
يتعريف الوطن العرب

إعداد
أمحد الراجحي. ا



بسم اهلل الرمحن الرحيم

الصفاالجتماعياتلكتابحلعنعبارةامللفهذا
يدتفوتدريباتأنشطةعلىوحيتوياألول،الفصلالسابع

نشرإىليهدفاخلطأ،حيتملشخصياجتهادوهوالطالب،
.الكتابهلذااملعرفة

.التجاريةلألغراضالعملهذااستغاللمينع



الحظ مفتاح الخريطة

األصفر؟ماذا يمثل اللون 



الوطن العربي

آسيا أفريقيا

وسط العالم



الدول العربيةبين أن هناك مجموعة من الروابط المشتركة 





تعرف على دول الوطن العربي من خالل 
الخريطة التالية







السعودية

البحرين

الجزائر

جزر القمر



البحر األحمر

جزر القمر



البحر األحمر

جزر القمر

العراق

ةالسعودي

نفلسطياألردن

ليبيامصر

تونس

الجزائر

المغرب

الكويت



الكويت
الكويت

قطر
الدوحة

ةالسعودي
الرياض

عمان
مسقط

اإلمارات
ابوظبي

البحرين
المنامة

اليمن
صنعاء

العراق

بغداد

لبنان
بيروت

نفلسطي
القدس

سوريا
دمشق

األردن
عمان

مصر
القاهرة

ليبيا
طرابلس

تونس
تونس

الجزائر
الجزائر

المغرب

الرباط

اموريتاني
نواكشط

يجيبوت
يجيبوت

جزر القمر

موروني

الصومال
ومقديش

السودان
الخرطوم



وحدة 

الدين

وحدة 

اللغة

وحدة 

التراث

األهداف 

المشتركة



موقع الوطن العربي

إعداد
أمحد الراجحي. ا



28الحظ الخرائط الموجودة في الكتاب من ص
:وأجب عما يلي مستعينا بالكتاب36إلى ص 

:عرف كال من •

الموقع –المضيق –القناة –المسطحات المائية –الموقع االستراتيجي 
النسبيالموقع –الفلكي 

ما هي أهمية موقع الوطن العربي؟•

ما هي أهم المسطحات المائية التي يتحكم بها الوطن العربي؟•

ما الدولة العربي التي يمر بها خط االستواء؟•

ما هي القارة التي تحد الوطن العربي من الشمال؟•

ما هي األهمية االقتصادية للوطن العربي؟•



التالية وحدد أهم المسطحاتالحظ الخريطة 
:والمضائق المائية

1

2

3
4

5

6

8
7





يطل على مسطحات مائية مهمهيقع وسط العالم
يتحكم بمضائق مائية مهمه في التجارة العالمية

