادة األتية  استطاع القضاء على ثورة الخوارج في عهد الخليفة عبد  (6

 يزيد بن المهلب -المهلب بن أبي صفرة        د -الحجاج بن يوسف     ج -عبيد هللا بن زياد    ب -أ 

    ؟من المعارك األتية أدت إلى سقوط الدولة األموية( أي 7

 الزاب -د                  مؤتة -ج                     صفين -ب                 اليرموك -أ 

 مميزات األتية ليست من مميزات العصر العباسي األول؟( أي من ال8

 إلسالميةابسط سلطة الخلفاء على جميع أنحاء الدولة  أ.

 بقاء وزراء هذا العصر وزراء تنفيذ ب.

 انتعاش الزراعة ج.

 انعدام هيبة الدولةد.
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 المعتصم باهلل لجنوده األتراك؟ الخليفة العباسي أي من المدن األتية بناها( 9

 تونس -د     سامراء                -ج      بغداد                  -دمشق                 ب -أ

 ( أي من الخصائص األتية ليست من خصائص الحضارة اإلسالمية؟10

 محبة وسالم -د           غير إنسانية        -تسامح                     ج -تقدمية                ب -أ

 ( أي من العلماء األتية العالم المسلم الذي ابتكر علم الجبر؟11

 الخوارزمي -الرازي                 د -جابر بن حيان                   ج-المسعودي               ب -أ

 ( أي من العلماء األتية العالم المسلم الذي برع في علم الكيمياء؟12

 الخوارزمي -الرازي                 د -جابر بن حيان                   ج-المسعودي               ب -أ

 ( أي من العلماء األتية العالم المسلم الذي ولد في جلفار برع في علم البحار والمالحة؟13

 الخوارزمي -د         الرازي         -جابر بن حيان                   ج-المسعودي               ب -أ

 ؟العربية المتحدة لدولة اإلمارات  ( أي من الخدمات األتية خدمة تعليمية قدمها الشيخ زايد رحمه هللا14

 العمل توفير فرص -د        سن قوانين الطفل -ج      بناء البيوت-ب        إنشاء المدارس والجامعات -أ

 ؟( 2020لبرنامج)سفراء وطني اإلمارات قياديو ( أي من األهداف األتية هدفا 15

 توفير فرص العمل -د  تكريس ثقافة االبتكار   -ج  تأهيل المشاركين للقيادة   -ب   مساعدة المحتاجين   -أ

 األتية متخصصة في العمل اإلنساني ومساعدة المحتاجين؟ البرامج( أي من 16

 سفراء المستقبل -د          سفراء العطاء -ج        االبتكارسفراء -ب        سفراء وطني اإلمارات -أ

 وزير الذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ ( أي من الوزراء 17 

        معالي عمر بن سلطان العلماء -أ

   معالي سارة بنت يوسف األميري     -ب 

 معالي شما المزروعي          -ج

 الروميعهود معالي  -د 

 ( أي من المفاهيم األتية يقصد به المراسي الصغيرة المبنية من الحجر كانت تستخدمها سفن صغيرة ؟18

 الجالفة -البوم                     د -الدهو                  ج-ب                      الشوعي -أ
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ط خالية من الهواء تربط بين محطتين ( أي من المفاهيم األتية عبارة عن أنابيب مدمجة منخفضة الضغ19
 كيلو متر في الساعة  ؟1200وتسير بسرعة 

 التاكسي المائي -الهايبرلوب              د -ترام دبي              ج-ب                    مترو دبي -أ

 التغيرات المناخية؟م الكتشاف كوكب المريخ وفهم 2021( أي المشاريع األتية تطلقها دولة اإلمارات عام 20

 التاكسي المائي -الهايبرلوب         د -التاكسي الجوي         ج-ب                   مسبار األمل -أ

 ؟يؤدي إلى تحسين رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية وتحقيق االستدامة(أي من المفاهيم اآلتية االقتصاد الذي 21
 التنمية االقتصادية -د             االقتصاد األخضر  -ج            التنمية البشرية  -ب         النمو الثقافيأ. 

