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ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ٢٠١٧ /٢٠١٦ :ﻡ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ (

ﻣﻼﺣﻈﺔ /
)) ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻻﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎ ((
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وزارة التربية
اﻹدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية
مدرسة المتنبي٠المتوسطة٠بنين

العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٦ /م
الفصل الدراسي الثاني
قسـم اﻻجتماعيات

أسئـلة تدريبات للصـف الثامـن المتوسـط
– أكمـل العبارات التالية بمـا يناسبهـا :
 ١ـ أنشأت منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي في عام  ١٩٧٠م٠
 ٢ـ تقع جمهورية كازاخستان في قارة تسمي أسيا
٣ـ يمتد العالم اﻹسﻼمي في ثﻼث قارات هى آسيا وأوروبا و وافريقيا
٤ـ عقد المؤتمر اﻹسﻼمي الخامس عام ١٩٨٧م في مدينة الكويت
 ٥ـ اشتهر الفن اﻹسﻼمي بالصور والزخارف في قصر يسمى الحمراء
 ٦ـ من أشهر علماء النحو المسلمين عالم يسمى أبو اﻷسود الدؤلي
 ٧ـ تبلغ مساحة العالم اﻹسﻼمي ٣٧مليون كم٠ ٢
 ٨ـ حصلت جمهورية السنغال على استقﻼلها في عام ١٩٦٠م٠
٩ـ يمتد العالم اﻹسﻼمي بين خطي طول  ١٨غربا إلى  ١٤٠شرقا٠
 ١٠ـ أهم انهار جمهورية السنغال نهر السنغال ونهر يسمى غامبيا
 ١١ـ أول الخلفاء الراشدين يسمى ابوبكر الصديق
١٢ـالعدوان العراقي على دولة الكويت كان في  ٢أغسطس عام ١٩٩٠م

٢
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ب ـ أختر اﻹجابة الصحيحة من بين اﻷقواس وضع تحتها خطا فيما يلي :
 ١ـ تقع جمهورية السنغال في قارة تسمى :
) آسيـا  -أفريقيـا  -أوروبـا  -أستراليـا ( ٠
٢ـ أول دولة عربية أرسلت قواتها لمساعدة مصر في حرب١٩٦٧م هي:
) قطـر  -الكويت  -اليمـن  -تونـس (٠
 ٣ـ أستقلت دولة الكويت في عام :
) ١٩٦٠م ـ ١٩٦١م ـ ١٩٦٢م ـ ١٩٦٣م (٠
 ٤ـ توجد مأذنة المسجد الجامع في مدينة تسمى :
) الرباط ـ القاهرة ـ القيروان ـ طرابلس (٠
 ٥ـ يمتد العالم اﻹسﻼمي من دائرة عرض  ١٠جنوبا حتى :
)  ٣٥شماﻻ  ٤٥ -شماﻻ  ٥٥ -شماﻻ  ٦٥ -شماﻻ ( ٠
٦ـ القرار النهائي الذي يرسم الحدود بين الكويت والعراق يحمل رقم :
)  ٨١٠ـ  ٨٢١ـ  ٨٣٣ـ ٠( ٨٤٥
 ٧ـ شاركت دولة الكويت في حرب ١٩٧٣م بقوات من لواء يسمى:
) كاظمة ـ الجهراء ـ اﻻحمدي ـ مبارك (٠
 ٨ـ يعقد المؤتمر اﻹسﻼمي على مستوى وزراء الخارجية مرة كل :
) سنـة ـ سنتيـن ـ ثﻼث سنوات ـ أربع سنـوات (٠
 ٩ـ مقر اﻻمانة لمنظمة المؤتمر اﻹسﻼمي في مدينة :
) الكويت ـ القاهـرة ـ المنامـة ـ جــ ّدة (٠
 ١٠ـ أنشأ البنك اﻹسﻼمي للتنمية عام :
) ١٩٥٤م ـ ١٩٧٥م ـ ١٩٨٢م ـ ١٩٩٣م (

