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 الفصل الثالث الصف الثامن  مراجعةأجوبة 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 مااالسم العربي للنبات الساحلي المعروف ب )المانجروف(؟ 

 1 القرم 

الهرم  2  

العسبج  3  

الشوع  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 فيم تستعمل أوراق شجرة القرم بشكل أساسي؟ 

 1 كأعالف للماشية 

للزينة  2  

صناعة الورق  3  

كدواء  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

كيف أثرت الظروف المناخية والموقع الجغرافي لدولة االمارات العربية المتحدة  

 على طبيعتها النباتية؟

جعلت طبيعتها النباتية غنية  1  

 2 جعلت طبيعتها النباتية فقيرة 

جعلت نباتاتها مثمرة  3  

جعلت نباتاتها متنوعة 4  

 

:الصحيحةاختر اإلجابة    

 من استخدامات نبات القرم في الماضي: 

استخدم كمصدر للورق  1  

 2 استخدم كمورد لالخشاب  

استخدم في صناعة المالبس  3  

استخدم كمصدر للوقود  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 من النباتات الساحلية نبات نجم ونبات الهرم ونبات عكرش. 



ا. علي الحربي                                   الدراسات االجتماعية                                            مدرسة سعد بن معاذ              

نجم في دولة االمارات العربية المتحدة؟ في ضوء العبارة السابقة أين ينتشر نبات   

 1 على طول ساحل الخليج العربي 

صحراء الربع الخالي 2  

منطقة حتا   3  

المنطقة الداخلية  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 شجرة السمر شجرة جبلية تنتشر في المناطق الجافة وشبه الجافة.

نتشر فيها أشجار السمر  احدى هذه المناطق في دولة االمارات العربية المتحدة ال ت 

 وتقع في امارة الشارقة حددها. 

 1 كلباء 

العين   2  

الذيد  3  

سويحان    4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ما الفائدتان البيئيتان لشجرة الشوع؟ 

 1 تلطيف الجو 

 2 مكافحة التصحر 

صناعة مواد التجميل  3  

عالج لالمراض  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

- الجبلية التي أمر الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ما الشجرة  

بعدم التعرض لها عند تنفيذ المشاريع في امارة ابوظبي؟  -يب هللا ثراه ط  

 1 السمر

عكرش   2  

نجم   3  

الهرم  4  
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 اخترالمصطلح الصحيح:

ينبتها: االنسان او يرويها او النباتات التي تنمو من تلقاء نفسها دون ان يرعاها   

النباتات المهجنة  1  

النباتات المائية  2  

 3 النباتات الطبيعة 

الزراعية النباتات  4  

 

 اإلجابة الصحيحة: 

جودة في شجرة الشوع؟ المعادن المواختر  ما فائدة   

 1 االنتشار والنمو السريع  

في الجو مقاومة االفات الموجودة  2  

النمو في درجات الحرارة العالية  3  

االوكسجين انتاج   4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

المناظر وتسمى  وتجميل التشجير المفيدة في مجاالت األشجار شجرة السمر من 

الشائكة. المنتشرة نظرا الفرعها  ب بشجرة المظلة   

شجرة السمر؟ بماذا توصف    

 1 المظلة الشائكة  

المظلة الراسخة  2  

المظلة المتكيفة  3  

 اختر اإلجابة الصحيحة:

الخيارات االتية يعتبر من الصناعات االستخراجية؟ أي   

انتاج الكهرباء  1  

الطائرات  2  

السجاد  3  

 4 النفط 
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 برايك, ماسبب تنوع المناخ والنبات الطبيعي في قارة أمريكا الالتينية؟ 

بسبب اتصالها بامريكا الشمالية  1  

بسبب قلة السالسل الجبلية  2  

 3 بسبب كبر واتساع مساحتها 

بسبب كثافتها السكانية  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

ما اسم الدولة التي عززت معها دولة االمارات العالقات الدبلوماسية من قارة  

 أمريكا الالتينية؟ 

فنزويال  1  

 2 البرازيل 

بنما  3  

نيويورك  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

)الحكومة( الواحدة؟ ماذا يطلق على الدولة ذات السلطة   

الدولة المركبة   1  

الدولة المعقدة  2  

 3 الدولة البسيطة 

الدولة االتحادية  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

والمشرب  عالم اعتمد االنسان في المرحلة البدائية من حياته في توفير الماكل 

 والمسكن؟ 

المنظمة  1  

الحكومة  2  

 3 الطبيعة 

النقابة  4  
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الصحيحة:اختر اإلجابة    

 م العامل الذي ساهم في استقرار االنسان ونشوء القرى والمدن؟

كتشاف الذهب   1 ا  

كتشاف النار  2 ا  

كتشاف الزراعة   3 ا

كتشاف النفط  4 ا  

 اقرا ثم اختر اإلجابة الصحيحة: 

