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 مدرسة ابن تيمية م للبنين

 م2017عام (  الفصل الثاني) مراجعة اجتماعيات للصف السادس 

               ـ  : أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها

 السعودية        الدولة الخليجية التي لها تجربة رائدة في إنتاج القمح اسمها -1

 القمح   ئدة في إنتاج محصول اسمهربية السعودية تجربة راللمملكة الع -2

  صحار المنطقة الصناعية التي تشتهر بصناعة النحاس في سلطنة عمان تسمى-3

  النحاس تشتهر منطقة صحار الصناعية في سلطنة عمان بصناعة معدن اسمه-4

 الترانزيت  يطلق على عملية إعادة تصدير البضائع المستوردة اسم-5

  وباأورو إفريقيا و ية ملتقى الهجرات الخارجية القادمة من آسيا تعتبر شبه الجزيرة العرب -6

  الساللة   يما بينها في الصفات الجسمانية تسمىمجموعة من الناس تشترك ف -7

 السعودية  م اسمها2006طنين عام أعلى دولة خليجية في نسبة الموا -8

  ماراتاإل    م اسمها2006قل دولة خليجية في نسبة المواطنين عام أ -4

  اإلمارات    م اسمها2006أعلى دولة خليجية في نسبة الوافدين عام  -5

 السعودية     م اسمها2006قل دولة خليجية في نسبة الوافدين عام أ -6

 السعودية   لدولة العربية الخليجية التي تحتل المركز األول في عدد السكان اسمهاا -7

  البحرين المركز السادس في عدد السكان اسمها بية الخليجية التي تحتلالدولة العر -8

  البحرين كثر دولة خليجية في الكثافة السكانية اسمهاأ -9

 سلطنة عمان قل دولة خليجية في الكثافة السكانية اسمهاأ -10

 البحرين  صغر دول الخليج العربية من حيث المساحة تسمىأ -11

 السعودية تسمىكبر دول الخليج العربية من حيث المساحة أ -12

  الكثافة  السكانية  سكان في الكيلومتر المربع يسمىعدد ال -13

 الزيادة غير الطبيعية  لزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة تسمىا -14

 الزيادة الطبيعية عدد الوفيات = –عدد المواليد  -15

 جرةأسباب زيادة اله وفر فرص عمل =األمن واألمان + ارتفاع األجور + ت -16

   عدد السكان           =            فة السكانية الكثا -17
 مساحة الدولة                                                

 الرياضمقر مكتب التربية العربي مدينة تسمى  -18

 الدوحة ن عن إنشاء السوق الخليجية المشتركة في مدينة تسمى اإلعال -19

 السعوديةمقر قوات درع الجزيرة دولة تسمى  -20

 . االوزون اء ضد خطر األشعة فوق البنفسجية الضارة يسمى الدرع الواقي لألحي -21
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  التلوث البحريإحداث إفساد لنوعية المياه من خالل إدخال مواد ضارة للمياه يسمى  -21

 نزليةعمالة المال مجموعة من األفراد الذين يشاركون األسرة في دور أو أكثر داخل المنزل أو خارجه تسمى  -22

 نف الع يسمى  لسلوك العدواني التدميري الموجه ضد الغير ويتسم بالتخريب والتدمير سواء كان أقواالً أو أفعاالً ا -23

 السعودية     ىمم تس2006أعلى نسبة طالق في دول الخليج العربية عام  -24

  البحرين      م تسمى2006أقل نسبة طالق في دول الخليج العربية عام -25

   أسباب التشابه الثقافى اللغة + العادات والتقاليد + التاريخ المشترك =   -26
  م1990   أغسطس عام2دث الغزو العراقي على دولة الكويت في يوم ح -27

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية ثم ضع خطاً تحتها:              
        لتنقيب عن النفط بدولة الكويت عامابدأ  -1

 (   م 1935    -    م 1934     -   م  1933    –   م 1932   )             
  م تصدير أول شحنة من النفط الكويتي عام ت -2

 (      م1946   –     م1945      –  م 1944    –     م 1943   )            
 م إنشاء قوات درع الجزيرة في العام الميالدي       ت -3

