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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 نماذج االجتماعيات

 الثامنالصف / 

 نماذج الفصل األول

 مقدمة الكتاب

 الحمد هلل وكفى وسالم

 على عباده الذين  

 اصطفى وبعد ،،،

 

 -الثامن :ابنائى طالب الصف 

المتوقعة في امتحان اتقدم إليكم بهذا العلم المتواضع لحل أسئلة نماذج الفصل األول والتي تشمل أهم األسئلة  -
 مادة االجتماعيات متمنيًا لكم جميعًا التوفيق والنجاح والتفوق :

 

 

  سائاًل هللا عز وجل أن يكهن هذا العمل خالصًا لهجهه الكريم أن ينفع به كل من استعان به واطلع عليه 
 وأن يكهن خير رفيق لكل طالب يصبه إلى النجاح والتفهق إنه نعم المهلى ونعم النصير وباإلجابة جدير 

 
 

  

األولى  يد هــــــــــــــممذكرات المايسترو الموجه أبو أح

 ويت ـــــــــــــــــــــــبالك

  التي المايسترو الموجه أبو أحمد األصليتأكد أنك تتعامل مع 

 تحمل صورته 

 الموجه أبو أحمد الجديدة :أرقام المايسترو 

 24722852 – 24711939 – 97728900 – 97728600  
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  الدراسات االجتماعيةالمجال الدراسي :         وزارة التربية  
 4:    عدد الصفحات    للدراسات االجتماعية الفني التهجيه 

 (1نمهذج )
 الفصل الدراسي األولاختبار 

 م2018/2019للعام الد رسي  للصف الثامن المتوسط

 
 :السؤال األول  -

 (  5=  1×  5درجات ( ) 5أكمل العبارات التالية مبا يناسبها مما درست : )  -أ
 .ادلدينة ادلنورةادلكان الذي انطلقت منه احلضارة اإلسالمية يسمى  -1
 هــ . 11هو  العام الذي توىف فيه الرسول  -2
 . دمشقادلدينة اليت تقع فيها قصر اخلضراء هي  -3
 .م 8امتدت احلضارة اإلسالمية عرب قارة آسيا وأفريقيا وأوراب خالل القرن  -4
 . ديسمرب 18اليوم العادلي لالحتفال ابللغة العربية هو  -5

 
 ( 5=1×  5درجات( ) 5ب( امأل ادلخطط السهمي مبا هو مطلوب ) 

 
 أسس احلضارة اإلسالمية

 
 اللغة العربية    احلضارات األخرى      الدين اإلسالمي

 
 

 اخللفاء الراشدين
 

 علي بن أيب طالب   عثمان بن عفان  عمر بن اخلطاب   أبو بكر الصديق
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 من اجملموعة )ب( بكتابة الرقم :اخرت من اجملموعة )أ( ما يناسبها  ج(
 اجملموعة )ب( الرقم ادلناسب اجملموعة)أ( م
 أحد العلماء ادلسلمني الذي ألف احلاوي 2 اخلوارزمي  1
 الذي بنا قصر الرصافة 3 الرازي  2
 أشهر العلماء ادلسلمني يف علم اجلرب 1 هشام بن عبد ادللك 3
 اخرتع جدول الضرب   5الرسول  4
 أسس الدولة اإلسالمية 4 فيثاغورث 5

 
 درجة(  15السؤال الثاني : أجب عن األسئلة التالية : ) -

 الحظ خريطة شبه اجلزيرة العربية مث أجب عن ما هو مطلوب : أ(
  △حدد ادلدينة ادلنورة ابستخدام الرمز  -1
 حدد اإلمرباطورية الفارسية ابستخدام الرمز *  -2
 )العراق(  ⊲حدد بيت احلكمة ابستخدام الرمز  -3
 ⦿جبال عسري ابستخدام الرمز  -4

 
 

 صنف ادلظاهر التضاريسية حسب مكاهنا الصحيح يف اجلدول ب(
 جبل تبسيت  –سهول هنر اجملردة  –اجلبل األخضر  –جبل مرة  –هضبة جند 

