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 م2201 /1201 بعللصف السا لثانيسي االفصل الدرا اإلسالمية التربية
 

 :التعاريف 
 

بعث في كل امة رسوال منهم  –تعالى  –التصديق الجازم بأن اهلل  :اإليمان بالرسل الكرام عليهم السالمـ 1
 .من دونه  يدعوهم لعبادة اهلل وحده والكفر بما يعبدونه

 

 .من قبله وأمره بالتبليغ لقوم مؤمنين رجل اصطفاه اهلل من البشر أوحى إليه لتقرير شرع  :النبي ـ 2
 

 .رجل اصطفاه اهلل من البشر أوحى إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه لقوم كافرين   :الرسول ـ 3
 

أنهم ال ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إال ما قد نسخ محفوظون من المعاصي الظاهرة  :العصمة لألنبياء ـ 4
 .هوالباطن

 

 .بإيصاله إلى من أرسل إليهم  –تعالى  –سول ما أمره اهلل أن يوصل الر :التبليغ ـ 5
 

 .ضد الكذب فرسل اهلل تعالى  صادقون ألنهم يبلغون رسالة اهلل تعالى  :الصدق ـ 6
 

 .الذكاء وقوة الفهم وسرعة البديهة والقدرة على إفحام المعاندين  : هالفطانـ 7
 

  .الطريقة والعادة والسيرة  :لغة السنه ـ 8
 

 .ما ثبت عن النبي  ولم يكن من باب الفرض وال الواجب بل هو من باب المستحب  :اصطالحًا نه الس 
 

 .األقوال واألفعال التي يقوم بها المصلي ويثاب على فعلها وال يعاقب على تركها  :سنن الصالة ـ 9
 

 .كان يقوله النبي  في صالته  ما : هسنن قوليـ 10
 

 .كان يفعلها النبي في صالته  الهيئات التي : هسنن فعليـ 11
 

  .نسيان الشيء والغفلة عنه  :سجود السهو لغة ـ 12
 

 .سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده  :سجود السهو اصطالحًا 
 

 .االحتقار واالستهزاء  : السخرية لغةـ 13
 

 .شارة أو الكالم نشر السر وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإل  :إفشاء السر اصطالحًا ـ 14
 

 .الظهور   : إفشاء السر لغة -15
 

 .احتقار اآلخرين بالهمز واللمز والتهكم بالقول أو الفعل أو اإلشارة  :السخرية اصطالحا  -16
 

 .مصدر خطط ومعناه سطر الخطوط أو رسمها  :التخطيط لغة ـ 17
 

لى هدف معين بعدة وسائل في زمن مجموعة من القرارات التي تتخذ للوصول إ :التخطيط اصطالحًا ـ 18
 .معين

 

 .منزلة  فوقها ليس الجنة أعلى في منزلة  :ه الوسيلـ 19
 

 . الموقف أهل لجميع  العامة العظمي الشفاعة مقام  :المقام المحمود ـ 20
 

 .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات اهلل عليهم أجمعين   :أولو العزم ـ 21
 

 .أممهم على السابقين لألنبياء تشهد وسلم عليه اهلل صلى محمد أمة  :ه الشهادـ 22
 

 .أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع  :عليه الصالة والسالم  الرسولـ 23
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 .منزلة  فوقها ليس الجنة أعلى في منزلة  :ه الوسيلـ 24
 

 . الموقف أهل يعلجم  العامة العظمي الشفاعة مقام  :المقام المحمود ـ 25
 

 .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات اهلل عليهم أجمعين   :أولو العزم ـ 26
 

 .أممهم على السابقين لألنبياء تشهد وسلم عليه اهلل صلى محمد أمة  :ه الشهادـ 27
 

 .ع أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة وأول شافع وأول مشف :عليه الصالة والسالم  الرسولـ 28
 

 . المنكرين تحديه عند النبوة مدعي يد على العادة بخالف تعالى اهلل يظهره أمر : المعجزةـ 29
 

 المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته بالمصاحف المكتوب محمد على المنزل المعجز اهلل كالم :القرآن الكريم ـ 30
 

 .األقصى  المسجد إلى الحرام المسجد من اهلل برسول لياًل الذهاب :اإلسراء ـ 31
 

 .المنتهى  سدرة إلى السبع السموات إلى  اهلل برسول الصعود :المعراج ـ 32
 

 .التراخي  من أفضل األذان سماع عند الوقت أول في الصالة :للصالة الوقت االختياري ـ 33
 

 ع الشمس من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطل :للصالة  الوقت الضروريـ 34
 

 .ركن الشيء جانبه القوي  :لغة  الركنـ 35
 

 .ما كان جزءًا من الشيء وما ال وجود لهذا الشيء إال به :اصطالحًا الركن ـ 36
 

 .وهو ما يذم تاركه شرعًا وتبطل الصالة بتركه عمدًا. ما أمر اهلل به على وجه اإللزام  :الواجب ـ 37
 

 .ه وال يذم فاعله ما يمدح تارك :المكروه اصطالحًاـ 38
 

 .األمور التي ال ينبغي ويكره للمصلي القيام بها أثناء صالته  :مكروهات الصالة ـ 39
 

 .إخفاء الضغن وتغطية العداوة والكراهية في القلب  :الحسد والحقد لغة ـ 40
 

 .تمني زوال نعمة المحسود إلي الحاسد  :الحسد اصطالحا ـ 41
 

 .الشر للناس إذا لم يتمكن من االنتقام منهم إضمار  :الحقد اصطالحًا ـ 42
 

 .أن يتمنى اإلنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند غيره من غير إلحاق ضرر بغيره  : هالغبطـ 43
 

 .قدرة اإلنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية  :الحرية المطلقة ـ 44
 

تمكن اإلنسان من العيش والمعايشة بإرادته دون أن يكون  الحرية الشاملة التي :الحرية في اإلسالم ـ 45
 .مقهورًا أو مظلومًا 

 ========================================================= 

 دروس الفترة الثالثة

 وصفاتهم   عليهم الصالة والسالم  اإليمان بالرسل: في مجال العقيدة اإلسالمية الدرس الخامس 
 

 .ركن من أركان العقيدة اإلسالمية وأصل من أصول اإليمان    ؟.يمان بالرسل الكرام ما حكم اإل ـ 1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .حكمه كافر        ما حكم اإليمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم ؟ ـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ألن المسلم مأمور باإليمان بجميع الرسل من غير  ؟علل من يؤمن ببعض الرسل دون البعض فهو كافر ـ 3

 .تفريق بينهم 

 الرسول النبي

 .يه بشرع جديد الرسول يوحى إل .النبي يوحى إليه بتقرير شرع من قبله 

 الرسول يوحى إليه بوحي إلبالغه لقوم كافرين  النبي يوحى إليه بوحي إلبالغه لقوم مؤمنين 

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

 ؟ون سائر البشراكتب أربعة من األمور التي تفرد بها األنبياء والرسل د ـ5
 

 .ال تأكل األرض أجسادهم  -4     .األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوبهم  -3   . العصمة -2   .الوحي  -1

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

    ؟.ما واجبنا تجاه الرسل واألنبياء  ـ6
 

 .اإليمان بأن كل رسول أدى ما عليه وبلغ األمانة وأكمل الرسالة وأحسن توضيحها  -1
 

 .اإليمان والتصديق بهم من غير تفريق  -3     .وجوب طاعتهم وعدم مخالفتهم  -2

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

 التبليغ  -5     .واألمانةالعصمة  -4.   الصدق -3  .هالفطان -2   هالبشري -1 ؟الكرام  اذكر صفات الرسل ـ 7
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .األمانة    - الصدق   -  ءالتصديق بالرسل واألنبيا   ؟ما القيم المستفادة من الدرس  ـ8

 ======================================================== 

 هغسل الجمع:  في مجال الحديث الشريف الدرس الرابع
 

 ." محتلم غسل الجمعة واجب على كل " من خالل حفظك للحديث الشريف ** 
 

 ماذا تعرف عن راوي الحديث أبو سعيد الخدري ؟ـ 1
 

 .من الصحابة المكثرين من الرواية عن الرسولالك بن سنان األنصاري بن مسعيد 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 المعنى الكلمه

 .بلغ سن البلوغ والتكليف  محتلم 

 .يدلك أسنانه بالسواك ونحوه  يستن 

 .ضع طيبًا وهو كل ذي رائحة عطرة ي يمس طيبًا

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

 على االغتسال ليوم الجمعة ورغب فيه وعبر عنه بصيغة  ؟في الحديث الشريف عالم حث الرسول  ـ 3
 

 .ك الوجوب ورغب في استعمال الطيب والسوا

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

  ؟ما فضل يوم الجمعة  ـ 4
 .يوم الجمعة أفضل أيام األسبوع وقد خص اهلل به المسلمون دون غيرهم من األمم السابقةـ 1

 

 .ين مجمع عرفة وهي العيد األسبوعي للمسلمين فيها ساعة استجابة  وهي أفضل مجامع المسلمـ 2

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

غسل الجمعة واجب لمن لزمه الغسل إلزالة الرائحة الكريهة  ومستحب في غير  ؟بين حكم غسل الجمعة  ـ 5
 .ذلك 

 .                                    يوم الجمعة  السواك والتطيبام يستحب استخدـ 6
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 .                  تتأذى من الروائح الكريهة عندما تحضر صالة الجمعة المالئكة ـ 7
 

                                      .عرفة يوم الجمعة أفضل مجامع المسلمين سوى ـ 8
 

 .                        الطهارة والخالق والسلوكيات الطيبة دين النظافة و اإلسالم ـ9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
  .ه النظاف -  هالطهار        ؟.ما القيم المستفادة من الدرس  ـ 10

================================ ======================== 

 خصائص الرسول صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم: في مجال الحديث الشريف الدرس الخامس 
 

 .........................."ُأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي " من خالل حفظك لحديث 
 

 حرام األنصاري  كنيته أبو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل بن ؟ ن جابر بن عبد اهلل راوي الحديث اكتب نبذة ع ـ 1
 

 .لم يتخلف عن غزوة من الغزوات مات وهو ابن أربع وتسعين سنة 

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

وحفظها من  ة الخالدة التي أيد اهلل بها نبيهأنه المعجز  ؟الريم عن غيره من الكتب السابقة بم تميز القرآن  ـ 2
 .التحريف 

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

يلقي الرعب في قلوب أعدائه فيوهن قواهم ويضعف   كيف كان اهلل تعالى ينصر نبيه من مسيرة شهر ؟ ـ3
 .كيانهم 

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

 جعل اهلل له وألمته األرض مسجدًا فأي مسلم تدركه ؟مسجدًا وطهورًا وضح كيف جعلت األرض للنبي   ـ4
 

يؤدون العبادة إال في أماكن  الصالة فليصل ال يتقيد بأماكن مخصوصة كما كان فيمن قبلهم من األمم ال

 .عبادتهم 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
   .في األمم السابقة إال في أماكن العبادة  الصالةال تصح ـ 5

 

     .                  إلى الناس كافة   محمد أرسل اهلل تعالىـ 6
 

 .التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين من أموال وأسلحة  الغنائم تعالى  –أحل اهلل  ـ 7
 

 .والشفاعة العظمى يوم القيامة  المحمودخص اهلل سبحانه وتعالى نبيه بالمقام  ـ8
 

 . هكافوُأرسل نبينا  إلى الناس  هخاصكان النبي يرسل إلى قومه  -9
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .حب الرسول   -الطاعة            ؟.ما القيم المستفادة من الدرس  ـ 10

