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  كافيه العتيبي: اعداد المعلمة                    

 

 

 :  {المفاهيــــــــم } 

 

 دول متطورة متقدمه علميا وتكنولوجيا ومتفوقة حضاريا:  بلدان متقدمة 

 دول أقل تقدم في ميادين االقتصاد والتكنولوجيا:  بلدان نامية 

 ات ومعوقات تقف في وجه الطاقة البشرية وتعطيل حركتها تحول دون قيامها في صعوب:  المشكالت السكانية

 االنتاج والبناء

  معدل النمو الطبيعي والغير طبيعي :  النمو السكاني 

 الوفيات  -معدل المواليد :  النمو الطبيعي 

 زياد عدد السكان عن طريق الهجرة :  النمو الغير طبيعي 

 رات والواردات في الدولة خالل عامقيمة الصاد: الميزان التجاري 

 قارة استاليا والجزر المحيطة بها :  أوقيانوسيا 

 أرض تبخر عنها الماء وبقي عليها طبقة مالحة :  السبخة 

 رواسب مرجانية على شكل سلسلة من الصخور في البحار :  حاجز مرجاني 

 ومة مركزيةاتحاد مجموعة من الدول بمقتضى دستور  تحت حك:  االتحاد الفيدرالي 

 زالزل مدمرة:  الحلقة النارية 

 مجموعة من السفن :  األسطول 

 مادة يمكن اعادة تشكيلها وتصنيعها بمايحقق الفائدة لإلنسان :  المادة الخام 

 أمواج بحرية مدمره تحدث مرات عدة كل قرن:  تسونامي 

 تبادل معلومات بين األفراد بواسطة رسائل شفهية :  االتصال 

 أجسام تدور حول األرض بسرعة دورانها حول نفسها تغطي منطقة جغرافيه معينه تستقبل :  ناعيةاألقمار الص

 المعلومه وتعيد بثها 

 جهاز يستخدم في مجال المحاسبة وتخزين المعلومات واالتصال:  الحاسوب 

 شبكة عمالقة للمعلوماتية غير مركزية مترابطة بماليين الحواسيب:  االنترنت 

 ة التى تدير شئون الدولة األدا:  السلطة 

 بقعة أرض يسكنها مجموعة من األفراد بصفة دائمة تجمعهم قيادة سياسية واحدة:  الدولة 

 كلمة يونانية تعني شكل من أشكال السلطة يكون الحكم بمقتضاه للشعب :  الديموقراطية 

 العالقة بين الفرد ووطنة والشعور باالنتماء والوالء للوطن :  المواطنة 

 آراء مجموعة من األفراد بشأن قضية أو موقف :  ي العامالرأ 

 كل نشاط يؤدي الى منفعة ويسد حاجة  اإلنسان ويجعله أحسن حاال:  االنتاج 

 ضريبة تفرضها الدولة على البضائع المستوردة والمصدرة:  الرسوم الجمركية 

 جباتها مبلغ من المال يدفعه األفراد للدولة ليمكنها من القيام بوا:  الضرائب 

  ماتعطيه الدولة من مال لألفراد بشرط إعادته :  القروض 

  (مستشفيات وغيرها  –مدارس ) ماتوفره الدولة للجميع لإلستفاده منه :  ممتلكات عامة... 

 اقتطاع جزء من المال بشرط ان يستثمر :  االدخار 

 االنفاق األمثل للمال باستخدام تدابير حكيمة في االستهالك:   الترشيد  

  توظيف الفائض من األموال الناتج عن زيادة دخل الدولة :  االستثمار 
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  نصيب الفرد من الدخل القومي :  الدخل الفردي 

 دخل الدولة خالل عام :   الدخل القومي 

  سهولة الحركة واالنتقال بين دول العالم أمام حرية التجارة والسلع واألموال:  العولمة 

 ن األعضاء في مجتمع من المجتمعات يقوم على التفاعل واالعالة بينظام :  التكافل االجتماعي 

 النهوض بمختلف المجاالت البشرية واالنسانية في المجتمع :  التنمية االجتماعية 

 التعاون بين أفراد األسرة : التعاون األسري 

 تعاون أفراد المجتمع في مواجهة الكوارث :  التعاون الدفاعي 

 ن الموظفين في نطاق العمل تعاو:  التعاون الجبري 

 العمل التطوعي والخيري :  التعاون االختياري 

 عصر التغيرات الكبيرة في جميع الميادين:  عصر النهضة 

 اهتمام المفكرين بدراسة اإلنسان بمعزل عن األفكار والمعتقدات:  الحركة االنسانية 

  جديدة رحالت قام بها األوربيون إلكتشاف عوالم :  الكشوف الجغرافية 

 هو احتالل الدول األوربية لمناطق وأقاليم والسيطرة على شعوبها وخيراتها :  االستعمار األوربي 

