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 مذكرة مراجعة للصف السادس المتوسط

 م2017-2016للعام الدراسى / للفصل الدراسى الثانى 

 إيمان العوضى/ إعداد المعلمة 

 

 : عرفى المفاهيم التالية / السؤال االول 

 --------------------------------------------------------------------------------إنتاج النفط -1

 ----------------------------------------------------------------------------احتياطى النفط-2

 --------------------------------------------------------------------الزراعة بدون تربة - 3

 -----------------------------------------------------------الزراعة فى بيوت بالستيكية - 4

 -----------------------------------------------------------------------------الصناعة - 5

 -----------------------------------------------------------------------الدخل المومى- 6

 ------------------------------------------------------------------------الصادرات - 7

 --------------------------------------------------------------------------الواردات- 8

 --------------------------------------------------------------------------الترانزيت-9

 -----------------------------------------------------------------------الساللة -10

 -------------------------------------------------------------------النمو السكانى-11

 ----------------------------------------------------------------الزيادة الطبيعية -12

 -----------------------------------------------------------الزيادة الغير طبيعية - 13

 ---------------------------------------------------------------الكثافة السكانية - 13

  المذكرة ال تغنى عن الكتاب المدرسى:      ملحوظة هامة
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 --------------------------------------------------------------------------الثمافة -14

 ---------------------------------------------------------------------------التلوث -15

 ----------------------------------------------------------------التلوث الضوضائي-16

 ----------------------------------------------------------------------التلوث االرضى -17

 --------------------------------------------------------------------التلوث الهوائى -18

 -----------------------------------------------------------------------طبمة االوزون -19

 ------------------------------------------------------------------------التلوث المائى - 20

 ---------------------------------------------------------------------العمالة المنزلية - 21

 ------------------------------------------------------------------------------العنف- 22

 : أكملى العبارات التالية بما يناسبها / السؤال الثانى 

 -----فى الحمول الشمالية فى حمل يسمى --------------بدأ التنميب عن النفط بدولة الكويت عام -1

 ----------تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط فى الجنوب فى حمل يسمى -2

 ----------------م لدولة تسمى 2008أعلى نسبه إنتاج للنفط فى شهر اغسطس عام -3

 -------------------------تم تصدير اول شحنه من النفط الكويتى عام -4

 ------------------للملكة العربية السعودية تجربة رائدة فى زراعة محصول -5

 -------------ترتبط دول مجلس التعاون بعاللات تجارية مع دول العالم متمثلة فى الصادرات و- 6

 -------ترجع أصول السالالت السكانية فى منطمة الخليج العربية الى جنس البحر المتوسط وشرق -7

 -----------البعثة التى كشفت عن الحضارات فى منطمة الخليج العربية تسمى - 8

 ---------تعد شبه الجزيرة العربية ملتمى الهجرات الخارجية المادمة من آسيا وأفريمياو-9

 ------------------- أعلى دولة خليجية فى نسبة المواطنين هى دولة -10
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 ------------------------ألل دولة فى نسبة المواطنين هى -11

 ------- واللها دولة ----------------------اعلى دولة فى نسبة الوافدين هى دولة - 12

 ------------------الدولة الخليجية التى تحتل المركز االول فى عدد السكان تسمى -13

 -------------الدولة الخليجية التى تحتل المركز السادس فى عدد السكان تسمى - 14

 --------------------اعلى كثافة سكانية فى دولة - 15

 --------وتجمعهم لغة المرآن الكريم هى اللغة --------أبناء دول الخليج العربية يدينون بالدين - 16

 ----------------كل دول الخليج العربية تعرضت لالستعمار ماعدا دولة واحدة تسمى -17

 -----------------الدكتور صالح العجيرى هو عالم -18

 ---------------العام الذى تعرضت فيه دولة الكويت للغزو العرالى هو -19

 -----------------أكبر دولة عربية خليجية من حيث المساحة -20

 ---------المركز الذى تحتله دولة الكويت بين دول الخليج العربية من حيث عدد السكان-21

 ------------------أنشأ مجلس التعاون الخليجى لوات درع الجزيرة عام -22

 ------------تتخذ لوات درع الجزيرة ممرآ لها فى دولة -23

 --------------صدر إعالن الدوحة بشأن ليام السوق الخليجية المشتركة فى يناير عام -24

 بالسعودية ---------------يتخذ مكتب التربية العربى ممرآ له فى مدينة-25

 ------------يجتمع وزراء التربية والتعليم لدول الخليج العربية لوضع السياسات التربوية كل - 26

 بئرآ ---------بلغ عدد االبار النفطية التى احرلها النظام العرالى البائد -27

 -------------العنف ظاهرة -28

 ----------------العنف مرض-29
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 أكملى المخططات السهمية التالية/ السؤال الثالث 

                                من أهم الدول المستوردة للنفط الكويتى 

          

 هولندا                              اليابان-----------------                              

 

                      من أنواع الصناعات المائمة على النفط بدول مجلس التعاون 

          

 -----------                    -----------------البتروكيماويات                              

 

               يربط حوض الخليج العربى بين لارات العالم المديم وهى   

          

 -------------آسيا                              -----------------                              

  

       انواع الهجرات                            

          

 ---------------هجرات داخلية                                                                 

                 الروابط التى تربط بين دول الخليج العربية هى  

          

 ---------      ------------اللغة والدين                    -----------------                              
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                                من مجاالت التعاون بين دول الخليج العربية  

          

 ------------              -----------              --------                    التعاون السياسى         

                                من انواع التلوث 

          

 ----------               ----------------           -----------التلوث الهوائى                              

                                من وظائف العمالة المنزلية   

          

 ----------طباخ                             -----------------                             

 

