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 الصف السابع( – ثالثةال الوحدة)مراجعة 

 التعريف المفهوم
تسجيل المواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق ونحصل على  99ص اإلحصاء الحيوي-0

 بياناتها من سجالت الدولة.

 .عدد السكان مقسوما على مساحة الدولة  017ص  الكثافة السكانية-7

   تزايد عدد السكان من عام ألخر نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان. 011ص  النمو السكاني-3

 .زيادة الناتجة عن الهجرة 011زيادة غير  طبيعية صال-4

  الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات . 011ص  الزيادة الطبيعية-5

 الهجرة من القرى إلى المدن. 011ص  هجرة داخلية-1

 الهجرة من دولة إلى دولة أخرى. 011ص  ة خارجيةهجر-2

الثروات التي منحها هللا إلقليم ما دون ان يكون لإلنسان أي دخل  019ص  الموارد الطبيعية-2
 في وجودها .

الموارد التي ترتبط بالسكان من حيث توزيعهم ومناسبة اعدادهم  019ص  الموارد البشرية -9
 لمساحة األرض التي يستغلونها.

 غالت تزرع بغرض التجارة والحصول على نقد 003ص  لغالت النقدية ا-01

 استخدام الطرق البدائية في الزراعية 005ص  زراعة التقليديةال-00

 استخدام االالت في الزراعة 005الزراعة الحديثة ص-07

بقايا نباتات وحيوانات ترسبت من عصور قديمة انطمرت تحت  075ص  نفطال-03
  تحولت الى صورتها الحالية.االرض و

 غاز مصاحب للنفط الخام او يتواجد منفردا تتم اسالته  075ص  الغاز الطبيعي-04

 قوى محركة لألالت وعنصر مهم للتقدم والتطور االقتصادي 075الطاقة ص-05

هي منظمة عالمية تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا  034منظمة أوبك ص-01
 خولها.لتحقيق مد

 هي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط 035منظمة أوابك ص-02

 هو عبارة عن تحويل المواد األولية الى سلع يمكن استخدامها 032الصناعة ص-09

العوامل التي تساعد على تحويل المادة الخام إلى سلع  039مقومات الصناعة -71
 استهالكية

الصناعات االستخراجية -70
 040ص

على استخراج مصادر الطاقة من باطن األرص وإعدادها  تقتصر
 لتصبح جاهزة للتصنيع

الصناعات التعدينية  -77
 040ص

تنقية الخامات المعدنية وتحويلها إلى صفائح أو سبائك صالحة 
 لتنفيذ صناعات معدنية مختلفة

الصناعات التحويلية  -73
 047ص

 لالستعمال  تحويل المواد األولية إلى سلع استهالكية صالحة

الصناعات التجميعية -74
 043ص

 هي عملية تركيب وجمع المواد المصنعة 

  الصناعات الحرافية -75
 043ص

 تستخدم مواد أولية محلية وتعتمد على المجهود البشري

 الخطوط التي تربط بين العواصم العربية وتستخدم فيها الطائرات  042الطرق الجوية ص-71

 عمليتي التصدير واالستيراد بين الدول 050ص التبادل التجاري-72

 التبادل التجاري بين الدول العربية 057ص التجارة البينية  -72

 السلع التي تنقل من دولة إلى دولة أخرى 057ص الصادرات  -79

 السلع التي تشتريها الدولة من الخارج لسد احتياجاتها 057ص الواردات -31



 مدرسة حسن بن الهيثم م . ب

3 

 

 :بشرية واقتصاديةمالمح لعربي : الوطن ا ثالثةة الالوحد

 : (801ص/ 99ص. ) نمو السكان وتوزيعهم في الوطن العربيالدرس األول 

 

 أكمل الفراغات التالية:

  99. ص يتألف الوطن العربي من ......... دولة تضم حوالي ................ مليون نسمة  -8

 99مليون كم مربع . ص تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي ....................  -2

 99سكان الجزء األفريقي من الوطن العربي بنسبة ...................... ص تبلغ نسبة  -3

 99سكان الجزء األسيوي من الوطن العربي بنسبة ...................... ص تبلغ نسبة  -4

