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 مثلث احلياة (اضالع  )  = +املوارد الطبيعية   +البيئة  اإلنسان

  غري احلية (   بيئة )                             تربة + ما ء + ضوء + حرارة + رطوبة + رياح = 

   خصائص الكائنات احلية ()   االخراج+ احلركة + النمو+ االيض + التعريةتكاثر+ االستجابة + 

 ) أمثلة عدم التوازن البيئي (                                               التصحر  +   التلوث  +  قطع األشجار  

 ــواقع  (اقسام  امل)  الفلكي  +  النسيب  +  املكاني                                                       

 تضاريس (   ) =                                   مرتفعات + منخفضات + أودية + سهول  

 (   بالبيئة   مراحل تطور عالقة االنسان    التصنيع+  الزراعة +      احليوانات والرعياستئناس +  والقنص    +  الصيداجلمع وااللتقاط   

 (      عناصر النظام االيكولوجي)  الغري حية    + احلية املنتجة    +  احلية املستهلكة   +  احلية احملللة  =      

 (   العناصر الغري حية)    =    املعادن +   الرتبة  +  الصخور  +  أشعة الشمس+ الغازات + اهلواء + املاء 

 مكونات الغالف اجلوي(   )                        نرتوجني  + + أكسجني + غازات أخرى   

 مصادر التقليدية للمياه   (  )                           األمطار + املياه اجلوفية + املياه السطحية                                                                                    

   ه غري التقليدية للمياه ( ) مصادر امليا    حتلية مياه البحر + األمطار الصناعية + معاجلة مياه الصرف=

      )مصادر املياه العذبة(        مياه التحلية + مياه السدود + مياه الصرف الصحي+ املياه اجلوفية

 ) الوقود األحفوري (      نفط + فحم + غاز

 ملكافحة التغري املناخي ) مؤمترات كيوتو + باريس + مراكش + الدولي لألرض
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 علل / اذكر السبب /  4

تقسيم الكرة األرضية إىل جمموعه من  

وهي خطوط  الوهمية املتقاطعةاخلطوط 

 الطول ودوائر العرض 

 لتحديد الكثري من املواقع املختلفة على سطح الكرة األرضية بشكل دقيق . -

 اتساع مساحة األرض . - .   التضاريسية مبظاهرها القارات تنوع 

 نتيجة لعوامل التعرية الشديدة  - اختاذ اجلبال أشكال املسننه .   

 االستقرار مناطق أفضل من السهول تعد

 .    البشري

 سهولة بناء املساكن عليها .    -2                               تعترب موانئ طبيعية -1 -

 لتميزها باستوائها وقلة ارتفاعها    -4    تركز السكان فيها لسهولة التنقل .  -3

مل يكن االنسان مؤثرا يف البيئة بشكل 

 سليب   يف املرحلة األوىل 

الن مل يتجاوز أثره على غريه من الكائنات احلية ومل تتطلب منه املرحلة مشقه 

 وجمهود 

 مواصلة انتاج الثروة احليوانية -ليضمن ازدهار زراعته     سيادة االنسان على األحوال البيئية   

ترتبط العناصر احلية املنتجة ارتباط وثيق 

 مبجموعة العناصر غري احلية   

النها تستمد مقومات اإلنتاج منها ، /  الكائنات احلية النباتيه تقوم بإنتاج الغذاء 

 الالزم جملموعة العناصر احلية املستهلكة 

ت  رئة كوكب األرض وتقوم بدور أساسي يف استمرارية الن األشجار والغابا اهتمام األمم املتحدة باليوم الدولي للغابات    

 احلياة 

حصول الناشطة الكينية واجناري ماثاي  

 علي جائزة نوبل للسالم              

 بسبب اسهاماتها من أجل التنمية املستدامة  والدميقراطية  والسالم   

 

  %97وارتفاع نسبة املياه املاحلة  %3لقلة نسبة املياه العذبة  يعترب التلوث املائي أشد أنواع التلوث خطرا   

الرتبة هي أساس للمستقبل املستدام 

حددت منظمة ) أو لكوكب األرض  

الرتبة  faoمم املتحدة األغذية و الزراعة لأل

    (أساس لكوكب األرض       

 الرتبة الصحية هي مصدر غذاء العامل 

 الرتبة مثل النفط أو الغاز الطبيعي ، من املوارد احملدودة 

 االستثمار يف اإلدارة املستدامة للرتبة حيقق بعدا اقتصاديا وبيئيا 

يعترب الضوضاء شكل من أشكال التلوث 

      البيئي الذي يصعب جتنبه                

النمو السكاني االعتماد املتزايد يف استخدام اآللة  نتيجة للتقدم التكنولوجي 

 يف شتى نواحي احلياة 

 

 ل مظاهر التصحر        االهتمام دولي حل

ألن آثارها السلبية ال تقتصر على منطقة حمددة و يؤدي إىل قلة إنتاج احملاصيل    

 والذي ينعكس على تغذية اإلنسان و احليوان 

  فرتات فصل الصيفيف سبب التصحر 

 معاناة لدولة الكويت 

 األرض لقدرتها اإلنتاجية وخصوبتها  تفقد/1 

انتشــار الكثبــان الرملية وتكــدس األتربــة والرمال على املباني / 2

 واألماكن احليوية يف البيئة الصحراوية،

 ندرة املياه على كوكب األرض            

    

 الزيادة السكانية املتسارعة  ❖

 زيادة متطلبات التنمية االجتماعية و االقتصادية  ❖

 تدهور جودة املياه السطحية و اجلوفية  ❖

 تغري املناخ بشكل كبري وبنطاق واسع  ❖

تعد عملية حتلية البحر أفضل من عملية 

 نقل املياه إىل اخلارج         

 لضمان استمرارية املياه العذبة 

اطالق اسم الغازات الدفيئة على ثاني 

 أكسيد الكربون و امليثان (   

 ألنها تساهم بتدفئة جو األرض  •

 

اهتمام عاملي بالتغريات املناخية و خاصة  

 االحتباس احلراري 

 انعكاساتها البيئية السيئة على اإلنسان و التنيمة 

 

نتيجة حلاجة الدول املنتجة اىل أسواق لتصريف منتجاتها ليعود عليها بالنفع  :   الدول بني التجارية احلركة نشأة

 وعلى سكانها 
نتيجة حلاجة الدول املستهلكة السترياد السلع واخلدمات وموارد اخلام اليت ال 

 تتوفر يف اراضيها.