               (    1982     –    1983      –     1984    –       1985    ) 
  م في حقل 1934م اكتشاف أول بئر نفطي بدولة الكويت عام ت -4

 (       مناقيش   –  الروضتين     –    برقان     –       بحـرة     )               
 ق الخليجية المشتركة عام صدر إعالن الدوحة بإنشاء السو -5

 (  م 2009    -    م2008      -   م  2007      -   م  2006)                  
 ع الجزيرة عام أنشأ مجلس التعاون الخليجي قوات در -6

 (  م 1986    –   م 1985     –   م 1984   –   م 1983  )                 
 أسباب التلوث الضوضائي :-7

 مياه الصرف( –اإلشعاع النووي –أول أكسيد الكربون  – اآلالت الكهربائية)           
 أسباب التلوث البحري     -8

 (مياه الصرف –أجهزة التسجيل  –أعمال النجارة  –) اآلالت الكهربائية             
 باب التلوث الهوائي            أس-9

 أجهزة التسجيل ( – حرق الغابات –األكسجين  –) مياه الصرف                  
    ـ  : أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ( ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √(  ضع عالمة ) 

 (×  )            ذكرت آثار دلمون في سلطنة عمان                                                      -

 ( √ )          لسالالت في الخليج العربي تنتمي إلى البحر المتوسط وشرق إفريقيا          اأصول  -

 (×  )                                ي هجرات خارجية من آسيا وأوروبا فقط استقبل حوض الخليج العرب -

 ( √ )                           لسكانية منخفضة في منطقة الخليج العربية                           االكثافة  -

 ( √ )                        لقرقيعان من العادات والتقاليد الخليجية المتوارثة                              ا  -

 (×  )                                           لعربية اختالفاً كبيراً              ايختلف سكان دول الخليج  -

 ( X )        ملت التغيرات في المجتمعات الخليجية الجوانب االجتماعية فقط                             ش -

        (√  )              اليد بالتغيرات االجتماعية                   والتقتأثرت القيم المتعلقة باألسرة والعادات  -

 ( √ جتماعية جديدة بعد ظهور النفط  )في دول الخليج بسبب ظهور أنواع ا نتجت المشكالت االجتماعية -
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 صنف حقول النفط  حسب الجدول التالي:

 ناطح  ((  -مربان   –لي عوا  –دخان   -الغوار    -)) برقان 

 السعودية الكويت البحرين قطر اإلمارات عمان

 الغوار برقان عوالى دخان مربان ناطح

 صنف مواني النفط  حسب الجدول التالي:

 ميسعيد  ((ا  -ستـرة    –الفحـل    –جبل الظنة    –رأس تنورة    –  ى))  األحمد

 السعودية الكويت البحرين قطر اإلمارات عمان

 رأس تنورة  االحمدى  سترة  اميسعيد  جبل الظنة  الفحل 

 ية حسب موقعها في الجدول:صنف المناطق الزراعية التال

 ليوا (( –الوفرة  –صاللة  –لطائفا -العين   -اإلحساء   -طنة سهل البا –سهل تهامة   -)) العبدلي  

 عمان اإلمارات السعودية الكويت

 سهل تهامة العبدلى

 الطائف

 العين

 ليوا
 سهل الباطنة

 صاللة
  اإلحساء الوفرة

 العربية حسب الجدول التالي : ـ  صنف المناطق الصناعية بدول الخليج 

 (( الرياض -نبعي -صحار -لرويس  ا -عيبة  الش –الفحل   -علي  جبل -شمال سترة   -الجبيل  -)) اميسعيد 

 قطر عمان البحرين اإلمارات الكويت السعودية

 الجبيل

 الرياض -ينبع

 جبل على  الشعيبة 

 الرويس 

 صحار  شمال سترة 

 الفحل 

 اميسعيد 

 كمل الجدول التالي: ـ أ

  فى دول الخليج اكتشاف النفط وتصديره السبب

  االقتصاد الخليجى ازدهار النتيجة

 صنف السلع والبضائع التالية حسب الجدول : ـ 

 لبتروكيماويات (ا -لمالبس والمنسوجات  ا  -آلالت واألجهزة الكهربائية  ا  -) النفط  

 دول الخليج العربية واردات صادرات دول الخليج العربية

 النفط

 البتروكيماويات

 اآلالت واألجهزة الكهربائية

 المالبس والمنسوجات  
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 صنف الحضارات التالية حسب موقعها  الصحيح في الجدول:

