مذكرات الصفوة

الصف  :التاسع المتوسط

المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

الوحدة األول :البيئة الطبيعية
• عرف

اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل فيه على مقومات حياته ويتفاعل فيها مع عناصر البيئة.
عدد أقسام البيئة
البيئة احلية

البيئة غري احلية

الرتبة – املاء – الضوء – احلرارة  -الرايح

الكائنات احلية )إنسان -حيوان -نبات)
• عدد خصائص الكائنات احلية.

 -التكاثر

 -احلركة

 -النمو

ً
• ارسم شكال ألضالع مثلث احلياة.

 -االستجابة

 -االيض

 -اإلخراج

 -التغذية

اإلنسان
البيئة

• ماذا حيدث لو  ،أو ما النتائج املرتتبة على :
أصبحت العالقة بني أضالع مثلث احلياة تنافسية وتدمريية .

الموارد الطبيعية

 يعين ذلك احلكم ابملوت على اإلنسان على سطح األرض.•

عرف املفاهيم التالية:

كل ما حييط ابإلنسان من ظاهرات حية وغري حية ليس لإلنسان دخل يف وجودها.
هو التفاعل املستمر بني مكوانت البيئة حلفظ استقرارها النسيب يف زمن حمدد.

• عدد مميزات البيئة الطبيعية.

 -التوازن البيئي

 -تنوع املوارد الطبيعية

 العالقة التبادلية بني عناصرها. -وحدات بيئية كاملة ضمن حدود جغرافية.

• برهن أو دلل أو أعط أمثله على :عدم التوازن البيئي

 -مشكلة التصحر

 مشكلة التلوث1
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 -مشكلة قطع األشجار.

مذكرات الصفوة

•

الصف  :التاسع المتوسط

المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

أكمل اجلمل التالية مبا يناسبها:

 .1اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل فيه على مقومات حياته يعرف بـ ـ ـ (( البيئة ))

 .2كل ما حييط ابإلنسان من ظاهرات حية وغري حية ليس له دخل يف وجودها يعرف بـ ـ (( البيئة الطبيعية ))
 .3التفاعل املستمر بني مكوانت البيئة حلفظ استقرارها النسيب يف زمن حمدد يعرف بـ ـ ((التوازن البيئي))
 .4العامل الذي استخدم علم البيئة الطبيعية كمفهوم جديد يدرس يف اجلامعات يسمى (( هنري ديفيد))

 .5القرن امليالدي الذي أصبح فيه علم البيئة الطبيعية ختصصاً علمياً هو منتصف القرن (( التاسع عشر ))
 .6الصورة املقابلة لعامل استخدم مصطلح البيئة الطبيعية كتخصص علمي ويسمى (( هنري ديفيد))

1
فرق بني كل من ( املوقع الفلكي – املوقع املكاني – املوقع النسبي )
املوقع الفلكي

املوقع املكاني

 -موقع الدولة ابلنسبة خلطوط الطول

املوقع النسبي

 -موقع الدولة يف مكان معني - .موقع الدولة ابلنسبة لليابس واملاء.

ودوائر العرض.
مثال

مثال

مثال

متتد دولة الكويت بني دائريت عرض

تقع الكويت يف اجلهة اجلنوبية

حتد دولة الكويت من جهة الشمال والشمال

 28,45إىل  30,05مشال خط االستواء

الغربية ابلنسبة لقارة آسيا.

الغريب العراق ومن الشرق اخلليج العريب.

• قارن بني خطوط الطول ودوائر العرض من حيث ما يلي:
أوجه املقارنة

خطوط الطول

دوائر العرض

خط األساس

خط جرينتش

خط االستواء

العدد

()360

()180

اخلصائص

 يقسم خط جرينتش (صفر) العامل إىلنصفني شرقي وغريب.

نصفني مشايل وجنويب.

 خط طول  180هو خط التاريخ الدويل.األهمية

 -يقسم خط االستواء (صفر) العامل إىل

 -تفيد يف معرفة الوقت

 متتد دوائر العرض  90مشاالً و  90جنوابً. -تفيد يف حتديد األقاليم املناخية.