 99أجرى أول تعداد سكاني في الكويت عام ................... ص -5

 800دول الوطن العربي من حيث السكان .................... صأكثر  -6

 800أكثر دول الوطن العربي من حيث المساحة .................... ص  -7

 800دول الوطن العربي من حيث السكان  ......................... صأقل   -1

 800.... صأقل دول الوطن العربي من حيث السكان ......................  -9

 800أكبر دول الوطن العربي في الجناح األسيوي من حيث السكان  .................... ص -80

 800أكبر دول الوطن العربي في الجناح األسيوي من حيث المساحة  ........................ ص -88

 800....... صأقل دول الوطن العربي في الجناح األسيوي من حيث السكان  ............. -82

 800أقل دول الوطن العربي في الجناح األسيوي من حيث المساحة  ........................ ص -83

 800أكبر دول الوطن العربي في الجناح األفريقي من حيث السكان  .................... ص -84

 800................. صأكبر دول الوطن العربي في الجناح األفريقي من حيث المساحة  ....... -85

 800أقل دول الوطن العربي في الجناح األفريقي من حيث السكان  .................... ص  -86

 800أقل دول الوطن العربي في الجناح األفريقي من حيث المساحة  ........................ ص -87

 805...... صأكبر تجمع للسكان يكون غالبا حول ..................... -81

 806م   ص2006يقدر معدل النمو السكاني في الوطن العربي بحوالي ......... % لعام -89

 805الزراعة على المدرجات الجبلية في دولة عربية تسمى ................... ص -20

 806يبلغ معدل النمو السكاني في العالم ............................ ص -28

 806السكاني بالوطن العربي إلى عاملين هما الزيادة الطبيعية و ....................... صيرجع النمو  -22
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 803ص -أكمل المخطط السهمي التالي: 

    

 -: علل لما يلي 

 802تعاني مصر من سوء توزيع السكان ؟ ص -8

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

 802ص تجمع السكان بكثرة حول مصادر المياه . -2
................................................................................................. 

 807ص هجرة األيدي العاملة من دول أسيا إلى بعض دول الوطن العربي. -3

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

 807ص العربي جأسباب هجرة األيدي العاملة من بعض الدول العربية إلى منطقة الخلي -4

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

 

 

 

 

تنقسم الكثافة السكانية في 
  الوطن العربي إلى

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

  
 مناطق مرتفعة السكان 

العوامل المؤثرة في توزيع السكان 
104ص   

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

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

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

................................................... ................................................. 
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 809الدرس الثاني :الموارد االقتصادية  في الوطن العربي . )ص 

 (823/ص

 

 أكمل الفراغات التالية:

 880% من االقتصاد العربي يسمى ..................... ص50الذي يمثل القطاع  -8

.....................في الشمال  ي دولة الكويت ..................في الجنوب و.....من أهم المناطق الزراعية ف -2 

 880ص

 883ص ...في الوطن العربي تسمى ................ المزروعاتهم من ا-3

 883من المزروعات تشمل الغالت التي تدخل في الصناعة تسمى .................. ص-4

 883ناخية خاصة تسمى ......................... صمن المزروعات تتطلب ظروفا م -5

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج الشعير تسمى...................... ص -6

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج الذرة تسمى...................... ص -7

 884ى...................... صدولة عربية تحتل المركز األول في انتاج األرز تسم -1

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج القطن تسمى...................... ص -9

 884دولة عربية تنفرد في زراعة البن تسمى .................... ص -80

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج قصب السكر تسمى...................... ص -88

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج العنب تسمى...................... ص -82

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج التمور تسمى...................... ص -83

 884دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج الموالح تسمى...................... ص -84

 884بية تنفرد في انتاج الموز تسمى...................... صدولة عر -58

تتنافس مصر والسعودية على احتالل المركز األول في زراعة نوع من أنواع الحبوب يعرف باسم  -86

 884........................... ص

 886ص ................رقم......ة في الوطن العربي  يحمل الزروعالقابلة  لل يمثل المساحةالشكل الذي  -87
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 886ص رقم......................المزروعة  في الوطن العربي  يحمل ال يمثل المساحةالشكل الذي  -81

                       

 

 

  

 881ص ..........أكثر أنواع الثروه الرعوية انتشارا في الوطن العربي تسمى ......... -89