 دلمـون  ((  -هيلي    -م النار أ  -دبا  و  -)) تاروت 

 البحرين اإلمارات قطر عمان السعودية

 دلمون هيلي النار  أم دبا تاروت

 صنف مجاالت التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي حسب الجدول التالي:
لعدوان توحيد الموقف السياسي الخليجي تجاه ا –يادة التبادل التجاري ز  -)المناورات العسكرية المختلفة 

 –كة جية المشترصدور إعالن الدوحة بإنشاء السوق الخلي –توحيد المناهج التعليمية  –العراقي على الكويت  
بناء قبول أ –إنشاء قوة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي  –مناصرة القضايا العادلة مثل قضية فلسطين 
تحرير  المشاركة الفعلية في حرب –نشاء مكتب التربية العربي إ -دول مجلس التعاون في الكليات العسكرية 

 مين(اجتماع وزراء التربية لدول الخليج كل عا –الكويت 

 تعاون ثقافي تعاون اقتصادي تعاون عسكري تعاون سياسي

وحيد الموقف السياسي ت -

الخليجي تجاه العدوان 

 العراقي على الكويت

ناصرة القضايا العادلة م -

  مثل قضية فلسطين

لمناورات العسكرية ا -

 المختلفة 

 انشاء قوة مشتركة  -

بول أبناء دول مجلس ق -

التعاون في الكليات 

 سكريةالع

لمشاركة الفعلية في ا -

 حرب تحرير الكويت

 زيادة التبادل التجاري  -

صدور إعالن الدوحة  -

بإنشاء السوق الخليجية 

  المشتركة

 التعليميةتوحيد المناهج  -

إنشاء مكتب التربية  -

 العربي

جتماع وزراء التربية ا -

 لدول الخليج كل عامين

 
 كانها الصحيح في الجدول التالي:صنف أسباب العنف التالية حسب م

قص وسائل ن –لطفل التربية الخاطئة ل –عدم وعي األسرة بأهمية التعليم والتربية –))عدم الرغبة في مواصلة الدراسة

 لسوء  ((اوقت الفراغ وأصحاب  –التوتر والحرمان العاطفي والقلق والشعور باإلحباط  –الرعاية االجتماعية 

 

 أسباب بيئية عامة فسيةأسباب ن أسباب أسرية

 عدم وعى االسرة بأهمية التعليم 
 

 التربية الخطأ 
 

 عدم الرغبة في مواصلة الدراسة 
 

 التوتر والحرمان العاطفي 

 نقص وسائل الرعاية االجتماعية 
 

 وقت الفراغ واصحاب السوء 
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 صنف مصادر التلوث التالية حسب مكانها الصحيح في الجدول:

 الحشرية( المبيدات –حرق النفايات  –العواصف الترابية  –الصناعة  –البراكين  –ات )السيارات والطائر

 مصادر غير طبيعية لتلوث الهـواء مصادر طبيعية لتلوث الهـواء

 البراكين

 العواصف الترابية

 لصناعةا  -والطائرات  السيارات 

 لمبيدات الحشريةا - حرق النفايات    -

 

 :ةالتالي ةالسهميأكمل المخططات 

 الدول المستوردة للنفط الكويتي                                        

 

 اليابان                          هولندا                        الواليات المتحدة       

 

 أنواع الصناعات القائمة على النفط بدول مجلس التعاون الخليجي                  

 

 كرير النفط ت                              الغاز الطبيعى                       تالبتر وكيماويا    

 

 الكويت منطقة الشعبية بدولة أهم صناعات                             

 

 كرير النفط ت                              الغاز الطبيعى                        تالبتر وكيماويا    

 أهم المناطق الصناعية بالمملكة العربية السعودية                            

 

 ينبع                     الرياض                 الجبيل           

 مجاالت التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي                                

 

 قافي  ث             عسكري                       اقتصادي                           اسي         سي        

 

 أهم أنواع التلوث

 

 لتلوث األرضي  ا   التلوث الضوضائي               التلوث البحري             التلوث الهوائي              
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 وظائف العمالة المنزلية                                                