 من خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي؟ ليست ( أي من الخصائص األتية22

 القيم األخالقية اإلسالمية أ.

 الشمولية والتوازن  ب.

 االستناد إلى قاعدة الحالل والحرام ج.

 اإلنتاج وال يوجد ملكية خاصة امتالك الدولة لعناصرد.

 ؟القرم% من أشجار 85إمارات الدولة األتية تمتلك (أي من 23
 رأس الخيمة -د                   الشارقة -ج   دبي                 -ب                  أبو ظبيأ. 
 

 أي من المميزات األتية ليست من مميزات أشجار القرم؟ (24

 مقاومة الملوحة الزائدة  أ.

 خضرتها على مدار السنة ب.

 تمكن جذورها من التنفس في التربة ج.

 تحمل الجفاف والحرارة الشديدة.د.

 من العوامل التي أدت إلى تواضع استغالل الثروة المعدنية في أمريكا الالتينية؟ (25

 قلة التطور العلمي والتكنولوجي  أ.

 المعدنيةلم يتم اكتشاف الثروة  ب.

 نهب معظم الثروات من قبل الدول االستعمارية سابقا. ج.

 جميع ما سبق من العوامل.د.
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 ؟ في دولة اإلمارات ساحلي نباتالنباتات الطبيعية التالية أي ( 26

 السدر -د                   العسبج -ج                السمر -ب               القرم  -أ         

 ؟األنهار األتية الذي يفصل بين أمريكا الالتينية والواليات المتحدة األمريكيةأي  (27

 نهر بارانا -نهر ريوجراندي               د -نهر المسيسبي              ج -األمازون          ب -أ

 ؟أي المراكز التالية تحتلها البرازيل من حيث المساحة بين دول العالم (28

المركز الثامن    -د               المركز السابع -المركز السادس        ج -ب         المركز الخامس -أ
 ؟ االكهرومائيةت اآلتية تفسر مفهوم الطاقة اأي العبار ( 29

   الكهرباء المتولدة من الفحم الحجري. أ.

  الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي. ب.

 الطاقة الناتجة من المياه المتحركة.الكهرباء المولدة باستخدام  ج.

 .عن طريق التحكم في تفاعالت األنشطار النوويمستمدة الكهرباء ال د.

 ؟تمثل نسبة األراضي الزراعية في أمريكا الالتينية تية أي من النسب األ ( 30

 %45 -%                      د40 -%                       ج32 -%                   ب25 -أ

 
 ( أي من األتي الحقيقة الصحيحة التي تربط الصورتين؟31
  متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في العالم العربي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. أ.

 بعثة دولة اإلمارات تزور متحف اللوفر في باريس ب.

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة عاصمة الثقافة اإلسالمية ج.

 .ظبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي أبود.
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 ( أي من األتي الحقيقة الصحيحة التي تربط الصورتين؟32
  ليوناردو دافنشي بالرسم أدى إلى شهرته العالمية .اهتمام  أ.

 ليوناردو دافنشي رسم صورة الموناليزا)  الجيوكاندا( ب.

 .مايكل أنجلو رسم لوحة يوم القيامة ج.

 .أفضل رواد عصر النهضة األوروبيةليوناردو دافنشي د.

 العوامل التي أدت إلى قيام النهضة األوروبية؟ أي من األتي (33

 إحياء العلوم القديمة  أ.

 ظهور المدن في مواجهة االقطاع ب.

 .االختراعات ج.

 جميع ما سبق من العوامل.د.

 العوامل التي أدت إلى قيام النهضة في إيطاليا؟أي من األتي  (34

 ثراء المدن اإليطالية  أ.

 وجود البابوية في روما ب.

 التصال الحضاري مع المسلمين ج.

 جميع ما سبق من العوامل.د.

