
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد سعيد كويد اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  مذكرة المواد االجتماعیة لنھایة الفصل الدراسي األول 

    م2014 -  3120 للصف األول اإلعدادي للعام الدراسي
  

  :أكمل الفراغات اآلتیة بما یناسبھا : السؤال األول 
  .] 1981[ عام ]  باإلمارات يأبو ظب[  تأسس مجلس التعاون الخلیجي في مدینة -1

           . ]الوالدات حیث یشكل الفتیان حوالي نصف عدد سكان دول المجلس كثرة [التعاون بفتوتھ بسبب جلس  یتمیز المجتمع في دول م-2

   ].عمان [تنتشر صناعة البتروكیماویات في جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي ماعدا  -3

  . ]ةشبھ الصحراویال[  أغنى مناطق دول مجلس التعاون الخلیجي بالنبات الطبیعي ھي المنطقة -4

   . ]المعبدة[ تمتاز شبكة الطرق البریة في دول المجلس بارتفاع نسبة الطرق  -5

  . ]زراعة محمیة  [ الزراعة التي تقوم داخل البیوت البالستیكیة ھي-6

  . ]صناعة تحویلیة  [  الصناعة التي تقوم على تحویل المواد األولیة إلى سلع قابلة لالستھالك تسمى-7

  . ] صناعة تحویلیة كبرى  [ تكنولوجیا متطورة وأیدي عاملة كثیرة تسمىوتطلب رؤوس أموال كبیرة  الصناعة التي ت-8

  .] منتظمة [ا وأمطارھ ]  أقل  [تختلف المنطقة شبھ الصحراویة في دول المجلس عن المنطقة الصحراویة بأن حرارتھا -9

  . ]ة الجنوبیة الغربیة الرطبةالموسمی[  ھي الریاح فار وعسیرصیفًا حاملة معھا المطر على كل من جبال ظ الریاح التي تھب -11

  .] لبان البخور  [تمتاز جبال ظفار بانتشار كثیف ألشجار -13        .    ] المسطحات المائیة [تنخفض الرطوبة كلما ابتعدنا عن -12

  .ما سمح بنمو نباتات وقیام القرى حولھام]  الجافة األودیة [وتجري في]  الجبلیة المرتفعات  [تنحدر میاه السیول من -14

   . ]التملح  والنضوب  [وفیة القریبة من السطح إلى نشوء مشكلتيى ازدیاد نسبة استخراج المیاه الجأد -15

   ] .كمیة األمطار[ وترتفع  ] درجة الحرارة[ تنخفض  دول المجلس  كلما ارتفعنا بالمناطق الجبلیة في -17

  . ] رقعة الغطاء النباتي  [ئر للثروة النباتیة كالرعي وقطع األشجار إلى تقلصأدى االستغالل الجا -16

  . ]صناعة بتروكیماویة  [  الصناعة التي تقوم على تحویل النفط الخام والغاز الطبیعي إلى مواد نصف مصنعة تسمى-18

  . ] تحویلیة خفیفةصناعة   [  الصناعة التي التتطلب رؤوس وأموال كبیرة وتكنولوجیا متطورة تسمى-19

  . ]تجاریة [ و موانئ  ] نفطیة[ موانئ :  في دول المجلس نوعان من الموانئ ھما -20

  . ]صحراوي[  المناخ الذي یسود دول مجلس التعاون الخلیجي  ھو -21

  . ]النفط[  السلعة التي یرتكز علیھا اقتصاد دول مجلس التعاون الخلیجي ھي  -22

   ].غابة شبھ مغلقة[ تتقارب أشجارھا دون أن تتماس أغصانھا  غابة كثیفة األشجار -23

    ].غابة  مغلقة[  غابة كثیفة األشجار تتقارب أشجارھا وتتداخل فیھا أغصان األشجار -24

  .]غابة مفتوحة[ غابة متباعدة األشجار تفصل بینھا مسافات متفاوتة -25

  .]كمیة األمطار[ فتھ تبعًا الختالف  یتوزع الغطاء النباتي فوق مناطق األرض وتختلف كثا-26

