
الصف التاسع  اسئلةبنك   
 منهج الكويت والعامل 

2016  /2017  

 دعوة المسلم ألخيه المسلم

 في ظهر الغيب مستجابة 

  فال تحرموني منها

 مدرسة رقية بنت محمد المتوسطة بنات 

 قسم االجتماعيات 

1 



 :أكملي العبارات اآلتية بما يناسبها   -1

 .نــســمــه   مــلــيــار 6حــوالــي (  2003)بــلــغ  ســكــان  الــعــالــم  فــي  عــام  
هولة بالسكان تسمى 

 
 القارة القطبية الجنوبيةقارة  غير ما

   اسيااكبر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة 
   استراليااصغر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة تسمى 

  :صنفي المظاهر التضاريسية  للقارات  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تية بما يناسبها   -1

آ
كملي العبارات ال

 
 :ا

كــثــر قارات العالم  تركيز سكاني هي   قارة  
 
 .  اسياا
 .ناميةينقسم العالم إلى دوله متقدمه ودول  

 . الجبليةويـقـلـون فـي الـمـنـاطـق  الـسـهـلـيـةيـتـركـزون سـكـان الـعـالـم فـي الـمـنـاطـق 
 والـنـمو الـسكاني السريعتـعـانـي الـدول الـنـامـيـة مـن مـشكالت مـنها سوء توزيع الـسكان 

 :عرفي المفاهيم التالية  -2 -
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 املالمح التضاريسية للقارات

 اسرتاليا اوربا افريقيا اسيا التضاريس

امريكا 

 الشمالية 

 امريكا 

 اجلنوبية

 جبال
 –زاجروس 
 الهماليا 

 األلب  األلب  أطلس
 االبالش * 

 روكي
 االنديز

 هضاب 
  –الدكن 

 التبت 

 الصحراء الكبرى * 

 هضبة البرازيل  كولومبيا  الهضبة الغربية  الميزيتا  الشطوط 

 تهامة   سهول 
سهول البحر 

 المتوسط

 السهل االوربي 

 
 السلفاس*  سهول الوسطى سهول ساحلية 

 املـشـالكت

 الـسـاكنـيـة 

 الصعوابت والـعـقـبات اليت تقف فـي وجه الطاقة البـرشية بـتعطيل حركـهتا

نـتـاج والـبـنـاء   .دون الـقـيام بدورها فـي الإ  

.هبا احمليطهقارة اسرتاليا واجلزر  الاوقيانوس يا  

: القارة القطبية اجلنوبية وتقع يف احمليط الهادي 20قارة مدفونة حتت غطاء جليدي هائل ومت اكتشافها يف القرن يه انتاركتياك     

:مـعـدل الـمنو الـساكين  �  مــجــمــوع مــعــدل الــنــمــو الــطــبــيــعي وغــيــر الــطــبــيــعي

العوامل ادلميوغرافية   (المنو الطبيعي والمنو غري طبيعي)يقصد هبا تكل العوامل اليت تؤثر يف عدد الساكن       

:امليزان التجاري   �  يطلق عىل قميه صادرات وواردات ادلوةل خالل س نه
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 :قارين بني لك من 
 

 

 

 

 

 

 عددي العوامل املؤثرة يف توزيع الساكن  -أ  

 النبات الطبيعي  .التضاريس . املناخ . الرثوات املعدنية . الرتبة . العوامل الطبيعية  -1

 العوامل ادلميوغرافيه  -3الزراعة  . التجارة . الصناعة . العوامل الاقتصادية  الرعي  -2
 مايه النتاجئ املرتتبة عيل سوء توزيع الساكن والمنو الساكين الرسيع _ب

 اخنفاض يف مس توى املعيشة  -3جعز يف املزيان التجاري    -2اخنفاض يف الناجت القويم  -1
 عليل يـتـركـزون الساكن  فـي الـمـنـاطـق الـسـهـلـيـة ويـقـلـون فـي الـمـنـاطـق اجلبليه  -ج

 يرتكز الـسـكـان فـي الـمـنـاطـق الـمـعـتـدلـة مـنـاخـيـا أ كـثـر مـن الـمـنـاطـق الـحـارة والـبـاردة   

 لتوفر مقومات الاس تقرار الساكين  وسهوةل العيش  والقيام بأ نشطة اقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قارني بين كل من 
 

 

 

 82ص 

:مـعدل النـمو الـطبيعي  84   معدل النمو غري الطـبيعي  

. مــعــدل الــمــواليد ـ مــعــدل الوفيات .زيـادة عـد د الــســكـان عـن طـريـق الـهـجـرة    

: الــبلــدان املتقدمة :الـبـلـدان الـنـامـيـة   

الثراء املـادي والتقـدم  هي الدول اليت أحرزت تـقـدما كبـريا
 احلضاري العلمي والتطور الـتكنولوجي والتفوق

هـي الـدول الـتـي مـازالـت أقـل تـقـدمـا فـي مـياديـن االقـتصـاد 
 .والعلم والـتكنولوجـيـا 

 .عبارة عن أرض تبخر عنها الماء وبقيت عليها طبقه مالحة الس بخة
 .قارة استراليا والجزر المحيطه بها الاوقيانوس يا

 :الاحتاد الفيدرايل
اتحاد مجموعة من الدول بمقتضى دستور في شكل اتحاد دائم لتسوده حكومة مركزية 

 م1901عام . تمارس سلطتها بطريق مباشر على الواليات
 احلاجز املرجاين

عبارة عن رواسب مرجانية تمتد على شكل سلسلة من الصخور في البحار الضحلة 
 .الدافئة حيث مستعمرات حيوان المرجان

 ص

 84- 88 

 الصادرات الواردات

السلع واخلدمات اليت تشرتهيا البدل من العامل اخلاريج 

(من دول اخلليج العربية)النفط  املصنعهمثال املعدات   

 املصنعهالسلع . الاجنبيهالسلع واخلدمات اليت تبيع للبالد 

املعادن الوقود احلفري الزراعيهمن املنتجات   
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 :اكملي الفراغات التالية 

ة   -1 وسي  ات  ي  من  الدول الاوق 
ر من  ض  ب  عي 

ث  المساحة  وت  ارات  من  حي  ر الق  ا اصغ  رالي   اسب 

ا -2 ارة  اسي  ة  لق  سي 
الن  ا  ب  رالي  ع  دولة  اسب 

ق   .  الجنوب الشرقي  يف جهة ت 

   استراليااكبر جزيرة في العالم تسمى  -3
 االروميونيرجع اصول سكان استراليا الي اصول   -4
 مدينة سيدنياقاموا سكان أستراليا في بناء  اول مستوطنة في  -5

