
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أيمن زقزوق اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 زوقمدرسة النخبة         تلخيص كتاب االجتماعيات الصف الثامن الفصل الدراسي األول        إعداد أ / أيمن زق

 زوقمدرسة النخبة         تلخيص كتاب االجتماعيات الصف الثامن الفصل الدراسي األول        إعداد أ / أيمن زق

 

                       
 

 ؟باألمن الوطنيما المقصود  -1

      وتأمين مصالها الحيويةجي تأمين كيان الدولة لمواجهة األخطار والتحديات التي تهددها من الداخل والخار
 ؟متى ظهر مفهوم األمن الوطني -2

 1648عقب توقيع معاهدة ويستفاليا  17في القرن نتيجة قيام الدولة القومية 
 عدد جهود االمارات لتشجيع االبتكار في مجال األمن -3

 تشجيع االبتكار واالبداع في مجال األمن -1

 ( 2016استضافة فعاليات المعرض الدولي لألمن الوطني ) ايسنار أبوظبي  -2

 عدد مجاالت األمن الوطني -4
 المعلوماتي-البيئي-االجتماعي-العسكري-االقتصادي-السياسي

 ما تأثير ثورة المعلومات على األمن الوطني -5
 جعلت ثورة المعلومات العالم قرية صغيرة -1
 والتصوير الجويأبرز وسائل االستطالع وجمع المعلومات األقمار الصناعية والردارات العمالقة -2 
 ثورة المعلومات جعلت التكنهولوجيا بمنزلة الجهاز العصبي لألمن الوطني -3
 بم تفسر اإلمارات واحة لألمن واألمان-6
 تحديد العالقات في المجتمع من خالل قوانين واضحة وصارمة    -2حفظ حقوق األفراد والمؤسسات       -1
 سات التي تحترم الفرد وتصون حقوقهدولة المؤس -4سيادة القانون                           -3
 عدد األجهزة األمنية في دولة االمارات-7
 الهيئة الوطنية لألزمات والكوارث ( –الهيئة االتحادية للجمارك  –أجهزة األمن الداخلي ) وزارة الداخلية -1
 وزارة الدفاع ( –) وزارة الخارجية   أجهزة األمن الخارجي-2
 مهام وزارة الداخلية عدد -8
 ضمان سالمة األرواح والممتلكات-3واإلقامة تقديم خدمات األمن والمرور -2تعزيز جودة الحياة في المجتمع  -1
 ما مهام الهيئة االتحادية للجمارك -9
 والتهريبدعم التجارة ومكافحة الغش -3  تطوير السياسات التشريعات الجمركية -2  االتقاء بالعمل الجمركي-1

 مهام الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ما -10
االستعداد والتخطيط المشترك والتنسيق بين مؤسسات الدولة   -2  تعزيز إمكانيات الدولة في إدارة الطوارئ واألزمات -1
 المحافظة على األرواح والممتلكات  -4تحقيق أعلى مستوى في السالمة والدفاع المدني                                -3

 ما أبرز مهام وزارة الخارجية -11
 دعم السياسات االقتصادية واالستراتيجية في الخارج -2           المحافظة على سياسة االمارات ودعمها مع شركاء الدولة   -1
 رعاية المواطنين في الخارجضمان  -4تعزيز وترويج مكانة الدولة                                     -3

 مهام وزارة الدفاععدد -12
 تقديم معونات إنسانية وضمان وصولها لمستحقيها -3الدفاع عن دول الجوار      -2حماية الوطن     -1
 تدريب المواطنين في الخدمة العسكرية -4

 ) في السادس من مايو (     متى تم توحيد القوات المسلحة  -13
 اإلنجازات في مجال األمن االلكترونيعدد -14

 انشاء الهيئة الوطنية لألمن االلكتروني وتعمل على   -1

 حماية شبكة االتصاالت وتنظيم المعلومات في الدولة  -2

 عقد مؤتمر )تجريم اإلرهاب االلكتروني ( في أبوظبي  -2

 ( األمن الوطنيول )الدرس األ – األولىالوحدة 
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 ما أهداف الخدمة الوطنية -15

 تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا   -2تعميق الوالء واالنتماء وحب الوطن      -1

 زيادة التضامن والتالحم في مجتمع االمارات-4      تنمية المهارات الشخصية للمجندين -3

 ما الهدف من انشاء مراكز الدعم االجتماعي-16

 ي االسهام في حل الخالفات التي ال تستدعي تدخل قانون-1
 االسهام في رفع الوعي القانوي-4عمل محاضرات لتثقيف أفراد المجتمع       -3تقديم التوعية لألفراد      -2

 ما أقسام مراكز الدعم االجتماعي-17
 األطفال والشباب والمشكالت المدرسية-الخالفات األسرية والعنف األسري    -
 الجريمةضحايا -شؤون المجتمع                          -

 عدد محاور مراكز الدعم االجتماعي -18
 النزاعات بين المراهقين(-الخالفات بين الجيران-معالجة القضايا البسيطة )العنف األسري -المحور األول -1
 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لضحيا الجريمة -المحور الثاني -2
 الوقاية من الجريمة-المحور الثالث -3

 
 

 ؟ المقصود بالتنمية البشريةما  -1

عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب بهدف أن يصل االنسان بجهده لمستوى مرتفع من اإلنتاج م
 والدخل وحياة طويلة وصحية وتوفير فرص مالئمة للتعليم وزيادة الخبرات

   ؟  في التنمية البشرية ما المفهوم اإلسالمي -2

 عمارة األرض ال تتم اال بإعداد االنسان وتأهيله والنهوض بقدراته في مختلف الجوانب 

 ؟ متى بدأ مفهوم التنمية البشرية -3
 بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان منها مدمرة وحاولت تعويض خسائرها بإتباع مفهوم التنمية البشرية

   ؟ التنمية البشريةعدد مجاالت  -4

 التقنية -السياسية -النفسية -االجتماعية-السكنية -اإلدارية-التعليمية -الصحية -
 ؟ ما مقاييس التنمية البشرية  -5
 مستوى الدخل  -3المستوى التعليمي         -2المستوى الصحي     -1

 ؟عدد المشكالت التي تعيق التنمية -6

 المشكالت السياسية  - سوء التغذية واألوبئة  -  التفكك األسري-األمية -  البطالة والكساد- الحروب -

 ؟ موقع االمارات من تقرير التنمية العالميما -7

 دولة احتلت فيها االمارات مركزا متقدما وضمن المجموعة المرتفعة جدا في التنمية البشرية  188صدر التقرير ويضم 

 الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا  - ؟)االنسان هو أساس أي عملية حضارية (   من قائل هذه العبارة -8

 اذكر المحاور الخمسة ألستراتيجية صاحب السمو رئيس الدولة في النهوض باآلنسان -9

 توفير منظومة متكاملة من العلم والمعرفة -3تقديم أفضل الخدمات      -2التخطيط بوابة التنمية        -1

 إتاحة فرص العمل للكوادر الوطنية-5قدرات الكوادر الوطنية                      تنمية -4

مواكبة كل ما وصلت اليه األبحاث العلمية في مجال التعليم                          -1        ما أوجه التطوير في مجال التعليم-10
 مل واحتياجات الوطنالسعي للخروج بالتعليم من القالب الجامد لربطة بسوق الع-2

 (ية البشريةالتنم)  الثانيالدرس  – األولىالوحدة 
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 عداد أجيال مفكرة ومبدعة قادرة على تنفيذ أهداف التنمية البشرية ا       ؟ الهدف من تطوير التعليمما  -1