  . ]غابات شبھ مغلقة[   تستفید جبال ظفار وعسیر من األمطار الموسمیة وتزدھر فیھا-27

   ].نبات األرطي[  نبات یتخذ أھمیة كبرى في تثبیت الكثبان الرملیة في الربع الخالي -28

  . إلى تقلص الغطاء النباتيالذي أدى ]الرعي الجائر و قطع األشجار[ ھو جلسدول المھدد الثروة النباتیة الطبیعیة ل من المخاطر التي ت-29

   ].النخیل[  أكثر الزراعات انتشارًا في دول المجلس ھي زراعة -30

  . [السعودیة[ أكثر دول المجلس تكریرًا للنفط ھي -32            ].السعودیة[ تتركز زراعة القمح في دول المجلس في -31

  ].البحرین[سمنت في جمیع دول المجلس ما عدا تنتشر صناعة األ-34          ].عمان[ اعة النحاس في دول المجلس في  تنحصر صن-33

   ].السعودیة [ الدولة الخلیجیة التي تنتج نصف إنتاج دول المجلس من االسمنت ھي -35

   ].البحرین واإلمارات[  تنحصر صناعة بناء وإصالح السفن في دول المجلس في -36 

   ].المملكة العربیة السعودیة[  یقتصر وجود السكك الحدیدیة في دول المجلس في -37

  . الذي یربط بین البحرین والسعودیة ]جسر الملك فھد[  أھم إنجازات مجال المواصالت البریة في دول المجلسیعتبر من  -38

   ].الیابان[  تأتي في طلیعة الدول التي تستورد من دول المجلس -39

   ].دول المجموعة األوروبیة[  تأتي في طلیعة الدول التي تستورد منھا دول المجلس -40

   ].رؤساء الدول األعضاء[  لمجلس التعاون من األعلى یتألف المجلس -41

   ].وزراء خارجیة الدول األعضاء[  یتألف المجلس الوزاري لمجلس التعاون من -42

   ]2 المساحة اإلجمالیة للدولة بالكلم÷عدد السكان للدولة : [ جمالیة ألي دولة بالطریقة التالیة نستطیع حساب الكثافة السكانیة اإل-43

  . ]المتوسطیة الشمالیة الغربیة الرطبة[  ھي الریاح الحجاز وعمان حاملة معھا المطر على كل من جبال شتاءًا الریاح التي تھب -44

  . ]لقرم البحريا [ تشكل جذورھا غذاء مھمًا لألسماك ھي أشجاراویة، واألشجار التي تنمو في شواطئ المنطقة الصحر -45

  . ]الثانیة[ ، وتحتل الصادرات الصناعیة المرتبة  ]النفط [ السلعة التي تحتل المرتبة األولى في صادرات دول المجلس ھي -46

  . ] الصحف- اإلذاعة – التلفاز –یدیة  الخدمات البر–الھاتف  [ من وسائل االتصال السلكي والالسلكي في دول المجلس -47

  .في البحرین ] رأس أبي جرجور [ أمنت دول المجلس االتصال بالخارج عبر محطات األقمار االصطناعیة مثل محطة -48

  

  :علل لما یأتي: السؤال الثاني 

  .تدني نسبة المنتجین اقتصادیًا في دول المجلس :علل  -1

   .قلة  مشاركة المرأة في العمل)                   ب .)فتیان  ( جلس ھم دون سن العمل أكثر من نصف سكان دول الم) ألن أ
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  .ن عن العمل ألسباب صحیة ی عاجزوجود أشخاص)      ج
  

  .نزوح سكان البوادي واألریاف إلى المدن في دول المجلس:علل  -2

  .ات االقتصادیة فیھا خصوصًا بعد اكتشاف النفطتركز النشاط) ب                            توفر فرص العمل) أبسبب 
  