2

لطلب المذكرة االتصال على رقم 50118035

مذكرات الصفوة

•

الصف  :التاسع المتوسط

المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

أكمل اجلمل التالية مبا يناسبها :

 .1موقع الدولة ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض يعرف ب ـ ـ ـ(( املوقع الفلكي))
 .2موقع الدولة يف مكان معني يعرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (( املوقع املكاني))

 .3موقع الدولة ابلنسبة لليابس واملاء يعرف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ (( املوقع النسبي ))

 .4متتد دولة الكويت بني دائريت عرض  28,45إىل ((  )) 30,05مشال خط االستواء
 .5متتد دولة الكويت بني خطي طول  46,30إىل ((  )) 48,30شرق خط جرينتش
 .6خط الطول األساسي ورقمه (صفر) يعرف ابسم ((خط جرينتش))

 .7خط العرض األساسي ورقمه (صفر) يعرف ابسم (( خط االستواء))
 .8خط طول  180والذي يبدأ منه اليوم يسمى (( خط التاريخ الدويل ))
 .9أكرب دول العامل من حيث املساحة تسمى (( روسيا ))

.10أصغر دول العامل من حيث املساحة تسمى (( الفاتيكان ))

.11مساحة دولة الكويت تقدر بنحو ((  )) 17.818كم مربع

.12تقع دولة الكويت ابلنسبة لقارة آسيا جهة (( اجلنوب الغربي ))

.13تقع دولة الكويت ابلنسبة لشبه اجلزيرة العربية جهة (( الشمال الشرقي))
.14تقع دولة الكويت ابلنسبة للخليج العريب جهة (( الشمال الغربي ))

 .15الدولة اليت حتد دولة الكويت من جهة الشمال والشمال الغريب تسمى (( العراق ))

.16الدولة اليت حتد دولة الكويت من جهة اجلنوب واجلنوب الغريب تسمى (( السعودية ))
.17املسطح املائي الذي حيد دولة الكويت من جهة الشرق يسمى (( اخلليج العربي ))
• أكتب االسم الدال على االشكال التالية :

دوائر العرض

خطوط الطول
3
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مذكرات الصفوة

الصف  :التاسع المتوسط

المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

2
•

عرف املفاهيم التالية:

هي املالمح الرئيسية لشكل سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات وأودية وسهول .
عملية حنت وتشكيل سطح األرض ونقل املفتتات وإرساهبا من مكان ألخر.

• عدد العوامل املؤثرة يف التضاريس.

 -الرايح

 -احلرارة

 -األمطار

 -اإلنسان

 -النبااتت

اقسام التضاريس
وجه املقارنة

اجلبال

اهلضاب

التعريف

كل مرتفع من األرض وله قمة

أرض مرتفعة وسطحها مستوي

ال يقل ارتفاعها عن 1000مرت.

ومتتد على مساحة كبرية.

السهول

مساحة كبرية من سطح األرض
تتميز ابستوائها وقلة ارتفاعها.

نسبتها من
مساحة

%12

القارات
التوزيع
على

سطح األرض

%41

%33

قارة آسيا  :اهليماالاي  -عسري

قارة آسيا  :جند – التبت

قارة آسيا  :سهل سيبرياي

قارة أفريقيا :جبال اطلس

قارة أفريقيا :الصحراء الكربى

قارة أفريقيا :سهل هنر النيل

قارة أوروبا :األلب -اسكندانفيا

قارة أوروبا :ابفاراي

قارة أوروبا :السهل األورويب

امريكا الشمالية :روكي – األبالش

امريكا الشمالية :الدرع الكندي

امريكا الشمالية :السهول الوسطى

امريكا اجلنوبية :األنديز

امريكا اجلنوبية :الربازيل

امريكا اجلنوبية :سهل السلفاس

قارة اسرتاليا :السالسل الشرقية

قارة اسرتاليا  :كمربيل

قارة اسرتاليا :سهل هنر مرى

ً
ً
• علل  :تتخذ اجلبال شكال مسننا؟

 -بسبب عوامل التعرية الشديدة.

• علل  :تعد السهول من أفضل مناطق االستقرار البشري ؟ أو عدد أهمية السهول .

 -تعترب موانئ طبيعية

• عدد أنواع السهول .

 -سهول فيضيه (هنرية)

 سهولة بناء املساكن عليها سهول ساحلية.4
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 -سهولة التنقل عليها.

