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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 
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
  2018-2017  للعام الدراسً الثامنللصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

   :.......................................المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

:                                                                                           الدرجة ساعة ونصف:     زمن االختبار  

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

 ظهر اإلسالم زمن العصور.1
الحدٌثة .     ج    الوسطً                   .    ب         القدٌمة            .أ 

 
 بدأت الحمالت الصلٌبٌة فً نهاٌة القرن.2
السادس عشر .    ج  الثانً عشر                 .   ب  الحادي عشر             .أ

 
 أطلق األوربٌون علً المحٌط األطلسً.3
بحر الروم .  بحر الظلمات                     ج. بحر القلزم                  ب. أ
 
كان نظام الحكم فً برٌطانٌة من النوع - 4
المطلق . الرأسمالً                       ج. الدٌمقراطً                  ب. أ

 
 اسم ٌطلق على قبائل الهنود الحمر البٌرو.5
االزتك .     ج    االنكا                        .  ب          الزاندي           .أ

 
 قامت الثورة الفرنسٌة عام.6
 1779.                            ج1789.     ب                   1788.أ

 
 ظهر االستعمار االستٌطانً فً الوطن العربً.7
الفرنسً فً سورٌا .  البرٌطانً فً السودان        ج.     ب   الصهٌونً فً فلسطٌن .أ

 
 من الدول العربٌة التً خضعت لالستعمار البرٌطانً.8
لٌبٌا .  العراق                           ج. مصر                    ب.   أ
 
 كان النجلترا مستعمرة فً -9

إٌران .   ج                          الهند .  ب             العراق . أ

 
 م فً بارٌس بفرنسا1919عقد مؤتمر عام  -10

ساٌكس بٌكو .    ج                    سان رٌمور               ب.الصلحب. أ
 

 اتجه األسبان فً اكتشافاتهم نحو الغرب(   ) .1
 أدى التطور العلمً إلً التخلص من قٌود الكنٌسة(   ).2
اعتمد اإلنسان على اآللة ثم على الٌد فً صناعة األشٌاء                 (   ).3
 كانت أوروبا تعٌش فً استقرار سٌاسً ودٌنً قبل اكتشاف أمرٌكا الشمالٌة (   ).4
 بداٌة القران السادس عشر    ظهرت األطماع األوربٌة فً الوطن العربً منذ (   ).5
 

  ( درجات 10                                        ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي: السؤال األول

شارة  ( √ )ضع إشارة : السؤال الثاني  ( درجات5):     فيما يأتي أمام العبارة الخطأ ( x) أمام العبارة الصحيحة وا 
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  (  درجات5)               :                                     اكتب ما تدل عميه العبارات التالية:ثالث الالسؤال 

 مخترع الطابعة فً القرن الخامس عشر.)...........................(1
 نظام اجتماعً اقتصادي وسٌاسً حربً قائم على حٌازة األراضً. )...........................(2
 ثورة قامت فً برٌطانٌا فً القرن الثامن عشر وأدت إلً تطور وسائل اإلنتاج. )...........................(3
 قاد الثورة فً المستعمرات األمرٌكٌة ضد برٌطانٌا. )...........................(4
 تسهٌالت تقدمها الدولة العثمانٌة للدول األجنبٌة بهدف تشجٌعهم على إقامة استثمار أموالهم وخبرتهم. )...........................(5
  

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

 . القدٌمالكشوف الجغرافً من أهم مالمح العصر...........................(.)1
 . قرون أربعاستمرت الحروب الصلٌبٌة حوالً...........................(.)2
 . النروٌجأخذ األمرٌكٌٌن ٌهربون الشاي من...........................(.)3
 .من دول التحالف الدولً ضد فرنساالدنمارك  ...........................(.)4
 . الصحراوٌةتقع مدٌنة نابلس ضمن المناطق...........................(.)5

  (درجات 6                                          ) :                      أجب عن األسئمة التالية :خامسالالسؤال 

 :-بم تفسر. أ

 ,قيام االستعمار بزرع الكيان الصهيوني في فمسطيني .1
 ----------------------------------------------------------------- ـ:السبب 

 ـ:ما النتيجة - ب
م 1776رفض بريطانيا الغاء ضريبة الشاي عام .1

 -----------------------------------------------------------------ـ:النتيجة 

 ـ:اقترح حالًال - ج
 .التموث الناجم عن الثورة الصناعية 

 ------------------------------------------------------------------ـ:الحل 

قاموا بالتصعيد االستعماري البريطاني ؟   عمى أن سكان المستعمرات األمريكيةاًال برهن تاريخي.د
 ----------------------------------------------------------------------

