
كشكول لولوة
الصف التاسع
االجتماعيات

الفصل الدراسي 
االول   

االسم :—————————————  

الصف :- تاسع / ——————-

اعداد المعلمة
شيماء العبدالرحمن 

مديرة المدرسة
أ / وفاء العريعر

أ / هدى الختالن 

رئيسة القسم
أ / عايشه الغريب 



مفهوم 
ما المقصود بالبيئة؟ 

ما المقصود بالتوازن 
البيئي؟

عدد خصائص 
الكائنات الحية

مميزات البيئة 

الطبيعية

مفهوم 

من أ نا ؟ اذكري أقسام البيئة
العالم الذي استخدم علم الطبيعة كمفهوم 

جديد يدرس في الجامعات

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن

البيئة 
الطبيعية



دوائر العرض خطوط الطول أوجه 
المقارنة

العدد

خط االساس

االهمية

عناصر البيئة الطبيعية / أوال :- املوقع 

ينقسم الموقع إلي :-

قارن بين خطوط الطول ودوائر 
العرض من حيث العدد وخط 

األساس واألهمية 

الحظ الخريطة ثم حدد 

موقع دولة الكويت المكاني 

والنسبي على الجهات 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



المالمح الرئيسية لشكل األرض من مرتفعات 
ومنخفضات وأودية وسهول

أرض مستوية وسطحها مستو وتمثل 33 % من 
مساحة القارات

من أنا؟ 

أنواع السهول

ما هي العوامل 
المؤثرة في 
التضاريس؟

عناصر البيئة الطبيعية  

ثانياً : التضاريس 
-1

علل لما يلي ( اذكر السبب)
تعد السهول من أفضل مناطق االستقرار البشري

-2

-3

-4

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



قارن بين األقاليم المناخية 
حسب ما هو مطلوب منك

عناصر البيئة الطبيعية  

ثالثاً : املناخ

المميزات مثال دوائر العرض أوجه 
المقارنة

األقاليم 
الحارة

األقاليم 
المعتدلة 
الدفيئة

ااألقاليم 
المعتدلة 
الباردة

األقاليم 
الباردة 

المخط

ط 

السهم

ي 

التالي 

عناصر 
المناخ

ما اإلقليم 
المناخي 
الذي تقع 
فيه دولة 
الكويت 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



فرق بين 
مميزات كل 
من البيئة 
البحرية  - 

البيئة الجبلية 
والبيئة 

المعتدلة في 
الشكل 

التالي :  

%29تغطي البحار والمحيطات من مساحة الكرة االرضية71 %

تنقسم البيئة 
التضاريسية 

إلى

ثالثاً : أنواع البيئة الطبيعية 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل  

ثم حول النسبة الى دائرة بيانية

الحظ الشكل التالي ثم اجب
أي البيئات المناخية تقع دولة 

أكمل الكويت ...............
المخططات 
السهمية 

التالية 

تنقسم  البيئة المناخية  
إلي 

تنقسم  البيئة التضاريسية  
إلي 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



مراحل تطور 
عالقة اإلنسان 

بالبيئة

ا

ت
ر

ل
دنا

س

ن
ئ

ل
ت

االعتناء بالحيوانات الداجنة وتوليدها بما في ذلك األبقار 
والدجاج والماعز أو أي حيوان يستخدم كمصدر للطعام أو 

الموارد

النباتات التي تخزن المياه والمواد الغذائية في 
سيقانها وجذورها مثل البطاطا الحلوة

ا

س

رتب األحرف التالية لتصل الى 
المصطلح العلمي الدال عليه 

العبارات التالية 

أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات : 

1 - المنظمة المشار اليها تسمى ............ 
 2– المرحلة التي لم يكن اإلنسان مؤثراً في البيئة 

بشكل سلبي تسمى ....... 

ثانياً : أثر اإلنسان على البيئة

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



1 - مجموعة النظام االيكولوجي التي تستمد مقومات اإلنتاج منها تسمى العناصر غير احلية   

2 – مجموعة النظام البيئي التي تشمل املاء والهواء والشمس والتربة تسمى العناصر احلية احملللة 

3 – مجموعة النظام البيئي املسؤلة عن تدهور النظام البيئي تسمى العناصر احلية املنتجة 

(                    )

عناصر النظام ب – مكونات النظام البيئي
البيئي

عرف النظام البيئي

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

علل لمجموعة 
العناصر الحية 

المحللة دور 
حيوي في النظام  

االيكولوجي

صحح ما تحته خط في 
العبارات التالية بوضع 
اإلجابة الصحيحة بين 

القوسين
(                    )

(                    )

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

.................
إعداد المعلمة  

شيماء العبدالرحمن



ج – أهمية التشجير 

لكوكب األرض

من قائل هذه 
العبارة؟

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

ان األشجار 
والغابات رئة 
كوكب األرض 
ورمز للكرامة 

البشرية وأنها 
تقوم بدور 

أساسي في 
استمرارية الحياة 

طرق الحفاظ على 
الغابات 

سجل على أوراق الشجر أهمية زراعة 
إعداد المعلمة  األشجار على كوكب األرض 

شيماء العبدالرحمن



درجات التلوث

مصادر 
تلوث 
الهواء

اضرار 
تلوث 
الهواء

تم إطفاء آخر بئر في ..........

