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ترشيد استهالك الطاقة   – زيادة الوعي عن طريق عقد الندوات 

التقليل   – شراء المنتجات الموفرة للطاقة  – زراعة األشجار  – 

 من استخدام الوقود في اإلنتاج
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 % 78غاز النتروجين بنسبة 
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 الميزوسفير 

 الستراتوسفير

 األوزون

* 

 التروبوسفير 
× 
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 ترك تلك المصادر وعدم األخذ بها واالطالع على المصادر الرسمية المعتمدة  
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 درجة مئوية  39 درجة مئوية  33

 غير ممطر  ممطر 

الرياح المتوسطة الجنوبية 
 الغربية )ممطرة(

الرياح الشمالية الغربية 
 )جافة( 
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 الموقع بالنسبة لدوائر العرض

 القرب من المسطحات المائية

 االرتفاع عن مستوى سطح البحر

 اتجاه الرياح 

 الشبه: أنها تتألف من نفس العناصر. االختالف: في المدة الزمنية. 

 صح

 خطأ

 خطأ
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أن الحرارة تؤدي إلى تمدد جزيئات الهواء فيخف وزن البالونة فترتفع إلى 

األعلى أما التي في الظل لبودرة الهواء تنكمش جزيئاتها فيرتفع ضغط البالونة  

 ويزداد ثقلها فتهبط إلى األسفل
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 اتجاه الرياح شمالية شرقية

 يمين اتجاهها 
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 الشمس؛ عمودية ومائلة. اختالف زاوية سقوط أشعة  

 االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر.

 الضباب

 ترمومتر تقليدي؛ ترمومتر الكتروني. 

 السقيع

 السحب

 العادي  -الباروجراف؛ البارومتر المعدن 

 دوارة الرياح لقياس حجمهااالنيمومتر لقياس سرعتها، 

 )المرطاب(؛ السيكرومتر  الهيجرومتر
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 علم األرض الجيولوجيا 

 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
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 الغالف الصخري

 الوشاح 

 النواة الداخلية

 النواة الخارجية
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 حرة البرك
 حرة الرحا 
 حرة ثنان
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تجرف الرياح الكتل الرملية من 

باتجاهها وتتراكم مكان إلى آخر 

فوق بعضها في منطقة الهواء 

 الساكنة لتكوين الكثبان الرملية
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 االلتواءات
 االنكسارات والصدوع البراكين الزالزل

 التعرية التجوية

 الجاذبية والمياه الجارية واألنهار الجليدية واألمواج 

 خطأ

 خطأ

 خطأ

 خطأ
 صح

 صح

 تنحصر في تكسير الصخور وفي أغلب األحيان تؤدي التجوية إلى تعرية
 تحرك الصخور والتربة بعد تكسرها أو تآكلها من مكان إلى آخر 
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ارتفاع حرارة الطبقات السفلى من القشرة األرضية الضعيفة يؤدي إلى  

 انصهارها ثم اندفاع الحمم إلى الخارج بأمر هللا.

 بركان حرة رهاط تمتد من شمال مكة وحتى جنوب المدينة المنورة

 رك غرب المملكة يقع مباشرة على ساحل البحر األحمرالببركان حرة 
 الرحا يقع في جنوب سهل ومدينة تبوك بركان حرة 
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 بسبب هطول األمطار
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ض تجارية الصيد الجائر، القطع األشجار، بشكل سلبي واستخدامها في أغرا

 كالفحم واألثاث 
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 حالة المناخ 
 شكل التضاريس
 نوع التربة

 محمية حرة الحرة
 محمية الطبيق

 محمية محازة الصيد 

 الغالف الحيوي

 اإلنسان

 الحيوان
 النبات
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 ارتفاع حرارته على مدار السنة؛ وهطول األمطار حسب الفصول

 بسبب تحملها قلة المياه 

 شمال خط االستواء وجنوبه  18-8في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بين دائرتي عرض ألنه يمتد 

 المناخ والتضاريس ونوع التربة والحياة النباتية والحيوانية لتشابه اإلقليم الواحد في 

 صح

 صح

 خطأ

 خطأ

 خطأ
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تحمل الرياح الرطوبة إلى منطقة باردة تتكثف ثم تتحول الرطوبة إلى حالة مرئية 
 تسمى تكثفا  

 ثقل الهواء على األرض الممتد من سطحها إلى نهاية الغالف الجوي 

 العلوي والوشاح السفلي غطاء صخري يحيط بالنواة وينقسم إلى قسمين: الوشاح 

 تتكون القشرة القارية )السيال( والقشرة المحيطية )السيما(

 القنوات والبرك وتهدد مقدار األسمدة التي في التربة تسبب انسدادا  في بعض

 – تشكل بعض المناطق جيولوجيا   –تؤمن مأوى تعيش فيه الحيوانات  – تقليب التربة  
 تحرك التربة من جانبي األنهار  –تحفر األخاديد  