 

          

 ادمة  خ                 حارس                       مربيةطباخ                         سائق                   

 اكتب نوع التعاون الذي تمثله الصور التالية : 

 

 

 

 

 

 قافي (ثعاون تون اقتصادي  (  ) تعاون سياسي  (    ) )تعاون عسكري  (        )تعا            

 اكتب المصطلح المناسب أمام العبارات التالية : ـ 

 ية حاليل غذائالزراعة التي تتم في بيئة مائية أو رملية مضافاً إليها م  (الزراعة بدون تربة ) -1

 قسا من تقلبات الطا لحمايتههي التي يزرع فيها الخضر في غير مواسمه(  البيوت البالستيكية  ) -2

 المصطلحات التالية :وعرف المفاهيم 

 عيةبيعية والزيادة غير الطبيالتغير الذي يحدث لعدد السكان نتيجة للزيادة الط    :        ىالنمو السكان -1

 تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعه      :        الصناعـــة   -2

 ع الدخول التى تحصل عليها الدولة خالل عام : مجمو       الدخل القومي -3

 ابهة شابهة من السكان أصلهم واحد ودينهم اإلسالم وعاداتهم متش: مجموعة متدول الخليج العربية  -4

 عملية إعادة تصدير البضائع المستوردة :             الترانزيت -5

 سمانية ا في الصفات الج: مجموعة من الناس تشترك فيما بينه               الساللة -6

 لمجتمعات امجموعة من العادات والتقاليد والقيم في مجتمع من  :                الثقافة -7

 تربة (  –ماء  –: الضرر الذى يصيب عناصر البيئة االساسية ) هواء   التلوث -8

 ) التربة (   دخول مواد غريبة في التربة وتضر بخواصها  التلوث األرضي-9

 ضرر يصيب الهواء  -: لتلوث الهوائي ا-10

 رع واقي لألحياء من االشعة فوق البنفسجية د -: طبقة األوزون  -11

 ضرر يصيب المياه  -التلوث المائي-12

 و خارجه األفراد الذين يشاركون األسرة في دور او اكثر داخل المنزل ا العمالة المنزلية:-13

 و أفعاالً أن أقواالً السلوك العدواني التدميري الموجه ضد الغير ويتسم بالتخريب والتدمير سواء كا:   العنف-14
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 .التلوث المائي والتلوث األرضي فرق بين -

 التلوث المائي التلوث األرضي ) التربة (

 فساد نوعية المياه بدخول مواد ضارة فيها إ دخول مواد غريبة في التربة تضر بخواصها 

 ق بين مفهومي الصادرات والواردات .فر

 الواردات  الصادرات 

 من الخارج   الدولةها يرتالسلع التى تش الخارج   الدولة إلىالسلع التى تبيعها 

 فرق بين الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية.

 الزيادة الغير طبيعية الزيادة الطبيعية

 كان عن طريق الهجرة زيادة الس عدد الوفيات  –عدد المواليد 

   :  فرق بين إنتاج النفط واحتياطي النفط

 احتياطي النفط إنتاج النفط

 كميات النفط المخزونة فى باطن األرض المستخرجة من باطن األرضكميات النفط 
 

 علل لما يأتي :

 . التجارية في دول الخليج العربية الموانئانتعاش  -

 جلس التعاون مع دول العالمدول مل  العالقات التجارية بسبب

 بيوت بالستيكية زراعة الخضر في غير مواسمها في -

 لحمايتها من تقلبات الطقس                                    

 ؟  استقرار السكان في أطراف شبه الجزيرة العربية وحوض الخليج العربي -

 نتيجة للظروف الطبيعية القاسية

 ؟  بي موجات سكانية من كل المناطق المجاورةاستقبل حوض الخليج العر -

 بسبب الموقع الجغرافي المهم بين قارات العالم القديم

 ؟  عدد السكان في دولة الكويت ودول الخليج العربية في تزايد مستمر -

 بسبب الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية

 ؟ انخفاض الكثافة السكانية في منطقة الخليج العربية -

 نه ظلت إقليم صحراوى فترة طويلة أل

 ؟  ازدهار صناعة النفط وتسويقه في دول الخليج العربية -

 بسبب الموقع الجغرافي 
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 توسع دول الخليج في صناعة تكرير النفط -

