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 (  2الفصل الدراسي الثاني التقويم ) مراجعةإجابة 

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2018  /      /التاريخ :                                                                         الصف : الثامن 

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

 

  :                                                                                 السؤال األول 

  أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : ( 1) 

 

 

 

 

  ضع عنوانا مناسبا للفقرة .  –أ 

 م  2117مشروع المريخ 

 . م  2117استنتج الهدف من مشروع المريخ  –ب 

 األحمر  علمية الستكشاف الكوكببناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خالل مئة عام ويتضمن برنامجا وطنيا إلعداد كوادر 

 . وضح اسم الجهة المكلفة بقيادة المشروع  –ج 

 مركز محمد بن راشد للفضاء 

 من خالل الجدول . األنشطة االقتصادية لسكان المناطق الداخلية والمناطق الساحلية  قارن بين  –د 

 

 المناطق الداخلية 

 

 المناطق الساحلية 

  

 

 الرعي والزراعة 

 

 

 الصيد والتجارة والغوص 

 

 

 

م في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خالل مئة عام ويتضمن  2117يستهدف مشروع المريخ 

برنامجا وطنيا إلعداد كوادر علمية الستكشاف الكوكب األحمر وقد تم تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة 

ل علوم الفضاء المشروع ووضع خطة أجيال لمدة مئة عام تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجا

 واألبحاث . 
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 من خالل الفقرة .  حدد الفترة الزمنية النطالق المشروع  –و 

 مائة عام 

 :                                                                                                             السؤال الثاني 

  :   فيما يليأمام العبارة الغير صحيحة (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √عالمة )  ضع ( 2) 

  دقيقة . 12قطار فائق السرعة بين أبوظبي والشارقة في زمن ال يتعدى الهايبر لوب مشروع لدراسة إطالق (     ×   )    –أ 

 م .   2030% من وسائل النقل لذاتية القيادة بحلول  25تسعى دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل (     √     ) –ب 

 ترام دبي يعد األول من نوعه في العالم خارج أوروبا . (     √   )   –ج 

 اهتمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بعلوم الفضاء والكون وأنشأت الوكالة الفرنسية لعلوم الفضاء . (     ×   )    –د 

 ( صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية :  3) 

 البني                                    . االقتصاد الذي يعتمد على الوقود األحفوري بشدة هو االقتصاد األخضر  –أ 

  الحكومة            . المنظمات الدولة سن القوانين والتشريعات  لتحقيق التنمية االقتصادية داخل الدولة دعمت  –ب 

  األخضر   . تصدرت دولة اإلمارات المركز األول بااللتزام باستخدام الديزل البني في كل المركبات التجارية   –ج 

  م  2009 م .  2007 تم تدشين مترو دبي تحت شعار المترو اختياري في عام  -د

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 بم تفسر (  4) 

 توجه دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو االقتصاد األخضر .  –أ 

 المحافظة على البيئة  –تحقيق التنمية االقتصادية  –تحقيق التنمية المستدامة 

 م في مجال االستدامة .  2021أهمية دور الفرد في تحقيق رؤية اإلمارات  –ب 

 المساهمة بمبادرات شخصية تنمي روح المشاركة لآلخرين  –الفرد جزء من المجتمع 

 .  م  2020انطالق مشروع مسار  –ج 

 كيلو متر   15ليصل محطة مترو نخيل هاربر أند تاور بموقع معرض اكسبو بطول 

 تطور شبكات النقل والمواصالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة .  –د 

 تحقيق السعادة للشعب  –زيادة عدد السكان  –التطور والتقدم في جميع المجاالت 

 



3 
 

 .   ( صوغ بأسلوبك تعريفا مناسبا للمفاهيم والمصطلحات اآلتية  5) 

  م الستكشاف الكوكب األحمر 2021تطلق اإلمارات مسبار للوصول لكوكب المريخ مسبار األمل :  •

                   

           هو شفرة حرفية إلرسال المعلومات التلغرافية نظام موريس : •

 

  كم 1200بطول شبكة وطنية للسكك الحديدية سوف تربط بين اإلمارات السبع شبكة االتحاد للسكك الحديدية :  •

 

  ركاب وهو يعمل بين منطقتي الممزر ودبي مارينا 10وسيلة تنقل فاخرة يمكنه نقل عدد ال يزيد عن التاكسي المائي :  •

 ( االبتكار :   6)

 م  2117ل دولة اإلمارات العربية المتحدة وقد انتهت من إنشاء أول مدينة على المريخ في عام تخي

  ما هي مالمح المدينة من وجهة نظرك . 

 مدينة متكاملة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا 

 مدينة خالية من التلوث 

 مدينة الفن والجمال والثقافة 

 مدينة مثالية ذات طابع مميز 

  تستخدم اإلنسان اآلليمدينة 

 

 السؤال الرابع :                                                                                                            

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  7 (

 

 

 

 

 

 

 

 الوظائف الخضراء  خدمات الطاقة 

 مكونات االقتصاد األخضر  

 خدمات المياه
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 :   التالية في مكانها المناسب  ( ضع الكلمات والمصطلحات 8) 

 

 دبي

 

 

 الدهو

 

 االتحاد

 

 الزراعة والرعي

 

 درجات اللؤلؤ

 

 

 المصطلح الكلمة و

 

 التعريف 

 

 

 درجات اللؤلؤ

 

نظام للتقييم ذا الخمس مستويات من برنامج استدامة لضمان جودة األداء وتقديم خدمات 

 . مميزة تحقق مخرجات ذات جودة عالية 

 

 

 االتحاد

 

 يلتقي فيها الخطان األحمر واألخضر لمترو دبي .  

  

 

 الزراعة والرعي

 

 .  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  اشتغلت بها القبائل التي سكنت المناطق الداخلية 

 

 

 دبي

 

 تستخدم فيها بطاقة سالك للمواصالت . 

 

 

 الدهو

 

 سفن صغيرة تستخدم المراسي الصغيرة المبنية من الحجر .

 

 

 ( أعط مثاليين اثنين لكل مما يأتي :   9) 

 دور الحكومة في تحقيق االقتصاد األخضر .  –أ 

 سن القوانين والتشريعات 

 تشجيع الريادة واالبتكار 

 ممارسات يمكن تطبيقها من قبل األفراد لدعم مبادرات الدولة نحو االقتصاد األخضر .  –ب 

 ترشيد االستهالك 

 استخدام بدائل صديقة للبيئة 