 جبل تبسيت اجلبل األخضر سهل هنر اجملردة هضبة جند جبل مرة اسم ادلظهر
 تشاد ليبيا تونس السعودية السودان الدولة

 
 ( 5=  1×  5)  -ضع خط حتت اخليار الصحيح من بني اخليارات اليت تلي كل عبارة : ج(
 ادلومسي ( – الصحراوي –ادلدراي  –) االستوائي   تقع دولة الكويت ضمن اإلقليم ادلناخي  -1
 : 2114الدولة اإلسالمية اليت حتتل ادلركز الثاين على مستوى العامل يف اإلنتاج البحري لعام  -2

 عمان ( –ادلالديف  –ادلغرب  – إندونسيا)       
 ( 28 – 22 – 26 – 25)   عدد الدول اإلسالمية يف قارة أسيا بلغ  -3
 ( 181 – 171 – 161 – 151 )    قدرت مؤلفات البريوين حبوايل  -4
 اخلليفة الذي استحدث منصب احملسب :  -5

 علي بن أيب طالب ( –ابو بكر الصديق   –عثمان بن عفان  – عمر بن اخلطاب )  

* 
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 السؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية : -

 ( 5= 1×  5عرف ما يلي : ) أ(
 كل ما يطرأ على اجملتمع من تقدم ورقي علمي وثقايف وأديب.احلضارة :  -1
 هو ما خيرجه ادلسلمون األغنياء من حق هللا تعاىل للفقراء وادلساكني. الزكاة :  -2
 مبلغ يدفعه أهل الذمة ممن هم قادرون على محل السالح نظري محاية الدولة ذلم. اجلزية :  -3
 .أجزاء فسيحة من سطح األرضالسهول :  -4
 . كميات النفط ادلخزونة يف ابطن األرضاحتياطي النفط :  -5

 
 درجات (  5اكتب فيما يلي مما درست : )  ب(

  3( =  1×  3عدد أسس احلضارة اإلسالمية : )  -
  اللغة العربية -1
  الدين اإلسالمي -2
  احلضارات األخري -3

 ( 2= 1×2هضبة الصحراء الكربى؟ )عن اكتب ما تعرفه  -
  اب يف العاملأكرب اذلض -
 متتد من احمليط األطلسي إىل البحر األمحر  -

 
 درجات (  5علل دلا يلي : )  ج(
 ( 1×3تنوع ادلناخ يف دول العامل اإلسالمي : )  -

 .امتداد دول العامل اإلسالمي على مساحة شاسعة -1
 .ادلوقع ابلنسبة لدوائر العرض -2
  اإلطاللة على مسحطات مائية -3

 
 (  1×  2اهتمت احلضارة اإلسالمية ابدلوارد االقتصادي ؟ )  -

  لدورها يف تقدم البالد -1
 لدورها يف ازدهار احلضارة  -2
  توفر أسباب العيش الكرمي -3
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 السؤال الرابع :  -

 ( 6= 3×  2درجات ( )  6دلل على ما يلي مما درست )  أ(
 اهتمام احلضارة اإلسالمية ابلثروة ادلائية؟  -

 ادلاء.  إقامة ديوان يسمى ديوان -
 احلضارة اإلسالمية حضارة تسامح؟  -

ال فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقوي  ألهنا كانت حتث على ادلساواة بني الشعوب كما قال رسول هللا  -
 . والعمل الصاحل

 ازدهار احلياة العلمية يف احلضارة اإلسالمية؟  -
 ظهور العديد من العلماء أمثال البريوين واإلدريسي وابن سينا.  -

 
 درجات (  4ما النتائج ادلرتتبة على )  ب(
 انتشار ادلراكز العلمية ؟  -

 برز العديد من العلماء الذين سامهوا يف هنضة احلضارة اإلسالمية .  -
 تنوع التضاريس وادلناخ؟  -

 تنوع ادلوارد الطبيعية.  -
 

 اجلوت  –األرز  –القمح  –القطن  –درجات ( الذرة  5فرق بني كاًل من : ) ج(
 الغالت النقدية احلبوب الغذائية

 القطن – اجلوت األرز – القمح – الذرة
 

 "نتهت األسئلة"ا
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