 استراليا توجد أضخم صخرة في العالم في قارة  -6

 قارة استرالياالعالم في  وجود اكبر حاجز مرجاني في -7

 وتم تأسيس لبرلمان وطني  1942 اصبحت دولة مستقلة ذات سيادة في عام-8

  1901 قام االتحاد الفيدرالي االسترالي عام -9
 

 :عددي مالمح السطح في قارة استراليا 
 اخضم خصره يف العامل  -3اكرب حاجز مرجاين يف العامل  -2املرتفعات الرشقية  -1اجلهة الرشقية 

 تكرث فهيا البحريات والس بخات -2الهضبة الغربية   -1اجلهة الغربية  

 :عددي انواع المناخ الذي تمتاز به دولة استراليا 
ىل ما دون الصفر)مناخ التندرا     (ميتاز ابلقسوة وتنخفض درجة احلرارة يف الش تاء اإ

 (ميتاز ابدلفء يف فصل الصيف وابرد يف الش تاء ) املناخ املعتدل 

 (ارتفاع درجة احلرارة يف الصيف واخنفاضها يف الش تاء وقةل تساقط ال مطار )املناخ الصحراوي 

 :  اذكري اهم االنشطة االقتصادية في قارة استراليا 
 (والفاكهة واخلرضوات, ال رز, القمح)ثروة الزراعيه  -( الصوف . )ثروة الرعوية

 ل هنا اكرب جزيرة يف العامل ( عليل )دلهيا أ كرب مساحة للصيد البحري   -جمال  الس ياحة     -جمال التكنولوجيا والصناعة 

 

 
 :أكملي الفراغ التالي  -1•
 . 1947حصلت  اهلند على استقالهلا عام  •
 .قرون  ثالثسيطر االستعمار الربيطاين على اهلند قرابة •
 فاسكودي جاماخضوع اهلند لالستعمار األورويب منذ وصول الرحاله •
 إنكارات يزيد عدد سكاهنا اليوم على املليار ومائة مليون نسمة حسب  عام موسوعة •
 املرتبة السابعة حتتل اهلند ابلنسبة لدول العامل من حيث املساحة •
 ابكستانالدولة اليت جتاور اهلند من جهة الشمال الغريب هي •
 هي اهلند   اثين أكثر البلدان يف العامل من حيث التعداد السكاين •
 جهة اجلنوب تقع اهلند ابلنسبة لقارة اسيا يف   •
 مشاال  37 -8تقع اهلند بني دائريت عرض •
 رأس الرجاء الصاحلقام فاسكودي جاما برحلته فخرج أبسطول دار فيه حول جنوب أفريقيا •
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  عددي اهم املناطق الصناعية يف اهلند -2

 مومباي   -نيودهلي   –كلكتا   -مدراس  
 اذكري اهم املالمح التضاريسية يف دولة اهلند     -3
 هنر الكانج   -3هضبة الدكن     -2اجلهات الشمالية   جبال اهلمالاي 1.
 اذكري اهم  االنشطة االقتصادية يف دولة اهلند  4
 (الفضة, الذهب ,انسجة )الصناعات اليدوية   -(   االرز) اتشتهر الزراعة    -1
 (  البقار و اجلواميس واألغنام واملاعز: ) تربية احليواانت -2
 (.الفحم احلجري احلديد البوكسيت النحاس الرصاص الذهب)الثروة العدنية   -3
 ومن اهم وارداهتا النفط ( واجملوهرات, االحجار الكرمية , املنسوجات,املنتجات الزراعية )التجارة من صادرات اهلند -5
 عللي ماهي  املشكالت السكانية اليت تعاين منها اهلند  -5

 اهلند هي اثين أكثر البلدان يف العامل من حيث التعداد السكاين 
 لغة ولغة الرمسية لبالدهم اللغة اهلندية220تعدد الدايانت واللغات يتحدثون 

 .تعاقب االستعمارات عليها ملدة ثالث قرون 
 
 

 :أكملي الفراغ التالي  -1•
 

 طوكيو  -يوكوهاما  -جنازاكي اهم مراكز املناطق الصناعية يف الياابن  1.
 %73املساحة اجلبلية يف الياابن تشكل حوايل  .2

 (حلقة احمليط اهلادي النارية ) تعترب الياابن  جزء مما يسمى بـ 3.

 أمواج التسوانميتقع الياابن ىف منطقة بركانية وتتجلى مظاهرها يف 4.
 مشاال 46 – 26متتد اراضي الياابن يف االقاليم املعتدلة الدافئة والباردة بني دوائر عرض  .5

 الشمالية واجلنوبية الدول القريبه من الياابن هي كوراي   6.
 .مليون نسمه  127يبلغ عدد السكان يف الياابن حوايل .7

 

 :عرفي كل من  -2•
 
 

 عددي اهم المناطق الصناعية في اليابان   -3•
 جنازاكي - منطقة طوكيو ويوكوهاما

 اذكري اهم المالمح التضاريسية في دولة اليابان    -4   
 .  من املساحة الكلية% 73تشكل املساحة اجلبلية حوايل 1.
 آالف جزيرة4الياابن دولة مشتتة الشكل تتألف من -4تقع الياابن يف منطقة بركانية    2.
 هلا سواحل طويلة تتميز بكثرة تعارجيها وكثرة اشباه اجلرز واخللجان 3.

 
 
 
 

نماذج لبعض دول العالم      

 مدمرة  زالزل  : الناريةاحللقة 
 .من السفن جمموعة  :األسطول

 92-94ص 
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 اذكري اهم  االنشطة االقتصادية في دولة اليابان    -5

تتوفر على طول سواحلها مصايد ممتازة  -2( القمح , الذرة , الشعري , األرز ) اتشتهر بزراعة  حماصيل احلبوب  -1
 البرتول , احلديد اخلام ) تستورد الياابن كميات هائلة من اخلامات الالزمة للصناعة من اخلارج  -3  لألمساك 

 عللي تعتبر اليابان نموذجاً ممتازاً للدول المتقدمة -6
 بسبب دور السكان يف بنائها ومدى قدرهتم على تذليل العقبات والتغلب على الصعوابت•
 عللي زراعة األرز في شمال هوكايدو•
 حيث املناخ املعتدل البارد وعلى شكل مدرجات  واستخدام وسائل التدفئة للرتبة واستنباط سالالت من البذور•
 ماهي جهود سكان اليابان للتغلب علي الصعوبات - 7 
 .إعادة بناء دولتهم بعد هزميتهم يف احلرب العاملية الثانية  -1•
   ربط اجلزر  بشبكة من اجلسور واألنفاق العمالقة والطرق السريعة وخطوط السكك -2•
 عددي أهم الصناعات اليابانية -8
 األجهزة واألدوات الكهربائية -وسائل النقل  -الصناعات الكيماوية  •