 ؟في مجال التعليم 2021هي رؤية االمارات  ما-2

 يحظى االماراتيون بفرص متساوية في الحصول على التعليم من الطراز األول -1

 تعمل مدارسنا على تنشئة امارتيين ذوي شخصية متكاملة واثقين من قدراتهم الشخصية  -2

 يقوم المعلمون بغرس قيم ديننا المعتدل وهويتنا الوطنية  -3

 ؟ الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ما -3

 واألجهزةتطوير الخدمات الصحية وامدادها بالخبرات  -2    تغطية جميع المناطق بالخدمات الصحية-1

 انشاء المختبرات ومراكز العالج الطبيعي والطب النووي -3

 وضع قانون لفحص العمالة الوافدة  -5برامج الوقاية والتحصين ضد األمراض    -4

 أهم إنجازات الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات عدد  -5

 تطبيق التجارة االلكترونية-3   ونيةاطالق مبادرة الحكومة االلكتر-2تنفيذ مشاريع التعليم االلكتروني    -1

 العمل على تحقيق األمن االلكتروني  -5       توسيع نطاق االتصاالت -4

 

 ؟مفهوم الوحدة الوطنيةما -1
 الشعب وهم مستعدون للدفع عنهاقيام رابطة قوية بين مواطني الدولة وتحقيق التفاعل والتالحم والتعاضد بين جميع أفراد 

  عوامل الوحدة الوطنية بين أبناء االماراتما -2

 العادات والتقاليد --3وحدة اللغة والدين وطريقة التفكير   --2تقارب المالمح والسمات الطبيعية   -1

 القطاعات االقتصادية التي أسهمت في الترابط بين أبناء اإلماراتما -3

  والرعي  الزراعة - السياحة- سماكاأل صيد-الصناعة -النفط والغاز الطبيعي  –التجارة والنقل 

 ما مظاهر الوحدة الوطنية-4

      لحركة االتحادية  )ساهم أسلوب الحكم المتشابه في كل االمارات في ترسيخ الوحدة الوطنية (             ا-1
       البنية االجتماعية )التشابة في العالقات االجتماعية دعم الوحدة الوطنية (                                    -2
 لم يتحول لمجتمع االندماج واالنصهار الثقافي بل استمر التنوع بدون تغيير ألنه نموذج خاص بمجتمع االمارات (جنسية 200)رغم وجود البنية الثقافية -3

  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد)الوحدة هي مصدر قوة الوطن ةتماسك المجتمع االماراتي ( من قائل هذه العبارة 5

 )ان الوالء حق للوطن والوفاء لما قدم يتطلبان من كل مواطن غيور أن يكون حريصا على هذا الوطن (   ن قائل هذه العبارةم-6

 الدولةصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حاكم 

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  لنرسل رسالة واحدة نحن لسنا امارات نحن دولة االمارات ( من قائل هذه العبارة)-7

 الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن االماراتي ما -8

 وليس إلى امارة معينةيدعم مفهوم االنتماء الى دولة واحدة -3دعم الروابط الوطنية    -2 دعم التالحم المجتمعي -1

 دورك في المحافظة على الوحدة الوطنية  ما-9

     أحافظ على سمات المجتمع-4أتمسك بإنتمائي ألسرتي   -3أتسلح بالقيم األخالقية   -2اعتز بهويتي الوطنية -1
 أتطوع وأبادر لخدمة الوطن-7أعمل بإنتاجية فاعلة    -6أحرص على تحصيل العلم والمعرفة     -5

 ( البيت متوحد) الثالثالدرس  األولىالوحدة 
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 أبو موسى (-طنب الكبرى -ما أهمية الجزر الثالث )طنب الصغرى -1

 موقعها االستراتيجي جعلها تتحكم في شريان المالحة ومدخل مضيق هرمز 

 موقع الجزر-2

 
 إلمارة الشارقة وتعود ملكية جزيرة أبوموسىإلمارة راس الخيمة د ملكية جزيري طنب الكبرى و الصغرى تعو-3

