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 ا[ اختاري اإلجابة الصحيحة :      

1 
 دول مجلس التعاون تقع فً قارة آسٌا فً الجزء 

 الشمالً الجنوبً )د( الشرقً الغربً )جـ( الشمالً الشرقً)ب( الجنوبً الغربً)أ(

2 
 الموقع الجغرافً لدول مجلس التعاون بأنه ٌطل على مضٌق مائً مهم وهو مضٌق ٌتمٌز

 هرمز)د( سفوروالب)جـ( بهرنج )ب( دوفر()أ

3 
 . الثالثة أمتاز الموقع الجغرافً لدول مجلس التعاون بأنه ٌقع فً وسط القارات بٌن قارات العالم القدٌم 

أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا  )أ(
 الشمالٌة

أمرٌكا الجنوبٌة وآسٌا  )د( استرالٌا وآسٌا وأفرٌقٌا )جـ( أوربا وآسٌا وأفرٌقٌا )ب(
 وأوربا  

4 
 أهم العوامل المؤثرة فً مناخ دول مجلس التعاون .

 تنوع المعادن )د( التغٌرات الفلكٌه )جـ( الحدود الجغرافٌة )ب( الموقع الفلكً )أ(

5 
 مناخ دول مجلس التعاون فً المناطق الساحلٌة فً فصل الصٌف بأنه . ٌتمٌز

 حار رطب )د( جاف حار)جـ( معتدل الحراره )ب( رطب جاف)أ(

6 
 نمو نباتات ) السمر , الخزامً ( فً دول مجلس التعاون وذلك بسبب .

 موقعها على الساحل )د( الجفافأنها تقاوم  )جـ( الرطوبة المرتفعه )ب( األمطار الشتوٌة الكثٌفة )أ(

7 
 عدد سكان دول مجلس التعاون شهد نمواً كبٌراً خالل العقود الماضٌة وذلك بسبب .

 المعٌشًارتفاع مستوى )د( زٌادة دخل الدولة )جـ( تقوٌة الروابط السٌاسٌة )ب( زٌادة الموارد االقتصادٌة )أ(

8  
 ومن أهمها . ٌتمتع سكان دول مجلس التعاون بخصائص مشتركة

 أعداد الوافدٌن )د( األنشطة االقتصادٌة )جـ( التقالٌد المتباعدة )ب( القبائل الغربٌة )أ(

9 
 كانت دول مجلس التعاون محدودة الموارد وذلك بسبب 

 المنحدرات )د( األمطار )جـ( السٌول  )ب( الجفاف )أ(

11 
 التوسع فً القطاع الزراعً لتحقٌق األمن الغذائً ومنها .أبرز الخطوات التً قام بها مجلس التعاون من أجل 

تقدٌم الدعم للمشارٌع )جـ( تحسٌن السالالت )ب( االهتمام باللقاحات )أ(
 المتخصصة 

إجراء الدراسات حول )د(
 الموارد المائٌة 

11 
 وذلك بسبب . دول مجلس التعاون تستورد جزءاً من احتٌاجاتها من المحاصٌل الزراعٌة من جمٌع القارات

  الحالة السٌاسٌة )د(  الدعم الداخلً )جـ( الطلب المتزاٌد)ب(  االكتفاء الذاتً )أ(
 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 حافظة جدةمب

 البٌان النموذجٌة

 الفترة األولى – الثانًالفصل الدراسً 

 هـ 1439 - 1438 الدراسً لعاما

 

 

 المادة
الدراسات االجتماعٌة 

 والوطنٌة 

 لسادسة  ا الوحدة

 المتوسطة         المرحلة

 ثانً الصف

 هوساوي رباب المعلمة :الدراسات االجتماعٌة والوطنٌة بنك األسئلة لمادة 

 8من  1
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12 
 اتبعت دول مجلس التعاون العدٌد من الخطوات من أجل تحسٌن وزٌادة اإلنتاج الحٌوانً من أبرزها .

إنشاء المزارع )د( تقدٌم الخدمات البٌطرٌة)جـ(  استصالح األراضً البور)ب( تقدٌم القروض للمزارعٌن )أ(
 لتجرٌبٌة ا

13 
 االقتصاد فً دول مجلس التعاون وقد ساعدها على ذلك عدت عناصر ومنها .تعد الصناعة من أهم وأقوى عناصر 

 التشجٌع الحكومً)د( الموقع الجغرافً )جـ( النمو التجاري  )ب( الخطط الدولٌة   )أ(

14 
 هـ وكان مقر المجلس فً منطقة 1411أنشئ مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً  عام 

 الطائف )د( جدة )جـ( الرٌاض )ب( األحساء)أ(

15 
 وضعت للمجلس أهداف أساسٌة حتى ٌؤدي دوره المأمول منه وتتمثل فً .