 عملية تغيير شامل في أدوات اإلنتاج  :  الثورة الصناعية 

 حرب تشمل جميع القارات ومعاركها تشمل كل الميادين الجوية والبحرية واألرضية   :  الحرب العالمية 

 شكل من أشكال السلطة يكون الحكم فيه في يد الدكتاتور دون التقيد بالدستور والقوانين :  الدكتاتورية 

 نظام اجتماعي تكون الملكية في المجتمع بأكمله :  الشيوعية 

 كلمة التينية األصل تعني حزمة العصي وتدل على القوة والتماسك :  الفاشية 

 اكية الوطنية اختصار لكلمتين ألمانيتين تعني االشتر:  النازية 

 القوى المحركة الالزمة إلدارة اآلالت :  الطاقة 

 ارتفاع درجة حرارة األرض عن معدلها الطبيعي:  االحتباس الحراري 

 طبقة في الغالف الجوي تمتص األشعة فوق البنفسجية بحيث التصل الى األرض :  طبقة األوزون 

 دول هي الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا  8م   وهي هي الدول العظمى اقتصاديا في العال:  مجموعة الثمانية

 وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وروسيا  

 مجموعة دول تقع في منطقة جغرافية معينة تنشأ بينها عالقات تدعو لتكوين     منظمة :  المنظمة اإلقليمية

 للتعاون فيما بينها  

 م  1691قتصادية أنشأتها دولة الكويت عام مؤسسة ا:  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

 هيئة يشترك بها عدد من الدول للقيام بأعمال ذات أهمية :  المنظمات الدولية 

 هي منظمة دولية أسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى لحفظ السالم واألمن عام :  عصبة األمم

 م 1616

 

 

 {لي الفراغات التالية بمايناسبها أكم} 

 
  آسياأكبر قارات العالم مساحة هي قارة        -1

 (القطبية الجنوبية)انتركتيكا القارة الغير مأهولة بالسكان هي قارة        -2

 222مليار و 6حوالي  2003بلغ عدد سكان العالم في عام        -3

  البمباس من أهم سهول قارة أمريكا الجنوبية سهل السلفاس و       -4

  أوقيانوسيااستراليا والجزر المحيطة بها اسم يطلق على قارة        -5

  آسياأكثر قارات العالم سكانا هي قارة        -9

 النمو السكاني من المشكالت التى تعاني منها الدول النامية سوء التوزيع و       -7

  ديموغرافيةيطلق على العوامل تؤثر في عدد السكان عوامل        -8

  استراليالمساحة هي قارة أصغر قارات العالم من حيث ا       -6

  أستراليافي قارة توجد اضخم صخرة في العالم            -10-  
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 سيدنيتم اقامة أول مستوطنة بريطانية في استراليا في مدينة  -10

  1091قام االتحاد الفيدرالي االسترالي عام  -11

 1092استقلت استراليا من االمبراطورية البريطانية عام   -12

 اآلروميوناليا األوائل الى جنوب شرق آسيا ويطلق عليهم اسم يرجع أصول سكان استر -13

 م1091حصلت الهند على استقاللها في العام  -14

  فاسكودي جاماالرحالة الذي وصل الهند يسمى  -15

  باكستانالدولة التي تجاور الهند من جهة الشمال الغربي تسمى  -19

 االشم71 – 8تمتد أراضي الهند في المنطقة الحارة بين دائرتي عرض  -17

 تطل الهند على مسطح مائي يسمي المحيط الهندي -18

  229يبلغ عدد اللغات الذي يتحدث بها سكان الهند  -16

  الثانيتحتل الهند في التعداد السكاني المركز  -20

  السابعتحتل الهند من حيث المساحة بالنسبة لدول العالم المركز  -21

  من اهم األنهار واكبرها في الهند نهر يسمى الكنج -22

  شماال 96-29اضي اليابان في األقاليم المعتدلة الدافئة والباردة  بين دوائر عرض تمتد أر  -23