لإلنرتنت أهمية يف التقدم العلمي و 

 التكنولوجي   

 قد الصفقات وتوقيع العقود  /ع2يســاهم يف تواصل البائع واملشرتي / 1

 GPSمتابعة الشحنات والبضائع واستخدام / 3
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يف تلوث البيئة  ســاهم التجــارة الدوليــة ت

      عامليا

 .االستهالك تساعد على نقل امللوثات من مناطــق اإلنتاج إىل مناطقألنها 

إىل  ينتهي  إمجــالي إنتاج الغــذاءحــوالي ثلث 

  التعفن يف صناديق املســتهلكن والتجار

 .وف النقلبســبب ظر

بسبب ظروف النقل ان حيث يتعفن الغذاء يف صناديق املستهلكني  نقص الغذاء يف العام   

 والتجار 

 :برهن على صحة العبارة التالية/   5

 للعيش البيئات أفضل من املعتدلة البيئة (1

 ض .األر وجه على

         ممارسة العديد من األنشطة . -أ 

 تنوع احلياة النباتية أكثر من البيئات األخرى  -ب

         ازدياد البناء واإلستقرار عن غريها من البيئات . -ج 

 إمكانية إقامة النشاط الزراعي والصناعي فيها .  -د

 أحداث تغريات يف البيئة من وسائل تدفئة وتربيد  )  أن االنسان مالك زمام األمور   (                                                            (2

 ابتكار مصادر قوة جعلها طوعا إلرادته 

 منجزاته الصناعية

)استطاع االنسان أن يضمن ازدهار الزراعة  (3

 (            ومنو الثروة احليوانية 

استهداف السدود والقنوات  و تشييد املساكن والقرى واملدن لتحميه من 

 الظروف اجلوية

بسبب اعتماد النبات على الرتبة و كما أن تلوث الرتبة يسبب ازدياد  )وجود عالقة قوية بني الرتبة و الغذاء (      (4

 يةالطفيليات و الفطريات اليت من شأنها تلوث احملاصيل الزراع

)  يشكل التلوث الضوضائي خطرا على  (5

 اإلنسان  (    

 ألنه يؤدي إىل التعرض إىل خلل قد يكون مؤقت أو مزمن يف السمع

أولت األمم املتحدة اهتمام كبري مبشكلة  (6

 التصحر  

يونيو من كل عام كيوم ملكافحة  17خصصت األمم املتحدة يوم 

 اجلفاف و التصحر 

) قامت دولة الكويت جبهود عديدة  (7

 للتغلب على مشكلة التصحر   (     

إقامة حمميات طبيعية بأماكن عديدة حتت إشراف اهليئة العامة 

 للبيئة 

تعرضت دولة الكويت للتلوث اهلوائي  (8

              واملائي             

لعمليات تفجري اآلبار  1991تلوث هوائي :  بسبب قيام  الغزو العراقي عام 

بئرا مسببة غيمة  737النفطية عند حترير الكويت نتج عنها حرق 

سوداء غطت مساء الكويت وامتدت للدول اجملاورة مسببة تلوث هوائي 

 كبري 

من قبل القوات تلوث مائي  : نتيجة  لسكب البرتول فيه متعمدا  --ب

 العراقية أثناء غزو الكويت مما نتج عنه تدمري للبيئة بشكل كبري 

 ( اجب على االسئلة التالية : 6

 أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية  

استخدام  -3استخدام القوة السياسية           - 2الدبلوماسية                     -1

-6املقاطعة االقتصادية      -5املعونات اخلارجية           -4     وسائل االعالم 

 وقيع معاهدات واتفاقياتت

 العوامل املؤثرة يف العالقات االقتصادية الدولية

 

 /  املشكالت البيئية          2ي والتكنولوجي         / التقدم العلم1         

 /مشكالت اهلجرة الدولية        3          

 / مشكالت الطاقة يف العامل5/ مشكالت الغذاء يف العامل                4        

شكال العالقات االجتماعية الدولية تقوم أ

      حكومة دولة الكويت

 رســائل التهنئة والتعزية ملختلــف دول العــاملإرســال  /1

تقــدم املســاعدات املالية املختلفة من خالل الصندوق الكوييت /2

 للتنمية االقتصادية العربية 

التعاون الدولي ات   اليت ميثلها ساعداملأشكال  

                   لتعزيز التنمية االجتماعية 

 فنية مساعدات     مساعدات طارئة        مساعدات مالية
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 عدد/ 7

 لعالقة التبادلية بني عناصر البيئة الطبيعية .ا  -ب                            التوازن البيئي .   الطبيعية البيئة مميزات -١

 وحدات بيئية كاملة ضمن حدود جغرافية .  -د        توفر موارد طبيعية عديدة -ج 

تركز السكان فيها لسهولة  -سهولة بناء املساكن .       -تعترب موانئ طبيعية .       - .  السهول أهمية. 2

 التنقل .

عدد خصائص الكائنات  احلية - 3

. 

