
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ أدبيعشر  الثانيللصف  –ةر قضايا البيئة والتنمية المعاص  أوراق عمل وكراسة]  
 الفصل الدراسي الثاني 

 

 
 

 اعداد

 أ. ميشيل منير

 د أ.حمد الزوي

 تنسيق اشراف و  

 س ـ ونـمـ سعود ال .أ 

 تاالجتماعيا سمرئيس ق 
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 االهداء

ضمن سلسلة االجتماعيات اإللكترونية على الموقع   وأورق العمل ضع بين أيديكم بنوك األسئلةنبفضل هللا وتوفيقه  

ضيف لها هذا البنك  للمرحلة الثانوية وهو إهداء إلى إخواننا الطلبة والمعلمين وأولياء  نو  www.q84s.comالتالي 

مور أبناء بلدي الكويت حيث يساعد المعلمين في تحضير الدروس وإعداد أوراق العمل واالمتحانات، ويساعد ألا

الطالب  في استذكار الدروس والمراجعة ومعرفة طرق صياغة األسئلة والتدريب عليها، وتتناول هذه البنوك الدروس 

درسي المرجع األول في الدراسة. وهذه البنوك خالصه مبالتفصيل مختلفة عن إصدارات األدلة وال تغني عن الكتاب ال

سأل هللا القبول  نلوجه هللا ومجانية ويمنع نسخها وبيعها فجميع الحقوق محفوظة وفق الجهات الرسمية مع االعتماد و 

   .والتوفيق للجميع

 اعداد  
 أ. ميشيل منير 

 حمد الزويد  أ.

 / وتنسيق اشراف 
 أ/ سعود المونس 

 جتماعيات الرئيس قسم ا        
 

                                                                                www.q84s.com                     

 

 

 
 

@q84skw 

     @Social_ar 

http://www.q84s.com/
https://t.me/q84skw
https://www.instagram.com/social_ar/
http://www.q84s.com/
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 151 إلى131 الدرس صفحة مفهوم ودرجات التلوث

 : يةلالتا للمفاهيماكتب االسم أو المصطلح العلمي /1س
التغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ علي تركيب عناصر النظام االيكولوجي سواء إضافة أو تقليل   (              ) -1

 إلي خلل.      ره مما يؤديأو زيادة أحد عناص
وجود جسيمات عضوية أو غير عضوية بكميات كبيرة في الهواء وال تستطيع الدخول للنظام البيئي   (              ) -2

 حيث يسهل انتقاله وانتشاره.   وهو أكثر أنواع التلوث البيئي انتشارا  
 الفحم والبترول.                                                                  علىبشكل رئيسي   تمد الذي يع نوع من أنواع التلوث ينتج من النشاط الصناعي (              ) -3

 .(بالدرجة األولي بالنظام االيكولوجي  البيئي يرتبطالعلمي للتلوث  )المفهوم :دلل على صحة العبارة التالية/2س
1-  .................................................................................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................................................................................. 

 .الجدول اآلتي وب فيهو مطل سب ماحتلوث درجات ال :قارن بين/3س
 المقارنة وجه  التلوث البسيط التلوث الخطر التلوث المدمر 

                                      
 

 الشرح
 
 

 
 
 

    
 مثال 
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  عما يلي: أنظر الشكل المقابل ثم أجب/4س
 لجوي ت الغالف اونامك :يمثلالمقابل شكل لا -أ
 .مكونات الغالف الجوي  -ب
• ........... ......................... 

• ........... .......................... 

• ................................... .. 

 : يلي ما اذكر/5س
 .لألرضأهمية الغالف الجوي  -أ 
1-.................................................................................................................................................................................................. 
2-..................................................................................................................................................................................................          

 (.مصادر تلوث الغالف الجوي )التلوث الهوائي -ب
1-.................................................................................................................................................................................................. 
2-.................................................................................................................................................................................................. 
  

 .حسب الجدول التالي الجوي وث الغالف لتمصادر : نبيفرق /6س
 يعية ر طبمصاد مصادر بشرية 
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 611إلى 115الدرس صفحة   المضاعفات البيئية للتلوث المناخي

 .بما يناسبها ت التاليةار لعبااكمل أ/1س
 . ............ ........... تسمىكم من سطح األرض  50 -10بين  في نطاق يتراوح االوزون   فيها ينتشرالطبقة التي  -1
  . .. ..................... بنسبةلألرض  من الشمس نفسجيةاألشعة فوق ب يزيد وصول  %2 بنسبةطبقة األوزون   نقص   -2
                                                 ............. ........... بنسبة معدالت اإلصابة باألمراض الخبيثةيرفع من ض ر لأل جيةوصول األشعة فوق بنفس معدل زيادة  -3

 .األوزون في منطقة القطب الجنوبي(وة كبيرة بطبقة )حدوث ثقب أو فج تفسر:بم /2س
.......................................................................................................... ........................................................................................ 

