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وزارة التربیة  
اإلدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة                                                   مالحظة :األوراق ال تغني  

 ھالة بنت خویلد م بنات                                                                        عن الكتاب المدرسي  
قسم االجتماعیات   

بنك أسئلة للصف السادس رقم ( 1 )  

الفصل الدراسي األول  ص 19 – 41  

أكملي العبارات التالیة بما یناسبھا :  
1- القارة التي تقع بھا شبھ الجزیرة العربیة تسمى .......................... 

2- الجھة التي تقع بھا شبھ الجزیرة العربیة بالنسبة لقارة آسیا ھي .......... 

3- عدد درجات العرض التي یشغلھا الموقع الفلكي لشبھ الجزیرة العربیة شمال خط االستواء 

یبلغ .............. 

4- عدد خطوط الطول التي یشغلھا الموقع الفلكي لشبھ الجزیرة العربیة شرق خط جرنتش 

یبلغ ............... 

5- دائرة العرض الرئیسیة التي تمثل دوائر العرض تسمى ....……. 

6- خط الطول الرئیسي الذي یمثل خطوط الطول ..........………. 

7- الجھة التي تقع بھا دولة الكویت بالنسبة لموقع الخلیج العربي ھي .......... 

8- ذراع مائي لبحر العرب یمتد من خلیج عمان جنوبا حتى شط العرب شماال 

یسمى .....................  

9- موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض یسمى ................ 

10- موقع الدولة بالنسبة للیابسة والماء یسمى .................................. 

11- المجموع الكلي لعدد خطوط الطول حوالي .................... 

12- المجموع الكلي لعدد دوائر العرض حوالي .................... 

13- أشكال سطح األرض من جبال وھضاب وسھول تسمى ................... 

14- الجھة التي ترتفع بھا األرض في جبال الحجاز وعسیر ................... 

15- الجھة التي تكون بھا منطقة الحلیج العربي منبسطة المتداد السھول ...... 

16- اسم تالل  تقع بدولة الكویت تسمى .......................................... 

17- الدولة التي یقع بھا الجبل األخضر تسمى .................................. 

18- االسم الذي یطلق على كل مرتفع لھ قمة ال تقل عن 1000 متر یسمى..... 



19- االسم الذي یطلق على كل مرتفع لھ قمة تقل عن 1000متر یسمى........ 

20- أرض مرتفعھ سطحھا مستوي تمتد مساحة كبیره ......................... 

21- أجزاء فسیحة من سطح األرض تتمیز باستوائھا وقلة ارتفاعھا .......... 

22- االسم الذي یطلق على الریاح الجنوبیة الشرقیة ھو .................. 

23-الفصل الذي تسقط أمطار دول الخلیج العربیة یسمى ................... 

24- الفصل الذي تسقط بھ األمطار على منطقتي الجبل األخضر وعسیر یسمى…….. 

25- حالة الجو لفترة زمنیة طویلة تسمى .................................. 

26- كمیة األمطار التي تسقط على دول الخلیج العربیة بفصل الشتاء ...... 

27- عدد أنواع الریاح التي تھب على منطقة الخلیج العربیة ....................... 

28- تنقسم النباتات الطبیعیة بدول الخلیج العربیة إلى دائمة و ........................ 

29-نباتات متوفرة طوال العام ألنھا تتحمل الجفاف وارتفاع الحرارة ............. 

30- نباتات یربط وجودھا بموسم سقوط المطر تسمى .............................. 

31- من الحیوانات التي تعیش في صحراء الوطن العربي مستانسھ وغیر مستانسھ و……  

32- الحرفة التي تعتمد على ما ینمو من نباتات وحشائش تسمى.............. 

33- الحیوانات التي تستفید من النباتات المعمرة كمرعى تسمى...................... 

34- أھم الغالت الزراعیة التي تزرع في منطقة الخلیج العربیة ................. 