 تمكنت اليابان من القضاء على الشكل المشتت لدولتهم  -9
 بإنشاء شبكه من الجسور واألنفاق العمالقه 

 والطرق السريعة وخطوط السكك الحديديه

 كثرة تعاريج وكثرة أشباه الجزر والخلجان في اليابان ؟فائدة ما  10

 .لألسماك تعتبر مصائد ممتازة  

 

 

 

 :عرفي التالي •

 

 

 

 

 

 
 

 بقعة من الارض يسكهنا مجموعة من الافراد  يتفاعلون مع بعضهم البعض جتمعهم قيادة س ياس ية واحدة تنظم عالقاهتم الدولة

 لكمة يواننية تعين شلك للسلطة يكون احلمك مبقتضاه بيد الشعب ويه التشاور واحلوار لتحقيق املصلحة العامة الدميقراطية

 الاداة اليت تدير شؤون ادلوةل  السلطة  الحاكمة 

 احلق يف املشاركة يف صنع القرار املواطنة

:الرأي العام   هو اراء مجموعة من الافراد بشان قضية او موقف ما 

ىل منفعة أ و يسد حاجة دلى الإنسان وجيعهل أ حسن حالا  اإلنتــــاج  هو لك نشطا يؤدي اإ

ىل  االدخار الإس ثتامثراقتطاع جزء من ادلخل برشط يأ خذ طريقة اإ  

 توظيف الفائض من ال موال أ و النقود الناجت عن زايدة دخل ادلوةل االستثمار

نفاق ال مثل للامل حبيث يمت اس تخدام أ ساليب وتدابري حكمية يف معةل الاس هتالك الرتشيد  الإ

 يقصد هبا سهوةل احلركة والانتقال بني دول العامل من خالل تذويب احلدود  العوملـــة

 يقصد هبا الهنوض مبختلف اجملالت البرشية والإنسانية يف اجملمتع التنمية االجتماعية

 هو النظام اذلي يقوم عيل التفاعل والإعاةل بني الاعضاء بني جممتع من اجملمتعات التكافل االجتماعي

 مفاهيم حياتية 
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 م                   إعداد المعلمة جليلة الدغيم 2012/  2011بنك اسئلة الصف التاسع   مادة االجتماعيات            العام الدراسي 

 اليابان الهند استراليا مقارنة

قع
مو

ال
 

 تقع شرق اسيا  جنوب قارة اسيا جنوب شرقي  لقارة اسيا

قع
مو

ال
 

ي 
كان

لم
ا

 

تقع على ا لمحيط الهادي شرقاً و 

 ً  المحيط الهندي غربا
 والمحيط الهندي  تطل على بحر العرب

احمليط  غوتقع على ا حمليط اهلادي 

 اهلندي غربًا

ن
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
كــ

س
ال

: 

ة 
ح
سا

لم
ا

تعد استراليا اصغر قارات العالم من  

 حيث المساحة

ثاني اكثر البلدان في العالم من حيث التعداد 

 السكاني 

السابعة بالنسبة لدول العالم من حيث 

 المساحة 

 227يبلغ عدد السكان يف اليابان حوالي 

 .مليون نسمه 

ن
مد

 ال
هم

ا
 

 مومباي    نيودهلي   –كلكتا   -مدراس   .........................................
 - منطقة طوكيو ويوكوهاما

 جنازاكي

ة 
سي

ري
ضا

الت
ح 

الم
لم

ا
 

 الجهة الشرقية

 المرتفعات الشرقية  -1

 اكبر حاجز مرجاني في العالم -2

 اضخم صخره في العالم  -3

 الجهة الشرقية

 الهضبة الغربية  -1

 تكثر فيها البحيرات والسبخات -2

 الجهات الشمالية   جبال الهماليا ا

 ,هضبة الدكن  

 نهر الكانج  

 

من % 73تشكل املساحة اجلبلية حوالي 

 .  الكلية املساحاة

اليابان دولة .3تقع اليابان يف منطقة بركانية 

 آالف جزيرة4000من  تتالفمشتتة الشكل 

هلا سواحل طويلة تتميز بكثرة تعارجيها . 4

 وكثرة اشباه اجلرز واخللجان 

3
 )

خ 
ــا

ـــ
من

ال
 : 

يمتاز بالقسوة )مناخ التندرا   

وتنخفض درجة الحرارة في 

 (الشتاء إلى ما دون الصفر

يمتاز بالدفء في ) المناخ المعتدل 

 (فصل الصيف وبارد في الشتاء 

يمتاز ) المناخ الصحراوي 

بارتفاع درجة الحرارة في 

الصيف وانخفاضها في الشتاء 
 (  وقلة تساقط األمطار 

بالمناخ الموسمي الحار الممطر صيفا 

ويسودها مناخ بادر قاسي في المناطق 

 الشمالية من جبال الهماليا 

متتد اراضي اليابان يف االقاليم املعتدلة 

 26بني دوائر عرض  والباردهالدافئة 
 مشاال 46 –

5- 
طة

ش
الن

ا
  

  
ية

اد
ص

قت
ال
ا

 

 (الصوف . )ثروتها الرعوية

, األرز, القمح)زراعيه  ثروة

 (والخضروات والفاكهة

 مجال التكنولوجيا والصناعة

   السياحه  مجال 

لديها أكبر مساحة للصيد 

 البحري 

 (االرز) الزراعة   

و الجواميس  البقار: ) تربية الحيوانات -2

 (  واالغنام والماعز

الفحم الحجري الحديد )الثروة العدنية   -3

 (.النحاس الرصاص الذهب البوكسيت

 (الفضة, الذهب ,انسجة )الصناعات اليدوية 

المنتجات )التجارةمن اهم صادرات الهند -5

,  االحجار الكريمة , المنسوجات ,الزراعية 

 .ومن اهم وارداتها النفط ( والمجوهرات

بزراعة  حماصيل كثرية  اتشتهر -1

القمح ، الذرة ، ) احلبوب : مثل 

تتوفر على طول  -2( الشعري ، األرز 

 سواحلها مصايد ممتازة لألمساك 

تستورد اليابان كميات هائلة من  -3

اخلامات الالزمة للصناعة من اخلارج 

 البرتول ، احلديد اخلام ) 

