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 م43/33/2432تاريخ اإلصدار :       4/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ة ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجاب

 
  :يليالسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما 

 ُعمان ...................... خليجمروراً ب يوالمحيط الهند يعلى الخارطة مضيق يربط بين الخليج العرب(  1رقم )  –1
 جبل طارق د  ىرمز ج  ملقا ب  باب المندب  أ

 من جهة الغرب  ......................... ياإلسالمو  العربيعلى الخارطة المحيط الذى يحد العالم (  2رقم )  – 2
 الهادئ د  يالمتجمد الشمال ج  يالهند ب   ياألطلس أ

 تركيا   ......................دولة على الخارطة جبال تمتد فى (  3رقم )  – 3
 أطلس د  زاجروس ج  طوروس ب  الحجاز  أ

 الدول اإلسالمية من حيث عدد السكان .........................عد أكبر على الخارطة دولة تُ (  4رقم )  – 4
 المغرب د  إندونيسيا  ج  ألبانيا ب   الجزائر أ
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 ىجرياً عام ................  العربية الخليجلدول  تم إنشاء مجلس التعاون -5
 1447 د  1445 ج  1443 ب   1441 أ

 ... التعاون الخليجي ...............دائرة عرض رئيسية تمر على بعض دول مجلس  -6

 أصغر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة ................... -7
 اإلمارات د  الكويت ج  البحرين  ب  قطر  أ

 لتعاون .....................دول مجلس ا الماء فيمن مظاىر تلوث  -8
 تسرب النفط د  عوادم السيارات ج  الغازات السامة ب  دخان المصانع أ

 دول مجلس التعاون الخليجي بسبب توافر مصادر الطاقة والمادة الخام ورأس المال .......... فيحرفة ازدىرت  -9
 صيد األسماك د  الصناعة ج  الرعي  ب    الزراعة أ
 ................ دائرة عرض ياإلسالمي حوالو العربي العالم يمر ب -14

 91 د  81 ج  71 ب  61 أ
 قع دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء .......................من قارة آسيات -11

 الشمالي الغربي د  الجنوبي الشرقي ج  الشمالي الشرقي ب   يالغرب يالجنوب أ
 بتقسيم فلسطين عام .............. م اً قرار أصدرت األمم المتحدة  -12

 1967 د  1957 ج  1947 ب  1937 أ
 م وأعطى لبريطانيا حق االنتداب على فلسطين ........................ 1924مؤتمر عقد عام  -13

 دولة ألبانيا في الجهة ....................... من قارة أوروبا تقع  -14
 الجنوبية الغربية د  الجنوبية الشرقية ج  الشمالية الغربية ب  الشمالية الشرقية    أ
 السماح للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بالحصول على القروض من اإلنجازات ........لمجلس التعاون -15

 يوجد مقر مجلس دول التعاون الخليجي  في مدينة ............. -16
 الرياض د  جدة ج  المدينة المنورة ب  مكة المكرمة أ
 العاصمة الحالية لدولة نيجيريا مدينة ...................... -17

 الجوس د  كانو ج  أبوجا ب  تاكوم أ
 لدول مجلس التعاون الخليجي من .............. يالوزار يتكون المجلس  -18

 قادة الدول د  وزراء الخارجية ج   وزراء الداخلية  ب  رؤساء الوزراء أ
 

 مدار السرطان د  الدائرة القطبية الشمالية ج   يمدار الجد ب  خط االستواء أ

 سان ريمو د                        بال  ج                         جنيف ب  كامب ديفيد أ

 الثقافية د  العسكرية ج  السياسية  ب   يةاالقتصاد أ
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 دول يبلغ عدد دول مجلس التعاون الخليجي ............... -19
 ثماني د  سبع ج  ست ب  خمس أ
 .............  حدة  اإلمارات العربية المتعاصمة  -24

 ............ مليون كيلو متر مربع العربيتبلغ مساحة العالم  -21

 ...................... ولسه يواإلسالم يمن أمثلة السهول الفيضية فى العالم العرب -22
 األحساء د  نهر النيل ج  سط  البحر المتو  ب  تهامة أ
 ......................  سكان العالم  ياإلسالمو  العربييمثل سكان العالم  -23

 سدس  د  ربع ج  ثلث ب   نصف أ
 .........................اإلسالميو  بالعالم العربيمن العوامل البشرية التي تؤثر في توزيع السكان وكثافتهم  -24

 التضاريس د  المناخ ج  األنشطة االقتصادية ب  هموارد الميا أ
 عدد الدول األعضاء في  منظمة التعاون اإلسالمي   .................. دولة  -25

 سبعة وسبعين  د  سبعة وستين ج  سبعة وخمسين ب  سبعة وأربعين أ
 أكبر الدول العربية من حيث المساحة دولة ...................... -26

 الجزائر د                    اليمن ج               العراق  ب  تونس أ
 يوجد مقر ىيئة األمم المتحدة في مدينة .................... -27

 لندن د  نيويورك ج  باريس ب  موسكو  أ
 .................... فلسطين فيلهم  قوميبتأسيس وطن  وعداً لليهودالذى أعطى  البريطانيوزير الخارجية  -28

 كرومر د  ونجت ج   يلنبأ ب  بلفور  أ
 .................. الغربمن جهة الخليجي دول مجلس التعاون يحد  -29

 يوجد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة ........................ -34
 روما د  ىسيدن ج  جنيف ب  طوكيو أ
 من اإلنجازات ....................... لمجلس التعاون الخليجي     تحقيق التضامن العربي واإلسالمي  -31

