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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 السابع رقم ( 1 )  

لمادة االجتماعیات للفصل الدراسي األول ص22 الى  68 

أكملي العبارات التالیة بما یناسبھا :  

القارات التي یمتد ( یقع ) الوطن العربي بھا تسمى آسیا و...................  1.

القارة المجاورة للوطن العربي من جھة الشمال  ............................................. 2.

القارات الثالث التي ( تربط ) بین الوطن العربي تسمى آسیا وأفریقیا و ................ 3.

المسطح المائي الذي یفصل قارة أفریقیا عن أوربا یسمى .................................... 4.

المسطح المائي الذي یفصل قارة أفریقیا عن آسیا یسمى...................................... 5.
6-دولة عربیھ تقع خارج نطاق موقع الوطن العربي وتتكون من أربع جزر تسمى........... 

لمحیط الذي تقع بھ جمھوریة جزر القمر یسمى .............................................. 7.

عاصمة جمھوریة جزر القمر مدینة تسمى ...................................................... 8.
9-العام الذي انضمت بھ جزر القمر للجامعة العربیة وحصلت بھ على استقاللھا ھو....... 
10- الجزیرة التي تقع جمھوریة جزر القمر شمال غربھا تسمى ............................. 

11- یبلغ عدد دول الوطن العربي في الجناح األفریقي حوالي ............................ دولة 
12-  یبلغ عدد دول الوطن العربي في الجناح اآلسیوي حوالي .......................... دولة 

13- یبلغ مجموع الكلي لعدد دول الوطن العربي في الجناح اآلسیوي واألفریقي ............. 
14- أكبر دولة عربیة مساحة في الجناح اآلسیوي تسمى .................................. 
15- أكبر دولة عربیة مساحة في الجناح األفریقي تسمى .................................. 
16- أصغر دولة عربیة في الجناح األسیوي تسمى ........................................ 
17- أصغر دولة عربیة في الجناح األفریقي تسمى ........................................ 

18- أكبر دول الوطن العربي مساحة بالنسبة للجناحین اآلسیوي واألفریقي  .............. 
19 – أصغر دول الوطن العربي مساحة بالنسبة للجناحین اآلسیوي واألفریقي  .............. 

20- الدولة العربیة األفریقیة التي انفصلت عن جنوبھا حدیثا تسمى .......................... 
21- النسبة التي تبلغھا مساحة الوطن العربي من جملة مساحة العالم حوالي ............% 
22- المساحة التي تبلغھا مساحة الوطن العربي بالنسبة للعالم تبلغ ................ ملیون كم 

23- المسطح المائي الذي یحد الوطن العربي من جھة الغرب یسمى ....................... 
24- المسطح المائي الذي یحد الوطن العربي من جھة الشرق ھما خلیج عمان و .......... 
25- النسبة التي یشكلھا سكان الوطن العربي من سكان العالم تبلغ حوالي ..............% 

26-الجھة التي یقع بھا الوطن العربي بالنسبة لقارة آسیا ھي ............................... 
27- القارة التي یقع بھا القسم األكبر من الوطن العربي ھو .............................. 
28- الدولة التي تحد الوطن العربي شماال تسمى ........................................... 
29- الدولة التي تحد الوطن العربي شرقا تسمى ........................................... 

30- الدولتان اللتان تحدان الوطن العربي غربا تسمى المغرب و  ......................... 
31- الجھة التي تقع  بھا دولة الكویت بالنسبة للوطن العربي ھي ........................... 
32- القرن الذي تنافست بھ الدول االستعماریة للسیطرة على الوطن العربي ھو ......... 
33- الدولة التي تشرف على قناة السویس تسمى ............................................. 
34- البحار التي یربط بینھا مضیق ھرمز ھما الخلیج العربي و ............................. 

35- البحار التي یربط بینھا مضیق باب المندب ھما البحر األحمر و ......................... 
36- البحار التي یربط بینھا مضیق جبل طارق ھما المحیط األطلسي و ...................... 

37- البحار التي تربط بینھا قناة السویس ھما البحر األحمر و ........................... 



38- الدول التي یقع بھا الجبل األخضر تسمى عمان و ........................................ 
39- الدول التي یوجد بھا سلسلة جبال البحر االحمر الغربیة تسمى مصر و ........... 

40- الدولھ التي یقع بھا جبل شیخا دار  تسمى ............................................ 
41- الدولة التي تقع بھا جبال عسیر والحجاز تسمى .................................... 

42- الدولة التي یوجد بھا جبال مرة تسمى ........................................................ 
43- الجبل الذي یوجد في لیبیا تسمى .......................................................... 

44- الدولة التي یوجد بھا مرتفعات األحجار تسمى .............................................. 
45- الدول التي یوجد بھا جبال أطلس تسمى الجزائر و ........................................... 
46- یبلغ ارتفاع جبال مرة في السودان  .......................................................مترا  

47- الدولة التي یوجد بھا جبل الشیخ تسمى .................................................. 
48- الدولة التي یوجد بھا جبل قاسیون تسمى ......................................... 

49- الجبال التي توجد بھا أعلى قمة بالوطن العربي تسمى .................................... 
50- أعلى قمة عربیة بجبال أطلس تسمى ......................................................... 

51- أكثر األشكال التضاریسیة انتشارا بالوطن العربي تسمى ................................... 
52- االسم اآلخر الذي یطلق على ھضبة أفریقیا الشمالیة یسمى ................................ 

53- الھضاب التي تقع في الجناح اآلسیوي تسمى ھضبة شبھ الجزیرة العربیة( نجد )  وبالد الشام 
و ............................................................................................ 