35-یقصد بالمیاه التي توجد في باطن األرض اسم ................................... 

36- منطقة في الصحراء فیھا میاه عذبھ صالحھ للزراعة تسمى .................. 

37- من أھم طرق التجارة البریة قدیما ......................…….......... 

38- من أھم وسائل صید األسماك القدیمة .......................................... 

39- من أھم أنواع األسماك الكویتیة ................................................... 

40- المسطح المائي الذي تقع علیھ دولة الكویت یسمى ............................ 

41- أشھر الحرف التي مارسھا أبناء الخلیج العربي قدیما ........................ 

42-تمتاز حرفة الغوص على اللؤلؤ بالتنظیم و  .......................................... 

43- الشھر الذي یبدأ بھ موسم الغوص ھو ....................................... 

44- الشھر الذي ینتھي بھ موسم الغوص یسمى ...............................  

45- االسم الذي یطلق على بدایة موسم الغوص ھو .......................... 



46- االسم الذي یطلق على نھایة موسم الغوص ھو .......................... 

47- المدة التي یستغرقھا موسم الغوص على اللؤلؤ ھو .....................أشھر  

48- االسم الذي یطلق على صانع السفینة یسمى ................................... 

49- االسم الذي یطلق على تاجر اللؤلؤ قدیما ھو ................................... 

50- الحرفة التي تعتبر أساسیة ومكملة لألنشطة البحریة .......................... 

51- سفینة تعد من أفضل أنواع السفن المستعملة في رحلة السفر لمتانتھا وقدرتھا على نقل 

الحمولة الكبیرة تسمى ............................................. 

52- من أشھر أنواع السفن الكویتیة قدیما ................…................ 

53-  من أھم المناطق التي وصلت لھا بضائع منطقة الخلیج العربیة قدیما .................... 

54- مناطق تنتقل لھا أھم البضائع التي من الخلیج العربي قدیما الى الھند والیمن وشرق 

أفریقیا ..................................... 

55- المناخ الذي تقع بھ دول الخلیج العربیة یسمى ............................ 

عرفي ما یلي :  
موقع فلكي : موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. 1.

موقع نسبي : موقع الدولة بالنسبة للیابسة والماء . 2.

خط طول : خطوط وھمیة ترسم على الكرة األرضیة وتقسمھا الى شرقي وغربي. 3.

دوائر عرض : خطوط وھمیة ترسم على الكرة األرضیة وتقسمھا الى شمالي جنوبي . 4.

خلیج عربي : ذراع مائي لبحر العرب یمتد من خلیج عمان جنوبا حتى شط العرب شماال 5.

جبل : كل مرتفع لھ قمة ال یقل ارتفاعھ عن 1000 متر  6.

تل : كل مرتفع لھ قمة یقل ارتفاعھ عن 1000 متر 7.

ھضبة :أرض مرتفعھ سطحھا مستوي وتمتد مساحة كبیرة . 8.

سھول : أجزاء فسیحة من سطح األرض تتمیز 1- باستوائھا 2- قلة ارتفاعھا . 9.

10-مناخ :حالة الجو في مكان ما  لفترة زمنیھ طویلة  

11-واحة : منطقة تقع في الصحراء بھا میاه عذبة صالحھ للزراعة. 

12-مسطحات مائیة :جمیع أشكال المیاه على سطح األرض مثل بحر خلیج محیط بحیرة  

13-میاه جوفیة: میاه توجد في باطن سطح األرض. 

14-دشھ : بدایة موسم الغوص . 

15-قفال: نھایة موسم الغوص . 

16-سفینة البغلھ: أفضل أنواع سفن السفر لمتانتھا وقدرتھا على نقل الحمولة الكبیرة. 



