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 اكمل التالي :

  . أفريقيا و آسيا ميتد الوطن العربي ضمن قارتي -1

  .اللغة العربية    تسمى اللغة الرمسية للدول العربية  -2

 .الدين االسالمي الدين الذي جيمع الدول العربية  هو  -3

  دولة عربية . 22 يضم الوطن العربي -4

  مليون / كم .  13.500 تبلغ مساحة الوطن العربي -5

  . مورونىو عاصمتها تسمى  مجهورية جزر القمر جزر  تسمى  4دولة عربية تتكون من احتاد  -3

 1993العربية  الدول  جامعةمجهورية جزر القمر  اىل انضمت  -4

 %10الوطن العربي من مجلة مساحة  العامل حوالي  متثل مساحة  -5

 أوروبا قارة  تسمى  االقارة اجملاورة لقارتي أسيا وأفريقي-6

  البحرينوأصغرهم هي   السعوديةالدول العربية يف اجلناح األسيوي هي أكرب   -7

 .جزر القمروأصغرهم  هي   اجلزائرأكرب الدول العربية يف اجلناح األفريقي هي  -8

 البحر االمحرينفصل اجلناح العربي األسيوي عن اجلناح العربي األفريقي عن طريق  -9

 األسئلة التالية :  أجب على

 وحدة الرتاث -األهداف املشرتكة د -اللغة   ج -الدين ب -عددي مقومات اهلوية العربية أ -1

 

 

 

 

 عرف التالي : 

 مجيع أشكال املياه على سطح األرض مثل احمليطات و البحار ...(  :  املسطحات املائية .1

 جمرى مائي صناعي ضيق يشق ألغراض الري و النقل.  القناة .2

 ممر مائي ضيق يصل بني حبرين أو حميطني او أي مساحتني كبريتني نسبيا من املاء . : املضيق .3

 املوقع االسرتاتيجي للوطن العربي : هو أي موقع ذات مكانة مهمة بني دول العامل .4

 بالنسبة لدوائر العرض و خطوط الطول. نقطة من الكرة االرضية يتحدد موقعها املوقع الفلكي : هو  .5

 .ع النسيب : موقع الدولة بالنسبة لليابسة  واملاء املوق .6

ترسم على جمسم الكرة  وعرضية   : هي عبارة عن خطوط وهمية طولية ودوائر العرض  خطوط الطول  .7

 وعلى اخلرائط .  األرضية

 

 

 مفهوم الوطن العربي

مساحة واسعة من األرض متتد ضمن قارتي آسيا 

 .  ويرتبط بالقارات الكربى الثالثو أفريقيا 

جمموعة الدول العربية اليت جيمعها السمات 

املشرتكة مثل الدين واللغة وميتد ضمن قارتني 

 أسيا وافريقيا 

 وقع الوطن العربي وحدودهم
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 علل( (ا تفسر التالي مب

 يتمتع الوطن العربي مبوقع اسرتاتيجي مهم .

 ويطل على عدة مسطحات مائيةب/      كم يف منافذ التجارة ألنه يقع يف وسط العامل ويتحأ/  

 اذكر :

 لصفات اليت يتمتع بها موقع الوطن العربي ؟ا

 حلقة الوصل بني الشرق والغرب، وبني الشمال واجلنوب •

 تعترب املنطقة بهذا االمتداد اجلغرايف من أغنى املناطق العاملية بالثروات الطبيعّية، •

 وتنوعها  / وجود أهم األنهار فيه كثرة املوارد الطبيعية  •

 قوة االقتصاد     يشرف على مضائق وممرات عاملية مهمة / •

اكمل : 

 اجلناح األفريقي (يف القسم  الغربي ) ميتد القسم األكرب  من الوطن العربي   

 صل بني الصورة واملسطح  املائي :             

 

 

 

 

 

 

 ة :ضلل  الكلمة اليت ال تنتمي للمجموع  - 

 حبار الوطن لعربي 

 البحر املتوسط   البحر األسود البحر األمحر حبر العرب

 دول الوطن العربيمسطحات مائية تطل عليها 

 اخلليج العربي  احمليط اهلندي احمليط اهلادي احمليط األطلسي 

 