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

 .()زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو على:ما النتائج المترتبة /3س
1-.................................................................................................................................................................................................. 
2- .................................................................................................................................................................................................. 
3-.......................................................................................................... ........................................................................................                                                       

 

 . التالية ة ما تمثله الصور  :اذكر/4س
 
 
 

 

 

 
 

 ............................................................................................................................................................................................ 
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 117إلى 116الدرس صفحة  للتلوث الهوائي  واالقتصاديةاآلثار البشرية 

   ة:ئ البيئ الج  فر ع/1س

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

 : ما يلي اذكر/2س
   .وث الهوائية للتلبشريأهم اآلثار ال -أ

1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .................................................................................................................... .............................................................................. 
3- .............................................................................................................................................................................. .................... 

 . االقتصادية للتلوث الهوائي آلثارأهم ا -ب
1- ............................................................................................................................................................................................... ... 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- ..................................................................................................................................................................................................                                                             

 . معالجة التلوث الهوائيل :ما مقترحاتك/3س
1– .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3– .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4- ................................................................................................................................... ............................................................... 
5 – .......................................................................................................... .................................................................................. ..... 
6- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
7-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 119إلى 117الدرس صفحة  التلوث المائي

 :ن األقواسي ب  صحح ما تحته خط/1س
    (                    )       .مليون ميل مكعب  962أي ما يعادل  %05حوالي ة من مساحة الكرة األرضي لغ نسبة المياهبت  -1

 االسم أو المصطلح العلمي للعبارات التالية:  اكتب/2س
 . إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها االيكولوجي (                    ) -1
 .الت ن لتوازن الناقضخ مياه البحر في صهاريج السف (                   )  -2
 

 .للمياه العذبة والمالحةالتلوث أسباب  :نبي فرق /3س
 المياه المالحة المياه العذبة

 
 

  
 
 
 
 

 .التلوث المائي معالجة ب يلساأ :عدد/4س
1 – .......................................................................................................... ....................................................................................... 

2- .......................................................................................................... ........................................................... ............................. 

3 – .......................................................................................................... ....................................................................................... 

4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

5 – .......................................................................................................... ....................................................................................... 

6- .......................................................................................................... ................................... ..................................................... 
 
 
 

http://www.q84s.com/
https://t.me/q84skw
https://www.instagram.com/social_ar/


 الثاني دراسي  الفصل ال                           عشر األدبي الثاني للصف    البيئة والتنمية المعاصرة      قضايا عمل وكراسة أوراق
 

                                         www.q84s.com  للتحميل                الجتماعيا   /      التاريخ:     /           ........... ......................................... عنوان الدرس
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            q84skw@                                                                                       Social_ar@  
 تماعيات جاالقسم رئيس  –س ـمونـود الـعـأ/ ساشراف وتنسيق  -أ/ ميشيل منير أ/ حمد الزويد  اعـداد

 الحقوق محفوظةميع ج -ال تغني عن الكتاب المدرسي                                         ع                      مراج
                                                                          

م  
رق

ة 
ح

صف
- 

7 -
 

 120لى إ119الدرس صفحة  ئيالتلوث الضوضا

 االسم أو المصطلح العلمي للعبارات التالية:  اكتب/1س
 الصوت الغير مرغوب فيه. (                      )  -
 ي يصدر على شكل موجات.الذ  زازي الجوي االهت أنواع التلوث أحد  (                    )    -

 ا يلي:م اذكر/2س
 . مصادر التلوث الضوضائي -أ

1- ..................................................................................................................................................................................................                          
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- ..................................................................................................................................................................................................                   
4-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 وث الضوضائي.خاطر التلم -ب
1–  ..................................................................................................................................................................................................                                                     
2– .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................                                           
4- .............................................................................................................................................................................. .................... 