 عدد مظاهر سيادة االمارات على الجزر الثالث -4
 وجود مرافق عامة للشارقة ورأس الخيمة -3وجود ممثلين للحاكم في تلك الجزر   -2ترفع الجزر علمي الشارقة ورأس الخيمة   -1

 منح امتيازات البحث عن المعادن في الجزر للشركات -5       وحاكم الشارقة دفع الرسوم السنوية لحاكم رأس الخيمة-4

   1971نوفمبر  30في      متى احتلت ايران الجزر-5

 نوفمبر دفاعا عن عروبة الجزر  30) سالم سهيل خميس (   الذي استشهد في    من أول شهيد اماراتي-6

 بسبب استشهاد سالم سهيل خميس دفاعا عن جزر االمارات ضد ايران  نوفمبر يوم للشهيد   30بم تفسر اختيار يوم -7

 عدد دوافع ايران الحتالل الجزر -8

 الناحية االقتصادية استغالل الحديد والنفط  -2الناحية االستراتيجية للتحكم في مصير الخليج العربي            -1

 اإلماراتيةما رد فعل الجامعة العربية تجاه احتالل ايران للجزر  -9

 تحميل بريطانيا المسؤولية لتخليها عن التزاماتها الدولية -3ادانة االحتالل اإليراني  -2التأكيد على عروبة الجزر الثالث   -1

 ما موقف دول مجلس التعاون الخليجي -10

 دعوة ايران لحل الخالف سلميا  -2     تبني موقف االمارات ومساندتها ضد ايران  -1

 ما جهود االمارات إلسترجاع الجزر الثالث -11

 اعتراف ايران بأن الجزر إماراتية -3توقف ايران عن التغيير في الجزر     -2المفاوضات المباشرة    -1

 عرض الخالف حول الجزر على محكمة العدل الدولية  -5                      انهاء االحتالل العسكري  -4

 ( محتلةالجزر اإلماراتية ال) الرابع الدرس  األولىالوحدة 
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 ما المقصود بالقوة الناعمة ؟ -1

 القدرة على الحصول على ما تريد من خالل الجذب بدال من االجبار أو دفع األموال 
 جوزيف ناش أستاذ العالقات الدولية بجامعة هارفارد   من أول من استخدم مصطلح القوة الناعمة ؟ -2

 (00-الجامعات  –األدب  –الشعر  –السينما  –الفنون  –) الثقافة   الناعمة ؟ما العوامل المؤثرة في القوة  -3

 ما معايير قياس القوة الناعمة بين الدول  -4

 المصدر األول للقوة الناعمة وكلما كانت جاذبة في الفنون الشعبية والتراث وغيرها زادت القوة الناعمة الثقافة     -أ
 كلما كانت الحكومة مؤثرة في سياستها ذلك يعزز من القوة الناعمة    الحكومة ومؤسساتها العامة -ب
 التعليم       يجذب الطلبة من البلدان اآلخرى يسهم ذلك في تعزيز القوة الناعمة -ج
 االبتكار التكنولوجي      مدى ارتباط الدولة مع الشبكات العالمية للمعلومات -د

 مدى ترابط الدول مع بعضها ونشاطها الدبلوماسي      -هـ 
 األول للقوة الناعمة في المنطقة  دولة االمارات تتمتع بالمركز -5

 األول عالميا في القوة الناعمة تليها اليابان  الواليات المتحدة تحتل المركز -6

 ما أهداف مجلس القوة الناعمة في االمارات  -7

 إيصال قضية تفرد الدولة لشعوب العالم  -نقل الصورة المشرفة لدولة االمارات للعالم الخارجي             -
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 ( سكان العالم) الثاني الدرس  الثانيةالوحدة 
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األحواض 
 النهرية

بعض المناطق  السهول الساحلية السهول الفيضية
 الجبلية

الصناعية ووجود الثروات  المناطق
 الطبيعية

 الواحات

حوض 
 السند

سهول البحر  سهول النيل والفرات
 المتوسط

 المناطق الصناعية في أمريكا جبال لبنان
 وأماكن النفط في االمارات

 واحة العين واحة ليوا

 الساحلي المطل على بحر عمان% من سكان االمارات على السهل الساحلي المطل على الخليج العربي والسهل  70يتركز  -15