أجیبي عن األسئلة التالیة :  

ما أھمیة موقع دولة الكویت الجغرافي. 1.
- تقع في وسط العالم          - یتحكم بطرق التجارة العالمیة  

2- ما أھم أنواع الریاح التي تھب بدول الخلیج العربیة. 
- ریاح شمالیة غربیة        - ریاح جنوبیة شرقیة ( كوس )  - زوابع ترابیھ (عواصف ) 

3- فقر الحیاة النباتیة والحیوانیة بدول الخلیج العربیة. 
- قلة سقوط األمطار   - المناخ صحراوي جاف . 

4- لماذا تتوفر النباتات المعمرة طوال العام . 
ألنھا تتحمل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة. 

5- ما ممیزات ( خصائص ) النباتات المعمرة . 
- جذورھا طویلة            - كثرة األشواك             - قلة األوراق          -  تخزین الماء  

6- حیاة السكان في دول الخلیج العربیة قاسیة وخشنھ . 
- لفقر البیئة  –  قلة الموارد ( المیاه )  

7- تشابھ األعمال التي یقوم بھا  أبناء منطقة الخلیج العربي قدیما . 
لتشابھ الظروف الجغرافیة البیئیة والمناخیة .  

8- ما أھم األنشطة (  البریة  )  في منطقة الخلیج العربیة . 
رعي            - زراعھ             -  حرف یدویة               - تجارة بریة   

9- ما أھم األنشطة ( البحریة ) في منطقة الخلیج العربیة . 

صید األسماك – الغوص على اللؤلؤ – صناعھ السفن – التجارة البحریة  

10- شھدت منطقة الخلیج العربیة انتشار بعض الواحات الزراعیة . 

الن الواحة بھا میاه عذبھ  
11- تعتبر مھنة الغوص من أشھر الحرف التي مارسھا أبناء منطقة الخلیج العریة قدیما .  

كان االقتصاد یعتمد علیھا اعتمادا رئیسیا  

12-تعتبر مھنة الغوص على اللؤلؤ مھنة شاقة ومتعبھ . 
ألنھا مھنھ خطرة  

13- لماذا مارس أبناء منطقة الخلیج العربیة العدید من الحرف الیدویة . 
لسد احتیاجاتھم األساسیة . 



14- ما أشھر أنواع األسماك بدول الخلیج . 
- المید – الھامور – السبیطي – الزبیدي – الربیان – النویبي – الھامور – الربیان و...... 

15- ماأھم وسائل صید األسماك . 
- المیدار      - الحظرة       - القرقور     - الشباك                           

16- ما اھم المناطق التي وصلت لھا ( التجارة البحریة )  قدیما . 
- الھند          - الیمن                - سواحل شرق أفریقیا  

17- ما اھم المناطق التي وصلت لھا طرق ( التجارة البریة ) قدیما . 
الشام – العراق – مصر - الیمن  

18- تعد سفینة البغلة من أفضل أنواع سفن السفر . 
- لمتانتھا           -  قدرة على نقل الحمولة        - قلة تعرض لألخطار  

19- ما انواع السفن المستخدمة في السفر قدیما . 
 - بوم – شوعي – سنبوك – بغلة – جالبوت  

20- انصراف سكان دول الخلیج العربیة عن حرفة الغوص على اللؤلؤ . 
ظھور النفط     –       اللؤلؤ الیاباني الصناعي    –        خطر الحرفة  

21- لعب سكان منطقة الخلیج العربیة دورا بارزا في التجارة البحریة . 

ألنھا تطل على مسطحات مائیة مھمة  

أكملي الجداول اآلتیة :  

دوائر العرضخطوط الطولوجھ المقارنة

خطوط وھمیةخطوط وھمیة    نوعھا  

على الكرة األرضیةعلى الكرة األرضیة أین ترسم 

شمالي وجنوبي شرقي و غربيتقسم الجھھ 

360180العدد الكلي 

االستواءجرنتشاسم خط األساس 

صفرصفر رقم خط األساس 
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فصل الشتاءفصل الصیفوجھ المقارنة

404درجة الحرارة

قصیرةطویلةالمدة

دافئحار – جاف – رطبالممیزات

نباتات حولیةنباتات معمرةوجھ المقارنة

نباتات متوفرة طوال العام ألنھا تتحمل المفھوم
الجفاف وارتفاع درجة الحرارة .