 . لمعالجة التلوث الضوضائي حلوالا اقترح  -جـ
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3– .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4– ................................................................................................................................. ................................................................. 
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 231ى  إل121صفحة  رسالد  لميةالتلوث البيئي مشكلة عا

 :التالية بما يناسبها العباراتأكمل /1س
 ......................... اسم دورة الهواء في الغالف الهوائي األفقية والسطحيةيطلق على  -1
 . .. ......................  يسمى في مفاعلنفجار النووي في االتحاد السوفيتي ال اث حد  -2

  .التلوث  كلةمش على العالمية  خية والبشرية التي أضفت صفةل المناماو لعا :عدد/2س
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- ................................................................................................................................................................ .................................. 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 :يةت التالر العبارافس/3س
 ال تعترف بالحدود السياسية واإلقليمية"       لوثات "الم -أ

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

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

 .بر مناطق تجمع الملوثات وتركيزهاتعت :بين(والقطة ريداروض المتفع )بالعمناطق الضغط المر  -ب
.......................................................................................................... ........................................................................................ 

اطق  تنخفض بها نسبة التلوث رغم أنها منة  طبيض )الضغط الدائم( في العروض دون القضغط المنخف مناطق ال -جـ
 . نشأته

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

.......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 مستعينا  بالرسم التالي. فعمرتلضغط المنخفض ومناطق امناطق الضغط ال :حدد/4س
 

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

 

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

 123ص                                                  انظر الخريطة ثم أجب عما يلي:/5س
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . ....................... قمالر  هثليم على الخريطة   كاليفورنياتيار  •
 . ....................... الرقم يمثله  على الخريطة رازيلر الب يات  •
 . . ...................... رقمال يمثله على الخريطةتيار الخليج الدافئ  •
 . . ......................  رقمال يمثلهعلى الخريطة رو بي  تيار •
 . .. ..................... الرقم يمثله الخريطةى عل تيار البرازيل  •
•  
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 127 إلى124ة فح ص سالدر  الكويتية(مية )نموذج الكارثة البيئية العال

 :لها التابعة لبيئيةنظمات ااسماء الم اكتب  الحظ الصور ثم/1س
 
 
 
 

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

  ناسبها:التالية بما ي اراتالعبأكمل /2س
    ... ..................... يها النيران ف العراقيعدد اآلبار الكويتية التي أشعل النظام يبلغ   -1
 . ....................... م حوالي1990عام  يبلغ عدد آبار النفط الكويتية   -2
 . .......................بـــتقدر  اثناء الغزو العراقي لدولة الكويت البترول من رقة المحتكمية لا -3
 . .. ..................... تقدر بنحو  العراقي الغاشمتي خلفها النظام النفطية ال البحيرات  -4
 . ............ ...........  " تسمىالتكيف علىادرة إن الطبيعة ق" :رةلعباقائلة ا -5
 . . ...................... تسمى  1971 عام  وانشئت عني بشئون البيئة ي ت تال  عالميةالمة منظال -6
 . .. ............... ......ألخضر عام انشئت منظمة السالم ا  -7
 . . .....................تسمى  التي انشئت فيها منظمة السالم األخضر مدينةال -8

                                                                                                                   ........................ هي  قي الغاشمالغزو العرا أبانشتعلة ماآلبار الكويتية ت فيها ظل لتيالمدة الزمنية ا -9
ق بسبب تسرب  نف ائر( ط30000و 15000المنسق العام لحركة السالم األخضر الذي قال )مابين  -10

 . . ...................... يسمىر بعد التلوث النفط ومليون طائر مهاج

   أهم حقول النفط الكويتية. :وزع على الخريطة/3س
                .قانبر  حقل-1
 . روضتينحقل ال-2
                 .حقل بحرة-3
 . حقل الصابرية-4
 . الرتقة لحق -5
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                                   جراء حرق اآلبار. ناخلم با ت األضرار البيئية التي لحق اذكر:/4س
1-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- ............................................................................................................... ................................................................................... 
3- ......................................................................................................................................................................... ......................... 
4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
 5- .......................................................................................................... ....................................................................................... 

أدت لموت   فيضانات ي حدوث حد العوامل المساعدة فأ يت و كيعتبر الدخان المتصاعد في ال) التالية:فسر العبارة  /5س
 .م(1991نغالديش األول من مايو عام ألف شخص في ب  100

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

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

 : ة ما يليط ريخلعلى امن حدد  /6س

                                               ا  الشكلمستخدم نطاق الدخان الكثيف من حرائق آبار النفط •
                                               ا  الشكلمستخدم ةلألمطار الحمضية رضوالمناطق المع نطاق الدخان األقل كثافة •
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 013إلى 127صفحة  الدرس الكويتية(ية العالمية )البيئ  ثةار كلتابع نموذج ا

 ترول المسكوب في البيئة الكويتية. نسب مكونات الب   مثل البيانية: ائرةباستخدام الد/1س
  

                                    ............. ...........البترول:  •
 . ........ ...............الـــمـــــاء :  •
 . ............ ...........الـرمــل :  •

 
 
 

 : عدد ما يلي/2س

 الكويتية.  ةقت بالبيئة التي لحالبيئي  األضرار -أ
1-.............................................................................................................................................. .................................................... 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 . لوثاتالتربة من المبعة في تنظيف الطرق المت  -ب
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4- ............................................................................................................................. ..................................................................... 