54- الدولة التي تقع بھا ھضبة نجد تسمى ......................................................... 
55- الدول التي تقع بھا ھضبة بادیة الشام تسمى العراق وسوریا و ...........................  

56- الدولة التي توجد بھا ھضبة الشطوط تسمى ................................................. 
57- الدولة العربیة التي یمر بھا خط جرنتش تسمى............................................... 
58- الدولة العربیة التي یمر بھا خط االستواء تسمى ............................................. 
59-  أكبر ھضبة عربیة تقع في الجناح األفریقي تسمى ......................................... 
60- مدن عربیھ ترتفع بھا درجة الحرارة  صیفا تسمى الریاض و ............................ 
61- مدینھ سعودیة تنخفض بھا درجة الحرارة صیفا تسمى ................................... 
62- االسم الذي یطلق على الریاح الجنوبیة الشرقیة یسمى ................................... 
63- االسم الذي یطلق على حشائش االستبس في بالد المغرب العربي ھو .................. 

64- حشائش طویلھ تربي علیھا الماشیة تسمى .............................................. 
65- حشائش قصیرة یربى علیھا األغنام تسمى ............................................... 
66- اسم  اآلخر الذي یطلق على الحشائش الحارة ھو ....................................... 

67- دولة عربیة یوجد على علمھا شعار لشجرة األرز تسمى .......................... 
68- شجرة من الغابات المعتدلة ترسم على علم جمھوریة لبنان تسمى ................. 

69- نباتات صحراویة تقاوم الجفاف وقلة المیاة تسمى  النخل و  .................... 
70- حیوان صحراوي یلقب بسفینة الصحراء یسمى ............................................ 

71- حیوانات قارضھ تعیش في الصحراء الجربوع و............................................. 
72- طیور تعیش في الصحراء مثل الصقر و ................................................... 

73- حشرات تعیش في الصحراء مثل الجراد و العقرب و ....................................  
74- الدول العربیة التي یمر بھا نھر النیل تسمى .........................و ....................... 
75- الدولة العربیة التي یوجد بھا نھري دجلة والفرات تسمى ................................. 

76- الدولة العربیة التي یوجد بھا نھر العاصي تسمى ........................................ 
77- الدولة العربیة التي یوجد بھا نھر األردن تسمى ............................................. 
78- الدولة العربیة  التي یوجد بھا نھر مجردة تسمى ............................................ 
79- النھر الذي یقع في الجزائر یسمى ............................................................... 
80- أھم األنھار في المغرب العربي تسمى نھر سبو و أبو الرقراق و أم الربیع و ........... 

81- المسطح المائي الذي یقع شمال الوطن العربي یسمى ................................... 



عرفي ما یلي :  
وطن عربي : مجموعھ من الدول العربیة التي یجمعھا عدد من السمات المشتركة دین لغھ وتعبر ضمن من اكبر 1.

قارتین العالم مساحھ .  
جزر القمر : دولة تتكون من اربع جزر مستقلھ وتقع خارج نطاق الوطن في المحیط الھندي  2.
 قناة : مجرى مائي صناعي ضیق یشق ألغراض الري والنقل .  3.
مضیق : ممر مائي ضیق یصل بین بحرین أو محیطین أكبر منھما 4.
موقع استراتیجي : موقع ذي مكانة مھمھ بین دول العالم . 5.
مسطحات مائیة : جمیع أشكال المیاه على سطح األرض مثل بحر وخلیج ونھر . 6.
موقع فلكي : نقطة من الكرة األرضیة یتحدد موقعھا بخطوط الطول ودوائر العرض  7.

8-موقع نسبي : موقع الدولة بالنسبة للیابس والماء . 
9-التضاریس : مظاھر أو أشكال السطح جبال ھضاب سھول ودیان  

10- جبال : كل مرتفع ولھ قمة ال تقل عن 1000 متر  
11- تل : كل مرتفع یقل ارتفاعھ عن 100 متر  

12- ھضبھ : أرض مرتفعھ سطحھا مستوي تمتد مساحة كبیرة  
13- سھول : مساحة كبیرة من األرض تتمیز باستوائھا وقلة ارتفاعھا . 

14-سھول فیضیھ ( نھریھ ) : أرض منخفضة تكونت من التربة التي حملتھا األنھار  
15- سھول ساحلیھ : أرض منبسطھ تجاور السواحل والبحار والمحیطات  

 16- طقس : حالة الجو خالل فترة زمنیة قصیرة من حیث درجة الحرارة والرطوبة واألمطار والریاح والضغط الجوي  
21- مناخ : حالة الجو خالل فترة زمنبة طویلة من حیث حیث درجة الحرارة والرطوبة واألمطار 

22-ضغط جوي : وزن الھواء فوق أي مكان  
23- اإلقلیم : منطقة او مكان  

24- نبات طبیعي : نبات ینمو تلقائیا عقب سقوط المطر ودون تدخل اإلنسان . 
25- حشائش حارة ( السفانا ) : حشائش طویلة یختلف نوعھا حسب المطر تربى علیھا الماشیة  

26- حشائش االستبس ( الحلفا ) : حشائش قصیرة تنمو في الشتاء تستخدم لصناعھ الورق والحبال والحصر وتربي 
علیھا األغنام  

27- النھر : مجرى مائي عذب ینتھي إلي بحر أو إلي صحراء  
28- المیاة الجوفیة : میاة توجد في باطن األرض 

29- األفالج : الماء الجاري ( مجرى صغیر مائي في األرض )  
30- البحیرة : مسطح مائي تحیط بھ المیاه من جمیع الجھات  

أجیبي عن األسئلة التالیة : 
1- مقومات الھویة العربیة ؟ 

اللغة العربیة – الدین اإلسالمي – التراث والعادات  والتقالید والقیم  – األھداف المشتركة  والتاریخ . 