 %17تشكل المساحة الجلية في اليابان نسبة تبلغ  -24

  الحلقة الناريةتقع اليابان في منطقة بركانية تسمى  -25

  9999اليابان دولة جزرية يبلغ عدد جزرها  حوالى  -29

 تسوناميرن تسمى أمواج بحرية عنيفة تحدث مرات عدة كل ق -27

  هوكايدوتمكن اليابانيون من زراعة األرز في شمال  -28

  والحديد الخاممن أهم واردات اليابان البترول  -26

  نجازاكيمن أهم المناطق الصناعية في اليابان منطقة طوكيو ويوكوهاما و  -30

 10استطاع االنسان أن يطور وسائل االتصال نهاية القرن  -31

 التلغرافتطوير وسائل االتصال هي  وسيلة اتصال لعبت دور هام في -32

  الهاتفاخترع غراهام بيل وسيلة اتصال هو   -33

  صباح بن جابرعند استقرار قبائل العتوب في الكويت تم اختيار أول حاكم لكويت وهو  -34

  مبارك الصباحتحول الحكم في دولة الكويت من اختياري الى وراثي في عهد الشيخ   -35

  القيملرأي العام وسائل اإلعالم و من العوامل المؤثرة في تشكيل ا -39

  بريطانياالوفاق الثالثي يتكون من فرنسا وروسيا ودولة أخري تسمى   -37

 11قامت الثورة الصناعية في أوربا في القرن  -38

  ماجالنالمالح الذي أثبت كروية األرض هو  -36

  سراييفوبمدينة تسمى  1614تم اغتيال ولي عهد النمسا عام  -40

  المحوراألولى للحرب العالمية لدول  كان التفوق في المرحلة -41

  باريسفي قصر فرساي في مدينة  1616عقد مؤتمر الصلح عام  -42

  والنمساويةبعد الحرب العالمية اإلمبراطوريات وهي الروسية واأللمانية والتركية  -43

  بريطانياأسبق الدول األوربية إلى الثورة الصناعية هي  -44

   وجون كابوتافية في العالم ماجالن وكولمبس من أهم المالحين في حركة الكشوف الجغر -45

 بيرل هاربرالميناء األمريكي التي قامت اليابان في الحرب العالمية الثانية بتدمير هو   -49

 م1636قام هتلر باالستيالء على ممر دانزج البولندي عام   -47

 اكيونجازم بإلقاء قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما 1645قامت الواليات المتحدة عام   -48

 وأنفلونزا الطيور من أهم األمراض الوبائية القاتلة بسبب الجراثيم هي االيدز  -90

  باطن األرضالوقود الحفري هو المستخرج من  -50

  األوابكمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط هي  -51

  دولة 29يبلغ عدد الدول المصدقة على انشاء هيئة األمم المتحدة  -52

  عصبة األممالعالمية األولى لحفظ السالم هي منظمة دولية انشئت بعد الحرب  -53

   هيئة األمم المتحدةمنظمة دولية انشئت بعد الحرب العالمية الثانية  لحفظ السالم هي  -54

  الهاييقع مقر محكمة العدل الدولية في هولندا بمدينة  -55
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  ثاني أكسيد الكربونالغاز المسبب لظاهرة االحتباس الحراري هو  -59

  م1069في عام تأسست منظمة األوبك  -57

  م1061تأسست منظمة األوابك في عام  -58

  م1067لى هيئة األمم المتحدة عام إنظمت دولة الكويت إ -56

  م1069تم انشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية عام  -90

  النقلأكبر القطاعات التى يمولها الصندوق الكويتي للتنمية هو قطاع  -91

  الدول العربيةكويتي للتنمية هو أكبر األقاليم التى يمولها الصندوق ال -92

  الكويتلحماية البيئة البحرية في دولة  يقع مقر المنظمة اإلقليمية -93

 1019تم انشاء الهيئة العامة لحماية البيئة عام  -94

  م1009أغسطس عام 2غزا النظام العراقي دولة الكويت يوم الخميس  -95

 611من الكويت كان يحمل رقم من قرارات مجلس األمن الحاسمة التى تقضي بانسحاب العراق  -99

  م1001ينايرعام / 17بدأت الحرب الجوية لتحرير دولة الكويت في  -97

  م1001فبراير عام / 24بدأ الهجوم البري لتحرير دولة الكويت في يوم  -98

  م1001فبراير عام / 29أعلن تحرير دولة الكويت في يوم  -96

   م1061انضمت دولة الكويت الى جامعة الدول العربية عام  -70

 م 2991استضافت دولة الكويت المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار العراق عام  -71

 

 { اكتبي ماتعرفينه عن } 

 

 :  لقارة استراليا النشاط االقتصادي  *

 أرز  –قمح  –خضروات –فاكهة ) زراعة المحاصيل الزراعية  -2    تشتهر بالثروة الرعوية وانتاج الصوف -1

 تعتبررائدة في التكنولوجيا والصناعة  -4            يد البحريلديها أكبر مساحة للص -3

 تشتهر في السياحة  -4

 

 : عالقة استراليا مع دولة الكويت * 

 عالقة جيدة  -1

 شاركت استراليا في حرب تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي -2

 

 :عالقة الكويت والهند قديما وحديثا *  

 ة وكانت الكويت تستورد من الهند األقمشة والتوابل واألخشاب والمواد الغذائية عالقة تجاري:  قديما    

  تطورت الى عالقة ثقافية وتجارية وجلب العمالة : حديثا   
 

 :وسائل االتصال القديمة * 

 والحمام الزاجل     الخيل -    النار    –الدخان 

 

 :مدارات األقمار الصناعية  * 

 (يغطي الموقع بفترات زمنية متقاربة + عالى االرتفاع )  مميزاتهرض تزامني مع دوران األ -