 بني كل من :  قارن 

 خطوط الطول دوائر العرض وجه املقارنة

 التعريف
 م الكرةخطوط وهمية تقس
 مشال وجنوبا ألرضية إىل قسمني 

دوائر وهمية تقسم الكرة األرضية إىل 

 شرق وغربقسمني 

 جرينتش االستواء خط االساس

 360 180 العدد

 اجلزائر الصومال الدولة العربية اليت مير بها

 معرفة الوقت معرفة احوال املناخ األهمية

Desktop
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 اكمل التالي :

 احمليط األطلسي طن العربي من الغرب يسمىاملسطح املائي الذي حيد الو .1

 جنوب غرب قارة آسيايف جهة   يقع الوطن العربي بالنسبة لقارة اسيا .2

  مشال ومشال شرق قارة إفريقيا افريقيا  يقع الوطن العربي بالنسبة لقارة  .3
 

 صنف الكلمات  حسب مكانها يف اجلدول :

  خلليج العربي/   ا  ايران/  وسطالبحر املت/          احمليط األطلسي/   تركيا  

 البحرية الربية حدود الوطن العربي

 البحر املتوسط تركيا الشمال

 اخلليج العربي ايران الشرق

 احمليط األطلسي  الغرب

 

 ا تفسر التالي :مب

 الوطن العربي  ميلك أهمية اقتصادية . /  1

  لظهور النفط بكميات كبرية -نها منطقة عبور رحركة املالحة والتجارة العاملية   أل 

 للوطن العربي اهمية حضارية و ثقافية / 2

 هبطت على أرضه الديانات السماوية الثالثة -قامت على ارض الوطن العربي حضارات عديدة   

 (تنافس الدول االستعمارية يف االستيالء على الوطن العربي منذ القرن الثامن عشر امليالدي)اجلغرافية / 3

 ألنه يتحكم  يف منافذ التجارة العامليةب        مية موقع الوطن العربي االسرتاتيجية     أله  -أ

 يطل على ثالث مسطحات مائية ذات أهمية للمالحة والتجارة العاملية -ج   

 

 

 

 

 واملفهوم  الدال عليها :   الكلمة صل بني     -ب

 التضاريس 1
 كبريةارض مرتفعة سطحها مستو و متتد على مساحة  4

 السهول 2
 أشكال سطح  األرض من مرتفعات و منخفضات 1

 مرت 1000اىل  ارتفاعةكل ما ارتفع من األرض وال يصل  5 اجلبل 3

 ن سطح األرض تتميز باستوائها و قلة ارتفاعها .ممساحة  2 اهلضبة 4

 مرت 1000كل ما ارتفع من األرض له قمة ال يقل عن : 3 التل 5

 

 

 

 

 

 

 فريقياجلناح اال اجلناح األسيوي

 اسم الدولة اليت يقع فيها اجلبل اسم اجلبل اسم الدولة اليت يقع فيها اجلبل اسم اجلبل

 املغرب   و   اجلزائر  و  تونس جبال أطلس عمان ارحبل األخضر

 مصــر والســــودان جبال البحر األمحر الغربية العراق كردستان

 اجلزائر بال األحجارج السعودية و اليمن األمحر الشرقية جبال البحر 

 السودان جبال مرة سوريا و لبنان و فلسطني و األردن جبال بالد الشام

 مالمح السطح يف الوطن العربي
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 اكمل التالي :

 .اهلضابن اكثر  أشكال التضاريس يف الوطن العربي انتشارا هي /  م1

 . السعودية هضبة جند تقع يف دولة امسها /  2

 .الفرات  نهر الوطن العربيبيعترب من اهم األنهار يف اجلناح االسيوي  /3

 اهلضابيسمى  معظم أرجاء الوطن العربي وتغطي صى الشرق اىل اقصى الغرب قشغل مساحات واسعة متتد من أ/مظهر تضاريسي ي4

 أجب على األسئلة التالية : 

 

           سلسلة جبال البحر األمحر  -سلسلة جبال أطلس يف املغرب العربي ب -أ  أذكري جبال الوطن العربي  -2