أفريقيا

هرمز

العربي

عمان

باب المندب

عدن

األحمر

السويس

األحمر

األبيض 

المتوسط

جبل طارق

المتوسط

األطلسي



بحر العرب

البحر األحمر

البحر األبيض 

المتوسط

يالخليج العرب

خليج عمان

خليج عدن

المحيط الهندي

المحيط 

األطلسي



×ما هي؟

×

×
خط صحح 

جرينتش



خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية 

تقسمها لقسمين شرق وغرب
خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية 

تقسمها لقسمين شمال وجنوب

360180

خط االستواءجرينيتش

معرفة المناخمعرفة التوقيت



خطوط وهمية للكرة األرضية 

يتقسمها لقسمين شرق وغرب

خطوط وهمية للكرة األرضية 

يتقسمها لقسمين شمال وجنوب

360180

خط االستواءغرينيتش

معرفة المناختمعرفة التوقي

الصومال

الجزائر



الموقع النسبي للوطن العربي
إعداد

أمحد الراجحي. أ



وأجب 36إلى ص 33اقرأ الكتاب من ص
:عن األسئلة التالية

ما هو الموقع النسبي؟•

ما هي القارة المجاورة للوطن العربي من جهة الشمال؟•

ق ما هي المسطحات المائية التي تحد الوطن العربي من جهة الشر•
والجنوب؟

ما هي األهمية الجغرافية للوطن العربي؟•

ما هي األهمية االقتصادية للوطن العربي؟•

هل للوطن العربي أهمية حضارية؟ ما هي؟•





ن الحظ الخريطة التالية واستخرج منها حدود الوط
:العربي البحرية والبرية



اوربا

المحيط االطلسي



جنوب غرب آسيا
شمال أفريقيا



ما هي

12

؟



ما هي

1

2

3

4



ما هي

12

اإلسالمةالمسيحياليهودية



اكتب المسطحات المائية للوطن العربي
:والحدود البرية على الخريطة التالية



إعداد
أمحد الراجحي. ا

السطحمظاهر 



ق الحظ الصور التالية واظهر الفر
:بينها





:ثم أجب عما يلي43–37اقرأ الكتاب ص 

:ما الفرق بين•

الوديان-السهول –الهضاب –الجبال 

ما أهم الجبال في الجناح األفريقي؟•

أين تقع جبال أطلس؟•

ما هي أهم الهضاب في الجبال في الوطن العربي؟•

والساحلية؟الفيضيةما الفرق بين السهول •





كل ما ارتفع

عن سطح 

األرض 

وتزيد قمته

م1000عن 

أرض 

مرتفعه

سطحها 

مستوي 

ومساحتها 

كبيرة

مساحة كبيرة

من األرض 

تتميز 

باستوائها 

اوقلة ارتفاعه

أرض 

منخفضة 

بين الجبال

أو السهول





السعوديةالحجاز

عمانالجبل األخضر

سورياقاسيون

السودانجبل مرة

الجزائراطلس

الجزائراالحجار



الجزائر
يبلغ ارتفاعه 

م2500

السعودية
تقع جنوب 

غرب السعودية

وحدود اليمن

يبلغ ارتفاعه سوريا

م1150







السعوديةنجد

سوريا االردنبادية الشام

الصحراء 

الكبرى