 ======================================================== 

 هلل عليه وآله وصحبه وسلم صلى ا –بدء دعوة الرسول :  في مجال السيرة النبوية الدرس الرابع
 

    .علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه أول من أسلم من الصبيان ـ 1
 

 .أبو بكر رضي اهلل عنه أول من أسلم من الرجال ـ 2
 

                                       .ســرًا كانت بداية الدعوة لإلسالم ـ 3
 

 .ي اهلل عنهاخديجة رضأول من دخلت اإلسالم من النساء ـ 4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ثـالث سـنين     كم سنة استمرت الدعوة لإلسالم ســرًا ؟ ـ 5
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 .حفاظًا على الدعوة وعلى أرواح المسلمين ؟   استمرت الدعوة سـرًا ثـالث سـنين  علل ـ6

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

 ؟في دعوته لقومه عدد بعض األخالق والمبادئ الفاضلة التي كان يدعو إليها النبي  ـ7
 

 .عة المسلمة حفظ كيان الجما -3         تزكية النفس -2        .اإليمان باهلل واليوم اآلخر  -1

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

 عندما وقف النبي على جبل الصفا ودعا الناس إلى  ...."تبت يدا أبي لهب وتب " ما سبب نزول سورة  ـ8
 

 .عتنا إال لهذا اإلسالم فقام أبو لهب عم النبي وقال تبًا لك أما جم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ..الرسول  :القائل ؟  (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) من القائل  ـ9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟موقف أهل مكة من الجهر بالدعوة  ما ـ10

 

 .تفجرت في مكة مشاعر الغضب ولم تتقبل الدين الجديد وجمعت كل قواها لمحاربة هذا الدين ورسوله: ج

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟عن الدعوة اتخذت أساليب جديدة فما تلك األساليب  عندما فشلت قريش في صرف النبي ـ11

 

 . المسلمين إهانةالسخرية واالستهزاء والتكذيب قصدوا بها  -1
 

 .تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات  -2
 

 .مور دينه المساومة على أن يترك المشركين بعض أمور دينهم مقابل أن يترك النبي بعض أ -3
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟اكتب اثنين من صور إيذاء الكفار للنبي  ـ12
 

 كان عمه أبو لهب أشد الناس عداوة حيث حاول قتله عندما كان يصلي عند الصفا بإلقاء حجر -1
 

 .بتطليق بنتي الرسول رقية وأم كلثوم  بنيهاكن اهلل تعالى نجاه وكذلك أمر ل كبير على رأسه 
 

 قام عقبة بن أبي معيط بإلقاء سال جزور ووضعه على ظهر النبي وهو يصلي وأخذ يضحك هو  -2
 

 . وأبو جهل وعتبة بن ربيعة حتى جاءت فاطمة رضي اهلل عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه 

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

 .طاعة الرسول  -طاعة اهلل     -التمسك باإلسالم        ؟ ما القيم المستفادة من الدرس ـ 13
 ======================================================== 

 الهجرة إلى الحبشة :  لخامسفي مجال السيرة النبوية الدرس ا
 

 ؟من القائل  ـ1

 ابن أخي انك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب  إن كنت تريد يا"  -1
 

 .عتبة بن ربيعة  :القائل  ........."موالنا حتى تكون أكثرنا مالبما جئت به ماال جمعنا لك من أ
 -------------------------------------------------------------------------------

 .عليه الصالة والسالم  الرسول :القائل   "صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة "  -2

 ------------------------------------------------------------------------------
 .عمرو بن العاص  :القائل  "بتدع إن ناسًا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد م"  -3

 -----------------------------------------------------------------------------
 .النجاشي ملك الحبشة  :القائل  "إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السالم يخرج من مشكاة واحدة "  -4

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



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال        الجمعية الكويتية للعمل الوطني
 

 www.kwsfna.com 8                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها

 .عمار بن ياسر رضي اهلل عنهالذي قتل والداه أثناء التعذيب  الصحابيـ 5

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

 .شعور النبي  بالراحة والطمأنينة على أصحابه ـ 1   من آثار الهجرة األولى إلى الحبشة ؟ ـ 6
 

 .تفرغهم للعبادة في أرض الحبشة -3          .المهاجرين بالراحة والطمأنينة  إحساس المؤمنينـ 2

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

 ار الهجرة الثانية إلى الحبشة ؟اكتب اثنين من آث ـ7
 

 .إسالم النجاشي ملك الحبشة  -2         .ل قريش في القبض على المسلمين شيوع خبر فش -1
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تدل على حب المسلمين هلل تعالى  ين أهليهم وأموالهم ؟عالم تدل هجرة المسلمين إلى الحبشة تارك ـ 8

 .ولرسوله الكريم  
 ======================================================== 

 سنن الصالة: الدرس الخامس :  في مجال الفقه
 

 ؟بالسنن  عدد فضل العمل ـ 1
 .محبة رسوله ونيل شفاعته يوم الحساب -3      .محبة اهلل تعالى  -2     . التقرب إلى اهلل تعالى  -1

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

  هسنن فعليـ 2       هسنن قولي -1    ؟تنقسم سنن الصالة إلى قسمين اكتبهما  ـ2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 هسنن فعلي هسنن قولي المقارنه

 الهيئات التي كان يفعلها النبي في صالته  .كان يقوله النبي  في صالته  ما  التعريف

رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام وعند  -1 السنن

 .الركوع والرفع منه 
 

ن األعضاء السجود على األنف وتمكي -2

 .السبعة من األرض 

 االستعاذة  -2        .دعاء االستفتاح  -1

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

 . طاعة هلل تعالى وحبًا لرسوله    ؟علل حرص المسلمون األوائل على القيام بسنن الصالة  ـ4

= ======================================================= 

 سجود السهو: الدرس السادس :  في مجال الفقه
 

 .واجب عند كثير من العلماء ويأثم المصلي بتركه وال تبطل صالته    ما حكم سجود السهو ؟ ـ1

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

 .عند الشك  -3.    عند النقص -2.    في حالة الزيادة -1   ما أسباب سجود السهو ؟ ـ 2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ركه سهوًا ويسجد سجدتين قبل التسليم يأتي بما ت    ؟كيف يسجد المصلي عند النقصان : س

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .صالته باطلة باتفاق العلماء ؟  ما حكم اإلسالم فيمن يتعمد الزيادة في صالته قياما أو ركوعا أو سجودا : س

================== ====================================== 

 السخرية وإفشاء السر : الدرس الرابع :   في مجال التهذيب
 

 .تفقد المرء وقاره وهيبته وتورث الحقد والكراهية بين الناس  ؟نهى اإلسالم عن السخرية باآلخرين ـ علل 1
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 .واألصحاب ألنه يفقد الثقة بين األحباب   ؟حرم اإلسالم إفشاء السر ـ علل 2

 .   مخالفة ألوامر اهلل وجالبة لسخطه  -1 ؟اكتب اثنين من اآلثار السلبية للسخرية  ـ3
 

 .تفكك عرى المجتمع وتورث الحقد والكراهية بين الناس ـ 2
 .محرم إذا كان فيه ضرر على صاحبه  -1 ؟ ومتى يكون محرمًا ؟.متى يكون إفشاء السر مستحبًا  ـ4

 

 .يه تزكية أو منقبة أو مصلحة أو دفع ضرر مستحب إذا كان ف -2

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

 .الحسن البصري  : القائل؟     "ال يستقيم أمانة الرجل حتى يستقيم لسانه " من القائل  ـ 5
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 يعرض صاحبه للخطر  -2.    يفقد الثقة بين األحباب واألصحاب  -1 ؟عدد اثنين من أضرار إفشاء السر ـ 6

 ======================================================== 

 غاية المسلم في الحياة: الرابع الدرس :  في مجال الثقافة اإلسالمية
 

 ؟.ما أهمية التخطيط في حياة المسلم  ـ 1
 

 .تحقيق األهداف والرغبات المراد الوصول إليها -2            التخطيط أساس نجاح أي عمل -1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .أن تكون الخطة غير مبالغ فيها   :الواقعية  -1  ؟.ما األسس التي يدور عليها التخطيط ـ 2

 

 .  الشمولية والوضوح  -3          .والأن تكون الخطة قابلة للتغيير حسب الظروف واألح :المرونة  -2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .أن نعد كل ما من شأنه إنجاح الخطة  :اإلعداد  -1؟      عدد مراحل بناء الخطة  ـ3

 

 .تنظيم األمور تنظيما يؤدي إلى إنجاح الخطة  :التنظيم  -2
 

 .فبعد اإلعداد والتنظيم يأتي التنفيذ ويكون مطابقًا لإلعداد  :التنفيذ  -3
 

 .ه عملية جمع البيانات والمعلومات للوصل للهدف المرجو ويقصد ب :التقييم  -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 عدم الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله  -2.       غياب األهداف -1 ما أسباب عدم التخطيط ؟ ـ 4

 

 .حالة الجمود واالنغالق وعيش حالة االنطوائية  -3            .ومجتمعه 

 ======================================================== 

 الفترة الرابعة

 المرسلين خاتم به اختص وما الكرام الرسل وظائف:  تابع مجال العقيدة الدرس السادس
 

 .  تعالى  اهلل إلى الدعوةـ 2       التبليغ  ـ1؟  والسالم  الصالة عليهم الرسل عدد بعض وظائفـ 1
 

 .  خلق على والحجة المعذرة يقيم رحمته ومن  رحيم فاهلل  :الحجة إقامة ـ4  .وتطهيرها النفوس إصالحـ 3
 

 .  العباد بين تعالى اهلل شرع وإقامة األمة قيادةـ 6.       المنحرفة العقائد تقويم  ـ5

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

 ما فائدة إصالح النفوس لدعوة الرسل عليهم السالم ؟ ـ2
 

 .إلحياء نفوس المدعوين وتزكيتها وإخراجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اإليمان والدين 

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

  ؟من هم أفضل الرسل الكرام عليهم السالم ـ3
 

 . أولوا العزم من الرسل  وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات اهلل عليهم أجمعين
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 .الرسول الكريم         من هو أفضل نبي مرسل من عند اهلل تعالى ؟ ـ4

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

 ؟في الدنيا عليه الصالة والسالم اكتب بعض ما أكرم اهلل به نبيه محمدًا  ـ5
 

 .لوالرس اءياألنب جميع على له العهد أخذ  ـ2     .المخلوقات  جميع على قدره وعلو ذكره رفع  ـ1
 

 .المرسلين  دون الدنيا في به اختص ما -4        .المقدس ببيت لألنبياء صلى إمامته -3

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

 اآلخرة  في المرسلين إمامة -1  ؟في اآلخرة عليه الصالة والسالم اكتب بعض ما أكرم اهلل به نبيه محمدًا  ـ6
 

 . المحمود المقام -3    . أممهم على السابقين لألنبياء تشهد وسلم عليه اهلل صلى محمد فأمة  :هالشهاد -2
 

 .الكوثر  -6          . الوسيلة -5        . الحمد لواء -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 القدوة الحسنة  –حب الرسول          ؟ما القيم المستفادة من الدرس  ـ7

 ======================================================== 

 والسالم الصالة عليهم األنبياء حياة في والمعجزات اآليات:  تابع مجال العقيدة الدرس السابع
 

 .عمومًا  لألنبياء والمعجزات باآليات اإليمان المسلم على يجب     ؟م اإليمان بالمعجزات ما حك ـ 1
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