 جمموعة اجلبال املتفرقة مثل جبال عمان -د        سلسلة جبال بالد الشام -ج

 هضبة ) الصحراء الكربى ( هضبة الشطوط  -ب   هضبة شبة اجلزيرة العربية و بالد الشام -أ  عددي اهلضاب يف الوطن العربي؟ -3

 التالي :عرف 

 املنخفضة اليت تكونت من الرتبة اليت محلتها مياه األنهار هي األراضي: النهرية ( )   السهول الفيضية

 هي األراضي املنبسطة اليت جتاور سواحل البحار واحمليطات: السهول الساحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desktop
New Stamp



 إعداد املعلمة " جليلة الدغيم  "                      بنك معلومات مادة الدراسات االجتماعية  للصف السابع " الكويت والوطن العربي                                                    

 

                                                                                                   
 mo3alma@hotmail.com                                                       6                                                 عن الكتاب املدرسي    املراجعة  ال تغين

 

 

 عرف التالي :

  وي : ونن اهلواء فوق أي مكان . الضغط اجل

 اإلقليم : يعين منطقة أو مكان 

 

 املناخ الطقس

 حالة اجلو خالل فرتة نمنية طويلة . و يف مكان ما ملدة قصريةهو حالة اجل

 

 عناصر املناخ  اكمل املخطط السهمي التالي  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد - العوامل اليت تؤثر يف مناخ الوطن العربي  

 الرياح -د   التضاريس    -ج       القرب أو البعد من املسطحات املائية   -املوقع بالنسبة لدوائر العرض    ب -أ  

 ا تفسر التالي : ) علل ( مب

 األماكن القريبة من خط االستواء تتميز بارتفاع درجة حرارتها على مدار أيام السنة / 1

 وذلك بسبب القرب او البعد عن خط االستواء -

 ارتفاع ارحرارة يف وسط الوطن العربي صيفا  / 2

 ط االستواء و مدار السرطان الن الشمس تكون عمودية على املنطقة الواقعة بني خ

 ارتفاع ارحرارة جنوب الوطن العربي شتاءا  / 3

 الن الشمس تكون عمودية على املنطقة الواقعة بني خط االستواء و مدار اجلدي.

 اذا مرت الرياح على حبار حمملة ببخار املاء قد يسبب سقوط األمطار أو ارتفاع نسبة الرطوبة / 4

 جافة فإنها ال تسقط مطرا  و إذا كانت تهب من منطقة

 الن الرياح تأخذ صفة املنطقة اليت متر بها .

 

 

 

 

 

 الدولة اسم الرياح

 العراق الشرقية

 الكويت الطون

 السعودية الطون - السموم   

 مصر اخلماسني

 السودان اهلبوب

 ليبيا القبلي

 دول املغرب العربي. والسوالنو  السريكو

ي  ي الوطن العرب 
 
 المناخ ف

 ؟ما المقصود بالمناخ ؟ و ما الفرق بي   الطقس والمناخ  –أ 
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  :صنف  الكلمات التالية 

 الشويخ   - فنطاس –رأس عبود  -  االحساء                                                               

 

 

 

 

 

 ما الفرق بني  مناخ الوطن العربي يف فصل الصيف والشتاء ؟

 الشتاء  الصيف  عيارامل

املنطقة اليت تتعامد 

 مع الشمس 

 الواقعة بني خط االستواء و مدار اجلدي املنطقة الواقعة بني خط االستواء و مدار السرطان

 مميزات املناخ 

 وترتفع ارحرارة أكثر يف وسط الوطن العربي) صحراء ( 

معتدلة على سواحل البحر املتوسط و مشال الوطن و

 يالعرب

 رتفع ارحرارة يف جنوب الوطن العربي و ت

 .و تقل كلما اجتهنا مشاال .