 881ص      تسمى...................... األغنامدولة عربية تحتل المركز األول في انتاج  -20

 881دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج الماعز تسمى......................       ص -28

 881..........       صدولة عربية تحتل المركز األول في انتاج األبقار تسمى............ -22

 881دولة عربية تحتل المركز األول في انتاج اإلبل تسمى......................         ص -32

يبلغ انتاج منطقة دول الخليج وسهول دجلة والفرات من الوطن العربي بنسبة ................ %  -24

 826ص

 826بي بنسبة ................ % صيبلغ انتاج منطقة الصحراء الكبرى من الوطن العر -25

 826ص من الوطن العربي بنسبة ................ % خليج السويسيبلغ انتاج منطقة  -26

 827ص رقم......................احتياط النفط الخام  في الوطن العربي  يحمل اليمثل الشكل الذي  -27

                       

 

 

  

 827ص رقم......................احتياط الغاز الطبيعي  في الوطن العربي  يحمل اليمثل  الشكل الذي -21
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 827ص رقم......................انتاج النفط الخام  في الوطن العربي  يحمل اليمثل الشكل الذي -29

                       

 

 

 

 

 

 827ص رقم......................انتاج  الغاز الطبيعي  في الوطن العربي  يحمل اليمثل لشكل الذي ا -30

                       

 

 

 

 

 821يتفوق الجناح العربي االسيوي على الجناح العربي األفريقي في إنتاج .................. ص -38

 829ص حتياط النفط تسمى ........................الدولة العربية األولى في انتاج وا -32

 829الغاز الطبيعي  تسمى ........................... صالدولة العربية األولى في انتاج  -33

 829دولة الكويت تحتل المركز .......................... في انتاج النفط بين الدول الوطن العربي ص -34

 838يرادا للنفط العربي أوروبا و اليابان و .............................. صتعالم اسأكثر دول ال -35

 832دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج معدن الحديد تسمى .............................. ص -36

............................ دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج معدن الفوسفات تسمى .. -37

 832ص

 832دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج  معدن النحاس تسمى .............................. ص -31

دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج  معدن الرصاص تسمى ..............................  -39

 832ص

 832تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج  معدن المنجنيز تسمى .............................. ص دولة عربية -40

 843تعتبر من الصناعات األولى في العالم ........................ ص -48

 847طرق النقل في الوطن العربي الجوية و البرية و .......................... ص -42

 847ط االقتصادي والتبادل التجاري بين الدول على ..................... صيعتمد النشا -43

 849يقتصر النقل النهري في الوطن العربي غلى نهري دجلة والفرات و نهر ................... ص -44
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 -: علل لما يلي

 880تختلف المنتوجات الزراعية من دولة عربية إلى أخرى ؟ ص  -8

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

 880أهمية الزراعة في الوطن العربي  ؟ ص -2

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

 883تعتبر الحبوب الغذائية من أهم المزروعات في الوطن العربي ؟ ص -3

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

 883حوض البحر المتوسط ؟ ص تتركز زراعة الحمضيات والموالح في -4

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

 883انتشار زراعة النخيل بكثرة في السعودية ؟ ص -5

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

 886عدم استغالل األرضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي؟ ص -6

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

 881تحتل األغنام العربية مكانا مهما ضمن الثروة الرعوية ؟ ص  -7

 ..............................................................-.........................................................   ب-أ

 889ص  % من ثروة الوطن العربي ؟ 6,6تمتلك الصومال  -1

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

 820انتشار مزارع الدواجن في الوطن العربي ؟ ص -9

 .................................................................... -............................................................. ب -أ 

 822تنوع الثروة المائية في الوطن العربي ص -80

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

 823ص ثلث اإلنتاج العربي من األسماك ؟  بأكثر من مصرمساهمة  -83

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

 825أهمية النفط والغاز الطبيعي بالنسبة للدول العربية ؟ ص -85

 .................................................................................. -أ

 ............................................................................... -ب
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 838أهمية عالمية ص يحتلالنفط العربي  -86

 ...................................................................................... -أ

 .................................................................................... -ب

 838يطلق على الغاز الطبيعي اسم الطاقة النظيفة ؟ ص -87

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

 

 837أهمية الصناعة في الوطن العربي ؟ ص -81

 ..................................................................... -......................................................   ب -أ

