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 السؤال األول : أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها : 
 . [   1981[ عام ]  باإلمارات أبو ظبي ي مدينة ] تأسس مجلس التعاون الخليجي ف (1
الوالدات حيث يشكل الفتيان حوالي نصف عدد سكان كثرة  جلس التعاون بفتوته بسبب ]يتميز المجتمع في دول م (2

            .[   دول المجلس
 [.  عمانتنتشر صناعة البتروكيماويات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ماعدا ]  (3
 .  [   المعبدة] ق البرية في دول المجلس بارتفاع نسبة الطرق  تمتاز شبكة الطر (4
 . [  تجارية ]   و موانئ  [    نفطية] في دول المجلس نوعان من الموانئ هما:  موانئ   (5
 . [  النفطالسلعة التي يرتكز عليها اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي هي  ]  (6
 [.   النخيلأكثر الزراعات انتشاراً في دول المجلس هي زراعة ]  (7
 [.   السعوديةتتركز زراعة القمح في دول المجلس في ] (8
 . ]  السعودية أكثر دول المجلس تكريراً للنفط هي ] (9

     [.   عمانتنحصر صناعة النحاس في دول المجلس في ]  (10
 [. جميع دول المجلسسمنت في ]تنتشر صناعة األ (11
 [.   ديةالسعو الدولة الخليجية التي تنتج نصف إنتاج دول المجلس من االسمنت هي ] (12
 [.  البحرين واإلمارات تنحصر صناعة بناء وإصالح السفن في دول المجلس في ]  (13
 [.   المملكة العربية السعوديةيقتصر وجود السكك الحديدية في دول المجلس في ]  (14
الذي يربط بين   [  جسر الملك فهد ]  أهم إنجازات مجال المواصالت البرية في دول المجلس يعتبر من  (15

 . البحرين والسعودية 
 [.  اليابانتأتي في طليعة الدول التي تستورد من دول المجلس ]  (16
 [.   دول المجموعة األوروبيةتأتي في طليعة الدول التي تستورد منها دول المجلس ]   (17
 [.  رؤساء الدول األعضاء لمجلس التعاون من ]   األعلى يتألف المجلس  (18
 [.   ل األعضاءوزراء خارجية الدويتألف المجلس الوزاري لمجلس التعاون من ]   (19
عدد السكان للدولة ÷ المساحة  نستطيع حساب الكثافة السكانية اإلجمالية ألي دولة بالطريقة التالية: ]  (20

 [   2اإلجمالية للدولة بالكلم
  -اإلذاعة  –التلفاز   –الخدمات البريدية   –الهاتف من وسائل االتصال السلكي والالسلكي في دول المجلس ]  (21

 [.  الصحف
[ في    رأس أبي جرجورلس االتصال بالخارج عبر محطات األقمار االصطناعية مثل محطة ]  أمنت دول المج (22

 البحرين. 
 
 

 السؤال الثاني : علل لما يأتي: 
 تدني نسبة المنتجين اقتصادياً في دول المجلس . علل : -1

      .  ) فتيان (  أكثر من نصف سكان دول المجلس هم دون سن العمل ألن   أ( 
 .  مرأة في العملقلة مشاركة الب( 

 . ن عن العمل ألسباب صحية  ي عاجز   ج( وجود أشخاص 
 
 نزوح سكان البوادي واألرياف إلى المدن في دول المجلس. علل : -2
                             توفر فرص العملبسبب  أ( 
 تركز النشاطات االقتصادية فيها خصوصاً بعد اكتشاف النفط.   بسبب ب(
 
 زوح السكاني في السعودية بادئ األمر نحو المنطقة الشرقية. اتجهت حركة النعلل : -3

 له دور كبير في توفر فرص العمل كان بسبب اكتشاف النفط الذي
 
 علل : التزايد الكبير في عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي .  -4

       أ ( ارتفاع الزيادة السكانية الطبيعية . 
 ب( ارتفاع أعداد الوافدين إليها . 