  .اتجھت حركة النزوح السكاني في السعودیة بادئ األمر نحو المنطقة الشرقیة:علل  -3

   لھ دور كبیر في توفر فرص العمل كانبسبب اكتشاف النفط الذي
  

  .التزاید الكبیر في عدد السكان بدول مجلس التعاون الخلیجي :  علل -4

  .ارتفاع أعداد الوافدین إلیھا )   ب      .ع الزیادة السكانیة الطبیعیة ارتفا) أ 
  

  .ارتفاع كمیة السلع المستوردة من الخارج لدول مجلس التعاون خالل السنوات األخیرة :علل -5

  .بسبب الزیادة السكانیة الكبیرة وازدیاد حاجة السكان إلیھا
  

   ..لتعاونازدھار الحركة التجاریة في دول مجلس ا :علل -6

  . الذي شھدتھ خالل السنوات األخیرةنتیجة لنموھا السكاني واالقتصادي
  

  .اختالف توزع الغطاء النباتي من منطقة إلى أخرى :علل -7

  .الختالف الخصائص المناخیة وخصوصٍا كمیة األمطار
  

  .نشوء المدن في دول المجلس قبل اكتشاف النفط :علل -8

  ).مسقط- دبي– أبو ظبي -المنامة(الموقع التجاري البحري ) ب).               المدینة– الطائف –كة م( الموقع التجاري البري ) أ

  ).الریاض ( المكانة السیاسیة ) د).                                     مكة المكرمة ( المكانة الدینیة ) ج
  

  .لسأحدث اكتشاف النفط تحوالت أساسیة في اقتصاد دول المج :علل -9

  . التي وظفت في عملیة التنمیة الشاملةھبسبب ارتفاع أسعاره وارتفاع إیرادات
  

  .االختالف في كمیات األمطار المتساقطة في المنطقة الصحراویة :علل -10

وب، وھ ي ال  الریاح المتوسطیة تقل سرعتھا، وتفق د ت دریجیًا أمطارھ ا وھ ي تعب ر المنطق ة م ن ال شمال إل ى الجن           یعود ھذا االختالف إلى أن    
  .تصل إلى الربع الخالي إّال نادرًا، كما أن الریاح الموسمیة الصیفیة ال تصل إلى الربع الخالي بسبب ارتفاع الحواجز الجبلیة عند أطرافھا

  

  .محدودیة الموارد المائیة الطبیعیة في دول مجلس التعاون الخلیجي :علل -11

  .عدم وجود أنھار دائمة الجریان في دول المجلس) ج  .األمطارندرة ) ب.              الطبیعة الصحراویة) أ
  

  .حدوث السیول في دول مجلس التعاون الخلیجي :علل -12

  .بسبب ھطول كمیات غزیرة ومفاجئة من األمطار فوق المرتفعات الجبلیة، حیث تنحدر منھا، وتجري في األودیة الجافة
  

  .الخلیجي لمسافات طویلةالتجري السیول في دول مجلس التعاون  :علل -13

  .تعرضھا للتبخر الشدید)                 ب.تسربھا إلى باطن األرض) بسبب  أ
  

  .نضوب وتملح المیاه الجوفیة القریبة من السطح في دول مجلس التعاون :علل -14

 األمطار، مما أدى إلى انخفاض منسوبھا، بسبب كثرة االستھالك، حیث أن نسبة استخراج المیاه الجوفیة یزید على نسبة ما یغذیھا من میاه
  .ونضوبھا، كما أنھا تملحت بسبب تسرب میاه البحر المالحة إلى طبقات المیاه الجوفیة

  

  .تقلص رقعة الغطاء النباتي في دول مجلس التعاون :علل -15

  .بسبب االستغالل الجائر للثروة النباتیة كالرعي وقطع األشجار ألغراض مختلفة
  

  :أجب عن األسئلة التالیة: ثالث السؤال ال

   ما الوسائل التي اعتمدتھا دول المجلس لتنمیة ثروتھا المائیة وحل مشاكلھا المائیة ؟-1

