
  

 1  صفحة رلم

 

 (1) األولالفصل الدراسً  مراجعة                                               

 2020-2019العام الدراسً  

 2019/  /    الشعبة:........                                             التارٌخ : -  الثامنالصف : 

 الدراسات االجتماعٌةالمادة :                اسم الطالب : ...............................                

 

 السؤال االول :

 ألرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالٌة : -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................ضععنوانامناسباللفمرة3......................-أ

 دي.أذكرأثنٌنمنأجهزةاألمنفًبال-ب

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

 استخلصحمٌمةمنالنص.....................................................-ت

 .وزارةالداخلٌةأكتباثنٌنمنمهام-ث

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

 ؟فٌماٌخصاالمنالوطنًأهدافسٌاسةدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدة-ج

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

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

 

سٌاسة دولة االمارات العربٌة المتحدة فٌما ٌخص اإلجراءات الالزمة إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث،  تهدف

وتعزٌز إمكانٌات الدولة فً ادارتها ، ووضع متطلبات ضمان إستمرارٌة العمل خاللها والتعافً السرٌع منها، 

االتصال على المستوى االتحادي والمحلً باالستعداد والتخطٌط المشترن، وباستخدام كافة وسائل التنسٌك و

من خالل عدة أجهزة داخلٌة وخارجٌة ٌرأسها صاحب السمو  والخاص، بهدف المحافظة على األرواح والممتلكات.

الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان رئٌس الدولة, حٌث تموم وزارة الدفاع باإلشراف على جمٌع المسائل المتعلمة 

ن بالموات المسلحة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالتنسٌك مع السلطات المحلٌة فً كل إمارة. وتعد مشارٌع لوانٌ

إلى الوصول لمجتمع  وزارة الداخلٌة تهدفبشأن استٌراد األسلحة والذخائر ذات طبٌعة االستخدام المدنً , كما 

وحفظ هٌبة الدولة عن أكثر أماناً والحفاظ على النظام واألمن، واإلسهام فً تحمٌك العدل من خالل سٌادة المانون، 

ً وعملٌاً. وتشمل المهام واالختصاصات الرئٌسٌة لوزارة الداخلٌة  حماٌة أمن طرٌك أجهزة شرطٌة فعالة مٌدانٌا

 . الدولة و تنظٌم حركة السٌر والمرور على الطرق الداخلٌة والخارجٌة

 



  

 2  صفحة رلم

 

 السؤال الثانً :

 

 ( أمام العبارة الخاطئة . ×( أمام العبارة الصحٌحة وإشارة )  ضع إشارة )  -1

 

 منإنجازاتالدولةفًمجالاألمنالوطنًإنشاءهٌئةاألمناإللكترونً. )     (-أ

 منمظاهرالوحدةالوطنٌةالبنٌةالثمافٌة.)     (-ب

 والنفطالخام.االحمرمنالناحٌةااللتصادٌةٌتوفرفًالجزراإلماراتٌةالمحتلةكمٌاتكبٌرةمنأكسٌدالحدٌد)     (  - ت

 علمالسكانعلمحدٌثولٌسلهأيجذورلدٌمة.)     ( -ث

 عدداإلناثفًدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدةٌفوقعددالذكور.)     (-ج

 سنةوأكثر.06كبارالسنهًالفئةالعمرٌةبٌن)     ( -ح

 التربةالرسوبٌةتعتبرمنانواعالتربةالطاردةللسكان.)     ( -خ

 %منسكاناالماراتعلىالسواحل.06ٌتركزحوالً(   )  -د

 النظامااللتصاديالمشترنالذيٌملنفٌهاالفرادأوالجماعاتالموارداإلنتاجٌةملكٌةخاصة.)     ( -ذ

 ٌستمدالنظامااللتصادياإلسالمًمبادئهولواعدهمنمصادرالدٌناإلسالمً.)     ( -ر



 



  

 3  صفحة رلم

 

 : لثالسؤال الثا

 اإلجابة الصحٌحة من بٌن االلواس .اختر  -2

 حماٌةأرضالوطنمنجزاتةمنأبعاداألمن....................... - أ

(الوطنً–البٌئً–االلتصادي)

