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 التقويم الثاني للفصل الدراسي الثالثمراجعة 

 2019-2018العام الدراسي  

 5/2019 /    التاريخ :                                   ........الشعبة:........ -  ثامنالالصف :

 الدراسات اإلجتماعية:المادة                                            :......................اسم الطالب 

 

    السُّؤاُل األََوُل : 

 أكمل  العبارات اآلتية بالتكملة المناسبة : 

 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج .. من إيجابيات الثورة الصناعية الرابعة ) الفرص والتحديات ( -

 

 اإلتصال الحضاري مع المسلمين ... النهضة في ايطالياأسباب من  -

 

 السلطان محمد الثاني  .. الذي فتح القسطنطينية هو  قائدال -

 

 

 :  السؤال الثاني

 فيما يلي : ضع دائرة حول اإلجابة الّصحيحة

 

 :  أي من اآلتي يعد من العوامل التي أدت إلى قيام النهضة األوروبية -1

 الطرق  -د     اإلتصال مع المسلمين -ج        ثراء المدن  -ب       احياء العلوم القديمة -أ

 

 

 : يقصد بها الدولة التي تكون فيها حكومة واحدة -2

 دولة المركبةال  -د    لدولة البسيطةا -ج      تحاد الفدرالياإل -ب    إلتحاد الكونفدراليا -أ

 

 :  أي من اآلتي ال يعتبر من أسس قيام الدولة  -3

 شركاتال –د                 رضاأل –ج                  حكومةال  -ب                شعبال -أ

              

 : الدولة البسيطةمن األمثلة على   -4

 االتحاد األوروبي -د             واليات المتحدةال -ج              ماراتاإل -ب           مصر -أ

 

 :هي خطوط ترسم على الخرائط وتحدد نطاق سيادة الدولة فوق مساحة من االرض   -5

 الحدود السياسية -د       المسطحات المائية -ج      الدولة المركبة -ب       الدولة البسيطة -أ

 

 سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبة هو :     – 6

 الطاقة الكهربائية -بوت     دوالر -الثورة الصناعية     ج -ب الذكاء اإلصطناعي     -أ
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 : السؤال الثالث 

 ( امام العبارة الغير صحيحة فيما يلي : Xامام العبارة الصحيحة وإشارة )(  √)ضع إشارة  -16

 

 . تتركز السدود في المناطق الشمالية والشرقية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  (      √ )        -أ

 .  تعتبر األنهار من الحدود التي تساير الظواهر الطبيعية(    √)       -ب

 . 19الثورة الصناعية األولى كانت في القرن (   X   )  -ت

 

 : السؤال الرابع 

 

 : الصناعية قارن بين ما يليلثورة من خالل دراستك  لدرس ا 

 

 الثورة               

 

 اإلنجازات الفترة الزمنية

 األولى         

 

الطاقة الى استخدام التوصل  الثامن عشر القرن 

 ميكانيكا واالنتاج الالبخارية 

 الثانية         

 

الطاقة الكهربائية وصول  التاسع عشر القرن 

 والقدرة عللى االنتاج 

 الثالثة        

 

 الطاقة الحاسوبية اختراع  العشرين القرن 

 الرابعة        

 

 الروبوتات  ناعية الثالثةالثورة الصامتداد 

 االصطناعي الذكاء 

   

 السؤال الخامس :

 

 أجب عما يلي من اسئلة :  ثورة الصناعيةمن خالل دراستك  لل

 

 :  ثورة الصناعية الرابعةمزايا الأثنين من  رأذك – أ 

 

  ومستوى التعقيد السرعة 

 

  الممتد والشامل لجميع نواحي الحياة التاثير 
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 :السؤال السادس 

 

 انسب األعمال اآلتية ألصحابها وفق الجدول اآلتي :                                            

 يوم القيامة (  -األمير   -قصتي    -الكوميديا اإللهية    -مدح الجنون  -) الموناليزا 

 

 األعمال  صاحب العمل 

 

 ميكافيلي 

 

 االمير 

 

 مايكل أنجلو 

 

 

 القيامة يوم 

 

 الشيخ محمد بن راشد 

 

 

 قصتي 

 الموناليزا  ليوناردوا دافنشي

 الجنون مدح  اراسموس

 اإللهية الكوميديا  دانتي

 

 

 أذكر ايجابيات وسلبيات الثورة الصناعية الرابعة من خالل  الجدول التالي :                         

                                                                                              

 السلبيات اإليجابيات

 

 تكاليف االنتاج تخفيض       

 

 ية صحية افضل لالنسان في رعااالسهام       

 

 

 

 البطالة انتشار   

 

     المساواة واتساع الفجوة بين االغنياء والفقراء عدم 

 

       

 

 

 

 

                          