  .بناء محطات لتنقیة میاه الصرف الصحي ) ج.      بناء محطات لتحلیة میاه البحر ) ب    .إقامة السدود لتجمیع میاه السیول ) أ 
  

  .ذلتھا دول المجلس في مجال العنایة الصحیة  اذكر الجھود التي ب-2

  .حمالت الترشید الصحي) د  .نشر المراكز الصحیة للرعایة األولیة) ب       .إنشاء المستشفیات الحكومیة ) أ 

           . حمالت التلقیح المجانیة )ھـ      .تأسیس الكلیات والمعاھد إلعداد الكوادر المتخصصة) ج

  .إمداد المنازل بالمیاه الصالحة للشرب ) و.              نشاء مؤسسات صحیة تشارك في عملیة التنمیةدعم القطاع األھلي إل) ي
  

  

  . اذكر الجھود التي بذلتھا دول المجلس في مجال التعلیم -3
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  .إنشاء الجامعات) د.    تشجیع إنشاء المدارس األھلیة )ب         .إنشاء المدارس الحكومیة المزودة بأحدث الوسائل التعلیمیة) أ 

  . تنظیم دورات تدریبیة للمدرسین)و    .إنشاء معاھد التعلیم المھني والتقني ) ھـ         . جعل التعلیم االبتدائي إلزامیًا )ج

  ؟  فتوة المجتمع الخلیجيب ما سب-4

  .كان دول المجلس سنة حوالي نصف عدد س15بسبب ارتفاع نسبة الوالدات، حیث یشكل السكان الذین تقل أعمارھم عن 
  

  : بالجدول التالي النتائج المترتبة على جھود دول المجلس في مجال الصحة والتعلیم اكتب -5

  نتائج اھتمام دول المجلس بالتعلیم  نتائج اھتمام دول المجلس بالصحة

  .انخفاض نسبة الوفیات ووفیات الرضع ) أ

       .انخفاض عدد األشخاص لكل طبیب ) ب

  .سط عمر اإلنسان ارتفاع متو)ج

  . انخفاض نسبة األمیة بین كبار السن ) أ

     .ارتفاع نسبة الملتحقین بالتعلیم دون الجامعي ) ب

  .ارتفاع نسبة اإلناث في التعلیم العالي ) ج
  

   ما الجھود التي قامت بھا دول المجلس لتنمیة نشاطھا الزراعي والحیواني ؟-6

  .تقدیم القروض)      ج    .استخدام طرق ري حدیثة ) ب    .استخدام میاه الصرف الصحيتوفیر میاه الري ببناء السدود و) أ 

  .تقدیم الرعایة البیطریة )       و         . تقدیم الخدمات اإلرشادیة)ھـ             .إنشاء مراكز األبحاث والتجارب الزراعیة ) د

  .نشر الزراعة المحمیة )              ن     .ة بناء الصوامع لتخزین الحبوب وإنشاء الصناعات الغذائی) ي

  إقامة مزارع نموذجیة لتربیة المواشي   )             ع             .استخدام اآلالت الحدیثة والمبیدات واألسمدة الكیماویة) ل
    

   ما العوائق التي تعترض قطاع الصناعة التحویلیة في دول المجلس ؟-7

  .المنافسة التي تتعرض لھا في األسواق العالمیة ) ب       .نقص القوى العاملة ) أ 

  .االعتماد على الخارج في استیراد المواد األولیة واآلالت والمعدات الالزمة لتشغیل المصانع ) ج
  

  

  ؟  العقبات التي تقف في وجھ القطاع الزراعي لدى دول المجلسام -8

 .االرتفاع في تكالیف المواد المستخدمة في القطاع الزراعي)                ب.قلة الموارد المائیة وقلة خصوبة التربة وتملحھا) أ

