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  98حل تقويم الوحدة الثالثة للصف التاسع صــ 

  اوالً : اكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة :

  نسمة . مليون 225مليار و 6م حوالي  2003بلغ عدد سكان العالم في عام  -1

 . آسيا اكثر قارة من حيث عدد السكان تسمي -2

 . الجنوب الشرقيتقع استراليا بالنسبة لقارة آسيا في جهة  -3

 . استراليارة في العالم توجد في دولة اسمها اضخم صخ -4

 م . 1947حصلت الهند علي استقاللها في عام  -5

 .فاسكو دي جاما الرحالة الذي وصل الي الهند يسمي  -6

 . باكستانالدولة التي تجاور الهند من جهة الشمال الغربي تسمي  -7

 % . 73المساحة الجبلية في اليابان تشكل حوالي  -8

 شماالً . 46الي  26اليم المعتدلة الدافئة والباردة بين دوائر عرض تقع اليابان في األق -9

  . اليابان. اكبر جزيرة في العالم تسمي 10

  ثانياً : عرف المفاهيم التالية :

  الدولة النامية : هي الدولة التي مازالت اقل تقدماً في ميادين االقتصاد والعلم والتكنولوجيا . -1

لتي احرزت تقدماً كبيراً من الثراء المادي والتقدم العلمي والتكنولوجي الدولة المتقدمة : هي الدولة ا -2

 والتفوق الحضاري .

المشكالت السكانية : هي الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه الطاقة البشرية بتعطيل حركتها دون  -3

 القيام بدورها في االنتاج والبناء .

خالل الرموز والسلوك المنقول بواسطة الرسائل  االتصال :عملية تبادل المعلومات بين االفراد من -4

 الشفهية .

 معدل الوفيات . –النمو الطبيعي :معدل المواليد  -5

 النمو غير الطبيعي : زيادة عدد السكان عن طريق الهجرة . -6

  ثالثاً : علل لما ياتي :
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  تعاني الهند من مشكالت سكانية . -1

  وزيادة اعداد السكان الذين هم دون سن العمل .ــ بسبب الزيادة السريعة في اعداد السكان ،      

  اهمية الموقع الجغرافي لليابان . .1

  شماالً جعلها تتميز بالتنوع المناخي والبيئي . 46،  26ــ وقوع اليابان بين دائرتي عرض      

  

  سيطرة الدول االستعمارية علي الهند . .2

  روبا ، وغني الهند بالعديد من الثروات .ــ بسبب اكتشاف فاسكو دي جاما للطريق بين الهند واو     

  ال يستطيع االنسان العيش في قارة انتاركتيكا . .3

  ــ النها اكثر قارات العالم برودة واكثرها جفافاً لذلك تعتبر صحراء .     

  زراعة الرز في شمال جزيرة هوكايدو . .4

  البذور واقامة المدرجات . ــ العتدال مناخها البارد واستخدام وسائل التدفئة واستنباط أنواع من

  112حل تقويم الوحدة الرابعة صــ 

  اوالً : اكمل العبارت التالية بكلمة مناسبة :

  االداة التي تدير شئون الدولة تسمي السلطة الحاكمة . .1

 يمقراطية .دشكل من اشكال السلطة ويكون الحكم بمقتضاه بيد الشعب هو ال .2

 خالل ازالة الحواجز بينها يسمي العولمة .سهولة الحركة واالنتقال بين الدول من  .3

  ثانياً : اكمل المخطط السهمي التالي :     

  ـ اسس العدالة االجتماعية : 1

  

  التعاون        التكافل االجتماعي  المساواة         

  

  ـ تنقسم موارد المال العام الي : 2

  

 ب                       القروض               الممتلكات العامةالرسوم الجمركية                    الضرائ        

  

  ثالثاً :عرف المفاهيم التالية :
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  الراي العام :آراء مجموعة من االفراد بشان قضية أو موقف ما . .1