  -اإلخراج          -االيض        -االستجابة           -النمو          -احلركة      -التكاثر         -

 التغذية

عدد مميزا ت  أشجار السهول   -4

 االستوائية

 جزورها عميقة  المتصاص املياه اجلوفية   قشرتها مسيكة لتحميها من احلرائق. 

 هلا اشواك حتمي أوراقها من احليوانات.        -

 حلول ظاهرة االحتباس احلراري  

    

       

 عمل الغيوم الصناعية و اليت هلا القدرة على عكس أشعة الشمس ./1

 تغذية النباتات البحرية ./  3     نثر كميات من غاز الكربيت. /2

 تسريع دورة ثاني أكسيد الكربون بغرض عودته إىل مكانه الطبيعية /  4

طرق   ضمان استمرارية املياه 

العذبة يف دول جملس التعاون 

 لدول اخلليج العربي  

 استرياد املياه العذبة من الدول الغنية نسبيا بها السيما دول اجلوار اجلغرايف 

 استمرار االعتماد على حتلية املياه 

بها  اليت قام فردية اللول احل

السكان للتقليل من ظاهرة 

   االحتباس احلراري

 الرتشيد باستهالك الطاقة يف دول العامل 

 أنواعها  تشجيع النقل العام و املواصالت بكل

 حث املواطنني لبناء منازل معزولة حراريا 

 الضوضائي ( -الرتبة  -املائي  -التلوث البيئي ) اهلوائي  مشكالت البيئة الطبيعية                                   

 االحتباس احلراري   -ندرة املياه                    د   -التصحر                                   ج

 مظاهر التصحر                                 
 انتشار وزحف الكثبان الرملية  -تعرية الرتبة                                                   ب -أ

 متلح الرتبة يف املناطق الزراعية  -تدهور وزوال غطاء النبات الطبيعي             د -ج

 أسباب ندرة املياه                 

 ية         زيادة الطلب على املياه جراء الزيادة السكان •

 زيادة متطلبات التنمية االجتماعية و االقتصادية  •

 تدهور جودة املياه السطحية واجلوفية                           •

 تغري املناخ بشكل كبري وبنطاق واسع 

وجــه التعاون بني دولــة أ

  .األخرى واحلكوماتالكويت  

 /  التعاون العسكري      2(       /   التعاون الثقايف ) التعليمي1  

 /   التعاون الصحي ) الطيب ( 3

العوامل املؤثرة على العالقات  

  السياسية بني الدول   

 العوامل اخلارجية   -العوامل الداخلية    ج -العوامل اجلغرافية     ب -ا

 العوامل االقتصادية -د 

 العوامل البيئية  -العوامل العسكرية   ي-العوامل الصناعية    و -ه

 اهداف السياسة اخلارجية . 

 نفوذ الدولة     /  تعزيز 2               /احملافظة على امن الدولة       1

 .االجتماعية الرفاهية / حتقيق4           للدولة/ محاية املصاحل االقتصادية 3 

 /  احملافظة على التواصل مع أعضاء اجملتمع الدولي              5 

  .الدولة خارج  أو داخل كانوا سواء املواطنني مصاحل / محاية6

 مصاحل محاية أجل من واملعاهدات االتفاقيات وعقد الدولي القانون / تطبيق7

 لدولة.ا

كويــت للتغلب دولة الجهود 

 مشــكلة التصحر على 

  عمــل حمميات طبيعية (
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 فيما درست ما تعرفه عن اكتب/  8

  مشكالت  اهلجرة الدلية  (1
ــن البلدان النامية إىل البلدان الصناعية املتطورة م املتزايدة باهلجرة تتمثل •

 بالدرجة األوىل

دور دولة الكويت يف امليدان  (2

 الثقايف  

 تنظيمها للمعارض واملهرجانات والفعاليات الثقافية  •

 رعايتها للمؤسسات الثقافية يف الدول العربية  •

اسهام مجعيات النفع العام الكويتية يف تطوير املشروعات تنموية يف جمال  •

 التعليم والصحة

 مظاهر ندرة املياه يف العامل        (3

 عدم احلصول على املياه الصاحلة للشرب     •

 عدم كفاية احلصول على مياه الصرف الصحي  •

 نضوب املياه اجلوفية يف كثري من البلدان     •

 انتقال األمراض عن طريق املياه املياه اجلارية  •

 وجود صراعات بني الدول على املياه •

 طرق  احملافظة على املياه                    (4

بناء السدود لتخزين مياه األمطار بناء حمطات معاجلة الصرف الصحي                    •

