
 

 

 

!  1

أوراق عمل اثرائیة للصف السادس في 
مادة االجتماعیات للفصل الدراسي الثاني 

رئیسة القسم              مدیرة المدرسة  
أ / منال السعید             أ / رابعة عبدهللا 



وزارة التربیة                                                                                                             مالحظة :األوراق ال تغني                                                                                                                            
منطقة الجھراء التعلیمیة                                                                                                                    الكتاب المدرسي  

مدرسھ مریم بنت طارق م بنات  
أوراق عمل اثرائیة   

للصف السادس المتوسط لمادة االجتماعیات ص 87- 126 
أكملي العبارات التالیة :  

١- العام الذي بدأ بھ التنقیب عن النفط ھو ............................م  
٢- أول حقل نفط اكتشف بدولة الكویت یسمى ................. 

٣- الجھة الجغرافیة التي یقع بھا حقل بحره النفطي بالنسبة لدولھ الكویت ھي ....................... 
٤- كمیة النفط التي عثر علیھا بحقل بحره النفطي الشمالي ........................ 

٥- كمیة النفط التي عثر علیھا بحقول النفط الجنوبیة بدولة الكویت .................................. 
٦-  العام الذي صدرت بھ أول شحنھ من النفط الكویتي ھو ...........................   م . 

٧- أھم دول بالعالم تستورد النفط الكویتي ............... و ................. و .........................  
٨- أكبر حقل نفط بدول الخلیج العربیة عامة والمملكة العربیة السعودیة خاصة یسمى ................ 

٩- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا میناء رأس تنوره تسمى ........................................... 
١٠- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا حقل عوالي النفطي تسمى ...................................... 

١١-  میناء نفط یوجد في مملكة البحرین یسمى ......................................................... 
١٢- میناء نفط یقع في سلطنة عمان یسمى ......................................................... 
١٣- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا حقل نفط الفھود تسمى ....................................... 
١٤- أكبر حقل نفط یوجد بدولة الكویت یسمى .................................................... 
١٥- حقل نفط كویتي یقع في جنوب دولة الكویت یسمى ...................................... 

١٦- الجھة الجغرافیة التي یقع بھا حقل الروضتین النفطي ھي .......................... 
١٧- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا حقل دخان النفطي تسمى .............................. 

١٨- میناء النفط الذي یوجد في دولة قطر یسمى ........................... 
١٩- حقول نفط بحریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تسمى ..............و .................. 

٢٠- حقول نفط بریھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تسمى ........... ، .......... ، ............. 
٢١- میناء نفط بري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة یسمى ........................... 

٢٢- میناء نفط بحري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة یسمى ................ ؛ ................... 
٢٣- المسطح المائي الذي تقع علیھ جمیع دول الخلیج العربیة یسمى .......................... 

٢٤- المحصول الزراعي الذي نجحت المملكة العربیة السعودیة بزراعتھ یسمى .................. 
٢٥- الدولة الخلیجیة التي نجحت بزراعة محصول القمح تسمى ............................. 

٢٦- كمیات النفط المستخرجة من باطن األرض تسمى .................................. 
٢٧- كمیات النفط المخزونة في باطن األرض ولم تستخرج بعد تسمى ........................... 

٢٨- النسبة التي حققتھا كل من دولتي الكویت واإلمارات  في إنتاج النفط في عام ٢٠٠٨ م تبلغ 
حوالي .............% 

٢٩- النسبة التي حققتھا المملكة العربیة السعودیة في إنتاج النفط في عام ٢٠٠٨ م تبلغ حوالي 
 %. ………………
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٣٠- النسبة التي حققتھا قطر في إنتاج النفط في عام ٢٠٠٨ م تبلغ حوالي .…….…….% 
٣١- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز األول في إنتاج النفط تسمى ..………………… 

٣٢- المركز الذي تحتلھ كل من دولتي الكویت واإلمارات في إنتاج النفط عام ٢٠٠٨ م ھو …… 
٣٣- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز الرابع في إنتاج النفط لعام ٢٠٠٨م تسمى ………… 

٣٥- منطقة زراعیة تقع في شمال دولة الكویت تسمى …………… 
٣٦- منطقة زراعیة تقع في جنوب دولة الكویت تسمى ..………………………… 

٣٧- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا المنطقة الزراعیة سھل الباطنة وصاللة تسمى .……… 
٣٨- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا المنطقة الزراعیة سھل تھامھ واالحساء تسمى ..……… 