 التكافل االجتماعي : النظام الذي يقوم علي التفاعل واالعالة بين االعضاء في مجتمع من المجتمعات . .2

 االنفاق االمثل للمال بحيث يتم استخدام اساليب وتدابير حكيمة في عملية االستهالك . الترشيد : .3

 االستثمار : توظيف الفائض من االموال أو النقود الناتجة عن زيادة دخل الدولة . .4

 

  

  لصف التاسعحل تقويم الفترة الرابعة ل

  ( تقويم الوحدة الحامسة )

  

  مناسبة : ــ اوالً : اكمل العبارات التالية بكلمة

  

  الثامن عشرقامت الثورة الصتاعية في اوروبا في القرن .  

  ايطالياالتحالف الثالثي يتكون من المانيا والنمسا  ودولة اخري تسمي . 

 ماجالن المالح الذي اثبت كروية  االرض هو . 

 الحرب العالميةمعظم دول العالم تسمي  الحرب التي شاركت فيها . 

  سراييفو . م تسمي 1914فيها ولي عهد النسا سنة المدينة التي اغتيل 

  دولة  33 ف يالحرب العالمية االولي حوالي بلغ عدد الدول المستركة 

 الشيوعية م لقيام ثورة فيها تسمي  1917نسحبت روسيا من الحرب العالمية االولي سنةا

. 

  م . 1917دخلت الواليات المتحدة االمريكية الحرب العالمية االولي عام 

  المحور .كان التفوق في المرحلة الاولي للحرب العالمية االولي لدول 

 م . 1919 عقد مؤتمر الصلح في باريس عام 

  من نتائج الحرب العالمية االولي اختفاء اربع امبراطوريات هي االلمانية ـ الروسية ـ

 التركية .النمساوية واخري تسمي 
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  العالمية االولي لحفظ االمن والسالم بين المنظمة الدولية التي انشئت في اعقاب الحرب

 عصبة االمم .دول العالم تسمي 

  دولة  50الدول التي صدقت علي انشاء هيئة االمم المتحدة يبلغ حوالي . 

  الوقود الحفري .من اهم مصادر الطاقة الغير متجددة هو 

  باطن األرض .الوقود الحفري أي المستخرج من 

 االوابك .رة للنفط تسمي منظمة االقطار العربية المصد 

  

  ثانياً : اختر االجابة الصحبحة من بيت البدائل التي تلي كل عبارة بوضع خطاً تحتها : 

  

  التحالف الثالثي يتكون منثالث دول هي المانيا والنمسا ودولة اخري هي : - 1

  د ـ بريطانيا        ايطالياأ ـ روسيا        ب ـ فرنسا        ج ـ       

  دول االوروبية أي الثورة الصتاعية هي :اسبق ال  - 2

  أ ـ فرنسا        ب ـ اسبانيا      ج ـ المانيا       د ـ بريطاتيا    

  من اسباب الحرب العالمية االولي :  - 3

  في آسيا وافريقياالصراع حول المستعمرات أ ـ 

  سة هتلر التوسعية ب سياسببب ـ 

  ج ـ الثورة الشيوعية في روسيا

  قتصادية العالميةد ـ االزمة اال

  م في قصر :1919مؤتمر الصلح سنة  عقد - 4

  ج ـ القصر االبيض      دـ ليس كل ما سبق   فرساي أ ـ التويلري          ب ـ 

  من نتائج الحرب العالمية االولي فرض غرامة مالية كبيرة علي :  - 5

  المانياأ ـ بريطانيا     ب ـ روسيا        ج ـ فرنسا    دـ 

  ة الشيوعية في روسيا هو :قائد الثور  - 6

  ج ـ موسوليني    د ـ فرانكو      لينينأ ـ هتلر        ب ـ 

  من نتائج الحرب العالمية الثانية : - 7

  أ ـ انتصار الدول الدكتاتورية .
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  .  انقسمت المانيا الي قسمينب ـ 

  ج ـ خرجت بريطانيا من الحرب محافظة علي مكانتها الدولية  .