      احلد من اإلفراط يف سحب املياه اجلوفيةتشريعات  السن القوانني و                

 التوعية بوسائل االعالم املختفة بأهمية املياه       استخدام أساليب ري حديثة 

ملياه بدول جملس سباب ندرة اأ (5

 التعاون لدول اخلليج العربية

 التوسع العمراني والتنموي                  النمو السكاني  

 رتفاع نسبة امللوحة باملياه اجلوفية ا املوقع اجلغرايف ذو املناخ الصحراوي 

 قلة سقوط األمطار    عدم وجود أنهار دائمة 

مظاهر االحتباس احلراري  (6

 بكوكب األرض     

 ارتفاع مستوى مياه البحار و احمليطات بسبب ذوبان اجلليد  •

 درجة مئوية  1.5ارتفاع درجات حرارة األرض مبقدار  •

 أكثر من مليار شخص يتعرضون لنقص املياه  •

ادة تزايد خماطر انتشار األوبئة بني احليوانات و النباتات الربية و البحرية مع زي •

 خماطر انتقال هذه األمراض إىل البشر 

 تصبح األعاصري أكثر اهالكا و إضرارا مبرور الوقت

اجلهود الدولية ملكافحة  (7

 التغري املناخي       

 م 1992املؤمتر الدولي لألرض الذي عقد يف مدينة ريودي جانري بالربازيل عام  •

 م  2005مؤمتر كيوتو الذي عقد يف اليابان يف عام  •

 م  2015ر باريس بشأن التغري املناخي مؤمت •

 م . 2016مؤمتر مراكش بشأن االحتباس احلراري 

 أجب عن األسئلة التالية /  9

بني علم االقتصاد  ما العالقة

 والبيئة         

 دراسة إجراءات محاية البيئة على املنشآت 

 تقديم املشورات والنصائح 

 املساهمة يف زيادة اإلنتاج 

 دراسة تكاليف محاية البيئة ونفقات االستثمار 

ماهي العوامل اليت أثرت على 

 طبيعة العالقة بني االنسان وبيئته     

 طبيعة البيئة اجلغرافية 

 الكثافة السكانية يف مكان حمدد

 قدرة السكان العلمية والتكنولوجية على استغالل املوارد

ال اليت تلحق الضرر ماهي  األعم

 بالغابات     

 رمي النفايات  -االحتطاب                  -الرعي اجلائر           -

مراحل تطور عالقة االنسان 

 بالبيئة         

 مرحلة اجلمع وااللتقاط                                    مرحلة الصيد والقنص

 مرحلة الرعي واستئناس وتربية احليوان والزراعة البدائية 

 مرحلة التصنيع        مرحلة الزراعة واالستقرار 
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  ) أ ( ما يرتبط بها من اجملموعة ) ب ( بوضع الرقم املناسب .للمجموعة ( اخرت  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنف (  11)  

  

 

 بالنسبة للخليج العربيموقع الكويت  موقع الكويت بالنسبة لشبه اجلزيرة العربية موقع الكويت بالنسبة لقارة آسيا

 الشمال الغربي الشمال الشرقي اجلنوب الغربي

 

 ( فرق بني كل مما يلي : 12

 اجلبال واهلضاب من حيث املفهوم    -1

 

 27/28(    ص اجملموعة ) ب              الرقم املناسب اجملموعة ) أ (

 املناخ اإلستوائي/   1 1 األقاليم احلارة

 مناخ غرب أوربا/   2 2 األقاليم املعتدلة الباردة

 مناخ البحر املتوسط/  3 4 األقاليم الباردة

 مناخ التندرا/    4 3 األقاليم املعتدلة الدفيئة

 20اجملموعة ) ب (        ص              الرقم املناسب اجملموعة ) أ (

 األبالش    -األنديز  -/ األلب 1 2 هضاب

 أثيوبيا  -التبت  - كمربلي/ 2 3 سهول 

 البمباس   -السلفاس   -/ سيبرييا  3 1 جبال 

 44ص        ) ب (اجملموعة             الرقم  ) أ (اجملموعة 

/ يكون فيها االنسان صاحب قدرات علمية حمدودة ال 1 (         2       )   بيئة نامية حضاريا

 متكنه من استغالل موارد البيئة 

/ ميلك فيها االنسان قدرات علمية وتكنولوجية كبرية 2 (         1)          بيئة حضارية متقدمة 

 متكنه من استغالل مواردها حسب رغباتها

 2٠ص         املوقع النسيب  20ص      املوقع املكاني  ١٨ص      ملوقع الفلكي ا            

موقع الدولة بالنسبة خلطوط 

 الطول ودوائر العرض

 موقع الدولة بالنسبة لليابس واملاء موقع الدولة يف مكان معني

 27ص        عناصر املناخ  2٣ص            ؤثرة يف التضاريس املعوامل ال   

 اإلنسان      -       االمطار -الرياح  -النباتات     
              االمطار  -الرياح   -درجة احلرارة  -الضغط اجلوي   

 الرطوبة      -

 اهلضاب اجلبال

 أرض مرتفعة وسطحها مستو ومتتد على مساحة كبرية مرت ١٠٠٠كل مرتفع من األرض وله قمة ال يقل ارتفاعها عن 
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 التلوث املائي  التلوث اهلوائي 

حدوث أي تغري يف تركيب اهلواء سواء كان عن طريق 

 الغازات أو األدخنة أو األتربة أو االشعاعات أوغري ذلك 

تغري يف طبيعة املاء و خواصه الطبيعية حبيث يصبح غري 

صاحل للكائنات احلية سواء كان تغريا كيميائي أو 

 فيزيائي أو بيولوجي 

 

 

 ندرة معنوية  ندرة مادية   

 عجز يف املوارد عن تلبية كمية الطلبات للسكان  ❖

امتالك البلد للموارد املائية اليت تليب مجيع االحتياجات  ❖

 ولكن تقع أمام إشكالية اإلدارة 

 

 

 االسباب البشرية  لالحتباس احلراري لالحتباس احلراري طبيعيةاالسباب ال

 التغريات اليت حتدث ملدار األرض حول الشمس ، (1
 وما ينتج عنها من تغري يف كمية اإلشعاع الشمسي 

 الذي يصل إىل األرض  

 االنفجارات الربكانية  (2

 التغري يف نسب مكونات الغالف اجلوي  (3

 إزالة الغابات مبساحات كبرية  (1

 استعمال الوقود األحفوري ) نفط، فحم ، غاز (  (2
 زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربونساهم يف 

 اجلو يف اجلو ، وجنم عنه زيادة درجة حرارة  
  

 

 مفاهيم كل مما يلي :   -10

 69ص التلوث الضوضائي املؤقت 69ص التلوث الضوضائي املزمن 69ص          التلوث الضوضائي

خليط متنافر من األصوات ذات 

 استمرارية غري مرغوب فيها

ملسببات بشكل مستمر وبدون يتم 

توقف وينتج عنه خلل مستديم يف 

 السمع

ينتج يف األماكن املزدمحة ويستمر 

لفرتات حمدودة فقط ويؤدي ألضرار 

 بسيطة يف السمع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 احملللة ةالعناصر احلي املستهلكة  ةالعناصر احلي املنتجة  ةالعناصر احلي حية العناصر الغري