 

 

 أكمل :

  . ارحلفا تعرف حشائش االستبس يف بالد املغرب باسم .1

  األمطار. كميةخيتلف نوع حشائش السافانا حسب   .2

 عرف التالي :

 يف منوه.  النبات الطبيعي : النبات الذي ينمو تلقائيا لسقوط األمطار دون أن يتدخل اإلنسان

 مبا تفسر  )علل( 

 بسبب نوع الرتبة و املناخ و االمطار    -ج       تنوع النبات الطبيعي يف الوطن العربي  -

 يف البناء و صناعة األثاث اخشابها  تستخدم -ج                لغابات املدارية :اماهي استخدامات 

 اذكر 

 للجفاف  النبات الصحراوية وسائل مقاومة  /  1

   .حيمي نفسة بلحاء مسيك واوراق ابريه.3      .القدرة علي خزن املياه .  2    .  وره طويلةذج .1

  أنواع ارحياة النباتية يف الوطن العربي؟/  2
 النباتات الصحراوية -ج               ارحشائش       -ب     الغابات     -أ

 مبا تفسر :

 كمية االمطار بسبب       -ج     وطن العربي .اختالف أنواع حشائش السافانا يف دول ال

 

 

 

 

 

 الدولة حمطات حتلية املياه 

 السعودية  االحساء

 قطر فنطاس  –رأس عبود 

 الكويت  الشويخ 

 

 النبات الطبيعي يف الوطن العربي 
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قارن بني كل من : 

 

 ارحشائش املعتدلة األستبس ارحشائش ارحارة السافانا املعيار

 التعريف
نوعها حسب كمية وهي حشائش طويلة  ، خيتلف 

 االمطار 

 قصرية/ متوسطة /  طويلة  وتنقسم  السافانا الي :

وهي حشائش قصرية نوعا ما ، تنمو يف الشتاء خالل 

 موسم سقوط األمطار

 وتعرف يف بالد املغرب باسم ارحلفا  

 االستخدام

 تربي عليها املاشية

 صناعة الورق  و ارحبال  وارحصر

 ل و اخليول وارحمريوتربى عليها األغنام و األب

    

 أكمل املخطط السهمي :

 

 

 

 

 

 

 

اهم ارحيوانات 

السائدة يف 

املنطقة 

 الصحراوية 

 واالرانب الربية –والضب  –املاعز   اإلبل 

 الصقور و البوم و ارحبارى الطيور 

 اجلراد و العقارب و اخلنافس ارحشرات 

 الزواحف 
األفاعي و ارحيوانات القارضة 

 كالفئران و اجلربوع

 الغابات املعتدلة الغابات املدارية املعيار

 -متشابكة األغصان   -ضخامة اجلذوع   مميزاتها

 اوراق عريضة -ارتفاعها الكبري  

 يتساقط بعضها يف الشتاء –دائمة اخلضرة   -عدم كثافتها 

التاك و األبنوس و السدر  املاهوجين وو -  الساج  اهم االشجار

 واألثل و السنط

اشجار  األرن والعرعر والصنوبر ارحليب البلوط و السنديان

 الزيتون و التفاح و ارحمضيات و الفواكه األخرى الربية

 مصادر المياه في الوطن العربي

البحار  واحمليطات   -و 
اجلوفية  املياه -ج واخللجان   

البحريات  -ب  املياه األنهار  -أ  األمطار  -د   

 الثروة المائية في الوطن العربي 
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عرف التالي   :

 : جمرى مائي عذب ينحدر على الدوام لينتهي اىل البحر أو اىل نهر آخر أو ينتهي تدرجييا يف الصحراء  النهر

 هي املياه اليت توجد يف جوف األرض ) باطن األرض ( : املياه اجلوفية 

 اري ) وهو جمرى صغري مائي يف األرض (املاء اجل :  األفالج

 : مسطح مائي حتيط به اليابسة من مجيع االجتاهات البحرية 
 

 أكمل العبارات التالية :

 األنهارتسمى   من اهم مصادر املياه يف الوطن العربي و تتميز بأنها مياه عذبة فصل 

 الواحات عند  يف املناطق الصحراوية  تكثر اآلبار اجلوفية 

 55هي الكويت  بنسبة  لمياه احملالةلنسبة استخدام لدول أكثر ا% 

  أكثر الدول انتاجا للمياه احملاله هي السعودية 

اذكري  • – 10

 دول اخلليج العربية و  ليبيا ل فيها مصادر املياه العذبة مثل تتبعها الدول اليت تق ق اليت الطر عدد 

 أنشأت حمطات كبرية للتحلية مياه البحر  .   تها  ، االستفادة من مياه البحار املارحة بعد حتلي   -أ

 