٣٩- الدولة الخلیجیة التي یوجد بھا المنطقة الزراعیة العین ولیوا تسمى ..…………… 
٤٠- زراعھ تتم في بیئة مائیة أو رملیة أو حصى أو نشارة خشب تسمى ………………  

٤١- بیوت یزرع فیھا الخضروات في غیر مواسمھا وتقوم بحمایة المحاصیل من تقلبات الطقس 
تسمى ..………………… 

٤٢- مورد اقتصادي أثر اكتشافھ وتصدیره على نمو الصناعة وزیادة الدخل القومي بدول الخلیج 
العربیة یسمى ….………… 

٤٣- تحویل مواد خام إلى مواد مصنعھ وسلع یمكن االستفادة منھا یسمى …..………… 
44-مـناطـق صـناعـیة خـلیجیھ تـتعدد بـھا ثـالث صـناعـات أسـاسـیھ بـترو كـیماویـات والـغاز وتـكریـر الـنفط 

تسمى الشعیبھ ، .ینبع ، .شمال ستره  ، امسیعید  ، الرویس  ، جبل على 
45- مناطق صناعیة خلیجیھ توجد بھا صناعتي تكریر النفط والبتروكیماویات فقط تسمى جبیل ، 

الفحل 
٤٦- منطقھ صناعیة خلیجیھ توجد بھا صناعة تكریر النفط فقط الریاض. 

٤٧- منطقة صناعیة خلیجیھ تشتھر بصناعھ النحاس تسمى .صحار.. 
٤٨- أھم المناطق الصناعیة في المملكة العربیة السعودیة تسمى جبیل . ؛ الریاض. ؛ .ینبع. 

٤٩- أھم منطقة صناعیة في مملكة البحرین تسمى شمال سترة 
٥٠- أھم منطقة صناعیة في قطر تسمى .امسیعید. 

٥١- أھم منطقة صناعیة في اإلمارات العربیة المتحدة تسمى الرویس ؛ .جبل علي 
٥٢- أھم منطقة صناعیة في سلطنة عمان تسمى صحار ، الفحل 

٥٣- أھم منطقة صناعیة في دولة الكویت تسمى الشعیبھ. 
٥٤- إعادة تصدیر البضائع المستوردة تسمى .............................................. 

٥٥- أھم صادر تبیعھ دول الخلیج العربیة للعالم في الوقت الحاضر یسمى .............................. 
٥٦- األصول التي ترجع لھا السالالت السكانیة في منطقة الخلیج العربیة ھو ......................... 

٥٧- البعثة التي كشفت عن وجود آثار حضاریة في منطقة الخلیج العربي تدل على التواصل 
الحضاري تسمى ................................. 

٥٨- الدولة التي ذكرت بھا آثار حضارة دلون تسمى ا..................................... 
٥٩- الدولة التي ذكرت بھا آثار حضارة تاروت تسمى ................................... 
٦٠-  الدولة التي ذكرت بھا حضارة ھیلي تسمى .......................................... 
٦١- الحضارة التي ذكرت في دولة قطر تسمى ............................................ 
٦٢- الحضارة التي ذكرت في سلطنة عمان تسمى ........................................ 
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٦٣- مجموعھ من الناس تشترك في الصفات الجسمانیة الرئیسیة كلون الجلد وشكل األنف والشعر 
تسمى .............................. 

٦٤- قارات العالم التى تربط بینھا الھجرات الخارجیة القادمة لحوض الخلیج العربي تسمى قارات 
العالم القدیم  

٦٥- المسطح المائي الذي استقرت بقربھ الھجرات القادمة من قارات العالم القدیم یسمى الخلیج 
العربي 

٦٦- قارات العالم القدیم التي قدمت منھ الھجرات الخارجیة إلى الخلیج العربي تسمى آسیا  ، أفریقیا ، 
أوربا 

٦٧- تقسم الھجرات القادمة إلى حوض الخلیج العربي إلى نوعین داخلیة ، .خارجیة  
٦٨- الدولة التي ھاجر إلیھا ال الصباح تسمى ...................... 

٦٩- الدولة التي ھاجر إلیھا ال خلیفة تسمى ...................................... 
٧٠ - الدولة التي ھاجر إلیھا الیعاربة وال بوسعید تسمى .................................. 
٧١- الدولة التي ھاجر إلیھا المعاضید تسمى ............................................... 