 فطريات -بكترييا  احليوان -االنسان  النباتات  املاء -اهلواء-الشمس  

 دول نامية حضاريا دول متقدمة حضاريا

الواليات  -بريطانيا  -أملانيا  -اسرتاليا  -اليابان   -كندا 

 املتحدة

 أوكرانيا-جنوب افريقيا  -املكسيك  -الربازيل -اهلند 
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 مساعدات فنية: املساعدات الطارئة  املساعدات املالية

تقديم قروض او منح مالية او تبديل 

 دين 

املعونات االغاثية والغذائية املباشرة اليت 

 تلجأ الدول اليها يف احلاالت اخلاصة 

تقديم الدعم املباشر للمشروعات 

الوطنية باالستعانة باجلهات 

اخلارجية من أجل تطوير وحتسن 

 خدمات الدولة.

 

 

 

 

العالقات السياسة الدولية  91صالعالقات الدولية   

 94ص

العالقات االقتصادية 

 99صالدولية            

العالقات االجتماعية 

 104صالدولية 

هي كافة التفاعالت 

الدولية وحركات الشعوب 

وتبادل السلع واألفكار 

وتشمل العالقات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية 

هي عالقات الدول مع بعضها 

بعضا على شكل وحدات 

ية لتحقيق او تنظيمات دول

املصاحل السياسية بأكرب 

قدر من الفاعلية وبأقل 

 اخلسائر املمكنة

هو االنفتاح العاملي على 

التجارة الدولية وتبادل 

السلع واخلدمات وانسياب 

 رؤوس االموال 

سلسلة من املبادالت املادية 

واملعنوية يكون مضمونها 

وطنيا وتتم يف وسط 

اجتماعي يطلق عليه 

 اجملتمع الدولي

 95صالدبلوماسية   95صالسياسة اخلارجية 

هو ذلك النشاط املوجه حنو اخلارج ملعاجلة 

 مشاكل ما وراء احلدود وأخرى ضمن احلدود

هي أداة لتشكيل وتنفيذ السياسة اخلارجية من اجل إقامة 

وتطوير عالقات سلمية بني حكومات الدول تتم عرب االتصال 

 املباشر بني وزراء اخلارجية او رؤساء الدول  

 العالقات الدولية الغري مباشرة  العالقات الدولية املباشرة 

عن طريق الدولة وسياسات الدولة وحكومتها والقادة 

 املفوضني من الدولة 

عن طريق املنظمات الدولية كالشركات واجلمعيات 

 اخلريية والرأي العام الدولي 

 عيوب التجارة الدولية  مميزات التجارة الدولية

 املساهمة يف دعم النمو االقتصادي  -1

 استغالل املوارد العاملية بشك افضل -2

 تساعد على تعزز العالقات بني الدول  -3

 اشباع رغبات املستهلكني نظرا لتنوع اخلدمات والسلع  -4

ة االنتاجية للدولة قدرزيادة ال عــلى  مــؤشر قــوي -5

 التنافــس يف األســواق العامليــة. وقدرتها على 

 .توافر فرص عمل  -6

 التبادل التجاري يتم عرب مسافات طويلة  (1

اختالف العمالت يؤدي اىل صعوبة التعامل بني  (2

 البائع واملشرتي 

 اختالف اللغة والعادات يؤدي اىل صعوبة التبادل (3

 التجارة الدولية هلا تأثري مباشر يف انتشار التلوث   (4

 وجود حدود سياسية بني الدول  (5

 ا خيلقتتبع الدول املتقدمة نظام االحتكار مم (6

 مشكلة التبادل غري املتكافئ 
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  -قارن بني كل مما يأتي  : ( 13 

 

 /  اجلبال واهلضاب والسهول1

  

 /   روسيا والفاتيكان  من حيث املطلوب :  2

 

 

 خطوط الطول ودوائر العرض حسب  املطلوب :  /3

 

 /    مميزات كل من البيئات املذكورة يف اجلدول :4

 

 

 

 2٤ص    السهول          2٤ص     اهلضاب            2٤ص         اجلبال                  املقارنةأوجه 

 ٪  ٤١ ٪  ٣٣ ٪  ١٢ النسبة
 

التمثيل 

 البياني

 

 

 

كل مرتفع من األرض وله قمة   التعريف 

 متر  ١٠٠٠ال يقل ارتفاعها عن 

أرض مرتفعة وسطحها مستو  

 وتمتد على مساحة كبيرة 

مساحة كبيرة من سطح األرض  

 تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها 

 20ص الفاتيكان                           20صروسيا                                                      أوجه املقارنة 

 أصغر دولة يف العامل العاملأكرب دولة يف  الرتتيب  / املركز 

 كم ٠،٤٤ كم ١٧،٠٩٨،2٤2 املساحة  

 19/  18 ص       دوائر العرض  19/  18 ص    خطوط الطول وجه املقارنة 

خط األساس 

 ورقمه
 ورقمه صفر االستواءخط  خط جرينتش ورقمه صفر

 ١٨٠ ٣6٠ العدد

 يقسم خط جرنتش العامل إىل نصفني شرقي وغربي . - اخلصائص

 . جرنتش خط من غربا ١٨٠و شرقا ١٨٠متتد خطوط الطول  -

 اليوم يبدأ ومنه الدولي التاريخ خط يسمى ١٨٠خط طول  -

العامل إىل نصفني مشالي  االستواءيقسم خط  -

 وجنوبي .

