
مراجعة الوحدة الثانية للصف الثامن 
ملادة االجتماعيات لعام٢٠١٨/٢٠١٩م 

اكمل  العبارات التالية بما يناسبها: 

١- تضم قارة افريقيا دوالً اسالمية عددها.......... 

٢-يبلغ عدد الدول االسالمية في قارة أفريقيا............دولة 

٣-تضم قارة اوربا دولتني مسلمتني هما ألبانيا و..................... 

٤-الدولة االسالمية الوحيدة بقارة أمريكا الجنوبية تسمى................... 

٥-تبلغ مساحة العالم االسالمي ...................كم 

٦-الدولة االسالمية التي تعتبر اكبر الدول مساحة في العالم االسالمي تسمى.............. 

٧-الدولة االسالمية التي تعتبر اصغر الدول مساحة في العالم االسالمي تسمى.............. 

٨-يبلغ عدد قارات العالم........... 

٩-يمتد العالم االسالمي بني خطي طول ١٨غرباً الى ..............شرقاً 

١٠- يمتد العالم االسالمي بني دائرتي عرض ١٣جنوب خط االستواء الى ............شمال خط 
االستواء 

١١-يقع جبل مرة في قارة تسمى.............. 

١٢-القارة التي تقع فيها جبال جولياناتوب تسمى...................... 

١٣-تنقسم السهول في العالم الى سهول فيضية وسهول تسمى............... 

وزاره التربيه 
منطقه العاصمة التعليميه 

مدرسه قمرية محمد امني م بنات 
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١٤-من أشهر السهول في دولة الكويت والذي يمتد من جون الكويت باتجاه الجنوب  

يسمى................ 

١٥-ارض منبسطة تنحدر نحو الشرق والشمال الشرقي تسمى................. 

١٦-من اكثر األقاليم انتشاراً في العالم االسالمي يسمى............ 

١٧-املناخ الذي تقع من ضمنه دول شبه الجزيرة العربية يسمى ........ 

١٨-اولى دول العالم االسالمي في انتاج الغاز الطبيعي تسمى.......... 

١٩- اولى دول العالم االسالمي في انتاج اليورانيوم تسمى................ 

صحح ماتحته خط في العبارات التالية: 

التصحيحالعبارة

١-القارة التي تقع فيها جبال األلب الدينارية تسمى اوربا

٢-شكل من أشكال التضاريس يعد مهم في دول العالم االسالمي تسمى 
التالل

٣-توجد هضبة تقع في جنوب مدينة الكويت تسمى برقان

٤-تقع دولة الكويت ضمن االقاليم املعتدلة

٥- تقع اندونيسيا وماليزيا ضمن اإلقليم الصحراوي الحار

٦-ينتج العالم االسالمي من النفط الخام نسبة ٥١،٥٪

٧-اولى دول العالم االسالمي في احتياطي النفط هي عمان

٨-الدولة االسالمية التي تحتل املركز االول في الذهب السودان

يبلغ انتاج العالم االسالمي من الحبوب١٥٪ من جملة االنتاج العاملي

WWW.KweduFiles.Com



ضع خطاً تحت العبارات الصحيحة التالية بمايناسبها: 

١-تبلغ نسبة مساحة العالم االسالمي من مساحة العالم حوالي 

 (٪٢٢٫٢٪. -  ٢٣٫٢٪. -  ٢٤٫٢٪. -  ٢٥٫٢)

٢-يمتد العالم االسالمي في 

(٣قارات. -٤قارات. -  ٥قارات. -٦قارات) 

٣-يقع جبل عسير في قارة 

( آسيا.   -  افريقيا.  -  اوربا.  - أمريكا الشمالية. ) 

٤-هضبة تعد من اكبر الهضاب في العالة واملتميزة في العالم االسالمي تسمى 

(نجد.  -  االحمدي. -  أناضول. -  الصحراء الكبرى) 

٥- الدولة التي يوجد بها اكثر من اقليم 

(ليبيا-مصر- غينيا -تركيا) 

٦-تقع بنغالديش ضمن املناخ 

(. املوسمي-   الحار املمطر- املعتدل الدافئ- الصحراوي الحار) 

٧- ينتج العالم االسالمي من الغاز الطبيعي من اجمالي االنتاج العاملي 

 (٪٣٤٪.  -  ٣٥٪.  -  ٣٦٪.  -   ٣٧)