 "   ألطماع الغزاة المستعمرين لمتصدي زعماء وقادة الشعوب العربية في الوطن العربيـ:اكتب رسالة إلي .هـ 

 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------

 (  درجات 4 ):                                   اقرأ النص التاريخي ثم أجب عن األسئمة التي تميه :سادسالسؤال ال

طالما ظلت الشمس تستطع وظلت المٌاه تتدفق لتمد اإلنسان والحٌوان بالحٌاة فهل تظنون أن الخالق أرسلكم لتطوٌعنا "
" حسب إرادتكم  

 __________الشمالٌة األصلٌٌن ، االسم الذي ٌطلق على سكان أمرٌكا.1
 __________القارة التً وفد منها المهاجرٌن إلى أمرٌكة الشمالٌة هً .2
 مستكشف اسبانً ظن أنه قد وصل إلى جزر الهند الشرقٌة_________ .3
 من قارة أمرٌكا الشمالٌة ________ تركز المستعمرون فً األجزاء .4
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  ( درجات5)                                     :-العالم أكتب ما تشير إليه األرقام أمامك خريطة : لسابعالسؤال ا

 
 دولة فمسطين  -1
 الخميج العربي  -2
 البحر المتوسط  -3

 دولة عربية خضعت لالستعمار االيطالي

المحيط الهندي  -5

 
 

 
 
 
 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح 
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
  2018-2017  للعام الدراسً الثامنللصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

   :.............................المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

:                                                                                           الدرجة ساعة ونصف:     زمن االختبار  

    :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب  :     الــــفــتـــــرة
  ( درجات 10                                        ) :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي: السؤال األول

 :بدأت الحمالت الصلٌبٌة فً نهاٌة القرن  -1

 السادس عشر   - د الثانً عشر- ج الرابع عشر - ب الحادي عشر - أ

 :رأس الرجاء الصالح والهند من اكتشاف  -2

 اإلسبان       - د الفرنسٌٌن- ج االٌطالٌٌن - ب البرتغال - أ

 :لالستعمار....... سٌطرت برٌطانٌا على الممرات المائٌة الواقعة على طول طرٌق الهند ٌعد دافع  -3

استراتٌجً - د اقتصادي- ج سكانً - ب ثقافً - أ
 عسكري  

 :من الدول العربٌة التً خضعت لالستعمار اإلٌطالً  -4

 مراكش        - د لٌبٌا- ج العراق - ب مصر - أ

 ......:مخترع اآللة البخارٌة -5

 أدٌسون        - د جٌمس واط- ج جراهام بل - ب روبرت فولتٌن - أ

 :ٌمثل األغلبٌة فً مجلس طبقات األمة فً فرنسا -6

 الحكام        - د عامة الشعب- ج النبالء - ب رجال الدٌن - أ

 :1918عام .......... فرضت الدول المنتصرة على العثمانٌٌن توقٌع معاهدة  -7

 ساٌس بٌكو       - د مدروس- ج سان رٌمو - ب سٌفر - أ

 :شارك الفلسطٌنٌون فً التصدي للحملة الفرنسٌة بمساعدة -8

 أحمد عرابً     - د أحمد باشا الجزار- ج الظاهر عمر - ب عمر مكرم - أ

 :ٌطلق على قبائل الهنود الحمر فً المكسٌك -9

 البوشمن          - د الزاندي- ج األنكا - ب األزتك - أ

 :من عوامل قٌام النهضة األوروبٌة ما عدا -10

 الحركات اإلصالحٌة  - د اختراع الطباعة- ج تطور الفن.ب القسطنطٌنٌة.أ 
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 .    1798دمر االنجلٌز االسطول الفرنسً فً معركة أبً قٌر عام  (   )  -1

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

 .   ظهر االنتداب كشكل من أشكال االستعمار بعد الحرب العالمٌة الثانٌة  (   ) -2

 .  انطلقت الثورة الصناعٌة من إٌطالٌا خالل النصف الثانً من القرن الثامن عشر  (   ) -3