 من جنوبا ٩٠و مشاال ٩٠متتد خطوط الطول  -

 . االستواء خط

 حتديد األقاليم املناخية )معرفة الوقت(  تعيني الزمن بني األماكن األهمية 

 ٣٠ص.  اجلبلية البيئة ٣١ص.  املعتدلة البيئة ٣٠حرية . صالب البيئة وجه املقارنة

 

  مميزات.     

 احلفاظ على التوازن البيئي . -

توفري الثروات املعدنية والنباتية  -

 والسمكية .

توفري طرق املواصالت وجمال  -

 للرتفيه . 

 ممارسة  األنشطة -

 تنوع احلياة النباتية أ  -

 - واالستقرارازدياد البناء  -

إمكانية إقامة النشاط الزراعي 

 والصناعي فيها . 

ختزين املياه الطبيعية والثروات  -

 املعدنية املهمة .

تعترب بيئة طبيعية للحياة  -

 الربية .

 للسياحة.بيئة  -
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 األقاليم املناخية من حيث املطلوب : /5

 

 العناصر الغري حية    ةأوجه املقارن
العناصر احلية  

 املنتجة 

العناصر الغري 

 املستهلكة  
  (العناصر احلية  املفككة ) احملللة

العناصر اليت 

 تنضم هلا  

الغازات   -اهلواء  -املاء 

الصخور   -أشعة الشمس 

 الرتبة -املعادن 

 النباتات  
 االنسان 

 الكائنات احليوانية 

البكترييا والفطريات )الكائنات 

 الدقيقة واجملهرية ( 

 دورها 
املقومات األساسية 

 الستمرار احلياة 
 انتاج الغذاء

مسؤولة عن تدهور 

النظام البيئي والضغط 

 على املوارد 

تفكيك املواد العضوية ) نباتي او 

حيواني (  وحتويلها اىل أصوهلا  

 الستخدامها مرة اخرى 

العالقة  فيما 

 بينهم 
 أساس العناصر

تستمد مقومات 

االنتاج  من العناصر 

 الغري احلية 

تعتمد يف غذائها على  

 جمموعة العناصر احلية

 املنتجة 

ترجع العناصر احلية املنتجة   

 العناصر الغري املستهلكة  ألصوهلا و

 

 التلوث املدمر التلوث اخلطر التلوث املقبول درجة التلوث

حجم الضرر الناتج 

 عنه

ال يتأثر التوازن يف النظام 

 االيكولوجي

تتعدى احلد االيكولوجي 

 احلرج

ينهار النظام االيكولوجي و 

 يصبح غري قادر على العطاء

 دول املفاعالت النووية الدول الصناعية كل مناطق الكرة األرضية مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األقاليم املناخية 

 2٧/28ص 
املعتدلة األقاليم  األقاليم احلارة

 الدفيئة

األقاليم املعتدلة 

 الباردة

 األقاليم الباردة

 ج ش ٩٠ - 6٠ ج ش 6٠- ٤٠ ج ش ٤٠- ٣٠ ج ش ٣٠  -صفر  االستواءخط  دوائر العرض

 مناخ التندرا مناخ غرب أوربا مناخ البحر املتوسط املناخ اإلستوائي مثال

ارتفاع درجة احلرارة  املميزات

 واألمطارطوال العام

ارتفاع احلرارة صيفا 

 والدفء شتاًء

اإلعتدال صيفا والربودة 

 شتاًء

اخنفاض درجة احلرارة 

 دون الصفر طوال العام

 مصادر كيميائية  مصادر حيوية  مصادر ميكانيكية  مصدر التلوث

 مثـــال 

حفر  -قطع األشجار  -احلراثة 

التعرية  -الرعي اجلائر  -املناجم 

 الرحيية أو املائية

 مسبب مرضي 

 آفة زراعية 

أمسدة  -مبيدات حشرية 

 كيميائية 



  ر.ق  مدرسة رقية بنت حممد   : جليله الدغيم    مراجعةمعلمات النخبة  ) أ:  عالية الدواس  أ:  هدى املطريي    أ:  بشاير ملك      أ:  عهود البغيلي         اعداد 

 ال غنى عن الكتاب املدرسي                                          17الصفحة 

 

 

 

 املؤقت املزمن   النوع 

 املستوى 
 يستمر لفرتات حمدودة فقط  ❖ يتم ملسبب بشكل مستمر وبدون توقف ❖

 الناتج 

 ينتج عنه خلل مستديم يف السمع   ❖

يؤدي لبعض األضرار البسيطة ) ضعف مسع  ❖

 مؤقت (

 

 

 تصحر شديد جدا  تصحر شديد تصحر معتدل تصحر طفيف التصنيف

 أثره 

حدوث تلف أو تدمري 

طفيف جدا يف الغطاء 

 النباتي والرتبة

حدوث تلف بدرجة 

 متوسطة للغطاء النباتي

حدوث نشاط كبري يف 

 زحف الرمال

 حدوث حركة كثبان

 كبريةرملية 

املظهر 

املصاحب 

 له

 أخاديد كبرية- تكوين كثبان رملية - -

 متلح الرتبة  -

أخاديد و أودية عميقة 

 وكبرية

درجة 

 التأثري 

ليس له تأثري واضح يف 

 القدرة اإلنتاجية لألرض

 يقلل عائد اإلنتاج

10- 50 % 

يقلل عائد اإلنتاج بنسبة 

50 - 90% 

تفقد الرتبة قدرتها 

 %90اإلنتاجية أكثر من 

 

 

 

 اكتب فيما درست عن التالي  :( 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53-52طرق احلفاظ على الغابات واألشجار          ص  52أهمية زراعة األشجار على كوكب األرض   ص 