من المعجزات على  كثير وقوعب أخبرنا الكريم القرآن ألّن؟ علل المسلم يؤمن بمعجزات األنبياء عموما  ـ 2

 .يد األنبياء 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .تدل على صدق الرسول     .ما داللة المعجزة ؟ عالم تدل المعجزة ؟ ـ3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .اهلل عند من هي وإنما نفسه عند من بها يأتي أن يستطيع ال ألنه؟ علل المعجزة تدل على صدق الرسول  ـ4

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

 .كافر ألنه أنك ما ورد في القرآن الكريم       ؟ينكر المعجزات وال يؤمن بها  من ما حكم ـ5
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الرسول  صدق إثبات -2       تعالى  اهلل قدرة إثبات -1   ؟ما الحكمة من المعجزة  ـ6
 

 .الغافلين  وتنبيه الكافرين إنذار -4        .منزلته وإظهار الرسول تكريم -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .   موسى عليه السالم الطوفان والضفادع والعصا من معجزات  -7

 .  ثمود صالح عليه السالم لقومه جعل اهلل تعالى ناقة  -8

 .   إبراهيم عليه السالم الذي كسر األصنام وجعل الفأس في رأس كبيرهم  -9
 .عيسى عليه السالم من معجزات  -تعالى –إحياء الموتى بإذن اهلل  -10

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

  –القمل  –الطوفان  –نقص الثمرات  –إصابتهم بالسنين  ؟اكتب بعض معجزات موسى عليه السالم  ـ11
 

 .الدم وأعظمها العصا  –الضفادع 

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

 ؟عليه السالم اكتب بعض معجزات عيسى  ـ12
 .واألبرص  األكمه إبراء -2    تعالى  اهلل بإذن طيرًا الطين من خلقه -1

 

 . بيوتهم في يدخرون وما يأكلون بما الناس إخبار -4           .تعالى  اهلل بإذن الموتى إحياء -3
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 السالم  صدق األنبياء عليهم -التصديق بالمعجزات  ؟       ما القيم المستفادة من الدرس  ـ13

 ======================================================== 

 آيات ومعجزات النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم:  تابع مجال العقيدة الدرس الثامن
 

 ما المعجزة العقلية المعنوية للرسول ؟ ـ1
 

 .الرسل دون به وسلم هعلي اهلل صلى نبينا فضل والتي الكبرى المعنوية القرآن الكريم المعجزة

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

 ؟ اذكرهمتنقسم المعجزة إلى قسمين   ـ2
 .العظيم  كالقرآن  بالبصيرة تشاهد التي  :هعقلي همعنوي -1

 

 .السمع  أو البصرية هكالمشاهد  ساإلحسا بأدوات الناس يحسها التي   :هحسي -2 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟الدليل على إعجاز القرآن الكريم ما  ـ3

 

 .نهنزوله في ثالث وعشرين سنة متحديًا أفصح الخلق وابلغهم فعجزوا عن اإلتيان بمثله أو سورة م

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

 .وفصاحته كلماته تناسق و تأليفه حسن -1؟  اكتب بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم  ـ4
 

 . الماضي في كان مما المغيبات عن اإلخبار -2
 

 .المسلمين وانتصار الفرس على الروم انتصار مثل من تقبلالمس في المغيبات عن األخبار ـ3
 

 . الوضعية التشاريع لكل المعجز الكامل الدقيق التشريع -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟عدد بعض المعجزات الحسية للرسول  ـ5

 

 . والغيبية المستقبلية األمور عن األخبار -3    .القمر  انشقاق -2    . والمعراج اإلسراء -1
 

 . إبراء المرض  -6      .والشراب  الطعام تكثير في معجزاته -5    .وسلم  عليه اهلل صلى دعوته إجابة -4
 

        . انتصار الروم على الفرس وانتصار المسلمين في المستقبل من وجوه إعجاز القرآنـ 6
 

 .                                              انشقاق القمر معجزة حدثت في عصر الرسولـ 7
 

 .                                         في غزوة حنين  كف اهلل تعالى األعداء عن رسولهـ 9   .من معجزات الرسول الحسية حنين الجذع ـ 8
 

 .                    هريرة وعمر بن الخطاب أبو دعوة رسوله بإسالم أم ل –استجاب اهلل تعالى ـ 10

 ======================================================== 

 إلى المالئكة –تعالى  –كيفية وحي اهلل :  في مجال علوم القرآن الكريم الدرس الثاني: ثانيًا 
 

 للمالئكة ؟ –تعالى  -كيف أوحى اهلل ـ 1
 

 .بلفظه المخصوص –تعالى  –تلقاه سماعًا من اهلل  –عليه السالم  -أن جبريل  :لحالة األولى ا
 

ثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ ، وأن جبريل عليه السالم حفظه من اللوح  :الحالة الثانية 

 .المحفوظ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟فما هما  نبنزولييتمز القرآن الكريم  ـ2

 

 .نزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر -1
 

 .نزل في ثالث وعشرون سنة منجمًا ومفرقًا حسب الحوادث واألسئلة  -2
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 .حب القرآن الكريم  ــ التصديق بما جاء به الوحي  ؟ما القيم المستفادة من الدرس  ـ 3

 ======================================================== 

 وقت صالة الفجر والعصر: الدرس السادس :  مجال الحديث الشريف :  تابع
  

 من قبيلة  دوس باليمن قدم على عبد الرحمن بن صخر الدوسي .الصحابي أبو هريرة اسمهـ 1

 .سنة   ثمان وسبعون  وله من العمر هـ7 بمن الهجرة ومات  هالمدينلرسول  سنة ا 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وربه      ؟ما أهمية الصالة للمسلم  ـ2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الصالة   ؟ب عليه العبد يوم القيامة ما أول ما يحاس ـ3

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

أمرنا اهلل بالمحافظة على الصالة في أوقاتها وإقامتها في  ؟اإلسالم في تأدية الصلوات الخمس م يأمرنا بـ 4
 .خشوع 

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

 .الضروري  الوقت -2.      اختياري  وقت -1  اذكرهما ؟للصالة وقتان  ـ 5
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أمر اإلسالم بالمحافظة على الصالة وحرم التفريط في وقتها   ما حكم التفريط في وقت الصالة ؟ ـ6

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
اختلف فيها العلماء بين الفجر والعصر واألصح العصر على قول جمهور  ما هي الصالة الوسطى ؟ـ 7

 .التابعين 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الويل والعذاب األليم يوم القيامة      اء من يفرط ويضيع وقت الصالة ؟ما جزـ 8

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

 .المحافظة على الصالة         ما القيم المستفادة من الدرس ؟ـ 9
========================== ============================== 

 عام الحزن: الدرس السادس :  تابع مجال السيرة النبوية
 

 ما أقسام الناس أمام البالء ؟ـ 1
 .قسم يتضجر ويتأفف ويتسخط من أمر اهلل -ـ 2    .قسم يصبر ويحتسب األجر من اهلل -1

 .     عنها  رضي اهلل عمه أبو طالب وزوجته خديجةعندما فقد -ابتلي النبي  -2
     

 .      أبو طالب بأشهرتوفيت السيدة خديجة رضي اهلل عنها بعد وفاة  -3
                    

 .                    لوفاة السيدة خديجة رضي اهلل عنها  حزن النبي -4
                 

 .            دعوة الرسول وسخروا منه الطائف رفض أهل  -5
                          

 .                       إسالم نفرًا من الجنمن تسلية قلب الرسول في عام الحزن  -6

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

 ؟علل إسالم عداس غالم ابني عتبة  ـ7
 

 .س عليه السالم وكان عداس من نينوى بلد يونس عليه السالم ألن الرسول أخبره عن يون: ج
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ألنه خالقه ورازقه ؟             المسلم دائم اللجوء إلى اهلل تعالى علل ـ 8

 .قعيقعان  وبو قبيس أاألخشبان هما جبال مكة ـ 9
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 .العفو  -الرحمة   -الصبر على المصيبة     ؟.ما القيم المستفادة من الدرس  ـ 10

 (الكتاب األول ) أركان الصالة وواجباتها :  في مجال الفقه الدرس الرابع :خامسًا 
 

 .اتحة في كل ركعة قراءة الف -3.  تكبيرة اإلحرام  -2.    القيام في الفرض -1؟عدد بعض أركان الصالة ـ1
 

 .السجود واالعتدال من السجود  -6.   الرفع من الركوع  -5.  الركوع 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 .ال به ألن الركوع ركن من أركان الصالة ال تصح إ؟ تبطل صالة من ترك الركوع أ الرفع منه علل  ـ2

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 .يسجد سجود سهو وصالته صحيحة    ؟ك واجبا من واجبات الصالة سهوًا ما حكم من تر ـ3

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

 . التسبيح ي الركوع  -4.  التحميد  -3.  التسميع  -2.    تكبيرات االنتقال -1 ما واجبات الصالة ؟ ـ4
 .     التسبيح في السجود 

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

 . الطاعة هلل  -وع   الخش   ما القيم المستفادة من الدرس ؟ ـ5
 ======================================================== 

 مكروهات ومبطالت الصالة:  الدرس السادس:  مجال الفقه: تابع 
 

حتى ال ينشغل المسلم بتفكيره بالطعام ومدافعة  ؟األخبثين مدافعة أو الطعام بحضرة الصالة كراهةـ علل 1

 .البول عن الصالة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

ألنها تشغل المصلي عن الصالة وتبعده عن  ؟ الصالة أثناء الكتابات أو التصاوير إلى النظر عدمـ علل 2

 .    الخشوع 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 .ألن التثاؤب من الشيطان  ؟        التثاؤب  عند فمه المصلي َكظمعلل  -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
لينتهين عن ذلك أو : ي صالتهم حتى قال ف السماءإلى  أبصارهمما بال أقوام يرفعون : ) قال رسول اهلل  ـ 4

 .أبصارهم  ليتخطفنلـ 
 

 .العقرب و هالحييجوز قتل األسودان في الصالة واألسودان هما 
 

 .فاعله  يذمتاركه وال   يمدحالمكروه هو ما 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 مبطالت الصالة مكروهات الصالة

 األكل عمدا في الصالة  ـ 1  التثاؤب في الصالةـ 1

 العمل الكثير  ـ 2 اإلقعاء وافتراش الذراعينـ 2

 ترك ركن من أركان الصالةـ 3 التخصر في الصالةـ 3

 هالقهقهـ 4 تغميض العينينـ 4

================================================== ====== 

 الصالة على الميت: الدرس الثامن :  مجال الفقه
 

كرم اهلل تعالى اإلنسان في حياته وبعد موته بتغسيله وتكفينه وحمله على  ؟ما فضل الصالة على الميت ـ 1
 .األعناق وجعل أجرمن يشهد الصالة ودفن الميت قيراطان من األجر 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .إذا قام بها البعض سقط إثم تركها عن الباقين : فرض كفاية     ما حكم الصالة على الميت ؟ ـ2

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

 : هلميت ما يشترط للصالة المكتوبيشترط لصالة ا  ؟صالة على الميت ما شروط الـ 3
 

 .استقبال القبلة  -7  . ستر العورة  -6   .اإلسالم  -5    .هالطهار -4   .البلوغ  -3    .العقل -2     .هالني ـ1
 

 . طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات ـ 8

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

 .  التكبيرات األربع  -2      .عليه القدرة مع القيام -1  ؟أركان الصالة على الميت ما  ـ4
 