٧٢- المنطقة التي ھاجر إلیھا القواسم تسمى ............................................ 
٧٣- المنطقة التي ھاجر إلیھا بني یاس تسمى ................................ 

٧٤- عامل شكل جذب للھجرات العربیة إلي شبھ الجزیرة العربیة بحكم موقعھ الجغرافي المھم یسمى 
الخلیج العربي 

٧٥- عامل شكل طرد لسكان الجزیرة العربیة المناخ الصحراوي  
٧٦-زیادة عدد السكان عن طریق الھجرة تسمى .زیادة غیر طبیعیة 

٧٧- معادلھ حسابیھ تمثل حاصل طرح عدد الموالید من الوفیات تسمى زیادة طبیعیة 
78- یبلغ عدد سكان العالم في عام ٢٠٠٥م حوالي 646.475.000 ملیون نسمھ  

79- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز األول في عدد السكان تسمى السعودیة 
80- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز األول في عدد السكان ( المواطنین ) تسمى .السعودیة 

٨1- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز األول في عدد الوافدین تسمى االمارات 
82- الدولة الخلیجیة التي تحتل المركز األخیر  ( السادس ) في عدد المواطنین تسمى .االمارات  

83- الدولتان الخلیجیتان اللتان یتساویان في عدد السكان الوافدین والمواطنین ( ٥٠٪) تسمیان قطر، 
البحرین 

٨4- یقصد بقسمة عدد السكان على مساحة الدولة او( عدد السكان في الكیلو متر المربع ) اسم .كثافة 
السكانیة 

٨5- الدولة الخلیجیھ التي تحتل المركز االول في المساحھ تسمى السعودیة 
٨6- الدولة الخلیجیھ التي تحتل المركز األخیر في المساحھ تسمى البحرین 

87- المساحھ التي تبلغھا دولھ الكویت حوالي 18.000 كم  
88- الدولة الخلیجیھ التي تحتل المركز االول في الكثافة السكانیھ تسمى البحرین 

89- الدولة الخلیجیھ التي تحتل المركز األخیر  في الكثافة السكانیھ تسمى السعودیة 
٩1- مجموعھ من العادات والتقالید والقیم في مجتمع من المجتمعات تسمى الثقافھ  

92-الزي الخلیجي المقارب الذي یتدیة الرجال بدول الخلیج یسمى الدشداشة  
93- المناسبة التي یحتفل بھا دول الخلیج العربیة في شھر رمضان تسمى القرقیعان  

94- اللغة التي یتجدث بھا كل دول الخلیج العربي تسمى العربیة  
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95- الدولة الخلیجیة التي لم تتعرض لالستعمار تسمى السعودیة  
96- اسم التقویم الذي یصف أھم األحداث الوطنیة الكویتیة وأھم التواریخ یسمى العجیري  

97- الحاكم الكویتي الذي صدرت أول شخنھ من النفط بعھدة یسمى  أحمد الجابر. 
98- تاریخ غزو النظام العراقي البائد على دولة الكویت ھو 2- 8 – 1990 م  

99- المركز الذي تحتلھ دولة الكویت بین دول الخلیج العربیة في عدد السكان ھو الرابع .  

عرفي المفاھیم التالیة :  

١- إنتاج النفط ....................................................................................................... 

٢- احتیاط النفط : .................................................................................................... 

٣-زراعھ بدون تربھ : .............................................................................................. 

٤- بیوت بالستیكیة : ................................................................................................ 

٥- صناعھ : .......................................................................................................... 

٦- دخل قومي : ..................................................................................................... 

٧- صادرات : ........................................................................................................ 

٨- واردات :.......................................................................................................... 

٩- ترانزیت : ......................................................................................................... 

١٠- ساللھ : .......................................................................................................... 

١١- نمو سكاني : ................................................................................................... 

١٢- زیادة 

طبیعیة .................................................................................................... 

١٣- زیادة غیر طبیعیة : ........................................................................................... 

١٤- كثافة سكانیة: ................................................................................................. 

15- ثقافة : ......................................................................................................... 

16- تركیبة سكانیة : .............................................................................................. 

