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1- لعرثيالخليج ا .شماالًب لعراجنوبا حتى شط ن یمتد من خلیج عماب لعرامائي لبحر ذراع   

2- لفلكيالموقع ا ض .لعرائر ل ودوالطوط الموقع بالنسبة لخطوا  

3- لنسجيالموقع ا لیابس .ء والموقع بالنسبة للماا  

4- للطوط اخطو 360ا دهعدوغربي وتقسمها قسمین شرقي رض وألامیة ترسم على ط وهخطو  

 ادهعدوجنوبي وتقسمها قسمین شمالي رض وألامیة ترسم على وه طخطو
180 

5- ضلعرائر دوا  

6- لججلا . متر تقریبا1000ًتفاعه عن اركل مرتفع له قمة ال یقل   

7- لهضجخا ة .تمتد مساحة كبیري ومرتفعة سطحها مستوأرض   

8- لسهلا تفاعها .ارقلة وئها اتتمیز باستورض ألافسیحة من سطح اء جزأ  

9- خلمنبا ویلة .طمنیة ات زفترل ما خالن لجو في مكااحالة   

10- لمعمرد النجبا م .لعال اوطلمتوفر ت النباا  

11- لحوليد النجبا لمطر .ط ابموسم سقوده جوویرتبط ي لذت النباا  

12- لجوفيخه الميبا رض .ألان طلتي توجد في باه المیاا  

13- حخالوا عة .راعذبة صالحة للزه فیها میااء لصحرامنطقة تقع في   

14- لمبئيخد المسطحبا رض .ألاسطح  علىه لمیال اشكاأجمیع   

15- فلقالا لسفینة .اصانع   

16- اشلطوا للؤلؤ .اتاجر   

17- حلنوخذا لسفینة .ن ابار  

18- لمجدميا لبحریة .ائیس ر  

19- ملنهبا لسفینة .ب امطر  

20- لسيتا لبحر .ق اعماألغاصة من ایسحب   

21- رحلحضبا ة .لحیااحي المجتمع في جمیع نواقي م ورتقدر وتطو  

22- لجليتأو القليت ا لعربیة .الخلیج امنطقة ن لبئر عند سكاایطلق على   

23- رالسزعمبا ا .اردهمووموقعها ل لة ضعیفة الستغالدولة قویة على دوتسیطر أن و ه  

24- لالسزقالا جیة .رلخاواخلیة الدانها وشؤدارة قیامها بإوألجنبي المستعمر الة من ولدر اتحر  

25- يخاطلدیمقرا لشعب لنفسه .اتعني حكم   

26- ونلزعبامجلس  عربیة خلیجیة .دول قلیمیة تضم ست إیة دقتصاامنظمة سیاسیة   

 :-لزبليخ ايم هلمفبف ا: عر-ول ألال السؤا
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 لصنبعخا لفنا انلعمرا

 

 

 
 

(1  

 لعرثيخالخليج ن دول اسهب سكبرلزي مبالجحریخ األنشطخ ا

  كألسمباصيد   للؤلؤاعلى ص لغوا لسفناصنبعخ  لجحریخرح الزجبا

(2  

 لعرثيخالخليج ن دول اسهب سكبرلزي مبالجریخ األنشطخ ا

  لرعيا  عخرالزا یخوليدف الحرا لجریخرح الزجبا

(3  

 لعرثيخالخليج ول الدون لزعبالزنظيمي لمجلس الهيكل ا

  ألعلىالمجلس ا  زاريلوالمجلس ا لعبمخاألمبنخ ا

 

(4  

 إلسالميخرح الحضبار همظب

 :-لزبليخ السهميخ د المخططباكمل : أ-لثبني ال السؤا
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 :-لزبلي ول الجداكمل ا –ة 

 

 

 

 نخرلمقباجه و للطوط اخطو ضلعرائر دوا

 لزعریفا رضألامیة ترسم على ط وهخطو  تقسمهارض وألامیة ترسم على ط وهخطو

  ادهعدوغربي وتقسمها قسمین شرقي و 180ا دهعدوجنوبي وقسمین شمالي 

 360  

 لرئيسيالخط ا  خط جرینتش اءالستواخط 

 دلعدا 360 180

 

 نخرلمقباجه و لمعمرد النجبا لحوليد النجبا

 طبموسم سقوده جوویرتبط ي لذا تلنباا

 . لمطرا

 لزعریفا م .لعال اوطلمتوفر ت النباا

 مثلخأ لرمثا -ا لثندا –لعرفج ا –ر لصباا لعنصیلا -ان لحویذا –ة لخبیزا

 

 

 

 

 

 

 
 

 السما ليهبوا ابجرهلزي المنطقخ ا

 ثخرليعبوالجوسعيد آل ا نسلطنخ عمب

 لمعبضيدا قطر

 سمالقوا لخيمخرأس ا

 سیبثني  جيظثوأ
 

 :-ثين كل من رن قب -: أ -لثبلث ال السؤا
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 :- لعرثيخالخليج افي لمنطقخ الجغرالموقع اميخ أه -1