 لزيادة الدخل                                                   

 العربي وض الخليج حتشابه اآلثار الحضارية بين سكان  -

 بسبب اتصالهم وتقاربهم 

 تشابه الثقافة بين سكان دول الخليج العربية -

 للغةالدين وا -4لتاريخ المشترك     ا -3التقاليد    والعادات  -2 وحدة األصل  -1بسبب          

 رع الجزيرةدأنشأ مجلس التعاون الخليجي قوات  -
 اية الدول االعضاء لحم                                         

 أجب عن األسئلة التالية: ـ 

 ؟ ما أسباب إقامة العديد من المواني النفطية في دول الخليج العربية -

 تزايد الطلب العالمى على النفط الخليجى  -ب      اإلنتاج النفطى بسبب تزايد -أ     

  . عدد أنواع المحاصيل الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي -

 الخيار -3      الطماطم  -2            القمح  -1

 ما النتائج التي ترتبت على قيام دول الخليج العربية بتجارة الترانزيت؟ -

 انتعاش المواني التجارية  في دول الخليج العربية 

 ؟  ما أنواع الهجرات التي تعرضت لها شبه الجزيرة العربية -

              يقيا وأوروبا ( خارجية ) من أسيا وإفر هجرات -أ                          

 ية ) إلى أطرف شبة الجزيرة وحوض الخليج العربى (هجرات داخل -ب

 ما أسباب زيادة هجرة السكان إلى دول الخليج العربية -
  .توفر فرص العمل  -ـ ج  ارتفاع األجور .  -ب   األمن واألمان . -أ

 ين سكان دول الخليج العربية؟ما أهم الروابط التي تربط ب -

 اللغةالدين و -4لتاريخ المشترك     ا -3والتقاليد     العادات -2 وحدة األصل  -1                 

 أهم العادات والتقاليد الخليجية المتوارثة؟ ما -

 لزيا -4المناسبات الوطنية            -3   االحتفال باألعياد -2      األعراس         -1        

 ن دول مجلس التعاون الخليجي؟ما أهم مجاالت التعاون بي-

  لتعاون الثقافيا -لتعاون االقتصادي       دا -كري    جالتعاون العس-اسي   بالتعاون السي-أ            

 لتعاون بين دول الخليج العربية في المجال السياسي؟اما أهم مظاهر -

 نمثل قضية فلسطيناصرة القضايا العادلة م -حدة تجاه القضايا الدولية     بالمواقف المو-أ               

 هر التعاون بين دول الخليج العربية في المجال العسكري؟ما أهم مظا  -

 إنشاء قوة مشتركة  -ب                        ات العسكرية المناور-أ               
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 ـ  الحظ الجدول ثم أجب عما يلي:

 الدولة
 المساحة

 2كم1000
 عدد السكان

 نسمة (1000)
 الكثافة السكانية

معدل النمو 
 السكاني%

 3.38 134 2.418.393 18.000 الكويت

 3.27 12 27.019.731 2.240.000 السعودية

 1.73 988 698.585 0.707 البحرين

 3.18 ؟؟؟ 1.041.733 11.427 رـــــقط

 1.59 67 5.631.135 83.600 اإلمارات

 3.43 8 2.622.198 309.500 عمان

 . تب تنازلياً دول الخليج العربية من حيث عدد السكانر -1

 البحرين -6  قطر  -5  الكويت -4   عمان  -3    اإلمارات  -2     السعودية  -1

  البحرين فة السكانية تسمىأكثر دول الخليج العربية في الكثا -2

  عمان السكانية تسمى أقل دول الخليج العربية في الكثافة -3

 عمان  على معدل نمو سكاني في دول الخليج العربية يوجد في دولة اسمهاأ -4

 وزع الجماعات التي في الجدول حسب أماكن استقرارها على خريطة شبه الجزيرة العربية

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعاون بين دول الخليج العربية في المجال االقتصادي؟ ما أهم مظاهر-