 حمطة حتلية املياه  الدولة 

 م1953  الشويخ  حمطة الكويت 

 االحساء  حمطة السعودية 

 رأس عبود / ابو فنطاس قطر

 
اذكر  :

 أسباب تدني نسبة املياه 

 العربي الطرق التقليدية املستخدمة يف استغالل املياه يف معظم مناطق العامل  •

 )استخدام الري بالغمر واالستهالك غري املسؤول يف جماالت املياه( •

 الشبكات املؤهلة لنقل املياه قدمية  •

 افتقار الدول العربية اىل برامج إلدارة املياه •

 لرتشيد االستخدام املتزايد من املياه  . عدم استخدام األدوات االقتصادية   •

 

 ن املشكلة :كيف حنافظ على ثروة املياه وخنفف م

 ترشيد استخدام املياه وارحد من التبذير يف املنانل  -1

 ارحد من هدر املياه يف عمليات الري وذلك باستخدام الوسائل ارحديثة كالرش بالتنقيط واحملوري  -2

 مثل.تنظيم عملية االستفادة من املياه اجلوفية ومنع تسرب األمالح امللوثة إليها واستثمارها على الوجه األ -3

 تطوير استعمال مياه الصرف الصحي املعاجلة يف الزراعة  -4

 إقامة البحريات والسدود لتجميع مياه األمطار والسيول لالستفادة منها يف فصل اجلفاف -5

 توقيع اتفاقيات مع الدول املشاركة ودول املنبع لتحقيق مصاحل الدول العربية املعنية. -6

 عربي :صفات األمطار يف الوطن ال   -أ

 ) مذبذبة ( تذبذب كمية األمطار بني عام و اخر ، كما انها تسقط يف أيام معدودة . -1

 (تسقط باألطراف) األمطار يف الوطن العربي تكاد ان تقتصر على األطراف الشمالية و األطراف اجلنوبية منها . -2

 (  قليلة) تتصف األمطار بأنها قليلة بصفة عامة ، -3

 يف سواحل املغرب و ساحل لبنان .وال يستثنى  من ذلك سوى املناطق اليت تقع من ورائها اجلبال كما هو ارحال  
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 مصادر املياه اجلوفية أشكال   -ب

   الينابيع -   العيون -   األفالج -   اآلبار -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرف التالي :

ر ورقي يف مجيع نواحي ارحياة الدينية والسياسية واالقتصادية كل ما يطرأ على اجملتمع من تقدم وتطو:  ارحضارة 

 واالجتماعية والفكرية

  هو ملك بابليمحو رابي : 

: هو اسم يطلق على البحرين يف مرحلة النفوذ الفارسي نسبة إىل صنم أمسه أوال كانت تعبده قبيلة وائل اليت  أوال

  حكمت البحرين

 بعد املوت : عودة الروح للجسد  البعث واخللود

 

اذك ر اجملاالت اليت برعت بها حضارت  الوطن العربي :

 واآلداب والعلوم وتقدمت يف جماالت الزراعة والصناعة والتجارة برعت يف الفنون 

 مبا تفسر )علل ( 

 اندهار العديد من ارحضارات اإلنسانية اليت استقرت يف ربوع الوطن العربي 

 ة نظرا لتوافر مقومات قيام ارحضار -

 أكمل املخططات التالية : 

 

 

 

 

 ارحضاري األثر اسم صل بني الصورة و

 ياألهمية ارحضارية للوطن العرب
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 تدمر معبد باربار االهرامات اسد بابل ربسد مأ

 

 

 

 

 

 أكمل العبارات التالية :

 القدمية  صريةتعترب األهرامات مظهر من مظاهر ارحضارة امل .1

  وغليفيةهلريعرفت الكتابة املصرية القدمية باسم ا  .2

  الكتابة املسماريةاخرتع السومريون نوعا من الكتابة عرفت باسم   .3

 الكتابة املسماريةتسمى   من أقدم أنواع الكتابة يف العامل وحروفها تشبه املسمار .4

 جنوب اليمن  محريتقع دولة  .5

  قرناوعاصمة دولة معني مدينة امسها  .6

 شريعة محو رابي ما يسمى بـ ( الذي امامك املوجود يف شكل  )أاهم  األعمال الشهرية للملك - .7

