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 امتحان نهاية الفصل الدراس ي األول 

 مذكرة مراجعة
 

    الثامن   : الصف

 السنة الدراسية املواد االجتماعية  :املادة

 دينا الدحويش :ةاملعلم 2018-2019

 رقم صفحات الكتاب الدروس المطلوبة في االمتحان القسم

املواد 

 االجتماعية

 55 الكثافة السكانية

اإلقتصادية واإلجتماعيةالخصائص   63 

 67 النمو السكاني المدني

 69 مشكالت النمو السكاني 

 97 جامعة الدول العربية 

   

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان
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 الكثافة السكانية 

 356إلى حوالي  1974مليون نسمة سنة  140نما عدد سكان الوطن العربي بشكل كبير,فازداد من حوالي 

 .  2010مليون نسمة سنة 

 ترتفع الكثافة السكانية في الوطن العربي عند أطرافه الساحلية و حول أنهاره : -1

 . 2نسمة / كلم 25العربي تبلغ الكثافة السكانية في الوطن  -

 و هي من الكثافات المنخفضة . -

 هذه الكثافة تختلف من منطقة عربية إلى أخرى و من دولة إلى دولة و في داخل الدولة الواحدة. -

 : ترتفع الكثافة السكانية في  •

 المناطق الساحلية حيث نسبة مياه األمطار مرتفعة. -

 المعتدلة والمياه الوافرة.المناطق الجبلية  ذات الحرارة  -

 حيث تتوافر الثروة النفطية. -

 عند أحواض النيل ودجلة والفرات حيث التربة الخصبة. -

 أما المناطق الداخلية التي يغلب عليها البيئة الصحراوية فتشهد كثافة سكانية منخفضة. -

 2بينما تبلغ  2سمة/كلمن 1620تختلف الكثافة السكانية بين الدول أيضاً مثالً تزيد في مملكة البحرين  •

 في موريتانيا وليبيا.  2نسمة/كلم

تختلف الكثافة السكانية داخل كل دولة عربية فالعاصمة و المدن الكبرى تكون فيها الكثافة السكانية  •

 مرتفعة مقارنة بالكثافة السكانية في الريف.

 يشهد الوطن العربي نمواً سكانياً  متسارعا:  -2

بسبب ارتفاع نسبة الوالدات وانخفاض نسبة الوالدات يشهد العالم العربي نمواً سكانياً كبيراً           

             رتفاع مستوى المعيشة والتقدم في الخدمات الصحية و اإلجتماعية (إل نتيجة)                

سنة و انخفاض نسبة  15المجتمع العربي مجتمعاً  فتياً بسبب ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن يعتبر  ▪

 الوفيات.

إال أن هذه الزيادة في الكثافة السكانية تشكل عبئاً على عدد كبير من الدول التي ال تنمو إيراداتها  ▪

 ه المشكلة. اإلقتصادية بالسرعة نفسها على الرغم من الجهود التي تبذلها لحل هذ
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 الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية 

تصادية في الوطن العربي ؟ ما الجهود التي بذلتها دول الوطن العربي ما األسباب التي رفعت نسبة اإلعالة اإلق

 لرفع مستوى التعليمي و الصحي بين أبنائها ؟

 

ونسبة  65هي نسبة األشخاص الذين هم خارج نطاق العمل ممن تزيد أعمارهم عن  نسبة اإلعانة اإلقتصادية :

سنة وال يمارسون أي نشاط  65و 15سنة باإلضافة إلى األشخاص الذين بين  15الذين تقل أعمارهم عن 

 اقتصادي منتج.

 إعالة أبناء الوطن العربي عبء على عاتق القليل من سكانه: -1

 % من مجموع سكان الوطن العربي38.1ارسون نشاطات اقتصادية حوالي تبلغ نسبة األشخاص الذين يم -

% )هذه اإلرتفاع  61.9يقع عليهم عبء إعالة بقية السكان غير منتجين اقتصاديا و تبلغ نسبتهم حوالي  -

بسبب ارتفاع معدل الفتيان في المجتمع العربي و تدني نسبة مشاركة المرأة في النشاط اإلقتصادي 

 نسبة الطلبة في الجامعات (.باإلضافة إلى 

 

 ما تزال نسبة األمية في الوطن العربي مرتفعة: -2

بذلت حكومات الدول العربية لنشر التعليم بين أبنائها ومحو األمية جهوداً كبيرة فارتفع عدد الطلبة في  -

 المدارس.