نباتات یرتبط وجودھا بموسم سقوط 
المطر

األمثلة
خبیزة – حویذان – عنصیل عرفج  - رمث – صبار – ثندا  

األعمالالمھنھ

ربان ( قائد ) السفینھ النوخذه 

رئیس البحریة المجدمي 

یغوص في أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤغواص 

یسحب الغواص من البحرالسیب 

مطرب السفینھ نھام 

مساعد السیبرضیف

صبیھ یعملون على ظھر السفینھ تباب

تاجر اللؤلؤ* طــواش 

صانع السفینھ * قــالف

بضائع مصدرة قدیمابضائع مستورده قدیما

تمر –  لؤلؤ أرز – سكر – توابل – شاي – خشب - 

حیوانات غیر مستأنسةحیوانات مستأنسةحیوانات بریة أخرى

اإلبل – األغنام – الماعز 
الزواحف 

( السحلیة – الضب – الثعبان )
حیوانات بریة 

( الغزالن – الثعالب – الذئاب )



أمامك خریطة دول الخلیج العربیة حددي علیھا اآلتي : 

 �

الخلیج العربي بالرمز # 
خلیج عمان بالرمز % 
مضیق ھرمز بالرمز * 
بحر العرب بالرمز @ 

البحر األحمر بالرمز  + 
دولة الكویت بالرمز  

المملكة العربیة السعودیة بالرمز   
مملكة البحرین بالرمز  

قطر بالرمز  
اإلمارات بالرمز  

عمان بالرمز ///// 
ھضبة نجد بالرمز × 

سھل اإلحساء /    سھل تھامة  /  سھل الباطنھ  /  الجبل األخضر /  جبال عسیر   /  جبال الحجاز / تالل جال 
الزور / الربع الخالي / الدھناء / النفود  

مالحظة : الرجاء الرجوع الى جمیع  الصور والجداول والرسوم البیانیة في الكتاب المدرسي 

إعداد رئیسة القسم : أ / منال السعید 



وزارة التربیة                                                                                      مالحظة :األوراق ال تغني                                                                                                                            
االدارة العامة لمنطقة الجھراء التعلیمیة                                                        عن الكتاب المدرسي 

ھالة بنت خویلد م بنات  
قسم االجتماعیات   

بنك أسئلة للصف السادس رقم ( 2 )  
مالحظة : الجزء الثاني ص 45 - 84 

أوال : أكملي العبارات الآلتیة: 
المدة التي تمتد بھا جذور الحضارات في منطقة الخلیج العربي ھي ......... قرن 1.

القرن الواحد یساوى ..................... عام . 2.

االسم الذي عرف بھ الخلیج العربي قدیما ھو ....................................  3.

الحضارة التي ظھرت في جزیرة فیلكا تسمى .................................. 4.

الدولة التي توجد بھا حضارة فیلكا ( الھلنستیة تسمى ) ..................... 5.

الحضارة التي ظھرت في عمان تسمى ........................................... 6.

الحضارة التي اشتھرت بصھر المعادن تسمى .................................. 7.

الحضارة التي ظھرت بھا االختام  القدیمة تسمى ................................. 8.

الدولة التي ظھرت بھا حضارة دلمون تسمى ..................................... 9.

10-االسم الذي یطلق على البئر لدى سكان منطقة الخلیج العربیة یسمى ........ 

11- القرن المیالدي الذي ظھر بھ االسالم في منطقة الخلیج العربیة ھو ....... 

12-المدینة التي انتشر منھا االسالم تسمى ............................... 

13- الدولة التي یوجد بھا دار اآلثار االسالمیة تسمى .................... 

14- الدولة التي یوجد بھا متحف دار القرآن تسمى ....................... 