 .ياهة التي لحقت بالماألضرار البيئي  -ـج
1- ................................................................................................................................................ .................................................. 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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3
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 . والصناعية  طيةلمنشات النفبات قحاالقتصادية التي لضرار ألا -د
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .................................................................................................................... .............................................................................. 
3- .............................................................................................................................................................................. .................... 

 قي لدولة الكويت.ان العرالي العدو المترتبة عة والبيئية قتصادي ئر االالخسا -هـ
1- .......................................................................................................... ................................................... ..................................... 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 371إلى 351صفحة  الدرس السكانجغرافيا 

 التالية بما يناسبها: العباراتأكمل /1س
 ....... ........... نسبة  دول العالم النامية في نكا سلل معدل الزيادة  الطبيعيةيبلغ   -1
 . . ......................  نسبةفي الدول المتقدمة  انالطبيعية للسك معدل الزيادةيبلغ   -2
   .... .......... ........... ىسمتمعا  في لجنة   ركةمشتبية ة عر دول 13تمثل  كالخريطة أمام -3
 . . ......................  في عاملغربي أسيا  االقتصادية المتحدة  األممتأسست لجنة   -4
 . ............ ...........عام  اسم األسكوا في ةاديقتصاال على اللجنةلق  طأ-5

 التالية:  للعباراتمصطلح العلمي /اكتب االسم أو ال2س
و وتوزيع وتركيب م ن نكان م لعلمية  للسابالدراسة ي تهتم  رية التإحدى فروع الجغرافيا البش (                )  -1

 . وهجرة
 .ات فيو لواليد وأعداد االفرق بين أعداد الم (                )  -2
 ن. اخلين وأعداد المهاجرين الخارجيالفرق بين أعداد المهاجرين الد  (                )  -3
 .ت دد الوفياقل من عمعدل ا انخفاض عدد المواليد إلى (               )   -4

 :وفقاا للجدول التالي الية حسب معدل النمو السكانيتلل اصنف الدو/3س
 المجر( –يكاراجوا  ن  –الهندوراس  –فرنسا   –ليبيريا   –المانيا  –الهند  –ان  ابيلا –البرازيل   –تشيلي  –) إيران  

 % 3أكثر من  % 3إلى  %2 % 2إلى  %1 % 1صفر إلى 
         

 

 دول التالي. لجل ا  السكانية وفق مصادر البيانات  فرق بين:/4س
 ة مصادر غير ثابت  ة مصادر ثابت 

    

 

 سكوا.اف منظمة األهد أ  كر:/اذ5س
1- ........................................................................................................................................................................... ....................... 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 139ى لإ713ة الدرس صفح  سكانيالتركيب الالهجرة و 

 للعبارات التالية:  اكتب االسم أو المصطلح العلمي/1س
 منه. عد انتهاء الغرض  دائم أو شبه دائم والعودة بمعين بشكل خر بهدف مكان آل قال مناالنت  (           )      -1
نة ليكون  ب متواز عادة ما تكون هذه النسفئات لكل منها خصائص وسمات و ي لإكان م السي قس ت (                ) -2

 .قرارالمجتمع في حالة است
   ( 14  -)صفر  األطفال ة:ضة  أو فئات عريخمسية  أو عشريتقسيم السكان إلي فئات عمرية   (                 ) -3

 .60( والشيخوخة أكثر من  59-15) الشباب 
 ونسبة النوع.  حسب النوع )ذكور وإناث( سكانال فتصني (                ) -4
ع ) إلي ثالث أنوا  األفراد يمثله الهرم السكاني حيث الجمع بين الفئات العمرية والنوع وتصنيف  (                ) -5

 شيخوخة(. –ب شبا –صغار 
 د.فرادول األصلية لألتقسيم السكان حسب ال (                 ) -6
 )غير متزوجين() مطلقات() األرامل(. لجنسينا أربع فئات حسب االرتباط بينيقسم السكان إلي (                 ) -7
 ا كل فرد.يعتنقه ع الديانة  التيتقسيم  السكان حسب  نو  (                ) -8
 جامعي(. -ة  ثانوي  -  ةمتوسط -ة  ائيتقسيم السكان إلي فئات حسب آخر مؤهل دراسي ) ابتد  (                 ) -9