  

 لها عالقة ثقافية و تجارية متبادلة يكون فيها تبادل  البضائع  واستيراد النفط  
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 :  ما هي العالقة بين المواطن ووطنه 
 (الدفاع عن الوطن والعمل التطوعي )واجبات ( التعليم والسكن ) حقوق

 الشعور باالنتماء والوالء للوطن والهوية التي يحملها االنسان وماله وما عليه  مادور الفرد كمواطن 

 حكم الشعب  –سيادة القانون  –المساواة  -الحرية     :عددي  مبادئ الديمقراطية

 :اذكري العناصر التي تحدد الرأي العام
 وجود قضية او مسالة تكون محل اهتمام الناس  -1
 وجود عدد من االفراد لديهم اهتمام بالقضية أي وجود جمهور للرأي العام -2
 التعبير او االفصاح عن الرأي او وجهة النظر سواء بالكلمة المكتوبة او المنطوقة -3

 عددي أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام ؟
 القيم -2وسائل اإلعالم المختلفة    -1

 العمل  -4   التنظيم اإلداري -3رأس المال     -2الموارد الطبيعية   -1      ؟ماهي  عوامل اإلنتاج 
 القروض -4الممتلكات العامة  -3الضرائب  -2الرسوم الجمركية   -1   ؟ماهي موارد المال العام 

 التكافل االجتماعي -3التعاون   -2المساواة   -1            اذكري ركائز العدالة االجتماعية؟
 اذكري أنواع للتعاون؟ 
 التعاون بين أفراد األسرة)التعاون األسري   -أ

 (تعاون أفراد المجتمع في مواجهة الكوارث)التعاون الدفاعي  -ب
 (تعاون الموظفين في نطاق العمل)التعاون الجبري   -ج
 (العلم التطوعي، العمل الخيري)التعاون االختياري   -د

 تنمية الموارد البشرية -ج       ماهو هدف التنمية االجتماعية  

 ماهي  طرق  تنمية الموارد البشرية 

 رفع اإلنتاجية الكفاءة للقوى البشرية  -2توفير الخدمات العامة بأنواعها  -1

 رفع مستوى المعيشة للسكان  -3

 ماهي  أهمية العلوم والتكنولوجيا في التنمية االجتماعية  
 اتسعت دائرة العالقات الاجامتعية  -2  ساعد عىل ربط املناطق املائية ابملناطق الربية    -1

ىل أ خرى -3 ىل ارتفاع يف مس توى املعيشة للساكن -4               انتقال ال فراد من منطقة اإ  أ دى اإ
   ((قيم للحياة المدنية ))عمدت الدول إلى وضع مجموعة من عللي 

 لتنظم تعامالهتا الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية

 ما أهم قيم الحياة المدنية 
 مفاهمي اقتصادية  -مفاهمي اجامتعية   -مفاهمي س ياس ية  

   اذكري انواع الدخل

 دخل القويم  -ادلخل الفردي   

 عللي لكل دولة سلطة حاكمة
لتدير شؤوهنا وتنظمها يف ادلاخل عن طريق اختاذ القرارات وسن القوانني وحفظ الامان وتنظمي عالقات اخلارجية بغريها من 

 ادلول والهيئات واملنظامت العاملية
 

 حاكماً لهم( صباح األول ) عللي اختيار صباح بن جابر 
 حلاجهتم لوجود سلطة تدير شؤوهنم 

   عددي طرق تنمية الموارد البشرية
 رفع مس توى املعيشة للساكن  -3توفري اخلدمات العامة   -2رفع الكفاءة الانتاجية للقوى البرشية  -1

قريبا س تحصل 

عىل هدية 

 جناحك

 108 -103ص 
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 قارين بني لك من :

 

 

 

 
 
 

 الدخل القومي الدخل الفردي

 دخل الدولة خالل عام من خمتلف املصادر نصيب الفرد من الدخل القومي

 التعريف املفهوم

 .رضيبة تفرضها ادلوةل مبا لها من حق الس يادة عىل البضائع املس توردة أ و املصدرة الرسوم امجلركية

 (اكملدارس, املس توصفات, واملستشفيات, وغريها من اخلدمات)يه ما توفره ادلوةل للجميع لالس تفادة منه  املمتلاكت العامة

 .مبلغ من املال يدفعه ال فراد لدلوةل لميكهنا من القيام بواجباهتا الرضائب

فراد أ و ادلول من املال برشط أ ن يعيده بعد أ جل معلوم القــروض  .ما تعطيه ادلوةل لل 

 .للك مواطن احلق مبامرسة حرايته مبا ل يتعارض مع حرايت الآخرين   احلرية

اتحة الفرص مجليع الافراد يف تقس مي العمل وحتمل املسؤولية  املساواة  .اإ

 .احرتام القوانني و ال نظمة  س يادة القانون

 هو ذكل اجلزء من الشعب اذلي تتوافر فيه رشوط تؤههل الاشرتاك يف شؤون ادلوةل حمك الشعب 

العالم تحديات   116 – 115ص 
 وتطلعات 

 اكملي العبارات التالية :
 (م1453) م   15يف  القرن   النهضةانتقلت اوراب الغربية من مرحلة التخلف  ايل عصر 

 االجتماعيالتنافس بني الدول  الصناعية  يف اجملالني االقتصادي و 
 ماجالن  املالح الذي أثبت كروية األرض هو

 الكشوف اجلغرافية الرحالت اليت قام هبا االوربيون الكتشاف عوامل جديدة  تسمى 
 ق م  3000اخرتعت الكتابة  

 .الثامن عشر قامت الثوره الصناعية يف أوراب يف القرن 
 اذكري مظاهر  عصر النهضة 

 حركة االستعمار االوريب -3االكتشافات اجلغرافية  -2احلركة االنسانية    -1
 عللي كثرة حركة االستعمار االوريب

 للحصول على ثروات البالد املكتشفة أبقل كلفة ممكنة 
 اذكري نتائج التنافس يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي بني الدول الصناعية 

 قيام االحالف السياسية والعسكرية وسباق التسلح 
 من هم دول الوفاق الثالثي ودول التحالف الثالثي

 بريطانيا  -روسيا     -فرنسا   دول الوفاق الثالثي  
 ايطاليا   -منسا       -أملانيا دول التخلف الثالثي  

 عددي املالحني الذين قادو الكشوف اجلغرافية 
 ماجالن  -كولومبوس  -جون كابوت  

 

 تستحقين  استراحة 

 استعيدي نشاطك 
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 :عريف كل من 
 
 
 