 يتركز السكان في السهول الحصوية ) الذيد (  ومدن الصحراء مثل ليوا ويقلوا في الجبال والصحاري  -16

 
 
 ستقر االنسان في المناطق التي يسهل الحصول فيها على الغذاء ا -1

 بنى االنسان األكواخ ليعيش فيها نمت األكواخ لتكون القرية وتطورت القرية لتصبح المدينة  -2

 ) الزيادة في مساحة مناطق االستقرار البشري على حساب مساحات المناطق المجاورة  ما المقصود بالنمو العمراني -3

 سوار مع التطور عديمة الفائدة أحيطت المدن بأسوار لحمايتها نمت المدن واتسعت خارج األسوار وأصبحت األ -4

 نتيجة النمو واتقاء المدن والقرى تحولت المدن المتجاورة لتجمع واحد يصعب الفصل بينها  -5

 ما العوامل المؤدية للنمو العمراني  -6

 التوسع التجاري  -تطور وسائل النقل       -الثورة الصناعية      -الزيادة السكانية    -

 كانية في العالم ما مراحل الزيادة الس -7

 مرحلة النمو السكاني غير المتوازي مرحلة الثورة السكانية مرحلة النمو السكاني البطيء
 سنة 7000في نهاية العصر الحجري 

ق م  استقر فيه االنسان واكتشف  
 الزراعة وزادت أعداد السكان 

في أوروبا  18بدأت في نهاية القرن 
وشهدت الثورة الصناعية والزراعية مما 

 أزاد من عدد السكان 

تميزت بعض الدول بمواليد مرتفعة ووفيات 
مرتفعة ومع تطور الطب و الرعاية الصحية 

 انخفض عدد الوفيات في بعض الدول 
 هي الهجرة من مكان آلخر داخل الدولة  ما المقصود بالهجرة الداخلية ؟ -7

صناعية األولى اآلالت فحدثت الثورة ال إدارةحدثت مع اكتشاف قوة الفحم والبخار في  متى حدثت الثورة الصناعية ؟ -8
 ومع اكتشاف قوة النفط واستخدامه بدل الفحم حدث التوسع الصناعي وهجرة األيدي العاملة من القرى للمدن 

 الوسيلة األساسية التس تسهم في نقل السكان وتوسع المدن هي القطارات وظهرت التجمعات السكانية الضخمة مع انتشار السيارات -9

 لزيادة السكان  أدىوتطورت المواني واحتياجها للمزيد من األيدي العاملة مما  اإلنتاجبسبب ضخامة  التوسع التجاري -10

 سنة قبل الميالد وتجمعت في اكواخ من سعف النخيل  4000منذ  ي االماراتيمتد العمران واالستقرار البشري ف -11

 كقلعة الجاهلي في العين وبعض المناطق الداخلية على السواحل المبنية بالحجارة ظهرت القالع  النمط الثاني -12

 أنماط المراكز الحضرية في االماراتما  -13

 
السهل الساحلي الغربي على 

 الخليج العربي

السهل الساحلي 
 الشرقي

 عمانعلى بحر 

 
نطاق السهل 

 الحصوي

 
الكثبان نطاق 

 الرملية

 
نطاق المرتفعات 

 الجبلية
على ساحل الخليج العربي 

كم ويتركز العمران  640ويمتد 
في ثلثه األول ويقل العمران 

 بعد أبوظبي

يطل على بحر 
 عمان

يضم مدن الفجيرة 
 وكلباء ودبا

يمتد عند أقدام 
السفوح الغربية 

للجبال مثل 
 الذيد

ترتبط المراكز 
العمرانية بتوافر 
المياه مثل العين 

 وليوا

أقل األقاليم سكانا 
% من السكان 2

 مثل الطويين

 العوامل البشرية  العوامل الطبيعية 
 الحروب  المواصالت  الحرفة  التربة  التضاريس  المناخ 

