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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 المراجعة النهائية لمادة االجتماعيات

صف ثامن –الفصل الدراسي الثاني   

-------------------------------------------------------------------------------  

 السؤال األول: ضع عالمة )    ( أو عالمة )    ( امام العبارات االتية

( خطأ   )  مليون نسمة ( .             300يبلغ عدد سكان العالم العربي واإلسالمي حوالي )  -1  

(     صح)     خالل تعامله مع االخرين .      على المسلم أن يبرز انتماءه لألمة اإلسالمية من -2  

(     خطأ)         حسب األعمار .                يقصد بالتركيب النوعي للسكان توزيع السكان -3  

(     صح)     : األنشطة االقتصادية .           من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان -4  

(  صح   )                                     تقع ألبانيا في جنوب شرقي أوروبا .                 -5  

(  خطأ   )    جزيرة .                            يصل عدد الجزر اإلندونيسية إلى عشرة أالف  -6  

(   صح  )  ن كيلومترمربع .                       مليو 14تساوي مساحة العالم العربي حوالي  -7  

(   خطأ  )    مائة مليون مسلم .                   يبلغ عدد األقلية اإلسالمية في الصين حوالي  -8  

(   صح  )                                          ربي قارة أسيا .              تقع فلسطين في غ -9  

(   صح  )         غير .                       من أسس سياسة وطني عدم التدخل في شؤون ال -10  

(  خطأ   )                            الندوة العالمية للشباب اإلسالمي هيئة حكومية .            -11  

(  صح   )  في شبه جزيرة البلقان .          عملت هيئة األمم المتحدة على تحقيق االستقرار -12  

(  صح   )            .                           إيران إحدى دول منظمة الدول المصدرة للنفط -13  

(  صح   )                             اإلسالم .   من أهداف رابطة العالم اإلسالمي تبليغ دعوة -14  

(  خطأ   )          حكومية .                    رابطة العالم اإلسالمي: منظمة إسالمية عالمية -15  
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 السؤال الثاني: أكمل الجمل األتية بكلمات مناسبة

 1- تعد السودان والجزائر دولتان من أكبر الدول العربية مساحة   بينما كازاخستان وإندونيسيا من أكبر

الدول اإلسالمية غير العربية .    

 2- من الدول التي يوجد بها مناخ البحر المتوسط مصر و ليبيا و الجزائر و تونس و المغرب .

 3- من عوامل ترابط العالم العربي واإلسالمي: الدين اإلسالمي و اللغة العربية و التاريخ اإلسالمي .

 4- من المشكالت التي يعاني منها العالم العربي واإلسالمي الفقر و البطالة و األمية أما أشهر القضايا

    التي يعاني منها العالم العربي واإلسالمي فهي: قضية فلسطين وقضية األقليات اإلسالمية .

 5- األمية هي: عدم القدرة على القراءة والكتابة .

 6- األقليات اإلسالمية هي:مجموعة مسلمة معتزة بإسالمها وتحاول الحفاظ عليه .

 7- مؤتمر بال عقد في سويسرا برئاسة ثيودرهرتزل قرر فيه المؤتمرون تأسيس وطن قومي لليهود 

في فلسطين .   

 8- تزداد الكثافة السكانية في المناطق الصناعية .

 9- الدول العربية هي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية وعددها 22 دولة .

 10- من العوامل التي ساعدت على انتشار البطالة قلة الصناعة وزيادة عدد السكان .

 11- تمثل مساحة العالم اإلسالمي بالنسبة لمساحة العالم الخمس .

 12- تطل نيجيريا من الجنوب على خليج غينيا .

 13- العالم اإلسالمي أمة واحدة ألن عقيدتهم واحدة .

 14- تعد سورابايا مركزا  صناعيا  وميناء  بحريا  إلندونيسيا .

 15- عملت بريطانيا على إقامة وطن لليهود بعد مؤتمر سان ريمو .

 16- يربط وطني بالمملكة الماليزية عالقات دينية وثقافية وسياسية .

 17- تضم منظمة التعاون اإلسالمي 57 دولة .
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 18- من أهداف منظمة الدول المصدرة للنفط توحيد السياسة النفطية للدول األعضاء .

 19- هيئة األمم المتحدة هي: هيئة سياسية تضم دول العالم .

 20- رابطة العالم اإلسالمي هي: هيئة سياسية تضم الدول العربية .

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الثالث: أجب عما يلي

أذكر ثالثة من أسباب انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي؟ -1  

  أ/ انتشار البطالة .

  ب/ انتشار الجهل .

  ج/ انتشار األمية .

 

من نتائج القضية الفلسطينية؟ -2  

  أ/ احتالل أراضي عربية .

  ب/ حرمان الفلسطينين من حقوقهم .

  ج/ قيام حروب بين العرب واليهود .

 

من نتائج االمية في العالم العربي واإلسالمي؟ -3  

  أ/ إعاقة مسيرة التنمية .

  ب/ التخلف عن اللحاق بالتطورات الحديثة .

  ج/ عدم القدرة على إتقان العمل .

 

مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق                                                   

أ / ناصر جابر شمس الدين                                                  