2- یتمتع الوطن العربي بموقع استراتیجي مھم ؟أو تنافس الدول االستعماریة على الوطن العربي منذ 
القرن 18م ؟  أو األھمیة الجغرافیة للوطن العربي ؟  

یقع في وسط العالم ( اسیا وافریقیا ) / یطل على مسطحات مائیة / یشرف على مضائق وممر مائي مھم  
3- أھمیة خطوط الطول ودوائر العرض ؟ 

خطوط الطول ( معرفة الوقت والزمن ) دوائر العرض ( أحوال المناخ ). 
4-األھمیة االقتصادیة للوطن العربي ؟  

منطقة مالحة وتجارة / موارد ھائلة / سكان 5 % من العالم / ظھور النفط  
5-األھمیة االقتصادیة لقناة السویس ؟  

مصدر للدخل القومي – وسیلة عبور لحركة التجارة العالمیة – توفر الوقت والجھد والمال – تربط البحر االحمر والمتوسط  
6-األھمیة الحضاریة والثقافیة للوطن العربي ؟ 

ھبطت على أرضھ ثالث دیانات سماویة مسیحیھ یھودیھ اسالمیھ  / قامت بھ حضارات عدیدة  



7-الھضاب أكثر اإلشكال التضاریسیة انتشارا بالوطن العربي؟ 
تشغل مساحة واسعة  بالوطن العربي  
      8-الخصائص الممیزة للسھول ؟ 

       استوائھا و قلة ارتفاعھا  
9- تربة السھول الفیضیة من أكثر أنواع التربة الخصبة ؟ 

   ألنھا غنیة بالمواد العضویة ولتوفر المیاه  
10تركز السكان في مناطق السھول الفیضیة بالوطن العربي؟  

       تربة خصبة / وفرة المیاه   /  اعتدال المناخ . 
11ما ھي ( عناصر )  المناخ  

درجة الحرارة  / الرطوبة / األمطار / الریاح /  
12ما ھي ( العوامل ) المؤثرة في  تنوع مناخ الوطن العربي . 

موقع بالنسبة لدوائر العرض / قرب أو بعد مسطحات مائیة / تضاریس / الریاح  
13أثر الموقع بالنسبة لدوائر العرض . 

- ترتفع درجھ الحرارة كلما اقتربنا من خط االستواء  
- تنخفض درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن درجة الحرارة . 
14ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من خط االستواء ؟  

الن أشعة الشمس تكون عمودیة . 
15أثر القرب والبعد عن المسطحات المائیة ؟ 

- مدن ساحلیھ أكثر اعتداال صیفا وأدفء شتاء . 
16 المدن الساحلیة أكثر اعتداال صیفا وأدفئ شتاء؟ 

الن البحر یلطف درجة الحرارة  . 
17أثر التضاریس في مناخ دول الوطن العربي . 

- تنخفض درجة الحرارة في المناطق المرتفعة الجبلیة وترتفع في المناطق األخرى. 
18أثر الریاح في مناخ دول الوطن العربي ؟ 

- ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة – كمیة األمطار – نسبة الرطوبة  
19 – ال تسقط األمطار على بعض مناطق الوطن العربي التي تھب من منطقة جافة  ؟ 
ألنھا تھب من الیابس وال تمر بمسطحات مائیة  / فالریاح جافھ غیر محملة ببخار الماء. 

20العوامل المؤثرة بتوزیع النبات الطبیعي بالوطن العربي؟ أسباب تنوع النبات الطبیعي؟ 
نوع التربة - المناخ  

21أنواع النباتات الطبیعیة بالوطن العربي ؟ 
غابات / حشائش / نباتات صحراویھ . 

22وسائل مقاومة النباتات الصحراویة للجفاف ؟ 
جذور طویلة / تخزین المیاه  /  أوراق سمیكة ابریھ أو شمعیة . 

23- طرق المحافظة على النبات الطبیعي ؟  
زیادة المساحة المزروعة – المحافظة على البیئة – الجانب الجمالي. 

24- تقع جزر الھند خارج نطاق الوطن العربي؟  
 ألنھا تقع بعیدة بالمحیط الھندي. 

Desktop
New Stamp



أكملي المخططات السھمیة :  
مقومات الھویة العربیة 

                                                                                                   

                        أھم المضائق والممرات المائیة بالوطن العربي 

                           أھم المظاھر التضاریسیة بالوطن العربي  

مصادر المیاه في الوطن العربي 

  
                                 أقسام  الھضاب بالوطن العربي  

                             أنواع  السھول بالوطن العربي  
 

                                    عناصر المناخ  

                                    عناصر الطقس  
 

                   العوامل المؤثرة بالمناخ بالوطن العربي  
 

                           أقسام الحیاة النباتیة بالوطن العربي 
 
 

الریاح األمطار درجة الحرارة  الرطوبة 

ضغط جوي  درجة الحرارة  الریاح  األمطار  الرطوبة 

نباتات صحراویة غابات  حشائش



أكملي الجداول التالیة : 
دول في الجناح األفریقيدول في الجناح األسیوي

فلسطین – األردن – لبنان – سوریا العراق – الكویت – 
السعودیة – البحرین – قطر – االمارات – عمان – الیمن 

موریتانیا – المغرب – تونس – الجزائر –لیبیا –مصر 
– السودان – جیبوتي – الصومال – جزر القمر.

