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  عرف 
 أذكر أنواع التلوث البيئي.

 

 .ما النتائج املرتتبة على : تعرض عناصر البيئة الطبيعية من )هواء وماء وتربة( للتلوث

 نشاط بالكتاب ((عات اإلجيابية والسلبية جتاه البيئة الطبيعية.   فرق بني سلوكيات األفراد واجملتم ((

  نشاط بالكتاب (())   : الحظ الصورة املقابلة ثم أجب عما يليها من أسئلة
 )) شرطة البيئة ((  
  ((5102 ))
)) صباح االمحد الصباح (( 
التي تشكل انتهاكًا للبيئة وحترير احملاضر بشأنها(( )) مراقبة وضبط االفعال والتصرفات 
(( إقامة العديد من محالت التوعية   -خمالفة بيئية خالل عام      0221)) ضبط  

 السلوكيات السلبية السلوكيات اإلجيابية
 

 

 

 

 

 

 

 

      العامل اإلسالمي حتديات وحلول :الثالثةالوحدة 

مصادر التلوث البيئيعدد 

 
..........................................
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   أمثله على تعرض بعض دول العامل اإلسالمي للتلوث اهلوائي. برهن أو دلل أو أعط
باكستان: -
 اليزيا :ـم -     

 أثر سلبي على البيئة وصحة اإلنسان ؟ علل : للتلوث اهلوائي
 أو عدد اآلثار السلبية للتلوث اهلوائي .

  أو ما النتائج املرتتبة على : تعرض منطقة زراعية ما حلريق هائل . ،ماذا حيدث لو

 نشاط بالكتاب ((                   ما هي مقرتحاتك للحد من تفاقم مشكلة تلوث اهلواء يف دول العامل اإلسالمي ((

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((......................... ))
  ((........................... ))
 ((.....................))
  ((................ ))

  أشكال التلوث البيئي ؟مب تفسر: التلوث املائي من أخطر
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   أمثله على تعرض بعض دول العامل اإلسالمي للتلوث املائي. برهن أو دلل أو أعط
الكويت: -
الكويت: -          
 موريتانيا: -          

  أثر سلبي على البيئة وصحة اإلنسان ؟ املائيعلل : للتلوث
  املائيأو عدد اآلثار السلبية للتلوث .

  نشاط بالكتاب (()                    .حدى ناقالت النفط إىل املسطحات املائية النفط من إحيدث لو  : تسرب ماذا (

    .فرق بني أسباب ونتائج التلوث الضوضائي

   تعاني من التلوث الضوضائي.التي مثاالً الحدى مدن العامل اإلسالمي أعط
القاهرة: -

 اجلمل التالية مبا يناسبها: أكمل
  ((...........))
   ((............)) 
  ((..............))
  ((........................... ))

 خماطر التلوث الضوضائي أسباب التلوث الضوضائي
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  عرف 
 مب تفسر: تعترب الرتبة عنصرًا هامًا من عناصر البيئة الطبيعية ؟

    .فرق بني أسباب ونتائج تلوث الرتبة

     .نشاط بالكتاب (( ما هي مقرتحاتك )دورك( يف احلفاظ على البيئة النباتية والرتبة من التدهور والتوث ((

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((................. ))
  ((........... )
(( ..........إىل  .........)) 

 نتائج تلوث الرتبة أسباب تلوث الرتبة
 

 

 

 

 

 

  ظلل دول العامل اإلسالمي التي يصل
)) نشاط ((        %01يها نسبة التصحر ف     

ظلل دول العامل اإلسالمي التي يرتاوح 
 (()) نشاط %21إىل  %01يها نسبة التصحر من ف     

 بالكتاب ((
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 (())
  الشكل املقابلعرف الظاهرة التي ميثلها:

     -  

 فرق بني أسباب ونتائج هذه الظاهرة:

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((............................... ))
  ((............................ )
 (( .................... ))
  ((..............))
  ((...................... ))

  املفاهيم التالية :عرف
 ))
))

  ((................... ))

 علل : زيادة كمية املخلفات الصناعية واملنزلية يف وقتنا احلايل؟
     - 

 .ما النتائج املرتتبة على : زيادة املخلفات جبميع حالتها الصلبة والسائلة والغازية
       - 

 نتائج الظاهرة أسباب الظاهرة 
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  عرف 

 أمثله على سعي الدول اإلسالمية لتحقيق التنمية املستدامة. أو أعط   دلل أو برهن
  برامج التنمية املستدامة يف دولة الكويت والسعودية ومصر.أو عدد

ت:ــالكوي -
 ت:ــالكوي -          
 ت:ــالكوي -    
السعودية: -    
 :السعودية  -          
 مصــــــر : -    

   :  نشاط بالكتاب ((الحظ الصورة املقابلة ثم أجب عما يليها من أسئلة ((
 )) الطاقة الشمسية ((  
ملاذا تستخدم دولة الكويت هذا النوع من الطاقة؟   

