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 الثاني المتوسطلصف ل
 
 

 المدرسة ةمدير ةالتربوي ةالمشرف المادة معلمة

............................ ............................ ............................ 
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  المادة :المادة :  معلمةمعلمة

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا .  )       ( تقع دول مجلس التعاون في -أ

 من أهم المحاصيل الزراعية لدول المجلس التمور .                        )       (  -ب

 من مقومات الصناعة في دول المجلس توفر المواد الخام .              )       (  -ت

 أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج , التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك.        )        (  -ث

 

 يقع الجبل األخضر في : -1

 عُمان . -الكويت .       ج -المملكة العربية السعودية .      ب -أ

 من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون : -2

 الشباب إلى النشاط والحيوية .ميل  -االعتماد على العمالة الوافدة .     ب -أ

 تدريب العامل الوطني وتأهيله . -ج

 من أسباب التصحر وتدهور األراضي الزراعية : -3

 قطع األشجار . -إنشاء المحميات الطبيعية .        ب -أ

 إصدار تنظيم لعملية قطع األشجار اليابسة . –ج 

 

 تشرف دول المجلس على ممر مائي مهم وهو مضيق ....................... . -1

 تطل جميع دول المجلس على مسطح مائي هو ................... ولذلك سميت به  -2

 تكوين قوة عسكرية للتدخل السريع لحماية دول المجلس وسميت ................. -3

من اآلثار السلبية المترتبة على زيادة استقدام ........................ المبالغ المالية التي ترسل إلى خارج  -4

 البالد .

 

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

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

 ة , وعالمة ) خطأ ( أمام العبارة الصحيحعالمة ) صح ( أمام العبارة  ضعيالسؤال األول : 

 الخاطئة فيما يلي :

 : اإلجابة الصحيحة فيما يلي ي: اختار الثانيالسؤال 

 . الفراغات التالية بما يناسبها يأكملالسؤال الثالث :

 . أربعاً من الجزر المشهورة في دول المجلس يعدد : الرابعالسؤال 
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 تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 السهول الساحلية : .................................... . -أ

 الجبال : ................................. .     -ب

 الحرات ............................... .  -ت

 األودية : ..................................... .  -ث

 الجزر : ...................................... .  -ج

 الهضاب : .................................... .  -ح

 الكثبان الرملية : ................................... .  -خ

 

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

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

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

 

 

 
 الدعم الدائم للقضية الفلسطينية مادياً ومعنوياً في جميع المحافل الدولية ) ................... (-أ

 التمارين المشتركة للقوات الجوية والبحرية والبرية . )..................... ( -ب

 السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دون وكيل )................( -ت

 التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون . ) ..................... ( -ث

 تقرار وسيادة العراق , منذ بداية االحتالل األمريكي . ) ..................... (دعم وحدة واس -ج

 حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم أو قيود جمركية )....................( -ح

 

 

 . مثاالً لكل من مظاهر السطح التالية في دول المجلس يسجل: الخامسالسؤال 

 ثالثاً من الخصائص المشتركة لسكان دول المجلس . يسجل: السادسالسؤال 

 

                 أمام كل انجاز من انجازات المجلس التالية اسم المجال الذي تم في ضعي : السابعالسؤال 

 االنجاز هذا 
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 تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 المجلس جزء من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية والحيوانية .استيراد دول  -أ

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

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

 

 عبث المتنزهين بمناطق النباتات الطبيعية يساعد على التصحر .  -ب

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

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

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (

 دخان المصانع . -أ 
 تلوث الماء

 مخلفات الصرف الصحي . -ب 

 السيارات .عوادم  -ج 
 تلوث التربة

 المبيدات الزراعية . -د 

 تسرب النفط من الناقالت . -هـ
 تلوث الهواء

 مخلفات المصانع . -و

 

 : ما يلي يالثامن : عللالسؤال 

بين الملوثات في العمود ) أ ( والمكونات األساسية التي تؤثر في               ي: أربط التاسعالسؤال 
 العمود ) ب (:
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 تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 في داخل المربعات الموضحة في الخارطة أسماء دول المجلس ياكتب:  العاشرالسؤال 

 : سمي موردين من أهم الموارد االقتصادية لدول المجلس : عشرالحادي السؤال 

 

 : دول المجلس ثالثة عوامل ساعدت على قيام الصناعة الحديثة في ي: عدد الثاني عشرالسؤال 
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  المادة :المادة :  معلمةمعلمة

 تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 ) سدر , خزامي , لبان , قيصوم , رمث , زيتون بري , أرطى (

 النبات النوع

  أشجار

  شجيرات وحشائش

  أعشاب

 

 

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

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

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

 

 ثالثاً من المشكالت التي تواجه دول المجلس : ي: أذكرالسؤال الرابع عشر 

 النباتات التالية حسب نوعها داخل الجدول : يعشر : صنفالثالث السؤال 
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 العالم العربي واإلسالمي

 

 

 العالم اإلسالمي : .............................................................................

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

 العالم العربي : ...............................................................................

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

 الكثافة السكانية : ............................................................................

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

 .....................................................................الدولة الفقيرة : .........