  اوروبا السياسية كما هي  .د ـ ابقت علي خريطة 

  من اهداف هيئة االمم المتحدة  :  - 8

  أ ـ تجاهل العالقات الدولية .

  ب ـ تحريض الدول بعضها علي بعض .

  . المحافظة علي السالم واالمن في العالمج ـ 

  د ـ تشجيع التميز العنصري .

  و :ي في هيئة االمم المتحدة ومن مهامه صون السالم الدولي هذالجهاز التنفي - 9

مجلس دـ   دولية           جـ مجلس الوصاية   ب ـ محكمة العدل ال          أ ـ الجمعية العامة

   االمن

  مقر محكمة العدل الدولية  في دولة اوروبية تسمي :  -10

  ب ـ امستردام   ج ـ جنيف    د ـ ميونيخ    الهايأ ـ  

  . تاسست منظمة االوبك عام :1

  م 1961دـ     م 1960ج ـ   م   1959م    ب ـ  1958أ ـ 

  سبب لظاهرة االحتباس الحراري هو :م. الغاز االساسي ال12

ثاتي ج ـ الهيدروجين    د ـ                 ب ـ النيتروجين                أ ـ اول اكسيد الكربون  

  اكسيد الكربون

  

  ـــ ثالثاً : اكتب المفهوم او المصطلح  المناسب للعبارات التالية :

  

  ) عصر التغيرات الكبيرة في كل ميادين الحياة المادية ولفكرية . عصر النهضة . (1

  الرحالت التي قام بها االوروبيون الكتشاف عوالم جديدة .  الكشوف الجغرافية. ( 2

  ) عملية تغيير شامل في ادوات االنتاج الصتاعي ووسائله وحجمه . . ( الثورة الصناعية3

شكل من اشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة  في يد فرد واحد دون التقيد )  . ( الدكتاتورية 4

  بالدستور .
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  نظام اجتماعي تكون فيه الملكية في يد المجتمع باكمله . الشيوعية ) . (5

) هيئة يشترك فيها عدد من الدول للقيام بمجموعة من االعمال ذات المنظمات الدولية . ( 6

  االهمية المشتركة .

  ) ارتفاع درجات حرارة االرض عن معدلها الطبيعي .الحتباس الحراري ا. ( 7

  اتي :رابعاً : علل لم ي

  قيام الحرب العالمية االولي .ـ  1

  ــ تنافس الدول االوروبية علي منابع الثروات الطبيعية في الدول االخري .

  ــ الصراع حول المستعمرات في قارتي آسيا وافريقيا .

  باغتيال ولي عهد النمسا في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة . ــ قيام طالب صربي

  دخول الواليات المتحدة الحرب الي جانب الحلفاء .ـ  2

 ــ لتكرار اعمال الغواصات االلمانية ضد البواخر االمريكية .

  م من الحرب العالمية االولي . 1917خروج روسيا سنة ـ  3

 م . 1917 ــ بسبب قيام الثورة الشيوعية فيها عام

  عدم تاثر الواليات المتحدة بالحرب العالمية االولي كما تاثرت اوروبا .ـ  4

 ــ النها دخلت الحرب في وقت متاخر ، كما لم تعاني اراضيها من الدمار .

  اعتداء هتلر علي الدول المجاورة .ـ  5

 ــ بسبب سياسته التوسعية والدعوة الي قيام المانيا الكبري .

  حرب العالمية الثانية .قبام الـ  6

  ــ بسبب قسوة شروط معاهدة فرساي علي الدول المهزومة .

  م . 1929ــ االزمة االقتصادية العالمية عام 

  ــ ظهور الحكومات الدكتاتورية في المانيا وايطاليا .

 ــ السبب الباشر : سياسة هتلر التوسعية في اوروبا واالستيالء علي ممر دانزج البولندي .

  فشل عصبة االمم . ـ 7

 ــ بسبب فشلها في حفظ االمن والسالم بين الدول وقيام الحرب العالمية الثانية .