ة   عصر التغيرات الكبيرة في كل ميادين الحياة المادية والفكرية  هض 
الن 
 عصر 

ة   اهتمام المفكرين هلي دراسة النسان بمعزل عن كل ما يحيط به من افكار  ي  سان 
 الحركة  الان 

ة   الرحالت التي قام بها الوربيون لكـتشاف عوالم جديدة  ي  راق  غ  ج 
وف  ال  الكش 

قاليم  في القارات والسيطرة على شعوبها وخبراتها  بالقوة 
 
ي   احتالل الدول الوربية لمناطق وا عمار الاورب 

 الاست 

ة   عملية تغيير شامل في ادوات النتاج الصناعي ووسائله وحجمه  اعي  ورة  الضي   الت 

 126-116ص  الحرب العالمية  االولى والثانية 

 :اكملي العبارات التالية 

 . 1918 - 1914احلرب العامليه اأوىل حرب شاركت فيها معظم دول العامل يف الفرتة ما بني ـ 
 .م 1914ـ  سراييفو املدينه اليت اغتيل فيها ويل عهد النمسا سنة 

 .دوله  33 ـ بلغ عدد الدول املشاركه يف احلرب العامليه األوىل
 .م1914ـ وقفت روسيا جبانب صربيا عام 

 ( .احللفاء )  النمسام ضد أملانيا و 1917ـ دخلت الوالايت املتحدة احلرب عام 
 تركيا ـ دولة دخلت احلرب إىل جانب أملانيا و النمسا هي 

 .دوله  50وصدقت عليه  م1945ـ سعى احللفاء والوالايت  املتحدة و بريطانيا و االحتاد السوفييت إىل إنشاء منظمه دوليه يف مؤمتر ايلطا يف 
 أملانيا الدولة اليت تقف إىل جانب النمسا وهتدد روسيا واحتلت  بلجيكيا هي 

 م  1917تطورت حرب احلصار البحري يف عام 
 .مليون قتيل  50 انتهت احلرب العامليه الثانيه خملفه وراءها أكثر من

 هاربرقامت الياابن ابهلجوم علي ميناء بريل 
 م 1945 عامانجازاكي و هريوشيما ألقت الوالايت املتحدة قنبلتني ذريتني علي مدينة 

 م 1917اكتيب ما تعرفينه عن احداث عام   
 .ضد أملانيا وحلفائها  1917دخول الوالايت املتحدة احلرب عام   
   1917االحنصار البحري   1917انسحاب روسيا من احلرب بعد قيام الثوره الشيوعيه فيها عام  

 :عللي انطالق الثورة الشيوعية في روسيا 
   بسبب استياء داخلي يف فقد املؤن غي العاصمة بطرسربغ

 

 ابتسم  قليال 

 سننتهي
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وجه   احلرب العاملية االوىل  احلرب العاملية الثانية 

 املقارنة

م  1945 – 1939 م 1918 – 1914   السنة  
سنوات  6 سنوات  4   مدتها  

 .قسوة شروط معاهدة فرساي على الدول املنهزمة 
 .م1929األزمة ااقتصاديه العامليه عام 

 .ظهور احلكومات الدكتاتوريه يف أملانيا وإيطاليا  
 م 1939سياسة هتلر التوسعيه يف أوراب واستيائه على ممر دانزج البولندي  

 قيام طالب صريب ابغتيال ويل عهد النمسا  -1
زايدة املنافسه بني الدول األوربيه للسيطرة على منابع  -2

 الثروات يف الدول 
 الصراع حول املستعمرات يف قاريت آسيا وأفريقيا - 3

 اسباب احلرب 

 الصغريهدول + الياابن + إيطاليا + أملانيا :  دول احملور
X 

+  الوالايت املتحدة + بريطانيا+احتاد السوفييت  + فرنسا  :  دول احللفاء
 جمموعه من الدول واملستعمرات

الدولة العثمانية + منسا + أملانيا     دول احملور  
X 

الوالايت املتحدة+ روسيا +بريطانيا + فرنسا (  احللفاء  )  
القوى  

 املتحاربة 

 . من جديد  السياسيهعدلت خريطة أوراب  -1
 ـ انقسمت أملانيا إىل شرقيه ـ غربيه 2 
 والفاشية النازيهـ قضي على 3
ـ خرجت الوالايت املتحدة واحتاد السوفييت من احلرب كأكرب دولتني يف 4

 العامل وتراجعت قوة بريطانيا  وفرنسا 

 تراجعت  أملانيا فاستسلمت ووقعت اتفاقية اهلدنه 
 1919عقد مؤمتر الصلح يف قصر فرساي يف ابريس عام 

 .إلقرار السالم يف أوراب  
 :نتائج املؤمتر  
 اختفاء أربع امرباطورايت أملانيا ـ روسيا و منسا وتركيا   -1
 .ـ فرض غرامه ماليه كبريه على الدول املهزومة 2
 . اأملاينـ فرض قيود على اجليش واألسطول 3

 النتائج 

هدد الدول  دولة  33 دولة  62
 املشاركة 

ة  اوح 
ة   ارن  ت   المق  وعي  الحر  ت 

ت     الس  ي   الحر 
ار  ت   الي  ي  الحر 

اش     الق 

ف 
ري

التع
 

الدولة
 

عيم
ز
ال

 
ف 

الهد
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 اكملي الفراغات التالية :

 شكل من اشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد التقيد بالدستور او القوانين هي الدكتاتورية

 م 1945عقد مؤتمر يلطا عام 

 وبريطانيا شاركت في مؤتمر يلطا كل من الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي 

 الجمعية العامة الجهاز الرئيسي لهيئة االمم المتحدة هو  

 عللي انشأت عصبة االمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية االولى

لحفظ السالم واألمن بين الدول     

 برهني علي فشل عصبة االمم المتحدة في مهمتها  

 قيام الحرب العالمية الثانية 

 صنفي كل من اهداف وشروط هيئة االمم المتحدة 

 

 

 :تتكون هيئة االمم المتحدة من عدة اجهزة منها 
من    -مجلس الوصاية 

 
 الجمعية العامة     -المانة العامة    -المجلس القتصادي والجتماعي   محكمة العدل الدولي   -مجلس ال

حدة  
ة  الامم المن  ي  مام الي  هي 

ض  روط الان  حدة   ش 
ة  الامم المن  ي   اهداف  هي 

ان تكون الدولة مستقلة  -  
تكون محبة للسالم -  
تتعهد بتنفيذ قوانين هيئة االمم المتحدة -  