 وسط اليمن تقع دولة سبأ يف    .8

 بلقيسأشهر ملوك سبأ امللكة   .9

 الرافدين  ظهرت شرائع قانونية قدمية من أهمها شريعة محو رابي يف بالد  .10

 املسنداخلط الذي كانت تكتب به األجبدية يف حضارة جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية هو   .11

 البحر االمحرجنوب غرب شبه اجلزيرة العربية من جهة الغرب  حيد حضارة  .12

  مأربمن أهم معامل دولة سبأ هو سد   .13

 .باربارعرفت دملون بأنها أرض مقدسة عثر على بقايا معبد  .14

 شعوب  مخسةعلى بالد الرافدين خالل تارخيها القديم  تسيطر .15

 ( حرف29عرفت حضارة اليمن االجبدية وكانت تتكون من ) .16

 وورد ذكرها يف القرآن ) بلقيس(  لوك سبأأشهر م .17

 أهم املعابد يف حضارة دملون ) باربار(   .18

  باملشاريع الزراعية اشتهر سكان جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية .19

 . أوالاإلسالمي باسم  قامت دملون وسط حضارات الشرق القديم وكانت تسمى قبل الفتح  .20

 العراقى نهرين على دولة عربية تسميطلق اسم بالد الرافدين أو بالد ما بني ال .21

 ورق الربديالورق املستخدم يف الكتابة عند  املصريني يسمى  .22

 

 تفسر : مبا

 إلميانهم مبعتقدات البعث واخللود     -ج    اهتمام  املصريون بتحنيط اجلثث وبناء املقابر

 الكيمياء  –الطب  – النحت –الفلك  عدد العلوم والفنون اليت برعوا فيها املصريون القدماء   -

 

 

 

ت القدمية يف الوطن مناذج من ارحضارا

 العربي
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 أهم ارحضارات اليت قامت يف بالد الرافدين 

 

 

 

 

سبب ونتيجة  لكل مناكتب  : 

    االستقرار   ربط بني أجزاء البالد من الشمال اىل اجلنوب وساعد على=====  أدى اىل النهر النيل 

 ادى اىل احملافظة على الرتاث من التلف===  اعتدال املناخ 

 على حنت التماثيل وبناء املعابد ساعد ======صخور واملعادن تنوع ال 

 جعل ارحضارة املصرية يف أمن ومحاية الطبيعة  ====== امتداد الصحراء 

 ملخص مقارنة بني ارحضارات

 حضارة دملون  حضارة بالد اليمن  حضارة بالد الرافدين  حضارة املصرية القدمية   مقومات قيام ارحضرة

 املياه العذبة  املياه اجلوفية  نهري دجلة والفرات  نهر النيل  العذبة مصادر املياه 

توافر الثروات 

 الطبيعية 

خصوبة   امتداد الصحراء

 املعادن  –الصخور   الرتبة
 خصوبة الرتبة  خصوبة الرتبة 

 خصوبة الرتبة 

 اللؤلؤ -األمساك  

 أهم املظاهر ارحضارية

 ارحياة االقتصادية

تربية  –ناعة الص  -الزراعة 

 املاشية

 –الصناعة  –الزراعة 

 التجارة

التجارة البحرية  الزراعة  /   التجارة –الزراعة 

 صيد االمساك

اعتمدوا تطبيق شرائع  آمنو بفكرة البعث واخللود املعتقدات الدينية

 محورابي
.................................. 

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

 –الكيمياء  –الفلك  -الطب  م والفنونالعلو

 –النحت  –التحنيط 

 البناء –الكتابة 

 الفلك –ارحساب  –اهلندسة 

 

 النحت  –البناء 

 .................................. الكتابة االجبدية الكتابة املسمارية الكتابة اهلريوغليفية الكتابة

مبا تفسر ) علل( :  

 ن الزراعة بسبب خصوبة تربتها  وسعة سهوهلا ووفرة مياهها عرف سكان بالد الرافدي

  اجلهود اليت قام بها سكان بالد الرافدين يف جمال الزراعة ؟ ما

 ما العوامل اليت ساعدت على قيام الزراعة يف بالد الرافدين ؟

 وجففوا املستنقعات واستصلحوا األراضي   ب/      أقاموا السدود علي األنهارأ/ 

 ؟املنتجات التجارية الواردة واملصدرة من والي بالد الرافدين  من هي 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلدانيون األشوريون البابليون   األكاديون   السومريون  