 التعليم المهني و التقني.أنشأت الجامعات الجديدة وأضافت كليات واقسام على الجامعات و ركزت على  -

 اهتمت بتعليم اإلناث  -

% من اجمالي السكان في العالم العربي لكنها بقيت تعتبر من أعلى  28رغم انخفاض معدل األمية إلى  -

 النسب في العالم.

 

 : أدت العناية الصحية إلى انخفاض معدل الوفيات الرضع -3

ألبنائها من خالل توفير عدد كبير من المستشفيات و اهتمت دول الوطن العربي بتوفير الرعاية الصحية  -

المراكز الصحية و األطباء  والممرضات وانتشار حمالت توعية صحية كل هذا أدى إلى ارتفاع معدل 

 الوالدات و انخفاض معدل الوفيات.
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--------------------------------------------------------------------------------نسبة اإلعانة اإلقتصادية: 

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

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

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

 

 

 ما هي األسباب التي رفعت نسبة اإلعانة اإلقتصادية في الوطن العربي ؟ -أ

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

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

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

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

 أذكر بعض الجهود التي بذلتها الحكومات العربية لمحو األمية و رفع نسبة المتعلمين؟ -ب

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

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

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

 برايك ما هي العالقة بين العناية الصحية و ارتفاع نسبة الوالدات ؟ -ج    

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 النمّو السكاني المديني

 مشاكل النمو المديني

 ما هي أسباب النمو السكاني المديني في الوطن العربي ؟ و كيف تتجلى ظاهرة عدم التوازن بين مدنه ؟

 نمت مدن الوطن العربي بسبب الزيادة الطبيعية و النزوح الريفي : -1

شهدت دول الوطن العربي نمواً سكانيا مدينياً متسارعاً في غضون النص األخير من القرن العشرين  -

 لألسباب التالية:

 سكان المدن )الوالدات(ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية لدى  -أ

ارتفاع نسبة النزوح من األرياف و القرى إلى المدن بحثاً عن فرص عمل و كسب  -ب

 مادي أفضل.

 توافد األيدي العاملة األجنبية . -ت

 : تهيمن العاصمة على باقي المدن في دول الوطن العربي -2

 تتميز دول الوطن العربي بعدم التوازن من حيث عدد سكانها. -

 .تحتوي على أكبر عدد سكانالعواصم  -

غير أن  هناك مدن رئيسة ثانية تحتوي على عدد كبير من السكان كالمحرق و دبي وجدة واإلسكندرية -

مدينتي الدار البيضاء في المغرب و حلب في سوريا عدد سكانهما يفوق عدد سكان العاصمة الرباط و 

 دمشق.

ركز المؤسسات الحكومية واإلقتصادية والصحية العدد الكبير من السكان في العاصمة إلى ت ايعود هذ -

 والتربوية و السياحية فيها.و ذلك يعني حياة أفضل .

عجزت دول الوطن العربي باستثناء دول مجلس التعاون عن استيعاب األعداد الكبيرة من النازحين و  ❖

 ين.الوافدين غلى مدنها و يعود ذلك إلى عدم تمكن مؤسسات المدينة من سد حاجات القادم

 فما المشاكل التي برزت من جراء ذلك ؟ ❖

 ما التدابير التي اتخذت للحد منها؟ ❖
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 مشاكل في اإلسكان والمواصالت والعمل واألراضي الزراعية: -1

 عدد كبير من النازحين لم يستطيعوا تامين مسكن صحي مالئم .  -:  مشكلة السكن •

 نشأت على أطراف المدن أحياء فقيرة.  -                             

              تضاعف الطلب على الخدمات األساسية من مياه وكهرباء و هاتف مما جعل تلك المدن           -                            

 تعاني من نقص كبير في الخدمات.                             

عند أنشاء شبكات المواصالت قديما لم يُؤخد بعين اإلعتبار النمو المديني  مشكلة المواصالت و السير : •

 المتسارع لذلك تعرف مدن الوطن العربي بأزمات سير خانقة.

ي عدد سكان المدن و النازحين فظهرت مشكلة البطالة الوظائف المتوافرة في المدن ال تكف :مشكلة البطالة •

 األمر الذي جعل بعض الكفاءات العربية تهاجر غلى الخارج.

   :مشكلة التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية •

توسع المدن بابنيتها و مراكزها التجارية و مصانعها أتى على حساب الراضي الزراعية التي استخدمت في  -

 التوسع.هذه 

 زوال بعض الراضي الزراعية الخصبة. -

ازدياد عدد السكان أدى إلى حرمان بعض األراضي الزراعية من مياه الري التي أصبحت تُستخدم للشرب  -

 و االستعمال المنزلي.