 

 841لنقل البري انتشارا صالسيارات والشاحنات أكثر وسائل طرق ا -28

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

 841أهمية نقل البضائع بوسائل حديثة ومتطورة ؟ ص -22

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

 849قلة حجم النقل النهري بالنسبة لباقي وسائل النقل في الوطن العربي؟ ص -23

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

 852قلة التبادل التجاري بين الوطن العربي ؟ ص -25

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

 

 

 أجب عما يلي

 822اذكر األهمية االقتصادية للثروة المائية  ص -8

 ...........................................................  -.......................................................   ب  -أ

 

 822ص عّدد أسماء بعض األسماك في مياه الخليج العربية ؟ -2

 .............................................. -ج  ..................................... -ب   ................................. -أ

 823ص كيف يمكن تنمية الثروة السمكية في الوطن العربي ؟ -3

...................................................................................................................................... 
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 842دد أنواع الصناعات التحويلية ص ع -4

 ............................................................... -.....................................................  ب -أ

 845عدد أهداف الصناعات البتروكيميائية؟ ص -5

 ............................................................... -..... ب................................................... -أ

 850عدد مميزات طرق النقل الجوي؟ ص-6

 ............................................................... -........................................................... ب -أ

 

 -ي التالي:أكمل المخطط السهم

 

 

 

111مقومات اإلنتاج الزراعي ص  

طبيعية مقومات  

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

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

طبيعية مقومات  

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

مصادر المياة الرئيسية في الوطن 
111العربي ص   

 األنهار ..........................
.........................

  
................ ................... 
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المشكالت التي تعاني منها الزراعة 
115في الوطن العربي ص   

 نقص المياة ..........................
.........................

  

أنواع الثروات الرعوية في الوطن 
117العربي ص   

 األغنام  ..........................
.........................

  
................... 
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 -صنف حسب الجدول التالي :

 –قصب السكر  –الذرة  -الحميضيات –الزيتون  –القمح  –التمور  –الشمندر  –األرز  –العنب  –البن  –) الشعير  -8

 883ص الموز(

 الفواكة والثمار الغالت الصناعية والتجارية الحبوب الغذائية

   

 

 

 

 

 

  139مقومات الصناعة  ص

........ 

......... ......... 
المهارات 
 والخبرة

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

 مقومات طبيعية

 الطاقة

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

طاقة متجددة الشمس 
 والرياح

......... 

 ......... ......... معدنية
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 -: حسب الجدول التالياألوبك  و األوابك  ظمة من قارن بين -2

 835ص منظمة أوابك 834ص منظمة أوبك وجة المقارنة

   سنة التأسيس

   عدد دول األعضاء

   الدول المؤسسة للمنظمة

   المقر

   أهداف التأسيس

   أجهزة المنظمة

 

 

 صنف العبارات التالية في الجدول  -3

 –قطع الخشاب  –انسجة الصوف  –زجاج  –استخراج المعادن  –األثاث  –) تعليب الفواكة والخضار 

 842الي  848ص   صهر الحديد ( –زيوت وبالستيك  –الرخام  –صيد األسماك  –أسمنت 

 صناعات تحويلية صناعات استخراجية
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  نفذ التالي: على خريطة الوطن العربي الصماء

 

 .............. تمثل رقمالعربي  الوطنأكبر دولة في عدد السكان  -8

 .............. دولة عربية تنفرد في زراعة البن  تمثل رقم  -2

 ..............   تمثل رقم دولة عربية تنفرد في انتاج الموز-3

 دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج معدن الحديد تمثل رقم .................-4

 ل المرتبة األولى عربيا في انتاج معدن الفوسفات تمثل رقم  .................دولة عربية تحت -5

 ..........دولة عربية تحتل المرتبة األولى عربيا في انتاج األسماك تمثل رقم  -6

 مثل رقم .....................تيقع نهر النيل في دولة عربية   -7

 ل رقم  ...................مثتدجلة والفرات في دولة عربية  ييقع نهر -1

 المركز االول في ثروة االبل ................ ضلل الدولة التي تحتل -9

  في انتاج الغاز الطبيعي في الوطن العربي األولى( على الدولة ضع الرمز )+ -80
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 الصف السابع( – الرابعة الوحدة)مراجعة 