صنفي البیانات التالیھ بالجدول المناسب :  
أھم حقول النفط بدول الخلیج العربیھ  

برقان - رأس تنوره -غوار -وفره- ستره- أمسیعید - دخان -عوالي - جبل الظنھ - مربان - زاكوم -
فھود- فحل – األحمدي – الزور – بوحصا – العصب – بقیق – خریص – جزیرة داس 

موانئ نفط خلیجیھ حقول نفط خلیجیھ 
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أھم المناطق الزراعیة بدول الخلیج العربیھ  
عبدلي - تھامة - لیوا- الباطنھ - الوفرة - اإلحساء - العین - صاللھ - صور - أبھا - ینبع – حائل 

أھم المناطق الصناعیة بدول الخلیج العربیھ  
الشعیبھ - جبیل - شمال ستره - أمسیعید - الرویس - صحار - ریاض - جبل علي - ینبع - فحل 

أھم صادرات وواردات دول الخلیج 
مواد غذائیة - نفط - مالبس - أجھزه كھربائیة - تكریر نفط - غاز - سیارات  

أھم الحضارات  

أھم الھجرات 

أجیبي عن األسئلة التالیة :  
١- إقامة دول الخلیج العربیة العدید من الموانئ النفطیة  

    زیادة اإلنتاج.     زیادة الطلب العالمي. 
2- توسع دول الخلیج في صناعة التكریر . 

لزیادة الكمیات المصدرة  

برقان – غوار – وفرة – سترة – دخان – عوالي – 
مربان – زاكوم – فهود .- بوحصا – العصب – بقیق – 

خریص 

 راس تنورة – امسيعيد – جبل الظنه – فحل -  األحمدي – 
الزور 

      جزیرة داس 

مناطق زراعیة بعمان  مناطق زراعیة باإلمارات مناطق زراعیة بالسعودیة مناطق زراعیة بالكویت 

تهامه – االحساء – ينبع – عبدلي – وفرة
حائل

صور-  صالله - سهل العين – ليوا .
الباطنه .

عمان اإلمارات قطر البحرین السعودیھ الكویت 

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

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

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

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

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

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

واردات صادرات 
 .......................................................................

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

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

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

فیلكا تاروت دباأم النار ھیلي دلون الحضاره 

الدولة 

بوسعید و معاضید  الخلیفھ ال الصباح الھجره 
الیعاربھ 

بني یاس قواسم 

الدولة 
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3- أھم المحاصیل الزراعیة بدول الخلیج العربي  
تمر - خیار - طماط - بطیخ - جزر - كوسا - بقدونس - قمح  

4- ازدھار الصناعة ونمو الدخل القومي واالقتصاد بدول الخلیج العربیة 
اكتشاف النفط وتصدیره  

5- أھم أنواع الصناعات القائمة على النفط بدول الخلیج العربیة   
غاز - بتروكیماویات - تكریر النفط  

6- تشابھ اآلثار الحضاریة بمنطقة الخلیج العربیة    
اتصال وتقارب الحضارات 

7- أھم قارات العالم القدیم   
آسیا - أفریقیا - أوربا 

8- أنواع الھجرات بدول الخلیج العربیة   
داخلیھ و خارجیة 

9- شكل حوض الخلیج العربي عامل جذب للھجرات   
الموقع الجغرافي الممیز  

10- شكل قلب الجزیرة العربیة عامل طرد للسكان ( خروج الھجرات من شبھ الجزیرة إلى الساحل الغربي للخلیج العربي)  
ظروف الجفاف الصحراوي  

١1- عوامل زیادة أعداد السكان الوافدین ( الھجرات ) بعد ظھور النفط .  
األمن واألمان - ارتفاع األجور - اصطحاب العائالت - فرص العمل - راعیھ صحیة - رعایة تعلیمیة 

١2- زیادة عدد السكان بدولة الكویت ودّول الخلیج العربیة .   
زیادة طبیعیة - زیادة غیر طبیعیة ( ھجرة ) .  

١3- انخفاض نسبة الكثافة السكانیة بدول الخلیج العربیة في القرون الماضیة ( قبل ظھور النفط )  
الفقر الشدید والجفاف الصحراوي  

١4- ارتفاع نسبة الكثافة السكانیة بدول الخلیج العربیة في الوقت الحاضر. 
الموقع الجغرافي – النفط  

١5- ارتفاع الكثافة السكانیة في البحرین في الوقت الحاضر بعد اكتشاف النفط  
قلة المساحة 

١6- انخفاض الكثافة السكانیة في المملكة العربیة السعودیة في الوقت الحاضر بعد اكتشاف النفط  
كبر المساحة  

17- التشابھ الثقافي بین دول الخلیج العربیة (  الروابط التي تربط دول الخلیج العربیة )   
الدین واللغة  – وحدة األصل – العادات والتقالید – التاریخ المشترك  