من في العالم  المحافظه-
أ
 .على السالم واال

 .ـ تنمية العاقات الودية بين الدول 
ساسيهـ تعزيز احترام حقوق االنسان وحرياته 

أ
  اا

 تابع   

 :اكـتبي ماتعرفينه عن مؤتمر يالطا 
دولة 50وصدق عليها   1945اجتمعت الدول الثالث يف  مؤمتر  ايلطا   

 :اكملي  الفراغات التالية 
 الطاقة احد املقومات الرئيسية للمجتمعات احلضارية هي•
 الوقود احلفريتعتمد اجملتمعات املتقدمة علي مصادر الطاقة املختلفة وهي •
 الياابن الدول املستوردة  األوىل للنفط الكوييت  •
 نيويوركاختذت منظمة األمم املتحدة من مدينة •

 :  عريف التايل 
 هي القوى احملركة الالزمة إلدارة االالت : الطاقة 

 عللي يعد النفط والغاز الطبيعي مادة اسرتاتيجية
 .سهولة نقلها وختزينها . توفرها بكميات كبرية 

 (احلرب وسيلة للضغط علي الدول () لرفع اقتصاد الدولة ودخلها  –سلم .) مادة هامة يف السلم واحلرب 
 عللي مصادر الطاقة غري املتجددة  معرضة للخطر 

 .استمرار الضغط املتزايد عليها 
 .عددي اهم الدول املستوردة للنفط الكوييت 

     اوراب الغربية  -امريكا الشمالية      -الياابن ودول جنوب شرق اسيا    -
 
 
 

 

 

ملخص 

الحرب 

العالمية 
 االولى 

1917 
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 اأجهزه دورها

 أعضاء مؤقتين  10أعضاء دائمين و  5( عضو   15ويضم 
 يصون السالم الدولي : مهمته 

 ـ مجلس األمن الجهاز التنفيذي

 .العامه الجمعيهـ 2 الجهاز الرئيسي للمنظمة وتضم جميع الدول اأعضاء ولكل دوله حق في صوت واحد 

 .العامه االمانهـ 3 يلعب دور الوسيط في النزاعات بين الدول : مهمته . سنوات  5يرأسها السكرتير العام لمدة 

تقضي : في هولندا مهمتها  الهايقاضيا ومركزها مدينة   15األداة القضائية للمنظمة وتتكون من 
 بالمنازعات بين الدول 

 .الدوليهـ محكمة العدل 4

 ـ مجلس الوصايا 5 .يشرف على إدارة المناطق التي وضعت تحت الوصاية الدوليه

 ااقتصاديـ المجلس 6 اأعضاءواالجتماعية بين الدول  ااقتصاديهتنسيق الجهود 

 واالجتماعي

127-126ص  

(الناضبة ) الطاقة غير المتجددة  (الدائمة) الطاقة المتجددة    

 تشمل مصادر الطاقة ذات  الكمية

% 90محدودة ويتناقص حجمها مع الزمن وتمثل   
الغاز -النفط  –الفحم ) مثل   

 تشمل مصادر الطاقة التي ال تنفذ ابدا 
.....(االمواج  –الرياح  –الشمس )  

 عددي استخدامات النفط  
 البالستيك وال مسدة -ويدخل يف صناعة البرت وكاميوية   -يس تخدم يف  الاصباغ 

   أهمية النفط والغاز الطبيعي في االقتصاد ؟

     ـ مصدر لرؤوس ال موال.   قوة حمركة أ لت واملصانع ـ 
 :قارني بني كل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عرفي التالي 

هيئة يشترك فيها عدد  من الدول للقيام بمجموعة األعمال ذات األهمية :  منظمات دولية 

 المشتركة 

منظمة دولية اسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى لحفظ السالم : عصبة األمم 
 م 1919واالمن 

األوابكمنظمة  منظمة األوبك   

 منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط منظمة األقطار المصدرة للنفط

1960 1968 
الغابون  -نيجيريا   –فنزويال  –الكويت   

 –االمارات  –السعودية  –االكوادور  –ايران  –اندونيسيا 
ليبيا  -قطر   -العراق   -سوريا   –البحرين الجزائر   

 -االمارات قطر  -ليبيا   –السعودية –الكويت 

الجزائر  -مصر   -سوريا   -بحرين العراق    

132 -131ص   

13 
 جليلة الدغيم : أتمنى للجميع التوفيق بإذن هللا                    أ             



 العالم في مواجهة التحديات الثورة العلمية والتكنولوجية

 :اكملي العبارات التالية 

 والغبارملوثات الهواء كالغازات :*سبب حدوث االحتباس الحراري 

 غاز ثاني أكسيد الكربونيعتبر الغاز األساسي المسبب لظاهرة االحتباس الحراري  

 :عرفي التالي 

 هي طبقة في الغالف الجوي تقوم بوظيفة امتصاص األشعة الشمسية فوق البنفسجية :الطبقة األوزون 

 بحيث ال يصل منها إلى األرض سوى كميات قليلة تفيد الكائنات الحية وال تؤذيها 

 :هو ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي االحتباس الحراري 

 .عددي تحديات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يواجهها العالم 

 ال مراض احلديثة -ج(    الاحتباس احلراري)التغريات املناخية -مشالكت الطاقة   بأ  -

 عددي الظواهر المناخية الناتجة عن التلوث الهوائي

 األمطار الحمضية -االحتباس الحراري  -تآكل طبقة األوزون 

 كيف تم استنزاف طبقة اأوزون ؟ 

 بسبب تصاعد كميات كبيره من الغازات المختلفة إلى طبقة اأوزون  

 وتفاعلت مع الذرات التي تتألف منها فأصبحت هذه الطبقه غير قادرة على امتصاص كميات 

 .كبيره من اأشعه فوق البنفسجية مما أدى إلى تفككها وحدوث الثقوب فيها 

 عللي  ال يمكن السكن في قارة انتركتيكا ؟ ـ 

 بسبب الظروف المناخية الغير مناسبة 

 : قارني بين كل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار المناخية المترتبة  على ظاهرة االحتباس الحراري أهم اآلثار المترتبة عن تآكل طبقة األوزون

 ارتفاع درجة حرارة اجلو  -أ
 ارتفاع نسبة اإلصابة ابألمراض اجللدية -ب 
 إتالف الغطاء النبايت واخنفاض إنتاجية الزراعية –ج 

 ارتفاع درجة احلرارة األرض -أ 
 ذوابن اجلليد يف املناطق القطبية -ب 
 حدوث اجلفاف وتصحر يف بعض املناطق –ج 

