
  1    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

  والتقويم  للفترة الثالثةحل النشاط 

  أوالً : أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

 التجارفئة من فئات المجتمع تهتم بالمعامالت التجارية من بيع وشراء وتسمى  .1

 القيروانمن أشهر المآذن التي ال تزال باقية مأذنة المسجد الجامع في مدينة تسمى  .2

 ود الدؤليأبو األسمن أشهر علماء النحو  .3

  صحح ما تحته خط في العبارات التالية ثم اكتب االجابة الصحيحة بين األقواس : ثانياً: 

 الرسول        )( . وأبي بكر الصديق رضي هللا عنهاكتملت عناصر الدولة اإلسالمية بالمبايعة بين المسلمين  .1

 ) هـ 88(                           .     هـ 77أنشأ الوليد بن عبد الملك المسجد األموي في دمشق عام  .2

 ) فئة تهتم بالشؤون الدينية تسمى الحكام.                                                           ( رجال الدين .3

  ثالثاً : أكمل المخططات السهمية التالية :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صلى هللا 
 عليه وسلم

 . من مصادر بيت مال المسلمين1

 الصدقات الغنيمة الجزية الخراج الزكاة

 . معابر انتقال الحضارة العربية اإلسالمية إلى أوروبا2

الحروب 
 الصليبية 

جزيرة 
 صقلية

بالد  األندلس
 الشام



  2    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

  وما يناسبها من القائمة  ( ب ) بوضع الرقم في القائمة (ج ) :رابعاً : صل بين القائمة ( أ ) 

  ( ب )  ( ج)  ( أ )  الرقم

  الحاوي في التداوي  المناظر  الحسن بن الهيثم  1

  المناظر  نزهة المشتاق  اإلدريسي  2

  نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق  الحاوي  الرازي  3

  

  خامساً : عرف المفاهيم التالية :

  ) كل ما أنجزه اإلنسان من تقدم ورقي في جوانب الحياة المختلفة المادية والمعنوية.حضارة ) : هي 

  ).ثقافة ) : هو ذلك المركب الكل الذي يشمل المعرفة واألخالق .... الخ وكل ما يكتسبه اإلنسان في المجتمع 

  ).خالفة ) : رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدين والدنيا 

  )ارى واليهود الذين ظلوا على دينهم مع دفع الجزية.أهل الذمة ) : هم النص 

  سادساً : أجب عن األسئلة التالية :

 هي أسس قيام الحضارة العربية اإلسالمية ؟ما  .1

  حضارات أخرى –اللغة العربية  –الدين اإلسالمي . 1ج

 ماهي الشروط التي يجب أن تنطبق على الخليفة ؟ .2

  رجاحة العقل –النسب الشريف  –في الدين الفقه  –الشجاعة  –العدالة  –العلم . 2ج

 هي أهم المناصب السياسية في الدولة اإلسالمية ؟ما  .3

  الكاتب -الحاجب  –الوزير  –الوالي  –الخليفة . 3ج

 أهم جهود الخلفاء في الدولة اإلسالمية في مجال االهتمام بالزراعة ؟ما  .4

  إنشاء السدود –شق القنوات  –تنظيم وسائل الري . 4ج



  3    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

 ي أهم الصناعات في الدولة اإلسالمية قديماً ؟ما ه .5

  صناعة األدوية –صناعة األوراق  –صناعة المنسوجات  –األسلحة  –السفن . 5ج

  سادساً : علل لما يأتي :

 ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية ؟ .1

  . الن الخلفاء المسلمون كانوا يشجعون العلم ويحترمون العلماء ويجزلون لهم العطاء.1ج

 االهتمام الكبير من قبل الدولة اإلسالمية بالصناعة ؟ .2

  . من أجل استغالل الموارد الطبيعية الكثيرة الموجودة بها.2ج

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  4    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

  96والتقويم  للفترة الرابعة ص حل النشاط 

  أوالً : أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

 أفريقيا وقارة تسمى  يمتد العالم اإلسالمي في ثالث قارات آسيا وأوروبا .4

 جبل طارق المضيق الذي يربط بين المحيط األطلسي والبحر المتوسط يسمى .5

 م 1969 تأسست منظمة المؤتمر اإلسالمي في عام .6

 أفريقياتقع جمهورية السنغال في قارة تسمى  .7

 جدة مقر البنك اإلسالمي للتنمية في مدينة .8

 آسيا تقع جمهورية كازاخستان في قارة تسمى .9

ً ث   المخطط السهمي للهيكل التنظيمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي :: أكمل  انيا

  

  

  

  

 ً   : عرف المفاهيم التالية : ثالثا

  )ميزان تجاري ) : هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات. 