 الطقس 

 المناخ 
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 خطأ

 صح

 صح

 للضغط الذي يصيب طبقات الصخور من جوانبها أو من أسفلها تحدث عادة نتيجة 

 براكين نشطة 
 براكين هادئة 

 راكين خامدةب

 التضاريس  المناخ 
 النبات الطبيعي

 تقع في اإلقليم الصحراوي 

الضوء إلى األرض وانتشاره والسماح بمرور األشعة المفيدة من الشمس  تنظيم وصول 
األرض من فقدان حرارتها الطبيعية زيع الحرارة والضوء على األرض وكذلك حماية ووت

 وحدوث دورة الماء بإعادة الماء إلى األرض مطرا  
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المملكة العربية  -3مملكة البحرين. -2اإلمارات العربية المتحدة. -1

 الكويت -6قطر. -5سلطنة عمان. - 4السعودية. 
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 مضيق هرمز

 المملكة العربية السعودية 
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لها أثر كبير حيث توجد العديد من المظاهر الطبيعية المتنوعة وهذا يؤدي إلى جذب 
وتلبية رغبات السياح المتنوعة من أمثلة المظاهر الطبيعية الصحراء الرملية  

 والجبال والسواحل والمرتفعات الجبلية
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دول مجلس التعاون ضمن عالقة كبيرة حيث تقع 
نطاق العروض الحارة والجافة فتؤثر على أنواع 

 النباتات مثل نمو نباتات السمر والخزامى
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 له عدة ميزات من أهمها: أنه يتوسط بين ثالث قارات آسيا وافريقيا وأوروبا
 الموقع يشكل نقطة اتصال بري وبحري وجوي بين دول العالم ويطل على مضيق هرمز

 سهول تهامة     سهول اإلمارات   سهول عمان   
    جبال الحجاز     الجبل األخضر   جبال ظفار 

 وادي الرمة     وادي الدواسر    وادي دربات    

 حار رطب        دافئ             في الشتاء    

 حار جاف        بارد             في الشتاء    

 معتدلة              بارد          الصيف والشتاء       

 الخزامىالطلح               الرمث                 
 السمر               الشنان                األقحوان 
 السدر               العرفج                الربلة

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 زيادة الموارد البشرية ويقلل الحاجة إلى استقدام ماليين األيدي العاملة 
 معدالت البطالة وخفض مستوى األجور واستهالك الموارد زيادة 

 عادات اللباس ومناسبات الزواج 
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وتقتصر على بعض األنواع وذلك يعود إلى ضعف  الزراعة في الماضي كانت محدودة 
األدوات الزراعية أما في الوقت الحاضر فقد أولت دول الخليج اهتمام كبير بالزراعة  
ووفرت أحدث اآلالت واألراضي الكبيرة وأصبحت تصدر كان صيد السمك من أهم  

 مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية. 
وأنشئت الموانئ وانتعش االقتصاد العديد من أنشئت شركات متخصصة لصيد األسماك 

 المنتجات الزراعية إلى الخارج
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 كان صيد السمك من أهم مصادر الدخل لسكان المنطقة الساحلية
 أنشئت شركات متخصصة لصيد األسماك وأنشئت الموانئ وانتعش االقتصاد
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 لقربهم من البحر واجادتهم لصيد األسماك وقلة الموارد األخرى قبل اكتشاف النفط

 على اللحوم وحاجة السوق المتزايدة بسبب ارتفاع معدل النمو السكانيالطلب المتزايد 

وجود رأس المال والتشجيع الحكومي وتوافر مصادر الطاقة واستعمال التقنية الحديثة  
 ر األيدي العاملة واألسواقوتواف

االقتصادية لدول الخليج من أهمها النفط والثروات المعدنية يوجد العديد من الموارد 
وتأتي التجارة والصناعة في مرتبة متقدمة من اهتمامات دول الخليج وأيضا  الزراعة  

 والثروة الحيوانية وبشكل أقل صيد السمك

 صح

 صح

 خطأ

 خطأ
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تطور التنمية في دول المجلس وزيادة 
مستوى  قوتها على جميع األصعدة ورفع 

 األمن والمعيشة واالستقرار لشعوبها. 
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 تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس 

 تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب دول المجلس 

 دين وضح األنظمة المتماثلة في مختلف الميا

2 

3 

1 

 المجلس األعلى يتكون من قادة الدول األعضاء ويعقد اجتماعاته مرة كل سنة 
الدول األعضاء ويعقد اجتماعاته مرة كل خارجية المجلس الوزاري يتكون من وزراء 

 ثالثة أشهر 
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 دعم القضية الفلسطينية  
 دعم وحدة الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية وسيادتهما

 اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس 

 حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس

 التعاون في المجاالت الرياضية
 معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في

 المستشفيات والمراكز الصحية

تطور التنمية في دول المجلس وزيادة قوتها على جميع األصعدة ورفع 
 مستوى األمن والمعيشة واالستقرار لشعوبها

 ترتبط المملكة العربية السعودية بعالقات وثيقة مع دول اإلمارات العربية المتحدة 

تتمثل بروابط اإلخاء بين الشعبين الشقيقين والوصول إلى التعاون والشراكة 
 االقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة 
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 تطوير الكوادر المحلية وتدريبها 
 االعتماد على الكوادر المحلية وتوفير فرص العمل لهم 
 المحليةتوفير محفزات لدى أصحاب العمل لتوظيف الكوادر 
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يساهم اإلنسان بشكل كبير في تلوث البيئة بسبب إهماله وعدم وعيه بخطورة األمر فهو يستخدم  
 لوث البيئيالمبيدات والمواد الكيميائية ودخان السيارات والمصانع وغيرها من مظاهر الت
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 قلة األجور / العمل في األعمال المهنية 

 هو تدهور األراضي الزراعية والرعوية ومناطق الغابات ألسباب طبيعية وبشرية  
قلة   –إزالة الغطاء النباتي بغرض التوسع العمراني  –أسبابه: زحف الرمال إلى المناطق الزراعية  
 الرعي الجائر  –األمطار 

ضعف  –في األعمال المهنية رفض الشباب االنخراط   –انتشار األمية وتدني المستوى التعليمي 
 اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة لقلة أجورهم  –برامج التدريب 

 دخان المصانع 
 الحرائق وعوادم السيارات 

 تسرب النفط 
 المبيدات الزراعية

 زحف الرمال إلى المناطق الزراعية
 تدهور الغطاء النباتي ونوعيته
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 خطأ 
 صح

 خطأ 
 صح

 صح

 صح

 صح

 صح

 جزر فرسان في السعودية
 جزر حوار وسترة في البحرين

 في عمان  جزر الحالنيات 
 جزر فيلكا في الكويت 

 كشبحرة  / حرة رهط
 فرسان / حوار وسترة 

 هضبة نجد / نجران 

 الربع الخالي / الدهناء 
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 دينهم واحد وهو اإلسالم 
 عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربيةأصولهم واحدة إذ ينتمون إلى قبائل 
 لغتهم واحدة وهي اللغة العربية

 سياسي 

 عسكري 

 سياسي 

 اقتصادي

الطلب المتزايد عليها وحاجة السوق المتزايد بسبب زيادة النمو السكاني  
 وعدم كفاية المنتوج المحلي للطلب 

عبثهم بالغطاء النباتي وقطعهم األشجار يؤدي إلى تعرية التربة والذي  
 يساعد على التصحر 

 الكوادر المحلية للحد من البطالة واستقدام العمالة الوافدة االهتمام وتدريب 
 الشعب من خطر التلوث البيئي وسن أنظمة للحد منهتوعية 

 توعية الشعب من خطر التصحر البيئي وسن أنظمة للحد منه

https://hulul.online/


2 

1 

3 

2 

1 

1 

 توافر مصادر الطاقة النفط والغاز والمواد الخام 
 وجود رأس المال 

 واكتمالها التشجيع الحكومي وتوافر البنية األساسية 

 النفط والثروات المعدنية 

 التجارة والصناعة
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 الكويت  

 البحرين   
 المملكة العربية قطر  

 اإلمارات    السعودية

 سلطة عمان 

 سدر / لبان / زيتون بري / أرطي 

 قيصوم / رمث

 خزامى 
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 لتفسير النظام وتوضيحه وتحدد مواده بالتفصيل
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 الذهاب مباشرة للفصول بعد انتهاء الفسحة 
 تأخر بعض الطالب لحين انقضاء وقت من الحصة التي تلي الفسحة 

 النظام وااللتزام بالمواعيد
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 28/04/1441ه تاريخها  1425لمادة السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل لعام تعديل الفقرة من ا

 28/04/1441ه تاريخها  1438تعديل المادة التاسعة واألربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة لعام 