 
 . ارتفاع كمية السلع المستوردة من الخارج لدول مجلس التعاون خالل السنوات األخيرة علل:  -5

 . بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وازدياد حاجة السكان إليها
 
 .   ازدهار الحركة التجارية في دول مجلس التعاون.علل:  -6

 . األخيرة الذي شهدته خالل السنوات  نتيجة لنموها السكاني واالقتصادي
 
 . نشوء المدن في دول المجلس قبل اكتشاف النفطعلل:  -7

 المدينة(.                –الطائف  –أ( الموقع التجاري البري ) مكة 
 مسقط(. -دبي  –أبو ظبي  -ب( الموقع التجاري البحري )المنامة 

 ج( المكانة الدينية ) مكة المكرمة (.                                      
 ( المكانة السياسية ) الرياض (. د 
 
 . أحدث اكتشاف النفط تحوالت أساسية في اقتصاد دول المجلسعلل:  -8

 بسبب ارتفاع أسعاره وارتفاع إيراداته التي وظفت في عملية التنمية الشاملة. 
 

 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثالث : 
 ناية الصحية . اذكر الجهود التي بذلتها دول المجلس في مجال الع -1

        أ ( إنشاء المستشفيات الحكومية . 
  ب( نشر المراكز الصحية للرعاية األولية. 

 د( حمالت الترشيد الصحي. 
    ج( تأسيس الكليات والمعاهد إلعداد الكوادر المتخصصة. 

           هـ( حمالت التلقيح المجانية . 
   إمداد المنازل بالمياه الصالحة للشرب . ي( 
 القطاع األهلي إلنشاء مؤسسات صحية تشارك في عملية التنمية.                دعم و( 
 
 ؟  ما سبب فتوة المجتمع الخليجي  -2

سنة حوالي نصف عدد سكان دول   15بسبب ارتفاع نسبة الوالدات، حيث يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن  
 المجلس. 

 
 
 بالجدول التالي :  ي مجال الصحة والتعليمالنتائج المترتبة على جهود دول المجلس فاكتب  -3

 نتائج اهتمام دول المجلس بالتعليم نتائج اهتمام دول المجلس بالصحة
 أ( انخفاض نسبة الوفيات ووفيات الرضع . 

 ب( انخفاض عدد األشخاص لكل طبيب .      
 ج( ارتفاع متوسط عمر اإلنسان. 

 أ(  انخفاض نسبة األمية بين كبار السن . 
 ع نسبة الملتحقين بالتعليم دون الجامعي .    ب( ارتفا 

 ج( ارتفاع نسبة اإلناث في التعليم العالي . 
 
 ما الجهود التي قامت بها دول المجلس لتنمية نشاطها الزراعي والحيواني ؟   -6

   توفير مياه الري ببناء السدود واستخدام مياه الصرف الصحي.  .1
           استخدام طرق ري حديثة .  .2
 لقروض. تقديم ا .3
               إنشاء مراكز األبحاث والتجارب الزراعية .  .4
                 تقديم الخدمات اإلرشادية. .5
 تقديم الرعاية البيطرية .  .6
                   بناء الصوامع لتخزين الحبوب وإنشاء الصناعات الغذائية .  .7



 نشر الزراعة المحمية .  .8
                 ة الكيماوية.         استخدام اآلالت الحديثة والمبيدات واألسمد  .9

 إقامة مزارع نموذجية لتربية المواشي     .10
  

 ما العوائق التي تعترض قطاع الصناعة التحويلية في دول المجلس ؟   -7
    أ ( نقص القوى العاملة .  

 ب( المنافسة التي تتعرض لها في األسواق العالمية . 
 األولية واآلالت والمعدات الالزمة لتشغيل المصانع .  ج( االعتماد على الخارج في استيراد المواد 

 
 
 ؟   العقبات التي تقف في وجه القطاع الزراعي لدى دول المجلس ام  -8
                 قلة الموارد المائية وقلة خصوبة التربة وتملحها.أ( 

 االرتفاع في تكاليف المواد المستخدمة في القطاع الزراعي. ب( 
 العاملة الفنية والمهندسين الزراعيين المحليين. النقص في القوى ج( 

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

 والقسم اآلخر كان يعيش في عدد من المدن الحضرية.   ،كانت غالبية السكان تعيش في البوادي واألرياف
 

 دول المجلس؟ ما دور النفط والغاز الطبيعي في قيام الصناعة التحويلية في  -10
             . تكرير النفطمثل لصناعات تحويلية كثيرة كمادة أولية يستخدمان أ( 

 طاقة لصناعات متنوعة  مثل صهر األلمنيوم. كمصدر  يستخدمان ب( 
 

الصناعات التحويلية الكبرى في دول المجلس وحدد الدول التي يوجد فيها كل نوع من هذه   أنواععدد  -11
 الصناعات.

