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 (  2التقويم ) الفصل الدراسي الثالث مراجعة

 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 

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

 فسر تباين الدول في قوتها االقتصادية والسياسية والعسكرية .  –ب 

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

 .  أكتب تعريفا مناسبا لكل مما يأتي –ج 

 الدولة :  •

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

 الحكومة :  •

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

 تتشابه الدول في ثالث عناصر من أبرزها :  –د 

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

 

 

أصبح من الضروري وجود سلطا عليا لتنظيم شؤون األفراد والدولة ، وتتمثل في السلطة السياسية التي تمثلها الحكومة ، 

ويقصد بالدولة هي مجموعة من األفراد تعيش على مساحة محددة من األرض تجمعها سلطة حاكمة واحدة تتولى إدارة 

يدة من أبرزها : األرض والشعب والحكومة وتتباين الدول في شؤونها ، وتتشابه الدول كافة في عناصر وجوانب عد

 قوتها االقتصادية والسياسية والعسكرية نظرا الختالف العوامل الطبيعية والبشرية . 
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 :                                                                                                             السؤال الثاني 

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

 .  تعد التضاريس بأنواعها من العوامل المهمة في قيام الدول وقوتها وتؤثر في التركيب السياسي (       )         –أ 

 من أبرز الظواهر البشرية التي يُستند إليها في تعيين الحدود ورسمها الموقع الجغرافي . )             (  –ب 

 م .  1971ديسمبر  2ل نهيان رئيسا للدولة في تم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آ(  )             –ج 

 السكان هم العنصر الرئيس في تأسيس الدولة وقيامها فهم القوة المحركة والحيوية داخل الدولة .  ( )               –د 

 ( صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية :  3) 

 نهر األمازون هو الذي يفصل بين أمريكا الالتينية والواليات المتحدة األمريكية .  –أ 

 تحتل البرازيل المرتبة السابعة عالميا من حيث المساحة .  –ب 

 القناة التي تربط بين البحر الكاريبي والمحيط الهادي هي قناة السويس .  –ج 

 أمريكا الالتينية قارة كبيرة تغطي كل المساحة التي تقع جنوب البرازيل .  -د

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 :  اآلتيقارن بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وفق الجدول (  4) 

 أمريكا الوسطى أمريكا الجنوبية وجه المقارنة

المسطح الذي يحدها من 

 الشرق

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

 أكبر دولة من حيث المساحة

 

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

 المدار الذي يمر في أراضيها

 

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

 

 .  ية تسهم في تعزيز العالقة بين اإلمارات والبرازيل قدم مقترحات إبداع ( 5) 

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

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

 ( وضح اثنين من الخصائص التي تتصف بها الثروة الحيوانية في قارة أمريكا الالتينية .  6)  

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

................................................................................................................................................                                  
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 ( االبتكار :   7 )

 قدم مقترحات مبتكرة للحد من المشكالت اآلتية : 

  محدودية رقابة بعض الدول على مياهها اإلقليمية . •

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

 . قلة عدد سكان بعض الدول  •

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

        السؤال الرابع :                                                                                                     

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  8 (

 

 

 

 

 

 :   التالية في مكانها المناسب  ( ضع المصطلحات 9) 

 حدود السياسية ال الحدود الهندسية المجال الجوي  الهضاب

 

 التعريف مصطلحال

 

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

 

 مع خطوط الطول ودوائر العرض . هي الحدود التي تتماشى 

 

 

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

 

 تشغل جزءا كبيرا من مساحة أمريكا الالتينية ويتركز فيها السكان ومن أبرزها جيانا وبتاجونيا 

 

 

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

 

ألي المساحة من الفضاء الجوي الخاصة بدولة ما وتقوم الدولة بتقديم المساعدات المالحية 

 طائرة تطير في نطاق مجالها . 

 

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

 

 هي خطوط ترسم على الخرائط وتحدد نطاق سيادة الدولة فوق مساحة من األرض . 

 
 

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

  عوامل قيام النهضة األوروبية 

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