18- الحلول مناسبة للتغلب على صعوبات الزراعة ؟ 
زراعھ بدون تربھ – بیوت بالستیكیة – توفر األیدي العاملة – اآلالت الحدیثة – األسمدة الكیماویة 

– مبیدات حشریة  
19- أسباب استخدام البیوت البالستیكیة ؟ 

زراعة النباتات في غیر مواسمھا – تزید االنتاج – حمایة النباتات من تقلبات الطقس  
20- الصعوبات التي تواجة مجال الزراعھ ؟ 

فقر التربة – المناخ الصحراوي – قلة المیاه ( األمطار ) 

21- أھم الصناعات في منطقة الشعیبة بدولة الكویت ؟  
بتروكیماویات – غاز – تكریر نفط  

22- توسع دول الخلیج العربیة في صناعة التكریر . 
زیادة الكمیات المصدرة للنفط  

23- انتعاش الموانئ التجاریة في دول الخلیج العربیة. 
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الرتباط دول الخلیج بعالقات تجاریة مع دول العالم . 
24-استقر السكان في أطراف شبة الجزیرة العربیة. 

نتیجة للظروف الطبیعیة القاسیة  
25- أسباب الخلل في التركیبة السكانیة . 

زیادة عدد العمالة الوافدة – ارتفاع البطالة –  
26- حلول مقترحة لمعالجة الخلل في التركیبة السكانیة . 

إصدار القوانین – تقلیل العمالة الوافدة – وضع الخطط المستقبلیة – استثمار الخبرات البشریة – 
إبراز دور المرأة 

30- یفضل العرب استخدام كلمة خلیجین بین على دول الخلیج العربیة .  
للداللة على سكان دول الخلیج العربیة وعلى التشابھ الثقافي بین دول الخلیج العربیة. 

31- أھم الدول المستوردة للنفط الخلیجي. 
الوالیات المتحدة – الیابان – ھولندا . 

32- ترتبط دول الخلیج العربیة بعالقات تجاریة مع دول العالم.  
بسبب الموقع  الجغرافي المتمیز – تطل على مسطحات مائیة  

حولي الجدول اآلتي الى رسم بیاني 
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تحویل شكل في الكتاب المدرسي ص 97 الى جدول  

الوافدین المواطنین وجھ المقارنھ 

٥٣.٤٪٤٦.٦ ٪دولة الكویت 

٢٠.٦٤٪٧٩.٣٦٪المملكھ العربیة السعودیھ 

٥٠٪٥٠٪دولة قطر 

٨٤.٦٪١٥.٤٪دولة اإلمارات 

٢٢.٨٪٧٧.١٢٪سلطنة عمان 

٥٠٪٥٠٪مملكة البحرین 
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أمامك خریطة دول الخلیج العربي حددي علیھا اآلتي : 
-  M دولھ الكویت بالحرف
المملكھ العربیھ السعودیھ بالرمز @ -
دولھ قطر بالرمز # -
مملكة البحرین بالرمز $ -
دولة اإلمارات بالرمز ///////////// -
سلطنة عمان بالرمز & -
الخلیج العربي بالرمز ** -
خلیج عمان بالرمز ? -
مضیق ھرمز بالرمز+ -
البحر األحمر بالرقم ١  -
بحر العرب بالرقم ٢  -
خلیج عدن بالرقم ٣  -
المحیط االھندي بالرقم ٤  -
سھل الباطنھ بالرقم ٥  -
سھل تھامھ بالرقم ٦  -
سھل األحساء بالرقم ٧  -
حقل الغوار بالرقم ٨  -
میناء الفحل بالرقم ٩  -
میناء رأس تنوره بالرقم ١٠  -
حقل الفھود بالرقم ١١  -
العین ولیوا بالرمز ^ ^ -
منطقة صحار التي تشتھر بصناعھ النحاس بالرقم ١٢  منطقة الجبیل الصناعیة بالرقم ١٣   منطقھ صور -

الزراعیة بالرقم ١٤        وصاللھ بالرقم ١٥                        إعداد رئیسة القسم : منال السعید 
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وزارة التربیة                                                                                                           مالحظة :األوراق ال تغني                                                                                                                            
منطقة الجھراء التعلیمیة                                                                                         الكتاب المدرسي  

مدرسھ مریم بنت طارق م بنات  
ورقة عمل اثرائیة   

للصف السادس المتوسط لمادة االجتماعیات ص 117 - 155 

1- مجموعھ من العادات والتقالید واألخالقیات في مجتمع من المجتمعات تسمى .................... 
2- تاریخ غزو النظام العراقي على دولة الكویت تسمى ........................... 