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

 

 تقع ألبانيا في جنوب شرقي أوروبا .                                       )         ( -أ

 يصل عدد الجزر اإلندونيسية إلى عشرة آالف جزيرة .               )         (  -ب

 .               )         ( 2مليون كم 14تساوي مساحة العالم العربي حوالي   -ت

 يبلغ عدد األقلية المسلمة في الصين حوالي مائة مليون مسلم .   )         (  -ث

 تقع فلسطين في غربي قارة آسيا .                                      )         (  -ج

 

 تنوع الخصائص الطبيعية في العالم العربي واإلسالمي . -أ

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

 خصوبة التربة في أندونيسيا .  -ب

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

 تسمية أفريقيا بالقارة المسلمة .  -ت

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

 

 المفاهيم التالية : ي: عرفالسؤال األول 

 . عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة ضعي:  الثانيالسؤال 

 : ما يلي ي: فسرالسؤال الثالث 
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 تابع العالم العربي واإلسالمي

 

 قيام حرفة قطع األخشاب في جنوبي نيجيريا .  -ث

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

 زيادة أعداد اليهود في فلسطين .  -ج

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

 قيام النشاط الزراعي في السهول الفيضية .  -ح

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

 

 تزداد الكثافة السكانية في المناطق . -أ

 الرملية . –الصناعية .                           –الرعوية .                   -

 الدول العربية هي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية وعددها :  -ب

 دولة . 21 –دولة .                            20 –دولة .                  22 -

 : من العوامل التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي واإلسالمي  -ت

 الهجرة . –قلة الصناعة .                       –تأخر سن الزواج .          -

 تمثل مساحة العالم اإلسالمي بالنسبة إلى مساحة العالم .  -ث

 الربع .                               _ الخمس . –الثلث .                      -

 

 

 من العوامل التي ساعدت على انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي : -

 ................................................ و .............................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 العربي واإلسالمي  ................................... من صور الترابط المأمول بين دول العالم -

 و ................................................ و ......................................................

 من مظاهر السطح في العالم العربي واإلسالمي ................................................. -

 ................................................ و .................................................... و

 من الخصائص السكانية التي تميز العالم العربي واإلسالمي ..................................... -

 ..............و .........................................................

 اإلجابة الصحيحة فيما يلي : اختاري: السؤال الرابع 

 الفراغات التالية : يأكملالسؤال الخامس : 
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  المادة :المادة :  معلمةمعلمة

 تابع العالم العربي واإلسالمي

 

 

 

 

 

 تطل نيجيريا من الجنوب على ) المحيط الهندي , خليج غينيا , خليج البنغال (. -أ

 العالم اإلسالمي أمة واحدة ألن ) ساللتهم , دينهم , أصولهم ( واحد .  -ب

 تُعد ) سورابايا , الجوس , دوروس ( مركزاً صناعياً وميناًء بحرياً ألندونيسيا .  -ت

 عملت بريطانيا على تحقيق وعدها لليهود بعد مؤتمر ) سان ريمو , بال , بلفور(  -ث

 

 أوضاع األقلية المسلمة في الهند . -أ

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

 الدين اإلسالمي كرابط من روابط العالم اإلسالمي .  -ب

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

 

 

 : : أصل العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( فيما يلي السادسالسؤال 

 : خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مت بين األقواس فيما يلي ضعي:  السابعالسؤال 

 : ما يلي باختصار ي: صفالسؤال الثامن 
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  المادة :المادة :  معلمةمعلمة

 تابع العالم العربي واإلسالمي

 

 نتائج القضية الفلسطينية : -ت

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

 

 المسلمة .العوامل المؤثرة في مستقبل األقليات  -أ

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

 األخطار المحدقة بأمتنا العربية واإلسالمية .  -ب

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

 عرب ضد اليهود .الحروب التي خاضها ال  -ت

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

 

 

 وعد بلفور . -أ

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

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

 مشروع قرار تقسيم فلسطين .  -ب

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

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

 

 

 

 : عاملين أو سببين أو حربين فقط مما يلي ي: أذكر التاسعالسؤال 

 : مذكرة تاريخية مختصرة عما يلي يأكتب:  العاشرالسؤال 
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 العالقات الدولية

 

 

 .........................................................................جامعة الدول العربية :  -

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

 .......................................................................رابطة العالم اإلسالمي :  -

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

 ................هيئة األمم المتحدة : ........................................................... -

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

 

 

 مجلس التعاون لدول الخليج . -

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

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

 رابطة العالم اإلسالمي . -

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

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

 هيئة األمم المتحدة . -

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

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

 

 

 : كالً من يعرفالسؤال األول : 

 : أحد منجزات المنظمات والهيئات التالية يأذكر:  الثانيالسؤال 
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 تابع العالقات الدولية

 

 

 

 من أسس سياسة وطني عدم التدخل في شؤون الغير .                            )         ( -أ

 الندوة العالمية للشباب اإلسالمي هيئة حكومية .                                      )         (  -ب

 عملت هيئة األمم المتحدة على حل تحقيق االستقرار في شبه جزيرة البلقان . )         (  -ت

 إيران من دول منظمة الدول المصدرة للنفط .                                         )         (  -ث

 

 

عالقات ...................... و ........................... و يربط وطني بالمملكة الماليزية  -أ

 ...................... وتضم منظمة المؤتمر اإلسالمي .......................... دولة .

 من أهداف منظمة الدول المصدرة للنفط توحيد السياسة ...................... للدول األعضاء  -ب

 

 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي , جامعة الدول العربية , منظمة الدول المصدرة للنفط .

 

 

 

 عالمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) خطأ ( أمام العبارة ضعي:  الثالثالسؤال 
 غير صحيحة . 

 : الفراغات التالية ي: أكمل الرابعالسؤال 

 : على الخارطة مواقع المنظمات التالية يحدد:  الخامسالسؤال 
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 تابع العالقات الدولية

 

 

 

 

 دعم وطني للمنظمات والهيئات اإلسالمية . -

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

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

 مكانة وطني اإلسالمية . -

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

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

 السالم العالمي .رغبة الدول الكبرى في تحقيق  -

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

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

 ( :: أصل عبارة العمود ) أ ( بما يناسبها من العمود ) ب ( السادسالسؤال 

 : على ما يلي يدلل:  السابعالسؤال 
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