٣
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ـ صـحح مـا تحتـه خـط فتى العبارات التالي ـة م ع وض ع اﻹجاب ة الص حيحة
بين اﻷقواس - :
 ١ـ تقع جمهورية السنغال في شمال قارة أفريقيا٠
) غرب (
٢ـ هاجم العراقيون مركز الصامتة الحدودي لدولة الكويت عام ١٩٩١م٠
)(١٩٧٣
 ٣ـ تجب الزكاة في اﻷموال النقدية بنسبة ٠%٤،٥
)(% ٢،٥
 ٤ـ سميت صناعة اﻻرابيسك بهذا اﻻسم نسبة إلى اﻷتراك ٠
) العرب (
 ٥ـ يعيش في العالم اﻹسﻼمي  %٣٢من مجموع سكان العالم ٠
) ( %٢٥
٦ـ شاركت دولة الكويت في حرب  ١٩٦٧بقوات تتكون من لواء كاظمة٠
) اليرموك (
 ٧ـ انشئ الصندوق الكويتي للتنمية اﻻقتصادية عام ١٩٦٤م٠
) (١٩٦١
٨ـ عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية اﻻقتصادية ٦٧دولة
) ( ١٠١
٩ـ الغت دولة الكويت معاهدة الحماية مع فرنسـا عام ١٩٦١م٠
) بريطانيا (
 ١٠ـ افتتحت دار اﻵثار اﻹسﻼمية عام ١٩٧٣م في دولة الكويت٠
) (١٩٨٣

٤
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ـ عـلل مـا يلـي ) أذكـر السـبب ( - :
١ـ تعد الحضارة العربية اﻹسﻼمية من أعظم الحضارات التي عرفتها اﻹنسانية

أ – نظرا لما نتج عنها من علوم نقليه وعلوم عقلية
 ٢ـ اﻻهتمام الكبير من قبل الدولة اﻹسﻼمية بالصناعة ٠
أ – من اجل استغﻼل الموارد الطبيعية المتوفرة بها
 ٣ـ زادت اﻻهمية اﻹستراتيجية لموقع العالم اﻹسﻼمي ٠
أ – لسيطرته على عدد من المضايق المائية وإشرافه على بع ض البح ار
والخلجان والبحيرات
 -٤قيام المؤتمر اﻹسﻼمي اﻻول٠
أ – بسبب قيام الكيان الصهيوني بإحراق المسجد اﻷقصى
 ٥ـ انتشار البطالة بين السكان في العالم اﻹسﻼمي٠
أ – تزايد عدد السكان
ب – ضعف الدخل القومي
ج – قلة المشاريع اﻻستثمارية
 ٦ـ انتشار الجريمة في المجتمعات المسلمة ٠
أ – اﻻنفجار السكاني )الزيادة السكانية(
ب – انتشار البطالة
ج – ضعف دخل الفرد
 ٧ـ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية اﻷقتصادية٠
أ – تقديم القروض الميسرة للدول المحتاجة
ب – تقديم المنح على سبيل المعونات الفنية
ج – اﻹسهام في برامج التنمية
 ٨ـ تأسيس الهيئة الخيرية اﻹسﻼمية العالمية٠
أ – تقديم المساعدات المالية والعينية
ب – نشر الثقافة اﻹسﻼمية

٥
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ـ عـ ّرف مـا يلـي - :
 – ١الحضارة  :هي كل ما أنجزه اﻹنسان من رقي وتقدم بمختلف جوانب
الحياة المادية والمعنوية٠
 – ٢الثقافة  :ذلك المركب ال ذي يش مل المعرف ة والعقي دة والف ن واﻷخ ﻼق
والقانون والعادات التي يكتسبها اﻹنسان٠
 -٣الخﻼفة  :هي رئاسة عامة للمسلمين في امور الدنيا والدين٠
 – ٤الزكاة :كل مايخرجه المسلم من حق ﷲ تعالى في اﻷموال والث روات
على المستحقين من الفقراء والمساكين٠
 – ٥الخراج  :هوالمال الذي يفرض عل اﻷراضي الزراعية٠
 –٦الجزية  :هى مال يؤخذ من أهل الذمة ) اليهود ـ النصارى (
 – ٧الوق ف اﻹس ﻼمي  :ه وتحبيس اﻻص ل وتس ييل المنفع ةوهو ص دقة
جارية٠
 – ٨الحك ام  :يتول ون ش ؤون الدول ة اﻹس ﻼمية م ن الناحي ة السياس ية
والعسكرية٠
 –٩رجال الدين  :فئة متخصصة بالناحية الدينية من فتاوي دينية٠
 – ١٠التجار  :تهتم بالمعامﻼت التجارية من بيع وشراء٠
– ١١أهل الذمة  :ه م النص ارى واليه ود ال ذين ظل وا عل ى دي نهم م ع دف ع
الجزية٠
 – ١٢الخدم  :يخصصون لﻸعمال المنزلية وغيرها٠