مذكرات الصفوة

المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

1

الصف  :التاسع المتوسط
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...............
جـ
 .1احمليط اهلندي ميثله على احلرف

و
..........................
 .13قارة افريقيا ميثلها احلرف

أ
...............
 .2احمليط اهلادي ميثله على احلرف

هـ
احلرف.............................
 .14قارة آسيا ميثلها

ب
.................
 .3احمليط االطلسي ميثله احلرف

..........................
 .15قارة اسرتاليا ميثلها احلرف
ن

10
...................
 .4جبال األبالش ميثلها الرقم

احلرف...................
 .16قارة أمريكا الشمالية ميثلها
د

9
.....................
 .5جبال الروكي ميثلها الرقم

رقم.........................
 .17جبال اسكندانفيا ميثلها
15

13
.....................
 .6جبال االنديز ميثلها الرقم

...................
 .18السهل األورويب العظيم ميثله رقم
14

12
..................
 .7هضبة الربازيل ميثلها الرقم

رقم.............................
 .19هضبة كمربيل ميثلها
3

...................
 .8سهل السلفاس ميثلها الرقم
11

............................
 .20جبال أطلس ميثلها رقم
7

1
...................
.10سهول سيبرياي ميثلها الرقم

.............................
 .22هضبة جند ميثلها رقم
4

.....................
 .9جبال األلب ميثلها الرقم
5

............................
 .21هضبة اثيوبيا ميثلها رقم
8

.................
.11جبال اهليمالاي ميثلها الرقم ..
2

.................
 .23هضبة الصحراء الكربى ميثلها رقم
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.12حدد على اخلريطة خط جرينتش ابلشكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 .24حدد على اخلريطة خط االستواء ابلشكل .............
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المادة :اجتماعيات (الكويت والعالم)

مذكرات الصفوة

الصف  :التاسع المتوسط

• عدد مميزات أشجار السهول االستوائية .

 -قشرهتا مسيكة لتحميها من احلرائق.

 جزورها عميقة المتصاص املياه اجلوفية هلا اشواك حتمي أوراقها من احليواانت.•

أكمل اجلمل التالية مبا يناسبها :

 .1تقل درجة احلرارة درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن سطح األرض ((  ))150مرتاً

 .2كل مرتفع من األرض وله قمة ال يقل ارتفاعها عن 1000مرت يعرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (( اجلبال))
 .3نسبة مساحة اجلبال من إمجايل مساحة القارات يقدر بنحو (( % )) 12
 .4القارة اليت تقع فيها جبال اهليماالاي تسمى (( اسيا ))

 .5القارة اليت تقع فيها جبال األبالش تسمى (( أمريكا الشمالية ))

 .6أرض مرتفعة وسطحها مستوى ومتتد على مساحة كبرية تعرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (( اهلضاب ))
 .7نسبة مساحة اهلضاب من إمجايل مساحة القارات يقدر بنحو (( % )) 33
 .8القارة اليت تقع فيها هضبة جند تسمى (( اسيا ))

 .9القارة اليت تقع فيها هضبة التبت تسمى (( اسيا ))

.10القارة اليت يقع فيها جبال األلب تسمى (( أوروبا ))
 .11مساحة كبرية من سطح األرض تتميز ابستوائها وقلة ارتفاعها تعرف بـ ـ (( السهول ))
.12نسبة السهول من إمجايل مساحة القارات يقدر بنحو (( % )) 41
.13القارة اليت تقع فيها سهل سيبرياي تسمى (( اسيا ))

.14القارة اليت تقع فيها سهل السلفاس تسمى (( أمريكا اجلنوبية ))

 .15عملية حنت وتشكيل سطح األرض ونقل املفتتات وإرساهبا من مكان ألخر يعرف ب ـ ـ (( التعرية ))
.16تنقسم أنواع السهول إىل نوعان سهول فيضيه (هنرية) وسهول (( ساحلية ))
.17أول رايضي عريب تسلق قمة أفرست امسه (( زيد السيد الرفاعي ))

 .18أدىن مكان موجود على سطح األرض يوجد يف منطقة تسمى (( البحر امليت ))
.19أعلى قمة جبلية يف العامل توجد يف جبال اهليماالاي وتسمى (( إفرست ))

.20قمة إفرست يقدر ارتفاعها حنو ((  )) 8848مرتاً
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