 ( هالصالة اإلبراهيمي) الصالة على رسول اهلل  -4      .قراءة الفاتحة بعد التكبيرة األولى  -3
 

 .السالم بعد التكبيرات  -6         .هيت بعد التكبيرة الثالثعاء للمالد -5 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الصالة جماعه ويجوز أن تصلى فرادى  -1؟  اكتب أربعة من سنن الصالة على الميت  ـ5

 

 .الصالة  فيتسوية الصف  -4   .األسرار في القراءة والدعاء  -3    .لتكبيرات رفع اليدين في ا -2

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

 قف المأمومون يسن قيام األمام المنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة وي كيفية الصالة على الميت ؟ ما ـ6
 

 خلف اإلمام ثم يكبر األولى لإلحرام ويستعيذ باهلل ويسمى ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلى على النبي 
 

 .ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ولنفسه ولوالديه والمسلمين( براهيميه الصالة اإل) 

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

 .يتابع اإلمام فيما لحقه ويقضي ما فاته على صفته    صالة الجنازة ؟ فيحكم المسبوق  ما ـ7
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .اتفق العلماء علي جواز الصالة علي من مات ولم يصلي عليه   حكم من دفن ولم يصلى عليه ؟ ما ـ8

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
تعزية أهل الميت سنة من سنن النبي وتجوز التعزية في كل مكان في البيت   ما حكم التعزية في اإلسالم ؟ ـ9

 .السوق والمسجد والعمل وغيره و

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
بقوله استجاب اهلل : غفر اهلل لميتتك ويرد –أحسن عزائك  –أعظم اهلل أجرك  ما أفضل ألفاظ العزاء ؟ ـ10

 . وإياك دعائك ورحمنا

========== ============================================== 

 الدرس الخامس الحقد والحسد:  تابع مجال الفقه
 

    (الجسد كله إال وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح )ما المقصود بصالح المضغة في حديث الرسول  ـ1

 0المقصود صالح القلب 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ما العالمات التي يعرف بها الحاسد ؟ ـ 2

 .سرعة الغضب والكراهية لآلخرين والحقد علي الناس وكثرة الشكوى ودائما في هم وغم وسخط : ج

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    التعوذ باهلل والتحصن به من شر الحاسد -1  ما األمور التي يقي المسلم بها نفسه من الحاسد ؟ ـ3

 

 .عدم انشغال القلب بالحاسد  -4    .الصبر فان الصبر يقتل الحاسد -3      .اهلل  بتقوىأن يمأل قلبه  -2
 

 .التوكل علي اهلل  -6      .اإلقبال علي اهلل باألعمال الصالحة -5
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  الصبر  -حب الخير للغير         ما القيم المستفادة من الدرس ؟ ـ4

========================================================= 

 آفة اللسان الكذب: الدرس السادس :  تابع مجال التهذيب
 

 .  اإلنسان  اللسان نعمة من نعم اهلل تعالي عليـ 1
 

 .   القلب كنه ي يترجم ما اللسانـ 2
 

 .  األقوال الكذب في األفعال أشد من الكذب في ـ 3
 

 .   الخير الصدق أساس لكثير من ـ 4
 

 .الشر  الكذب أساس لكثير منـ 5

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ما فعله أخوة يوسف عليه السالم بقميص يوسف عندما  بين الكذب في القول والفعل ؟ هات مثال يجمعـ 6

 

 .وضعوا عليه دما كذبا ليقنعوا أباهم أن يوسف أكله الذئب 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
  .أقبح أنواع الكذب ما كان كذبًا علي اهلل ورسوله     ؟وضح أقبح أنواع الكذب  ـ7

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

الكذب غير مرغوب فيه جدا كان أم هزال الن اإلنسان محاسب علي ما   هل يصلح الكذب في الهزل ؟ـ 8
 . ينطق به لسانه

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

 .يدل على ضعف الشخصية       ؟عالم يدل الكذب  ـ9
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الكذب في الصلح بين الناس  -1  الحاالت التي يجوز لإلنسان أن يكذب فيها ؟ما  ـ10
 

 .الكذب في الحرب ألن الحرب خدعة  -2
 

 .أن يكذب الرجل على زوجته ليرضيها مثل قوله أنت جميلة وهي لزيادة المحبة بينهما -3
 ======================================================== 

 عالقة المسلم باهلل تعالى: الدرس الخامس :  الثقافة اإلسالمية تابع مجال
 

 .محبة اهلل تعالى    ؟ما أعلى أنواع الحب  ـ 1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .عليه الصالة والسالم وطاعة رسوله  –تعالى  – طاعة اهلل ؟ريق الموصل إلى محبة اهلل تعالى ما الط ـ 2

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

 .  لمعانيه  والتفهم بالتدبر القرآن قراءة -1 ؟ر محبة اهلل تعالى ما مظاه ـ3
 

 .   والقلب باللسان حال كل على تعالى اهلل ذكر دوام ـ3         .الفرائض عدب بالنوافل تعالى اهلل إلى التقرب -2
 

 . تعالى اهلل يدي بين القلب انكسار -5        .تعالى على من سواه  اهلل محبة إيثار -4
 

 .كالمعاصي تعالى اهلل عن يبعدك سبب كل عن البعد -6

 . ء اهلل وصفاته وقضاءه وقدرهمحبة أسما -1؟الطريق للظفر بمحبة اهلل تعالى  ما ـ4
 

 .تعالى يحبه اهلل ويبغض ما يبغضه اهلل  أن يحب ما -3          .يحب كل ما شرعه اهلل   -2

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ؟نسان اكتب ثالثة من نعم اهلل تعالى على اإل ـ5
 

 .ميزه بنعمة العقل  -3     . أعطاه نعمة السمع والبصر والشم  -2.    أنه أحسن خلق اإلنسان  -1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .النبي وعدم إتباعه مخالفة أمر -1؟ما األمور التي تصرف المسلم عن محبة اهلل  ـ 6

 

 .هجران كتاب اهلل  -4       الفساد في األرض -3   التكبر والغرور والتفاخر فهذه صفات ال يحبها اهلل -2

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

 تيسير أموره في الدنيا ومحبة أهل السماء له -2     للعبد وتوفيقه لهنصرة اهلل -1من ثمار محبة اهلل تعالى ـ 7
 

 .    اهللالمسلم ال يقدم محبة غير اهلل على محبة  -8
                          

 .                       تالوة القرآن الكريم –تعالى  –من أسباب كسب محبة اهلل  -9

============================== ========================== 

 مفهوم الحرية في اإلسالم وآدابها:  تابع مجال الثقافة اإلسالمية الدرس السادس
 

 الحرية المطلقة خرافة ال وجود لها في الحياة حيث  ؟وضح هذه العبارة  الحرية المطلقة وهم وخرافة  ـ1
 

 نفسه ودمار مجتمعه تؤدي هذه الحية إلى دمار اإلنسان

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

 .اهلل وحده هو الذي بيده الحرية المطلقة وهو على كل شيء قدير   من الذي بيده الحرية المطلقة ؟ ـ2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .                            تسبب الدمار والخراب في المجتمع  الحرية المطلقة -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 .العالقات العامة  -3  العرف االجتماعي -2  الدين -1 ؟ة اكتب ثالثة من األمور التي تقيد الحرية المطلق ـ4

 الحرية من الذل  -3  حرية االعتقاد -2  حرية التفكير -1؟عدد أنواع الحرية التي كفلها اإلسالم  ـ5
 

 .الحرية من تحكم الهوى والشهرة  -5.    الحرية من الخوف والقلق واالضطرابات -4    والعبودية لغير اهلل 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :حدود الحرية الشخصية في اإلسالم تنطلق من موقفين هما ما حدود الحرية الشخصية في اإلسالم ؟ ـ6
 

 .رات مجال التنافس والتسابق في الخي -2           .   مجال المباحات المطلقة -1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟مجال تقييد الحرية في اإلسالم  ضيق ومحدود هات مثال على ذلك  ـ7

 
 

 .للمسلم حرية التملك بملك ما يشاء بالحالل ولكن عليه باإلنفاق منه لرضا هلل تعالى -1
 
 

 .للمسلم حرية الحركة والتنقل من مكان إلى آخر مقيد بقيد المصلحة العامة  -2

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

 احترام اآلخرين        -الحرية الشخصية       ما القيم المستفادة من الدرس ؟ ـ8
========= =============================================== 
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Set book questions - 2011 / 2012 Grade Seven 

unit 7 -Set book  -Grade 7  
orn in the North African city of Ceuta .He was b    Idrisi born?  -Where was AI  -1 

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

 He was from Italy.        Where was Leonardo Davinci from?  -2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
He invented a flying machine.           What did he invent?  -3 

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

Mahal, chichen Itza, Christ Taj Name some of the new seven wonders?  -4 
 

Redeemer, Colosseum, Machu Picchu, Petra and the Great Wall of China.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

vented the first plane. They in      What did the Wright brothers invent?  -5 
======================================================= 

8Set book unit  
It is an area where wild animals and birds can live What's a wild life reserve? -1

free and safe.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
It's an ancient city in Jordan.           What is Jerash? Where is it ? -2 

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

  ent to the theatre to see the gladiators, They wHow was life like in old Jerash ? -3 
 

they had public baths, and they used simple furniture.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ets, or it is the scientific study It is the study of stars and plan What's astronomy? -4
of the space.  

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

It's the study of ideas and the meaning of existence.    What's philosophy? -5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- What improvements did Arabs introduce to Europe?  

 
new farming techniques -c    musical instruments -b    they improved astronomy -a 

     

.the Arabic numbers  -d 

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

7- Why was Cordoba a very important city?   
 

It had a great library with 500000 manuscripts.  

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

8- Mention two musical instruments that were introduced to Europe by the Arabs?  
the flute  -b     the oud -a 

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

He is a famous Italian physicist and astronomer.       Who is Galilei Galileo ?-9 
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10-Mention two ways that were used for telling time in the past?  

the hour glass. -c        the sundial -b        the water clock -a 

======================================================= 

9it Set book un 
They earn their living by working hard.    How could people earn their living?  -1 

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

2- What does a zookeeper do?  
 

their behavior. He should understand the animals and  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

He works in national parks.           Where does a park ranger work? -3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
He wears a uniform.         What does a park ranger wear?  -4 

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

5- Mention two things does a biologist study?  
 

rine plants and animals. He studies ma 

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

I should label the luggage carefully.  What should you do before traveling?  -6 
 

wear comfortable clothes.  I shouldn't forget or lose the passport. I should 
========================================================= 

 10 Set book unit 
I'd like to be ( a doctor) in the future.  What would you Iike to be in the future?  -1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(students' own answers)    What are your interests and hobbies?  -2 

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

e time in ( reading stories)I spend my fre  How do you spend your free time?  -3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I'd like to become ( a scientist)        What is your ambition?  -4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- Name some industries are done in Kuwait?  

 

music industry  -food industry  -Oil industry  

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

A judge should be fair.      e be? How should the judg -6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I should respect the law and do all my duties. How could you be a good citizen?  -7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
They have great minds.   Why do special people get The Noble Prize? -8 

========================================================== 
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Set book unit 11 
1- What’s a water pump?  

used for taking water up from a river. It's a machine      

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tin containers, plastics and paper.   Which material can we recycle and reuse?  -2 

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

It is made of very old trees.       How is coal usually formed?  -3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

It's usually found under the ground.          lly found? Where is coal usua -4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- Why is coal important?  

 

Because it can be used to provide heating and electricity. 

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

6- What's oil made of ?  
 