 (له قدرة على تغطية كل األرض )  مميزاتهدوران من القطب الى القطب  -

 ( قليلة االستعمال وكلفتها عالية)  مميزاتهدوران بموازاة خط االستواء   -

 

 :أهمية الحاسوب * 

 المعلومات   يوفر الوقت والجهد والتكاليف ويخزن -

 

 أهمية االنترنت في العالم * 

 يعتبر ثورة في عالم االتصاالت وتبادل المعلومات وتخاطب الشعوب -     
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 :مبادئ الديمقراطية * 

 حكم الشعب      -يادة القانون   س -المساواة     -الحرية    

 

 :العناصر التى تحدد الرأي العام *

 عبير واإلفصاح عن الرأي الت –وجود األفراد  –وجود قضية  

 

 :طرق تنمية الموارد البشرية * 

 توفير الخدمات الطبية  -2                   رفع الكفاءة االنتاجية البشرية  -1

    رفع مستوى المعيشة-3
 

 :أهمية العلوم والتكنولوجيا في التنمية اإلجتماعية * 

انتقال األفراد من منطقة الى أخري مما أدي الى ارتفاع ساعدت العلوم و التكنلوجيا في ربط المناطق المعزولة و

 مستوى المعيشه للسكان  

 

 :أنواع التعاون * 

 (اختياري  –جبري  –دفاعي  –أسري ) تعاون 

 

 :مظاهر عصر النهضة *

 االستعمار األوربي  -3                   االكتشافات الجغرافية -2             الحركة االنسانية -1

 
 :الثورة الصناعية  نتائج* 

 قيام األحالف السياسية والعسكرية  -2                 واالجتماعي  التنافس في المجالين االقتصادي -1

 سباق التسلح -3

 

 
وضع االسالم العديد من القواعد واألسس التي تنظم العالقات بين أفراد المجتمع ومن أهمها العدالة اإلجتماعية * 

 (يتكافل اجتماع+ مساواة)

 ...اذكري أمثلة -

 :المساواة 

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم في سفر فأمر بتجهيز شاة لألكل فقال رجل أنا سأذبحها وقال آخر أنا سأسلخها وقال  

 آخر أنا سأطبخها فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم أنا سأقوم بجمع الحطب 

عليه الصالة والسالم ورغبتة بالتساوى مع أصحابه وعدم تميزه  تدل الحادثة المذكوره أعاله على تواضع الرسول) 

 (عنهم 

 :   والتكافل االجتماعي

ألف درهم ولم  40أنفق الخليفة أبو بكر الصديق مايملك من تجارته على فقراء المسلمين فقد أنفق من ماله الذي يبلغ 

  آالف فقط 5يتبقى معه سو 
 

 

 

 :ول المهزومة مظاهر األزمة االقتصادية على الد*

 لم تستطيع اعادة بنائها بسبب الديون المتراكمة عليها 

 

 :مظاهر األزمة االقتصادية على الدول المنتصرة  *

 أعادت بناء اقتصادها واستغنت عن البضائع األمريكية  - 2      عجز عن تسديد ديون الواليات المتحدة  -1
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 :ة مظاهر األزمة االقتصادية على الواليات المتحد*

+ استمرار الكثافة اإلنتاجية أدى الى تكدس البضائع وتراكم الديون واتالف الكثير من البضائع وانتشار البطالة 

 انهيار سوق األوراق المالية وافالس الكثير من البنوك نتيجة بيع المساهمون األسهم  بكثافة  

 

 :الواليات المتحدة معالجة األزمة االقتصادية  محاوالت*

الرئيس روزفيلت وضع سياسة العهد الجديد التى تقوم باصدار القوانين الخاصة بالزراعة والصناعة  في عهد

 وانشاء مؤسسات لرعاية العاطلين والدخول بمشاريع كبيرة بهدف تشغيل أكبر عدد من العاطلين 

 

 م1010نتائج مؤتمر الصلح  * 

 (التركية  –لنمساوية ا –الروسية  –األلمانية )امراطوريات  4اختفاء  -1      

 فرض غرامة مالية على الدول المهزومة  - 2      

 فرض قيود على الجيش األلماني من حيث العدد والتسلح  - 3      

 

 :مدينة دانزج *

مدينة ألمانية تم فصلها من ألمانيا بعد الحرب العالمية االولى وأصبحت تابعه لبولندا مما أدى فصل السكان األلمان عن 

 نهم وط

 

 :ولى من الحرب العالمية الثانية المرحلة األ*

 احتلت المانيا معظم األراضي األوربية  -1

 هجوم اليابان على الميناء المريكى بيرل هاربر -2

 

 :المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية * 

 واليابان  أمريكا واالتحاد السوفييتي تجند كل إمكانياتها العسكرية لمواجهة ألمانيا -1

 تم اخضاع روما وبرلين -2

 م   1645القاء قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما ونجازاكي عام  -3

 