 لعالمیة .رة التجاق ارطم هتتحكم بأولعالم اسط وألنها تقع 

 :لعرثيخ الخليج دول انيخ ثصفخ عبمخ في الحيووالنجبريخ ح الحيبافقر   -2

 ر .ألمطاابسبب قلة 

 روفر النجبد المعر طوال العبم في دول الخليج : -3

 .ارة لحراجة ع درتفاف وارلجفااألنها تتحمل 

 - : حرارحلا خجرد عبفرراو فبفجلارحمل النجبد المعمر -4

  تها على تخزینرقدوفیها اك ألشوة اكثروقها أوراقلة ولطویلة اا ورهبسبب جذ

 .  هلمیاا
كبنذ حيبح السكبن في الجيئخ الصحراویخ لدول  -5

 -:الخليج العرثي قبسيخ و خشنخ 
  ه .لمیااخاصة ارد لمواقلة ولبیئة ابسبب فقر 

 -: لعرثيخ قدیمبًالخليج ء دول اثنبأثهب م لزي قبل األعمبارشبثه  -6

  لمناخیة .والبیئیة افیة الجغراوف لظرالتشابه 

  -ممبرسخ سكبن دول الخليج العرثيخ األنشطخ الزجبریخ ورميزهم فيهب : – 7

  لقدیمة .البریة رة التجاق ارطلمتوسط بین العربیة الخلیج ابسبب موقع منطقة 

 لخليجء دول اثنبأسهب رلزي مبف الحراشهر أللؤلؤ من اعلى ص لغوامهنخ  -8

 -: قدیمبً لعرثيخا

 ص .لغواعلى  ئیسیاًر داً عتماایعتمد د القتصان اكا

 :-للؤلؤاعلى ص لغوالعرثيخ عن حرفخ الخليج ن دول اسكباف نصرا -9

  لنفطف اكتشاا –لصناعي اللؤلؤ ا رهوظ  

 :-لسفر احلخ رلمسزعملخ في السفن اع انوأفضل أ يه لجغلخاسفينخ  -10

  لبحریة .ر ابقلة تعرضها لألخطاز تمتاوة لكبیرالحمولة اتها على نقل رقدو لمتانتها 

 :-لعرثيخ الخليج ن امدر بازده -11

  ترب وازدهلغرق والشرابین ري لتجاالوسیط دور العربي لعب الخلیج ا نأل  

  رةلتجاا
 :-لعرثي الخليج ایخ على منطقخ رالسزعمبول الدارنبفس  -12

 میته .همنها أل كاًوإدرالموقع ل االستغال

 :-لعرثيخ الخليج الى منطقخ العرثيخ ح الجزیرامن شجه اد لهجرة اجذ  -13

  ار.الستقرا -لمهم افي الجغرا لموقعا

 م1899م لحمبیخ مع ثریطبنيب عبارفبقيخ اثزوقيع ح لصجبرك الشيخ مجبم اقيب  -14

  جي.رخطر خاأي لكویت من الة دو لحمایة 
 :-لعرثيخ الخليج ول الدون لزعبامجلس ء نشبإ  -15

 ونلتعان ابأ قتناعاًوانظمة متشابهة / وأمشتركة ت صفات ومن عالقاول لدابین  لما

  لعربیة .السامیة لألمة اف ادهألم ایخد لتنسیقوا

 :-: علل لمب یأري -ثع الرال السؤا
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  لعرثيالخليج ا لىا 1لرقم ایشیر  -
 

  ألحمرالجحر ا لىا 2لرقم ایشیر  -
 

  ةلعراثحر  لىا 3لرقم ایشیر  -
 

  ضجخ نجده لىا 4لرقم ایشیر  -
 

  ورلزل اجبل رال لىا 5لرقم ایشیر  -
 

  ألخضرالججل ا لىا 6لرقم ایشیر  -
 

  نلمورح دحضب لىا 7لرقم ایشیر  -
 

  لكویذالخ دو لىا 8لرقم ایشیر  -
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 :-مب یليد مبمك حدألزي ء الصمبالخریطخ ا:علي -لخبمس ال السؤا
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 -لعرثيخ : الخليج دول الزي رهت على ح الریباع انوأ -1

