
 

 

 عام ومتقدم الصف الحادي عشر أوراق عمل            

 المادة: االجتماعيات    2020-2019: ألولالفصل الدراسي ا

 إقرأ القطعة ثم أجب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 .يصل متوسط استهاللك الفرد الخليجي من المياة يومياً إلى  ................لتر.1

  370د.                350ج.               300ب.                         170أ. 

 إلى............... مليار. 2050.يتوقع أن يصل سكان العالم في عام 2

 11د.                  10ج.                  9ب.                              7أ.

 ......في إمارة.......... مؤتمرأمن الماء والغذاء في الخليج العربيانطلق . 3
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 :................................اسم الطالب 
 ....صفه:.....................................

 املةش استراتيجية وضع في اإلسراع تجعل الخليج دول في والغذاء الماء قطاع لها يتعرض التي الضغوط إن

 هناك، بل المجلس دول تواجه التي الوحيدة المشكلة هو المياه مصادر شح ليس إذ حتميا . أمرا   والغذاء للماء

 ليصل المياه من الخليجي الفرد استهالك متوسط تزايد إلى إضافة وشراسة، تنوعا   تزداد التي المياه ملوثات

 حقيقية متكاملة إدارة إلى تفتقر المنطقة زالت ما كما العالم، في المعدالت أعلى من وهو يوميا ، ليترا   350 إلى

 .المطلوب المائي األمن تحقيق تضمن للمياه

 

 مليارات 7 من العالم سكان عدد يرتفع أن المتوقع فمن كبيرة، تحديات يواجه ميالعال الغذائي األمن أن كما

 الدخل زيادة عنه ستنتج الصاعدة البلدان في االقتصادي التقدم أن كما .2050 العام نسمة مليارات 9 إلى

 %70 بنحو اإلنتاج زيادة تتطلب كبيرة زيادة الغذاء على العالمي الطلب سيشهد ثم ومن الفقيرة، للطبقات

 .النامية البلدان في %100و عالميا ،

 

 مركز في االثنين فعالياته انطلقت الذي العربي" الخليج في والغذاء الماء "أمن مؤتمر في مشاركون وأضاف

 التحديات ضمن يقع والغذاء" الماء "أمن أن أبوظبي في االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات

 نضم الدول هذه تقع حيث العربية"، الخليج لدول التعاون "مجلس دول حكومات تواجه التي االستراتيجية

 على رئيسي بشكل اعتمادها من الرغم على وإنه الطبيعية، المائية الموارد في وفقرا   جفافا   العالم مناطق أكثر

 نم عدة تحديات هتواج تزال ال فهي الجوفية، المياه إلى باإلضافة -تكلفة األكثر الحل وهو- المحالة المياه

 .الثروة تلك على الحفاظ بضرورة الوعي ونقص السكان عدد تزايد بسبب الموارد، لتلك استنزاف

 

 



 

 أ. أبوظبي                   ب. دبي               ج. عجمان                    د. الشارقة

 .............سيشهد الطلب العالمي على الغذاء .4

 تراجع            ب.ثبات                ج. تزايد                د. تناقص حاد   . أ.

 ب أن..............للحفاظ على الموارد المائية يج5

 نزيد االستهالك    ب.نشتري المياه     ج. نرشد االستهالك    د. نسرف في االستخدام   أ.

 الملوثة على صحة اإلنسان؟استخدام المياة ما هي أضرار         
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 :التالية أكتب تعليق بسيط على الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

أصبحت وزيراً للموارد المائية في دولة اإلمارات ما هي تخيل أنك 

أهم الخطوات التي ستتخذها من أجل توفير مصادر مياة صالحة 

 ؟للمواطنين
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