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((.............))
  ((...................)
 ((....... ))
 ((................))
  ((............... ))
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  عرف 
  .عدد أهم التحديات االقتصادية التي تواجه دول العامل اإلسالمي

 .علل : ظهور املشكلة السكانية يف بعض دول العامل اإلسالمي   

  : نشاط بالكتاب ((    . عرب السنوات القادمةزيادة عدد السكان يف دولة الكويت ما النتائج املرتتبة على ((

 نشاط بالكتاب ((                                                      . ما هي مقرتحاتك جتاه مشكلة االنفجار السكاني ((

 : عرف املفاهيم التالية
 ))

))
  عدد أسباب مشكلة الفقر يف بعض دول العامل اإلسالمي

  نشاط بالكتاب (()                       .  دول العامل اإلسالميبعض ما هي مقرتحاتك جتاه مشكلة الفقر يف (

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((..............))
 ((...........))
 ((......................))
  ((..............))
 ))........... ((
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  عرف 
 نشاط بالكتاب ((                                                                          .هل تؤيد أم تعارض العوملة االقتصادية ؟ ((

 : عرف املفاهيم التالية
 ))
))
 ))
))

 . ما النتائج املرتتبة على : ضعف اإلنتاج اإلقتصادي يف دول العامل اإلسالمي

  .عدد عوامل حتقيق التكامل االقتصادي بني دول العامل اإلسالمي

 نشاط بالكتاب ((                                    . عدد معوقات التكامل االقتصادي بني دول العامل اإلسالمي ((

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
 ((...................)
 ((.....................) )
  ....................... ))
  ..................... ))
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  عرف :
  . عدد أنواع احلدود السياسية

    .علل : انضمام دولة الكويت إلتفاقية الدفاع العربي املشرتكة

 أسئلة:قرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من ا 
 ئها يقف شعب الكويت بدعم قيادتها ((ا)) إن الكويت دولة عربية ذات سيادة ومن ور

     
((...............................................................................))
((...............................................................................))

  م.   0091علل : اعتداء القوات العراقية على مركز الصامتة احلدودي عام

    .علل : انسحاب القوات العراقية من مركز الصامتة احلدودي

    . دلل أو برهن على استقاللية دولة الكويت      أو     عدم تبعية دولة الكويت للعراق

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 

 مؤمتر العقري
 أهداف املؤمتر عام اإلنعقاد
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 ((..............)
 ((........... ))
  ............))
  ((.................))
  ..................... ))
  ................................. ))
 ((.................))
 ((...................))
  ((............))
  ((...........))
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  القضية الفلسطينية عقب احلرب العاملية األوىلعلل : ظهور.

 القضية الفلسطينية كتب مما درست عن أهم أحداثا.
م0099عام  -
م:0091عام  -            
م:0099عام  -            

 ( جتاه القضية الفلسطينية.010لألمم املتحدة رقم ) علل : صدور قرار اجلمعية

 .اذكر موقف امللك عبد اهلل بن عبد العزيز جتاه القضية الفلسطينية

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
 ((.........)
م(( ............)) 
 .....))%
م((.......))  
  .......... ))
  .................. ))
 ((...............))
 ((.............. ))
 ((...............))
 ((........................... ))
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 : عرف املفاهيم التالية
 ))
))

 اذكر أسباب تكون وظهور األقليات اإلسالمية يف بعض دول العامل

 ذكر أمثلة لبعض األقليات اإلسالمية يف بعض دول العاملا

 كتب مما درست عن مشكلة األقليات اإلسالمية يف إقليم )أراكان( وإقليم )شينجيانغ أوريغور(ا
  :(إقليم )أراكان  -

 إقليم )شينجيانغ أوريغور(: -            

 .عدد التحديات التي تواجه األقليات اإلسالمية حول العامل

 املقرتحة للتحديات التي تواجه األقليات اإلسالمية.ذكر احللول اإلسالمية والدولية ا

 اجلمل التالية مبا يناسبها : كملا 
  ((.........))
  ((........... ))
  ((..............))
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 الدول اإلسالمية التي تعرضت للحروب والدمارذكر أمثلة لبعض مناذج ا

 م0000لنتائج املرتتبة على احلرب االهلية يف الصومال عام ذكر اا
 

 

 أسئلة:قرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من ا 
 )) الناس تموت هنا ، ويجب على العالم أن يتحرك  اآلن لوقف هذا   ((

     
((................................................................ ))
((................................................................)) 