ا، مصر، ليبي

الجزائر

الشطوط
تونس، 

الجزائر







صحح الخطأ في الخريطة التالية



نهر المجردة
نهر الشليف



الخليج 

يالعربي
حل

ر الكويت السعودية قطسا

االمارات البحرين
دجلة 

والفرات
سوريا والعراقنهري

مصر السوداننهريالنيل

سهول 

المغرب 

العربي

ي
حل

تونس الجزائر سا

المغرب



هم على الخريطة التالية حدد أ
المظاهر التضاريسية





المناخ 
يفي الوطن العرب

إعداد
أمحد الراجحي. ا



ثم أجب 50إلى ص 44اقرأ الكتاب من ص 
عن التساؤالت التالية

ما الفرق بين الطقس والمناخ؟•

ما هو الضغط الجوي؟•

ما هي عناصر المناخ؟•

ما هي العوامل التي تؤثر في المناخ؟•

ما هي أهم الرياح التي تهب على الوطن العربي؟•

اء؟بماذا يتميز مناخ الوطن العربي في فصلي الصيف والشت•









الكويت

لبنان 

وبة الطقس حار والرياح شمالية خفيفة السرعة والرط: الكويت

.منخفضة

عة شمالية غربية خفيفة السرمعتدلوالرياحالطقس : لبنان

.والرطوبة متوسطة



الرياحالرطوبةاألمطاردرجة الحرارة

الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء على قطعة من األرض 

ووحدة قياسه هي البار



ألن أشعة الشمس تسقط عامودية عليها



بسبب توفر الرطوبة الالزمة لسقوط األمطار



حدد اسم 

الرياح 

واتجاهها 

والدولة 

التي تمر 

بها في 

الجدول 

:التالي



الكويت السعودية الطوز

العراقالشرقية

مصرالخماسين

السودانالهبوب

ليبياالقبلي

الجزائرنووالسيالالسيروكو





ةالحظ سقوط أشعة الشمس على الكرة االرضي



حار جدا في الوسط ومعتدل 

حر على السواحل الشمالية للب

األبيض المتوسط

الحرارة مرتفعة في الجنوب

وتقل باتجاه الشمال



ي النبات الطبيعي ف

الوطن العربي

إعداد
أمحد الراجحي. ا







امأل الجدول التالي كما هو مطلوب



أماكن انتشارهاستخداماتهأهم أشجارهصفاتهاسم النبات

الغابات 

المدارية 

الحارة

ضخامة األشجار 

و الجذوع 

نوتشابك األغصا

والماهونجيالساج 

واألبنوس واألثل 

والسدر

البناء 

وصناعة 

األثاث

جنوب السودان 

والصومال

الغابات 

المعتدلة

قلة الكثافة 

وبعضها دائمة 

الخضرة 

األرز العرعر 

الصنوبر الحلبي

الزيتون 

...والحمضيات 

لحاء البلوط 

والسنديان في

صناعة الفلين

األجزاء الشمالي للوطن

العربي وحوض البحر 

المتوسط

الحشائش 

)  الحارة

(السافانا

طويلة ويختلف

حجمها بحسب 

كمية المطر

تربى عليها 

الماشية

جنوب السودان والصومال 

جنوب شرق وجنوب غرب شبه 

الجزيرة العربية

الحشائش 

المعتدلة 

(االستبس)

