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 .عدد أهمية موقع منطقة اخلليج العربية  •
 . تتحكم يف أهم طرق التجارة العاملية –تقع يف وسط العامل.                            -         

 . كل مما يلي   مفهوم   فرق بي  •
 

 

 . اجلدول التال   حسب خطوط الطول ودوائر العرض    بي   قارن  •
 

الفلكي املوقع    املوقع النسبي  
هو املوقع ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض - .هو املوقع ابلنسبة لليابس واملاء -   

 دوائر العرض  خطوط الطول  وجه املقارنة 
خطوط ومهية ترسم على الكرة األرضية   - التعريف   

وتقسم الكرة األرضية إىل قسمني شرقي       
وغريب.                    

خطوط ومهية ترسم على الكرة األرضية   -  
وتقسم الكرة األرضية إىل قسمني مشايل       

وجنويب                        
خطاً.  360 عددها  دائرة. 180   
اخلط  
 الرئيسي 

جرينتش خط   خط االستواء  
 

اخلليج العربية اخلصائص الطبيعية والبشرية ملنطقة :األوىلالوحدة   

تقع منطقة اخلليج العربية يف موقع جغرايف مهم يف اجلهة اجلنوبية الغربية من قارة  
درجة عرضية مشال خط االستواء    16املوقع الفلكي متتد عرب  آسيا، ومن حيث  

 خط طول شرق خط جرينتش  25و
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 عرف املفاهيم التالية:  •
 .ذراع مائي لبحر العرب ميتد من خليج عمان جنوابً حىت شط العرب مشاالً  
  .هو املوقع ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض 
 ابلنسبة لليابس واملاء.هو املوقع   
 خطوط ومهية ترسم على الكرة األرضية تقسم األرض إىل قسمني شرقي وغريب. 

 خطوط ومهية ترسم على الكرة األرضية تقسم األرض إىل قسمني مشايل وجنويب.         
 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل  •

 درجة ((   16))   االستواء تقدر بنحوالعرض اليت تشغلها شبه اجلزيرة العربية مشال خط  درجاتعدد  .1
 خط  ((  25))  عدد خطوط الطول اليت تشغلها شبه اجلزيرة العربية شرق خط جرينتش تقدر بنحو .2
 ((   اجلنوبية الغربية ))   اجلهةتقع منطقة اخلليج العربية ابلنسبة لقارة آسيا يف  .3
 الغربية (( ))  تقع منطقة اخلليج العربية ابلنسبة ملسطح اخلليج العريب يف اجلهة  .4
 (( آسيا  ))   تسمى القارة اليت تقع فيها منطقة اخلليج العربية .5
 (( اخلليج العربي ))  يسمى ذراع مائي لبحر العرب ميتد من خليج عمان جنوابً حىت شط العرب مشاالً  .6
 ((   املوقع الفلكي   ))  يعرف ابسم املوقع ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض .7
   ((املوقع النسبي  ))   املوقع ابلنسبة لليابس واملاء يعرف ابسم .8

 

 : كل صورة اسفلها الحظ الصور التالية جيدا ثم اكتب مدلول  •
 
 
 
 

 

 
 
 

 دوائر العرض الرئيسية  خطوط الطول  دوائر العرض 
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 عرف املفاهيم التالية:  •

 . أشكال سطح األرض ) اجلبال ، اهلضاب، والسهول( ... وغريها  هي   
 . م  1000كل مرتفع له قمة ال يقل ارتفاعه عن  
  .م 1000مرتفع  يقل ارتفاعه عن  
 . مرتفعة سطحها مستوي ومتتد مساحة كبريةأرض  

 .أجزاء فسيحة من سطح األرض تتميز ابستوائها وقلة ارتفاعها         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تضاريس منطقة اخلليج العربية 
 ()السعوديةجبال عسري واحلجاز  - اجلبال 

 اجلبل األخضر )سلطنة عمان( -
 جبال اليمن )اليمن( -

 تالل جال الزور )الكويت( - التالل 
 )السعودية( هضبة جند  - اهلضاب 
 سهل هتامة  -  ل األحساء   سه - السهول 
   دصحراء النفو  - الصحاري  