٨-اولى دول العالم االسالمي في انتاج النفط تسمى 

(العراق. -  السعودية- قطر- الكويت) 

WWW.KweduFiles.Com



٩-الدولة االسالمية التي تحتل املركز االول في انتاج الفضة 

( مالي-  اندونيسيا- املغرب- النيجر) 

   ما الفرق بني: 

اكمل املخطط السهمي التالي: 

انواع األقاليم املناخية 

                                                  

اهم املحاصيل الزراعية في العالم االسالمي 

                             

الطقساملناخ

احتياطي النفطانتاج النفط
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اكتب ماتشير اليه الصور التالية: 
 

تعبر الصورة عن السهول............                نوع من السهول تسمى السهول.............. 
 

تعبر الصورة عن اقليم يسمى اإلقليم..........   الصورة ملصدر طاقة رئيسي يسمى............                                 
                    

صنف املحاصيل الزراعية التالية حسب نوعها في الجدول التالي 

(العنب- الجوت - الذرة- املوز- القطن- الشعير- قصب السكر-األرز- التمر- املطاط الطبيعي- 
القمح) 

الفواكه والثمارالغالت النقديةالحبوب
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أمامك خريطة العالم الصماء نفذ عليها مايلي: 
الرقم (١) على الخريطة يمثل مسطح مائي يسمى......... 
الرقم(٢) على الخريطة يمثل قارة تسمى.................... 

الرقم(٣) على الخريطة يمثل سهول تسمى.................... 
حدد بالرمزO على الدولة االولى في انتاج الذهب 

حدد بالرمزX هضبة نجد 

جبال اطلس حدد بالرمز 

ارسم خط االستواء على الخريطة 

عرف املفاهيم التالية: 

١-التضاريس.............................................................................................. 

٢-الوادي............................................................................................. 

٣-السهول............................................................................................. 

٤-الهضبة............................................................................................. 

٥-الجبل............................................................................................. 

٦-التل............................................................................................. 

٤

٣

٢

١

WWW.KweduFiles.Com



٧-اقليم مناخي........................................................................................... 

٨-العالم القديم........................................................................................... 

٩-الغالت النقدية......................................................................................... 

١٠-الجوت............................................................................................. 

١١-اليورانيوم............................................................................................. 

علل ملا يلي: 

١-ُسميت مرتفعات الحجاز بهذا االسم 
 .............................................................................................................

٢-قلة عدد السكان في املناطق الجبلية في دول العالم االسالمي 
 ............................................................................................................

٣-تنوع الثروات الطبيعية في العالم االسالمي 
 ............................................................................................................

٤- األسباب التي تؤدي الى ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب والحديد محلياً وعاملياً 
 ............................................................................................................

٥-اهمية الثروة الزراعية في العالم االسالمي 
 ............................................................................................................
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٦-تركز زراعة األرز في ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وبنغالدش 
 ............................................................................................................

٧-ترتفع الكثافة السكانية لدولة الكويت رغم وقوعها في نطاق اإلقليم الصحراوي الحار 
 ............................................................................................................

اكتب ماتعرفه عن : 
١- اهمية السهول بالنسبة للسكان 

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

٢- العوامل املؤثرة في تنوع املناخ في دول العالم االسالمي 
 ............................................................................................................

٣-الصناعات القائمة على النفط الخام 
 ............................................................................................................

٤-اقتراحات تمكن دولة الكويت من االستغناء عن االعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل 
 ............................................................................................................

٥-اهم املعادن في دول العالم االسالمي 
 ............................................................................................................

٦-اهم استخدامات معدن اليورانيوم والفوسفات 
 ............................................................................................................

٧-العوامل التي ساعدت على زيادة االنتاج الزراعي في دول العالم االسالمي 
 ............................................................................................................

٨-الصناعات القائمة على نبات الجوت 
 ............................................................................................................

٩- مصادر انتاج األسماك في العالم االسالمي 
 ............................................................................................................
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١٠-هضبة الصحراء الكبرى 
 ............................................................................................................

١١-عناصر املناخ 
 ............................................................................................................

مالحظة:  محتوى اختبار نهاية الفصل الدراسي االول من ص(١٧-٧٨) 
املراجعة التغني عن الكتاب 

كل التوفيق للجميع 
WWW.KweduFiles.Comاعداد:انوار احلربي 