 ؟( أي المفاهيم األتية يقصد بها الدولة التي تكون فيها حكومة واحدة35
 االتحاد الكنفدرالي -د االتحاد الفيدرالي         -الدولة المركبة              ج -الدولة البسيطة          ب -أ

 ( أي من األسس األتية أسس قيام الدولة؟.36
 جميع ماسبق -الشعب                  د -السلطة                  ج -األرض               ب -أ
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 ؟ اقرأ الرسم البياين مث أجب عن األسئلة اآلتية

 ( أي من األتي عنوان للرسم البياني؟37
 .القطاعات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلماراتأ( مساهمة 

 .النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلماراتغير( مساهمة القطاعات ب

 .في الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلماراتاالنتاجية ( مساهمة القطاعات اج

 .اإلجمالي في دولة اإلمارات في الناتج المحلياالستخراجية أ( مساهمة القطاعات 

 أي من النسب األتية يمثل مساهمة قطاعي الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية من الناتج المحلي اإلجمالي؟(38

 %17.5 -%              د 21.0 -%               ج38.5 -%                   ب 48.5 -أ

 أي من الحلول األتية يساعد في تحسين أقل القطاعات غير النفطية في الرسم البياني؟ (39
 تطوير المصانع في الصناعات االستخراجية لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.أ( 

 زيادة الخبرة الفنية في الصناعات التحويلية لزيادة المساهمة في الناتج المحلي. .( ب

 لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.. ظيفة في قطاع الكهرباء والماءاستخدام الطاقة الن( ج

 تطوير قطاع التجارة والمطاعم والفنادق لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.أ( 

 أي من القطاعات األتية يحتل المركز الثالث في المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي؟(40

 الخدمات الحكومية -الصناعات التحويلية      د -البناء والتشييد     ج -النقل والتخزين واالتصاالت     ب -أ

 أي من العقبات األتية يحول دون مشاركة الزراعة والثروة الحيوانية في المراكز المتقدمة في المساهمة في الناتج المحلي( 41

 االهتمام بقطاع الصناعة وعدم االهتمام بقطاع الزراعة.أ( 

 لمال الالزم لتطور الزراعة والثروة الحيوانية.عدم توفر رأس ا( ب

 عدم توفر الخبرة الفنية الالزمة لتطور قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.( ج

 المناخ الصحراوي السائد في المنطقة وقلة مياه األمطار.( د
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة األتية؟
 
 
 
1 

  عنها الفقرة السابقة؟ أي من المشكالت األتية تتحدث(42
     النزاعات المتعددة على االحتياطات -أ 

                                قطاعي النفط والغاز ةعرقل -ب 
  االقتصاديةعدم االستفادة من الموارد -ج 
 االحتباس الحراري                                              -د 

 ؟تتحدث عنها الفقرة السابقة ( أي من األتي سببا في المشكلة التي43

 .في قاع البحر وهي تحول دون إجراء عمليات المسح المناسبة وقوع أبار النفط والغاز -أ 
 .    بين دول أسيا االحتياطاتالنزاعات المتعددة على   -ب 
 في قارة أسيا. عرقلة قطاعي النفط والغاز  -ج 
 .عدم االستفادة من الموارد االقتصادية -د

 المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة السابقة؟( أي من األتي من النتائج السلبية المترتبة على 44
 .في قاع البحر وهي تحول دون إجراء عمليات المسح المناسبة وقوع أبار النفط والغاز -أ 

 .    بين دول أسيا النزاعات المتعددة على االحتياطات  -ب 
 .عدم االستفادة من الموارد االقتصادية -ج 
 في قارة أسيا. عرقلة قطاعي النفط والغاز  -د 

 المشكلة التي تتحدث عنها الفقرة السابقة؟( أي من األتي من الحلول الممكنة التي تراها منطقية لحل 45
 االعتماد على طاقة الفحم وترك مصادر طاقة الغاز والنفط.  -أ

 .    بطريقة سلمية ترضي كل األطراف على االحتياطات بين الدول النزاعات المتعددةحل   -ب 
 .اللجوء إلى استخدام العنف والحروب لحل المشكالت على الطاقة -ج 
 .عن الغاز والنفط في أراضي الدولة وترك األبار البحريةالبحث  - د