 أوجة التشابة بين األنظمة الدكتاتورية ؟ *

 الزعامة المطلقة  -1

 الحزب هو السلطة الوحيدة في الدولة  -2

 استخدام وسائل بوليسية وإرهابية  -3

 التوسع في أوربا  -4

 

 :أهداف هيئة األمم المتحدة * 

 تنمية العالقات الودية   -2             المحافظة على السالم واألمن  -1

 احترام حقوق اإلنسان وحرياته  - 3

 

 :شروط االنضمام لعضوية هيئة األمم المتحدة *

 أن تكون محبة للسالم  -2                     أن تكون الدولة مستقلة  -1

 قرارات هيئة األمم  أن تنفذ -3

 

 

 

 :مؤتمر يالطا * 

دول هي  3م بهدف انشاء منظمة دولية قادرة على حفظ السالم واألمن واالستقرار حيث اجتمعت  1645عقد عام 

 دولة  50وأقرو انشاء هيئة األمم المتحدة وتم التصديق عليها من قبل { الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي وبريطانيا}
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 : ل تطور الطاقة مراح*

 اعتمد اإلنسان على الحيوانات ثم النار ثم الرياح ومن بعدها طاقة األمواج ثم الفحم والنفط والغاز 

  

 :استخدامات النفط * 

 مواد بالستيكية  –أصباغ  –مواد تجميل  –مواد تنظيف  –وقود 

 

 دور الكويت في منظمة األوبك و األوابك 

 ل التي أسست هذه المنظمة تعد الكويت من الدو:  األوبك

 يقع مقر المنظمة في دولة الكويت :  األوابك

 

 :أهم الدول المستوردة للنفط الكويتي * 

 اليابان وجنوب شرق آسيا  -1

 أمريكا الشمالية  -2

 أوروبا الغربية   -3

 

 الظواهر المناخية الناتجة عن التلوث الهوائي *

 األمطار الحمضية  -3             س الحراري االحتبا  -2                 تآكل طبقة األوزون  -1

 

 أكثر مدن بالعالم تعاني من تلوث هوائي  *

 نيويورك   –لوس انجلوس   –لندن   –طوكيو 

 
 األمطار الحمضية *

أمطار تحدث نتيجة ترسب التلوث الهوائي في طبقات الجو العليا في الغيوم وعند هطول المطر 
 الظارة بالبيئة والصحة ( وحمض النيتريك+ حمض الكبريت )  يكون ماء المطر محمال باألحماض

 
 اآلثار المناخية المترتبة على االحتباس الحراري * 

 ذوبان الجليد في المناطق القطبية والجبلية  -2               ارتفاع حرارة األرض  -1

 الجفاف والتصحر  -2

 
 اآلثار الناتجة عن تآكل طبقة األوزون *

 األمراض الجلدية وأمراض العيون  -2                        ارتفاع الحرارة  -1

  إتالف النباتات -2
 

 أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية * 

 تقديم المنح   -2                              تقديم القروض -1

 

 : جهود المؤسسات الخيرية الكويتية*

 ثتقديم المساعدات المادية لضحايا الحروب والكوار -1
 اقامة مشاريع تنموية زراعية وصناعية وتشغيل األيدي العاملة  -2

 بناء مساجد ومراكز إسالمية والمدارس والمستشفيات  -3

 

  :دور هيئة األمم المتحدة بشان الغزو العراقي على دولة الكويت * 

موال العراق وممتلكاته أدانت العدوان العراقي منذ اليوم األول وطالبت العراق باإلنسحاب فورا دون شروط  وجمدت أ

 لديها 
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  :بشان الغزو العراقي على دولة الكويت منظمة المؤتمر اإلسالمي   دور * 

 نسحاب يستنكر العدوان وطالب العراق باال أدانت العدوان العراقي وأصدرت بيانا

 

  :بشان الغزو العراقي على دولة الكويت جامعة الدول العربية  دور * 

 نسحاب إدانة العدوان وطالبت العراق باالأصدرت قرار بعقدت اجتماع طارئ و

 

  :بشان الغزو العراقي على دولة الكويت مجلس التعاون الخليجي  دور * 

 نسحاب وضع جميع إمكاناته المادية والعسكرية لتحرير دولة الكويت طالب العراق باال

  هفي الدوحة الذي أكدت عودة الحق الى أصحاب 11القمة رقم  تم عقد 

 

 11قمة مجلس التعاون الخليجي رقم *

 عقدت في الدوحة  تدين الغزو العراقي لدولة الكويت  هي قمة طارئة

 

 : دور الكويت الفاعل اإليجابي على المستوى العالمي *

 .بقراراتها  ملتزمةانضمام الكويت لهيئة األمم وهي  منذ -1

 (ية والطيران المدني الصحة العالم) ساهمت في العديد من المنظمات مثل  -2

 م  1696 -1697انتخبت عضوا في المجلس االجتماعي واالقتصادي في هيئة األمم عام  -3

 م 1676 -1678فازت بعضوية مجلس األمن الدولي خالل عام  -4

 ساهمت في الصندوق الذي أنشأه األمين العام للقضاء علة مرض اإليدز  -5

 الم والحوار بين الديانات والثقافاتفي اجتماع حول الس 2008شاركت عام  -9

    

