
 

 

 اختبار الشهر الثاني لمادة التربية االجتماعية 

 الصف الثامن  
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 ** اكتب سؤاالً ثم اجب عليه و احصل على عالمتين زيادة . 
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 لة انتهت األسئ

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قارن بين الخامات اللفلزية والالفلزية من حيث أماكن تواجدها ، خصائصها ، أمثلة عليها : السؤال األول :

 أمثلة عليها  خصائصها  أماكن تواجدها  الخامات 

    الفلزية 

    الالفلزية
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 السؤال الثاني : اذكر اثنين لكل مما يلي :                                                                            

 خصائص معدن األلمنيوم  -أ

1............................................................................2..................................... .................................. 

 العوامل المؤثرة في استغالل الموارد الطبيعية ؟  -ب 

1 .............................................................................2 ....................................................................... 

 الموارد الزراعية ؟  طرق تنمية استغالل  -جـ

1 ..............................................................................2 ..................................................................... 

 فوائد التدوير :  -د 

1...............................................................................2 ...................................................................... 
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 السؤال الثالث : اعط مثال واحد على كل مما يلي : 

 ............................................................................... طرق الري الحديثة :  -أ

 ............................................................................ ...أهم السدود في األردن :  -ب 

 ............................................................................... إعادة استخدام بعض المعادن :   -جـ

 ........................................................................ استبدال المواد التي أصبحت أكثر ندرة بمواد أخرى :  -د 

 ............................................................................... استخدام مصادر الطاقة الدائمة :  -هـ

 ......................................... ...................................... االستخدام الفعّال للطاقة :  -و
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 السؤال الرابع : امــأل الفراغ حسب االجابة المناسبة : 

 ...................................................................... يطلق على الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس اسم الطاقة  -1

 ....................................................................... الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من طاقة المياه هي  -2

 من حيث مخزون الصخر الزيتي .....................عالمياً بعد .....................يحتل األردن المرتبة -3

 ............................................................................... الصديقة للبيئةمن أشكال الطاقة  -4
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 ** اكتب سؤاالً ثم اجب عليه و احصل على عالمتين زيادة . 
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 لة انتهت األسئ

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي
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 السؤال األول : ضع المصطلح المناسب بين األقواس : 

 هو النقد الذي يمارسه بعض األشخاص من غير االعتماد على األسس  )                                      (  -1

 واضحة أو معرفة وينتقدون لمجرد االنتقاد أو رغبة في الظهور أمام اآلخرين. 

 تعني الوضوح في شرح العالقة بين األفراد في المجتمع ومؤسساته وتوفير  )                                      (  -2

 المعلومات ونشرها كاملة لالطالع عليها . 

 يقصد بها تحمل المسؤوليات جميعها واحترام االلتزامات والوصول إلى   )                                      (  -3

 النتائج التي يكون اإلنسان مسؤوالً عنها في مدة زمنية محددة . 

 اءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد واستغالل الوظيفة سواًء أكانت في  هو اس )                                      (  -4

 مجال المال أم في التهاون في تطبيق القوانين واألنظمة . 

 هو عملية تقييم الشيء سواء أكان سلوكاً أم قوالً أم فعالً .  )                                      (  -5

 هي توافر القيم عند الفرد أثناء قيامه بعمله لدى المؤسسة عن طريق برامجها  (         )                              -6

 المختلفة. 
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 :   وصحح الخطأ أمام العبارات الخاطئة  Ҳأمام العبارات الحصيحة و اشارة  √السؤال الثاني : ضع اشارة  

 من صفات الناقد التحكم باإلنفعاالت )         (.  -1

 من فوائد النقد السلبي  )         (.  تقديم النصح لألخرين -2

 من عناصر تفعيل النزاهة و الشفافية وضع قيم العمل  )         (.  -3

 ال تعد مساءلة النفس من أنواع المساءلة )         (.  -4

 االلتزام بالقوانين من طرق مكافحة الفساد )         (.  -5

 التاسع من كانون األول  )         (. يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد  -6
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 السؤال الثالث : اذّكر اثنين لكل مما يلي :                                                                             

 طرق النقد البنّاء :  -1

 .......................................... أ.................................................................

 ب.......................................................................................................... 

 مؤشرات النزاهة على مستوى الدولة :  -2

 ........................................ أ...................................................................

 ب.......................................................................................................... 

 العوامل المؤثرة في ظهور الفساد :  -3

 ..................................... أ...................................................................... 

 ب.......................................................................................................... 

 أهمية النزاهة :  -4

 ................. أ..........................................................................................

 ب.......................................................................................................... 
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 ** اكتب سؤاالً ثم اجب عليه و احصل على عالمتين زيادة . 
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 لة انتهت األسئ

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي
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