 ؟ من جهود دولة اإلمارات في المحافظة على النباتات الطبيعيةأي من األتي  (46
 وضع قوانين وتشريعات للمحافظة على النباتات.  -أ

 .     احتفال دولة اإلمارات سنويا بيوم البيئة الوطني  -ب 
 .سنويا بتنظيم أسبوع التشجيرقيام بلديات الدولة –ج 
 .جميع ما سبق من الجهود –د 

النفط والغاز في قارة أسيا النزاعات المتعددة على االحتياطات التي يعتقد  من المشكالت الخطيرة التي تعرقل قطاعي

 أنها تقع في قاع البحر وهي تحول دون إجراء عمليات المسح المناسبة واالستفادة من الموارد االقتصادية المتعددة.
 المصدر/ االتجاهات المستقبلية للطاقة                                                                                                       
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 ( أي من األتي الفكرة الرئيسية للنص ؟47
 اإلمارات دولة العطاء اإلنساني.  -أ

 .    الشيخ زايد رحمه هللا صاحب اليد البيضاء   -ب 
 .سمو الشيخ حمدان بن زايد رمز العطاء –ج 
 .م2018عام زايد  –د 

 ومضات من فكر ؟( كاتب كتاب 48
 . الشيخ زايد رحمه هللا  -أ

 .    الشيخ محمد بن راشد رعاه هللا   -ب 
 .    رعاه هللا  الشيخ حمدان بن زايد–ج 
 .الشيخ راشد بن سعيد أل مكتوم رحمه هللا –د 

 ( أي من األلقاب األتية أطلقه الكاتب على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها هللا ؟49
 .القلب اإلنساني الكبير –د            أم العطاء  –ج            أم المحتاجيين   -ب رمز العطاء          -أ

 ( أي من األتي يفسر قول الكاتب )وأخرين كثيرين من أصحاب الخير في أبناء اإلمارات ال نعلمهم لكن هللا يعلمهم..50
 . كثرة المحتاجيين في اإلمارات  -أ

 .شعب اإلمارات كثرة عطاء  -ب 
 .     قلة عطاء أهل اإلمارات –ج 
 .كثرة عطاء الشيخ زايد –د 

 ( أي من األتي رسالة الكاتب للعالم من الفقرة؟51
 اإلمارات عاصمة االقتصاد اإلسالمي .  -أ

 .اإلمارات عاصمة الثقافة اإلسالمية  -ب 
 .    اإلمارات األولى عربيا في السياحة  –ج 
 .عاصمة إنسانية عالميةاإلمارات  –د 
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 اقرأ الخريطة األتية ثم أجب عن األسئلة؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟المسطحات المائية تشرف عليها قارة أمريكا الالتينية من الغربأي ( 52

 المحيط المتجمد الشمالي-د    البحر الكاريبي -ج المحيط الهادي          -ب  المحيط األطلنطي      -أ

 ؟المسطحات المائية تشرف عليها قارة أمريكا الالتينية من الشرق أي ( 53

 المحيط المتجمد الشمالي-البحر الكاريبي    د -المحيط الهادي          ج -المحيط األطلنطي       ب -أ

 ؟أي من دوائر العرض الرئيسية ال تمر بقارة أمريكا الالتينية( 54

 الدائرة القطبية الشمالية-مدار الجدي          د -ج            خط االستواء -مدار السرطان        ب -أ

 ؟أي من الدول األتية أكبر دول أمريكا الالتينية( 55

 البرازيل-كولومبيا              د -بيرو                    ج -األرجنتين                    ب -أ

 جنوبا؟56شماالو32تقع بين دائرتي عرض الالتينية إذا كانتتمتد عليها أمريكا  احسب دوائر العرض التي( 56

 دائرةعرض98-د        دائرةعرض   88-ج            دائرةعرض 44 -ب               دائرةعرض24 -أ
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