15- الدولة التي یوجد بھا متحف الشارقھ للحضارة االسالمیة  تسمى ........... 

16- قارات العالم القدیم التي یتمیز موقع الخلیج العربي بالقرب منھا اسیا وافریقیا و ………..  

المنطقة التي ھاجر الیھا القواسم تسمى ................................... 17.

المنطقة التي ھاجر الیھا بني یاس تسمى .................................. 18.

منطقة بشبة الجزیرة العربیة ھاجر منھا العتوب تسمى ................................ 19.

20-القرن الذي شھد منافسة استعماریة على منطقة الخلیج العربي ھو ................... 

21-القرن الذي بدأت بھ دول الخلیج العربیة تتخلص من التبعیة البریطانیة ھو............. م  

22-أول دولة استعماریة دخلت الى الخلیج العربي تسمى ..................... 

23-آخر دولة استعماریة سیطرت على الخلیج العربي تسمى .............................  

24-العام الذي وقعت بھ الكویت اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا ھو .....................م 

    25-الدولة التي وقعت اتفاقیة الحمایة مع الكویت عام 1899 م تسمى.................... 



26- الحاكم الكویتي الذي وقع اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا یسمى ......................... 

27- الحاكم الكویتي الذي ألغي اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا یسمى ................................  

28- الحاكم الكویتي الذي وقع معاھدة استقالل الكویت بعھده یسمى ............................. 

29- التاریخ  الذي حصلت بھ دولة الكویت على استقاللھا ھو ....../  .........../.............. 

30-العام الذي حصلت بھ دولة الكویت على استقاللھا عن بریطانیا ھو........................م 

31- العام الذي أصدر بھ الدستور الكویتي ھو ....................................................م 

32- الحاكم الكویتي الذي أصدر الدستور الكویتي بعھدة یسمى ................................... 

33- الحاكم الكویتي الذي لقب بقائد العمل اإلنساني یسمى .........................................  

34- اللقب الذي أطلق على الشیخ صباح األحمد ھو ................................................ 

35- االسم الذي أطلق على حكم الشعب لنفسھ یسمى .............................................. 

36-العام الذي أصدر بھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ھو .....................................م 

37- المنظمة العالمیة التي أصدرت اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م ............ 

38- العام الذي حصلت بھ مملكة البحرین على استقاللھا ھو ……………………….م 

39- العام الذي حصلت بھ دولة قطر على استقاللھا ھو ……………………………م 

40- العام الذي حصلت بھ سلطنة عمان على استقاللھا ھو ……………………….. م 

41- العام الذي حصلت بھ دولة االمارات العربیة على استقاللھا ھو ………………….م 

42- الدولة الخلیجیة التي لم تخضع لالستعمار تسمى …………………………….. 

43- العام الذي حصلت بھ المملكة العربیة السعودیة على قومیتھا ھو ………………..م 

44- أول دولھ خلیجیة حصلت على استقاللھا من بریطانیا تسمى ………………….. 

45-االستعمار الذي سیطر على أغلب دول الخلیج العربیة یسمى ……………………. 

46- العام الذي أعلن بھ قیام مجلس التعاون الخلیجي ھو …………………………م 

47- المدینة الخلیجیة التي أعلن بھا قیام مجلس التعاون الخلیجي تسمى ……………… 

48- المدینة التي یوجد بھا مقر مجلس التعاون الخلیجي تسمى……………………… 

49- الدولة التي یوجد بھا مقر مجلس التعاون الخلیجي یسمي ……………………… 

50- یبلغ عدد دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة …..........………….…… دول 

51- یبلغ عدد دول الخلیج العربیة التي خضعت لالستعمار البریطاني ............................. 

52- المدینة التي عقد بھا القمھ الخلیجیة  السابعة والعشرین عام 2006 تسمى ………. 