 مهندس(. -محامي  –النشاط الذي يمارسه الفرد. )معلم  لي فئات حسب نوعإ تقسيم السكان (                ) -10

 تالي.لجدول الوفقا  ل الهجرات أنواع  :بين فرق /2س

 هجرة عالمية هجرة دولية  ليةداخ هجرة
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ح
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1
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 142إلى 140الدرس صفحة  لسكانيواالنفجار اة السكانية ثافالك

 :بين األقواس  صحح ماتحته خط/1س
 (                ) ( شماال وجنوبا .  20ض )صفر و دائرتي عر ون بين شي يعمن سكان العالم  %30أقل من   -1
 (                 )             ( شماال  وجنوبا .40و   20من سكان العالم يعيشون بين دائرتي عرض ) 10% 2
 (                 )          وجنوبا .( شماال   60و  40الم يعيشون بين دائرتي عرض ) ان العمن سك 50%  -3
 (                 )            ا(. وهو معدل )مرتفع جد    %1نمو السكاني بالدول النامية إلي معدل الوصل  -4

 لي.جدول التاوفقاا لل وعة )ب(جملمضع الرقم المناسب من المجموعة )أ( بما يناسبه من ا/2س
 القانون  ب نوع الكثافة أ
 السكان الزراعيين    انية ة السكالكثاف 1

 اعية لزر ي اراضأل اة مساح
 سكان عدد ال   الكثافة الفزيولوجية  2

 مساحة اإلقليم 
 عدد السكان    الكثافة الزراعية  3

  الدخلجملة 
 عدد السكان    الكثافة الصافية  4

 الزراعية رض ألامساحة 
 عدد السكان    االقتصادية كثافة لا 5

 نة المساحة المسكو 

 : ما يليعرف  /3س
:  يةنالكثافة السكا -1

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

 كاني:االنفجار الس -2
.......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 : يليما  اذكر/4س

 .األرضية الكرةسطح  علىن اتوزيع السك العوامل الطبيعية والبشرية التي تتحكم في -أ
1-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

2-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

3-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

4-.......................................................................................................... ................................ ........................................................ 

 

 .ردلمواالنمو السكاني وا نيخطوات تحقيق التوازن ب -ب
1- ................................................................................................................................................ .................................................. 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
 

 أ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من اسئلة: /اقر 5س
ن الكلي فيها سكاال وعدد  2كم 60000  اضي الزراعية فيهاومساحة األر  2كم 100000ة ما  "إذا كانت مساحة مدين

 نسمة" 300000نسمة وعدد السكان الزراعيين    2000000
 :ةمااحسب الكثافة الع -أ

 
 
 
 احسب الكثافة الزراعية: -ب
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 614إلى 314صفحة درس ال  لعمرانجغرافيا ا

 .ر اإلنسان ومراحل تغير مسكنه()هنالك ارتباط وثيق بين مراحل تحض :العبارة التالية صحةدلل على /1س
.......................................................................................................... .......................... .............................................................. 

  :جغرافيا العمران عرف/2س
........................................................................................................................................................................ .......................... 

 العمران. غرافيا ت األخرى لجأهم المسميا /أذكر:3س
...................................................................................................................................................................................... ............ 

 .تاليوفقا  الجدول ال عمرانيالظام الن ماطن أ :بين فرق /4س
 القرية )الريف( المدينة )الحضر( 

  
 

 
 
 
 
 

 للجدول التالي.دوافع نشأة المدن وفقا   قارن بين:/5س
 دوافع عسكرية  دوافع اقتصادية   سياسية دوافع  وجه المقارنة 

الدافع 
 لإلنشاء

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 مثال 

 
 

  
 
 

 
- 
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 914إلى 146الدرس صفحة    ة العمرانيةكويت ومرحلة النشأال ةمدين 

 التالية بما يناسبها: العباراتأكمل /1س
 . ....................... تسمىلجزيرة ي الشرقي لشبة االتي تقع في الركن الشمالدولة الكويت عاصمة   -1
 . .......................الكويت تصغير لكلمة الكوت وتعني  -2
 . . ...................... اسم قديمايت و أطلق علي الك -3
 . . ......................  اسمى الحصن الذي يعتبر نواة الكويت قديما  يطلق عل  -4
 . .. .....................  يسمىحصن الكوت الذي أمر ببناء ة بني خالد زعيم قبيل  -5

 . ....................... يسمىت قديما  مدينة الكويفي يمر  كان  لذيشارع الوحيد اال -6
 . ............ ........... غيير اسمه هوة الكويت بعد تدين مشارع السوق في طلق على  أاالسم الذي  -7

 علل ما يلي: /2س
 لكويت وتطورها بعد نشأتها األولى.بقاء دولة ا -أ

1-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
2-.......................................................................................................... ............. ........................................................................... 
3-.......................................................................................................... ........................................................................ ................ 

