
 
 

 (  2التقويم )الفصل الدراسي األول  مراجعةإجابة 

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2017  /      /التاريخ :                                                                        الثامن  : الصف

                                                                            والتربية الوطنية الدراسات االجتماعية  المادة :                                      .............................      اسم الطالب : ..

==================================================== 

                                                                                 السؤال األول : 

 أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : (  1) 

 

 

 

 

 اكتب عنوانا مناسبا للفقرة .   - 1 

 الهوية الوطنية 

 ما المقصود بالكلمات اآلتية :   - 2

  تجميع األشياء المتفرقة في كل واحد .الوحدة : 

 .  هي الشعور باالنتماء والوالء للوطنالوطنية : 

 وضح نتائج الوحدة الوطنية على شعب اإلمارات .  -3

 االستقرار .  –العدل والمساواة  –األمن واألمان 

 ما هو دورك في المحافظة على الوحدة الوطنية .  -4

 .  أتطوع لخدمة وطني –أتسلح بالعلم والقيم واألخالق  –عتز بهويتي الوطنية أ

 استنتج أثر تعدد القطاعات االقتصادية على قيام الوحدة الوطنية بين السكان .  -5

 المحافظة على الموارد االقتصادية .  –نشر األمن واألمان  –تعزيز الوحدة الوطنية 

 وضح األهمية اإلستراتيجية نتيجة موقع اإلمارات على ساحلين بحريين .  – 6

 .  تعد طريقا هاما للتجارة الدولية –التحكم في ممرات مائية هامة مثل مضيق هرمز 

 رعاه هللا  –اكتب تغريدة تعبر عن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  -7

 ) لنرسل رسالة واحدة ............... نحن لسنا إمارات ............ نحن دولة اإلمارات ( 

 وطن وتماسك المجتمع اإلماراتي والوسيلة في االستمرار وازدهار الدولة . الوحدة هي مصدر قوة ال

أولى الخطوات للمحافظة على الهوية الوطنية هي تنمية روح الوحدة الوطنية ، لذلك ينعم شعب اإلمارات بحياة 

آمنة ، يسودها العدل والمساواة ، في ظل وحدتهم الوطنية ، ويتكون مفهوم الوحدة الوطنية من عنصرين هما :   

في كل واحد ، والوطنية هي الشعور باالنتماء والوالء  ] الوحدة والوطنية [ الوحدة وتعني تجميع األشياء المتفرقة

  للوطن ، والقيام بواجباتنا ومسؤولياتنا ، بما يحقق أمنه واستقراره . 



               :                                                                              نيالثا السؤال

 اآلتية في مكانها الصحيح  :    المصطلحاتصنف (  2) 

 اإلنسان  النزاعات األهلية  قياس التنمية البشرية  التنمية البشرية 

 

 التعريف  مصطلح ال

 

 النزاعات األهلية

 

 من أهم المشكالت السياسية التي تعيق التنمية البشرية . 

 

 

 التنمية البشرية

 

عبارة عن عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب بهدف الوصول إلى مستوى 

 مرتفع من اإلنتاج والدخل . 

  

 

 اإلنسان

 

 هو أساس أي عملية حضارية والمحور الذي تستند إليه التنمية الشاملة . 

 

 

 قياس التنمية البشرية

 

هو دليل تصدره األمم المتحدة سنويا ويركز على ثالثة عناصر أساسية لقياس مؤشرات 

 التنمية البشرية . 

 

 

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  3) 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث : 

 صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية : (  4) 

 م  1971نوفمبر   30 م  .  1972ديسمبر  30أقدمت إيران على احتالل الجزر اإلماراتية الثالث في  -1

محكمة العدل تختص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الخالفات القانونية الدولية على أساس القانون الدولي .  -2

 الدولية 

  الغوص على اللؤلؤمن أهم المهن التي مارسها سكان اإلمارات في البحر الرعي وتربية الحيوانات .  -3

 دبي م القمة الحكومية الثالثة .   2015انعقدت في أبوظبي خالل شهر فبراير  -4

  كترونياإللمن أهم إنجازات دولة اإلمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات تنفيذ التعليم التقليدي .  -5

  الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة 

طنب 

 الكبرى 

طنب  أبو موسي 

 الصغرى 



 أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي : (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ضع عالمة ) (  5)  

 (       √ )                                       تتعدد العوامل التي أسهمت في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء اإلمارات .    -1

 (        ×)          أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا يحمل فيه فرنسا مسؤولية االحتالل اإليراني للجزر .          -2

 (      √)                                        من أهم مظاهر الوحدة الوطنية اإلماراتية الحركة االتحادية .                     -3

 (     ×)                                     يعتبر سوء التغذية من أهم المشكالت االقتصادية التي تعيق التنمية البشرية .      -4

 السؤال الرابع : 

 ضع فكرة مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية في المجاالت اآلتية : (  6) 

 فكرة التطوير مجال التنمية م

 التعليم 1

 

 التكنولوجيا الحديثةاستخدام 

 الصحة 2

 

 الربط والتعاون مع المستشفيات العالمية

 اإلدارة 3

 

 تخليص جميع المعامالت إلكترونيا

 اإلسكان 4

 

 توفير المسكن المالئم للبيئة

 

 ( أجب عن األسئلة اآلتية :  7)  

 ( .   ىأبو موس –طنب الصغرى  –الثالث ) طنب الكبرى  وضح دوافع االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية المحتلة -1

 الناحية اإلستراتيجية : التحكم في مضيق هرمز 

 .  الناحية االقتصادية : استغالل أكسيد الحديد األحمر والنفط الخام

 أسباب حرص دولة اإلمارات على إبداء حسن النية تجاه إيران .  -2

 .  بناء عالقات االحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة –حفاظا على األمن واالستقرار 

 حدد موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قضية الجزر اإلماراتية المحتلة .  -3

 إيران إلى حل الخالف سلميا . دعوة  –مساندة دولة اإلمارات 

 اإليرانية .  –تجاوز النزاع لتحسين العالقات الخليجية 

 

 تمنياتي بالتوفيق والنجاح انتهت األسئلة ،                                               