  يعتبر التفط والغاز الطبيعي مادة استراتيجية في عصرنا الحالي .ـ  8

  ــ لتوفرهما بكميات كبيرة في مناطق محددة .
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  ــ سهولة نقلهما وتخزينهما .

 ــ يعتبران مادتان هامتان في اوقات السلم والحرب .

  

  ـــ ا تعرفه عن :خامساً اكتب م

  احداث الحرب العالمية االولي .ـ  1

  ــ ارسلت النمسا انذاراً نهائياً الي صربيا ولكنها لم تستجب فاعلنت النمسا الحرب عليها .

  م . 1914ــ وقفت روسيا بجانب صربيا عام 

  جانب النمسا وهددت روسيا واعلنت الحرب علي فرنسا واحتل بلجيكا .ــ وقفت المانيا ب

  ــ اعلنت بريطانيا الحرب علي المانيا لعدم احترامها حياد بلجيكا .

  ــ دخلت تركيا الحرب الي جانب المانيا والنمسا .

  م ضد المانيا وحلفائها . 1917ــ دخلت الواليات المتحدة الحرب عام 

  م . 1917الحرب لقيام الثورة الشيوعية فيها عام ــ انسبحت روسيا من 

  نتائج الحرب العالمية االولي .ـ  2

  ــ عقد مؤتمر الصلح في قصر فرساي في باريس ومن اهم نتائجه : ـــ

  ـ النمساوية ـ التركية ) عريقة هي ( االلمانية ـ الروسية ـ اختفاء اربع امبراطوريات

  المهزومة . ـ فرض غرامة مالية كبيرة علي الدول

 ـ فرض القيود علي االسطول والجيش االلماني من حيث العدد والتسلح .

  مظاهر االزمة االقتصادية علي الواليات المتحدة االمريكية .ـ  3

ــ استمرار الكثافة االنتاجية بالواليات المتحدة ادي الي تكدس البضائع وتراكم الديون واتالف 

  الة .الكثير من البضائع وانتشار البط

ــ اقدم الكساهمون في الشركات الكبري علي طرح اسهمهم للبيع بكثافة مما ادي الي انهيار 

 سوق االوراق المالية وافالس الكثير من المؤسسات والبنوك .

 الفاشية في ايطاليا .

  اوجه الشبه بين االنظمة الدكتاتورية .ـ  4

  ــ الزعامة المطلقة .

  ي الدولة .ــ الحزب هو السلطة الوحيدة ف
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  ــ استخدام وسائل بوليسية وارهابية لفرض النظام الجديد .

 ــ التوسع في اوروبا .

  سياسة هتلر التوسعية .ـ  5

ــ اطلق هتلر سياسته التوسعية واعتمد علي القومية العنصرية وآمن بتفوق الجنس االلماني 

عمرات االلمانية باالعتداء علي ودعا الي قيام المانيا الكبري لتضم كل االلمان واستعادة المست

 الدول المجاورة .

  مراحل الحرب العالمية الثانية .ـ  6

  م ) كان التفوق خاللها لدول المحور :  1942م :  1939المرحلة االولي (  ــ

  ــ اكتسحت المانيا معظم االراضي االوروبية ( فرنسا ـ االتحاد السوفيتي )أ 

  ل هاربر االمريكي.هجوم اليابان علي ميناء بيرــ ب 

  م ) 1945م :  1942ــ المرحلة الثانية ( 

  أ ــ جندت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي كل امكانتها العسكرية لمواجهة المانيا واليابان .

  ب ــ تم اخضاع روما ثم برلين .

  ج ــ القاء قنبلتين ذريتين علي مدينتي هيروشيما ونجازاكي .

  ن وانتهت الحرب .د ــ استسلمت اليابا

  نتائج الحرب العالمية الثانية .ـ  7

  ــ عدلت خريطة اوروبا السياسية من جديد .

  ــ قضي علي النازية والفاشية وحوكم زعمائها كمجرمي حرب .