 شكل محكم.بنيت مدينة الكويت ب -ب
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 لكويت.بناء األسوار حول مدينة ا -ج
.......................................................................................................... ........................................................................................ 

 : ةوفقاا للجداول التالي  يلي ما  بين قارن /3س

 . أسوار مدينة الكويت -1
 السور الثالث  ثانير الالسو  السور األول وجه المقارنة 
       سنة البناء 
        عدد البوابات

       دم سنة اله
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ح
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2
0

 -
 

                                              طاعات مدينة الكويت قديماا.ق -2
 القطاع السكني قطاع األسواق  اري القطاع التج وجه المقارنة 

 
 الوصف 

   
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 :عما يلي ثم أجب اا الخريطة جيد الحظ/4س

 . .......................قم يمثلها الر   على الخريطة الشاميةبة ابو  •

 . .. .....................يمثلها الرقم على الخريطة بوابة دسمان   •

 . . ...................... يمثلها الرقم  على الخريطة بوابة الشعب )البريعصي( •

 . .......................م يمثلها الرق على الخريطة  مقصب بوابة ال •

 . .......................يمثلها الرقم   على الخريطة بوابة الجهراء •

 
 
 
 
 
  
 

2 

1 

3 4 

5 
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 152إلى 149الدرس صفحة   طييالعمران التخط يت ومرحلةمدينة الكو 

 التالية: ةمدلول الصور  اكتب/1س
 
 
 
 
 

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

   :يتانيةالمنطقة المتروبول عرف/2س
 

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

 : ما يلي علل/2س
 م. 1957 عام لخبراء البريطانيينفشل مخطط ا -أ

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

 م. 1970 عام البد من تعديل مخطط بوكاننكان  -ب

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

 التخطيطي لمدينة الكويت. مراحل العمران عدد:/4س
1- .......................................................................................................................................................................................... ........ 

2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 وفقا  للجدول التالي. ة الكويت ة تخطيط مدينجل إعاد أت من أهم المخططات التي وضع :اذكر/5س
 مخططهدف من الال المخطط

المخطط الهيكلي األول  
 م 1952عام 

 

 

 

 
 عام ةمخطط البلدي
 م 1967

 

 

 

 
  المخطط الهيكلي الثالث

 م 1970 عام

 

 

 

 

 

 
 

 
هيكلي المخطط ال

عام للمناطق الحضرية 
 م 1977
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عام  كلي لهياالمخطط 
 م 1983

 

 

 

 

 

 

 

 
 المخطط الهيكلي الثالث 
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 157 إلى155الدرس صفحة   الجغرافيا السياسية

 ها:التالية بما يناسب  العباراتأكمل /1س
 . ....................... ا السياسية يسمىافير إليه تعبير الجغ  يرجعالم األلماني الذي لعا-1
 .. ......................  يسمى الجغرافيا السياسيةمؤلف كتاب -2
 –المنـاخ  –الشـكل  – )الحجـمتتألف منهـا أو مكوناتهـا  ا والتيعناصرهمن حيث  المنهج الذي يدرس الوحدة السياسية-3

 ........................يسمى   رد(الموا
ذخيــرة علميــة  إلــىرافيــة ضــية ويهــدف إلــى تحويــل المعلومــات الجغألر ايبحــث فــي العالقــات بــين السياســة والرقعــة  العلــم-4

 ........................يسمى 

 التالية:  للعباراتاالسم أو المصطلح العلمي  اكتب/2س
 ليه من شعوب.ا تشتمل ععلي سطح األرض وم  كظواهرقاليم السياسية األت و سة الوحدادرا (                   ) -1
 بين األمم والقوميات والدول. ليم أو المناطق الحاجزة أو الفاصلة  قاألا (             )       -2
 .جبال( -)بحيرات ات الطبيعية في تحديدها م للظاهر العا االمتداد الحدود التي استخدمت  (                   ) -3
واللغوي والعرقي  ينيد السياسية الظاهرات البشرية كالتركيب ال ير خطوطهاالحدود التي تسا(                    ) -4