 :  العربيدور الكويت الفاعل اإليجابي على المستوى *

 وكان دورها فعال  في عدة مجاالت   1690انضمت لجامعة الدول العربية عام  -1

 كان لها دور بارز في تأسيس مجلس التعاون الخليجي  -2

 اهتمت بمشكلة دارفور في السودان  -4          وقفت الى جانب القضية الفلسطينية           -3

 م  2008استضافت المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار العراق عام  -5

 

  :لهيئة األمم المتحدة 611القرار رقم * 

 من قرارات مجلس األمن الحاسمة التى تقضي بانسحاب الغزو العراق من دولة  الكويت

 

 :أجيبي على السؤال التالي 

 ما دورك كمتعلمة في المحافظة على الممتلكات العامة؟ -

 بشكل سليم   عدم إتالفها والحرص على عدم العبث بها و استخدامها واستغاللها
 

 

 

 {  يأتي عللي لما} 
 

 خضوع الهند لإلستعمار األوربي ؟ -

 بسبب موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية 
 

 تعاني الهند من مشكالت سكانية ؟ -

 وهي ثاني أكثر دولة في العالم بعدد السكان سبب تعدد الديانات وتعدد اللغات  ب

 

 تعرض اليابان لزالزل بكثرة  -

 بسبب وقوعها في منطقة بركانية تسمى الحلقة النارية
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 أهمية التعاريج في سواحل اليابان وأشباه الجزر والخلجان  -

 توفر لليابان مصائد ممتازة لصيد األسماك 

 

 كن اليابانيون من زراعة األرز في شمال هوكايدوتم -

 استخدام وسائل تدفئة التربة و استنباط سالالت من البذور واقامة مدرجات جبلية 

 

 استطاع اليابانيون التغلب على شكل دولتهم المشتت  -

 بسبب اقامتهم الجسور واألنفاق والسكك الحديدية بين الجزر 

 

 مان مترابطان الديمقراطية والمواطنة مفهو -

 الديمقراطية تعني التشاور والحوار والمواطنة تعني الحق في المشاركة في صنع القرار 

 

 لإلعالم تأثير في تغيير آراء وأفكار الناس  -

 بسبب اتصالة المباشر بهم على اختالف طبقاتهم ومستوياهم الثقافية  

 

 تزامن حركة الكشوف الجغرافية مع االستعمار األوربي ؟ -

 للحصول على ثروات البالد المكتشفة 

 

 خول الواليات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء ؟د -

 بسبب أعمال الغواصات األلمانية ضد البواخر األمريكية 

 

 م ؟1011خروج روسيا من الحرب عام  -

 رسبرج م بسبب فقد المؤن في العاصمة بط 1617فيها عام  (البلشيفية )  بسبب قيام الثورة الشيوعية

 

 عاش العالم بعد الحرب العالمية األولى ظروف قاسية ؟ -

 بسبب ظهور األزمة االقتصادية و ظهور الدكتاتوريات 

 

 لم تتأثر الواليات المتحدة بالحرب العالمية الثانية كما تأثرت أوربا ؟ -

 بسبب دخولها الحرب متأخرة ولم تعاني أراضيها من الدمار 

 

 زمة االقتصادية مع الحكم الدكتاتوري؟وقوف الشعوب خالل األ -

بسبب وعوده لها بإيجاد حل لمشكالتها الداخلية والخارجية  و اقامة نظام جديد يعتمد توزيع المستعمرات بالتساوي بين 

 الدول 

 

 انشاء عصبة االمم بعد الحرب العالمية الثانية  ؟ -

 لحفظ السالم واألمن بين الدول 

 

 متها ؟فشل عصبة األمم في مه -

 بسبب قيام حرب عالمية ثانية وعدم التزام الدول بقراراتها

 

 :عللي أهمية النفط والغاز الطبيعي 

 توفره بكميات كبيرة  -1

 سهولة النقا والتخزين  -2

 يعتبر مادة مهمة في السلم والحرب  -3
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 :أهمية النفط في وقت السلم والحرب 

 لزيادة الدخل القومي :  السلمفي 

 الت الحربوقود آل: الحربفي 

 

 قصف قوات التحالف الدولي أهداف عسكرية عراقية داخل العراق والكويت 

 إلضعاف قوة العراق العسكرية 

 

 وضع هيئة االمم المتحدة الكويت في قائمة الشرف الخاصة 

 بسبب التزام الكويت الدائم بقرارات األمم المتحدة  

 

 
 

 عوامل اإلنتاج

 

 
            
 التنظيم االداري              الموارد الطبيعية                  رأس المال            العمل                        