  )اكم مسلم.% أو أكثر من مجموع سكانها ويحكمها ح 50هي التي يصل فيها عدد المسلمين ) :  دولة إسالمية 

 ً   : علل لما يأتي : رابعا

 ؟ م 1969قيام المؤتمر اإلسالمي األول في عام  .2

  .بسبب قيام الكيان الصهيوني بإحراق المسجد األقصى في ذلك الوقت. 1ج

 ؟ظهور المشكالت االقتصادية لدى األقليات المسلمة . 2

  .بسبب التفرقة في مجال العمل وضعف دخل الفرض وانخفاض المهارات الفنية. 2ج

  

رؤساء الدول 
 اإلسالمية

 األمانة العامة وزراء الخارجية



  5    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

  ؟ المسلمةانتشار الجريمة في المجتمعات  .3

  االنفجار السكاني.  -ضعف دخل الفرد  –.  بسبب انتشار البطالة 3ج

  خامساً : اكتب ما تعرفه عن :

 أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟ .6

  أهداف اجتماعية. –ادية أهداف اقتص –أهداف سياسية . 1ج

 ؟ االقتصادية التي يعاني منها المجتمع اإلسالميالمشكالت  .7

التخلف  –انخفاض الدخل القومي  –عجز في الميزان التجاري  –سوء استغالل الموارد االقتصادية . 2ج

  التبعية االقتصادية. –التقني 

  

  109والتقويم  للفترة الرابعة ص حل النشاط 

  عبارات التالية بما يناسبها :أوالً : أكمل ال

 الكويتم في مدينة تسمى   1987عقد المؤتمر اإلسالمي الخامس في عام  .1

 الشيخ جابر األحمد الصباحرئيس المؤتمر اإلسالمي الخامس شخصية إسالمية تسمى   .2

 اليرموكم يسمى  1967أرسلت دولة الكويت لواء لمساندة الدول العربية في حرب  .3

 م 1982 ي عام تأسس بيت الزكاة ف .4

  صحح ما تحته خط في العبارات التالية ثم اكتب االجابة الصحيحة بين األقواس : ثانياً: 

 الكويت   )   (.        السعودية م تسمى   1967أول دولة عربية أرسلت قواتها لمساندة مصر في حرب  .4

 ) م   1986  (                      .             م 1989تأسست الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في عام  .5

 ) م 1983/  2/  23.                          ( م 1984/  12/  23افتتحت دار اآلثار اإلسالمية في تاريخ  .6

 ) دولة   101  ( .                   دولة 72عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  .7



  6    الفصل الثاني –الصف الثامن  –اجتماعيات  –مدرسة الصليبية المتوسطة بنين 

  تعرفه عن :ثالثاً : اكتب ما 

 م ؟ 1987أهم قرارات المؤتمر اإلسالمي الخامس في الكويت عام  .1

مطالبة إيران باالستجابة لمساعي السالم ووقف  –إدانة اإلرهاب  –وحدة لبنان  –دعم القضية الفلسطينية . 1ج

طني دعم مطالب جبهة تحرير ( مورو ) للتحرر الو –حل قضية القبارصة األتراك  –حرب الخليج األولى 

  لمسلمي الفلبين.

 جهود دولة الكويت لمساندة الدول العربية في حروبها ضد العدوان اإلسرائيلي ؟ .2

أرسلت دولة  الكويت  –م  1967أرسلت دولة  الكويت لواء اليرموك لمساندة الدول العربية في حرب . 2ج

  م. 1973لواء الجهراء لمساندة الدول العربية في حرب 

 ً   تي :: علل لما يأ رابعا

 ؟ انشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  .1

  .لتقديم القروض المالية والمساعدات بشتى أنواعها لدول العالم اإلسالمي. 1ج

 ؟ انشاء المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( آيسيسكو ). 2

التعاون بين الدول في ميادين ية تقو –اهج الدراسية مرتكزة على الثقافة اإلسالمية للعمل على جعل المن. 2ج
 –تدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة بإقرار السلم عن طريق التربية والعلوم والثقافة  –التربية والعلوم 

  في تلك المجاالت. تشجيع التعاون بين الدول األعضاء

  لجدول التالي :ومنظمة إذاعات الدول اإلسالمية في اخامساً: قارن بين وكالة األنباء اإلسالمية 

  األهداف  سنة التأسيس  المنظمة

  م 1972  وكالة األنباء اإلسالمية ( إينا )

. تطوير االتصال والتعاون بين وكاالت أنباء 1
  الدول اإلسالمية.

  . إقامة عالقات وثيقة بين الدول األعضاء.2

  م 1975  منظمة إذاعات الدول اإلسالمية (إسبو)
  ية وتعليم اللغة العربية. نشر مبادئ الدعوة اإلسالم1

  . شرح القضايا اإلسالمية والكفاح من أجلها.2

 