 . ، وخصوصاً في السعوديةالنفط وتسييل الغاز، في جميع دول المجلس تكرير ة  صناعأ( 
 صناعة المعادن:  ب( 

 األلمنيوم في البحرين واإلمارات،  -1
 الحديد في السعودية والبحرين وقطر واإلمارات،  -2
 النحاس في عمان. -3

 صناعة اإلسمنت في جميع دول.              ج( 
 فن : في البحرين واإلمارات.صناعة بناء و إصالح السد( 

   
 

 ما اإلجراءات التي قامت بها دول المجلس لإلسراع في عملية التنمية الشاملة؟  -12
 أ( االستعانة بأيِد عاملة أجنبية خبيرة.                                    

 ب( تطوير المؤسسات التعليمية. 
                      ج( تحسين مستوى التدريب المهني.                  

 د( االهتمام بالمرأة ) التعليم واألعداد المهني( 
 

 عدد أهم النشاطات االقتصادية في دول المجلس قبل اكتشاف النفط.  -13
 أ( التجارة.               

 ب( الصيد البحري.              
 ج( تربية المواشي.         

 د( الزراعة المحدودة.        
 . هـ( بعض الحرف



 
 ما المجاالت التي وظفت فيها اإليرادات النفطية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة؟  -14

 واإلسكان (.     ة  أ( التنمية البشرية ) التعليم والصح
 ب( إنشاء مصانع متطورة.    

 ج( إدخال أساليب زراعية حديثة وتأمين المياه. 
 د( تطوير شبكات الموصالت واالتصاالت.           

 ة قطاعات السياحة والمصارف وغيرها. هـ( تنمي
 

 حري. اذكر الجهود التي قامت بها دول المجلس لتنمية الصيد الب -15
 أ( تعميم استخدام معدات الصيد الحديثة.            

 ب( إجراء البحوث العلمية.                 
 ج( إمداد الصيادين بالقروض.

         د( تنظيم دورات تدريبية للصيادين.           
 . كمشروع رأس حيان في البحرين   هـ( بناء العديد من المشاريع النموذجية لتربية األسماك 

 
 . وضح مالمح نجاح التنمية الزراعية في دول المجلس  -16

 أ( تحقيق االكتفاء الذاتي لكثير من المنتجات الزراعية.                     
 القمح والتمور. ب( حققت السعودية اكتفاًء ذاتياً في إنتاج 

 ج( تؤمن دول المجلس احتياجات سكانها من األسماك. 
 

 الصناعات الخفيفة في دول المجلس.  عدد بعض  -17
 الصناعات الغذائية   .1
 مواد البناء   .2
 الزجاج واألدوية   .3
 تجميع اآلالت الزراعية   .4
 الورق   .5
 األصباغ   .6
 النسيج   .7
 المفروشات.  .8
 

 التي حققتها دول المجلس من حركة التبادل التجاري. بين مجاالت االستفادة من قيمة األرباح  -18
   ملة.        أ( توسيع عملية التنمية الشا 

 ب( تطوير مختلف المشاريع االقتصادية القائمة. 
    ج( تحسين مستوى الخدمات.                  

 د( إقامة مشاريع اقتصادية جديدة.                 
 خدمات إضافية للمواطنين.      توفير هـ(  

 
 ما أهم مميزات شبكة الطرق البرية في دول المجلس؟ -19

  أ( ارتفاع نسبة الطرق المعبدة.                             
 ب( الجودة العالية. 

  ج( الصيانة المستمرة.                                       
 إشارات ضوئية(      –دوارات  -رةهـ( توافر شروط السالمة المرورية ) إنا

 
 . اذكر بعض من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي  -20

  .      أ( تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول األعضاء
 ب( توثيق الروابط والصالت بين الشعوب . 



        ج( وضع أنظمة متماثلة.     
 قتصادي.    د( دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجال اال

 
 م المشتركة بين دول مجلس التعاون.وضح أهم القواس -21

 أ( العقيدة اإلسالمية.      
 ب( اللغة العربية.    

 ج( التراث المتشابه.           
 د( التاريخ المشترك.      

 هـ( عالقات القربى والنسب. 
 