 ل الحدود وأكثرها استقرارا . للسكان وهي من أفض
 وتتبع خطوطا  فلكية . اهدات الدوليةفي المع الحدود المتفق عليها (                   ) -5

 في ومنهج جونز حسب موضوع الدراسة.ج الوظيالمنه  :بين فرق /3س
 جال الموجه(الم)منهج جونز  لوظيفي )المالئمة السياسية(المنهج ا

 
 

 

 : علل ما يلي/4س
 . رافيا السياسية(لجغل)المفهوم القديم م الجغرافيا السياسية هتمام بعلالاتأخر  -أ

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

 العناية الجديرة به لمدة طويلة.  ظل فرع الجغرافيا السياسية ال يلقى -ب
 .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 .السياسسية الحديث(لجغرافيا )مفهوم ا غرافيا السياسية بمعناها الشاملجاألسس التي تقوم عليها ال :اذكر/5س
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

3-................................................................................................................. ................................................................................. 

4- ........................................................................................................................................................................... ....................... 
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 161إلى 159الدرس صفحة   لجغرافيةت اانظم المعلوم

 التالية بما يناسبها: العباراتأكمل /1س
 . ............ ........... القرن  يسمىات رافية للمعلومرة الجغعصر الثو  الذي يعتبره العلماء القرن  -1
 . ............ ...........العشرون اسم براء على القرن الحادي و أطلق الخ  -2
 . . ...................... تسمى حقبة لجغرافية ذروتهات اانظم المعلوم لتي بلغت فيهاالحقبة ا -3

 : GPSنظام تحديد المواقع   عرف/2س
 
 .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 افية من حيث المفهوم والتطبيق.جغر نظم المعلومات ونظم المعلومات ال  :قارن بين/3س
 منهج جونز )المجال الموجه( (سيةاج الوظيفي )المالئمة السيالمنه نة وجه المقار 

 
 

 هوم مفال

 
 

 
 
 
 
 

  التطبيق 
 

 

 
 ر والتقدم.دة التكنولوجية لالزدهالجغرافية القاعت ااتمثل نظم المعلوم علل:/4س
1-.......................................................................................................... ............................................. ........................................... 
2-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 651ى لإ163الدرس صفحة   غرافيةومات الجم المعلمكونات نظ

 لتحتية لنظم المعلومات الجغرافية.البنية ا يوضح مكونات  : صمم مخططاا سهمياا /1س

 

 

 التالية:  عباراتلللعلمي االسم أو المصطلح ا اكتب/2س
 نظم تأمين البيانات.عدة البيانات والخرائط والبرمجيات و ( جهاز رئيسي  يحتوي علي قا                   )  -1
 جهزة يعمل عليها المتخصصون وتتصل بالخادم الرئيسي عن طريق شبكة. أ (                    ) -2
 .جات تيا حقياس المطلوب طبقا  لال لمائط باالراسمات التي تطبع الخر  (                    ) -3
 لمتصلة به لتبادل المعلومات.الخادم وبين األجهزة ا الوصالت بين (                   )  -4
 .      مناطق المطلوبة باألجهزة الحديثةعمل مسح هندسي لرفع ال (                      ) -5
 . طر ونوع أنبوب المياهثل ق  ي م فالتابعة للكيان الجغرا لجغرافيةالمعلومات غير ا (                    ) -6

 وفقا  للجدول التالي.فية برامج نظم المعلومات الجغرا :نقارن بي/3س
وجه 
 ة المقارن

برمجيات تشغيل وإدارة  لتشغيل نظم ا
 قواعد البيانات

برامج قواعد البيانات  
 المكانية 

برمجيات نظم  
 المعلومات الجغرافية 

    م المفهو ا
 
 
 

 

  مثال 
 

   

 
 ية. برمجيات نظم المعلومات الجغراففوائد  اذكر:/4س
1-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .............................................................................................................................................. .................................................... 
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 168إلى 165الدرس صفحة   مكونات نظم المعلومات الجغرافية

 لتحتية لنظم المعلومات الجغرافية.       وضح مكونات البنية ات  :يةريطة ذهنخصمم / 1س
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التالية:  عباراتللي لح العلماالسم أو المصط اكتب/2س

 .    جغرافي أو إضافة أو حذف البيانات ألي مكون إدخال وتعديل  (                         ) -1

 رقمية عن طريق الرسم. تحويل الخرائط الورقية إلي خرائط (                       )   -2

جهزة المساحة إلى أطة سلمساحية بالميدان بواعمليات اإدخال البيانات الناتجة من ال (                         ) -3
             افية.                                                          قواعد المعلومات الجغر 

 : عدد ما يلي/3س
                             .                أهم أجهزة إدخال البيانات الجغرافية -أ

1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

3- .......................................................................................................... ................................................... ..................................... 
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            .   أنواع البرامج الخاصة المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية-ب
1- ......................................................................................................................................... ......................................................... 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

                 ي تكون نظام المعلومات الجغرافية.    لتت ااأنواع المعلوم -ج
1-  .......................................................................................................... ....................................................................................... 