  ــ انقسمت المانيا الي قسمين ( شرقية ــ غريبة ) 

تين في العالم بينما تراجعت ــ خرجت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي من الحرب كاكبر دول

 قوة بريطانيا وفرنسا .

  اهداف هيئة االمم المتحدة .ـ  8

  ــ المحافظة علي السالم واالمن في العالم .

  ــ تنمية العالقات الودية بين الدول .

 ــ عزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته االساسية .

  شروط االنضمام لعضوية االمم المتحدة .ـ  9
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  ن الدولة مستقلة .ــ ان تكو

  ــ ان تكون الدولة محبة للسالم .

 ــ ان تتعهد بتنفيذ قوانين هيئة االمم المتحدة .

  مراحل تطور استخدام االنسان للطاقة .ـ  10

  ــ االعتماد علي الطاقة العضلية لالنسان .

  الحيوان .ــ االعتماد علي 

  ــ استخدام مصادر الطاقة البدائية كالنار .

  مصادر القوي الطبيعية كالرياح ــ تسخير 

  ــ استخدام الوقود الحفري .

 ــ استخدام مصادر الطاقة الحديثة والمتطورة كالطاقة النووية وغيرها .

  االستخدامات المتعددة للنفط .ـ  11

  ــ يستخدم كقوة محركة لالآلت والمعدات .

 ــ يدخل في الصناعات الكيميائية .

  تبة علي ظاهرة االحتباس الحراري  .اآلثار المناخية المترـ  12

  ــ ارتفاع درجة حرارة سطح األرض .

  ــ ذوبان الجليد في المناطق القطبية والمرتفعات الجليدية مما يؤدي الي حدوث الفيضانات .

 ــ حدوث الجفاف والتصحر في بعض المناطق .

  اآلثار الناتجة عن تآكل طبقة االوزون .ـ  13

  الجو المحيط بالكرة االرضية .ــ ارتفاع درجة حرارة 

  ــ ارتفاع نسبة االصابة باالمراض الجلدية وامراض العيون .

 ــ اتالف الغطاء اللنباتي وانخفاض انتاجية المحاصيل الزراعية .

  م . 1992مؤتمر قمة االرض في البرازيل سنة ـ  14

وانتهي الي عقد دولة )  185ــ اعتبرت هذه القمة اكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ ( اكثر من 

 اتفاقيات دولية 
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  ـــ سادساً : عرف المفاهيم والمصطلحات التالية :

  الحركة االنسانية : اهتمام المفكرين بدراسة اإلنسان بمعزل عما يحيط به من افكار ومعتقدات . .1

لسيطرة علي شعوبها االستعمار االوروبي : احتالل الدول االوروبية لمناطق واقاليم في القارات  وا .2

 وخيراتها بالقوة .

الحرب العالمية : هي الحرب التي تشمل جميع القارات ومعاركها تشمل جميع الميادين االرضية  .3

 والجوية والبحرية .

 الفاشية : كلمة التينية االصل وتعني حزمة العصي التي تدل علي القوة والتماسك . .4

 ما االشتراكية الوطنية .النازية : اختصار لكلمتين المانيتين معناه .5

عصبة االمم : منظمة دولية اسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية االولي لحفظ السالم واالمن  .6

 م . 1919العالميين عام 

 طبقة االوزون : طبقة في الغالف الجوي تقوم بوظيفة امتصاص االشعة الشمسية فوق البنفسجية . .7

  

  

  ( تقويم الوحدة السادسة )

  ـــ  : اكمل العبارات التالية بما يناسبها :اوالً   

    تقع دولة الكويت بالنسبة لقارة آسيا في الجهة .1

 م . 1963انضمت الكويت الي هيئة االمم المتحدة في عام  .2

 إقليم الدول العربية . اكبر االقاليم في مجموع القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي هو .3

 العربية .في بداية انشائه علي الدول  اقتصرت مساعدات الصندوق الكويتي .4

 الكويت .مقر المنظمة االقليمية لحماية البيئة في دولة تسمي  .5

 م . 1990 يناير عام 17غزا النظام العراقي البائد دولة الكويت في  .6

  م . 1991فبراير  26 تم تحرير دولة الكويت من النظام العراقي البائد في تاريخ .7
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  ـــ ي :ثانياً : علل لما يات

  .مساهمة الكويت في حل المشاكل التي تواجه اجزاء من العالم .1

ــ نتيجة للمركز المالي الذي تحتله دولة الكويت ، كما انها من الدول المحبة للسالم واعانة الدول 

  المحتاجة .