املنتجات الزراعية  

 واملنسوجات الصوفية

 املعادن واألحجار واألخشاب  

ت
را
د
ا
ص
ال

 

ت
دا
ر
وا
ال

 

ت والواردات االصادر

 يف بالد الرافدين
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 ماهي دالالت الصور 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالية ثم أجب عما يلي:  الصورةالحظ 

 

 اسم الشخصية يف الصورة؟ -1

 " محورابي  البابلي  " امللك                   

 وما عددها ؟ ما أهم ما اشتهر به؟ -2

 مادة قانونية 282شرائع محورابي /                  

 ما املبدأ الذي اعتمد عليه؟ -3

 ))السن بالسن والعني بالعني((                  

 ما أثر تطبيق الشرائع ؟  -4           

 أدى إىل انتشار األمن واألمان يف البالد

 لفقرة التالية ثم أجب على االسئلة اليت تليها  :أقرأ 

 وتعترب هذه الكتابة من أقدم أنواع   الكتابة املسمارية"  اخرتع السومريون نوعا من الكتابة عرفت باسم                    

 الطري بواسطة أقالم تشبه  وتكتب علي الواح من الطنيالكتابة يف العامل وحروفها تشبه املسمار                         

 ". حرف.  600حروفها  ملسامري وعدد ا                             

 

 حتته خط  ؟ اعرف م -1

 .............نوع من  الكتابة  اخرتعه السومريون ..............

 ماهي األدوات املستخدمة يف الكتابة املسمارية ؟ -2

 .......................................املسمار...........................

 حروفها ؟كم يبلغ عدد  -3

 ..................................حرف  600................................

 

 

 الصناعة يف بالد الرافدين 

 يف بالد الرافدين  العلوم والفنون 

 آثار حضارة دملون
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فرق   بني ممالك بالد اليمن من حيث العاصمة واملوقع

 

 

 

 

 

 23النمل آية  {ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء وَلها َعْرٌش َعِظيٌم  }.قال اهلل تعاىل 

 .....................امللكة بلقيس من هي امللكة اليت  ذكرت باآلية السابقة  ؟.....................

 ....................................................أـــبــــــسملكة اليت حكمتها ...............ما أسم  امل

 .....................................................اليمن يف أي دولة تقع :..........................................

 

 دلل على صحة العبارة  :

 غرب شبه اجلزيرة العربية باملشاريع الزراعية اشتهر سكان جنوب 

 الري ات عملي واظمنبناء السدود واخلزانات و أشهرها و أشهرها سد مأرب ، ب قاموا  .1

 القرفة  (  -اللبان   –املون ) من أشهر منتجاتها الزراعية  .2

 مبا تفسر ) علل ( : 

  التجارة العربية  أهل اليمن أسياد 

 التجارية ،  سيطروا على الطرق  ألنهم  .1

 اجلزيرة العربية وجنوبها ، امتدت جتارتهم بني مشال شبه  .2

 هلا  جتاري مع ارحضارات اجملاورة  تبادل وجود  .3

 

              . تعترب حضارة )دملون( مركز مهما للمواصالت البحرية 

 وحبكم موقعها وسط اخلليج العربي  وسط حضارات الشرق القديم  تقع  ألنها .1

 بني البلدان املطلة على اخلليج العربي وارحضارات اجملاورة امركز م تعترب .2

 

 

 

 أكمل :

 

  املكرمة مكةم يف  610نزل القرآن الكريم على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم عام 

  القرآن الكريميسمى  تكفل اهلل سبحانه وتعاىل حبفظه من التحريف والتغيريالكتاب الذي 

 عرف : 

  اليت نزلت على سيدنا موسى عليه السالم وكتابها التوراة الديانة اليهودية : هي

  الديانة املسيحية : هي اليت نزلت على سيدنا عيسى بن مريم عليه السالم وكتابها اإلجنيل