It's made of tiny pieces of very old dead animals and plants.  

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

It is found deep under the ground.         . Where is oil found? -7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

able. Renewable and nonrenew      What are the main kinds of energy?  -8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9- What's a renewable source of energy? Give example?  

 

It is a source of energy that can be used again and again, like the sun, the wind and 

wing water. the flo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-What's a non-renewable source of energy?  
 

It's a source of energy that's limited or has an end.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11- Which source of energy is better? Why?  

 

The renewable sources of energy are better because they are free. They don't 

damage the air.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- When is gas usually found?  
 

It is usually found above the deposits of oil.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13- How can we make use of the natural gas?  

 

We can transport it in pipelines. We can turn it into liquid and store it.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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14-How can we make use of the wind power?  
 

dmills to make electricity. We can use it in win 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15- How can we get energy from the sun?  

 

We use special big mirrors that collect it during the day. 

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

16- How is gas transported to other countries?  
 

Gas is transported to other countries by pipelines.  

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

17- How can we produce electricity from water?  
 

We can produce electricity from water by using turbines.   

========================================================== 

12Set book unit  
is usually hot, dry and humid.  It  What's the weather like in Kuwait in summer?  -1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Mention two problems that affect our Earth nowadays?  

 

pollution -b      .Global warming  -a       

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

3- How can we measure the temperature?  
 

We can measure the temperature by using a thermometer.  

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

4- Mention two problems that may happen because of the climate change?  
 

floods  -b           Forest fire-a 

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

5-What may happen to glaciers and ice caps in 100 years from now?  
 

They will melt and turn into water. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- What are the main causes of environmental pollution? 
 

and factories.  The smoke from vehicles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- How will house work be done in future? 
 

The house work will be done in future by robots.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8- How can we save the environment?  

 

By recycling -b            By setting laws to stop cutting down forests  -a 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We can carry them wherever we go -aHow is the mobile useful?          -9 
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We can send messages and also take photos  -b 

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

We can store a lot of information on it.  sk ( CD ) useful? How is a compact di -10 
==========================================================  

 

 : Holidaysه  الوحدة السابع
 

       Every holiday I travel with my family. We go to Bahrain. We always visit our 

relatives there. We stay few days in Bahrain. My favourite moment is when we go 

to the beach. I have a nice time there. 
=========================================================== 

  : Sabah Al Ahmed Reserveه الوحدة الثامن
 

       Last year, we went to a beautiful reserve. In 2004, His Highness the Amir 

opened it. It was full of endangered animals. We saw rare birds there. The reserve 

has beautiful plants and flowers. We had a nice time there. 
=========================================================== 

 : Animal Trainer واناتمدرب الحي  :ه الوحدة التاسع
 

     The animal trainer trains animals. He has to be patient. He has to work with 

actors and the police. His work is different every day. He never gets bored. He has 

to be strong and fit . The animal trainer's job is very interesting. 
===========================================================   

  : My free time الرابعة الفترة -الوحدة العاشرة 
 

       I spend my free time in doing many useful things. I always play football with 

my friends. I sometimes surf the Net for information. I usually help my parents at 

home. At night, I watch football matches. I never waste my free time. 
===========================================================  

  : Recycling and reusing إعادة التدوير ه الرابع الفترة - 11 ـالوحدة ال
 

   Recycling and reusing materials are very important in our life. Every one has to 

care about them . For example, when you use one side of a sheet of paper, you can 

use the other side. After using both sides, you can send it for recycling. Glass 
bottles and plastic containers can be washed and reused. This helps to save our 

planet. 

===========================================================  
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 The weather in Kuwait  12الوحدة   "الجو في الكويت" تعبير عن 
 

 People. summerin  hot, dry and dusty. It is changeableis  Kuwaitin  weatherThe 

 in fine and cool. It is winterin  cold and cloudy. The weather is light clotheswear 
season springhe t prefer. I spring and autumn 

===========================================================  
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 م2201 /1201 السابعللصف   ثانيالفصل المذكرة العلوم 

 :المصطلح العلمي 
     

  . بينها في ما ستناد إلي أوجه التشابهباالعملية ترتيب األشياء في مجموعات  :التصنيف ـ 1
 

         .                         لدراسة العلمية لكيفية تصنيف الكائنات الحية ا :علم التصنيف ـ 2
 

  .                            عبارة عن مادة وراثية محاطة بغالف بروتيني  :الفيروس  ـ3
 

       .                      خر ويغذيه آالكائن الذي يأوي كائنا  :ائل ـ العـ4
 

بل تحتوى على مادة نووية فيها  نواة محاطة بغالف ىكائنات مجهريه الخلية ال تحتوي عل :ـ البدائيات 5
 .                   DNAر من الحمض النووي جزيء مستدي

 

            .انقسام خلية بكتيرية واحدة إلى خليتين بكتيريتين متماثلتين   :ـ االنشطار الثنائي 6
 

        .خلية بكتيرية لها جدار سميك واق  : ه داخليهجرثومـ 7
 

              .تراكيب دقيقة تشبه الشعر  :األهداب  ـ8
 

     .خاليا تتكاثر فيها البالزموديوم  : ــراثيم الج ـ9
 

      .مرض تسببه طفيليات ذوات األقدام الكاذبة لإلنسان  : الدسنتاريه األميبيهـ 10
 

    .المادة التي تكون الجدران الخلوية للطحالب البنية وتشبه الجيالتين  :ـ االلجين  11
 

     .               ور النباتات تركيب للطحالب البنية يشبه جذ :ـ الماسك 12
 

 .                   بصدفة صلبة تشبه الزجاج   ىطحالب لونها ذهبي وتغط :ـ الدياتومات 13
 

                         . هالخيوط الفطري كتل من :ـ الغزل الفطري 14
 

      .تكاثر خاليا  فطر الخميرة  ال جنسيا  طريقة :ـ التبرعم 15
 

      كائنات تتكون من فطر وطحلب يعيشان معًا :ألشنات ـ ا16
 

  .               القوة التي تحدث عندما تتالمس سطوح األجسام أثناء الحركة :ـ االحتكاك 17
 

                                             . ميل الجسم لمقاومة التغيير في حركته  : ـ القصور الذاتي  18
 

          .     القوة المؤثرة في جسم تساوي حاصل ضرب عجلة تحركه في كتلته :نيوتن الثاني ـ قانون 19
 

  .          لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في االتجاه   :ـ قانون نيوتن الثالث 20
 

 القوة اتجاه فياحد الشغل الذي تبذله قوة مقدارها نيوتن واحد لتحريك جسم مسافة متر و :الجول ـ 21
 

 .                              النسبة بين الشغل الذي تنتجه اآللة والشغل المعطى لها  : الكفاءة اآللية ـ 22
 

                .                                                المقدرة على بذل شغل  :الطاقة ـ 23
 

 .                                                     ن المقاومة وقوة الجهد النسبة بي :الفائدة اآللية ـ 24
 

         .                         مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع لجسم ما  : الطاقة الداخليةـ 25
 

                 .       مؤثر خارجي يبدئ حركة الجسم أو يوقفه أو يغير اتجاه حركته  :القوة  ـ26
 

                 .                       المكان الذي يبدأ منه الزلزال  :بؤرة الزلزال ـ 27
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           .    قوة اإلجهاد التي تحرك لوحين بعيدا عن بعضهما البعض  :شد ـ 28

 والدمار الحادث  مقياس يعتمد على شدة الزلزال التي يتضمن مقدار الحركة األرضية  : مقياس ميركاليـ 29
 

          .          قوة  تؤثر في الصخر لتغير من شكله أو حجمه  : إجهاد ـ 30
 

 .موضع ضعيف من القشرة األرضية حيث تخرج المادة المنصهرة إلى السطح من خاللها :البركان  ـ31
 

         .   خاصية المعدن الذي يتشقق على امتداد سطح مستو  :تشقق ـ 32
 

             . عندما تصل إلى السطح  هالصهار :الحمم  ـ 33
 

 .      مادة طبيعية صلبة غير عضوية ذات تركيب كيميائي محدد وتركيب بلوري خاص  :المعدن  ـ 34
 

                     . قابلية المعدن لمقاومة الخدش  :ه الصالدـ 35
 

          . جاهين متضادين الذي يدفع كتلة من الصخر في ات اإلجهاد :جز  ـ 36
  ========================================================== 

 :ماذا يحدث في كل حالة من  الحاالت التالية  
 

 ؟عند نمو اليوجلينا عند وضعها في مكان مظلمـ 1
 

 .محيط تموت ألن لها القدرة على أن تعيش من دون ضوء وتستطيع تناول الطعام من الماء ال ال

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

 ؟عندما البكتريا تعيش في ظروف بيئية غير مالئمة ـ 2
 

 .تكون جدار سميك حول نفسها وتسمي جرثومة داخلية تتحمل الغليان والتجمد 

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

 ؟عند تناول طعام ملوث بالبكتيريا السالمونيلالـ 3
 

 .يعرف بتسمم السالمونيلال ومغصا معديا وهذا ما وإسهالالشعور بصداع وارتجاف وغثيان 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سوف يحتفظ بالسم في جسمه وعندما يتناول الناس هذه  ؟عندما يتغذى المحار على طحالب ثنائية األسواطـ 4
 

 .الحيوانات المحتوية على السم فإنهم يمرضون أو ربما يموتون 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟عندما تدخل جراثيم البالزموديوم مجرى دم الشخصـ 5

 .سوف تنمو وتتكاثر وتدخل جراثيمه خاليا الدم الحمراء وتحطمها 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تغطس الصدفة إلى قاع البحار مكونة طبقات سميكة بعد ماليين السنين وترفع   ؟عندما تموت الدياتوماتـ 6
 

 .هذه الطبقات المترسبة حيث يمكن تعدينها أو استخالصها وتستخدم في العديد من الصناعات

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ن التشحيم يقلل من االحتكاكأل   ؟الدراجة أو السيارة  أجزاءتشحيم ـ 7

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

 .ه ارة لعود الثقاب وإشتعاليؤدي االحتكاك إلي رفع درجة الحر   ؟تحريك عود ثقاب علي شريط القدحـ 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يستمر الجسم في الحر   ؟إذا تالشت قوة االحتكاك بين جسم متحرك والسطح المالمس لهـ 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .دون تغير اتجاه القوة اآلليةتقل الكفاءة      ؟عند استبدال بكره ثابته ببكره متحركة  -10
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 .ويتغير اتجاه القوة اآلليةتزداد الكفاءة     ؟عند إضافة بكره متحركة لبكره ثابتة  -11

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

 ؟عندما يقفز غطاس يقف علي لوح الغطس ألسفلـ 12
 

 .أعلى إلىتجعل الغطاس يرتفع  هطاقة مروني إلىحتى يخزن طاقة وضع وتتحول هذه الطاقة 

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

 .ويقلل الجهد الالزم  اآلليةيزداد الفائدة ؟     للفائدة اآللية عند زيادة زاوية الميل للمستوى المائل ـ 13
  ========================================================== 

  ؟ ليال عندما تتكسر على الرمال سواط بريقا تجعل األمواج تتألألللطحالب ثنائية األـ علل 1
  
 

 .ن  الطحالب ثنائية األسواط تحول الطاقة الكيميائية المختزنة إلى ضوءأل

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟السطح صنع غذائها تستطيع الطحالب الحمراء التي تنمو عميقا أسفل ـ علل 2

 
 

 .بسبب الصبغة الحمراء التي يمكن أن تستغل الطاقة من الضوء الضئيل الذي ينفذ أسفل سطح المحيط 