3- اللغة التي یتحدث بھا كل دول الخلیج العربیة تسمى...................... 
4- الدین الذي یؤمن بھ كل دول الخلیج العربیة ھو ......................... 

5- المناسبة التي یحتفل بھا كل دول الخلیج في رمضان تسمى ...................... 
6- الزي المقارب الذي یرتدیھ الرجال في دول الخلیج العربیة ھو .................... 

7- الكلمة التي أطلقت على دول الخلیج العربي للداللة على التشابھ الثقافي ھي ............... 
8- المكان الذي خرجت منھ معظم األصول السكانیة بدول الخلیج العربیة ھو .................. 
9- اسم القلعة التي توجد في البحرین وتدل على التاریخ المشترك لدول الخلیج ھو ............ 
10- العالم الكویتي الذي یھتم بوضع التقویم لدولة الكویت یسمى ................................. 

11- عدد الجزر االماراتیھ المحتلة في الوقت الحالي ھي ....................... 
12- الشعب الذي یسعى دول الخلیج العربي لنصرتھ سیاسیا في قضیتھ العادلة وتحقیق مصیره یسمى 

 .....................
13- االسم الذي أطلق على المناورات العسكریة التي تضم ألقوه المشتركة لجمیع دول الخلیج 

تسمى ........................... 
14- الحرب التي اشتركت بھا كل دول الخلیج ضد النظام العراقي البائد تسمى ................. 

15- العام الذي أعلنت بھ السوق الخلیجیھ المشتركھ تسمى ......................  
16- العام الذي انشأ بھ درع ألجزیره یسمى ............................ 

17- الدولة الخلیجیھ التي یوجد بھا مقر درع ألجزیره تسمى ......................... 
18- المده التي یجتمع بھا وزراء التربیھ والتعلیم لوضع السیاسات التربویھ ھو .............  

19- المدینة التي یوجد بھا مقر مكتب التربیھ العربي تسمى .................... 
20-المدینة التي صدر بھا اعالن السوق الخلیجیھ المشتركھ عام ٢٠٠٨م تسمى ............... 

21- وحدة قیاس التلوث الضوضائي ھو ................ 
22- درع واقي لألحیاء ضد خطر األشعة فوق البنفسجیة تسمى .................... 

23- یبلغ عدد آبار النفط الكویتیھ المحترقھ أثناء فتره االحتالل الغاشم حوالي .................... 
24- یقصد بالسلوك العدواني الموجھ ضد اآلخرین سواء كان قوال أو فعال یسمى ................. 

25- النتیجھ التي تؤدي لھا تربیھ الطفل الخاطئة واإلحباط تسمى ............... 
26- یرى العلماء أن العنف مرض .................... 
27- یرى العلماء أن العنف ظاھرة .................... 

28- الدولة الخلیجیة التي التزال جزرھا الثالث محتلھ تسمى ...........................  

عرفي المفاھیم التالیة :  
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1-ثقافة : ...................................................................................................... 
2- درع الجزیرة : ........................................................................................... 

3- تلوث : ..................................................................................................... 

4- تلوث ضوضاء ( إزعاج ) : ........................................................................... 

5- تلوث أرضي ( تربھ ) : ................................................................................ 

6- تلوث مائي ( بحري ) : ................................................................................. 

7- تلوث ھوائي: ............................................................................................. 

8- عنف: ....................................................................................................... 

9- عمالھ منزلیھ : ............................................................................................ 

مصادر تلوث الھواء  
سیارات وطائرات - براكین - صناعھ - عواصف ترابیة - حرق نفایات- مبیدات حشریة 

أسباب مشكلة العنف  
عدم مواصلة الدراسة - عدم وعي األسرع بالتعلیم - التربیة الخاطئة للطفل - نقص 

وسائل الرعایة االجتماعیة - توتر وحرمان وقلق إحباط - وقت فراغ - أصحاب 
السوء .  