 .     تعد الثورة الفرنسٌة نقطة تحول فً تارٌخ أوروبا الحدٌث(   ) -4

 .    تعلم الطالب األوروبٌون على ٌد علماء مسلمٌن فً األندلس  (   ) -5

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

                      .م و تمٌزت بظهور االسالم1453م حتى عام 476الفترة التارٌخٌة ما بٌن عامً  (...........................) -1

    .االحتالل المباشر باستخدام السالح والقوة العسكرٌة و هو أقدم أشكال االستعمار (...........................) -2

    .اسم أطلقه كرٌستوفر كولومبوس على سكان أمرٌكا الشمالٌة األصلٌٌن (...........................) -3

م فً  1908سٌاسة اتبعتها جمعٌة االتحاد والترقً فً الدولة العثمانٌة خصوصاً منذ عام  (...........................) -4
 .محاربة اللغة والكتابة فً الدولة .                             

   

   .الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج و المستفٌدة من ازدهار الرأسمالٌة (...........................) -5
 

 (  درجات 4 ):                                             صحح ما تحته خط في العبارات التالية :السؤال الرابع

 (.......................... ) الصٌن إلى رحلة فً ماجد بن أحمد العربً بالبحار جاما و فاسكودي استعان -1
 (..........................                                      ) م1800 عام الثانٌة القاهرة ثورة ندلعت ا-2
                                                                                   .العربً الوطن فً كثٌرة صراعات سببت التً الذهبٌة و الطائفٌة النعرات ظهور فً تمثلت لالستعمار االقتصادٌة اآلثار.3

(                                                                                           . ..........................)     
       (..........................                                              ). فولتٌر الفرنسٌة العام االنقاذ لجنة قاد -4
   (..........................         ).                    والٌة 15 االستقالل عند األمرٌكٌة الوالٌات عدد بلغ -5

 (  درجات 4 ):                                   اقرأ النص التاريخي ثم أجب عن األسئمة التي تميه :خامسالسؤال ال

تعد حركة الكشوف الجغرافٌة من العوامل الحاسمة النتقال أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحدٌثة، و قد كانت "
أجزاء كبٌرة من العالم مجهولة ال ٌعرف األوروبٌون عنها شٌئاً، حتى بداٌة القرن الخامس عشر المٌالدي، وكانوا ٌظنون 

 ."أن األرض مسطحة ، و لٌس كروٌة وكانوا ٌطلقون على المحٌط األطلسً بحر الظلمات

 ما المقصود بحركة الكشوف الجغرافٌة؟ -1
............................................................................................................................ 

 متى بدأت الكشوف الجغرافٌة؟ -2
........................................................................................................................... 

 ماذا أطلق األوروبٌون على المحٌط األطلسً؟ -3
............................................................................................................................. 

 
 تفسر تعد حركة الكشوف الجغرافٌة من العوامل الحاسمة فً تارٌخ أوروبا -4

................................................................................................................................ 
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  (درجات 6                                          ) :                      أجب عن األسئمة التالية :سادسال السؤال

 

  :      بم تفسر - أ
 .    لم تتأثر الدول األوروبٌة بالثورة الصناعٌة بنفس المستوى- 1

 .........................................................................................................ـ:  السبب 
 .األطماع االستعمارٌة األوروبٌة فً الوطن العربً- 2

 .........................................................................................................ـ:  السبب 
 . هاجر كثٌر من األوروبٌٌن إلى أمرٌكا الشمالٌة بعد اكتشافها.3

 .........................................................................................................ـ:  السبب 
      

 :   ما النتائج المترتبة على - ب
 .   تجزئة الوطن العربً إلى دوٌالت صغٌرة تفصل بٌنها حدود مصطنعة.1

 .........................................................................................................ـ:  النتٌجة
 
 .                                         الثورة الفرنسٌة.2

 .........................................................................................................ـ:النتٌجة
 

 :ماذا ٌحدث لو-     ج
 لم تشرف مصر على البحر المتوسط والبحر األحمر             

 .........................................................................................................ـ:ٌحدث
 

 

  ( درجات5)                                     :-العالم أكتب ما تشير إليه األرقام أمامك خريطة : لسابعالسؤال ا

 
  :اكتب ما تشٌر إلٌه األرقام على الخرٌطة - أ

 ........................دولة  -1

 .....................المحٌط  -2

 ........................قارة  -3
 

 :   حدد على الخرٌطة - ب
 مسار رحلة دٌار -1
 مناطق تركز المهاجرٌن -2

 "قارة أمرٌكا الشمالٌة" األوروبٌٌن 

 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح 
 