ي قصيرة تنمو ف

موسم سقوط 

المطر

صناعة الورق 

والحبال والحصر 

وتربى عليها 

الماشية

حوض الخليج العربي 

والعراق والشام وشمال 

الوطن العربي

النباتات 

الصحراوية 

تقاوم الجفاف لها 

قدرة على تخزين 

المياه

تربى عليها 

الماشية

األجزاء الوسطى من 

الوطن العربي



جنوب السودان والصومال

األجزاء الشمالي للوطن العربي وحوض البحر المتوسط

جنوب السودان والصومال جنوب شرق وجنوب غرب 

شبه الجزيرة العربية

حوض الخليج العربي والعراق والشام وشمال الوطن العربي

األجزاء الوسطى من الوطن العربي



والماهونجيالساج 

واألبنوس واألثل والسدر

ضخامة األشجار و الجذوع 

وتشابك األغصان

البناء وصناعة 

األثاث

الحلبي الصنوبر األرز 

الزيتون والحمضيات 

ا قلة الكثافة وبعضه

دائمة الخضرة 

لحاء البلوط والسنديان

في صناعة الفلين



يتحمل الحرارة الشديدة

يتحمل العطش



.عدد أهم الحيوانات الصحراوية



الثروة املائية في الوطن 
العربي

إعداد
الراجحيأمحد . أ



قرأ األسئلة فكر وابحث ثم أجبا

المياه في الوطن العربي؟مصاردماهي•

العربي؟ وأين توجد؟الوطنما هي أهم األنهار في الوطن •

تتصف األمطار في الوطن العربي؟بماذا•

أين تنتشر المياه الجوفية؟•

؟بهاما هو المصدر الرئيسي للمياه في دولة الكويت؟ومتى بدأ العمل•

؟ ولماذا؟المحالهما هي أكثر الدول العربية إنتاجا للمياه •

إعداد
الراجحيأحمد . أ



كتاب بالاستعن لإلجابة على األسئلة السابقة 
62إلى ص 57المدرسي ص 



البحيراتالبحاراألمطار

إعداد
الراجحيأحمد . أ



الخليج العربي 

مصر والسودان إعداد
الراجحيأحمد . أ



الشليفالمجردة



مصر والسودان

الصومالشبلي
الصومالجوبا

تونسالمجردة

الجزائرالشليف

/ابورقراق/سبو 
السوس/أم لربيع

المغرب

دجلة 
والفرات

سوريا والعراق

األردناألردن

لبنانالعاصي



ية؟أين تكثر المياه الجوف



األمطار

في المناطق الصحراوية



إعداد
الراجحيأحمد . أ



الشويخ-الصبية –الزور –الدوحة 

لعدم وجود مصدر أخر.   البحر

الخليج العربي البحر األحمر

رلكثرة االستهالك وعدم وجود مصدر آخ. الكويت 

ألنه ال يوجد لديها مصادر مياه أخرى

إعداد
الراجحيأحمد . أ



؟؟؟؟





الوحدة تقويم حل 

األولى

إعداد
أمحد الراجحي. أ



أفريقيا
السعودية

االستواءخط
مصر

المحيط األطلسي
الطقس

األمطار
الجمل

سوريا -ليبيا-تونس الجزائر–المغرب 

العراق
الوطن العربي

قناة
الموقع الفلكي

جبل
الضغط الجوي

بحيرة

ثمهبط الديانات السماوية الثالة يتحكم بمسطحات مائي

بسبب خصوبة التربة واستواء األرض



في المناخ صيفا وأدفأ شتاءإعتداالألن المدن الساحلية أكثر 

المناخ-2التربة-1

وجعلنا من الماء كل شيء حي

مجرى مائي صناعي ضيق

يشق ألغراض النقل
أو ضيق يصل بين بحرين أو محيطينممرمائي

أي مساحتين كبيرتين نسبيا من الماء

أرض مرتفعة سطحها مستوي
تمتد على مساحة كبيرة