53- العام الذي عقدت بھ القمة الخلیجیة السابعة والعشرین في الریاض ھو ………….م 

54- االسم الذي أطلق على القمة الخلیجیة السابعة والعشرین بالریاض ھو قمة ………...  

55- العام الذي أعلن بھ قیام السوق الخلیجیة المشتركة ھو ………………….م 

56- مجال التعاون الخلیجي الذي یھتم بالتطویر الشامل للتعلیم بین ھو …………… 



57- مجال التعاون الخلیجي الذي یھتم بالدفاع المشترك وتعزیز قوة درع الجزیرة ھو …… 

58- الحاكم الكویتي الذي  وجھ دعوة إلنشاء وحدة خلیجیة مشتركة یسمى …………….  

59 – التاریخ الذي حدث بھ الغزو العراقي على الكویت ھو ……/ …....../ ........……  

60- االسم الذي أطلق على اتفاقیة الدفاع المشترك بین دول الخلیج تسمى …………..  

61-العام الذي وجھ بھ الشیخ جابر الصباح دعوه إلنشاء مجلس التعاون ھو …………... 

62- الفترة الزمنیة التي تمثل مسیرة مجلس التعاون الخلیجي منذ إنشائھ لیومنا تبلغ ....عام  

63- المعدن الذي أشتھرت بھ حضارة مجان في عمان ھو ................................. 

ثانیا : عرفي المفاھیم اآلتیة : 

استعمار: سیطرة دولة قویة على دولة ضعیفة بھدف استغالل موقعھا ومواردھا 1.

استقالل :مسؤولیة الدولة عن إدارة شؤونھا الداخلیة والخارجیة  2.

مجلس التعاون الخلیجي:منظمھ سیاسیھ اقتصادیھ إقلیمیھ تضم ست دول خلیجیھ  3.

دیمقراطیة : حكم الشعب لنفسھ  4.

حضارة : إبداع اإلنسان الخلیجي وإسھاماتھ في تقدم ورقي مجتمعھ في جمیع النواحي  5.

ثالثا : اكتبي ما تعرفینھ عن : 

1- ما أھم الحضارات في منطقة الخلیج العربي . 

حضارة فیلكا ( الھلنستیة ) – حضارة مجان – حضارة دلمون  

2- ما اھم العوامل التي ساعدت على قیام الحضارة بمنطقة الخلیج العربیة . 

 - توفر میاه الشرب   – الموقع الجغرافي    – البیئة الطبیعیة المالئمة  

3- ما اھم مظاھر الحضارة اإلسالمیة . 
الفن                      - العمران                  - الصناعة  -

رابعا : عللي لما یلي :  -

4-تطور الحیاة السیاسیة بدول الخلیج العربیة ؟( ظھور الدول الحدیثة بدول الخلیج العربیة)  

اكتشاف النفط. 

5-تنافس الدول االستعماریة على منطقة الخلیج العربي؟ 

استغالل الموقع والموارد – إدراك ألھمیتھا 

توقیع الشیخ مبارك اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا عام 1899م ؟ 6.

لحمایة دولة الكویت من األخطار الخارجیة . 

شھدت دول الخلیج العربیة بعد االستقالل تقدما كبیرا في مختلف المجاالت؟ 7.

لبناء اإلنسان الخلیجي المتطور . 

دعوة الشیخ جابر الصباح إلنشاء وحدة خلیجیة ؟ 8.

لتحقیق التعاون في جمیع المجاالت . 



تسمیة القمة الخلیجیة السابعة والعشرین بقمة الشیخ جابر الصباح ؟ 9.

تقدیرا لجھوده العظیمة و تخلیدا لذكراه 

خامسا : أجیبي عما یلي : 

10-ما شروط اتفاقیة الحمایة مع بریطانیا ؟ 

- ال یبیع أو یؤجر أي أرض كویتیة   - ال یستقبل أي وفد أجنبي ( سفیر ) دون موافقة بریطانیا           

11- ما األسالیب التي استخدمھا االستعمار للسیطرة على الشعوب؟ 

االتفاقیات                    - المعاھدات  -

ما السمات (الصفات) المشتركة بین دول مجلس التعاون الخلیجي. 12.