 صحراء الربع اخلايل -

من الواضح أن منطقة اخلليج العربية منبسطة يف أغلبها حيث متتد السهول شرقاٌ على  
سواحل اخلليج العريب )عدا اجلبل األخضر يف عمان( وترتفع األرض كلما اجتهنا غرابً حىت  

 تصل إىل ذروة ارتفاعها يف جبال احلجاز وعسري.  
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 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل  •
 )) الغرب ((  ترتفع األرض يف منطقة اخلليج العربية كلما اجتهنا إىل اجتاه .1
 )) احلجاز وعسري ((  ارتفاع يف منطقة اخلليج العربية يوجد يف جبال تسمى اعلى .2
   ((  اجلبل ))  يعرف ابسم م  1000كل مرتفع له قمة ال يقل ارتفاعه عن  .3
   (( التل ))  م يعرف ابسم 1000مرتفع يقل ارتفاعه عن  .4
 ((   اهلضبة ))   تعرف ابسم أرض مرتفعة سطحها مستوي ومتتد مساحة كبرية .5
 ((   السهول ))   تعرف ابسم أجزاء فسيحة من سطح األرض تتميز ابستوائها وقلة ارتفاعها .6
  (( العربية السعودية    اململكة ))   الدولة اليت توجد فيها هضبة جند تسمى .7
 (( سلطنة عمان ))  الدولة اليت يوجد هبا اجلبل األخضر تسمى  .8
 (( اململكة العربية السعودية   ))   جبال احلجاز تسمىالدولة اليت يوجد هبا  .9

   ((   اليمن ))   الدولة اليت يوجد هبا جبال اليمن تسمى.10
 )) الكويت(( الدولة اليت يوجد هبا تالل جال الزور تسمى .11

 
 
 
 
 
 
 

 اشكال سطح األرض  

السهول  اهلضاب التالل اجلبال 
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 عرف املفاهيم التالية:  •
 . حالة اجلو يف مكان ما خالل فرتات زمنية طويلة   

 

 . فصل الصيف وفصل الشتاء يف منطقة اخلليج العربية حسب اجلدول التال   بي   قارن  •
 
 

 
 

 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل  •
 )) املناخ (( حالة اجلو يف مكان ما خالل فرتات زمنية طويلة يعرف ابسم  .1
   ((   )) قاري يتصف مناخ منطقة اخلليج العربية أبنه صحراوي  .2
 ((   الشتاء ))   قليلة وغري منتظمة وتسقط يف فصلتتميز األمطار يف دول اخلليج العربية أبهنا  .3
 ((   الكوس ))   الرايح اجلنوبية الشرقية يف دول اخلليج العربية اسم  يطلق على  .4

 فصل الشتاء  فصل الصيف  وجه املقارنة 
درجة   40ترتفع درجة احلرارة إىل أكثر من  - درجة احلرارة  .درجات  4تنخفض شتاًء إىل أقل من   -   
قصري جداً  -  - طويل ميتد ملعظم شهور السنة  طول الفصل   
حار جاف رطب   حالة اجلو     ميتاز ابلدفء -  -

حيث ترتفع درجة احلرارة    يتصف املناخ يف منطقة اخلليج العربية أبنه صحراوي قاري ،
  4درجة مئوية يف فصل الصيف ، بينما تنخفض شتاًء إىل أقل من    40إىل أكثر من  

درجات مئوية ، وفصل الصيف طويل ميتد ملعظم شهور السنة، وهو حار جاف رطب 
 اما فصل الشتاء فهو قصري جداً وميتاز ابلدفء.