تحقٌق التنسٌق والتكامل )أ(
 والترابط

تنسٌق مواقف الدول تجاه )ب(
 القضاٌا العربٌة 

اإلسهام فً دعم وحدة )جـ(
 الدول العربٌة 

المشاركة فً حفظ )د(
 األمن والسالم  

16 
 المجلس فً المجال العربً واإلسالمً والدولً .أبرز جهود 

وضع األمثلة المتماثلة فً )أ(
 مختلف المٌادٌن 

تعمٌق الروابط وتحقٌق  )ب(
 التعاون بٌن الشعوب 

دعم هٌئة األمم المتحدة  )جـ(
 والوكاالت التابعة لها 

دفع عملٌة التقدم  )د(
 العلمً والتقنً 

17 
 عملٌة التقدم العلمً والتقنً وذلك عن طرٌق .أهداف دول مجلس التعاون دفع 

اإلسهام فً دعم وحدة  )ب( تنسٌق مواقف الدول  )أ(
  الدول 

إقامة مشارٌع  )د(  المشاركة فً حفظ األمن  )جـ(
 مشتركة 

18 
 لدول مجلس التعاون منجزات من الناحٌة السٌاسٌة ومن أهمها .

حرٌة انتقال السلع  )جـ( اتفاقٌة الدفاع المشترك  )ب( دعم وحدة وسٌادة العراق  )أ(
 الوطنٌة

اعتماد األنظمة   )د(
 الرٌاضٌة

19 
 تعددت اآلثار والمنجزات العسكرٌة واألمنٌة لدول مجلس التعاون وذلك من خالل .

الدعم الدائم للقضٌة  )أ(
  الفلسطٌنٌة 

المساهمة فً خدمة  )ب(
 اإلسالم

اتفاقٌة الدفاع  )د( تحقٌق التضامن العربً  )جـ(
 المشترك

21 
 أبرز انجازات دول مجلس التعاون من الناحٌة االقتصادٌة .

المساوة فً تعامل )د( اتفاقٌة الدفاع المشترك)جـ( حرٌة انتقال السلع الوطنٌة)ب( التعاون فً المجال األمنً)أ(
 الطالب

21 
 أبرز آثارهااستقدام العمالة الوافدة أثر سلبٌا على دول المجلس فمن 

زٌادة فرص العمل  )جـ( تغٌر التركٌبة السكانٌة  )ب( تكوٌن بٌئة متجانسة  )أ(
 للمواطنٌن

توجٌه السٌاسات  )د(
 التدرٌبٌة

22 
 ظهرت البطالة بشكل ملحوظ  فً دول مجلس التعاون لعدة أسباب أهمها .

 ضعف برامج التدرٌب)د( وجود مشكالت أمنٌة)جـ( تكوٌن بٌئة غٌر متجانسة )ب(  االعتماد على عمالة منزلٌة)أ(

 8من  2

 (7 1430100-01)  10/ م/ م  من 
 

almanahj.com/sa



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

23 
 جهود دول مجلس التعاون للحد من البطالة 

إنشاء المعاهد وكلٌات )أ(
 التقنٌة 

عدم مواكبة السٌاسة )ب(
 التعلٌمٌة 

انتشار األمٌة وتدنً  )جـ(
 المستوى التعلٌمً 

الضغط على الخدمات )د(
  األساسٌة 

24 
 أبرز الصناعات القائمة فً دول مجلس التعاون صناعة . 

 المنسوجات الحرٌرٌة )د( اإلسمنت وتكرٌر النفط  )جـ( األدوٌة والورق )ب( التقنٌة الحدٌثة )أ(

25 
 أسباب البطالة فً دول مجلس التعاون 

االعتماد على العمالة  )أ(
 الوافدة 

انخراط الشباب فً األعمال )ب(
 المهنٌة 

تدرٌب العامل الوطنً  )جـ(
 وتأهٌله 

 الضغط على الخدمات  )د(

26 
 أسباب التصحر وتدهور األراضً الزراعٌة .