اللغھ العربیة – العادات والتقالید – الدین االسالمي – التراث المشترك  – وحدة األصل – الھدف الواحد  

ما أھداف مجلس التعاون الخلیجي ؟ ( إنشاء أو قیام مجلس التعاون الخلیجي )  13.

تحقیق التعاون في جمیع المجاالت  - تحقیق الترابط والصالت – تقدم دول المجلس بالمجال العلمي  -

ما أھم القیم التي تسعى دول مجلس التعاون لتحقیقھا . 14.

قیمة التعاون – قیمة العلم – قیمة العمل – قیمة الوالء للوطن             -

 ما أھم انجازات مجلس التعاون الخلیجي . 15.

المساواة بین المواطنین – إقامة االتحاد الجمركي – السوق الخلیجیة المشتركة – التعاون  بالقضایا السیاسیة – تطویر -

التعلیم – درع الجزیرة – السیاسة الزراعیة  

ما أھم مكونات شعار مجلس التعاون الخلیجي . 16.

البسملة – خریطة دول الخلیج – ألوان أعالم الدول  

17- ما أقسام الھیكل التنظیمي لمجلس التعاون الخلیجي . 

المجلس األعلى – المجلس الوزاري – األمانة ألعامھ  

ما اسباب ازدھار مدن الخلیج العربیة .    18.

 بسبب  الخلیج العربي  - النفط  

 اسباب جذبت الھجرات من شبة الجزیرة العربیة إلى منطقة الخلیج العربیة .  19.

الموقع الجغرافي – االستقرار 



سادسا : أكملي الجداول اآلتیة بما یناسبھا : 

آل بوسعید االسـم

والیعاربھ

المعاضیدبني یاسالقواسمال خلیفھآل الصباح

قطرأبو ظبيرأس الخیمةالبحرینالكویتعمانالمنطقة

مجالس الھیكل 

التنظیمي 

لمجلس التعاون 

الخلیجي

األمانھ العامةالمجلس الوزاريالمجلس األعلى

یتكون من رؤساء یتكون من ( المفھوم )

الدول

یتكون من 

وزراء الخارجیة

یتكون من 

األمین العام -

األمناء المساعدین-

انجازات مجلس  

التعاون في المجال 

العسكري

انجازات  مجلس التعاون 

في المجال السیاسي

انجازات مجلس التعاون 

في المجال الثقافي

انجازات مجلس 

التعاون في المجال 

االقتصادي

درع الجزیرة 

(اتفاقیة الدفاع المشترك )

التعاون بالقضایا السیاسیة 

إعالن البیئة البحریة منطقة 

خاصة . 

السوق الخلیجیة المشتركة تطویر التعلیم

السیاسة الزراعیة 

االتحاد الجمركي

عمانالبحرینالكویتالدولة

مجاندلمونفیلكا ( الھلنسیتیة )الحضارة

أفران معدن نحاسأختاممعابداألثر



سابعا :الحظي خریطة دول الخلیج العربیة ثم حددي ما یلي:    

 �
حضارة مجان بالرمز # 1.

حضارة دلمون بالرمز × 2.

الخلیج العربي بالرمز  3.

البحر األحمر بالرمز  4.

بحر العرب بالرمز % 5.

دولة الكویت بالرمز  6.

المملكة العربیة السعودیة بالرمز & 7.

دولة قطر بالرمز @ 8.

9-دولة اإلمارات العربیة المتحدة بالرمز 

10- تتبعي خط ھجرة العتوب وصوال لدولة الكویت > > >  
مالحظة : الرجاء الرجوع الي جمیع  الصور والجداول والرسوم البیانیة في الكتاب المدرسي  

إعداد رئیسة القسم : أ / منال السعید 