٦
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 – ١٣الدول ة اﻹس ﻼمية  :ه ي الت ي يك ون فيه ا ع دد المس لمين  %٥٠او
أكثر من مجموعة السكان ويحكمها حاكم مسلم٠
١٤ـ منظم ة الم ؤتمر اﻹس ﻼمي  :منظم ة إقليمي ة دولي ة تض م دول الع الم
اﻹسﻼمي المستقلة وتضم  ٥٧دولة ومقرها مدينة جدة٠
 – ١٥الحدود السياسية  :هي عبارة ع ن خط وط ح ددت بواس طة اﻹنس ان
ورسمت حتى تفصل بين سيادة دولة ودولة اخرى٠
 – ١٦التخلف التقني) التكنولوجي ( ه ي ع دم اﻷخ ذ بأس اليب التكنولوجي ا
المتطورة واﻻعتماد على اﻹنتاج اليدوي٠
 – ١٧المي زان التج اري  :الف رق ب ين قيم ة الص ادرات وقيم ة ال واردات
بالدولة٠
 – ١٨آيسيسكو  :هي المنظمة اﻹسﻼمية للتربية والعلوم والثقافة٠
 – ١٩أينـا  :هي وكالة اﻻنباء اﻹسﻼمية الدولية٠
 – ٢٠إسبـو :هي منظمة إذاعات الدول اﻹسﻼمية٠

ـ أسس قيام الحضارة اﻹسﻼمية هـي :

) اللغة العربية(

) الدين اﻹسﻼمي (

)الحضارات اﻷخرى (

٧

٨
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ـ خصائص الحضارة اﻹسﻼمية هي :
 -١إنسانية
 -٢تسامح
 -٣عالمية
 -٤إيمان وعمل
ـ مصادر بيت مال المسلمين هي :
 -١الزكاة
 -٢الخراج
 -٣الصدقات
ـ معابر الحضارة اﻹسﻼمية على قارة اوروبا هي :

الحروب الصليبية

اﻷندلس

بﻼد الشام

جزيرة صقلية

ـ م ن خ ﻼل دراس تك للحي اة العلمي ة ف ي الع الم اﻹس ﻼمي أكم ل الج دول
التالي بما يناسبه - :
العلــم

العـالـم

الكتـب

الفيـزيـاء

الحسن بن الهيثم

المناظر

الطب

الـرازي

الحاوي

الجغرافيا

اﻹدريسي

نزهة المشتـاق في اختراق اﻵفـاق٠
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ـ من خﻼل دراستك للمؤتمرات اﻹسﻼمية أكمل الجدول التالي :
المدينة التي عقد فيها المؤتمر
العـام
رقم المؤتمر

