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 السؤال األول : عرفي مايلي :-
   

١- البيئة : …………………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢- البيئة الطبيعية : ……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………                 

٣- التوازن البيئي : …………………………………………………………………………………………….
……………………….……………………………………………………………………………                 

عناصر البيئة الطبيعية : …………………………………………………………………………………….
……………………….……………………………………………………………………………                

٤- املوقع الفلكي : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٦-خط التاريخ الدولي : ……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٦- املوقع النسبي : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٧- املوقع املكاني : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٨-التضاريس  : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٩-الجبال : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٠-الهضاب : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١١-السهول : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٢- التعرية : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٣-املناخ : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٤-االقاليم املناخية : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٥-االقاليم املناخية الحارة : ……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٦-البيئة االجتماعية : ……………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٧-الكثافة السكانية : ……………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               
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١٧-الدرنات : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٨-استئناس الحيوانات:  …………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

١٩-النظام االيكولوجي : ………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٠-التلوث البيئي : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢١-التلوث الهوائي : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٢-التلوث املائي: …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٣-تلوث التربة : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٤-تلوث ضوضائي : ……………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………               

٢٥-التصحر : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٦-ندرة املياه : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٧-ندرة املياه املادية : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٨-ندرة املياه املعنوية : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٢٩-االحتباس الحراري : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٠-العالقات الدولية : …………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣١-العالقات السياسية الدولية : ……………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٢-السياسة الخارجية : ……………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٣-الدبلوماسية : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٤-العالقات االقتصادية الدولية : …………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٥-التجارة الدولية : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               
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……………………….…………………………………………………………………… : gps ٣٦-نظام
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٧-العالقات االجتماعية الدولية : ……………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٨-التعاون الدولي :  ……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٣٩-مساعدات مالية : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٤٠-مساعدات طارئة: …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

٤١-مساعدات فنية : …………………………………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………………………………………               

السؤال الثاني  : حولي النسب املئوية الى دوائر بيانية :- 
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١-أذكري نسبة كالً من أشكال 
التضاريس مايلي ثم حوليها الى 

دائرة بيانية :  
١- نسبة الجبال في العالم  : 

٪ ………
٢- نسبة الهضاب في العالم : 

٪………
٣- نسبة السهول في العالم : 

٪…………

٢- نسبة مصادر املياه العذبة 
املنتجة في دول مجلس التعاون ثم 

حوليها إلى دائرة بيانية : 
١- مياه التحلية ……………٪
٢-مياه السدود ……………٪

٣- مياه الصرف الصحي ………٪
٤- املياه الجوفية ……………٪ 

٣- نسب غازات الغالف الجوي :
١- النيتروجني ………٪
٢- االكسجني ………٪

٣-غازات أخرى ………٪
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السؤال الثالث : أكملي العبارات التالية بما يناسبها :-
١-العالم الذي استخدم علم البيئة الطبيعية كمفهوم يدرس في الجامعات يسمى …………1.
العناصر التي خلقها اهلل لخدمة البشر و التي سبق ظهورها وجود البشر …………2.
خط طول ١٨٠ درجة و الذي يبدأ منه اليوم يسمى …………3.
تقع دولة الكويت بالنسبة لقارة آسيا في الجهة …………4.
تقع دولة الكويت بالنسبة لشبة الجزيرة العربية  في جهة …………5.
تقع دولة الكويت بالنسبة الخليج العربي في جهة …………6.
تحد دولة الكويت من جهة الجنوب و الجنوب الغربي دولة تسمى …………7.
يحد دولة الكويت مسطح مائي من جهة الشرق يسمى …………8.
تبلغ املساحة االجمالية لدولة الكويت ... …………9.

أقل مظاهر التضاريس صالحية لالستقرار البشري و التوسع الزراعي هو …………10.

أول رياضي عربي كويتي تسلق قمة افرست هو …………11.

مساحة من االرض ذات خصائص مناخية متشابهه و متميزه عن غيرها تسمى …………12.

 أهم مستحدث في املرحلة الثانية من مراحل تطور عالقة االنسان بالبيئه هو اكتشاف …………13.

تعرضت دولة الكويت ألمطار غزيرة و عرفت بسنة الهدامة االولى في عام …………14.

تعرضت دولة الكويت للهدامة الثانيه عام …………15.

تقع دولة الكويت بني دائرتي عرض شمال خط االستواء و هي …………16.

االقليم املناخي االكثر انتشاراً في العالم هو …………17.

تعتمد بعض الحيوانات الى تغيير لون كسائها من البني الى االبيض لكي تختبئ أثناء تساقط الثلوج في البيئة …………18.

االمني العام لألمم املتحدة الحالي يسمى …………19.

تم تأسيس حركة الحزام االخضر في عام …………20.

تحتفل االمم املتحدة باليوم الدولي للغابات في …………21.

الناشطة الكينية الحاصلة على جائزة نوبل للسالم عام ٢٠٠٤ تسمى …………22.

تبلغ نسبة االكسجني في الغالف الجوي …………23.

الغاز الرئيسي املسبب لالحتباس الحراري يسمى …………24.

وحدة قياس ضغط الصوت تسمى …………25.

عدد االبار الكويتية التي قامت القوات العراقية بحرقها عام ١٩٩١ هي …………26.

تعرضت االبار النفطية عند تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم لتفجير عام …………27.