 ثناء الغزو العراقي للكويت  .أذكر دور اجليش الكويتي ا
 

 

 اجلمل التالية مبا يناسبها : كملأ 
  (()).............
  ((................ ))
  ((..............))
  ((.................))
  ((..................... ))
  ((...............)
  ((..........))
  (...........)
  ((........................ ))
  ((................... ))
  ((........................ ))

WWW.KweduFiles.Com



 الثامن المتوسط: الصف                    فترة الثانيةال( دولة الكويت والعالم اإلسالمي)اجتماعيات  :المادة                ناصر الجندي  / مذكرات األستاذ 

14 

  06048906الرجاء التواصل من خالل وتساب فقط على الرقم  حيحةصخطأ أو تعديل أو صياغة غير وجود لالعمل هو لوجه هللا تعالى هذا 

 عدد آثار املخدرات واإلدمان على اإلنسان
 

 عالج متعاطيهذكر أشهر العققاير املخدرة التي يتعاطها املدمنيني ويصعب ا.
 

 . عدد أسباب اجتاه الشباب لتعاطي وإدمان املخدرات
 

 

 نشاط بالكتاب ((                                                        .                           ذكر طرق عالج اإلدمان ا ((

 . فرق بني مفهوم األمية يف البلدان اإلسالمية والنامية والبلدان املتقدمة

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
 ((..............))
  ((.......... ))
  ((..........))
   ((...................))
  ((................. ))

 األمية يف اليابان و البلدان املتقدمة األمية يف البلدان اإلسالمية و النامية 
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 : عرف املفاهيم التالية
))
))

  :؟ إنشاء منظمة التعاون اإلسالميمب تفسر
 

  عدد مبادئ منظمة التعاون اإلسالمي
 

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((............))
  ((............... ))
  ((.................))
  ((..............))
  ((...............))
 ((.............))
  ((............))
  ((............................ ))
  ((...................... ))
  ((........................))
 

 عدد أهداف منظمة التعاون اإلسالمي
 األهداف الثقافية واإلجتماعية األهداف االقتصادية األهداف السياسية

 

منظمةالتعاون اإلسالمي :الرابعةالوحدة   
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  باجلدول التايل ما يليقارن بني املؤمتر اإلسالمي األول واخلامس والثالث عشر من حيث

 
 

  باجلدول التايل ما يليقارن بني املؤمتر اإلسالمي األول واخلامس والثالث عشر من حيث

 الثالث عشراملؤمتر اإلسالمي  املؤمتر اإلسالمي اخلامس املؤمتر اإلسالمي األول وجه املقارنة

 عام اإلنعقاد
 مقر اإلنعقاد
 سبب اإلنعقاد

 أهم القرارات

وكالة األنباء اإلسالمية  وجه املقارنة 
 )إينا(

 البنك اإلسالمي 
 للتنمية

املنظمة اإلسالمية 
 للعلوم )إيسيسكو(

 جممع الفقة 
 اإلسالمي

 اللجنة اإلسالمية
 للهالل الدويل

 الشعار 

 عام التأسيس
 مقر املنظمة 
 اهداف املنظمة

أكمل خمطط األجهزة التي تتكون منها منظمة التعاون اإلسالمي

 ................................ ............................. جملس وزراء اخلارجية ..............................
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 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((............. ))
  ((...............))
  ((................))
  ((..............))
  ((...............))
  ((.................))
  ((..................))
 ((....................))
  ((..................))
  ((..................))
  ((...............))
  ((...................))
  ((................))
  ((.....................))
  ((...................))
  ((...............))
  ((...............))
  ((...............))
  ((...............))
  ((..................))
  ((..................))
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 مب تفسر : التنوع اللغوي بني دول العامل اإلسالمي

 اجلمل التالية مبا يناسبها : أكمل 
  ((........))
  ((................. ))

 .دلل أو برهن على التعايش بني العامل اإلسالمي والديانات والثقافات األخرى
 

 
 

 
 

 

 

 الصندوق الكويتي للتنمية
 أهداف الصندوق صاحب فكرة التأسيس عام التأسيس الشعار

دور الكويت يف التعايش اإلنساين :اخلامسةالوحدة   

اجلهات احلكومية الكويتية التي تشرف على املساعدات اخلارجيةعدد 

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

اجلهات األهلية الكويتية التي تشرف على املساعدات اخلارجيةعدد 

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

...................... 
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 .عدد اهداف بيت الزكاة الكويتي

 . أكتب مما درست عن مؤمتر املاحنني الذي استضافته دولة الكويت

 ا :اجلمل التالية مبا يناسبه أكمل 
  ((.........))
  ((............. ))
  ((.................... ))
  ((................))
  ((................))
  ((...............))
  ((..............))
  ((..........))
  (( .............  ))
  ((............))

 التايل واهليئات اخلريية يف دولة الكويت من حيث اجلدولقارن بني اجلمعيات 
 بيت الزكاة الكويتي اهليئة اخلريية اإلسالمية مجعية اهلالل األمحر وجه املقارنة
    الشعار

 تعريف املنظمة

  

 لتأسيساعام 
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 األستاذ / ناصر الجندي
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 :الحظ اخلريطة التالية ثم أكتب الرقم الدال على العبارات التي تليها  
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