الثانـي

) ( ١٩٧٠
) ( ١٩٧٤

الرباط
ﻻهور

اﻷول
الثالـث

) ( ١٩٨١

مكة المكرمة

الرابـع

) ( ١٩٨٤

الدار البيضاء

الخامـس

) ( ١٩٨٧

الكويت

السـادس

) ( ١٩٩٠

السنغال

السابـع

) ( ٢٠٠٠

الدوحة

ـ أهم المضايق التي يسيطر عليها العالم اﻹسﻼمي :
٤ـ مضيق ملقا
 -١مضيق هرمز
٥ـ مضيق السند
 -٢مضيق باب المندب
 -٣مضيق جبل طارق
أهداف منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي :
السياسية :
 -١تعزيز التضامن اﻹسﻼمي
 -٢اتخاذ التدابير الﻼزمة لدعم السﻼم واﻷمن
 -٣إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم
اﻻقتصادية :
 -١تقديم القروض المالية
 -٢إنشاء البنك اﻹسﻼمي للتنمية
 -٣إنشاء الغرفة اﻹسﻼمية للتجارة
 -٤دعم التعاون في مجاﻻت اﻻقتصاد
اﻻجتماعية :
 -١العمل على محو التفرقة والعنصرية
 -٢دع م كف اح جمي ع الش عوب اﻹس ﻼمية ف ي س بيل المحافظ ة عل ى
استقﻼلها
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ـ عـدّد أهـم قـرارات المؤتمـر اﻹسﻼمـي الخامـس فـي دولـة الكوي ـت ع ام
١٩٨٧م؟
٣ـ إدانة اﻹرهاب
 -١دعم القضية الفلسطينية
٤ـ حل قضية القبارصة اﻷتراك
 -٢وحدة لبنان
ـ مـاهـي أهـداف كـل مـن :
 -١الهيئة الخيرية اﻹسﻼمية العالمية :
 -١معاون ة الفق راء والمحت اجين واﻻيت ام وتق ديم المس اعدات المالي ة
والعينية٠
 -٢نشر الثقافة اﻹسﻼمية٠
 -٢بيـت الزكـاة :
 -١جمع وتوزيع أموال الزكاة
 -٢القيام بأعمال الخير والبر
 -٣بث روح التكافل والتراحم
 -٣وكالة اﻻنباء اﻹسﻼمية ) إينـا ( :
 -١تعريف العالم بمشاكل الشعوب اﻹسﻼمية
 -٢تط وير اﻻتص ال والتع اون الفن ي ب ين وك اﻻت اﻷنب اء ف ي ال دول
اﻹسﻼمية
 -٣إقامة عﻼقة وثيقة بين دول اﻷعضاء وتنميتها في ميدان اﻹعﻼم
 -٤منظمة إذاعات الدول اﻹسﻼمية ) إسبـو ( :
٣ـ شرح القضايا اﻹسﻼمية
 .١نشر مبادئ الدعوة اﻹسﻼمية
 .٢تعريف الشعوب اﻹسﻼمية ببعضها ٤ـ تنمية التعاون بين الدول
اﻷعضاء في الميدان اﻻذاعي
 -٥المنظمة اﻹسﻼمية للتربية والعلوم والثقافة ) آيسيسكو ( :
 -١تشجيع التعاون بين دول اﻷعضاء
 -٢تقوي ة التع اون ب ين دول اﻷعض اء ف ي مي ادين التربي ة والعل وم
والثقافة
 -٣تدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة في إقرار السلم واﻻمن
٦ـ مـاهـي أنشـطة دار اﻵثـار اﻹسﻼميـة ؟
 -١إقامة المعارض داخل الكويت وخارجها
 -٢دورات تدريبية للفنون اﻹسﻼمية
 -٣ترميم وصيانة اﻵثار اﻹسﻼمية

١٠

ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻨﱯ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﲔ  -ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت  -ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ -ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ

ـ ﻻحظ الخريطة المرسومة إمامك واكتب مدلوﻻت اﻷرقام التالية - :
 – ١دوله تسمى السعودية

 – ٥جون اسمه الكويت

 – ٢خليج يسمى العربي

 – ٦جزيرة تسمى فيلكا

 – ٣جزيرة يسمى بوبيان

 – ٧خور يسمى عبدﷲ

 – ٤دوله تسمى العراق

 – ٨مدينة ) العاصمة ( تسمى الكويت
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١١

ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻨﱯ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﲔ  -ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت  -ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ -ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ

ـ ﻻح ظ خريط ة جمهوري ة الس نغال الص ماء المرس ومة إمام ك واكت ب
مدلوﻻت اﻷرقام التالية  :ص٨٧
 – ٥مدينة ) العاصمة ( تسمى داكار
 – ١دوله تسمى موريتانيا
 – ٢نهـر يسمى السنغال
 – ٣محيط يسمى اﻷطلسي) اﻷطلنطي (
 – ٤دوله تسمى مالي

 – ٦دولـة تسمى غينيا
 – ٧دولـة يسمى غينيا بيساو

١٢

ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻨﱯ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﲔ  -ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت  -ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ -ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ

ـ ﻻح ظ خريط ة جمهوري ة كازاخس تان الص ماء المرس ومة إمام ك واكت ب
مدلوﻻت اﻷرقام التالية  :ص٨٩
 – ١دوله تسمى روسيا  – ٦دولـة تسمى منغوليا
 – ٢نهـر يسمى اتش

 – ٧دولـة يسمى قرغيزستان

 – ٣بحر يسمى قزوين

 -٨بحيرة تسمى بلكاش

 – ٤دوله تسمى الصين

 – ٩بحر يسمى آرال

 – ٥العاصمة مدينة تسمى أستانا ١٠ـ دولة تسمى اوزبكستان

١٣