تم إطفاء آخر بئر نفطي في الكويت في …………28.

يبلغ عدد قوات التحالف التي ساهمت في تحرير الكويت من الغزو العراقي هو …………29.

تبلغ نسبة املياه العذبة في كوكب االرض …………30.

تبلغ نسبة املياه املالحة في كوكب االرض …………31.

تحتفل االمم املتحدة من كل عام بظاهرة اليوم العاملي ملكافحة الجفاف و التصحر في يوم  32.

 أصغر دولة في العالم من حيث املساحة …………33.

أكبر الدول املانحة في العالم هي …………34.

أكثر دول العالم تلوثاً هي …………35.

أقل دول العالم تلوثاً هي …………36.

منظمة االمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة تسمى …………37.

العالقات التي تتم في وسط اجتماعي يطلق عليه …………38.

الجهة الرسمية لتقديم املساعدات في اليابان الوكاله اليابانيه للتعاون الدولي تسمى …………39.

أشد أنواع التلوث خطراً هو …………40.
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السؤال الرابع : أكملي املخطط السهمي التالي :- 
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 ١- أقسام البيئة :

٢- اقسام البيئة التضاريسية :

٣- أقسام البيئة املناخية: 

٤- أقسام التضاريس :

٥- أنواع السهول:

٦- عناصر املناخ:

٧- االقاليم املناخية في العالم: 

 
٨- ينقسم املوقع الى : 

٩- اضالع مثلث الحياة :

١٠- مراحل تطور عالقة االنسان بالبيئة :

١١- عناصر النظام االيكولوجي :
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السؤال الخامس : أكتبي ماتعرفينه عن :- 

١- مميزات البيئة الطبيعية .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢- أقسام البيئة الطبيعية . 
-……….……………………………………………………………………………
-……….……………………………………………………………………………

٣- مميزات البيئة البحرية .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٤- مميزات البيئة الجبلية . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٥- العوامل املؤثرة في التضاريس .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٦- أنواع السهول . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٧- أهمية السهول . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٨- مميزات البيئة املعتدلة . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٩- مراحل تطور عالقة االنسان بالبيئة .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٠- طرق الحفاظ على الغابات و النباتات . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١١- العالقة بني االقتصاد و البيئة .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٢- املشكالت البيئية الطبيعية . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٣- مصادر تلوث الهواء . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٤- اضرار التلوث الهوائي . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٥- مصادر التلوث املائي . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٦- مصادر تلوث التربة . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٧- أضرار تلوث التربة . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

١٨- أنواع التلوث الضوضائي . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
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١٩-مصادر التلوث الضوضائي .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٠- أضرار التلوث الضوضائي . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢١- أسباب مشكلة التصحر . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٢- مظاهر التصحر . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٣- أسباب التصحر الطبيعية لدولة الكويت .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٤- أسباب التصحر البشرية لدولة الكويت . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٥- أقسام ندرة املياة . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٦- أسباب ندرة املياة .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٧- مظاهر ندرة املياه .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٨- طرق املحافظة على املياه . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٢٩- سيناريوهات لضمان إستمرارية املياة العذبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٠- مصادر املياه .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣١- أسباب االحتباس الحراري بكوكب االرض .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٢- مظاهر االحتباس الحراري بكوكب االرض .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٣- الجهود الدولية ملكافحة التغيير املناخي . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٤- حلول ظاهرة االحتباس الحراري . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٦- الحلول الفردية التي يقوم بها السكان لظاهرة االحتباس الحراري . 
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

٣٧- العوامل املؤثرة على العالقات السياسية بني الدول .
-……….……………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
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السؤال السابع  : أذكري مدلوالت االرقام على الخريطة التالية  :-
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١- تقع دولة الكويت بالنسبة لقارة آسيا في جهة ……… 
٢- املسطح املائي الذي يحد دولة الكويت من جهة الشرق يمثل رقم ……  

٣- الرقم ٣ يمثل أكبر الدول املانحة في العالم و تسمى ………… 

٤- الرمز على الخريطة يمثل أكبر هضبة في قارة آسيا وهي ………………  
٥- الدولة العربية التي تلقت منح و مساعدات من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية تمثل رقم …… 

١
٤

٢ ٣٥

أمريكا الجنوبيةأمريكا الشماليةاستراليااورباافريقياآسيامظهر السطح

جبال

هضاب

سهول

٦
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السؤال الثامن : قارني بني كالً من مايلي :- 
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دوائر العرض خطوط الطول وجة املقارنة

خط االساس

العدد

الخصائص 

االهمية 

املميزات مثالدوائر العرض االقاليم املناخية 

االقاليم الحارة 

االقاليم املعتدلة الدفيئة

االقاليم املعتدلة الباردة 

االقاليم املتجمدة  

تلوث التربة التلوث الضوضائيالتلوث املائي  التلوث الهوائي  وجة املقارنة

مصادر التلوث 
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التلوث الضوضائي املزمن التلوث الضوضائي املؤقت وجة املقارنة

االعراض 

العالقات الدولية غير مباشرة العالقات الدولية املباشرة وجة املقارنة

املفهوم

العيوب املميزاتوجة املقارنة

التجارة الدولية 

مصادر ميكانيكية مصادر حيوية مصادر كيميائية  وجة املقارنة

أمثلة على مصادر تلوث 
التربة  

.. 💖 وفقك اهللا و أنار دربك 
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