المناخ الحار أو 
البارد ينفر منه 
السكان الذين 

يفضلون المناخ 
حيث المعتدل 

قامت أغلب 
الحضارات 
 القديمة 

يفضل االنسان 
سكنى السهول 

لسهولة 
الزراعة 

واالنتقال ويقل 
السكان في 

 الجبال 

التربة اما طاردة أو جاذبة 
ويفضل االنسان التربة 

 الخصبة 
) البركانية ( وهي اخصب 

التربات أو الرسوبية أنواع 
لسهولة الزراعة ويقل 

السكان في مناطق التربة 
 الجبلية والصحراوية 

العمل الذي يمارسة 
 االنسان 

ويتركز السكان في 
المناطق الصناعية 
بصورة كبيرة ثم 

الزراعية ويقلوا في 
 مناطق الرعي 

تؤدي لزيادة الكثافة 
السكانية لسهولة 

 الحركة 
 واالنتقال 

 تؤدي لهجرة
السكان مثل هجرة 
أهل فلسطين بسبب 
االحتالل اإلسرائيلي 
وهجرة أهل سوريا 

بسبب الحرب 
 األهلية 

وهجرة مسلمي 
الروهينجا بسبب 

االضهاد الديني من 
البوذيين وفرارهم 

 لبنجالدش

لذا بنى اآلنسان 
أنظمة الري 

واخترع أجهزة 
التبريد والتدفئة 

ليتغلب على 
 صعوبات المناخ 

قام االنسان 
ببناء الجسور 
وتمهيد الطرق 
للتغلب على 
صعوبات 
 التضاريس

قام االنسان بنقل التربة 
واستخدام المخصبات لرفع 
كفاءة التربة وتحسين طرق 

 الصرف 

 ( النمو الحضري) الثالث الدرس  الثانيةالوحدة 
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 المسكن التقليدي
 العرش والخيام

 األبراج العالية العمارات متعددة الطوابق الفيالت السكنية البيوت الشعبية البيوت العربية

% من  90شكل 
ل السكن قديما قب

اكتشاف النفط ولكنه 
 اختفى حاليا 

كان سائد في الخمسينيات 
ويبنى من اللبن أو صخور 

البحر ويتكون من فناء 
متسع يحيط به سور 

وحجرات داخلية أمامها 
 ممر يسمى الليوان 

 1972ظهرت عام 
في اطار سياسة 

الدولة في مساعدة 
المواطجنين محدودي 

 الدخل 

بر األنماط أكمن 
انتشارا مع 

بداية 
 الثمانينيات

أكثر أنماط السكن انتشارا 
في الدولة وارتبطت 

بمرحلة التحول االقتصادي 
للدولة ومشروعات 

 التنمية 

منتشرة في 
الدولة مثل برج 
خليفة أعلى بناء 

 م 828في العالم 
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 ما العوامل التي ساعدت على ظهور النظام الرأسمالي  -4
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 عدد خصائص النظام االشتراكي  -11

 التخطيط المركزي -       اإلنتاجولها األولية في ع الحاجات الجماعية اشبا -    اإلنتاجالملكية العامة لعناصر -
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 لقدرة على اخذ القرارات السليمةعدم ا-كمية السلع         عدم االهتمام بنوعية و -        اإلنتاجظهور مشكالت اقتصادية خاصة في -

 بسبب عدم وجود الحوافز المادية اإلنتاجيةتدني وضعف الكفاءة  -
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 مختلط يجمع بين الحرية في العمل والتملك وملكية الدولة وادارتها لإلقتصاد رات هو نظاماالنظام االقتصادي في االم -15

 العلماء (اجتهادات  –السنة  –) القرآن    اإلسالمما األسس التي يستمد منها االقتصاد في  -16
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