133ص   

135ص   التعاون الدولي لمكافحة التلوث البيئي   

 :اكملي العبارات التالي 
 الربازيلم يف دولة تسمى 1992عقد مؤمتر قمة االرض االول  يف عام 

   م2005عقد مؤمتر جمموعة الثمانية يف عام 
 العربيةاقتصرت مساعدات الصندوق الكوييت يف بداية انشاءة على الدول 
   البلدان العربيةاكرب االقاليم يف جمموع القروض اليت يقدمها الصندوق الكوييت هو 

 سراييفويسمـى  1914املدينة اليت اغتيل فيها ويل عهد النمسا  
 الشيوعيهلقيام ثورة فيها تسمى  1917انسحبت روسيا سنة  

 ابطن االرضالوقود احلفري أي املستخرج من 
 اسبانيااسبق الدول االوروبية اىل الثورة الصناعيه هي 

 ليـننيقائد الثورة الشيوعيه يف روسيـا هو 
 الهاييقع مقر حمكمة العدل الدولية يف مدينة تسمـى 

 عددي  المدن الكبرى  الملوثة بالعالم  
 لندن  -لوس اجنلوس   -نيويورك    -طوكيو  

 عللي  وضع هيئة االمم الكويت في قائمة الشرف
 الن الكويت تلتزم إلتزام اتم بقرارات االمم املتحدة   

احفظ 

األهم ثم 

 المهم

14 



 :عرفي المفاهيم التالية 

 

 

 

 

 

 

 مهام احلاسوب اذكري 

 .بهثا وميكن وصهل بأ هجزه التصال فيتلقى املعلومات وجييب علهيا  -3 واعادة عرضها او طبعها  -2ختزين املعلومات -1

 ما فائدة الانرتنت كجزء من ثورة التصالت واملعلومات

 كثافة التخاطب وتبادل املعلومات 

 استخدم االنسان وسائل عديدة لنقل المعلوماتعللي 

 لتوصيل الرسائل من ماكن لخر يف اوقات السمل واحلرب 

 يعتبر الحاسوب اعظم اختراع عرفته البشريةعليل  

نه ذو كـفاءة عاليه ويوفر الوقت و الجهد والتكاليف  يدخل
 
 .استخداماته في جميع مجالت الحياة اثبت با

 : قارين بني لك من 

 

 

 .هي عملية تبادل بني املعلومات بني االفراد من خالل الرموز والسلوك املنقول بواسطة الرسائل الشفهيه االتصال

 .ويغطي القمر منطقة جغرافيةمعينة ويستقبل املعلومات ويعيد بثها , اجسام تدور حول االرض بسرعة دوراهنا حول نفسها االقمار الصناعية 
 .جهاز يستعمل يف جماالت احملاسبه وختزين املعارف واالتصاالت احلاسوب
 .بني ماليني احلواسيب من أي نظام اتصال ومرتابطهشبكه عمالقه للمعلوماتية متعددة الوسائل غري مركزيه  االنرتنت

 وسائل االتصال حديثا وسائل االتصال قديما

 –احلاسوب  –االذاعه  -التلفزيون    -اهلاتف    -التلغراف  النار والدخان واحلمام الزاجل واخليل

 االقمار الصناعية –االنرتنت 

  : االقمار الصناعية  االتصال 

عملية تبادل املعلومات بني االفراد من خالل  

 الرموز و السلوك  املنقول بواسطة الرسائل الشفهية

هي أجسام تدور حول األرض بسرعة دورانها حول نفسها و 

يغطي القمر منطقة جغرافية معينة و يستقبل املعلومات ويعيد 

  بثها

 المميزات االقمار الصناعية حسب نوع المدار 

 .تتميز بقدرتها على تغطية الموقع بفترات زمنية متقاربة  اقمار تدور مع االرض دوران تزامن على ارتفاع عالي -1

 .تتميز بقدرته على تغطية كل االرض  اقمار تدور حول االرض من القطب الى القطب -2

 .االرتفاع متدن وهي قليلة االستعمال وعالية الكلفة  اقمار تدور حول بموازاة خط االستواء -3

اطلب من 

شخص 

ان يقوم 

 بسؤالك 

 املتحده األمم هيئة اإلسالمي املؤمتر منظمة العربيه الدول جامعة اخلليجي التعاون جملس
 الشرعيه بعودة طالب -1

 القمه يف الفوري واالنسحاب
 الدوحه يف عشر احلاديه

 املاديه اإلمكاانت مجيع وضع -2
 . الكويت لتحرير والعسكريه

 طارائ اجتماعا عقدت -1
 2 يف اخلارجيه لوزراء

  أغسطس
 إدانة قرار أصدروا -2

 ابإلنسحاب وطالبوا العراق
 . الكويت سيادة وأتكيد

 العراقي العدوان أدانت -1
  اخلارجيه بوزراء متمثله

 يطالب بياان أصدروا -2
 ابإلنسحاب العراق

 . املنظمه مبيثاق وااللتزام

 األمريكية املتحدة الوالايت أدانة -1
 .  ابالنسحاب العراق وطالبت العدوان

  والكويتية العراقيه الودائع مجدت -2
 وروسيا الغربية أوراب ودول بريطانيا -3

  ساندوا وغريهم والياابن وأسرتاليا
 الكويت

 (اإلجابة الموحدة للكل هي )  والخليجي والعربي الدولي الموقف اذكر

 أرسلت جيوش للوقوف مع الجيش الكويتي –ادانت العراق وطالبت باالنسحاب ) 
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:مرض االيدز  أنفلونزا الطيور   

مرض فيروسي يصيب الطيور ويمكن أن يصيب أنواعا أخرى من 

 الحيوانات كالخنزير  وينتقل إلنسان عن طريق الطيور المصابه

مرض يسببه فيروس يؤدي إلى ضعف المناعة 

 المكتسبه في جسم اإنسان ويفتك به

 قارني بين كل من :

 

 

 

 

 

 

 

 

:فرقي بين كل من   

 اسم املؤمتر  الدوله العام اهلدف 

 احلد من التلوث إشاعة 
 الطاقة الغري ملوثه كطاقة الرياح و الطاقة الشمسيه  

م 1992  قمة األرض -1 الربازيل  

 ـ التنوع البيولوجي  الزراعهاملياه ـ الطاقة  ـ الصحة ـ  :  ركز املؤمتر على
 قمة األرض  -2 جنوب إفريقيا 2002 من  التلوث واستنزاف  الطبيعيهاستمرار يف احلفاظ على البيئة ومواردها 

م 2005 .احلراري   احلتباسمكافحة ظاهرة      
 جنوب إفريقيا

 