دوائر العرضخطوط الطولوجھ المقارنة

خطوط وھمیةخطوط وھمیة    نوعھا  

على الكرة األرضیةعلى الكرة األرضیة أین ترسم 

شمالي وجنوبي شرقي و غربيتقسم الجھة 

180( 90 شماال + 90 جنوبا )360( 180 شرقا + 180 غربا ) العدد الكلي 

االستواءجرنتشاسم خط األساس 

صفرصفر رقم خط األساس 

الصومالالجزائردولة عربیة یمر بھا 

أحوال المناخ الوقت والزمن األھمیة 

حشائش االستبسحشائش السفاناوجھ المقارنھ

الحلفاالحارةاالسم األخر

أعشاب قصیرةحشائش طویلةنوعھا

األغنام – االبل- الخیول –الحمیر الماشیةاسم الحیوانات

صناعة الورق والحصیر والحبالغذاء للماشیة االستخدام 

غابات معتدلة غابات مداریة حاره وجھ المقارنھ

بالد المغرب – بالد الشام- العراق  السودان  – الصومال – عمان – الیمن دول توجد بھا

ضخمة الجذع – كبیرة االرتفاع  متشابكة األغصان – ممیزاتھا 
أوراق عریضھ 

عدم الكثافة – دائم الخضرة 

األرز – العرعر – الصنوبر – الساج – ماھونجي – أبنوس – االثل – السنط – السدر أنواعھا 
السندیان 

الفلین البناء واألثاث  االستخدام 

السھول الفیضیةالسھول الساحلیةوجھ المقارنة

أرض منخفضة تكونت من التربة التي أرض منبسطة تجاور السواحل والبحار المفھوم 
حملتھا الریاح 

نھر النیل – نھر دجلة والفرات سھول البحر األحمر – سھول المحیط األطلسي مثال



نبات مزروعنبات طبیعي وجھ المقارنة

نبات ینمو بتدخل اإلنسان نبات ینمو دون تدخل اإلنسان المفھوم 

خیار – طماطم – برتقال غابات – نبات صحراوي - حشائشمثال

الودیان السھول ھضاب جبال وجھ المقارنة

التعریف 
كل مرتفع لھ قمة ال تقل 

عن 1000 متر 
أرض مرتفعھ سطحھا 
مستوي تمتد مساحھ 

كبیرة 

أجزاء فسیحة تتمیز 
باستوائھا وقلة 

ارتفاعھا 

حوض أو منخفض 
على سطح األرض بین 

جبلین 

الرسم

اإلسالمیة المسیحیة الیھودیة الدیانة السماویة 

محمد صلى هللا علیة وسلم عیسى علیة السالم موسى علیة السالم الرسول 

القرآن الكریم اإلنجیل توراة الكتاب 

الحیوانات 
الصحراوی
ة

قوارض زواحف حشرات طیور حیوانات 

ابل – ماعز – ضب 
أرنب بري 

صقر – بوم – 
حباري 

جراد – عقرب – 
خنافس 

فئران - جربوع أفعى 

الجبال في الجناح األفریقيالجبال في الجناح اآلسیوي
اسم الدولةاسم الجبلاسم الدولةاسم الجبل
جبال البحر عمانجبل أخضر

األحمر
مصر – السودان

السودانجبل مرةالمملكة العربیة السعودیةجبل عسیر
لیبیاالجبل األخضرالمملكة العربیة السعودیةجبل الحجاز
الجزائر – المغربجبال أطلسسوریاقاسیون
األحجارجبال األحجارالعراقشیخا درا



الھضاب في الجناح االفریقيالھضاب  في الجناح اآلسیوي
اسم الدولاسم الھضبةاسم الدولاسم الھضبة
المملكة العربیة ھضبة نجد 

السعودیة 
ھضبة أفریقیا الشمالیة  

( الصحراء الكبرى ) 
مصر-  لیبیا – 

جزائر 

عراق – سوریا - ھضبة بادیة الشام 
أردن 

تونس – الجزائر – ھضبة الشطوط 
المغرب 

السھول في الجناح األفریقيالسھول في الجناح اآلسیوي 
دول یقع بھا نوعھ اسم السھل دول یقع بھا نوعھ اسم السھل 

أھم األنھار في الجناح األفریقي أھم األنھار في الجناح اآلسیوي
الدول التي یمر بھا اسم النھرالدول التي یمر بھا اسم النھر

مصر والسودانالنیل العراق وسوریادجلة والفرات 
الصومالشبلي وجوبا االردناألردن

تونسالمجردة سوریاالعاصي 
الجزائرالشلیف 

سبو – أبو الرقراق 
–أم الربیع – 

السوس 

المغرب

دول الوطن العربي في الدول العربیة األفریقیة الدول العربیة اآلسیویة 
الجناحین اآلسیوي 

واألفریقي 
الجزائر أكبر دولة الجزائر أكبر دولة سعودیة أكبر دولة 
البحرین أصغر دولة جیبوتي أصغر دولة البحرین أصغر دولة 



عواصم دول الوطن العربي في الجناح األسیوي 

عواصم دول الوطن العربي في الجناح األفریقي 

فلسطینلبنانأردنسوریاالیمنعماناإلماراتقطرالبحرینالسعودیةالكویتالعراقالدولة

الریاضالكویتبغداد العاصمة
القدسبیروتعماندمشقصنعاءمسقطأبوظبيالدوحةالمنامة

جزر السودان جیبوتي صومال موریتانیا المغرب تونس الجزائر لیبیا مصر الدولة
القمر 

القاھرة العاصمة
مورونيالخرطومجیبوتيمقدیشیونواكشوطالرباطتونسالجزائرطرابلس

لیبیاسودانمصرالسعودیة العراقالجزائر الكویت الدولة 
الریاح بالوطن 
العربي

السیركو طوز
والسیالنو

السموم الشرقیة
والطوز 

القبليالھبوبالخماسین



أمامك خریطة دول الوطن العربي حددي علیھا اآلتي : 

 

 r

حددي أسماء دول الوطن العربي بمكانھا الصحیح.  
الخلیج العربي – بحر العرب – المحیط الھندي – خلیج عدن  - البحر األحمر – البحر 

المتوسط – المحیط األطلسي . 
مضیق ھرمز – مضیق باب المندب -  قناة السویس – مضیق جبل طارق. 