 منأهدافالخدمةالوطنٌة.......................... - ب

 (رفعكفائةحفظالمعلومات–معالجةالمضاٌاالبسٌطة–تعمٌكالوالءواالنتماء)

 تدعمالعاللاتبٌنالدولمنمهام...........................المحافظةعلىموالفسٌاسٌةواضحة - ت

 (وزارةالخارجٌة–وزارةالداخلٌة–وزارةالدفاع)

 ألدمتإٌرانعلىإحتاللالجزراإلماراتٌةفً...................م - ث

(8201–8206–8208) 

 بٌاناٌحملفٌه.............مسؤولٌةاإلحتاللاإلٌرانًللجزر.أصدرمجلسجامعةالدول - ج

 (الوالٌاتالمتحدةاالمرٌكٌة–فرنسا–برٌطانٌا)

 ......................06تحتفلدولةاالماراتبٌومالشهٌدكلعامفً - ح

 (دٌسمبر-نوفمبر–اكتوبر)

 ...................إنتمالالسكانمندولةالًدولةأخريتسمً - خ

 (الهجرة–الترحال–السفر)

 توزٌعالسكانوفكأعمارهمٌسمًالتركٌب..................... - د

 (التعلٌمً-العمري–نوعًال)

 منالعواملالطبٌعٌةالتًتؤثرفًتوزٌعالسكان................. - ذ

 (التضارٌس-الحروب–الحرفة)

 التًتؤثرفًتوزٌعالسكان...................منالعواملالبشرٌة - ر

 (المناخ-المواصالت–التربة)

 أولنظامعرفهاإلنسانفًالتارٌخ...................... - ز

 (المشترن-الرأسمالً–البدائً)







  

 4  صفحة رلم

 



: رابعالسؤال ال


 أكمل المخططات التالٌة بما ٌناسب : - أ

 

 ) األمن الوطنً (

 

 

 

 

 

 

 

 ) لضٌة الجزر اإلماراتٌة الثالث المحتلة (

 

 

 

 

 

 

 

 ) سكان العالم (

 

 

 

 

 

 عوامل طبٌعٌة عوامل بشرٌة

  

  

  

أألمن فً بالديأجهزة   

 خارجٌة ..............

 مثال 

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

 مثال

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

مظاهر السٌادة اإلماراتٌة 

 على الجزر المحتلة

العوامل المؤثرة 

توزٌع السكانفً   



  

 5  صفحة رلم

 

 السؤال الخامس :

 :أجب عن االسئلة التالٌة  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

؟منخاللدراستنوضحالمضٌةالتًتنالشهاالخرٌطة

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

؟راإلماراتٌةالثالثالمحتلةالجز

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

؟الدولةالمحتلةللجزرالثالث

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

؟أولشهٌدفًدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدة

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

3حددعلىالخرٌطةالتًأمامن  

 ..................ساحلٌةمزدحمةبالسكانمدٌنة.1

 .....................عاصمة.2

 مناطكٌملفٌهاعددالسكان.3

 .......................واحة.4

 ........................خلٌج.5

 حددعلىالخرٌطةالتًأمامن3

 تنازلٌامنحٌثعددالسكانالمدٌمترتٌبلاراتالعالم.6

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

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

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

 دولتطبكالنظمااللتصادٌةالتالٌة2-3

................ًالنظامااللتصاديالرأسمال 

االشتراكً.................النظامااللتصادي 

....................النظامااللتصاديالمختلط 

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



  

 6  صفحة رلم

 

 السؤال السادس :

  مهارات التفكٌر  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضععنواناللمشكلةالتًتراهاأمامن؟

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

؟االسباب  

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

؟للحدمنهذةالظاهرةلدمحلوالإبداعٌة

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

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

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

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

حددالمشكلةالتًتنالشهاالصورة؟

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

توزٌعالسكانفًالعالم؟كٌفتوثرعلى

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

لدمممترحاتلتالشًتلنالخالفات.

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

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

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

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