مساحة كبيرة من األرض تتميز
باستوائها وقلة ارتفاعها

هي المياه التي توجد في

جوف األرض
الماء الجاري وهو مجرى 

االرضصغير في 

األردنالبحرينالسودانلبنان



المحيط األطلسي

المحيط الهندي

لبنان
األرز

المشاركة في التشجير  واالهتمام باألشجار

البحار 

والمحيطات
األنهاراألمطار

الخليج العربي

خليج عمان

خليج عدن

بحر العرب

البحر األحمر

البحر األبيض المتوسط



وحدة انتقل إىل تقويم ال
الثانية

بالتوفيق 



إعداد
أمحد الراجحي. ا



شاهد الصور التالية 



األهرامات

في مصر 



أسد بابل

في العراق



تدمر

في األردن



باربارمعبد 

في البحرين



سد مأرب

في اليمن



قة؟ماذا تسمى األشكال الموجودة في الصور الساب
.آثار حضارات

هل هي موجودة اآلن؟
.نعم

ماذا نقصد بالحضارة؟



ثم أجب عما 73إلى ص 71اقرأ الكتاب من ص

: يلي بالتعاون مع زمالئك 

هل قامت في الوطن العربي حضارات قديمة؟

؟ما هي الحضارات التي قامت في الوطن العربي

في أي أجزاء الوطن العربي قامت هذه الحضارات؟

ما هي عوامل قيام الحضارة؟



ماذا نقصد 

بالحضارة؟



ثم الحظ الخريطة وتعرف على موقع الحضارات في الوطن العربي

:حددها على الخريطة التالية





دلمون

بالد 

نالرافدي

بالد 

بالد الشام

اليمن

مصر 

القديمة



بالد الرافدينمصر القديمة



بالد اليمندلمونبالد الشام



الموقع 

االستراتيجي

وفرة 

المياه

اعتدال 

توفر المناخ

الثروات 

الطبيعية

توفر 

العنصر 

البشري

هل هذه العوامل متوفرة

في الوطن العربي؟



:المجموعة األولى

ما هي عوامل قيام الحضارة؟

:المجموعة الثانية

؟ما هي الحضارات التي قامت في الوطن العربي

:المجموعة الثالثة

في أي أجزاء الوطن العربي قامت هذه الحضارات؟



الصفي

ارسم الخريطة ص 

موضحا عليها 71

الحضارات في 

.الوطن العربي



نماذج من الحضارات القديمة 

في الوطن العربي

الحضارة المصرية القديمة

إعداد
أمحد الراجحي. أ



الحظ الصور التالية وتعرف على هذه 
.الحضارة









هل يمكنك تحديد موق هذه الحضارة على الخريطة ؟



ثم أجب عما 78إلى ص 74اقرأ الكتاب من ص

: يلي بالتعاون مع زمالئك 

ة ما هي العوامل التي ساهمت في قيام الحضار

المصرية القديمة؟

في الحضارة ما هي أهم المظاهر االقتصادية 

المصرية القديمة؟

لماذا حرص المصريون القدماء على تحنيط جثث

موتاهم؟

ما هو اسم الكتابة المصرية القديمة؟



مة؟ما هي العوامل التي ساهمت في قيام الحضارة المصرية القدي



األهرام

المومياء

معبد أبو سمبل



،
ما هي

1234

لنهر الني

اعتدال المناخ وجفافه

تنوع الصخور والمعادن

امتداد الصحراء



القمح

الفواكه

البقول

الكتان

صناعة األواني

السفنالمالبس

الورق



لماذا 

حرص 

المصريون

القدماء 

على 

تحنيط 

جثث 

موتاهم؟

ج



ألنهم اعتقدوا بأن الحياة تعود بعد الموت

(البعث والخلود)