                                أسباب مشكلة العنف لدى المتعلمين  

          

 ------------                            -----------اسباب اسرية                               

 

 

            المؤسسات االجتماعية التى تسعى لحل المشكالت االجتماعية  

          

 --------هيئة الشباب والرياضة                   -----------------                     
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 (أذكرى السبب )عللى لما يؤتى / السإال الرابع 

 إقامة العديد من الموانئ النفطية فى دول الخليج العربية ؟  -1

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

 اليتم تصدير جميع االنتاج من النفط الكويتى للخارج؟-2

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

 الكتشاف النفط وتصديره أهمية كبرى ؟ -3

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

 اهتمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجى بزيادة الدخل عن طريق التوسع فى صناعة التكرير؟- 4

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

 انتعاش الموانئ التجارية فى دول الخليج العربية ؟ -5

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

 تشابه االثار الحضارية فى دول الخليج العربية ؟ - 6

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

 استقرار السكان فى أطراف شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربية ؟- 7

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

 استقبال منطقة الخليج العربية موجات سكانية من كل المناطق المجاورة ؟-8

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

 ؟  (فجائيآ  )شهدت منطقة الخليج العربية بعد اكتشاف النفط نموآ سكانيآ مضطردآ - 9

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

 عدد السكان فى دولة الكويت ودول الخليج العربية فى تزايد مستمر ؟ - 10

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

 الكثافة السكانية تبدو منخفضة فى منطقة الخليج العربية ؟-11
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ازدهار نمو صناعة النفط وتسويقه فى منطقة الخليج العربية ؟- 12

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

 إنشاء دول الخليج العربية لقوات درع الجزيرة ؟ - 13

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

 

 : أكتبى ماتعرفينه عن  / السإال الخامس 

 0الصعوبات التى تواجه االراضى الزراعية فى معظم دول الخليج العربية -1

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

  0أهم المحاصيل الزراعية فى دول مجلس التعاون -2

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

 0أهم اسباب استخدام البيوت البالستيكية فى منطقة الخليج العربية -3

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

 0الجهود التى تتبعها حكومات مجلس التعاون لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية - 4

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

 0عامل الجذب فى منطقة الخليج العربية - 5

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

 0عامل طرد للسكان من شبه الجزيرة العربية - 6

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

 0العوامل التى ساعدت على زيادة أعداد الوافدين فى دول الخليج العربية - 7

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

 0أصول السالالت فى منطقة الخليج العربية -8

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

 0دور دولة الكويت ودول الخليج العربية فى مواجهة التحديات-9
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------------------------------------------------------------------------------- 

 0أسباب ثقب طبقة االوزون-10

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

 0االضرار الناتجة عن طبقة االوزون-11

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

 0مظاهر التلوث الناتجة عن الغزو العراقى الغاشم على دولة الكويت - 12

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

 0أشكال مشكلة العنف -13

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

  0أسباب مشكلة العنف - 14

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

 حلول مشكلة العمالة المنزلية-15

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

 0المإسسات االجتماعية التى تساهم فى حل المشكالت االجتماعية - 16

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

 0حلول مشكلة العنف- 17

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

 0التحديات التى تواجه دول الخليج العربية - 18

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

 0االخطار المرضية للضوضاء- 19

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

  0اسباب التلوث االرضى-20

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

 0االثار المترتبة على التلوث االرضى - 21
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0اسباب التلوث المائى - 22

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

 0اسباب التلوث الضوضائى - 23

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

 0المشاكل الناتجة عن المشكالت االجتماعية فى دول الخليج العربية - 24

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

 : الحظ خريطة شبه الجزيرة العربية ونفذ ماهو مطلوب/ السإال السادس 

  

 

 

 

 

 

 

 -------حقل برقان يحمل الرقم  -1

 ----------------ظلل الخليج العربى -2

 -----------حقل الغوار يحمل الرقم  -3

 ---------------اقل دول الخليج من حيث عدد السكان -4

 -------------------الدول التى هاجر اليها المعاضيد تحمل الرقم  -5

 ----------------------سهل الباطنة يحمل الرقم  -6

 ---------------------الدولة التى بها مقر  قوات درع الجزيرة تسمى  -7

 ---------بحر العرب يحمل الرقم  -8
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 : إختر االجابة الصحيحة من بين االلواس/ السؤال السابع 

 (1944- 1932-1934- 1945 )بدأ التنميب عن النفط بدولة الكويت فى عام -1

 ( الروضتين – بحرة – برلان –الوفرة  )أول حمل تم إكتشافه فى دولة الكويت يسمى  -2

  ( الرفرة– الروضتين – برلان –بحرة  )أكبر حمل نفطى فى دولة الكويت يسمى -3

  ( الكويت – السعودية – البحرين –عمان  )أعلى نسبة إنتاج النفط لشهر أغسطس دولة تسمى -5

 ( خريص– السفانية – الغوار –بميك  )أكبر حمل نفطى فى السعودية يسمى -6

  ( االرز– الممح – الشعير –الذرة  )للمملكة العربية السعودية تجربة رائدة فى إنتاج محصول -7

  ( اربعة اعوام – ثالثة أعوام – عامين –عام  )يجتمع وزراء التربية لدول الخليج العربية كل -8

 ( االمارات– البحرين – الرياض –الكويت  )ممر مكتب التربية العربية فى -9

-------------- بينما هاجر آل صباح الى ---------------هاجر المعاضيد الى -10

( 733-763-747-737 )احرق النظام العرالى البائد -11

 (1946-1938-1947- 1934 )تم تصدير اول شحنة من النفط الكويتى عام -12

 

 مع تمنياتى بالنجاح والتوفيك للجميع  