  شاكل البيئية مشاكل عالمية .. تعتبر الم2

  كل دول العالم . ــ النها ال تقتصر علي دولة دون االخري بل تشمل

  قصفت قوات التحالف الدولي اهداف عسكرية عراقية داخل العراق والكويت .. 3

  ــ بهدف اضعاف قدرات العراق العسكرية .

  ت اثناء الغزو العراقي .دولة الكويدة الدول الشقيقة والصديقة ل. مسان4

  دول العالم .وذلك نظراً لعدالة القضية الكويتية وعالقاتها القوية مع مختلف ــ 

  وضع هيئة االمم المتحدة الكويت في قائمة الشرف الخاصة .. 5

  وذلك بفضل التزام الكويت بقرارات هيئة االمم المتحدة .

  ـــ ثالثاً : اكتب ما تعرفه عن :

 انشطة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية . .1

  ــ تقديم القروض والضمانات للدول النامية .

  لي سبيل المعونة الفنية .ــ تقديم المنح ع

 انشطة الجمعيات الخيرية الكويتية . .2

  والمجاعات واللجئين ــ تقديم المساعدات المادية والعينية والهبات لضحايا الحروب والكوارث 

  ــ اقامة مشاريع تنموية وتشغيل االيدي العاملة .

  ــ بناء المساجد والمراكز االسالمية والمدارس والمستشفيات .

  د لحماية البيئة في دولة الكويت .الجهو .3

  ــ انشاء المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية .
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  ــ انشاء الهيئة العامة لحماية البيئة .

  لهيئة االمم المتحدة . 678القرار رقم  .4

م وفيه اعطي العراق إنذارا نهائياً بضرورة تنفيذ القرارات  1990نوفمبر عام  29ــ صدر في 

ال رفض العراق ذلك فان الدول المتعاونة مع الكويت لها الحق في استخدام السابقة وفي ح

  الوسائل اللزمة  التي تكفل إعادة األمن والسالم الي المنطقة .

  موقف منظمة المؤتمر اإلسالمي من غزو النظام العراقي البائد علي دولة الكويت . .5

بياناً تشجب فيه العدوان وتطالب ــ ادانت منظم ةالمؤتمر اإلسالمي الغزو العراقي واصدرت 

  العراق باالنسحاب  الفوري وااللتزام بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي .

  وقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الي جانب الحق الكويتي . .6

واكد علي ضرورة عودة الحق ــ طالب مجلس التعاون الخليجي العراق باالنسحاب من الكويت 

  به وعودة الشرعية ووضع جميع االمكانات المادية والعسكرية لتحرير دولة الكويت .الصحا

  دور الكويت في تاسيس مجلس التعاون الخليجي . .7

ــ لقد كان للكويت دور بارز في تاسيس مجلس التعاون الخليجي من خالل مبادرة صاحب 

  جلس .السمو الشيخ جابر االحمد الصباح رحمه هللا بطرح فكرة انشاء الم

  

  رابعاً : عرف المصطلحات التالية : ــ

  

المنظمة االقليمية : مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية معينة من العالم تنشا بينها  .1

  عالقات تدعو الي تكوين منظمة للتعاون  فيما بينها في سبيل حل مشاكلها .

دولة الكويت في  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية : مؤسسة اقتصادية انشاتها .2

  م لتوزيع المعونات المالية والفنية المقدمة للدول النامية . 1961ديسمبر عام 

 