ما هو اسم الكتابة المصرية القديمة؟





:المجموعة األولى

ما هي العوامل التي ساهمت في قيام الحضارة 

المصرية القديمة؟

:المجموعة الثانية

ثث لماذا حرص المصريون القدماء على تحنيط ج

موتاهم؟
:المجموعة الثالثة

ما هو اسم الكتابة المصرية القديمة؟



الصفي

لماذا حرص 

المصريون القدماء

على تحنيط جثث 

موتاهم؟





إعداد
أمحد الراجحي. ا

حضارة بالد الرافدين



شاهد الصور التالية
وتعرف على موقع هذه 

الحضارة 









:ثم أجب عما يلي84-79اقرا الكتاب من ص 

أين تقع حضارة بالد الرافدين اآلن؟

؟ما هي الشعوب التي سيطرت على حضارة بالد الرافدين

ما هي العوامل التي ساعدت على انتشار الزراعة في بالد
الرافدين؟

يها؟ما هي العلوم والفنون التي برع سكان بالد الرافدين ف

؟ما هي الكتابة التي اخترعها السومريون؟ وكم عدد أحرفها

بي؟ما هي النتائج التي ترتبت على تطبيق شريعة حمورا



ما هي؟

نهر دجلة

نهر الفرات

بماذا 

تمتاز 

بالد 

؟الرافدين 123



اآلشوريونالبابليونالكلدانيوناآلكاديونالسومريون



ازدهار الزراعة . علل
.في بالد الرافدين

123

سعة السهول-2خصوبة التربة-1
وفرة المياه-3

المنتجات الزراعية

المنسوجات

المعادن
األحجار

األخشاب



ما هي أهم الصناعات في بالد الرافدين؟

يها؟ما هي العلوم والفنون التي برع سكان بالد الرافدين ف



المسمار

ألواح من الطين الري وأقالم تشبه المسمار

حرف600



علل
بسبب تطبيق شريعة حمورابي

انتشار األمن واألمان في البالد



:دينحدد على الخريطة التالية موقع حضارة بالد الراف





إعداد
أمحد الراجحي. أ

نماذج من الحضارات القديمة 

في الوطن العربي

حضارة بالد اليمن



هل قامت في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية حضارة؟

.حددها على الخريطة



ما هي العوامل التي ساعدت على قيام هذه الحضارة؟

ما هي الممالك التي قامت في حضارة بالد اليمن؟

من هي الملكة التي تعد من أشهر ملوك سبأ؟

ما هي أشهر المعالم الحضارية في بالد اليمن؟

ما هي الكتابة التي عرفتها بالد اليمن؟

وكم عدد حروفها؟

وما هو الخط الذي كانت تكتب به؟



وابحث عن إجابة 87إلى ص85اقرأ الكتاب من ص 
للتساؤالت السابقة



علل

123



ل على الخريطة التالية حدد أهم ممالك اليمن وأهم مدينة في ك
:مملكة

1

2

3



قرناو: عاصمتهاتقع شمال بالد اليمن 

مدينة يثل: أهم معالمها

مأرب: عاصمتهاوسط بالد اليمن: تقع

سد مأرب: أهم معالمها

ريدان: عاصمتهاتقع جنوب بالد اليمن 

مائدة القرابين: أهم معالمها



معين

م.ق650–950

حمير

م.ق525–115

من هي 
الملكة التي

تعد من 
أشهر ملوك 

سبأ؟

م وعرضه 577م، وبلغ طوله .في القرن العاشر قبني
م تقريبا، بني من الحجارة المقطوعة من الجبال، 915

ويقوم بجمع مياه األمطار وتجميعها ويروي ما يقارب 
.كم تقريبا، ومزود بثقوب تتحكم بكمية األمطار98



ما هي الكتابة التي عرفتها 
بالد اليمن؟ وكم عدد أحرفها؟



النهاية



إعداد
أمحد الراجحي. ا

حضارة دلمون



ربي؟أين تقع حضارة دلمون بالنسبة للخليج الع

ا؟ما هي األسباب التي جعلت دلمون مركزا تجاري

ما هي األنشطة االقتصادية للسكان في دلمون؟

ا؟ما هو اسم القبيلة التي سكنت دلمون قديم

ثم أجب عما 89إلى ص 88اقرأ الكتاب من ص

: يلي بالتعاون مع زمالئك 



بالد الرافدين

بالد اليمن



ما هي األنشطة االقتصادية للسكان في دلمون؟

122
ماذا كانت 

تسمى 

ل البحرين قب

الفتح 

اإلسالمي؟



ا؟ما هو اسم القبيلة التي حكمت دلمون قديم



:حدد على الخريطة التالية موقع حضارة دلمون





إعداد
أمحد الراجحي. ا

الوطن العربي مهد الديانات
السماوية



:ثم أجب عما يلي92-90اقرأ الكتاب من ص

ما هي الديانات السماوية التي ظهرت في الوطن 

العربي؟

في أي عام نزل الوحي على رسول هللا؟

ر لماذا اطلق على أوربا في القرن العاشر عص

الظلمات؟

ما هي أهم معابر الحضارة اإلسالمية إلى 

أوربا؟



التوراة

ميالدي1

في مكةم610نزل عام 

}إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{:قوله تعالى

نفي بيت لحم في فلسطي



المسجد األقصى

المسجد الحرام

المسجد النبوي



جـعلل

123



بالد الشامةجزيرة صقليبالد األندلس







انيةحل التقويم الوحدة الث

إعداد
الراجحيأمحد . أ



الحضارة
المصرية القديمة

الهيروغليفية
العراق

حمورابي
أوال

الموقع -1
االستراتيجي

توفر -2
المياه

اعتدال -3
المناخ

توفر الثروات-4
الطبيعية

توفر -5
ريالعنصر البش

انتقل



فلسطين

السعودية

حمورابي

حمورابيشريعة 

نالعين بالعين والسن بالس

لحضارةألنه يتمتع بمقومات طبيعية وجغرافية تساعد على االستقرار وبناء ا

(البعث والخلود) ألنهم اعتقدوا أن الحياة تعود بعد الموت 

هخصوبة التربة وسعة السهول ووفرة الميا

مكة المكرمة

المسجد األقصى

انتقل



مقومات الحضارة أكثر من غيرهابهاألنه توفر 

القرآن الكريم
اإلنجيل

التوراة

لممحمد صلى هللا عليه وس

معيسى عليه السال
موسى عليه السالم

العربيالخيجألنها تقع وسط 

األندلس 
صقلية

بالد الشام

لانتق