 .  التجاريزيادة التبادل  -ب                 السوق الخليجية المشتركة -أ               

 المجال الثقافي ؟ لخليج العربية فياما أهم مظاهر التعاون بين دول -

 . العربيلتربية اإنشاء مكتب  -توحيد المناهج التعليمية                    ب -أ               

 ما أهم التحديات التي تواجه دول الخليج العربية  ؟ -

 المواد النفطية فقط  االعتماد على-خطار الداخلية والخارجية              باأل -أ         

   لغزو الثقافيا -د   بيئي وندرة المياه الجوفية الاالمن الغذائي والتلوث  -ج        

                

 مكان االستقرار الجماعة

 ةرأس الخيم القواسم

 أبو ظبي بني ياس

 عمــان البوسعيد واليعاربة

 قطر المعاضيد

 البحرين آل خليفة

 الكويت آل الصباح
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 بية  .التي تواجه دول الخليج العراألخطار الداخلية والخارجية اقترح حلوالً لمواجهة  -

 زيز المواطنة عت -قتصادية           جالتنمية اال -إقامة نظام دفاعي قوي              ب -أ         

 ة  .العربي التي تواجه دول الخليجاالعتماد على المواد النفطية فقط اقترح حلوالً لمواجهة  -

   ر السياحة تطوي -3طوير الصناعة    ت -2لتوسع في مجال االستثمار     ا -أ     

 التي تواجه دول الخليج العربية  . الغزو الثقافياقترح حلوالً لمواجهة  -

  عزيز القيم اإلسالمية ت -.       ب  االهتمام باللغة العربية  -أ          

 لخليج العربية اواجه دول قترح حلوالً لمواجهة مشكالت االمن الغذائي والتلوث البيئي وندرة المياه الجوفية التي تا -

 رشيد االستهالكت -د   لري الحديثا -العتماد على الطاقة النظيفة  جا -الهتمام بالزراعة      با -أ      

 ما اآلثار الناتجة عن التلوث األرضي ؟-

  الزراعيج تلوث االنتا -ب     الزراعيضعف قدرة التربة على االنتاج  -أ                

 اذكر بعض المشكالت الناتجة عن االستعانة بالعمالة المنزلية. -

 ت الخاطئة السلوكيا -ب                          التأثر بثقافات مختلفة  -أ                    

 العتداء على االخرين ا -فق                        بتحطيم المرا -أ ما أهم أشكال العنف؟ -
 ا

 التلوث البــحري التلوث الهوائي التلوث الضوضائي المشكلة

 
 أسبابها

 عمال النجارة      أ -1
 آلالت الكهربائية      ا -2
 تسجيل . ال أجهزة -3

 لعواصف الترابيةا -1
                             ات والبراكين      دخان السيار -2
 الشعاعات النوويةا -3

 ومشتقاته  النفط -2خلفات المصانع م -1
 ياه الصرف الصحي .  م -3
 ياه الصرف الزراعيم -4
 لنفايات الخطرةا -6  طار الحمضيةاألم -5

 أجب عن األسئلة التي تليها: اقرأ الفقرة التالية ثم
وائية فقد بحرية والهية وال)) لم يقتصر العدوان العراقي على البالد عسكرياً بل امتد تأثيره التدميري على البيئة الكويتية البر

البحيرات د أحدثت هذه كما لجأ لضخ النفط في مياه البحر وق بئرا( 737لجأ إلى تفجير وإحراق معظم اآلبار النفطية الكويتية )
 وتساقط الرذاذ ئياً هائالً اً هواتلوثاً للتربة وتدميراً للحياة الفطرية كما أن إشعال اآلبار سبب كميات كبيرة من الدخان محدثاً تلوث

 إلى اآلثار الخطرة على صحة اإلنسان(( ةباإلضافالنفطي على التربة محدثاً تلوثاً أرضياً 

 ( على البيئة   العراقي)  اثار العدوان                               ضع عنواناً للفقرة-1
 (  737)              كم عدد اآلبار النفطية التي حرقها النظام العراقي؟-2
 دد مظاهر التلوث الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويتع-3

 ربة . لوث التت -ج             تلوث الهواء -تلوث مياه الخليج                     ب -أ
 سجل تعليقاً مناسباً لهذه الصور:

    

 تحمل المسئولية   ( )       (              )سلوك خطأ  (           عدواني)سلوك خطأ  (           ) سلوك            
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 اكتب نوع المشكالت االجتماعية في الصور التالية:  