 : تنمية المدن الصغيرة و األرياف خففت من الضغط السكاني في العواصم -2

 بعض الدول العربية تدابير في اتجاهين: لحل مشكلة النمو السكاني في المدن اتخذت -

 إنماء الريف :استصالح األراضي الزراعية وتحسين شبكات الري ,تنشيط الصناعة الريفية -أ             

 زادت الخدمات التعليمية و الصحية ومدت الريف بالماء و الكهرباء.             

                           من هذه المدن : مدينة حمد و مدينة زايد في قامت ببناء مدن أخرى متوسطة وزعت النازحين عليها   -ب           

 ي السعودية و الرقة في سوريا و وجدة  في المغرب.في مملكة البحرين ,والدمام و الظهران ف              
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 جامعة الدول العربية  

 التأسيس : -1

األسكندرية مؤتمر حضره رؤساء حكومات الدول ُعقد في  1944أكتوبر من سنة  7سبتمبر و  25بين  -

 العربية المستقة .

 المؤتمر.                                                             امصر دعت لهذ -

 موضوع المؤتمر كان وحدة الدول العربية . -

 .(( بروتوكول اإلسكندرية )) صدر عن المؤتمر وثيقة ُعرفت باسم  -

 هذا البروتوكول كان إنشاء جامعة الدول العربية .أحد مبادىء  -

 ,تم التوقيع على ميثاق الجامعة العربية . 1945مارس سنة  22في  -

 اعتبر هذا التاريخ يوم تأسيس الجامعة. -

 القاهرة اصبحت مقراً دائما لها. -

 األهداف : -2

 السعي إلى المزيد من التضامن بين الدول العربية األعضاء. -

 دول األعضاء.صيانة استقالل ال -

 مساعدة الدول العربية غير المستقلة على نيل استقاللها. -

 المحافظة على السالم و األمن العربيين. -

 تحقيق التعاون العربي في جميع المجاالت. -

 شروط العضوية: -3

 أن تكون الدولة دولة عربية. -

 مستقلة. -

 أن تتقدم بطلب من األمين العام للجامعة . -

 لى هذا الطلب .أن توافق الدول األعضاء ع -
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 التنظيم : -4

 نصت إحدى المواد في ميثاق الجامعة العربية على أن تكون تنظيماتها في ستة مستويات هي :

 المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي   -مجلس الدفاع المشترك     -األمانة العامة     -مجلس الجامعة    -

 (96الكتاب المدرسي ص  – 1المنظمات العربية المتخصصة ) مستند  -

 أدوار الجامعة : -5

 دعم منظمة التحرير الفلسطينية. -أهم هذه األدوار :    

 اتخاذ التدابير الالزمة بحق اي دولة عربية تعتدي على دولة عربية أخرى . -                         

 (1948صدور قرار بدخول الجيوش العربية إلى فلسطين ) -                         

 دعم اي دولة تحارب اسرائيل. -                         

 .1953اتفاقية الدفاع المشترك و التعاون اإلقتصادي  عقد -                         

 1956توحيد التعرفة الجمركية بين الدول العربية   -                        

 

 

 التدريب األول :أصل المناسبة في العامود )أ( بالتاريخ الذي يناسبها في العامود ) ب(  : 

                       

 
 أس لة حول الدر 

 
 مؤتمر اإلسكندرية                                               •

 تأسيس جامعة الدول العربية                                 •

 دخول الجيوش العربية إلى فلسطين                        •

 عقد اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون اإلقتصادي            •

 توحيد التعرفة بين الدول العربية                               •

 
• 1953 

• 1948 

• 1944 

• 1956 

• 1945 
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 الخريطة و أجب على األس لة التالية :الحظ  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أذكر أسماء بعض المسطحات المائية التي يطل عليها الوطن العربي : -1

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

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

 أذكر أسماء الممرات المائية التي يشرف عليها العالم العربي : -2

 قناة السويس  -مضيق هرمز   -مضيق باب المندب    -مضيق جبل طارق   -    

 عربية آسيوية :أكتب اسماء اربع دول  -3

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

 أكتب أسماء اربع دول عربية أفريقية : -4

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

 ماء عواصم الدول العربية التالية :أذكر اس -5

 -----------------------سوريا :      ---------------------مملكة البحرين :       

 ------------------------ُعمان :      -------------المملكة األردنية الهاشمية:      

 ------------------------الجزائر:     --------------------------------ليبيا :      

      --------------------------مصر :     ----------------------------السودان :     
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 : أجب على الس لة التالية: الثانيالتدريب 

 

 ؟ ين مقرهاأمتى تاسست الجامعة العربية و  -1

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

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

 ما هي شروط عضوية الجامعة العربية؟ -2

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

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

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

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