إصدار تنظٌم لعملٌة  قطع )ب( إنشاء المحمٌات الطبٌعٌة )أ(
 األشجار 

 تعٌٌن حراس ومراقبٌن)د( قطع األشجار )جـ(

27 
 البٌئً تلوث الهواء وٌنتج عنه .مظاهر تلوث 

 الغازات السامة )د( تسرب النفط )جـ( رمً النفاٌات )ب( تدهور التربة  )أ(

28 
 مظاهر تلوث البٌئً تلوث الماء وٌنتج عنه .

 الحرائق )د( عوادم السٌارات )جـ( الغازات السامة )ب( مخلفات المصانع )أ( 

29 
 وٌنتج عنه .مظاهر تلوث البٌئً تلوث التربة 

 المبٌدات الزراعٌة )د( بكتٌرٌا كٌمائٌة  )جـ(  دخان المصانع )ب( عوادم السٌارات )أ(

31 
 حٌث عملت على معالجة التلوث عن طرٌق . أولوٌاتهاجعلت دول مجلس التعاون سالمة البٌئة وحماٌتها من أهم 

  تنسٌق المحمٌات )د(  اللجنة الدائمة للكوارث )جـ( إنشاء مجلس موارد الماء )ب( عقد اللقاءات والندوات )أ( 

31 
 قامت دول مجلس التعاون باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على الغطاء النباتً من خالل .

 الرعً الجائر )د( إنشاء المحمٌات الطبٌعٌة)جـ( إزالة الغطاء النباتً )ب( زحف الرمال إلى المناطق)أ(

32 
 فً . ٌقع الجبل األخضر

 عمان)د( قطر )جـ( الكوٌت )ب( المملكة العربٌة السعودٌة )أ(

33 
 تطل دول المجلس على ممر مائً مهم وهو مضٌق 

 البسفور)د( جبل طارق)جـ( باب المندب)ب( هرمز)أ(
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34 
 تطل جمٌع دول مجلس التعاون على مسطح مائً هو 

 )د( بحر العرب )جـ( خلٌج عمان  )ب(الخلٌج العربً   )أ( البحر األحمر 

35 
 تكوٌن قوة عسكرٌة للتدخل السرٌع لحماٌة دول المجلس وسمٌت ب 

 )د( درع الجزٌرة  )جـ( عاصفة الصحراء )ب( عاصفة الحزم  )أ( إعادة األمل 

36 
 الدعم الدائم للقضٌة الفلسطٌنٌة مادٌاً ومعنوٌاً فً جمٌع المحافل الدولٌة من المجال 

 )د( التقنً  )جـ( االقتصادي  )ب(  العسكري  )أ( السٌاسً 

37 
 التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون من المجال .

 )د(سٌاسً  )جـ( العسكري  )ب( الفنً  )أ( االقتصادي 

38 
 دعم وحدة واستقرار وسٌادة العراق من المجال 

 )د( السٌاسً )جـ(االقتصادي   )ب(التقنً   )أ( العسكري 

39 
 حرٌة انتقال السلع الوطنٌة بٌن دول المجلس دون رسوم أو قٌود جمركٌة من المجال 

 )د( االقتصادي  )جـ( السٌاسً )ب(الفنً   )أ( العلمً 

 السبب النتٌجة
نمو النباتات )السمر والخزامً ( فً دول  (1) 

 مجلس التعاون 
 تقلٌل فرص العمل أمام المواطنٌن  ) أ(

ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون خالل (2) 
 العقود الماضٌة 

 إلجادتهم أعمال الغوص ومورد رزق لهم ب( )

اعتماد سكان المناطق الساحلٌة قدٌما على (3) 
 النشاط البحري

  ود مقومات النمو االقتصادي فٌها لوججـ()

استٌراد دول مجلس التعاون لدول الخلٌج  (4) 
 العربٌة كمٌات من اللحوم والماشٌة من دول أخرى

 مة ألنه ٌشرف على مسطحات مائٌة مه) د( 

استٌراد دول المجلس جزء من احتٌاجاتها من (5) 
 المحاصٌل الزراعٌة والحٌوانٌة 

 زٌادة النمو السكانً وعدم كفاٌة اإلنتاج المحلً هـ( )

عبث المتنزهٌن بمناطق النباتات الطبٌعٌة ٌساعد  (6) 
 على التصحر 

  المحافظة على الغطاء النباتً و( )