 

 

 

  

 

 لعنف  (  ا) مشكلة االدمان  (            ) مشكلة       ) مشكلة الطالق  (                       

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

ذا ن العنف وهمزيداً )) يرى العلماء أن العنف مرضاً اجتماعياً أكثر منه جريمة فهو عادة متعلمة تزيد كلما مارس اإلنسان م
 تكون العنفباط وين بطبعه ليس عدوانياً إنما يتفجر العنف بداخله كلما تعرض لإلحإنذار للمجتمع ويرى العلماء أن اإلنسا

 تمعه((نتيجة تربية الوالدين للطفل تربية خطأ بمعنى أن اإلنسان يتكون عنده السلوك العدواني من أسرته أو مج

 صحح ما تحته خط : -1
 ) مكتسبة    (    موروثةالعنف ظاهرة -2
  باطلإلحالعنف نتيجة                       ة السابقة؟ة عنف وإحباط في الفقرما العالقة بين كلم-3
 التربية الخطأ  -ب                         االحباط     -أ                         اذكر أسباب العنف-4
 العنف   كمل المعادلة :   تربية الطفل تربية خطأ + اإلحباط  =أ-5

 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: اقرأ الفقرة التالية
رات ت ومؤتمتسعى دول الخليج العربية للتقليل من المشاكل االجتماعية وإيجاد حلول لها من خالل عقد ندوا)) 

ل هيئة عية مثخليجية حيث تبذل جهوداً واضحة لدراسة هذه المشكالت ومعالجة أسبابها من خالل المؤسسات االجتما
 وغيرها(( –الرحالت  –األندية الصيفية  –لقرآن دار ا –الشباب والرياضة 

 ول الخليج العربية للتقليل من المشاكل االجتماعية ؟ما أهم جهود د-
 جية المؤتمرات الخلي -ب                                     عقد الندوات  -أ        

 العربية؟ سات االجتماعية التي تسهم بحل المشكالت في دول الخليجما أهم المؤس-
 دار القرآن .  -ب                          هيئة الشباب والرياضة -أ        

 ما أسباب مشكلة العنف ؟ - 

 سباب بيئية عامةأ-3               اسباب نفسية -2                  اسباب اسرية  -1        

 التالي:قارن بين مشكلة العمالة المنزلية و مشكلة العنف حسب الجدول 

 مشكلة العنف مشكلة العمالة المنزلية المشكلة االجتماعية

 االهتمام بالقرآن  -1 الحلول وطرق العالج

 تحمل المسئولية  -2

 صر مهمة الخادم على عمله المنزليق -3

 الهتمام بالقرآن ا-1

 القدوة الحسنة-2

 القراءة والمطالعة -3
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 بية ثم أجب عما يلي:الحظ خريطة مجلس التعاون لدول الخليج العر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  7  )       الزراعية يمثلها على الخريطة الرقم         منطقة صاللة -1

 (  5نطقة سهل الباطنة الزراعية يمثلها على الخريطة الرقم         )  م -2

 (  6)            يمثلها على الخريطة الرقم سهل تهامة الزراعيةمنطقة  -3

 (  4منطقة اإلحساء الزراعية يمثلها على الخريطة الرقم             )   -4

 (  3نطقة العبدلي الزراعية يمثلها على الخريطة الرقم              )  م -5

 (  1)      يمثلها على الخريطة الرقمهاجر المعاضيد إلى دولة خليجية  -6

 ( 2)   لخريطة الرقميمثلها على اقامت حضارة هيلي في دولة خليجية  -7

 الحظ خريطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم أجب عما يلي:
 

 (    6)  هاجر آل البوسعيد والعياربة الى دولة خليجية رقمها *

 (    2  )              ا  دولة خليجية رقمه هاجر المعاضيد الى *

 (     3)         ا      توجد في دولة خليجية رقمه* منطقة الوفرة 

 (      5ا             )  توجد في دولة خليجية رقمه* منطقة العين 

  (    1ا      )   رقمه* أكثر دول مجلس التعاون الخليجي سكاناً  

 * ارسم على الخريطة حقل الغوار النفطي مستخدماً الرمز 
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