أنواع الرياح يف منطقة اخلليج العربية 

العواصف الرتابية الرياح اجلنوبية الشرقية )الكوس(  الرياح الشمالية 
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 . علل ملا يلي )اذكر السبب(  •
 اخلليج العربية .   بصفة عامة يف دول فقر احلياة النباتية واحليوانية   .1

 نظراً لقلة األمطار   -
 توافر النباتات املعمرة طوال العام يف دول اخلليج العربية .  .2

 قلة اوراقها. -  ورها            ذبسبب طول ج تتحمل اجلفاف -
 القدرة على ختزين املياه  -     كثرة االشواك هبا.                              -

 . فرق بي النباتات املعمرة والنباتات احلولية مع ذكر امثلة لكل منهم  •
 

 
 

 منطقة اخلليج العربية احليوانات التي تعيش يف  
 حيوانات برية  حيوانات غري مستأنسة  حيوانات مستأنسة 

 الذائب  الثعالب الغزال  السحلية الثعبان  الضب  املاعز  األغنام اإلبل
 
 

  
 

      

 النباتات احلولية  النباتات املعمرة 
تتحمل اجلفاف، نبااتت متوفرة طوال العام حيث  -  
وارتفاع درجة احلرارة بسبب جذورها الطويلة وقلة      
اورقها وكثرة االشواك فيها وقدرهتا على ختزين املياه      

نبااتت يرتبط وجودها مبوسم سقوط املطر   -  

الصبار ، العرفج ، الثندا ، الرمث مثل : : اخلبيزة ، احلويذان ، العنصيل   مثل -  -  

عامة بصفة  فقرية  واحليوانية  النباتية  فاحلياة  األمطار  لقلة  نبااتت    نظراً  وأغلبها   ،
صحراوية قادرة على حتمل اجلفاف ، وينقسم النبات الطبيعي يف دول اخلليج العربية  

 إىل نبااتت حولية ونبااتت معمرة 
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 . علل ملا يلي )اذكر السبب(  •
 . كانت حياة السكان يف البيئة الصحراوية لدول اخلليج العربية قاسية وخشنة  .1

 املوارد فيها خاصة املياه مما ترتب عليه فقر النبااتت واحلياة احليوانيةوقلة  لفقر البيئة  -
 .   تشابه االعمال التي كان يقوم بها أبناء منطقة اخلليج العربية قدميا   .2

   لتشابه الظروف اجلغرافية والبيئية واملناخية. -
 
 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية:  •
 اذكر أمساء احملاصيل الزراعية يف منطقة اخلليج العربي  .1

 اخلضراوات الورقية  -التمور                                     -
 انتشار الواحات الزراعية يف منطقة اخلليج العربية .   علل :  .2

 بسبب توفر املياه اجلوفية ابإلضافة ملياه األمطار. -
 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل  •

   ((   الرعي ))   احلرفة اليت تعتمد على ما ينمو من نبااتت وحشائش بعد سقوط االمطار امسها .1

اخلليج العربية قاسية وخشنة لفقر  كانت حياة السكان يف البيئة الصحراوية ملنطقة  
البيئة وقلة املوارد فيها خاصة املياه مما ترتب عليه فقر النبااتت واحلياة احليوانية يف  

 املنطقة.

   دول اخلليج العربية األنشطة الربية التي مارسها سكان 

التجارة الربية  احلرف اليدوية الزراعة الرعي 
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 عرف املفاهيم التالية:  •
 . هي املياه اليت توجد يف ابطن األرض    
 منطقة تقع يف الصحراء ،فيها مياه عذبة صاحلة للزراعة.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 . علل ملا يلي )اذكر السبب(  •
 .   ممارسة سكان دول اخلليج العربية األنشطة التجارية ومتيزهم فيها  .1

 بسبب موقع منطقة اخلليج العربية املتوسط بني طرق التجارة الربية القدمية.  -
   بسبب ازدهار املنطقة كمحطة جتارية وحلقة وصل بني الشرق والغرب. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املائية على خريطة  اذكر أمساء املسطحات  
 اخلليج العربية 

 اخلليج العريب  - اخللجان 
 خليج عمان -
 خليج عدن  -

 حبر العرب  - البحار 
 البحر األمحر  -

أهم احلرف اليدوية القدمية يف دول اخلليج العربية 

خياطة البشوت  صناعة اخلوص  حياكة السدو 