  .النقص في القوى العاملة الفنیة والمھندسین الزراعیین المحلیین) ج
  

   كیف كان توزع سكان دول المجلس في فترة ما قبل النفط ؟-9

  .عیش في عدد من المدن الحضریة والقسم اآلخر كان ی،كانت غالبیة السكان تعیش في البوادي واألریاف
  

  ما دور النفط والغاز الطبیعي في قیام الصناعة التحویلیة في دول المجلس؟ -10

  .طاقة لصناعات متنوعة  مثل صھر األلمنیومكمصدر )            ب.تكریر النفطمثل لصناعات تحویلیة كثیرة كمادة أولیة ) أ: یستخدمان
  

  .لیة الكبرى في دول المجلس وحدد الدول التي یوجد فیھا كل نوع من ھذه الصناعات الصناعات التحویأنواععدد  -11

  .، وخصوصًا في السعودیة النفط وتسییل الغاز، في جمیع دول المجلستكریرصناعة ) أ

  .ماناأللمنیوم في البحرین واإلمارات، الحدید في السعودیة والبحرین وقطر واإلمارات، النحاس في ع: صناعة المعادن) ب

  .في البحرین واإلمارات: صناعة بناء و إصالح السفن ) د.             صناعة اإلسمنت في جمیع دول المجلس عدا البحرین) ج
  

  . وبین المیاه الجوفیة العمیقةةقارن بین المیاه الجوفیة السطحی -12

 المیاه الجوفیة العمیقة المیاه الجوفیة السطحیة

  تجمعت من األمطار التي ھطلت في األزمنة القدیمة   .ل في زمننا الحاضرتجمعت من األمطار التي تھط

   سطح األرضنتوجد في الطبقات العمیقة م  م100م و5قریبة من سطح األرض ویتراوح عمقھا بین 

  . من أي مصدر مائي آخرىمیاه غیر متجددة ألنھا ال تتغذ  میاه متجددة ، ألنھا تتغذى سنویا من میاه األمطار

  .یتم الحصول علیھا بحفر اآلبار االرتوازیة  .الحصول علیھا بحفر اآلبار واألفالجیتم 
  
  

  .ثروة النباتیة الطبیعیة وتنمیتھا عدد اإلجراءات التي قامت بھا دول المجلس لحمایة ال-13

  ) محمیة20(محمیات الحراجیة أقامت ال) ج.                 تنظیم الرعي) ب.           إصدار قوانین منع االحتطاب العشوائي) أ

  . إقامة الحدائق وتجمیل الشوارع وتنمیة الغابات) ھـ.                         تنظیم حمالت تشجیر واسعة) د
  

   ما اإلجراءات التي قامت بھا دول المجلس لإلسراع في عملیة التنمیة الشاملة؟-14

  .تطویر المؤسسات التعلیمیة)                        ب.            االستعانة بأیِد عاملة أجنبیة خبیرة) أ

  )التعلیم واألعداد المھني( االھتمام بالمرأة ) د.                                     تحسین مستوى التدریب المھني) ج
  

  . عدد أھم النشاطات االقتصادیة في دول المجلس قبل اكتشاف النفط-15

  .بعض الحرف) ھـ.       الزراعة المحدودة) د.        تربیة المواشي) ج.             الصید البحري) ب.              التجارة) أ
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   ما المجاالت التي وظفت فیھا اإلیرادات النفطیة لتحقیق نھضة اقتصادیة شاملة؟-16

  .ال أسالیب زراعیة حدیثة وتأمین المیاهإدخ) ج.   إنشاء مصانع متطورة) ب).    التعلیم والصحو واإلسكان ( التنمیة البشریة ) أ

  .تنمیة قطاعات السیاحة والمصارف وغیرھا) ھـ.          تطویر شبكات الموصالت واالتصاالت) د
  

  .حري اذكر الجھود التي قامت بھا دول المجلس لتنمیة الصید الب-17

  .إمداد الصیادین بالقروض) ج.                میةإجراء البحوث العل) ب.           تعمیم استخدام معدات الصید الحدیثة) أ