 

 

 

 

 

 :ة الرابعة : الوطن العربي قضايا وتحديات وحلول نحو مستقبل عربي أفضلالوحد

 868ص:الموارد االقتصادية  في الوطن العربي . ) الدرس األول 

 (878ص/

 أكمل الفراغات التالية:

 866من أكثر أنواع الملوثات انتشارا يسمى  ....................... ص -8

 867في دولة تسمى............. ص 8992رض عام عقد مؤتمر قمة اال-2

 867ص عقد مؤتمر )قمة األرض(  لألمم المتحدة في مدينة .................. 3

 867لمواجهة التلوث يسمى ........... ص 8992المؤتمر الذي عقد في البرازيل عام -4

 867.... صأخطر وأهم المشاكل التي تواجة الشعوب العالم يسمى ............. -5

 878تعد الرياح والشمس من مصادر الطاقة ....................... ص -6

 

 التعريف المفهوم
 زحف رمال الصحراء على المناطق الجافة وشبة الجافة 017التصحر ص -0

 الضرر الذي يصيب عناصر البيئة األساسية )التربة والهواء والماء( 011التلوث ص -7

قة تحمي األرض من خطر األشعة الفوق البنفسجية  هي طب 019طبقة األوزون ص -3
 الضارة.

 بقاء عناصر الطبيعة في حالة من التوازن لتؤدي وظائفها على أكمل وجة. 021التوازن البيئي ص -4

التطوير والتطور وهي عملية تتطلب التخطيط والمشاركة من   027التنمية ص-5
 الجميع

 رامج تحسين نوعية الحياةعبارة عن ب 025التنمية المستدامة ص-1

العمل على توثيق الصالت بين الدول والشعوب العربية وحماية  022التضامن العربي  ص -2
 مصالحها

منظمة إقليمية تضم الدول العربية المطلة على الخليج العربي  020مجلس التعاون ص -2
 دول 6وعددها 

 العلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة و 023)الكسو( ص -9
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 -علل لما يلي :

 862يتانيا أكثر الدول العربية تهديدا بالتصحر صورالسودان والصومال وم-8

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

 862تحول األراضي الزراعية إلى أراضي صحراوية غير منتجة ص -2

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

 

 -أجب عما يلي:

 868ما العقبات التي تواجة اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي ص -8

 ........................................................................................................................-أ

 ......................................................................................................................-ب

 868اعة في الوطن العربي صاذكر حلول لمشاكل الزر -2

 ...................................................................................................................... -أ

 .....................................................................................................................-ب

 863اذكر االنجاز الذي حققته السياسة التنموية التي اتبعتها الدول العربية لعالج مشاكل الزراعة ؟ ص -3

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

 865ة في الوطن العربي صما أسباب تدني وفرة الميا -3

 ...................................................................................................................... -أ

 .....................................................................................................................-ب

 اذكر الحلول لمشكلة تدني المياة في الوطن العربي -4

 ......................................................................................................................... -أ

 ......................................................................................................................-ب 

 878كيف يحافظ اإلنسان على التوازن البيئي ص -5

 ................................ -..................................... ج -........................................  ب-أ
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 -أكمل المخطط السهمي التالي:

 

  

 

 878ص -حسب الجدول التالي : صنف

 جزيرة بني ياس( –محمية المها  –محمية العرين  –)محمية صباح األحمد 

 اإلمارات سلطنة عمان  البحرين الكويت الدولة

     اسم المحمية

 

 (819ص/ 872ص. ) نحو مستقبل عربي أفضل: الدرس الثاني 

 

 أكمل الفراغات التالية:

عربي يسمى ........................  الفضاء في الواليات المتحدة األمريكية يشغل حاليا منصب مدير أبحاث-8

 876ص

 م8999عالم كيمياء عربي مشهور والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام -2

 876........................ ص

 

أسباب التصحر 
162ص  

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

167أنواع التلوث  ص  

 الماء ........... .........
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 876................ صعربي يسمى ..... أكبر جراح زراعة القلب في العالم والواليات المتحدة األمريكية-3