 جمموعة   -3
 G8الثمانية  

 الكويت والعالقات الدولية 
143ص   

 :امكيل  الفراغات 

 م 1963تعترب  الكويت عضوا فعال يف الامم املتحدة منذ عام   •

 قطاع النقل اكرب القطاعات ايل ميولها  الصندوق الكوييت •

 دوةل الكويت املنظمة الاقلميية محلاية البيئة البحرية  مقرها •

 .م  1980انشأ ت الهيئة العامة محلاية  البيئة  عام •

 الصندوق الكوييت للتمنية الاقتصادية اكن شعار ملنظمة تسمى  " ساعد الناس ليك يساعدوا انفسهم " •

   1961انشأ  الصندوق الكوييت للتمنية الاقتصادية عام •

 .ساعد الناس ليك يساعدوا أ نفسهمالشعار اذلي اختذه الصندوق الكوييت للتمنية ااقتصاديه  ـ •

 678أ دانت دول العامل  الغزو العرايق ممتثةل هبيئة الامم املتحدة  ومن امه القرارات الصادره  هو قرار رمق  •

 شهور  7 م واس متر الغزو1990-8-2غزا النظام العرايق دوةل الكويت عام •

 م 1991-2-24والرضبة الربية    1991-1-17الرضبة اجلوية  يف عام  •

 م  1991- 2-26اعلن حترير  دوةل الكويت  يف  •

 ادلوحة عقدت القمة احلادي عرش  يف مدينة  •

 اجلنوب الغريبدوةل الكويت ابلنس بة لقارة أ س يا يف اجلهة  تقع•

ىل هيئة اأ مم املتحدة عام•  م1963 ـ انضمت الكويت اإ

قلمي دارفور يف •  السوداناهمتت الكويت  لوقف تدهور ال وضاع  اإ

 م 1961اس تقلت دوةل الكويت منذ  عام 

 معتدةل ومتوازنة تتسم س ياسة الكويت اخلارجية منذ اس تقاللها بأ هنا  

 .1979-1978عام فازت الكويت بعضوية جملس الامن ادلوىل خالل 

 استعد 

 للخبر التالي
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 :عريف املفاهمي التالية 
 م لتوزيع املعوانت املالية والفنية1961مؤسسة اقتصادية انشااهتا دوةل الكويت عام : الصندوق الكوييت للتمنية الاقتصادية  

 مجموعة من ادلول تقع يف منطقة جغرافية معينه من العامل تنشأ  بيهنا عالقات تدعو ايل تكوين منظمة للتعاون  يف حل مشالكهتا : املنظمة الاقلميية 

 . عليل مسامهة الكويت يف حل املشالك اليت تواجه بعض دول العامل
 ألنها محبة للسالم   -2-نتيجة للمركز المالي الناتج من عائدات النفط  

 ماهو دور  دولة الكويت في المؤسسات الخيرية
 بناء املساجد واملراكز الاسالمية     -. اقامة مشاريع تمنوية   -تقدم املساعدات  املادية والعينية 

 عليل قصف قوات التحالف  اهداف عسكرية  داخل العراق والكويت 

 إلضعاف القوة العسكرية العراقية 

   678ما هو قرار رقم 
   م بضرورة تنفيذ القرارات1991 -  1-15قرار يعطي انذار هنائي  حىت اتريخ 

 ماذا لو لم ينفذ القرار 
 يكون احلق يف استخدام الوسائل الالزمة اليت تكفل اعادة االمن والسالم ايل املنطقة ” تقوم  هيئة االمم املتحدة مع دول العامل 

 
 

 

 برهين  عيل مساندة ادلول الشقيقة والصديقة دلوةل الكويت اثناء الغزو العرايق   

 منظمة املؤمتر الاساليم   -اكن للموقف ادلويل والعريب واخلليجي دور مسخر من هللا للوقوف جبانب الكويت  ومهنا هيئة الامم املتحدة  

 العرايق  وطالبوا ابنسحاب القوات العراقية من الكويت  جملس التعاون اخلليجي  اذلين ادانو الغزو -جامعة ادلول العربية   

 .اذكري دور هيئة الامم املتحدة مبوقف الغزو العرايق عيل الكويت 

 مجدت الودائع واملمتلاكت العراقية والكويتية  -ادانة العدوان وطالبت الانسحاب العراق من الكويت  

 أ نشطة الصندوق الكوييت للتمنية نطاق معليات الصندوق

 .ـ تقدمي املنح عىل سبيل املعونة الفنيه2تقدمي القروض لدلول النامية       ـ1

 النقل ـ الطاقة ـ الزراعه ـ الصناعه ـ املياه والرصف  الصحي ـ الصناعه ـ بنوك التمنية 

 أ هداف الصندوق الكوييت للتمنية ااقتصاديه العربية ؟ 

 ـ تقدمي اكفة املساعدات املادية لقضااي العامل العريب والإساليم2تقدمي القروض امليرسه لدلول احملتاجه          -1 

 ـ تطوير التمنية يف الوطن العريب والعامل الاساليم3

 

 

 

 

 

 المقارنة اوجة

 

 منظمة على المستوى العالمي

 

 منظمة على المستوى العربي

 جامعة الدول العربية  هيئة املم امتحدة اسم املنظمة
سنة انضمام الكويت 

 هلا
 1961 م 11963

 دور الكويت 

 الفعال 

 

 سامهت الكويت يف القضاء عيل مرض -1

 (الايدز)نقص املناعة املكتس بة 

 الزتمت الكويت بشلك دامئ بقرارات -2

 الامم املم املتحدة  فاكنت عيل قامئة الرشف  

 سامهت الكويت يف غالبية املنظامت املتخصصة  -=3

 دور ابرز يف تأ سيس جملس التعاون اخلليجي  1

الوقوف ايل جانب الشعب الفلسطيين ودمع حقوقه  -2

 الس ياس ية 

 الاهامتم مبشلكة اقلمي دارفور يف السودان  -3

لوزراء خارجية دول جوار العراق   3اس تضافة املؤمتر  -4

   2008يف الكويت 

 انتهيت 

 المراجعة 
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 حددي علي الخريطة 1.

 الحاجز المرجاني العظيم 2.

 الهضبة الغربية 3.

 المرتفعات الشرقية ) جبال االلب 4.

 كل من المحيط الهادي والهندي 5.

 :حددي علي الخريطة 

 المناطق الصناعية 1.

 الدول المجاورة لها  2.

 العاصمة طوكيو 3.

 كل من المحيط الهادي والهندي 4.
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