احلفاظ على املناخ وختفيض ارتفاع  •

 درجة احلرارة   وكمية التلوث

 توفري األخشاب كمورد اقتصادي مهم  •

 توفري الغذاء  •

مصدر أساسي لفلرتة اهلواء وإنتاج  •

االكسجني والتخلص من ثاني أكسيد 

 الكربون 

 ختفف من سرعة الرياح   •

 

 منع كافة األعمال اليت تلحق الضرر بالغابات  •

 تفعيل القوانني الدولية اليت متنع الضرر بالغابات  •

نقل كافة املشاريع الصناعية امللوثة والقريبة من مناطق الغابات  •

 الي مناطق بعيدة 

 وضع مراقبني فنيني زراعيني ملراقبة احلياة الربية يف الغابة  •

وضع حراسة منظمة ومتنقلة يف مناظق الغابات تردع كل  •

 ة شخص يلحق الضرر بالغاب

نشر الوعي الثقايف الذي يبني أهمية وفوائد الغابات لصحة االنسان  •

 والبيئة وذلك يف كافة وسائل االعالم 
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 الحظ خريطة العامل السياسية ثم أجب عن األسئلة التالية :  /7

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ..........1ميثله    الرقم ..........   خط الطول األساسي -

         ..........2ميثله    الرقم ..........خط العرض األساسي  -

                                                                                   ميثلها  الشكل ................ أكرب دولة من حيث املساحة   -

                                                                  ميثلها  الشكل ................أصغر دولة يف العامل من حيث املساحة   -

                                                                                                         ..........ميثلها  الشكل ......أعلى قمة يف العامل   -

-  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أمريكا اجلنوبية أمريكا الشمالية  اسرتاليا اوربا أفريقيا آسيا: التضاريس

 جبال

  /جبال اهلمياليا1

 جبال عسري / 2

 احلجاز / جبال 3

 /  جبال أطلس  4

 

 / جبال األلب 5

 اسكندنافياجبال/ 6

/ السالسل 7

 اجلبلية األسرتالية 

 / جبال روكي  8

 / جبال االبالش 9

 

 / جبال األنديز 10

 هضاب
هضبة التبت       -أ

 هضبة جند -ب

   هضبة أثيوبيا    -ج

 هضبة الصحراء الكربى -د 

  هضبة كمربلي  -و/ 
 هضبة الربازيل     -ي

 سهول
السهل األوروبي العظيم*  سهول سيبرييا     السهول الوسطى 

 

سهول البمباس  

 السلفاس 

 ب

 ج

 د

 و

 ي

 * 
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 قراالفقرات التالية ثم اجب : ا

 

 

 

 الســمو الشــيخ صبــاح األمحد الصباح أ.صاحب من قائل اخلطاب ؟  

 

          ما السياسة اليت حترص دولة الكويت على انتهاجها الستقرار االقتصاد (1

 سياسة نفطية مسؤولة تراعي مصاحل الدولة املستهلكة واملنتجة  ❖

 

 

 

 

 

 

 96ص                                                                                               مبادئ السياسة اخلارجية لدولة الكويت   -1

 
   / أقرأ الفقرة السابقة  ثم أجب عىل األسئلة التالية  : 2

 من قائل اخلطاب ؟   (أ

 األمحد الصباح أمري دولة الكويت.صاحب الســمو الشــيخ صبــاح          

    مبادئ السياسة اخلارجية لدولة الكويتب( اكتب 

 عدم التدخل يف شؤون االخرين  (1

 احلفاظ على حسن اجلوار  (2

 التمسك بقواعد الشرعية الدولية واسس القانون الدولي  (3

 احلفاظ على االمن والسالم الدوليني  (4

  

 ؟الذراع الرئيسي للدبلوماســية الكويتية(  ماهو  ج                     

 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية                         

 مركزا للعمل اإلنسانيالكويت  تســميته د(  علل                         

 يد العــون للدول وتقديم املســاعدات اإلنسانية لكل حمتاج يف خمتلف بقاع األرض  النها  متد ❖

العربية الســامية الداعيــة إىل التآلــف  والقيم   مبادئ ديننا اإلســالمي احلنيفالتباع  دولة الكويت  ❖

 واحملبة وتبادل املنافع

 

 

 أهداف التنمية املستدامة                       

 احفظ الرقم واسم اهلدف  من على الصورة                      

 

 

 

 

 

 

التعــاون بن دول وشــعوب العامل لبنــاء مصاحل مشــرتكة قائمة عــلى مبادئ ال حتيــد عنها هي عدم التدخل يف ))  

شــؤون اآلخريــن واحلفــاظ عــلى حســن اجلــوار والتمسك بقواعد الشرعية الدولية وأسس القانــون الــدولي وصــوال 

ن والســعي دوما ملد يد العــون للدول وتقديم املســاعدات اإلنسانية لكل حمتاج إىل احلفاظ على األمــن والســلم الدوليــ

يف خمتلف بقاع األرض عرب الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية الذراع الرئيسي للدبلوماســية الكويتية 

ي احلنيف واإلرث الكبري لألجيال فضال عن املؤسسات اخلريية الكويتية األخرى مستلهمة بذلك مبادئ ديننا اإلســالم

الســابقة مــن أهل الكويت وقيمنا العربية الســامية الداعيــة إىل التآلــف واحملبة وتبادل املنافع واســتحق بذلك بلدنا 

                                         وبكل جدارة تســميته مركزا للعمل اإلنساني«.