خط االستواء – خط جرنتش – مدار السرطان . 
نھر النیل – دجلة والفرات – مجردة – أم الربیع – الشلیف – العاصي   

إعداد رئیسة القسم : أ/  منال السعید  



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

  ھالة بنت خویلد م بنات                                                                      عن الكتاب المدرسي  
قسم االجتماعیات   

بنك أسئلة للصف السابع رقم ( 2 )  

لمادة االجتماعیات للفصل الدراسي األول 
أكملي العبارات التالیة بما یناسبھا : 

الحملة الكویتیة التطوعیة لترشید استخدام الماء تسمى ............................ 1.

المسطح المائي الذي یصب بھ نھري دجلة والفرات ھو ......................... 2.

المسطح المائي الذي یصب بھ نھر النیل ھو ..................................... 3.

صفة تغلب على منسوب میاه األمطار بالوطن العربي بصفة عامة عدا المناطق الجبلیة ھي ............ 4.

مصدر األساسي الذي تعتمد علیة دولة الكویت للمیاه ھو ..................... 5.

منطقة صحراویة  تكثر بھا المیاه الجوفیة تسمى ............................... 6.

الدولة العربیة األفریقیة التي تستخدم تحلیھ میاه البحر بكمیات قلیلھ تسمى ............................ 7.

محطة تقطیر المیاه التي توجد بالمملكة العربیة السعودیة تسمى ........................................ 8.

محطتان لتقطیر المیاه  توجد في قطر تسمیان رأس عبود و ................................................ 9.
أول محطة لتقطیر المیاه بدولة الكویت تسمى ................................. 10.
العام الذي أنشأت بھ أول محطة لتقطیر المیاه بدولة الكویت تسمى .................... 11.
یبلغ عدد الدیانات السماویة ............................... دیانات  12.
المدینة التي نزلت بھا رسالة سیدنا موسى علیة السالم تسمى ............................. 13.
المدینة التي نزلت بھا دیانة سیدنا محمد علیة الصالة والسالم تسمى ....................... 14.
الدولة التي نزلت بھا دیانة سیدنا عیسى علیة السالم تسمى .................................... 15.
الدولة التي یوجد بھا الكعبة الشریفة تسمى ........................................... 16.
الدولة التي یوجد بھا المسجد األقصى تسمى ........................................ 17.
الدولة التي یوجد بھا تمثال أبو الھول تسمى ........................................ 18.
اسم یطلق على اعتقاد المصریون بعودة الحیاة للجسم بعد الموت ھو ...................... 19.
االسم الذي یطلق على الكتابة التي ظھرت بالحضارة المصریة ھو ......................... 20.
الحضارة التي یوجد بھا المعلم الحضاري األھرامات تسمى ............................................ 21.
الحضارة التي یوجد بھا المعلم الحضاري أسد بابل تسمى ............................................ 22.
الحضارة التي یوجد بھا المعلم الحضاري آثار تدمر تسمى ............................................ 23.
الحضارة التي یوجد بھا المعلم الحضاري معبد باربار تسمى ............................................ 24.
الحضارة التي یوجد بھا المعلم الحضاري سد مأرب تسمى ............................................ 25.
الدولة الحالیة التي توجد بھا حضارة بالد الرافدین تسمى ............................................ 26.
النھران اللذان اشتھرت بھما حضارة بالد الرافدین ھما دجلة و ........................................... 27.
یبلغ عدد الشعوب التي سیطرت على بالد الرافدین حوالي ....................................... 28.
الكتابة التي اشتھرت لدى حضارة بالد الرافدین كأقدم أنواع الكتابة بالعالم التي تشبھ المسمار تسمى ... 29.
شعب بالد الرافدین الذي اخترع الكتابة المسماریة یسمى.............................. 30.
 یبلغ عدد حروف الكتابة المسماریة في حضارة بالد الرافدین حوالي ................. 31.
المادة التي تكتب علیھا الكتابة المسماریة تسمى ............................................. 32.
شرائع قانونیة قدیمة ظھرت في حضارة بالد الرافدین تسمى ............................. 33.
الملك البابلي الذي اعتمد شرائع قانونیة تعتمد على مبدأ السن بالسن والعین بالعین یسمى ............... 34.
یبلغ عدد المواد القانونیة في شرائع حمورابي حوالي ............................. 35.
الحضارة التي توجد بھا حدائق بابل المعلقة تسمى ................................ 36.
الجھة التي تقع بھا شبة الجزیرة العربیة بالنسبة لقارة آسیا تسمى ...................... 37.
المناخ الذي یغلب على شبة الجزیرة العربیة ھو ................................. 38.
أشھر الحضارات التي ظھرت في شبھ الجزیرة العربیة تسمى بالد الیمن و ....................... 39.



القرن قبل المیالد الذي تأسست بھ دویالت حضارة بالد الیمن (جنوب غرب شبھ الجزیرة العربیة)ھو.. 40.

دویالت بالد الیمن التي تأسست منذ األلف الثالث ق . م تسمى معین و سبأ و ........................ 41.

عاصمة دولة معین تسمى ............................ 42.

عاصمة دولة سبأ تسمى .............................. 43.