( تزاٌد استقدام العمالة الوافدة أثر سلبٌاً على دول 7)
 المجلس 

 صحٌة وزٌادة الموارد االقتصادٌة لتحسٌن الخدمات ال)ز( 

 هبوب الرٌاح الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة )ح( ( تسعى دول مجلس التعاون إلى التكامل االقتصادي 8)
 الزدٌاد عدد السكان وأن المنطقة صحراوٌة وقلة األمطار )ط( (أهمٌة الموقع الجغرافً لدول مجلس التعاون 9)
            ألنها تقاوم الجفاف )ي( ( اعتدال الحرارة صٌفاً فً المرتفعات11)
 النبات والتكاثر  )ن(ٌضعف الفرصة أمام نمو 
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 ضعً عالمة )صح ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : [ 3      
 به ثحزٛ ٗثزٛ ٗج٘ٛ ثِٞ اىؼبىٌ . ٝتَٞش اىَ٘قغ اىجغزافٜ ىذٗه ٍجيس اىتؼبُٗ ثأّٔ ٝشنو  ّقطخ اتص-1

 ٞيخ .برد شتبء ٗاألٍطبر شت٘ٝخ قيتتَٞش اىَْبطق اىسبحيٞخ ثأُ ٍْبخٖب حبر جبف صٞفبً ث-2
 برد شتبء ٗاألٍطبر صٞفٞخ شت٘ٝخ .تتَٞش اىَْبطق اىَزتفؼخ ثأُ ٍْبخٖب ٍؼتذه اىحزارح صٞفبً ٗث -3 

 اػتَذ سنبُ اىَْبطق اىسبحيٞخ فٜ دٗه اىَجيس قذَٝبً ػيٚ اىْشبط اىجحزٛ . -4

 تَتيل دٗه اىَجيس ٍ٘ارد اقتصبدٝخ ىٖب تأثٞز مجٞز فٜ اقتصبدٝبد اىؼبىٌ .-5
 و اىشراػٞخ فٜ دٗه اىَجيس األرس.اىَحبصٍِٞ إٌٔ  -6

 ٍِ اىصْبػبد اىََٞشح فٜ دٗه اىَجيس صْبػخ تنزٝز اىْفظ . -7

 اىَجيس األػيٚ ٝتنُ٘ ٍِ قبدح اىذٗه األػضبء ٗٝؼقذ اجتَبػٔ ٍزٓ مو سْخ .-8
 اجتَبػبتٔ ٍزٓ مو ثالثخ أشٖز .  اىَجيس اى٘سارٛ ٝتنُ٘ ٍِ ٗسراء خبرجٞخ اىذٗه األػضبء ٗٝؼقذ -9 

 فِٞ . األٍبّخ اىؼبٍخ تتنُ٘ ٍِ األٍِٞ اىؼبً ٗٝؼبّٗٔ أٍْبء ٍسبػذُٗ ٗػذد ٍِ اىَ٘ظ -11

 األجز اىسبئذ ٝسَٚ ة اىجطبىخ .  أال ٝجٞذ اىَزء ػَالً ٕٗ٘ قبدر ػيٞٔ ٗراغت فٞٔ ػْذ ٍست٘ٙ  -11
 اىحٞخ ثفؼو اإلّسبُ تسَٚ ثـ اىتي٘ث . حذٗث تغٞز فٜ ٍنّ٘بد اىجٞئخ اىتٜ تحٞظ ثبىنبئْبد -12

 اى٘سظ اىذٛ ٝحٞظ ثبىنبئِ اىحٜ فٞؤثز فٞٔ ٗٝتأثز ثٔ ٝسَٚ ثـ اىجٞئخ .  -13

 تذٕ٘ر األراضٜ اىشراػٞخ ٗاىزػ٘ٝخ ٍْٗبطق اىغبثبد ألسجبة طجٞؼٞخ ٗثشزٝخ ٝسَٚ ثـ اىتصحز .  -14
 سٞب .تقغ دٗه ٍجيس اىتؼبُٗ فٜ اىجشء اىجْ٘ثٜ اىشزقٜ ٍِ قبرح آ -15

 ٍِ إٌٔ اىَحبصٞو اىشراػٞخ ىذٗه ٍجيس اىتؼبُٗ اىتَ٘ر . -16

 ٍِ ٍقٍ٘بد اىصْبػخ فٜ دٗه اىَجيس ت٘فٞز اىَ٘اد اىخبً.-17
 ٕـ .1421أّشئ ٍجيس اىتؼبُٗ ىذٗه اىخيٞج اىؼزثٞخ فٜ ػبً  -18