 ة املكرمةيف مكصلى اهلل عليه وسلم القرآن الكريم على سيدنا حممد  ونزل الديانة اإلسالمية : يعترب اإلسالم خامتة الرساالت السماوية 

 ؟الوطن العربي يف الديانات السماوية الثالث اليت انتشرت يف احناء العامل ما هي نتائج وجود 

 أكسبه مكانة روحية مقدسة  

 

 

 محري سبأ معني الدولة 

 ريدان مأرب قرناو عاصمة

 جنوب اليمن  وسط اليمن  مشال اليمن  املوقع 

 مائدة قرابني ش سبأنق مدينة يثل الدينية  املعامل 

 ماوية  الوطن العربي مهد الديانات الس
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 : صنف األمساء التالية يف مكانها الصحيح يف اجلدول التالي

  حممد ( –التوراة  –عيسى  –القرآن الكريم  –موسى  –)اإلجنيل 

 الديانة  الكتاب  لنيبا 

 ماإلسال 
 مد )  (حم مالقرآن الكري

 حيةياملس 
 سىيع لياالجن

 سى وم راة والت ديةواليه 

  

 ثالثا: اذكر أشهر املعامل الدينية حسب الصور يف اجلدول التالي 

 

   لحرامالمسجد ا اسم املعلم الديين

 

 السعودية:   اململكة العربية   اسم الدولة
 

 

  النبوي  المسجد : اسم املعلم الديين

 

 السعودية: اململكة العربية اسم الدولة
 

 

 : المسجد األقىص   اسم املعلم الديين

 

 : فلسطني اسم الدولة
 

 

 ارحضارة العربية اإلسالمية 

 فرق بني كل من :

 ارحضارة اإلسالمية مبادئ أسس قيام ارحضارة اإلسالمية

 فالصالة يف نظامها ومواقيتها

 حتقق التكافل االجتماعيوالصوم والزكاة اليت 

 الشورى والعدل واملساواة

صل بني الصورة والكلمة :  

  2 مسجد قرطبة -1

  3 اءقصر ارحمر -2

  1 جامع املنصور -3

 بما تفسر )علل (

 سة سيطرة الكنيبسبب    -ج    امليالدي يف عصور الظالم   10القرن  قبل  اأورب عاشت 

 

 

 انتقال الحضارة العربية اإلسالمية إىل أوروبا عن طريق

 بالد الشام ليةجزيرة صق بالد األندلس
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 :الخرائط 

 /  اسماء الرياح / التضاريس / املسطحات املائية  /  أماكن الحضارات   العربية أماكن الدول 

 

 

 

 

أمثله عل مهارة التحديد واالستخراج  من 

 الخريطة 

  : على خريطة الوطن العربي الصماء نفذ ما يلي .  1س
 ...... الصومال ( إىل دولة تسمى ..... 2ـ    يشري رقم )           الجزائر تسمى .. العربية يف الجناح األفريقي  دولأكرب ال( إىل  1يشري رقم )  

 ( إىل مسطح مائي يسمى ..املحيط األطلسي  4ـ يشري رقم )                                           ( إىل موقع جبل يسمى ..األخضر ...                  3ـ يشري رقم ) 
 ( إىل موقع هضبة تسمى ...... نجد  .... 6ـ يشري رقم )                             سمى ...البحر املتوسط ..          ( إىل مسطح مائي ي 5ـ يشري رقم ) 
 .جبل طارق ....( إىل موقع مضيق يسمى .. 8ـ يشري رقم )                                        ( إىل موقع مضيق يسمى . باب املندب ...              7ـ يشري رقم ) 
 ( إىل موقع نهر يسمى .... النيل ...... 10ـ يشري رقم )                                               ..                        مره( إىل موقع جبل يسمى  ...  9ـ يشري رقم ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 وتحدد على الخريطة  (للربط السريع   ) تجمع أهم املعلومات للدولة الواحد 
 رياح الخماسني  –الحضارة املصرية القديمة  –قناة السويس  –نهر النيل  -) موقعها    مصر: مثال  

 ( دولة عربية تم تقسيمها حديثا   -جبال مرة   -رياح الهبوب   –) موقعها          السودان
 ( سد مأرب   -حضارة بالد اليمن  )           اليمن    
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