عاصمة دولة حمیر تسمى ............................. 44.

أھم معلم حضاري في حضارة معین یسمى ...................................... 45.

أھم معلم حضاري في حضارة سبأ یسمى ...................................... 46.

أھم معلم حضاري في حضارة حمیر یسمى ...................................... 47.

ملكة حضارة بالد الیمن ورد ذكرھا بالقران الكریم تسمى ............................. 48.

ملك حكم الیمن و انحدر من ساللھ ملكیة ممتدة عبر 40 جیال من الملوك یسمى ................  49.

دویلة من أشھر دویالت الیمن القدیمة وأشھر ملوكھا بلقیس تسمى ...................... 50.

االسم الذي أطلق على البحر األحمر بالحضارات  القدیمة یسمى......................... 51.

 سد اشتھر بحضارة جنوب غرب الجزیرة العربیة یسمى ................................. 52.

الدولة ( الحضارة ) التي یوجد بھا سد مأرب القدیم تسمى .............................................. 53.

الكتابة التي اشتھرت بھا حضارة بالد الیمن تسمى ....................................... 54.

الخط الذي عرف لدى حضارة بالد الیمن ( جنوب غرب الجزیرة العربیة ) تسمى .................... 55.

یبلغ عدد حروف الكتابة األبجدیة في حضارة بالد الیمن حوالي ............................ 56.

أسیاد التجارة العربیة حیث سیطروا على الطرق التجاریة ھم ................................ 57.

الدویلة في حضارة بالد الیمن ظھر بھا معلم بناء یستخدم في تنظیم عملیة ري المزروعات  تسمى ...... 58.

الدولة الحالیة التي ظھرت بھا حضارة دلمون تسمى ..................... 59.

االسم الذي أطلق على البحرین ( حضارة دلمون ) قبل الفتح اإلسالمي ھو ....................  60.

الصناعة التي اشتھرت بھا حضارة دلمون تسمى ................... 61.

صنم اشتھر في حضارة دلمون تعبده قبیلة وائل قبل الفتح االسالمي یسمى .................... 62.

المسطح المائي الذي تقع بھ حضارة دلمون ( البحرین ) یسمى ................................................ 63.

الحضارة التي اشتھرت بصناعة األختام تسمى........................................................ 64.

دیانھ نزلت على سیدنا موسى علیة السالم تسمى .................................................. 65.

دیانة نزلت على سیدنا عیسى بن مریم علیة السالم تسمى ................................ 66.

دیانة تعتبر خاتمة الدیانات السماویة الثالث ونزلت على سیدنا محمد علیة الصالة والسالم تسمى ...... 67.

الكتاب السماوي الذي نزل على سیدنا موسى یسمى .................... 68.

الكتاب السماوي الذي نزل على سیدنا عیسى بن مریم یسمى ................ 69.

الكتاب الذي نزل على سیدنا محمد علیة الصالة والسالم  وحفظ من التحریف یسمى .................... 70.

العام المیالدي الذي أنزل بھ القران الكریم على سیدنا محمد علیة الصالة والسالم ھو ................. 71.

الدولة التي ولد بھا سیدنا عیسى بن مریم ھي .......................................................... 72.

الغار الذي نزل بھ الوحي على سیدنا محمد علیة الصالة والسالم ھو ...................................... 73.

اللغة التي تعتبر الرابطة األساسیة التي ربطت العالم اإلسالمي تسمى ................................ 74.

أھم االماكن المقدسة في الوطن العربي المدینة المنورة و مكة المكرمة و.................................. 75.

اسم العصور التي تعیش بھا أوربا منذ القرن العاشر المیالدي ھو ............................... 76.

مراكز االشعاع التي ساعدت على انتقال الحضارة االسالمیة الى أوربا ھي .......... و......... و......... 77.

 القارة التي كانت تعیش بالظالم بسبب سیطرة الكنیسة على عقول الناس تسمى ................... 78.

المسطح المائي الذي یحد حضارة جنوب غرب الجزیرة العربیة ( الیمن ) غربا یسمى ............... 79.

االسم القدیم الذي یطلق على البحر األحمر ھو ........................................................ 80.
عرفي ما یلي : 

النھر : مجرى مائي عذب ینتھي ببحر أو نھر أو صحراء  -
البحیرة : مسطح مائي تحیط بھ الیابسھ من جمیع الجھات  -
المیاه الجوفیة :میاه توجد في باطن االرض  -
األفالج :ماء جاري ( مجرى مائي صغیر ) -
الحضارة : كل ما یطرأ على المجتمع من تقدم وتطور ورقي في جمیع المجاالت سیاسیھ اقتصادیھ وغیرھا -
كتابة ھیروغلیفیھ : كتابة ظھرت في حضارة مصر القدیمة على األحرف على شكل صور. -
بعث وخلود : عودة الحیاة للجسم بعد الموت.= -



كتابة مسماریة : كتابة على شكل مسمار ظھرت في حضارة بالد الرافدین تكتب على لوح طین حروفھا 600 . -
شریعة حمورابي : شریعھ قانونیة قدیمة ظھرت ببالد الرافدین مبدأھا السن بالسن والعین بالعین. -
كتابة أبجدیة : كتابة ظھرت في حضارة بالد الیمن تألف من 29 حرف .تكتب بالخط المسند .  -
أورال : اسم اطلق على البحرین قدیما.  -
دیانة یھودیة : دیانة نزلت على سیدنا موسى علیة السالم في سیناء. -
دیانة مسیحیھ : دیانة نزلت على سیدنا عیسى علیھ السالم في فلسطین. -
دیانة إسالمیة : دیانة نزلت على سیدنا محمد علیھ الصالة والسالم في مكة المكرمة. -

أجیبي عن األسئلة التالیة :  
أھمیة المیاه في حیاة اإلنسان  . 1.