مصادر تلوث طبیعیة مصادر تلوث غیر طبیعیة 

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

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

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

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

أسباب بیئیة عامھ  أسباب نفسیھ أسباب أسریھ 

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

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

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

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

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

..........................................
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قارني بین اآلتي من حیث : 
مجاالت التعاون بین دول الخلیج العربي  

اكملي الشكل التالي  

 

التعاون السیاسي التعاون العسكري التعاون االقتصادي التعاون الثقافي 
والتعلیمي

موقف موحد مع -
القضایا 

مناصرة قضیھ -
فلسطین 

ادانھ احتالل زر -
االمارات

مناورات عسكریة -
( درع الجزیره ) 

قوة عسكریة -
مشتركة 

القبول بالكلیات -
العسكریة 

تعاون لتحریر -
الكویت

السوق الخلیجیة -
المشتركة 2008 

زیاده عالقات -
اقتصادیھ

توحید المناھج -
التعلیمیة 

انشاء مكتب التربیھ -
العربي 

اجتماع وزراء -
التربیھ كل عامین
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مقترحات األسباب  أضرار

1-أسباب طبیعیة 
( براكین – حرق غابات ) 

2-أسباب صناعیة 
( عوادم السیارات – المصانع – 

التفجیرات النوویة )

1-زراعة األشجار 
2-إصدار القوانین 

3-التخلص من ملوثات الجو 
4- إنشاء جمعیات حمایة البیئة 

1-االحتباس الحراري 
2- األمراض 

3-جفاف 
4-تدمیر الكائن الحي 

5- ذوبان الجلید 



أنواع التلوث 

ضوضائي مائي تربھ ھوائي وجھ 
المقارنھ

ازعاج یفسد طبیعھ 
الھواء من مفید الي 

ضار

افساد لنوعیھ المیاه 
بإدخال مواد ضاره 
تقلل من دور المیاه 

الطبیعي

دخول مواد غریبھ 
للتربة تلحق الضرر 

بمكوناتھا

ضرر یصیب 
عناصر الھواء 

فتتحول من عنصر 
مفید الى ضار

المفھوم

آالت كھربائیة - 
أجھزه تسجیل - 

أعمال نجاره  
مواصالت 

مصانع - نفط - 
نفایات خطره - 

أمطار حمضیھ - 
میاه صرف زراعي 

- میاه صرف صحي 
غیر معالج ) مجاري 

- ( تصرفات 
اإلنسان الخاطئة 

بالشاطئ

نفط - نفایات خطره 
- مصانع - تصرفات 

اإلنسان الخاطئة 
بالبر 

إشعاعات نوویة - 
أول وثاني أكسید 
الكربون- دخان 

المصانع - سیارات - 
طائرات - نفایات - 
غبار - براكین -  

األسباب 

نفسي - مرضي - 
جسمي صحي 

نفوق األسماك  -
خطر على صحة -

االنسان

قلة إنتاج الزراعي -
للتربھ 

تخطر على صحة -
االنسان والكائنات 

الحیھ 

ور  - االم في الزُّ
ضیق التنفس  -
الربو  -
یضر جلد االنسان -
ثقب االوزون -

اآلثار  
( النتائج – 
األضرار  ) 

وضع القوانین -
الصارمة على 

المخالفین .  
تقلیل استخدام -

األجھزه 
الكھربائیة  

ابعاد المطارات -
عن السكن 

وضع القوانین -
الصارمة على 

المخالفین .  
المحافظة على -

نظافة الشواطئ  
أعاده التدویر -

وضع القوانین -
الصارمة على 

المخالفین .  
المحافظة على -

نظافة البر  
أعاده التدویر -

وضع القوانین -
الصارمة على 

المخالفین .  
أعاده التدویر -
وضع مصفاة -

للمصانع  
تقلیل السیارات -

واستخدام 
المواصالت  

الحلول 
المقترحة 
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أھم المشكالت االجتماعیة  

أكملي الشكل التالي لمشكلة األوزون 
 أ

1-- التشابھ الثقافي بین سكان دول الخلیج العربیة ( أھم الروابط المشتركة )  
وحدة األصل - العادات والتقالید - الدین واللغة العربیة - التاریخ المشترك  

2- الفوائد المرجوة من تعاون دول الخلیج العربي 
تحقیق األمن - تحقیق الحمایة - زیادة التبادل التجاري واالقتصادي 

3- أھم ( التحدیات ) الحدیثة التي تواجھ دول الخلیج العربیة    
خطر خارجي - خطر داخلي - أمن غذائي - تلوث بیئي - قلة المیاه - النفط - 

اللغة العربیة 
4-  أھداف الدور الذي تلعبة دولة الكویت ودول الخلیج لمواجھةالتحدیات 

