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غــــزة – برنامج التربية والتعميم 

  
الموحد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني     مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي 

 2018-2017لمصف الثامن لمعام الدراسي     وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم  

 الدراسات االجتماعية: الـــمـــــــــادة
 ساعة ونصف:   زمن االختبار 

 :     الفترة  

......  ...........: ............................المدرسة
 :الدرجة 

 : .....الشعبة : ....................... ة /اسم الطالب

 
 
 
  

 

  ( درجات 10                                        ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي: السؤال األول
  للعالم اإلسالمً                      " القانون فً الطب " صاحب كتاب .1
الفارابً . ابن رشد              د. ابن سٌنا                  ج. الرازي                   ب. أ

  
                                            انطلقت الكشوف الجغرافٌة من دولة   .2
الٌونان  . إٌطالٌا                 د. فرنسا                   ج. البرتغال                ب. أ
 
  اصطحب المكتشف فاسكو دي جاما البحار احمد بن ماجد للوصول    .3
مضٌق ماجالن  . الهند            د. رأس الرجاء الصالح      ج. كوبا                   ب. أ
 
                                     بدأت الثورة الصناعٌة فً منتصف القرن    .4
التاسع عشر . السابع عشر        د. الثامن عشر               ج. السادس عشر        ب. أ
 
  كل ما ٌلً من عوامل قٌام الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا ما عدا .5
االهتمام باالختراعات   . الحركات اإلصالحٌة  د. النشاط التجاري  ج. االستقرار السٌاسً   ب. أ
 
  ٌعرف السكان االصلٌون لقارة أمرٌكا الشمالٌة باسم       .6
الهنود الحمر    . الرولة              د.الالب                  ج . االسكٌمو            ب. أ
 
  سقط سجن الباستٌل الذي ٌعد عٌدا قومٌا عند الفرنسٌٌن عام   .7
م 1798. م                 د1789. م             ج1788. م               ب1759. أ
 
                                      شكل االستعمار الفرنسً فً تونس كان   .8
حماٌة  . انتداب                د. احتالل عسكري       ج. وصاٌة                   ب. أ
 
  تصدى للحملة الفرنسٌة على فلسطٌن والً عكا  .9
محى الدٌن العنً  . ظاهر العمر       د. احمد باشا الجزار    ج. إبراهٌم باشا           ب. أ
 

  الغى مصطفى كمال اتاتورك الخالفة اإلسالمٌة عام  .10
 م1922. م                    د1924. م           ج1920. م               ب1917. أ

شارة  ( √ )ضع إشارة : السؤال الثاني  ( درجات5):     فيما يأتي أمام العبارة الخطأ ( x) أمام العبارة الصحيحة وا 

 .                                   بقٌت جزٌرة صقلٌة بأٌدي المسلمٌن ثمانٌة قرون .)    ( 1
 .    أطلق األوروبٌون على المحٌط الهندي بحر الظلمات. )    ( 2
 .                                              اخترع العالم جٌمس واط االلة البخارٌة. )    ( 3
 م     1561 قامت الثورة الفرنسٌة بسبب اصدار قانون التجارة عام . )    ( 4
                              . تعد سٌطرة برٌطانٌا على قناة السوٌس سٌطرة اقتصادٌة. )    ( 5
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  (درجات 6                                          ) :                      أجب عن األسئمة التالية :السادسالسؤال 

 :-بم تفسر. (أ) 
 اعتبار ثورة المستعمرات االمرٌكٌة ثورة انفصالٌة ؟   .1

 :----------- ------------------------------------------------------------------------------------------.السبب
 م؟  1789عقد مجلس طبقات االمة فً فرنسا عام .2

 :------------------ ------------------------------------------------------------------------------------.السبب
 

 :-ما النتٌجة المترتبة على.(ب)
 النشاط التجاري على ظهور عصر النهضة فً أوروبا ؟   .1

 :------------------- ---------------------------------------------------------------------------------.النتٌجة
 االستعمار األوروبً على الوطن العربً ؟   .2

 :-------------------- -------------------------------------------------------------------------------.النتٌجة 
 

 :-اقترح حال للمشكلة التالٌة. (ج)
 هجرة االٌدي العاملة من الرٌف الى المدن ؟   .1

 /-------------------------------------------------------------------------------------------------------.الحل
 :-ما رأٌك فً الموقف التالً .(د  )

 وقوف العرب الى جانب برٌطانٌا فً الحرب العالمٌة األولى ضد العثمانٌٌن ؟  
 /------------------------------------------------------------------------------------------------------رأٌك

 

  (  درجات5)               :                                     اكتب ما تدل عميه العبارات التالية:ثالث الالسؤال 

 .قٌام مجموعة من الغرباء بالسٌطرة على السكان األصلٌٌن أو إبادتهم أو طردهم من وطنهم  ...( ............)..........1
 .                رحالت قام بها األوروبٌون الكتشاف مناطق جدٌدة من العالم...( ............)..........2
 .           الفترة الممتدة من نهاٌة القرن الخامس حتى منتصف الخامس عشر...( ............)..........3
 .            تطورا صناعٌا فً وسائل اإلنتاج المختلفة بمنتصف الثامن عشر...(  ............)..........4
 .    قٌام الدولة االستعمارٌة بإدارة شؤون المناطق المستعمرة بحجه النهوض بها...( ............)..........5

 

 (  درجات 4 ):                                   اقرأ النص التاريخي ثم أجب عن األسئمة التي تميه :السؤال الرابع

 تعد حركة الكشوف الجغرافٌة من العوامل الحاسمة النتقال أوروبا من العصور الوسطى الى العصور الحدٌثة ، وقد " 
 "كانت أجزاء كبٌرة من العالم مجهولة ال ٌعرف األوروبٌون عنها شٌئا، حتى بداٌة القرن الخامس عشر المٌالدي

 .مٌالدي -------------- بدأت الكشوف الجغرافٌة بالقرن .1
 ----------------.انطلقت الكشوف الجغرافٌة من دولة .2
 --------------.أطلق األوروبٌون على المحٌط األطلسً .3
 . الشكل ------------ كان األوروبٌون ٌظنون أن األرض .4

  (  درجات5 )                        :                        التاليةجمل في ال خطما تحتهحح  ص:خامس الالسؤال 
 

     ) -----------  (      الحمفاءوقفت الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى الى جانب دول .1
                              ) -----------  (    كميبرقادة الحممة الفرنسية عمى مصر الجنرال  .2
                      ) -----------  (      اإليطاليمازالت مدينتا سبتة ومميمة تخضع لالحتالل .3
                           ) -----------  (     ابن سينالمعالم الجغرافي " نزهة المشتاق " كتاب  .4
     ( -----------  ) تشكل اكبر طبقة في المجتمع الفرنسي                  النبالءكانت طبقة  .5
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  ( درجات5)                                     :-العالم أكتب ما تشير إليه األرقام أمامك خريطة : لسابعالسؤال ا

 

 : -------------دولة  .1

           2        3             5             1: -------------                        قارة  .2

 : -----------المحيط  .3

 :  ----------مضيق  .4

 4:  ----------                                                                       البحر  .5

 

 

 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح 

 

 

 

 

 

 

 