 ٍِ ٍْجشاد ٍجيس اىتؼبُٗ اىت٘قٞغ ػيٚ اتفبقٞخ اىذفبع اىَشتزك . -19

 يجٞخ اىَتزتجخ ػيٚ سٝبدح استقذاً اىؼَبىخ اىَجبىغ اىَبىٞخ اىتٜ تزسو إىٚ خبرج دٗه اىَجيس .ٍِ اٟثبر اىس -21
 اىْظبً اىقجيٜ ٕ٘ اىسبئذ فٜ ٍجتَغ شجٔ جشٝزح اىؼزة قجو اإلسالً ٕٗ٘ أق٘ٙ اىزٗاثظ االجتَبػٞخ .  -21

 جَٞغ دٗه ٍجيس اىتؼبُٗ تشزف ػيٚ اىجحز األحَز .  -23

 

 : التالٌةأكمل الفراغات [ 4

 -------------------------تطل دول مجلس التعاون على ممر مائً مهم وهو مضٌق  -1

 ولذلك سمٌت به .  -------------------------- مجلس التعاون على مسطح مائً هو تطل جمٌع دول-2

  --------------------تكوٌن قوة عسكرٌة للتدخل السرٌع لحماٌة دول المجلس وسمٌت بـ -3

 المبالغ المالٌة التً ترسل إلى خارج دول المجلس. -----------السلبٌة المترتبة على زٌادة استقدام  اآلثارمن -4

 -------------------------و-------------------------من الخصائص المشتركة لسكان دول مجلس التعاون  -5
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 مثلً لما ٌأتً : )ٌكتفى بذكر مثالٌن فقط(: [5

 المثال المطلوب

  سهول ساحلٌة فً دول مجلس التعاون

  جبال فً دول مجلس التعاون

  أودٌة فً دول مجلس التعاون

  أشجار فً دول مجلس التعاون

  شجٌرات وحشائش فً دول مجلس التعاون

  أعشاب فً دول مجلس التعاون

  دول مجلس التعاونصناعات قائمة فً 

  جزر فً دول مجلس التعاون

  حرات فً دول مجلس التعاون

  هضاب فً دول مجلس التعاون

  كثبان رملٌه فً دول مجلس التعاون

  محاصٌل زراعٌة تنتجها دول مجلس التعاون

  معادن ذات أهمٌة اقتصادٌة لدول مجلس التعاون

 [ فسري لما ٌأتً :5

 مجلس التعاون شهد نمواً كبٌراً خالل العقود الماضٌة .عدد سكان دول  -1

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كانت دول مجلس التعاون محدودة الموارد . -2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 اعتماد سكان المناطق الساحلٌة قدٌما على النشاط البحري -3

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 استٌراد دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة كمٌات من اللحوم والماشٌة من دول أخرى -4

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 استٌراد دول المجلس جزء من احتٌاجاتها من المحاصٌل الزراعٌة والحٌوانٌة  -5

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  عبث المتنزهٌن بمناطق النباتات الطبٌعٌة ٌساعد على التصحر -6

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :المنجزات حسب الجدول التالً  صنفً هذه[ 6

معاملة مواطنً دول المجلس معاملة المواطن فً  –التعاون فً المجاالت الرٌاضٌة  –دعم القضٌة الفلسطٌنٌة ] 
 –حرٌة انتقال السلع الوطنٌة بٌن دول المجلس دون رسوم أو قٌود جمركٌة  –المستشفٌات والمراكز الصحٌة 

 دعم وحدة سٌادة العراق [ –اتفاقٌة الدفاع المشترك بٌن دول المجلس 

 مجاالت أخرى ديالمجال االقتصا المجال العسكري واألمنً المجال السٌاسً

    

 

 بٌن العمالة الوافدة والبطالة . ما العالقة: 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اربطً بٌن ماٌلً : -9       

 تفاقم مشكلة البطالة بعدم تعاون بعض التجار . -1

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ارتباط التقدم التقنً بالبطالة فً دول المجلس  -2

----------------------------------------------------------------------------------------  

 الموضحة فً الخارطة أسماء دول المجلس :اكتب داخل المستطٌالت  - 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8من  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7 1430100-01)  10/ م/ م  من 
 

almanahj.com/sa



 

 

 

 : قارنً بٌن كالً من[ 11

 المناخ السائد فً دول مجلس التعاون فً المناطق الساحلٌة والمناطق الداخلٌة . -1       

 المناطق الداخلٌة                  المناطق الساحلٌة                      

  

 
 الزراعة فً الماضً والزراعة فً الحاضر فً دول مجلس التعاون .-2

 الزراعة فً الحاضر  الزراعة فً الماضً 

  

                

 المجلس األعلى والمجلس الوزاري .-3                  

 المجلس الوزاري                         المجلس األعلى                          
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