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

 ؟اإلنسان  تتكاثر البكتريا بسرعة بمجرد دخولها جسمـ علل 3
 

 .ن درجة الحرارة الداخلية لجسم اإلنسان مناسبة لنمو البكتريا أل

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

 ؟يستخدم العلماء البكتريا في التخلص من بقع الزيت المسكوب ـ علل 4
 

 

 ؟د الكيميائية الخطرة في الزيت إلى مواد أقل ضرراألنها تحول الموا
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟صعوبة تصنيف الفيروسات  ـ علل 5
 

 .ة ال تتناسب مع أي من الممالك الخمس -أنها ال تتوافق مع أفكار النظرية الخلوية  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟أهمية تصنيف الكائنات الحيةـ علل 6

 .لكي تكون دراسة أسهل للكائنات الحية

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 بسبب تصنيف الفطريات والبكتيريا  ؟تصنيف العلماء للكائنات الحية إلى مملكتين فقط لم يكن دقيقا ـ علل 7

 

 .كنباتات مع أنها ال تقوم بعملية البناء الضوئي ومن الصعب تصنيف اليوجلينا ألنها تمتلك صفات المملكتين 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 البقعة العينية ليست عينا فعلية بل توجه الضوء الساقط ؟تعتبر البقعة العينية تكيفا ذات قيمة لليوجليناـ علل 8

 

 .أن يسبح تجاه الضوء إلىعلى البقعة العينية فعل السوط فيدفع الكائن الطالئعي 

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

 ؟وجود الطحالب البنية على سطح المياه مفيدة جداـ علل 9
 

 .بسبب احتوائها على مثانات هوائية ال تحويها النباتات فتحفظ بقائها على سطح المياه 

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

 ألن هذه المواد الكيميائية تقوم بتفتيت المادة  ؟العصارات الهاضمة في الفطريات لها أهمية كبيرة ـ علل 10
 

 .ه استخدامها كمواد مغذي العضوية إلى مواد بسيطة تستطيع الفطريات
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 .ه الحتوائها على خاليا جنسية خاصة لتبادل المادة الوراثي   ؟لب التكاثر جنسياتستطيع الطحاـ علل 11 

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

 .ه نوي ألن خالياها ال تحتوي على    ؟تسمى أفراد مملكة الطالئعيات بأوليات النواة ـ علل 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ألنها تثبت النيتروجين الجوي في التربة وتحلل الكائنات ؟تعمل البكتيريا على زيادة خصوبة التربة ـ علل 13
 

 .حلالت المعادن إلى النظام البيئيالم الميتة إلى مواد بسيطة تنطلق إلى البيئة ثم تعيد
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟تعيش بعض أنواع من البكتيريا في معدة وأمعاء الحيوانات ـ علل  14
 

 .ألنها تساعدها على هضم المادة النباتية  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .لتقليل الجهد المبذول        ؟العمارات  فيتبنى الساللم بشكل مائل ـ 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ه ألن الحائط لم يتحرك مسافة في إتجاة القو؟   بالرغم من دفع الحائط بقوة إال أنه ال يبذل شغل ـ 16

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

 .االنكسارسريعة ألن الصخور هشة     ؟كم10اقل من  أعماقحدوث الزالزل عند ـ 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ألن المعدن يتكون من مادة غير عضوية وهى تتكون من مادة   ؟ال يعتبر الخشب معدن مع انه صلب ـ 18

 .ه غير حي
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .وغير صلب  عضوي هألن  ؟ال يصنف كمعدن  إنه إالالطبيعة  فيالبترول يتكون  إنرغم ـ 19

   ========================================================== 
 لبسيطة األشكال التالية توضح بعض أنواع الكائنات الحية ا -1

 .التي تتحرك بواسطة األقدام الكاذبة  األولياتمن (    أ )  الشكل   -

 .بازيديةمن الفطريات ال(   ب )  الشكل    -

  .يمثل البرامسيوم (   ج)   الشكل   -

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  . الفيروس تركيب المقابل يوضح الرسم -2

 . فيروس ملتهم البكتيريا  اذكر اسم الفيروس ؟ -
 (  1 ) الجزء الذي يمثل المادة النووية هي رقم  -

 

 .ه بكتيرييوضح الرسم المقابل خلية   -3

  هالنواة غير حقيقي –ال تحتوي على عضيات :سبب اختيارك  -

 

 
 

 

 

المادة 

 غالف بروتيني  الوراثية 

 يلذ

 ألياف الذيل 
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 لديهم وظيفة متشابهة( 3)ورقم ( 1)المكون رقم ـ 4

 وضح ذلك؟ 

 رحدد على الرسم مكونات الفط
  عش الغراب  ما اسم الفطر ؟  -

  هفطريخيوط يحتوي على ( 3)المكون رقم  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لديهم وظيفة متشابهة( 3)ورقم ( 1)المكون رقم ـ 5

 وضح ذلك؟ 
 . حساس بالضوءلإل(   1) البقعة العينية  -

 . يحرك اليوجيلينا باتجاه الضوء(  3) السوط  -

 . البالستيدات الخضراءهو  (2)المكون رقم  -
 . يعملية البناء الضوئ  وظيفته القيام بـ -     

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

 :األوليات الشكل يوضح كائن حي من  -6

 أكمل البيانات على الرسم  -

 (3)اذكر وظيفة الجزء رقم  -
 يساعد الكائن الحي  على الحركة  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 : رتب األشكال التالية حسب أولوية حدوثها خالل االنشطار البكتيري 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 :ارسم أشكال البكتيريا فيما يلي  -7

 
 

                  

 بكتيريا لولبيه                         بكتيريا كرويهبكتيريا عصويه                                           

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

 خياشيم

 السيتوبالزم 1

 النواة  2
 األقدام الكاذبة 3

 فجوة غذائية

 

1

  

 

 

 

 ساق

 خيوط فطرية تحت األرض 

  هقلنسو

2
2 

1 

3 
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 :ادرس الرسم الذي أمامك ثم أجيب عما يلي  -8

 (  2)   الجزء الذي يوضح المادة النووية في الخلية البكتيرية هو رقم 

 (  4  )عن حركة الخلية هو رقم  المسئولالجزء 
 (  3  )الجزء الذي يوضح الريبوسومات هو رقم  

 (  1  )الجزء الذي يوضح جدار الخلية هو قم    

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :الرئيسية له  األجزاءأكتب ، كان نشط لديك بر -9

 

==========================================================  

 الرسم

   

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 فطر البنسيليوم فطر عفن الخبز خميرةفطر ال عش الغراب اسم الكائن الحي

المجموعة التي 
 ينتمي إليها

 الفطريات الناقصة الفطريات الخيطية الفطريات الكيسية فطريات البازيدية

 
 

 

 
 المقارنة

 
 

 

 البراميسيوم األميبا اسم الكائن الحي

 الهدبيات ذوات األقدام الكاذبة المجموعة التي ينتمي إليها

 األهداب األقدام الكاذبة على الحركة يساعده التركيب الذي

 (1 ) 

 (2 ) 

 (3 ) 

 (4 ) 

 

 

 قناة البركان 

حجرة 

  هالصهار
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 مرض المالريا مرض النوم اإلفريقي المقارنة

 البالزموديوم  السوطيات الكائن المسبب للمرض

 بعوضة األنوفيليس  ذبابة تسي تسي  الكائن الذي ينقل المرض

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 النسيج المصاب المرض

 (الدماغ والحبل الشوكي ) النسيج العصبي  السحايا

 األمعاء الدقيقة  الكوليرا

 الرئتان  السل

========================================================== 

الفائدة  فقط  احسب( نيوتن  20)بقوة مقدارها  ةباستخدام رافع( نيوتن  400) جسم وزنه  منارإذا دفعت  -1

 .اآللية
 ق \مق = الفائدة اآللية    : القانون

 20=  20 \ 400= الفائدة اآللية    :الحل 

==========================================================  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 وائية  ال ه الحقيقية   األثرية    الكرويه الحلزونية  
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 :تقسم األوليات حسب طريقة تحركها إلي 

الدوسنتاريا األميبيه: تسبب مرض هذات األقدام الكاذب

 البراميسيوم         :مثل                                                                                                             
                                                                     

 الهدبيات                                                            

  النوم األفريقي : تسبب مرض                                                                                                      

                                                                       االمال ريتسبب مرض     السوطيات

 الجرثوميات                                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

 

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

 

Figure 28.7
9 m

Figure 28.7
9 m9 m

 هالموجات الزلزالي   

 ( هطولي) أولية  -1  هالمستعرض) الثانوية ـ2 هالسطحيـ 3
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 تحرك                                        خالل                                           
  

 تزداد بزيادة                                 
 

 تزداد بزيادة     

 لـثـم               
 

 

 

========================================================== 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 الشغل    

 مسافه جسم     قوة

 آالت مركبة آالت بسيطة 
 

 روافع الفأس البكرات البرغي
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 م2012/  2011 بعساللصف ال ثانيالفصل ال جتماعياتاال مذكرة
 

 :تعاريف ال
 

 .المساحة المطلقة ÷ عدد السكان الكلي  : هالسكاني هالكثافـ 1
 

 .تزايد عدد السكان نتيجة للزيادة الطبيعية والهجرة  :النمو السكاني ـ 2
 

 .زيادة معدل المواليد على معدل الوفيات :الزيادة الطبيعية للسكان ـ 3
 

 .عن طريق الهجرة  الزيادة الناتجة : الزيادة غير الطبيعية للسكانـ 4
 

 .هجرة السكان من القرى إلى المدن :ه الداخليه الهجرـ 5
 

 .هجرة السكان من دولة إلى أخرى  : هالخارجي هالهجرـ 6
 

 .(موارد مائية  –مراعي  –غابات ) ثروات ال دخل لإلنسان في وجودها  :ه الموارد الطبيعيـ 7
 

 .ستغاللهم للموارد الطبيعية عدد السكان وتوزيعهم وا :ه الموارد البشريـ 8
 

  .(أموال ) غالت زراعية تزرع  بغرض الصناعة والتجارة  والحصول على نقد  :ه الغالت النقديـ 9
 

 .بقايا نباتات وحيوانات دفنت تحت األرض وتحولت بفعل الضغط والحرارة إلى نفط :النفط ـ 10
 

 .خدامات عديدةغاز مصاحب للنفط تتم إسالته الست :الغاز الطبيعي ـ 11
 

 .قوى محركة لآلالت وعنصر مهم للتقدم االقتصادي :ه الطاقـ 12
 

 .تحويل المواد الخام من صورة إلى صورة أخرى :الصناعة ـ 13
 

 .تنقية الخامات المعدنية وتحويلها إلى صفائح أو سبائك صالحة للصناعة  :الصناعات التعدينية ـ 14
 

 .اج مصادر الطاقة كالنفط والغاز لتصبح جاهزة للتصنيعاستخر : هالصناعات االستخراجيـ 15
 

 .تحويل المواد األولية إلى سلع استهالكية صالحة لالستعمال :الصناعات التحويلية ـ 16
 

 .عملية تركيب وجمع المواد المصنعة على اختالف مصادرها للحصول على سلع :الصناعات التجميعية ـ 17
 

 .على مواد أولية محلية وتعتمد على المجهود البشري وهي األولى في العالمتعتمد  :الصناعات الحرفية ـ 18
 