( الحلول ) المقترحة لمواجھھ ( التحدیات)  
األمن واالستقرار - تكامل اقتصادي - وحدة خلیجھ - تعاون في كل المجاالت 

5- أھم أنواع التلوث      
ھوائي - ضوضائي ( إزعاج ) - بحري ( مائي ) - أرضي ( تربھ )  

6- أثار الغزو العراقي على البیئة الكویتیة  ( مظاھر التلوث الناتجھ عن 
الغزو العراقي )  

حرق ٣٧٣ بئر نفط - تلوث الھواء - تلوث التربة - تلوث الماء - ضخ النفط 
في البحر - بحیرات نفطیة - قتل الحیوانات - تدمیر النباتات - خطر على 

صحة اإلنسان.  

عنف  عمالھ منزلیھ  وجھ المقارنة 

السلوك العدواني التدمیري الموجھ ضد اآلخرین 
قوال أو فعال 

مجموعھ من األفراد یشاركون 
األسرع بدور أو اكثر مثل المربیھ

المفھوم 

     أسباب العنف عند المتعلمین   
أصدقاء السوء 
عدم وجود قدوة 

وقت الفراغ

بیئیة عامھ   
أسرية   

نفسية                   
                               

عمل األم  -
االعتماد الكلي  -
كثره الخدم  -

األسباب 

سلوكیات خاطئة  -
التاثر في ثقافتھم  -
االعتماد الكلي على الخدم -

المشكالت الناتجھ عن 
العمالھ 

 

االھتمام بالقرآن والسنھ -
تحمل المسؤولیھ  -
القدوه الحسنة  -
الصحبھ الصالحھ -

االھتمام بالقرآن والسنھ -
تحمل المسؤولیھ  -
 عمل الخادم لمھامھ فقط -
  قلة االعتماد على الخدم -

الحلول المقترحھ 
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7- زیادة المشكالت االجتماعیة بدول الخلیج العربیة   
تغیرات سریعة وكبیره لظھور النفط                                            

8- أھم المشكالت االجتماعیة بدول الخلیج العربیھ   
عنف - زیادة الطالق( مشكالت آسریھ )  - عمالھ منزلیھ - تدخین - مخدرات 

   -
9- وظائف العمالة المنزلیة  

طباخ - خدم - سائق - مربیھ -  
10- أشكال العنف 

حروب - مذابح - إرھاب - شغب - تمرد- تدمیر - قتل - تخریب - قول بذئ  
11- أماكن وجود العنف   

مدرسھ - شارع - جامعھ - منزل - حیاه عامھ  
12-أسباب ظاھرة العنف  

أسریة – نفسیة – بیئیة عامھ  
13- اعتبر العلماء العنف مرضا اجتماعیا ( یرى العلماء اإلنسان  لیس 

عدوانیا بل یتفجر العنف لتعرضھ لإلحباط )  
الن العنف عادة متعلمة ( مكتسبھ )  

14- تعرض میاه الخلیج العربي للتلوث   
 النفط ومشتقاتھ - نفایات المصانع - میاه الصرف الصحي - نفایات خطره - 

أمطار حمضیھ - میاه صرف زراعي  
15- تزاید حاالت العنف لدى المتعلمین في السنوات األخیرة ( أسباب 

العنف ) .  
أسباب أسریھ - أسباب نفسیھ - أسباب بیئة عامھ – أصدقاء السوء – عدم 

وجود قدوة – وقت الفراغ  
16- عقد االتفاقیة االقتصادیة ( السوق الخلیجیة المشتركة ) بین دول الخلیج 

العربیة 
زیادة العالقات االقتصادیة - زیادة التبادل التجاري  

17- أخطار المرضیة للضوضاء . 
نفسي - مرضي - جسمي صحي 

18- النتائج المترتبة على تلوث التربة . 
ضعف اإلنتاج – یضر صحة اإلنسان  

19- وظائف العمالة المنزلیة  
طباخ – سائق – مربیة – خادم – ممرض  

20- المشكالت االجتماعیة بدول الخلیج العربیة 
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 عنف – طالق – عمالھ منزلیة – تدخین – مخدرات  
21- المشاكل الناتجة عن العمالة المنزلیة  

االعتماد الكلي على الخادم – إھمال األم البناءھا – تغیر الثقافة  

مالحظة :  

الرجاء حل كل تقویم في الكتاب المدرسي + الخرائط + صور الكتاب  
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