  . كمشروع رأس حیان في البحرینبناء العدید من المشاریع النموذجیة لتربیة األسماك) ھـ.                 تنظیم دورات تدریبیة للصیادین) د
  

  . وضح مالمح نجاح التنمیة الزراعیة في دول المجلس -18

  .حققت السعودیة اكتفاًء ذاتیًا في إنتاج القمح والتمور) ب.                    كثیر من المنتجات الزراعیةتحقیق االكتفاء الذاتي ل) أ

  .تؤمن دول المجلس احتیاجات سكانھا من األسماك) ج
  

  . الصناعات الخفیفة في دول المجلس عدد بعض-19

  . المفروشات-  النسیج -  األصباغ -  الورق -الت الزراعیة   تجمیع اآل- الزجاج واألدویة - مواد البناء - الصناعات الغذائیة 
  

  . بین مجاالت االستفادة من قیمة األرباح التي حققتھا دول المجلس من حركة التبادل التجاري-20

  .تطویر مختلف المشاریع االقتصادیة القائمة) ب    .       ملةتوسیع عملیة التنمیة الشا) أ

  .     خدمات إضافیة للمواطنینتوفیر) ھـ.                إقامة مشاریع اقتصادیة جدیدة)  د                 .  تحسین مستوى الخدمات) ج
  

   ما أھم ممیزات شبكة الطرق البریة في دول المجلس؟-21

  .الجودة العالیة) ب  .                            ارتفاع نسبة الطرق المعبدة) أ

  )     إشارات ضوئیة– دوارات -إنارة( توافر شروط السالمة المروریة ) ھـ                                   .     الصیانة المستمرة) ج
  

  . اذكر بعض من أھداف مجلس التعاون لدول الخلیج العربي-22

  .توثیق الروابط والصالت بین الشعوب ) ب  .     تحقیق التنسیق والتكامل بین الدول األعضاء) أ

  .   دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجال االقتصادي) د         .     مة متماثلةوضع أنظ) ج
  

  .م المشتركة بین دول مجلس التعاون وضح أھم القواس-23

  .عالقات القربى والنسب) ھـ.     التاریخ المشترك) د.          التراث المتشابھ) ج.   اللغة العربیة) ب.     العقیدة اإلسالمیة) أ
  

  .مجلس التعاون لدول الخلیج العربي اذكر ابرز إنجازات -24

  .وضع النظام العام لحمایة البیئة) ب      .توقیع االتفاقیة االقتصادیة الموحدة) أ

  .المساواة في تقدیم الخدمات الصحیة بین شعوب دول المجلس) د      .تنفیذ منھج القدر المشترك) ج

  )كمصنع ألبا وجسر الملك فھد ووكالة أنباء الخلیج وإذاعة صوت مجلس التعاون(و أكثر إنجاز مشاریع مشتركة بین دولتین أ) و
  

  ؟ما المیزات المناخیة التي تتمیز بھا صحراء الربع الخالي -25

  .ا القحطمما جعلھا منطقة صحراویة شدیدة الجفاف یسودھ.                    قلة الرطوبة) ج.   ندرة األمطار) ب.     شدة الحرارة) أ
  

  ما األضرار التي تحدثھا السیول في دول مجلس التعاون؟ -26

  .تحدث أضرارًا في بعض القرى، وقد تجرف التربة التي تفتقر إلى غطاء نباتي یحمیھا من االنجراف

  

  : قارن بین الموانئ النفطیة والموانئ التجاریة-27

  التجاریة  النفطیة  أنواع الموانئ

  معدة خصیصًا الستیراد وتصدیر السلع غیر النفطیة  تصدیر النفط والغاز الطبیعيمعدة خصیصًا ل  وظیفتھا

  ھاتجھیزات

  .خزانات لتخزین النفط والغاز الطبیعي) 1

  .أنابیب لنقل النفط والغاز) 2

مراس    ي ت    سمح باس    تقبال أح   واض م    زودة ب ) 3
  .ناقالت النفط العمالقة