 28/04/14ه تاريخها  1432السابعة والعشرين من نظام الضريبة االنتقائية لعام تعديل المادة 

 05/05/1441الوطني إلى وزارة الثقافة تاريخها العامة للسياحة والتراث تقل التراث الوطني من الهيئة  -1
 05/05/1441ه تاريخها 1437من المادة الثالثة من تنظيم مجلس شؤون األسرة لعام  4و 1تعديل الفقرتين  -2
 27/04/1441ه تاريخها 1406تعديل المادة الرابعة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لعام  -3
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 النظام مجال عام وإدارة اإلصدار مرسوم ملكي والتعديل قليل جدا  
 مجلس الوزراء أو مجلس اإلدارة التعديل كثيرالالئحة مجال مفصل أداة اإلصدار قرار 

 صح

 صح

 صح

 صح

 ملك بموجب مرسوم ملكيال
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 نظام المناطق 
 نظام هيئة البيعة

 نظام مجلس الوزراء

 نظام حماية
 التراث المخطوط

 نظام ضد دوق

 االستثمارات العامة 
 نظام اإلقامة المميزة
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 ه1437تنظيم مجلس شؤون األسرة لعام 
 ه1441الترتيبات التنظيمية ألمانة مجلس الشؤون السياسية واألمنية لعام 

 ه1436نظام مكافحة التدخين لعام 
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نوع الالئحة تنظيمية ألنها تنظم كيفية تقويم الطالب لجميع المراحل وتقوم بالترتيب 
 اإلداري

 الصباحي الئحة التأخر 
 دقائق من بداية الحصة األولى 5يجب على الطالب التواجد قبل  

 يعاقب الطالب أو الطالبة باإلنذار في المخالفة األولى  -
يعاقب الطالب أو الطالبة باإلنذار وخصم درجتين من المواظبة في  -

 المخالفة الثانية 
يعاقب الطالب أو الطالبة بالخصم أربع درجات من المواظبة في   -

 المخالفة الثالثة
يعاقب الطالب أو الطالبة بالخصم أربع درجات مع كتابة تعهد في   -

 المخالفة الرابعة
 صل الجزئي في المخالفة الخامسة يعاقب الطالب أو الطالبة بالف -
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 لوائح تنفيذية 

 لوائح تنظيمية 

 لوائح ضبط

 صح

 صح

 صح

 األنظمة األساسية

 األنظمة العامة

https://hulul.online/


 ازدياد الحوادث 
 ازدحام الطرقات 

 زيادة أخطار الحوادث

https://hulul.online/
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 المشاكل تكثر الفوضى وينعدم النظام وتكثر 

 لحماية أنفسنا وتطبيق النظام 

 تعريض أنفسنا لخطر أكبر في الحوادث

 اإلهمال وعدم اإلحساس بالخطر والمسؤولية

 وضعت األنظمة لتنظيم حياتنا والمحافظة عليها وتطوير المجتمع وتنميته 

https://hulul.online/


 تحقيق األنظمة يدل على تحمل الفرد مسؤولية تجاه نفسه أو غيره 

 تحقيق األنظمة يحقق األمن واالستقرار من خالل إعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق العدالة

 يحقق حماية المجتمع من خالل حماية حقوق األفراد 

https://hulul.online/


 صح

 صح

 صح

 فوائد تنظيمية تتعلق بتنظيم شؤون األجهزة الحكومية والعاملين فيها

 فوائد اجتماعية تتعلق بالحماية والمحافظة على الفرد والمجتمع 

 فوائد تنموية تتعلق بتحقيق التطوير والتنمية المستدامة

 حماية المجتمع 

 تحمل المسؤولية
 تحقيق التنمية والتطور

https://hulul.online/
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توفير الرعاية األسرية والعناية 
 الصحية 

توفير دور الرعاية لألطفال ذوي  
 المشكالت االجتماعية

 خطأ 

 خطأ 

 صح

 صح

 صح

 صح

 صح

 صح
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2 
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1 

 لحفظ حقوق األطفال وحمايتهم من كل أنواع اإليذاء

 لبحث إيجابيات القرار وسلبياته ومن ثم رفع التوصيات والمالحظات  

 لحفظ حقوق المجتمع وحمايته وتنظيمه بالشكل األمثل لتطوره 

 ثالثة أنواع: لوائح تنفيذية / لوائح تنظيمية / لوائح ضبط

األنظمة تكفل حقوق الفرد والمجتمع وبالتالي توفر األمن واالستقرار  
وتتحقق العدالة بين المجتمع ومعرفة كل فرد ما له وما عليه مما يوفر  

 االقتصادللتطور والتنمية وتحفز   البيئة المناسبة
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