الشرب – الطعام – الغسیل وغیرھا  
ما مصادر المیاه الرئیسیة بالوطن العربي ؟ 2.

بحر – إمطار – نھر  - میاه جوفیھ  
ما مصادر المیاه الجوفیة ؟ 3.

أمطار – میاه باطن األرض . 
الصفات التي تتصف بھا األمطار بالوطن العربي . 4.

متذبذبة من عام ألخر –  تقتصر على  أطراف الشمال والجنوب  – قلیلھ  
أشكال المیاه الجوفیة ؟ 5.

أبار جوفیة – (عیون و ینابیع) – أفالج  
كیف یتم المحافظة على المیاه ( جھود دولة الكویت للمحافظة على الثروة المائیة )  6.

إنشاء السدود – البحث عن المیاه بباطن األرض –بناء محطات تقطیر المیاه  . 
أھم الحضارات بالوطن العربي ؟  7.

مصریة – بالد الرافدین – جنوب غرب الجزیرة ( بالد الیمن ) – دلمون( البحرین) – بالد الشام 
أھم الدیانات السماویة الثالث .  8.

إسالمیھ – مسیحیة – یھودیة  
أثر الموقع الجغرافي على حضارة مصر القدیمة  9.

تربط العالم القدیم 
أثر نھر النیل على حضارة مصر القدیمة  10.

یربط أجزاء البالد شمال وجنوب  
أثر امتداد الصحراء بحضارة مصر القدیمة  11.

شكل أمن وحمایة طبیعیة من اللصوص 
أثر كثرة الصخور والمعادن في الحضارة المصریة  12.

نحت المصریون القدماء كثیر من التماثیل والمعابد 
أھم المحاصیل الزراعیة بمصر  13.

قمح – فواكھ - كتان  
أھم الصناعات بمصر القدیمة  14.

أواني – مالبس – سفن – ورق البردي 
أھم العلوم والفنون التي برع بھا المصریون  15.

العلوم : فلك – طب - كیمیاء - تحنیط            الفنون :  بناء-  كتابھ ھیروغلیفیھ  
العوامل التي ساعدت على ظھور حضارة بالد الرافدین  16.

خصوبة تربھ – توفر میاه – موقع ممتاز  
الوسائل التي استخدمھا سكان حضارة بالد الرافدین الزدھار الزراعة ؟ 17.

إقامة السدود – شق األنھار – استصالح األراضي – تجفیف المستنقعات 
أھم الصناعات ببالد الرافدین ؟ 18.

حلي – أواني فخاریة  
أھم العلوم التي برع بھا حضارة بالد الرافدین ؟ 19.

ھندسة – حساب – فلك – طب  
أھم الفنون التي برع بھا بالد الرافدین  20.

نحت – بناء  - رسم على األواني  



أشھر منتوجات بالد الیمن  21.
موز – لبان – قرفھ  

أھم األسس التي بنیت علیھا الحضارة اإلسالمیة ؟ 22.
الصالة – الصوم – الزكاة – الشورى – العدل – المساواة  

أھم مبادئ الدین االسالمي ؟  23.
العدل – الصدق – المساواة - .....  

أھم مراكز اإلشعاع في الحضارة اإلسالمیة ؟ 24.
األندلس –  جزیرة صقلیة – بالد الشام  

عللي لما یلي :  
 عقدت العدید من المؤتمرات لقضیة المیاه . 1.

لمواجھة نقص المیاه – تزاید الطلب على المیاه  
قلة المیاه في الوطن العربي ؟ 2.

قلة سقوط األمطار. 
یزدحم السكان في مصر حول نھر النیل ؟ 3.

لوجود میاه عذبھ صالحھ للزراعة . 
عوامل قیام الحضارة ( الوطن العربي مركزا للحضارات المختلفة )  4.

موقع – میاه عذبة – اعتدال المناخ – ثروات طبیعیة – عنصر بشري  
تعد الحضارة المصریة من الحضارات القدیمة في العالم . 5.

آثارھا قائمة إلى وقتنا الحاضر  
نحت المصریون القدماء كثیر من التماثیل والمعابد  6.

تنوع الصخور وكثرة المعادن 
تعدد المظاھر الحضاریة ( اقتصادیة – دینیھ – علوم وفنون )  بحضارة مصر 7.

تنوع العوامل الطبیعیة  
اھتم المصریون القدماء ببناء القبور وإقامة المعابد  8.

إلیمانھم بالبعث والخلود  
عرف سكان بالد الرافدین الزراعة؟ 9.

خصوبة التربة – وفرة المیاه 
یطلق على دولة العراق الحالي اسم بالد الرافدین أو بالد ما بین النھرین ؟ 10.

لوجود نھري دجلة والفرات  
تسمیة الكتابة المسماریة بھذا االسم ؟ 11.

أحرفھا تشبھ المسمار في شكلھا . 
انتشر األمن واالمان في عھد  الملك حمورابي في حضارة بالد الرافدین؟( مبدأ قانون حمورابي)  12.

وضع قانون حمورابي السن بالسن والعین بالعین . 
اعاقة اقامة مراكز لالستقرار في شبھ الجزیرة العربیة( اعتمدت حیاة شبھ الجزیرة العربیة على التنقل والترحال )  13.

سیادة المناخ الصحراوي – قلة المیاه والبحث عن الطعام والرزق  
تعتبر منطقة جنوب غرب شبھ الجزیرة من أكثر المناطق مالئمة لقیام حضارة ؟ 14.