مجموعة منظمة من االفراد تعيش على مساحة محددة من األرض تجمعها سلطة  

   حاكمة واحدة تتولى إدارة شؤونها

 ما المصطلح المناسب للتعريف السابق؟ 

الحكومة  1  

 2 الدولة 

الوزارة   3  

الشعب  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ما العنصر الذي تختلف فيه الدول عن بعضها بعضا؟ 

األرض  1  

 2 النظام السياسي 

السلطة  3  

الشعب  4  

  

 اختر اإلجابة الصحيحة:

باليابسة بالكامل؟ ماذا يطلق على الدول القارية المحاطة   

 1الدول الحبيسة 

الدول المفتوحة  2  

الدول االستوائية  3  
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ة: اقرا ثم اختر اإلجابة الصحيح   

أدى تفشي وباء فيروس كورونا في اآلونة األخيرة الى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في  

 جميع انحاء العالم 

الفيروس؟ كيف ساهمت الحدود السياسة في الحد من انتشار هذا    

تطوير تقنيات لرصد التطورات الصحية   1  

إيقاف العالقات مع الدول الموبوءة  2  

 3 إيقاف السفر بين الدول

تمويل صندوق النقد للدول الفقيرة  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 أي من الخيارات االتية يعتبر من عوامل قيام النهضة في دولة إيطاليا؟ 

القسطنطينية ثراء مدينة   1  

 2 الموقع الجغرافي المميز

وجود البابوية في فرنسا   3  

سيطرة رجال الكنيسة   4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

حركة الدراسة التي تناولت حياة االنسان من النواحي  المصطلح الذي اطلق على  

 األدبية والفنية والعلمية هو: 

 1 اإلنسانية 

األدبية  2  

الحياتية  3  

العلمية  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 في أي عصر تحرر العقل اإلنساني من قيود القرون القديمة؟ 

العصور الوسطى  1  

 2 عصر النهضة 

العصر الروماني  3  

العصر العباسي  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 بماذا اتهمت الكنيسة مخالفها في الراي العلمي ولو كان صحيحا؟

بالسحر   1  

بالرجعية  2  

بالعبودية  3  

 4 بالهرطقة 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

م؟   1538من الذي صمم تخطيطا لميدان المركز المدني لروما بعد عام    

كوبرنيكوس  1  

جون كالفن  2  

 3 مايكل انجلو

مكيافيلي  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 أي من االتية من اعمال الفنان مايكل انجلو؟

الجنون كتاب مدح  1  

لوحة الموناليزا  2  

 3 لوحة يوم القيامة 

لوحة العشاء األخير 4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 من مؤلف كتاب تأسيس الديانة المسيحية؟ 

 1 جون كالفن  

مايكل انجلو 2  

كوبرنيكوس   3  

مكيافيلي  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ما اسم المدينة التي ولد بها المفكر مكيافيلي؟ 

 1 فلورنسا 

روما  2  

باريس  3  

مدريد  4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ما سبب تسمية أمريكا بهذا االسم؟ 

الن أمريكا تتكون من ثالث قارات  1  

الن االمريكتين هم السكان االصليون  2  

 3 نسبة الى مكتشفها امريكو فيسبوتشي 

السكان الالتينيين القدامى نسبة الى  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

 أي االتية تعد من الدوافع االقتصادية لحركة الكشوف الجغرافية؟ 

 1 السيطرة على ثروات الدول المكتشفة 

نمو روح العلم والبحث والتنقيب  2  

تقديم نظريات تثبت كروية األرض  3  

ليكي نشر المسيحية على المذهب الكاثو 4  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 أي االتية تعد من النتائج العلمية لحركة الكشوف الجغرافية.؟ 

اتصال الكنيسة بالدعاة  1  

 2 اتصال الشرق بالغرب 

انتشار تجارة الرقيق  3  

انتشار مفهوم االستيطان  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

كتشافه ولم يكن معروفا قبل   الكشوف الجغرافية ما المسطح المائي الذي تم ا

 االوربية؟ 

المحيط االطلنطي  1  

البحر المتوسط  2  

المحيط الهندي  3  

 4 المحيط الهادي 

 

 اقرا, ثم اختر اإلجابة الصحيحة: 

 ساهمت حركة الكشوف الجغرافية األوروبية في نشر الكاثوليكية في االمريكيتين 

 ما نوع النتائج المترتبة على هذه المهمة؟ 

االقتصادية النتائج   1  

 2 النتائج الدينية 

النتائج العسكرية  3  

النتائج العلمية  4  
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 اختر اإلجابة الصحيحة:

التي لقيت رواجا كبيرا بين االوربيين بعد حركة الكشوف   نسانية  اما التجارة الال

 الجغرافية؟ 

 1 تجارة الرقيق 

تجارة التوابل  2  

تجارة االقمشة  3  

تجارة الماشية  4  

 

اإلجابة الصحيحةاختر    

 الى اين انتقل مركز التجارة بعد حركة الكشوف الجغرافية االوربية؟ 

الى االمريكيتين  1  

 2 الى غرب أوروبا 

الى استراليا  3  

الى شرق اوروبا  4  