 

 أقسام موارد الدولة

   
 

 
 الممتلكات العامة الضرائب                   القروض                                 الرسوم الجمركية            

 

 
 

 أجهزة منظمة هيئة األمم المتحدة

 

 

 الجمعية العامة   محكمة العدل   مجلس الوصاية   المجلس االقتصادي   األمانة العامة      مجلس األمن    

 واالجتماعي                                  الدولية                                              
                                              

 

 

 

 

 

 أسس العدالة اإلجتماعية 

 

 التعاون 
 

 التكافل االجتماعي
 

 المساواة 

 نية باهم الصناعات الياأ

 وسائل النقل  الصناعات الكيماوية  األجهزة الكهربائية 
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 { صور وشعارات }

 

 : استعيني بالصور التى أمامك واكتبي ماتعرفينه عنها *
 

 

 
  

 

 
 

 القنبلة الذرية هيروشيما ( 3)  مؤتمر الصلح في باريس(  2) حادثة اغتيال ولي عهد      ( 1)

م        التى ألقتها الواليات المتحدة على عاصمة 1616في قصر فرساي عام  زوجتة في سراييفوالنمسا و

                                                                                   طالب صربي                                                             اليابان في الحرب العالمية             البوسنة على يد  

 
 ماذا تعرفين عن هذه الشخصيات ؟

 

                                  

                              
 هو الزعيم الدكتاتوري لينين الذى أسس الشيوعية في روسيا وأقام                            

 يات االتحاد السوفييتي  جمهور                            

 
 

 

                     
 هو الزعيم الدكتاتوري موسوليني الذي أسس الفاشية في ايطاليا                                  

 

 

 
 

                           

 
 

 كة النازية هو الزعيم الدكتاتوري األلماني هتلر مؤسس الحر                                   

 

 
  

 انضمام الكويت الى هيئة األمم المتحدة 

 م حيث رفع السيخ صباح األحمد 1693عام 

 علم الكويت فيها وكان وزيرا للخارجية

 
 شعار هيئة األمم المتحدة 
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 عة الدول العربية جام: شعار                 مجلس التعاون الخليجي  : شعار     منظمة المؤتمر االسالمي  : شعار 

 

 {جداول ومقارنات ورسوم بيانية }
 

 :المالمح التضاريسية لقارات العالم * 

  

 التضاريس                 

 القارات 

 

 الجبال

 

 الهضاب

 

 السهول

 

 قارة أمريكا الشمالية
 

 

 جبال روكي

 

 هضبة لورنشيا

 

 السهول الوسطى

 

 قارة أفريقيا

 

 

 جبال أطلس

 

 هضبة الحبشة

 

 ول البحر المتوسطسه

 

 قارة آسيا

 

 

 جبال الهماليا

 

 هضبة الدكن

 

 سهول سيبيريا

 

 قارة أوروبا
 

 

 جبال األلب

 

 مرتفعات اسكندنافياه

 

 السهل األوربي

 

 قارة أمريكا الجنوبية
 

 

 جبال األنديز 

 

 مرتفعات البرازيل

 

 البمباس -سهل السلفاس 

 

 قارة استراليا
 

 

 المرتفعات الشرقية

 

 ة الغربيةالهضب

 -

 

القطبية الجنوبية 

 (انتركتيكا)
 

سلسلة الجبال القطبية 

 الجنوبية

في الشمال )هضبة داير 

 (الغربي من القارة 

 -

 
  النشاط االقتصادي لجمهورية الهند: 

 
 التجارة الصناعة الثروة المعدنية تربية الحيوانات الزراعة

الجواميس  –األبقار  األرز

 الماعز  –األغنام  –

 -حديد -حم حجريف

 -نحاس-بوكسيت

 ذهب -رصاص

 –ذهب  –أنسجة 

 فضة 

 : الصادرات

+ منتجات زراعية 

أحجار + منسوجات

 مجوهرات + كريمة

 النفط :  الواردات
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 : قارني بين الحرب العالمية األولى والثانية* 

 
 الحرب العالمية الثانية  الحرب العالمية األولى  المقارنة

 م1645 -1636 م1618 -1614 السنة

المنافسة بين الدول األوربية على  -1 األسباب

 الثروات الطبيعية 

الصراع على مستعمرات في آسيا  -2

 وأفريقيا

مقتل ولي عهد :  السبب المباشر -3

النمسا على يد طالب من دولة  

 صربيا  

 شروط معاهدة فرساي القاسية  -1

 م1626األزمة االقتصادية عام  -2

 ظهور الدكتاتوريات -3

سياسة هتلر :  لمباشرالسبب ا -4

التوسعية في أوربا واستيالئه على 

 م 1636ممر دانزج البولندي عام 

 النتائج

 