2-   .......................................................................................................... ....................................................................................... 

3-  .......................................................................................................... ....................................................................................... 

4– ........................................................................................................................................................... ....................................... 

5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

6- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

7- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

8-  .......................................................................................................... ........................ ............................................................... 

9-  ............................................................................................................................................................................................ ..... 

10-  .......................................................................................................... .................................................................................... 

 ومات الجغرافية. مجاالت تستخدم فيها نظم المعل-د
1-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

2-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

3-............................................................................................................................ ...................................................................... 

4-....................................................................................................................................................................................... ........... 

5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 174إلى 165الدرس صفحة    يتو ت نظم المعلومات الجغرافية في دولة الكقاتطبي

  : الجيومعلوماتية عرف/1س
..................................................................................................................................................................................................  

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

 .الكويت(ولة ت الجغرافية في د تم انجاز العديد من تطبيقات نظم المعلوما) التالية:رة دلل على صحة العبا/2س

1- .......................................................................................................... ...................................................................................... 

 

2- ................................................................................................................................................................................................        
                                      

3- ................................................................................................................................................................................................    
                                                 

4-  ................................................................................................................................................................................................                              
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 817إلى ص175درس صفحة صال   فوائد وأهداف نظم المعلومات الجغرافية

 : اآليزو عرف/1س
 .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 المعلومات الجغرافية ومميزاتها. خصائص نظم :عدد/2س
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

3- .......................................................................................................................... ........................................................................ 

4- .......................................................................................................... .......................................................................... .............. 

5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 .ول التاليوفقا  للجد  ب:اكت/3س

 غيل والصيانة على مستوى المؤسسات.تشعلومات الجغرافية في رفع متوى الالم نظم وائدف
  على مستوى التشغيل على مستوى المؤسسة 

 الصيانة و 
مستوي تكنولوجيا  على

 المعلومات والحداثة التقنية 
ستوى إدارة  على م

 األزمات 
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 معوقات مختلفة. في صورة ورقية يتسبب في  ت الجغرافيةلوماالمعحفظ  :علل/4س
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
4- ............................................................................................................................................................ ...................................... 
5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 .المعلومات الجغرافية في صورة رقمية حفظ مميزات  /عدد:5س
1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .......................................................................................................... .............................. .......................................................... 
4- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
5- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
6- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
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 181إلى   817درس صفحة  ال ائد وأهداف نظم المعلومات الجغرافيةفو 

 يلي:  اذكر ما/1س
 .ةعلومات الجغرافيأهداف نظم الم -أ

1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3- .............................................................................................................. .................................................................................... 
4- .......................................................................................................... .............................................................. .......................... 
5-.......................................................................................................... ....................................................................................... 

 . ء لتشغيل وإدارة المرافقاأد ى أعل لضمان  األدوات الالزمة -ب

1- .......................................................................................................... ........................................................................................ 
2-  .......................................................................................................... ........................................................................................ 
3-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
4-.................................................................................................................................................... .............................................. 
5-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
6- .......................................................................................................... ........................................................................................ 

 تالية:عبارات اللل على صحة الد/2س
 . العمل وتحسين الخدمات المقدمة ءةفاافية يرفع من كوجود قاعدة بيانات جغر  -أ

1-..................................................................................................................................................................................................                  
2-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
3-..................................................................................................................................................................................................                             
4-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
5- .......................................................................................................................................................... ...................................... 
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 ة. العاموجود قاعدة بيانات جغرافية يدعم آلية اتخاذ القرار من حيث المصلحة  -ب
1-........................................................................................................................................ .......................................................... 

2-.......................................................................................................... ........................................................................................ 
3-.......................................................................................................... ........................................................................................ 

 السياحة.متقدمة تجذب االستثمار وتنمي نظم المعلومات ال -ج
1- .......................................................................................................... ...................................................................................... 
2- .......................................................................................................... ...................................................................................... 
3- .......................................................................................................... .............. ....................................................................... 
4- ..................................................................................................................................................................................... ........... 
5- .......................................................................................................... ...................................................................................... 
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