»إننــا نتطلــع إىل مزيد من العمل املشــرتك يف املنظمات ً اإلقليميــة والدولية لتحقيق األهداف التــي 

   مستدامة« نؤمن بها معا لتحقيق عامل يســوده األمن و االستقرار، وحتقق فيه تنمية
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 التلوث الضوضائي 67ص الرتبة       تلوث  64ص التلوث املائي 63التلوث اهلوائي ص 

م
و

ه
ف

مل
ا

 

حدوث أي تغري يف تركيب 

اهلواء سواء كان عن طريق 

الغازات أو األدخنة أو األتربة أو 

 ذلك  االشعاعات أوغري

تغري يف طبيعة املاء و خواصه 

الطبيعية حبيث يصبح غري صاحل 

للكائنات احلية سواء كان تغريا 

 كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي 

»هو خلــل ذو طبيعــة فيزيائية أو 

يــة أو حيوية، مصدره نشاط إنساني كيميائ

 مكونات الرتبــة نييؤدي إىل عدم االتزان ب

خليــط متنافــر مــن األصوات ذات  

 استمرارية غري مرغوب فيها .

ر
د

ا
ص

م
 

/ الغازات املنبعثة من وسائل 1

 املواصالت .

 / ذرات األتربة و الرماد2

/ حرق نفايات املنشآت املنزلية 3

 و الصناعية 

/ إلقاء املخلفات الصناعية الصلبة و 1

 السائلة يف املياه

 / التلوث احلراري 2

 / التلوث النفطي 3

 / إلقاء مياه الصرف الصحي يف البحر 4

 مصادر ميكانيكية:  -1

 ةمصــادر حيوي -2

 مصــادر كيميائية.   3 -3

  / آالت املصانع أثناء تشغيلها1

 / ضجيج أعمال البناء والتشييد 2

 / أصوات وسائل النقل 3

 /أصوات اآلالت املنزلية احلديثة 4

أ
ر

را
ض

 ه

 / التأثري على عملية التنفس 1

 / نشر الكثري من األمراض          2

 / الشعور باإلرهاق والتعب3

 قلة اإلنتاج الزراعي  .1 تدمري البيئة البحرية 

ومسببات والطفيليات ازدياد البكترييا  .2

 األمراض لإلنسان 

 تلوث املياه اجلوفية ومياه البحار .3

 انقراض بعض احليوانات والنباتات  .4

/ اإلصابة بالصم             2/ضعف السمع          1 

/  الشعور 4/  ارتفاع ضغط الدم    3

 بالصداع و الطنني يف األذن  

 انواعه

/ 4/ تربة 3/ مائي 2/هوائي 1

 ضوضائي 

 
 /  تلوث املؤقت2/تلوث املزمن    1

ه 
ل
ث

م
ا

 

 التلوث اهلوائي يف الكويت

بسبب قيام  الغزو العراقي عام 

لعمليات تفجري اآلبار  1991

النفطية عند حترير الكويت 

بئرا مسببة  737نتج عنها حرق 

غيمة سوداء غطت مساء 

الكويت وامتدت للدول اجملاورة 

 مسببة تلوث هوائي كبري 

 التلوث املائي يف الكويت :

نتيجة  لسكب البرتول فيه متعمدا 

قية أثناء غزو من قبل القوات العرا

الكويت مما نتج عنه تدمري للبيئة 

 1991 عامبشكل كبري  

حـددت منظمـــة األغذيـة والزراعـة لألمـم  

املتحـدة   مخســة أســباب جتعل الرتبة هي 

املستدام لكوكب  F A Oاألساس للمستقبل 

 األرض:  

 الرتبة الصحية هي مصدر غذاء العامل  -1

ـاز الطبيعي، الرتبة مثــل النفط أو الغـ -2

 احملدودة . 2مــن املوارد 

االســتثمار يف اإلدارة املســتدامة   -3

 ً وبيئيًا  اقتصاديا ا للرتبــة حيقق بعد
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 االحتباس احلراري ندرة املياه التصحر 

م
و

ه
ف

مل
ا

 

تناقص يف قــدرة اإلنتاج البيولوجي لــألرض أو تدهــور 

باملعــدل الــذي خصوبــة األراضــي املنتجــة 

يكســبها ظــروف تشــبه األحــوال املناخية 

 الصحراوية.

عدم وجــود ما يكفي من املــوارد املائية املتاحة لتلبية مطالب استخدام 

 املياه داخل املنطقة.

»الزيادة يف متوسط حرارة األرض والذي نتج عن 

التغريات املناخية واضطــراب األنظمة البيئية 

بســبب زيادة كمية غاز ثــاني أكســيد 

 الكربــون  وامليثــان

ه
ب
ا
ب

س
أ

 

 أسباب  طبيعية  

 / ارتفاع نسب التبخر 2/ قلة األمطار               1

 / تعرية الرتبة 4/ زحف الكثبان الرملية     3

 أسباب بشرية 

اهلامشية /  زراعة املناطق 2/ الرعي اجلائر                   1

 / اإلفراط يف قطع األشجار4/الري غري املتقن     3

 زيادة الطلب على املياه  •

 زيادة متطلبات التنمية االجتماعية و االقتصادية  •

 تدهور جودة املياه  اجلوفية                           •

 تغري املناخ •

 أسباب طبيعية: 

 ــمسالتغريات اليت حتدث ملدار األرض حول الش-أ

 االنفجارات الربكانية.  -. ب 

 التغري يف نسب مكونات الغالف اجلوي. -ج 

 غري طبيعية )بشرية(:   أسباب

 إزالة الغابات.    ب  استعمال الوقود األحفوريأ/

ه 
ر

ه
ا
ظ

م
 

 -3انتشار وزحف الكثبان الرملية . - 2 تعرية الرتبة . --1

متلح الرتبة يف  -4تدهور وزوال غطاء النبات الطبيعي 

 املناطق الزراعية

 عدم احلصول على املياه الصاحلة للشرب. -1

 عدم كفاية احلصول على مياه الصرف الصحي - 2

 نضوب املياه اجلوفية - 3

 انتقال األمراض - 4

 الدول على املياهوجود صراعات بن  - 5

 ارتفاع مستوى مياه البحار -1
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