
ة التحدیات  یة في موا الوحد الخامسة: الكویت و دول الخلی العر

وائي ٣ التلوث ال

ة ة من تلوث التر ثار المترت -.............................................................................ا ١
............................................................................. -٢

ا التعریفاألس

واء ا  تلوث ال س ادر (  م
یعیة یعیةیر ط ط

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

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

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

ف  راكین  عوا ال
یة ترا

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

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

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

یؤثر تلوث الھواء على طبقات الغالف 
الجوي منھا طبقة األوزون     
  ( ماذا یقصد بطبقة األوزون؟ )

٢۷
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الوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 

4- التلوث البحري ( الماء )

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

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

الحلول المقترحة للتغلب 
على مشكلة تلوث الھواء

۱- وضع أماكن متخصصة لحرق النفایات بعیداً عن المناطق السكنیة
.....................................................................................
....................................................................................

التعریفاألسباب

* الحلول المقترحة للتغلب أو الحد من مشكلة التلوث البحري 

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

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

مصادر ( أسباب ) 
التلوث البحري 

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

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

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

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

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

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

۱- وضع عقوبات على المصانع التي ترمي مخلفاتھا بالبحر 

٢۸
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ة التحدیات  یة في موا الوحد الخامسة: الكویت و دول الخلی العر

ي  ا دولة الكویت و ت ل یئیة تعر كلة  مامك م
ذ  عداد تقریر عن  نفوق األسماك .. وطل منك 

الت التالیة : ة للتسا ا ر یحتوي على  ا ال

١
یئي  و نوع التلوث ال ما 
كلة ؟ ذ الم الذي یعكس 

٢
ا المتوقعة التي  ي األس ما 
كلة نفوق األسماك؟  دت لم

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

............................................................ o
........................................................... o
............................................................ o
 ............................................................

٤
ائح  حلول ...الخ  یئیة  ( ن كلة ال ذ الم ا  دي رایك الخا ت o ا

.................................................................................................................................
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ة التحدیات  یة في موا الوحد الخامسة: الكویت و دول الخلی العر

یئة الكویتیة م على ال ا و العراقي ال ثر ال

وال 

ثانیا

واء  ار وتلوث ال م األ یر مع � تف
یة. الدخان وتكوین األمطار الحم

..............................................  �
...................................................
..............................................  �
...................................................
.............................................  �
 ..................................................

ار النفطیة                                                            م ا حراق مع یر و تف
                                                                                                   

                                                                                                              

    
ئرا كثر من٧٣٧   ا  ال عدد حرالكویتیة ال لى میا ال خمة من النفط  ةخ كمیات  تساقط الرذاذ النفطي على التر

ر .................. 

نامة  حدد على الر
و العراقي  تاریخ ال
على دولة الكویت ؟

...........م  ........... ة عن....... ر التلوث النات ا م
و العراقي على دولة  ال

الكویت

ة ي دولة في نتی د  وائي لم ت تلوث 
العالم

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

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

ر ا الم
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الوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 

أوال ً

ثانیا

� شھدت منطقة الخلیج العربیة تغیرات كبیرة 
وسریعة بعد ظھور النفط شملت جوانب الحیاة 

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.

� مما أثر على األسرة والعالقات االجتماعیة 
والتقالید وساھم في ظھور بعض المشكالت 

االجتماعیة.

ثانیا: المشكالت االجتماعیة

� المشكالت 
االجتماعیة مثل :      

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

۳۱
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مشكلة العمالة المنزلیةالوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 

وظائف العمالة المنزلیة

العمالة
المنزلیة

المفھوم :.................................................

............................................................
أسباب المشكلة

۳۲



مشكلة العنفالوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 

عرف مفھوم العنف ؟

اذكر أشكال العنف ؟

ھل العنف ظاھرة مكتسبة أم موروثة ؟

اذكر أسباب مشكلة العنف ؟

.............................- ۱

..............................- ۲

..............................-۳

..............................- ۱

..............................- ٢

..............................-۳

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

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

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

۳۳
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مشكلة العنف مشكلة العنفالوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 

تربیة الطفل الخاطئة + االحباط =

اجب عن المعادلة التالیة :

 أسباب أ��ة أسباب نفس�ة أسباب بيئ�ة عامة

صنف مظاهر العنف التال�ة حسب أسبابها بالجدول : 

��ة الخاطئة � واالح�اط  -  ال��
ف�ه  -  التوتر والحرمان العاط�� نقص وسائل الرعا�ة االجتماع�ة وال��

للطفل واالحساس �النقص

۳٤



الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العنفالحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العمالة المنزلیة

- االھتمام الجاد بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة. 

مشكلة امشكلة العنلعنفف جھود دول الخلیج العربیةالوحدة الخامسة: الكویت و دول الخلیج العربیة في مواجھة التحدیات 
لحل المشكالت االجتماعیة

............................................................................-

........................................................................... - 

- االھتمام الجاد بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة. 
............................................................................-

........................................................................... - 

صنف الحلول المقترحة التالیة بالجدول

القدوة الحسنة واتباع اسلوب الحوار لحل المشكالت  -  یتحمل كل فرد مسؤلیتھ بالمنزل - 

جعل مھمة الخادم تحمل أعمال المنزل فقط  -  االھتمام بالقراءة أو الھوایة

۳٥



اختبر معلوماتي بالتعلم الذاتي

ة  ا استخدم الكود ل
عن األسئلة 

qr & barcode scanner باستخدام برنامج

ا العادية باستخدام الكام��

۳٦
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١- الدولة التي یوجد فیھا مقر قوات درع الجزیرة ھي :

قطرالسعودیةالكویتاالمارات

: اليةاختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

٢- یقع مقر مكتب التربیة العربي في مدینة :

صاللةالمنامةالریاضأبوظبي

:بلغ عدد آبار النفط المحترقة جراء الغزو العراقي أكثر من -٣

٧٣٧٧٧٣٣٧٧٣٧٣

استخدم الكود 
الكتشاف اإلجابة

۳۷
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موروثةيعتبر العنف عادة -١

صحح ما تحته خط في العبارات التالية

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

٢- المدینة التي تم فیھا االعالن عن قیام السوق الخلیجیة المشتركة ھي الریاض 

۳- یجتمع وزراء التربیة والتعلیم كل عـام

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

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