  .ا لتخزین السلع وحفظھبراداتمستودعات ومخازن و) 1

  .أرصفة) 4

  .رافعات) 5

  

  :قارن بین المناطق التالیة من حیث فصل سقوط األمطار وكمیتھا السنویة والمنطقة المناخیة ونوع الغطاء النباتي فیھا -28

 نوع الغطاء النباتي  المناخیةةالمنطق كمیة األمطار السنویة فصل األمطار المنطقة
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 غابات شبھ مقفلة اءشبھ صحر   ملم500تزید عن   الصیف  جبال عسیر

  غابات شبھ مقفلة  شبھ صحراء   ملم500تزید عن   الصیف  جبال ظفار

  غابات مفتوحة  شبھ صحراء  ملم300ال تزید عن   الشتاء  جبال عمان

  شجیرات وحشائش متفرقة  صحراء  ملم100ال تزید عن   الشتاء  وشمالھاوسط الجزیرة العربیة 

  أشواك مبعثرة  اء قاحلةصحر  ملم10أقل من   الشتاء  الربع الخالي 

  

   :السؤال الرابع 

  :یلي  على الخریطة الصماء أدناه وفي المكان المناسب أكتب ما: أوًال 

  ]. قطر - اإلمارات - السعودیة - عمان - الكویت -البحرین : [ أسماء دول مجلس التعاون -1
  

   ].الدوحة - يأبو ظب - الریاض - مسقط - الكویت - المنامة: [  دول مجلس التعاونعواصم -2
  

  . ] بحر العرب - الخلیج العربي - البحر األحمر[ التالیة المسطحات المائیة أسماء  -3
   

  ].مدار السرطان : [ دائرة العرض التالیة  -4
  

  .                                                  )  ( الریاح المتوسطیة الشتویة باستخدام رمز-5
  

  .(                                                   )ح الموسمیة الصیفیة باستخدام رمز   الریا-6
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   :، أجب عّما یلیھرة الشھریة بمحطة الكویت مطار والحرایبین كمیة األأمامك جدول  : ثانیًا

 دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو ابریل  مارس فبرایر ینایر الشھر

 15 21 28 32 35 34 33 30 24 18 15 12 الحرارة

 28 15 3 0 0 0 0 0 5 28 23 23 األمطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . التي أمامكالجدول إلى رسم بیاني مناخي على الورقة الملیمیتریةحول أرقام  -1

  

 ؟  في محطة الكویتاألشھر الجافة ما -2
 

....................................................................................................................................................................................................   

 

  ؟ في محطة الكویتاألشھر التي تتساقط بھا األمطار ما -3
 

....................................................................................................................................................................................................   

  

  ؟ما الشھر األكثر حرارة في محطة الكویت -4
 

....................................................................................................................................................................................................   
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  ؟كم یبلغ المدى الحراري السنوي لمحطة الكویت -5
 

....................................................................................................................................................................................................   

 

 ما المناخ الذي تنتمي إلیھ ھذه محطة الكویت ؟ وما الذي یدل على ذلك ؟ -6
 

....................................................................................................................................................................................................   
  

....................................................................................................................................................................................................   
  

  

   :، أجب عن األسئلة التي تلیھ 1991 و 1941س بین عامي  المجل یبین عدد سكان دولأمامك جدول: ثالثًا 

  1991  1981  1971  1961  1951  1941  السنة

  عدد السكان

  )باأللف ( 
90  110  155  216  350  508  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . أو أعمدة على شكل خط  على الورقة الملیمیتریة الجدول إلى رسم بیاني إحصاءاتحول  -1
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 ؟  أو األعمدةخطال الذي یتخذه رالمساما  -2
 

....................................................................................................................................................................................................   

 

 ؟مسارلعالم یدل ھذا ا -3
 

....................................................................................................................................................................................................   

  