أو اقتصر ظھور المجتمعات الحضاریة على الجزء الجنوبي الغربي من شبة الجزیرة العربیة؟ 
توفر المیاه العذبة –  المناخ  المالئم - الموقع 

اشتھر سكان جنوب غرب الجزیرة العربیة ( الیمن ) بالمشاریع الزراعیة ؟ 15.
تنظیم الري  - بناء السدود  والخزانات 

 یعتبر أھل الیمن أسیاد بالتجارة ؟ 16.
سیطرة على طرق التجارة – تبادل تجاري مع الحضارات 

تنوع النشاط االقتصادي في دلمون ؟ أھم األنشطة االقتصادیة بدلمون  17.
الزراعة - صید األسماك - الغوص على اللؤلؤ 

تسمیة البحرین بأوال  18.
نسبة إلى صنم تعبده قبیلة وائل قبل اإلسالم  

تعتبر حضارة دلمون مركزا مھما للمواصالت البحریة ؟( قامت دلمون وسط حضارات الشرق القدیم )  19.
بسبب موقعھا على الخلیج العربي  



اكتسب الوطن العربي مكانھ روحیة مقدسة ؟ 20.
ألنھ مھبط الدیانات السماویة الثالث 

انتشرت اللغة العربیة وأصبحت الرابطة األساسیة بین أجزاء العالم اإلسالمي؟  21.
بسبب الفتوحات اإلسالمیة - التجارة   

انتقلت الحضارة اإلسالمیة إلى أوربا ؟   22.
بفضل مراكز االشعاع أندلس – صقلیة – االحتالل الصلیبي لبالد الشام  

تسمیة  العصور الوسطي  بالقرن 10 م بأوربا بعصور الظالم ؟ 23.
سیطرة الكنیسة على عقول الناس. 

أكملي الجداول التالیة :  
دولة حمیردولة سبأدولة معینوجة المقارنة 

115-525 ق م950 – 115 ق م1300- 650 ق مالمدة

جنوب الیمنوسط  الیمنشمال الیمنالموقع

ریدانمأربقرناوأھم مدینھ

مائدة قرابین نقش سبأ – سد مأرب مدینة یثل الدینیة أھم معالم

بلقیسأشھر ملكھ

حضارة دلمونحضارة الیمنحضارة بالد الرافدینالحضارة المصریةوجھ المقارنة

آسیاآسیاآسیاأفریقیا القارة 

الموقع الجغرافي عوامل القیام
توفر المیاه 
المناخ

الموقع الجغرافي 
توفر المیاه 
المناخ

الموقع 
الجغرافي 

توفر المیاه 
المناخ

الموقع 
الجغرافي 

توفر المیاه 
المناخ

أبجدیة ( 29 )مسماریة  ( 600 )ھیروغلیفیةالكتابة

--دجلھ الفراتالنیلالنھر

أھم المحاصیل 
الزراعیة

موز –لبان – ممارسة الزراعھالقمح – كتان – فواكھ
قرفھ

ممارسة 
الزراعھ

أوراني فخاریة – أواني أھم الصناعات
معدنیة – مالبس – سفن 

– ورق

أختام-الحلي – األواني الفخاریة

المظاھر 
الحضاریة  

حیاة اقتصادیة  
العلوم والفنون 
معتقدات دینیة 

الحیاة االقتصادیة ( زراعھ – تجاره – 
صناعھ )  

العلوم والفنون  
حیاة فكریھ 

 

عمران - زراعھ – زراعھ – تجاره 
صید سمك – غوص 

على اللؤلؤ 

حدائق بابل – فخار یعود لعصر اھرامات - ابو الھول معلم حضاري
األكادي – عقد بابلي – مسلة 

حمورابي 

مدینة یثل الدینیة  
نقش سبأ – سد 
مأرب- مائدة 
قرابین

أختام – رأس الثور

الواردات التجاریة لحضارة بالد الرافدینالصادرات التجاریة لحضارة بالد الرافدین

المعادن – األحجار – األخشابالمنتوجات الزراعیة – والمنسوجات الصوفیة



أمامك خریطة الوطن العربي وحددي علیھا اآلتي: 
 

 �

جـمیع دول الـوطـن الـعربـي – جـمیع المسـطحات الـمائـیة – جـمیع الـمضائـق والـقناه الـمائـیة – جـمیع أنـواع الـریـاح – أھـم 
الـسھول الـساحـلیھ – نھـر الـنیل – نھـري دجـلة والـفرات – نھـر مجـردة – نھـر جـوبـا – نھـر شـبلي –  أنـھار الـمغرب وھـي 

( أبو الرقراق – أم ربیع – سبو – والسوس ) – نھر العاصي - نھر الشلیف . 
ھـضبة نجـد – ھـضبة أفـریـقیا الـشمالـیھ ( الصحـراء الـكبرى ) – ھـضبة الشـطوط – جـبال أطـلس – جـبال األحـجار  – جـبال 

مرة – جبال كردستان – الجبل األخضر بعمان – الجبل األخضر بلیبیا   
- خط االستواء – مدار السرطان – خط جرنتش.قارة آسیا – قارة أفریقیا .  

حضارة بالد الرافدین  - حضارة مصر  -  حضارة دلمون    - حضارة الیمن   -  حضارة بالد الشام  
مكة   -    المدینة المنورة ( یثرب )  

معین  - سبأ – حمیر  
بحر القلزم – بحر الروم  

األندلس – جزیرة صقلیھ  

مالحظة : أرجوا قراءة   كل الصور والرسوم البیانیة والجداول من الكتاب المدرسي . 

                                                                             
إعداد رئیسة القسم : أ منال السعید 


