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  الثامنالصف :            )) الثانيالفصل الدراسي  منتصف جعةمرا(( المادة: الدراسات االجتماعیة      
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 . التعریفات -: أوال

 : التیارات المسمومة •
 یقصد بھا الثقافات الغربیة التي تھدف إلى إبعاد الشباب عن عاداتھم وتقالیدھم وتعیقھم عن التنمیة 

 
 الھایبرلوب: •

 أنابیب مدمجة منخفضة الضغط خالیة من الھواء تربط بین محطتین تتمیز بالسرعة الفائقة .
 

 :  عام الجماعة •
 

لمعاویة بن أبي سفیان وسمي بذلك إلجتماع ھو العام الذي تنازل فیھ الحسن بن علي عن الخالفة 
 المسلمین فیھ على كلمة واحده .

 
 مترو دبي : •

 
 شبكة قطارات متطورة تعمل آلیآ , وتعد أكبر نظام مترو في العالم یعمل دون سائق .

 
  : قبة الصخرة •

 
أضالع  مسجد بني في عھد الخلیفة عبد الملك بن مروان في بیت المقدس ولھ أربعة أبواب وثمانھو 

 وقبة ذھبیة .
 : الدور الریادي •

 
 كلمة تطلق على األشخاص أصحاب المبادرة في العمل .

 
 : تعریب الدواوین  •

  . أي جعلھا تكتب بالعربیة بدآل من الیونانیة والفارسیة التي كانت تكتب بھا من قبل

  : وزارة التنفیذ  •
 

 الخلیفة .ھي الوزارة التي یقوم فیھا الوزراء بتنفیذ أوامر 
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 : المغول •

 ھم شعوب ھمجیة أتت من أواسط آسیا إلى الدول العربیة بحثآ عن المال وھم أعداء للحضارة.

 . األسئلة -: ثانیآ      

 
 .حرص األمویین على استمرار حركة الفتوحات اإلسالمیة فسر :  -1

 تحقیق رسالة نشر اإلسالم . •
 . توسیع حدود الدولة اإلسالمیة  •

 
 .الدولة األمویةفسر : ضعف  -2

 إھمال مبدأ الشورى . •
 اإلنقسام الذي عانت منھ الدولة األمویة •
 . ضعف الجیش وإنھاكھ بالحروب  •

 
 .  عیوب العصر العباسي الثانيأھم : عدد -3

 ضعف الخلفاء وانعدام ھیبة الدولة . •
 ازدیاد نفوذ األتراك  •
 تحول الوزارة من تنفیذیة إلى تفویضیة •

 
 وضح أبرز النتائج على دخول المغول بغداد  -4

 قتل السكان والعلماء •
 .حرق الكتب العلمیة وإلقائھا في النھر  •
 قتل الخلیفة العباسي المستعصم با� وانھیار الدولة العباسیة . •

 
 مظاھر اھتمام الشیخ زاید رحمھ هللا بالشباب . -5

 توجیھ النصح واإلرشاد لھم دائمآ •
 وتعلیمھماالھتمام بتربیتھم  •
 الدعم المادي للشباب . •

 
 . من خصائص الحضارة اإلسالمیة  -6

 إنسانیة •
 واقعیة •
 مرنة •
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 فسر: الحضارة اإلسالمیة أعم وأشمل من الحضارات السابقة لھا . -7

 تنوع الثقافات والحضارات •
 سیادة روح التسامح مع األدیان والشعوب  •

 
 .فسر : تطور شبكات النقل والمواصالت بدولة اإلمارات  -8

 اھتمام الحكومة الرشیدة بتطویر قطاع النقل والمواصالت •
 توفر رؤوس األموال . •

 
 . عدد ثالثآ من أعمال الخلیفة المعتصم با� -9

 القضاء على الثورات الداخلیة. •
 اھتم بالجنود األتراك وبنى لھم مدینة سامراء. •
 دخل عموریة وأعاد الھیبة للدولة اإلسالمیة . •

 

 الشخصیة لماذا أضرم المغول النار في بیت الحكمة .فسر من وجھة نظرك  -10
 ألنھم شعوب یغلب علیھا طابع الجھل . •
 ألنھم أعداء للحضار . •
 أھدافھم مادیة فقط . •

 

                       المغولعلى ید  1258سقطت بغداد عام        

 .  تونسقامت دولة األغالبة االنفصالیة في         

 .  نفیذیةتكانت الوزارة في العصر العباسي األول وزارة         

 من الزمان  . قرنینامتد العصر العباسي األول         

 .   سامراءبنى المعتصم با� لجنوده األتراك مدینة         

وسوف تربط بین ھي شبكة وطنیة للسكك الحدیدیة في دولة اإلمارات  شبكة االتحاد للسكك الحدیدیة
 اإلمارات السبع .

 سفن صغیرة كانت تستخدم قدیمآ في الصید والتنقل. عبارة عن الدھو 
 

 ھي نقل العلوم من لغتھا األصلیة إلى لغة أخرة . الترجمة
 ھو اسم یطلق على أسبانیا والبرتغال حالیآ . األندلس

 ألوامر الخلیفة وال یقطع في أمر دون الرجوع إلیھ .ھي الوزارة التي یكون فیھا الوزیر منفذآ التنفیذوزارة       

 انتبھ إلى ما تحتھ خط :
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