 .زصناعات تعتمد على كميات كبيرة من النفط والغا : هصناعات بتروكيماويـ 19
 

 .العوامل إلي تساعد على تحويل المادة الخام إلى سلع استهالكية :ه مقومات الصناعـ 20
 

 . صدير واالستيراد بين الدولعمليتي الت :التبادل التجاري ـ 21
 

 .خطة أو طريقة توضع لتحقيق هدف معين : ـ  إستراتيجية22
 

 .السلع التي تنقل من دولة إلى أخرى :الصادرات ـ 23
 

 . السلع التي تشتريها الدولة من الخارج لسد احتياجاتها :الواردات ـ 24
 

 .ة التبادل التجاري بين الدول العربي :ه التجارة البينيـ 25
 

 .زحف رمال الصحراء على المناطق الجافة وشبه الجافة :التصحر ـ 26
 

 .الضرر الذي يلحق بالتربة والهواء والماء :التلوث ـ 27
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 .بقاء عناصر الطبيعة في حالة من التوازن لتؤدى وظائفها على أكمل وجه :التوازن البيئي ـ 82

 .تخطيط والمشاركة من الجميعتعني التطور والتطوير الذي يتطلب ال :ه التنميـ 29
 

 .برامج تحسين نوعية الحياة :ه التنمية المستدامـ 30
 

 .توثيق الصالت بين الدول العربية لتحقيق مصالحها المختلفة  :التضامن العربي ـ 31
 

  .دولة عربية22ومقرها مدينة القاهرة وتضم  1945تأسست عام  :ه العربي هالجامعـ 32
 

 . م في مدينة أبو ظبي ويضم دول الخليج الست1981تأسس عام   : خليجيمجلس التعاون الـ 33
========================================================= 

 .دولة 22يتألف الوطن العربي من مجموعة دول عربية عددها ـ 11
         

 . 318.321بنحو 2006يقدر عدد سكان الوطن العربي حسب إحصائية عام ـ 2
 

  .مصر أكثر الدول العربية سكانا دولة تسمى ـ 3
 

  . القمر جزر أقل الدول العربية سكانا دولة تسمى ـ 4
 

 .الصومالالدولة العربية التي تحتل المركز األول في الثروة الرعوية ـ 5
 

 .المغربالدولة العربية التي تحتل المركز األول في إنتاج األسماك ـ 6
 

 . منطقه الخليج العربي وسهول دجلة والفرات  ربي يأتي من منطقةمعظم إنتاج النفط العـ 7
 

 . السعوديةالدولة العربية األولى في إنتاج واحتياطي النفط ـ 8
 

 .قطرالدولة العربية التي تجتل المركز األول في إنتاج الغاز الطبيعي ـ 9
 

 . نياموريتاالدولة العربية التي تحتل المركز األول في إنتاج الحديد ـ 10
 

 الدولة العربية التي تحتل المركز األول فيما تملكه من الفوسفات والنحاس والرصاص والمنجنيز ـ 11

 . المغرب
 

 . أوبك تعرف منظمة الدول المصدرة للنفط باسمـ 12
 

 . أوابكتعرف منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط  ـ  13
 

 .م1968  عام( وابك أ)  الدول العربية المصدرة للنفط أنشأت منظمةـ 14
 

  .هالتحويلي الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات من أنواع الصناعاتـ 15
 

 .ريودى جانيرو. عقد مؤتمر قمة األرض لمواجهة التلوث في مدينة  ـ16
 

 .م1945مارس عام  22تم تشكيل الجامعة العربية في  ـ17
 

 1981.معام  مايو 25أعلن قيام مجلس التعاون الخليجي في  ـ18
 

     .اهلل السالم الصباح   عبدتأسس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في عهد الشيخ  ـ 19
 

 .  70 يتوزع السكان في الجناح العربي اإلفريقي بنسبة تبلغـ 20
 

 .  مصرأكثر الدول العربية سكانا دولة تسمى ـ 21
 

 .  %36 ي الوطن العربيتبلغ نسبة مساحة األراضي المزروعة فـ 22
 

 . الصومالالدولة العربية التي تمثل المركز األول في الثروة الرعوية ـ 23
 

 . المغرب أكثر من ثلث اإلنتاج العربي من األسماك يأتي من دولة عربيةـ 24

 .  السعودية الدولة العربية األولى في إنتاج واحتياطي النفط ـ 25
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 .   0196 في بغداد عام ( أوبك ) ة للنفط تأسست منظمة الدول المصدرـ 26
 

 .  فيينا  المقر الحالي لمنظمة أوبك في مدينة ـ 27
 

 . دولة  11  د الدول األعضاء في منظمة أوابك يبلغ عدـ 28
 

 .م  1968 عام( اوابك ) منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أنشأت  ـ 29
 

 . 50 ن في العالم العربي عنيتجاوز عدد األنهار الدائمة الجريا ال ـ30
 

 .م 1992عقد مؤتمر قمة األرض في مدينة ريودى جانيرو عام  ـ31
 

 .  1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية عام ـ32
 

 .دول  6 يضم مجلس التعاون الخليجي دول عربية عددها ـ 33
 

   الكويتية في دولة عقد أكبر مؤتمر قمة عربية اقتصادية منذ نشأة جامعة الدول العرب ـ35
 

 .مصر أولى الدول العربية في إنتاج القطن -36
 

 .ه السعودي أولى الدول العربية في إنتاج التمور -37 
 

 . اليمن أولى الدول العربية في إنتاج البن -38
 

 .الصومال أولى الدول العربية في إنتاج الموز -39
 

 .سوريا أولى الدول العربية في إنتاج العنب -40
 

 . فيينا المقر الحالي لمنظمة أوبك في مدينةـ 41
 

 . الكويت مقر منظمة ألكسو في مدينةـ 42
 

 . ريودى جانيرو عقد مؤتمر قمة األرض في مدينةـ 43
 

 . أبو ظبي أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي في مدينةـ 44
 

 .هره القا م في مدينة1945تم تشكيل جامعة الدول العربية عام ـ 45
 

 .ه السعوديأكثر الدول العربية سكانا في الجناح األسيوي ـ 46
 

 .مصر أكثر الدول العربية سكانا ـ 47
 

 .   النقديه تعرف الغالت التي تزرع بغرض التجارة والحصول على النقد باسم الغالت  ـ 48
                                     

 .المغرب ل في إنتاج األسماك الدولة العربية التي تحتل المركز األوـ 49
 

 .قطر الدولة العربية التي تجتل المركز األول في إنتاج الغاز الطبيعي ـ 50
 

  .موريتانيا  الدولة العربية التي تحتل المركز األول في إنتاج الحديد ـ 51
 

    . 1968عام ( وابك أ) الدول العربية المصدرة للنفط  أنشأت منظمةـ 52
 

 .    اإلستخراجية صادر الطاقة كالنفط والغاز والفحم من الصناعات استخراج مـ 53
                                                                                                                                                                                                                  

  .األوروبية  األسواق التي تحتل المكانة األولى بالنسبة لتجارة الصادرات العربية هي األسواق ـ 54
 

 .التصحر بزحف رمال الصحراء على المناطق الجافة و شبه الجافة يعرف ـ 55
 

 .  عضوا  22تضم جامعة الدول العربية حاليا ـ 56
 

 .م 1961ي للتنمية االقتصادية العربية عام تم إنشاء الصندوق الكويتـ 57 

 .ظبي  أبوم في مدينة 1981أعلن قيام مجلس التعاون الخليجي عام ـ 58
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 .ألكسو  تعرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باسم ـ 59

 

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

 والثمار هالفواك غالت صناعيه وتجاريه الحبوب الغذائية

 الذرة

 القمح
 الشعير

 القطن

 البن
 زيتونال

 قصب السكر

 العنب

 التمور
 الموز

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

=========================================================== 

                                                         

 

 

 الصناعات البتروكيماويه الصناعات الحرفية الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجيه

 صناعة أنابيب البالستيك صناعة الفخار صناعة الخشب اج الفحماستخر

 صناعة األسمدة 

 الصناعات التجميعية الصناعات التحويلية الصناعات اإلستخراجية وجه المقارنة

 

 التعريف

تقتصر على استخراج 

 مصادر الطاقة

ى تحويل المواد تقوم عل

األولية إلى سلع 

 استهالكية

هي عملية تركيب وجمع 

المواد المصنعة على 

اختالف مصادرها كي 
 نحصل على سلع متنوعة

 

 أمثلة

استخراج النفط والغاز 

والفحم وخامات المعادن 
 واألمالح

الصناعات الغذائية 

وصناعة المنسوجات 
وصناعة الخشب 

والورق وصناعة 

 مشتقات النفط

عة تجميع قطع صنا

 السيارات

 منظمة أوابك منظمة أوبك وجه المقارنة

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط منظمة الدول المصدرة للنفط تعريف المنظمة

 الكويت فيينا مقر المنظمة

الحفاظ على حقوق الدول المصدرة  -1 أهداف المنظمة
 .للنفط

استقرار أسعار النفط في األسواق  -2

 .العالمية

 .تعميق التعاون بين الدول المنتجة -1
تأمين وصول النفط إلى األسواق  -2

 .بأسعار عادلة

 المؤتمر -1 أجهزة المنظمة

 مجلس المحافظين -2

 األمانة العامة -3

 المجلس الوزاري -1

 المكتب التنفيذي -2

 األمانة العامة -3
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                    العوامل المؤثرة في توزيع السكان                                                
 
 

      هعوامل بشري                                                                  هعوامل طبيعي          
            

 موارد المياه            التضاريس               
 السهول والوديان                                                             

 الرمال والصحارى               األنهار                                     

 الجبال والهضاب                األمطار                                   

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

 أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي                                              
                                                   

 

 الغالت الصناعية والتجارية              الفواكه والثمار بوب الغذائية              الح             
 

 العنب                   البن          الذرة                                         

 الحمضيات            الشمندر                              القمح                                       

 غ                                التمورالصم       األرز                                           

 القطن                                 التمور                                                         

                                                                   قصب السكر                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقومات الصناعة                                              
                                                                   

 

 همقومات بشري                                                                          همقومات طبيعي 
                                                                                                    

 

 لمواد الخام       الطاقة    رؤوس األموال    األيدي العاملة    المهارة والخبرة     السوق      وسائل النقلا
===========================================================  

 .ةبسبب اتساع المساحة الخصبة الصالحة للزراع  ؟يتركز السكان في مصر بجوار دلتا نهر النيلـ علل 1

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟العاملة في الدول العربية إلى الخليج العربي األيديهجرة ـ علل 2

 

 .بسبب الزيادة السكانية في بعض الدول العربية توفر فرص العمل في منطقة الخليج   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟تختلف المنتجات الزراعية من دولة عربية إلى دولة عربية أخرىـ علل 3

 

 .بسبب اختالف المناخ والتربة ومدى توفر المياه  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ألنها األكثر انتشارا في المراعى العربية ه؟تحتل األغنام العربية مكانا مهما ضمن الثروة الرعويـ علل 4

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟ة المائية في الوطن العربيتنوع الثروـ علل 5
 

 .هألن دول الوطن العربي دوال بحرية تقع على مسطحات مائية واسعة منها المالحة والعذب

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟ من األسماكمساهمة المغرب بأكثر من ثلث اإلنتاج العربي ـ علل 6

 