 -المانيا)اختفاء أربع امبراطوريات  -1

 (تركيا -النمسا -روسيا

 فرض غرامة على الدول المهزومة -2

فرض قيود على الجيش األلماني من  -3

 حيث العدد والتسلح 

 عدلت خريطة أوروبا السياسية -4

 ى على النازية والفاشية قض -5

 انقسام ألمانيا لشرقية وغربية  -9

أصبحت الواليات المتحدة وأمريكا  -7

 أكبر دولتين في العالم 

 الدول المتحاربة

 

 

 

 

 :دول المحور

 الدولة العثمانية  –النمسا  –ألمانيا 

 : دول الحلفاء

الواليات  -روسيا   –بريطانيا  –فرنسا 

 المتحدة 

 : دول المحور

 اليابان  –ايطاليا  –يا ألمان

 : دول الحلفاء

 -االتحاد السوفييتي  –فرنسا  –بريطانيا 

 الواليات المتحدة 

 

مجموع الدول 

 المشاركة في الحرب 

 

 دولة  33

 

 دولة  92

 
 :قارني بين صادرات وواردات قارة استراليا  مع ذكر امثلة 

 

 الواردات الصادرات المقارنة 

 سلع تشتريها الدولة من الخارج  دولة للخارج سلع تبيعها ال التعريف

 منتجات غذائية   -سلع مصنعة   أمثلة 

 وقود حفري –معادن 

 نفط من دول الخليج   –معدات مصنعة 

 
 قارني بين األقاليم المناخية في قارة استراليا 

 
 الصحراوي المعتدل التندرا المناخ

 

 الصفات

انخفاض الحرارة في  -

 الصفر  الشتاء الى دون

 مناخ قاسي -

 دافئ صيفا -

 بارد شتاءا -

 ارتفاع الحرارة صيفا-

 انخفاضها بالشتاء -

 قلة سقوط األمطار -
 

 :التحالفات الدولية 
 

 الوفاق الثالثي التحالف الثالثي 

 روسيا  –بريطانيا  –فرنسا  ايطاليا  –النمسا  –ألمانيا 
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 :جدول مقارنة 

 النازية الفاشية الشيوعية المقارنة 

 ألمانيا إيطاليا روسيا  الدولة

 هتلر موسوليني لينين القائد

 السلطة بيد الحزب - المبادئ

جمهوريات }أقام حكم جديد  -

 {اإلتحاد السوفييتي

اعادة امجاد امبراطورية روما  -

 من خالل التوسع

 التسلح  -

 استرداد المستعمرات   -

اعتمد على القومية العنصرية  -

 ةاأللماني

 دعا لقيام ألمانيا الكبرى -

 استعادة المستعمرات  -

 التسلح   -

 
 :مقارنة لمصادر الطاقة 

 

 الطاقة الغير متجددة الطاقة المتجددة المقارنة 

 مصادر ذات كمية محدودة يتناقص حجمها باستمرار  مصادر طاقة التنفذ أبدا على وجه األرض  التعريف 

 الغاز  –النفط  –الفحم  ياح الر -األمواج  –الشمس  أمثلة 

 
 مقارنة بين األوبك واألوابك 

 

 منظمة األوابك  منظمة األوبك  المقارنة 

 1698 1690 السنة 

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط  منظمة الدول العالمية المصدرة للنفط  التعريف 

 
 مؤتمرات التعاون الدولي لمكافحة التلوث البيئي 

 
 مجموعة الثمانية قمة األرض قمة األرض راسم المؤتم

 2005 2002 1662 السنة

 جنوب افريقيا جنوب أفريقيا  البرازيل  المكان

االعتماد على طاقة بديلة  الهدف 

شمس  –رياح }غير ملوثة 

} 

الحفاظ لى البيئة ومواردها 

الطبيعية من التلوث 

 واالستنزاف

مكافحة ظاهرة االحتباس 

 الحراري 

 
 :حولي مصادر الطاقة الى أعمدة بيانية  : الطاقةمصادر 

 %  9نووي %     10بيولوجي  %     21الغاز  %      34النفط  %      24الفحم 
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 :على الخريطة التي أمامك حددي اآلتي 

 (استراليا  –نوبية أمريكا الج –أمريكا الشمالية  –أوربا  –افريقيا  –آسيا ) قارات العالم  -1

 (المحيط األطلسي  –المحيط الهندى  –المحيط الهادي ) المسطحات المائية  -2

 
 

 أهم المالمح التضاريسية في قارة استراليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالمح التضاريسية لجمهورية الهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهر الكنج 

 هضبة 

 الدكن 
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 :أهم المدن الصناعية في الهند 

 

 نيودلهي -

 تاكلك -

 مومباي -

 مدراس  -

 

 

 

 

 

 :حركة المالحين والكشوفات الجغرافية  *

 
  :أهم الجزر الرئيسية في اليابان  

 

 كيوشو  -شيكوكو  –هونشو  –هوكايدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوكايدو

 هونشو

 شيكوكو
 كيوشو