  –البيئية   –االقتصادية  –العسكرية  )ت في المجاال مجلس التعاون لدول الخليج العربي اذكر ابرز إنجازات  -22
 . ( والصحية  التربوية

 العسكرية:  -أ
 ( 2011الدفاع عن مملكة البحرين   – 1991)تحرير الكويت   1982إنشاء قوات درع الجزيرة  -1
إنشاء مركز التنسيق البحري  -4إنشاء قيادة عسكرية موحدة لقواتها المسلحة.  -3توقيع اتفاقية الدفاع المشترك.  -2

 لألمن البحري في البحرين  
 في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل في اليمن.  2015شاركت مملكة البحرين مع دول عربية عام  -5
 
 االقتصادية:  -ب
إنشاء العديد من المشاريع االقتصادية المشتركة كشركة الخليج لصناعة  -2 توقيع االتفاقية االقتصادية الموحدة. -1

 االسمنت. البتروكيماويات ومصنع 
     
 البيئية:  -ج

وضع النظام العام لحماية البيئة لعالج المشكالت البيئية كالتخفيف من درجة التلوث ومكافحة التصحر ورفع مستوى  
 الوعي البيئي. 

 
 المساواة في تقديم الخدمات الصحية بين شعوب دول المجلس.  الصحية:  -د
 
كتب الرياضيات والعلوم في مرحلة التعليم األساسي في عدد من   تنفيذ منهج القدر المشترك تم توحيد   التربوي: -هـ

 دول المجلس. 
 
إنجاز مشاريع مشتركة بين دولتين أو أكثر )كمصنع ألبا وجسر الملك فهد ووكالة أنباء الخليج وإذاعة   باإلضافة إلى)

 صوت مجلس التعاون( 
 

 قارن بين الموانئ النفطية والموانئ التجارية:  -23
 التجارية  النفطية  نئ أنواع الموا

معدة خصيصاً لتصدير النفط والغاز   وظيفتها 
 معدة خصيصاً الستيراد وتصدير السلع غير النفطية  الطبيعي 

 ها تجهيزات 
 ( خزانات لتخزين النفط والغاز الطبيعي.1
 ( أنابيب لنقل النفط والغاز.2
مراســـي تســـمح ( أحـــواض مـــزودة ب3

 باستقبال ناقالت النفط العمالقة.

لتخزين السلع   براداتمستودعات ومخازن و(  1
 . وحفظها

 ( أرصفة. 4
 ( رافعات. 5

 
 



 : ، أجب عن األسئلة التي تليه 1991و  1941بين عامي  أحد الدوليبين عدد سكان  أمامك جدولثالثاً : 
 1991 1981 1971 1961 1951 1941 السنة

 عدد السكان
 10 20 30 30 30 10 ) باأللف (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 .  على شكل خط الجدول إلى رسم بياني  على الورقة المليميترية إحصاءاتحول  -1

 
 . ر عدد السكان يف يف هذا البلد بثالث مراحلمي .ر عدد السكان في هذا البلدبكم مرحلة يم -2

 
 عالم تدل كل مرحلة من المراحل؟  -3

 

 .دل على منو يف عدد السكان ت( 1951وتنتهي سنة  1941املرحلة األوىل: )تبدأ سنة 

 . تدل على استقرار يف عدد السكان( 1971وتنتهي سنة  1951املرحلة الثانية: )تبدأ سنة 

 . تدل على تدن يف عدد السكان ( 1991وتنتهي سنة  1971املرحلة الثانية: )تبدأ سنة 
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 بما يناسبها: السؤال األول: أكمل العبارات اآلتية
      [  18] يعود حكم آل خليفة في البحرين إلى نهاية القرن  -1
 [. الفاتحفتح الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة البحرين فلقب بـ]-2 

 . [م  1973] سنة  [عيسى بن سلمان آل خليفة  ] صدر أول دستور للبحرين في عهد الشيخ   -3
 . [  م 1971أغسطس  14صدر البيان الرسمي الستقالل البحرين في ]   -4
 م [. 1969]عام ألبا وضع سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حجر األساس لتشييد مصهر األلمنيوم   -5
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 [.   خليفة
 

اذكر دعائم الدولة الحديثة وإنجازات النهضة بالبحرين في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن    -السؤال الثاني 
 سلمان آل خليفة. 