 .ألن لها سواحل واسعة على المحيط األطلسي والبحر المتوسط

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

 ؟ العربي االقتصادأهمية النفط والغاز الطبيعي في علل ـ 7
 

 . ومصدر لرؤوس األموالألنهما قوة محركة لآلالت والمصانع 

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

 . بسبب ضخامة اإلنتاج وتزايده باستمرار ؟ يتمتع النفط العربي بمكانة مهمة على المستوى العالميـ علل 8
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ألنه ال ينتج عن احتراقه ظهور ملوثات   ؟ يطلق على الغاز الطبيعي اسم الطاقة النظيفةـ علل 9

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .لخلوه من مادة الكبريت والرصاص   ؟ ال يحتاج الغاز الطبيعي إلى عمليات تكريرـ علل 10

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

 أوبك ؟إنشاء منظمة ـ علل 11
 . سعار النفط في األسواق العالميةاستقرار أ -2     للحفاظ على حقوق الدول المصدرة للنفط  -1

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

بسبب قلة األنهار في الوطن  ؟ قلة حجم النقل النهري بالنسبة لباقي وسائل النقل في الوطن العربيـ علل 12
 . العربي

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

ألن التبادل التجاري يعتمد على مدى توافر  ؟ اهتمام الدول العربية بتحديث شبكة المواصالتـ علل 13
 . وسهولة وسائل النقل

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

بسبب سوء استخدام األرض  ؟السودان والصومال وموريتانيا أكثر الدول العربية تهديدا بالتصحر. 14
 . والرعي الجائر

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

 . بسبب تشابه المنتجات العربية   ؟ التجاري بين الدول العربية قلة التبادل. 15
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بسبب عدم توفر مصادر ه ؟ اتجاه عدد من الدول العربية إلى البحار لتأمين حاجاتها من المياه العذب ـ 16

 .ه المياه العذب
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  يؤدى إلى ارتفاع متزايد في درجة حرارة األرض -1ألنه   ؟ خطورة التلوث الناتج عن عادم السيارات ـ17
 

 . نيؤدى إلى تغيير مناخي يهدد بإغراق بعض المد -2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . بسبب مشكلة التصحر والزحف العمراني   ؟ تناقص األراضي الزراعية في الوطن العربي ـ18

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟ أهمية الجامعة العربية في تحقيق التكامل بين الدول العربية ـ19

 

 . ألنها تهدف إلى توثيق العالقات بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها
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لغير يأتي القطاع الزراعي في المرتبة األولى من حيث األهمية في االقتصاد العربي خاصة في األقطار ا

وتختلف المنتجات منتجة للنفط حيث يوفر الغذاء والعمل والمادة األولية لكثير من الصناعات الغذائية  

 . الزراعية من دولة عربية إلى أخرى
 

 ؟أذكر اثنين من المقومات البشرية لإلنتاج الزراعي  ـ1
 

          .واألسواق  رأس المال ـ3         التقدم التكنولوجي ـ2             جهد اإلنسانـ 1

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

 .بسبب اختالف المناخ والتربة ومدى توافر المياه؟    لفقره السابقةاـ علل لما تحته خط في 2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يوفر الغذاء والعمل والمادة األولية لكثير من الصناعات  ـ ما أهمية القطاع الزراعي في االقتصاد العربي ؟3

 . الغذائية
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 –الصمغ العربي  –الزيتون  –القطن  ما المحاصيل العربية التي تمثل أهمية بالنسبة لدول العالم ؟ ـ4
  الحمضيات

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

انجازات عديدة في مجاالت التنمية االقتصادية حققت الدول العربية خالل العقود الثالثة الماضية      
تحقيق التحديات و انطلقت من التعاون بين الدول العربية كوسيلة لمواجهة التنميةهذه  والبشرية واالجتماعية

 الطموحات

 ـ عرف ما تحته خط ؟1
 .تعنى التطور والتطوير وهى عملية تتطلب التخطيط والمشاركة من الجميع :  التنمية

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

 .أذكر اثنين من أهداف التنمية االقتصادية ـ 2
 .ـ تحقيق التكامل بين الدول العربية 2             .استخدام العلم في زيادة اإلنتاج ـ 1

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

 ؟ علل وجود بعض المشكالت التي تواجه التنمية البشريةـ 3
 

 .بسبب مشكلة األميةـ 2.        بسبب ضعف االستفادة من القدرات البشريةـ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عبارة عن برامج تحسين نوعية الحياة    ما المقصود بالتنمية المستدامة ؟ـ 4

***************************************************************** 
ستوى تعددت صيغ التعاون العربي في مختلف الميادين كما تعددت مستويات هذا التعاون سواء على م     

 .أو بين مجموعة من الدول ذات اإلنماء الجغرافي لمنطقة معينة  دولتينثنائي بين 
  

  ـ الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية1؟   أذكر اثنين من الصناديق اإلنمائية العربية ـ 1
 

 ـ  الصندوق السعودي للتنمية3        ـ صندوق أبو ظبي لإلنماء اإلقتصادى العربي2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .م في القاهرة1945مارس  22في  متى تم تشكيل جامعة الدول العربية ؟ وأين ؟ـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ما المقصود بالتضامن العربي ؟ـ 3

 .العمل على توثيق الصالت بين الدول والشعوب العربية وحماية مصالحها السياسية واالقتصادية والثقافية
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 توثيق العالقات بين الدول األعضاء وتنسيق التعاون بينها  جامعة الدول العربية ؟ نشاءإما الهدف من ـ 4
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 . زيادة غير طبيعيةـ 2      زيادة طبيعيةـ 1  ؟أنواع الزيادة السكانيةـ 1

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

 .هجرة خارجيةـ 2                  هجرة داخليةـ 1   ه ؟واع الهجرأنـ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . اآلالتـ 4        هالعامل األيدي ـ3             المياه ـ2         هالتربة الخصبـ 1 ؟ مقومات قيام الزراعةـ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      نقص موارد المياهـ 1؟ الصالحة للزراعة في الوطن العربي األراضيأسباب عدم استغالل ـ 4

 

   اع نسبة الملوحةارتفـ 3       اعتماد بعض األراضي الزراعية على األمطار ـ2
 

 . قلة األيدي العاملة ـ5        األساليب التقليدية في الزراعةـ 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .لمصانع قوة محركة لآلالت واـ 1  ؟ أهمية النفط والغاز الطبيعي في االقتصاد العربيـ 5

                

 . أساس لمشاريع التنمية والعمرانـ 4        مادة خام للعديد من الصناعات ـ 3    مصدر لرؤوس األموالـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .قرب حقول النفط من األسواقـ 2    تاج وتزايد استمراره اإلن ضخامةـ 1   ؟ أهمية النفط العربيـ 6

 

 . ارتفاع نسبة احتياطي النفطـ 4        نتاج انخفاض تكلفة اإل ـ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 المهارة والخبرةـ 3     دي العاملةاأليـ 2      رؤوس األموالـ 1   ؟ المقومات البشرية لقيام الصناعةـ 7

 

 .وسائل النقلـ 5     قالسوـ 4

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

      هالصناعات التعدينيـ 2      هالصناعات اإلستخراجيـ 1   ؟ أنواع الصناعات في الوطن العربيـ 8
 

  هالصناعات البتروكيماويـ 6   هصناعات الحرفيالـ 5     هالصناعات التجميعيـ 4     هالصناعات التحويليـ 3

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

 تنوع مصادر الدخل للدولة ـ 1     ؟ هيماويأهداف الصناعة البتروكـ 9
 

 .تطوير الصناعة في الوطن العربيـ 3       هللصناعات التحويلي هتوفير المواد األوليـ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التصحر               ـ 2       ندرة مياه الري أو تذبذب األمطارـ 1   ؟ زراعيالعقبات التي تواجه اإلنتاج ال ـ10
 

 . تلوث التربةـ 5      الرعي الجائر ـ 4      هالزراعة التقليديإتباع طرق ـ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(إقامة أحزمة خضراء )تشجير بعض المناطق ـ 1   ؟ج مشكلة التصحرعال ـ11
 

 إقامة المحميات الطبيعيةـ 4       استخدام طرق ري حديثةـ 3      للرياح لحماية المزروعات مصداتـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الطرق التقليدية المستخدمة في استغالل المياه ـ 1  ؟ تدنى وفرة المياه في الوطن العربيـ 12

 

 . ال يوجد برامج إلدارة المياهـ 4       .هشبكات نقل المياه قديمـ 3       .النمو السريع للسكان ـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            . هتطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعـ 1 ؟ هعلى الثروة المائي هطرق المحافظ ـ13

 

         .ه مياه الجوفياالستفادة من الـ 4    .ه استخدام وسائل الري الحديثـ 3        .ترشيد استخدام المياه  ـ2
 

 . حيرات والسدودإقامة البـ 5



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال        الجمعية الكويتية للعمل الوطني
 

 www.kwsfna.com 43                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها

 . هالتربتلوث ـ 3                     تلوث الماءـ 2            تلوث الهواءـ 1   ؟أنواع التلوث  ـ4

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

  هتحقيق التكامل بين الدول العربيـ 2     علم في زيادة اإلنتاجاستخدام الـ 1  ؟ هاالقتصادي هأهداف التنمي ـ15
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       .هتوظيف قدرات اإلنسان العربي نحو مجتمع المعرفـ 1    ه ؟البشري هأهداف التنمي ـ16
 

           .ه البشري هالثرو هرفع كفاءـ 4    . توفير فرص العملـ 3     .م بالطفل العربي ورعايته االهتما ـ2
 

 .تعميق المشاركة في الرأي والحوارـ 5
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    .هضعف االستفادة من القدرات البشريـ 1   ه ؟نمية البشريالمشكالت التي تواجه الت ـ17
 

 .وأخرى هالختالف الكبير في مستوى المعيشة بين دولـ 3     .هنقص مشاركة المرأـ 3     .همشكلة األميـ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .تأمين مستوى معيشي الئق للمواطنين ـ 1      ه؟هدف التنمية المستدام ـ18
       

 .هالصحي هضمان الحق في التعليم والرعايـ 3        .هومصادر الطاق األمن المائي هحمايـ 2
 

 هلتبعيوالتحرر من ا هاألمي محوـ 6      .هالحديث هالتقني امتالكـ ـ5           . هرص عمل مناسبإيجاد فـ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .Iهالعربي هاالقتصادي هالصندوق الكويتي للتنميـ 1       ؟هالعربي هالصناديق اإلنمائي ـ19
 

 .هسعودي للتنميالصندوق الـ 3         لإلنماء االقتصادي العربي ظبي صندوق أبوـ 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     . هالزراعي هللتنمي هالعربي هنظمالم ـ1  ؟ التي مقرها دولة الكويت هالمنظمات العربي ـ20
 

 .والعلوم هوالثقاف هالعربية للتربي هالمنظمـ 3       . ربية للتنمية الصناعية و التعدينالمنظمة العـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 للدول المحتاجه هتقديم القروض الميسرـ 1  ؟ هالعربي هاالقتصادي هأهداف الصندوق الكويتي للتنمي ـ21

 

 لمساعدات المادية لقضايا العالم العربي واإلسالميتقديم كافة اـ 2 
 

 تطوير التنمية في الوطن العربي والعالم اإلسالمي  ـ3

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .هك عربي لتمويل المشاريع التنمويإنشاء بن ـ1  ؟ هالعربي هالتنموي هاالقتصادي هأهداف القم ـ22

 

 .االعتناء بالعنصر البشرى ـ4   .هاالستثمار اإلقتصادى بين الدول العربي ـ3   .والفقر هالقضاء على البطال ـ2

===========================================================  
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 الفصل الدراسي الثاني( حل أسئلة التقويم  الصف السابع 
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