 871جامعة الدول العربية تم تشكيلها في مدينة تسمى ................... ص-4

 871مارس ...................... م ص  22أعلن عن قيام جامعة الدول العربية في  -5

 871انضمت دولة الكويت إلى جامعة الدول العربي عام .................... م ص-6

 871عة الدول العربية ........................... عضوا . صتضم جام-7

 879تم انشاء الصندوق أبو ظبي للتنمية  عام ................ ص -1

 879تم انشاء الصندوق السعودي للتنمية عام ................ ص -9

 818... صمايو عام ...................... 25أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي في -80

 818أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي في مدينة تسمى ...................... ص -88

 يضم مجلس التعاون الخليجي ............. دول عربية مطلة على الخليج العربي  -82

 818يقع مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دولة تسمى...................... ص-83

 818مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعة والتعدين في دولة تسمى...................... ص يقع-84

 818يقع مقر ألكسو  في دولة تسمى...................... ص--85

 814تأسس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في عهد الشيخ ................ ص-86

 814ويتي للتنمية يسمى.................................. صصاحب فكرة الصندوق الك -87

 ديسمبر عام ................ 38تم انشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  -81

 يناير  20-89عقد أكبر مؤتمر قمة عربية اقتصادية منذ نشأة جامعة الدول العربية -89

 816عام .............. ص

في دولة تسمى  2009كبر مؤتمر قمة عربية اقتصادية منذ نشأة جامعة الدول العربية عام عقد أ -20

 816.........................  ص

 يسمى 2009صاحب مبادرة عقد القمة العربية االقتصادية للتنمية االجتماعية عام  – 28

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

 ن لدعم الوضع االنساني في سوريا صاحب مبادرة المؤتمر الدولي للمانحي -22

 811يسمى................................ ص

 811عقد المؤتمر الدولي للمانحين األول في نهاية يناير عام ..................... في دولة الكويت ص -23

 811يناير عام ..................... ص 85عقد المؤتمر الدولي للمانحين الثاني في  -24

 811مارس عام ..................... ص 38عقد المؤتمر الدولي للمانحين الثالث في -25
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 -علل لما يلي :

 875هجرة الشباب والعلماء العرب إلى الخارج ص  -8

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

 817ص  2009عقد مؤتمر القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية عام  -2

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

 819الثالث (؟ ص –الثاني  –استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين ) األول  -3

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

 

 

 -أجب عما يلي:

 ما أهم المشكالت التي تواجة عمليات التنمية االقتصادية في الوطن العربي؟ -8

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

 873اذكر أهداف التنمية اإلقتصادية ؟ ص -2

 ....................................................-................................................................  ب-أ

 اذكر أهداف التنمية البشرية -3

 ..................................................... -....................................................  ب......... -أ

 875ماهي المشكالت التي تواجة التنمية البشرية  ص -4

 .....................................................-.......................................................... ب -أ

 875عدد أهداف التنمية المستدامة ص -5

 .....................................................-.......................................................... ب -أ

 877اذكر دور الجامعة العربية في تحقيق التكامل بين الدول العربية ؟ ص  -6

 .........................................................-................................................. ب..... -أ

 818أذكر أهم أهداف مجلس التعاون الخليجي ؟ ص -7

........................................................................................................................ 
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 813ما اإلنجازات التي قدمها الصندوق الكويتي -1

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

 

 815عدد أهداف الصندوق الكويتي للتنمية ص- 9

 ......................................................-................................ ب.......................-أ

 816عدد أهداف القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية ص  -80

 .............. .........................................-....................................................  ب-أ

 819اذكر أهم القرارات التي صدرت في مؤتمر المانحين الثاني والثالث ص -88

 ...........................................................-.................................................. ب-أ

 

 

 -أكمل المخطط السهمي التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173التنمية في الوطن العربي ص  

 التنمية االقتصادية ........... .........
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 -ن العربي الصماء نفذ التالي :على خريطة الوط

 

 

 

 

 

 تمثل رقم ..............االقتصادية  الدولة التي استضافت القمة العربية  -8

 الدولة التي استضافت مؤتمر المانحين تمثل رقم .............. -2

 التي التي أعلن قيام مجلس التعاون الخليجي فيها تمثل رقم ........... ةالدول -3

 شكيل جامعة الدول العربية فيها تمثل رقم ...........التي تم ت ةالدول -4
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