رتب األرقام التي أمامك لتكمل االتي 

6 1991 113 7 7

عدد االبار النفطية التي احراقها النظام 
العراقي اثناء تحرير الكويت   ..........

أوالً - التلوث 
البیئي 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



أكتب المصطلح أو المفھوم الدال علیھ  
 العبارات التالیة  

1 – (......................) درجة التلوث التي ال یتأثر 
بھا التوازن البیئي في النظام االیكولوجي وال یكون مصحوبا 

بأي أخطار بیئیة 

2 – (.........................) كل تغیر في طبیعة الماء 
وخواصھ الطبیعیة بحیث یصبح غیر صالح للكائنات الحیة 

1

2

3

4

اقترح حلوالً لمشكلة  التلوث 
المائي

ب – التلوث 
المائي

تبلغ نسبة المياه العذبة على سطح األرض 3 % بينما 
تبلغ نسبة المياه المالحة 97 %  

حول النسب التالية الى دائرة بيانية 

عدد مصادر التلوث المائي

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



مصادر تلوث 
التربة

اجمع الكلمات المبعثرة 
على البالون لتصل الى 

مفهوم تلوث التربة
——————————
—————————

ج – 
تلوث 
التربة 

أضرار تلوث 
التربة 

خلل ذو 
طبيعة

فيزيائية أو 
كيميائية أو 

حيوية 

يؤدي 
الى 

عدم 
االتزان 

بين 

مصدره 
نشاط 
إنساني

مكونات 
التربة 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



مصادر 
التلوث 

الضوضائي

سجل مصادر التلوث الضوضائي واقترح حلول لعالج ھذه 
المصادر

أضرار التلوث 
الضوضائي

 التلوث 
 الضوضائي 

اقترح حلوال 
التلوث 

الضوضائي

وحدة قياس ضغط 
الصوت  

تسمى ................

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



أسباب مشكلة 

ثانياً : التصحر

عرفي التصحر 

بشرية طبيعية

أسباب  
التصحر 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



ما النتائج المترتبة على 
تعاني الكويت من التصحر 

في فصل الصيف 

 

 

صنف 
درجات 

التصحر 
حسب 
مؤتمر 
نيروبي 

على 
حبات 
الفشار

أسباب التصحر 
في دولة الكويت 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



ثالثاً : ندرة المياه 

مصادر  المیاه 
ألى قسمین

مظاهر ندرة المياه 

في العالم 

أسباب ندرة 

المياه

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



تنقسم ندرة المیاه الى قسمین

أسباب ندرة المیاه بدول مجلس التعاون 
الخلیجي 

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

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

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

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

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

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

 

عرف األمن المائي
......................................
......................................

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

كيفية المحافظة على المياة 
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

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

عرف ندرة المياة 
.............................................
.............................................

إعداد المعلمة  ....................................
شيماء العبدالرحمن



الغاز الرئيسي 
المتسبب في ظاهرة 

االحتباس 
الحراري .............

عرف 
االحتباس 
الحراري 

سجل أسباب 

االحتباس 

الحراري على 

البطاقات الملونة 

رابعاً : االحتباس 
الحراري 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



الحلول الفردية الحلول الدولية 

اجمع داخل الجرة مظاهر 
االحتباس الحراري 

بكوكب األرض
ما هي الجهود 

الدولية لمكافحة 

التغير المناخي

اقترحي اثنان من الحلول 
لعالج ظاهرة االحتباس 

الحراري

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



التواصل غير 
المباشر

التواصل 
المباشر

عدد اشكال 

العالقات بين الدول 

عرف 
العالقات 
الدولية

فرق بين التواصل 
المباشر والغير 
مباشر للدول 

العالقات 

الدولية

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



ما المقصود 

بالسياسة الدولية ؟ 
العوامل المؤثرة 

على العالقات 

السياسية بين 

الدول

أشكال العالقات الدولية
أوالً : العالقات 

السياسية

أدوات تنفيذ السياسة 

الخارجية

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن



عيوب التجارة الدولية مميزات التجارة الدولية

سجل العوامل 

المؤثرة في 

العالقات 

االقتصادية الدولية

من صاحب 
المقولة التالية 
——————
 ——————

إننا نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك في 

المنظمات اإلقليمية والدولية لتحقيق 

األهداف التى نؤمن بها معا لتحقيق عالم 

يسوده األمن و االستقرار وتحقيق فيه 

تنمية مستدامة

اذكر مميزات وعيوب 
التجارة الدولية  

ثانيا
العالقات 

االقتصادية 

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن

*علل( اذكر السبب) 
نشأة الحركة 

التجارية بين الدول  
———————————
———————————
 -——————————



ثالثا  
العالقات 

االجتماعية  

ما القصود بالعالقات 
االجتماعية الدولية 

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

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

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

إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن

ماهو اسم 
الوكالة التى 
تحمل هذا 
الشعار ؟  

————————
 -————

ماهو عملها ؟  
————————
 ———————

 ————————
————————

——

ماهي أشكال التعاون الدولي  -1

-2
-3



إعداد المعلمة  
شيماء العبدالرحمن

رابعا   
العالقات الثقافية   

هي احدى اهم المنظمات الدولية 
التى تهدف إلى المساهمة في رفع 
مستوى التعاون بين دول العالم في 
مجال التربية والتعليم و الثقافة من 

  🧐 هي؟ 
——————————

1

2

3

دور دولة الكويت في الميدان الثقافي   