    أ( إعالن االستقالل.     
  ابية.     ب( تأسيس الحياة الني

  ج( وضع الدستور.     
 د( توفير مشاريع البنية التحتية 

         هـ( االهتمام بالتطور االقتصادي.      
        و( تطور قطاعي التعليم والصحة.     

 ي( االهتمام باإلسكان والعمران. 

 

 التربية للمواطنة



 م. 1964/ يونيو /   27وّضح أبرز مجاالت اهتمامات الملك منذ استالمه والية العهد في   -السؤال الثالث 
              أ( إنشاء وتطوير قوة دفاع البحرين..        

   د( االهتمام بالشباب والرياضة.      

 
 ما أهم اإلنجازات التي حدثت في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟    -السؤال الرابع 

      أ( اإلعالن عن المشروع اإلصالحي.     
  ق العمل الوطني.     ب( االستفتاء على ميثا

  ج( إعادة الحياة النيابية.     
 م.                2002د( إقرار التعديالت الدستورية  

  هـ( منح المرأة كافة حقوقها السياسية.      
        و( تحول البحرين إلى مملكة دستورية. 

 ي( استحداث ديواني الرقابة اإلدارية والمالية.        
 البرلماني المكون من مجلسين ) الشورى والنواب (. ن( األخذ بالنظام 

 ل( تغيير علم مملكة البحرين ليكون مسنناً ومقسماً إلى خمسة أقسام. 

 
 علل: خبرة جاللة الملك حمد بن عيسى السياسية والقيادية. -السؤال الخامس

  أ( حضوره مجالس والده.       
 ب( ثقافته العربية واإلسالمية.   

 م العصري      ج(تلقيه التعلي 
 د(تحقيقه العديد من اإلنجازات.

 
 تقسيم علم مملكة البحرين إلى خمسة أقسام مسننة.  علل :  - السؤال السادس

 ليمثل كل قسم منها ركناً من أركان اإلسالم الخمسة . 
 

 م؟ 1971ما النتائج التي  ترتبت على إعالن استقالل البحرين في أغسطس   -السؤال السابع 
 لشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لقب أمير دولة البحرين.     أ( اتخاذ ا

      ب( إنهاء المعاهدات السياسية والعسكرية بين البحرين وبريطانيا. 
 
 

 ما األسس التي أكد عليها جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بمناسبة توليه مقاليد السلطة؟  -السؤال الثامن
 يتميز بالشفافية والمصارحة.            أ( التقدم واالزدهار ضمن منهج شامل 

 ب( قيم التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم وشعبه. 
 
 

 اذكر أبرز ما تضمنه ميثاق العمل الوطني.  -السؤال التاسع 



 أ( إعادة الحياة النيابية عن طريق مجلسي الشورى والنواب.            
 دستوري وراثي. ب( تحول نظام الحكم في البحرين إلى نظام ملكي 

 
 م. 2002عّدد أبرز التعديالت الدستورية التي أقرها الملك المفدى وأصدرها في فبراير  -السؤال العاشر 

 أ( تحول البحرين إلى مملكة دستورية.                 
س  عضو( ومجل 40ب( األخذ بالنظام البرلماني المتمثل بالمجلس الوطني الذي يتكون من مجلس الشورى المعين )

      عضو(. 40النواب المنتخب)
 ج( منح المرأة كافة حقوقها السياسية.       

 د( تعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة من خالل استحداث ديواني الرقابة المالية واإلدارية. 
 

ملـك حمـد ما الذي يدل على تعزيز الشفافية في كافة إدارات مملكة البحرين في عهد جاللـة ال -السؤال الحادي عشر
 بن عيسى؟

 م. 2002استحداث ديواني الرقابة المالية واإلدارية في الدستور المعدل عام  
 
 

 ما أبرز االنجازات في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ؟    -لثاني عشر السؤال ا
 (شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(   1
 (شركة نفط البحرين )بابكو(  2
 (الحوض الجاف  3
 ور مختلف القطاعات كالتعليم والصحة واإلسكان واألشغال والكهرباء والمواصالت واإلعالم وغيرها. (تط 4
 

 عرف الميثاق.   –السؤال الثالث عشر 
 وثيقة عمل مستقبلية تجسد طموحات الشعب ودليال للحياة السياسية الحديثة في مملكة البحرين. 

 
 