 لشمالیة ح الریاا -أ
 )الكوس(لشرقیة الجنوبیة ح الریاا -ب 

 بیةالترا (صفالعوا)بع والزا -ج
 

 - : ًً  مبیقد خيثرلعا جيلخلا لود ءبثنأ بهسربم يلزا یخوديلا فرحلا مهأ يه بم - 2

 تلبشوا -ص جلخوا -و بلسدا -أ
 

 -:  لعرثيخالخليج دول القدیمخ في الصيد اسبئل وي همب  - 3

 رلقرقوا -ة جلحظرا -ار بلمیدا  -أ
 

: - لعرثيخالخليج دول افي  لسفن قدیمبًام أهمب  – 4

 لشوعيا -ت لجالبوا -ك لسنبوا -لبغلة ا - ملبوا
 

 :-  لعرثيخ قدیمبًالخليج دول افي ردح لمسزوالجضبئع ام أه مب5-

 بلالتورز واألوالسكر ي والشااألغذیة مثل ا – بألخشاا
 

 -:  لعرثيخالخليج افي منطقخ راد لحضبح افي نشأح لمؤثرامل العواي همب  6-

 لمتمیزالموقع ا  -أ
 ه لمیااتوفر  -ب 

 ارلطبیعیة لالستقرالبیئة امالئمة  -ج
 

 :- لعرثيخالخليج ول الدون لزعبامجلس اف دأهمب  – 7

 ء .ألعضاول الدابین ون لتعااتحقیق   -أ

 ء .ألعضاول الدابین ت لصالوابط التراتحقیق  -ب

 لعلمي .ل المجاافي ون لتعاامجلس م دول لعمل على تقدا – ج
 

 :-لعرثيخ الخليج ول الدون لزعبامجلس زاد نجبإم أهكزت ا 8-

 لجمركي .د االتحااقامة إ  -أ

 م . 2008في ینایر ك لمشترالخلیجي ق السوق انطالا -ب

 لسیاسي .ل المجاالتنسیق في ا – ج

 لشامل للتعلیم .التطویر اثیقة و -د

 ة .لجزیرة درع اتعزیز قوار ستمروالمشتركة ع الدفااتفاقیة ا -ه

 :-لزبليخ األسئلخ اجت عن : أ-دس لسبال السؤا
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 . سيبا رةلغربیة من قاالجنوبیة الجهة العربیة في الخلیج اتقع منطقة  – 1
 

 . لصيفا لعسیر في فصل جباوألخضر الجبل المطر على ایسقط  2-
 

  لدشخا ـــبص لغوایة موسم اتسمى بدو  یونيو في شهرص لغواموسم أ یبد 3-
 

 . للقفبا ـــبص لغواتسمى نهایة موسم و  سجزمجر في شهرص لغواینتهي موسم  4-
 

 . فلقالا سمالسفینة ایطلق على صانع ن كا 5-
 

 . نسلطنخ عمب يهألخضر الجبل التي یوجد بها الة ولدا 6-
 

 . یخدلسعوا يهضبة نجد هلتي یوجد بها الة ولدا 7-
 

 . سلكوا لشرقیة باسمالجنوبیة ح الریاف اتعر 8-
 

  جخ.در 16 اءإلستواخط ل لعربیة شماة الجزیرالتي تشغلها شبه ض العرت اجادر 9-
 

 . ريقباوي صحر لعربیة بأنهالخلیج امنطقة خ یتصف منا 10-
 

 .لسفن اصنبعخ  يهلبحریة الألنشطة مكملة وساسیة ألتي تعتبر الحرفة ا 11-
 

 . لرضيفا وة هلكبیرالسفن المساعد للسیب في او وهلسن ر اصغا 12-
 

 . لشمسوق اثحر شر أو نىدألالجحر اسم ا لعربي قدیماالخلیج الق على اط 13-
 

 م . 1899 مفي عا ثریطبنيب لحمایة معاتفاقیة ح الصبارك الشیخ مبااقع و 14-
 

 .قرناً 40لعربیة الخلیج امنطقة رة خاللها حضات متدالتي الزمنیة ة الفترا 15-
 

 . م1981 معا جيظثوأ لعربیة في مدینةالخلیج ول الدون لتعاامجلس ء نشاإتم  16-
 

 . ضلریبا لعربیة في مدینةالخلیج ول الدون لتعاایوجد مقر مجلس  17-

 ي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمل مب یأرأ -لسبثع: ال السؤا
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 . للجررغبا يهلعربي اصلت للخلیج ویة رستعماابیة أورلة دو أول 18-

 

 . نمجب يدن هلمعااصهر ان بأفرت شتهرالتي رة الحضاا 19-

 

 م . 2007 مفي ینایر عاك لمشترالخلیجي ق السوق انطالاتم  20-

 

 .لسبلماعجد هللا  لشیخافي عهد م  1961 مستقاللها عااعلى لكویت احصلت  21-

 

 دي .لمیالا لسبثعا وهإلسالمي الدین اهر فیه ي ظلذن القرا 22-

 

 م . 1971 مفي عال الستقالاعلى رات إلمان واعماوقطر ولبحرین احصلت  23-

 

 1932 معلن قیامتها عاوأ یخدلسعوا رلتي لم تخضع لالستعماالخلیجیة ا لةولدا24-

 كمل مب یأري :أ -لسبثع: ال السؤاربثع 
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