 الثقافية د  السياسية ج  العسكرية ب  االقتصادية أ
 ........................ دولة  يتضم ىيئة األمم المتحدة حوال -32

 193 د  183 ج  173 ب  163 أ
 

 الدوحة د  المنامة ج  مسقط ب  أبوظبي  أ

 24 د    18 ج    16 ب  14 أ

 الخليج العربي د  البحر األحمر ج  بحر العرب ب  البحر المتوسط أ
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 جبال تقع فى غربي شبو جزيرة العرب........................... -33
 الحجاز د  شمر ج  طويق ب  ظفار أ
 ...................... من النسبة اإلجمالية للمسلمين يتشكل األقليات اإلسالمية في العالم حوال -34

 %  54 د  %44 ج  %34 ب  %24 أ
 المية للشباب اإلسالمي عام ...................تم تأسيس الندوة الع -35

 م  1982 د  م 1972 ج  م 1962 ب  م 1952 أ
 يوجد مقر جامعة الدول العربية بمدينة ........................ -36

 ......( على منظمة .......................  OPECيطلق مصطلح ) أوبك  -37

 يبلغ عدد دول جامعة الدول العربية ............... دولة -38
 23 د  22 ج  21 ب  24 أ
 تشتهر بها دول مجلس التعاون ........................ التيمن الصناعات  -39

 صناعة اإللكترونيات د  صناعة الطائرات ج  صناعة تكرير النفط  ب  يارات صناعة الس أ
 ............................ تقع فلسطين في غربي قارة  -44

 استراليا د  أوروبا ج   إفريقيا ب   آسيا أ
 
 
 

 فقرة بنصف درجة كل 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 
 
 
 

 الرياض د  الدوحة  ج  القاىرة  ب  مسقط أ

 الدول المصدرة للنفط د  األمم المتحدة ج    يالتعاون اإلسالم ب  التجارة العالمية  أ

 

 ــــ
24 
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 و ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:أ , السؤال الثاني:ضع ) صح ( أمام العبارة الصحيحة
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب صح أ دول مجلس التعاون الذىب  م الثروات المعدنية الموجودة في من أى 41
  ب صح أ يوجد مقر رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة 42
 خطأ ب  أ للسكان توزيع السكان حسب األعمار ييقصد بالتركيب النوع 43
 عدم التدخل في شؤون فى عالقاتها الخارجية  يمن أسس سياسة وطن 44

 دول األخرىال
  ب صح أ

  ب صح أ الدول الفقيرة لديها مستويات منخفضة فى التعليم والرعاية الصحية 45
التأثير على سالمة  إلستقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرةاإليجابية ثار من اآل 46

 في دول مجلس التعاون الخليجياللغة العربية 

 خطأ ب  أ

 خطأ ب  أ تصدر المملكة العربية السعودية لماليزيا السيارات واألجهزة الكهربائية 47
  ب صح أ اإلنجازات العسكرية لدول مجلس التعاون اتفاقية الدفاع المشترك من  48
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 6من  6صفحة  
 

 م43/33/2432تاريخ اإلصدار :       4/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    (على كل سؤال لُتحتسب لو الدرجة  الطالب ذكر نقطة واحدة فى اإلجابة ييكف)         :أجب عن األسئلة التالية    السؤال الثالث : 
        ذكر أىداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ا -أ    

 وضع األنظمة المتماثلة فى مختلف الميادين -2تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس     -1
   يدفع عملية التقدم العلمى والتقن -4تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين الشعوب دول المجلس   -3

 واإلسالمي.       يالعالم العرب بين شعوب دولتفشي الفقر  لمترتبة على : ما النتائج ا -ب  

   يتدىور المستوى الصح -2انتشار األمية      -1
 انخفاض قدرة السكان على االنتاج -4زيادة الديون الخارجية       -3

 ي .وضح الخطوات التى تقوم بها دول مجلس التعاون لتحسين وزيادة اإلنتاج الحيوان -ج  

 تقديم الدعم للمشاريع المتخصصة بتربية الحيوانات والدواجن  -2تقديم الخدمات البيطرية       -1
 تحسين السالالت  -3

 

 درجة بفقرة كل 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                    (على كل سؤال لُتحتسب لو الدرجة  الطالب ذكر نقطة واحدة فى اإلجابة ييكف) :       أجب عن األسئلة التالية السؤال الرابع:
 . البيئةعرف  -أ      

   الوسط الذى يحيط بالكائن الحي فيؤثر فيو ويتأثر بو .ىى 
 

         .منها   اذكر بعضاً  البطالة لها أسباب كثيرة  -ب    

 الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان -2          يواإلسالم يقلة الصناعة فى العالم العرب -1
 ضعف برامج التدريب -5انتشار األمية      -4     يوالفن يعلى حساب المهن يالتركيز على التعليم النظر  -3
 العمالة الوافدة -7     العمل فى بعض المهن والحرف يالعادات االجتماعية بتحاش -6

 لمشكلة التصحر . يبم تفسر : تتعرض دول مجلس التعاون الخليج -ج    

 الجفاف وقلة األمطار      -3إزالة الغطاء النباتى وقطع األشجار   -2زحف الرمال       -1 بسبب
 عبث الكثير من المتنزىين بمناطق النباتات الطبيعية  -5الرعى الجائر       -4  

      
 درجة بفقرة كل 

 " يقبل من الطالب أى إجابة بنفس المعنى "
 أسأل اهلل لكم التوفيقانتهت األسئلة ,,,,, 

 
 

 

 ــــ
3 

 

 ــــ
3 


