< الدرس األول :نمو السكان وتوزيعهم في الوطن العربي.
< الدرس الثاني :الموارد االقتصادية في الوطن العربي.
ً
أوال  -إنتاج الغذاء في الوطن العربي.
ثاني ًا  -اإلنتاج الحيواني.
ثالث ًا  -الطاقة والثروة المعدنية.

رابع ًا  -اإلنتاج الصناعي.
خامس ًا  -النقل والتبادل التجاري في الوطن العربي.

< التقويم.
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الدرس األول

نمو السكان وتوزيعهم في الوطن العربي
نمو السكان وتوزيعهم في الوطن العربي

اقرأ وتعلم:

درست في الوحدة األولى من هذا الكتاب أن الوطن العربي يغطي مساحة كبيرة

من األرض تبلغ  13٫5مليون كم 2تقريب ًا.

ويتألف من  22دولة ،تضم حوالي  382٫009مليون نسمة تقريب ًا ،يتوزعون

بنسبة ٪70في القارة األفريقية و ٪30في القارة اآلسيوية.
توزيع السكان في الوطن العربي:

تعتمد دراسة السكان بصورة عامة على اإلحصاءات السكانية وأهم هذه اإلحصاءات:
أ  -التعداد السكاني :تقوم الدولة من حين إلى آخر بإجراء تعداد لسكانها (كل 5سنوات أو  10سنوات)،
ونتيجة لهذا التعداد تحصل الدولة على معلومات وافية عن أوضاع سكانها :عددهم
اإلجمالي – عدد كل جنس (ذكور  ،إناث) أعمارهم ،وغير ذلك من المعلومات.
ب  -اإلحصاء الحيوي:تسجيل المواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق ،ونحصل على بياناتها من
واقع السجالت الرسمية للدولة .
نشاط ( )1باالستعانة باإلنترنت
ثم أجب عما يلي:

قم بزيارة موقع اإلدارة المركزية لإلحصاء ،WWW.CSB.GOV.KW

متى ُأنشت اإلدارة المركزية لإلحصاء في الكويت؟
.....................................................................

متى ُأجري َأول تعداد سكاني في الكويت؟ وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟
.....................................................................
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 - 1التوزيع الجغرافي للسكان في الوطن العربي
يقدر عدد سكان الوطن العربي بنحو ( )382,009مليون نسمة حسب إحصائية  2014موزعة على
النحو التالي:
الدولة

المساحة كم2

تقديرات عدد السكان
( ألف نسمة )

م

1

مصر

1.009.450

86.814

1

2

السودان

1.882.000

37.402

3

الجزائر

2.381.741

39.402

م

العربية

الدولة
العربية

المساحة كم2

تقديرات عدد السكان
( ألف نسمة )

30٫770

السعودية 2,250٫000

2

العراق

435٫052

36٫015

3

سوريا

185٫180

22٫714

4

المغرب

710.850

33.304

4

فلسطين

27٫000

4٫550

5

األردن

89٫318

6٫675

5

تونس

164.150

10.983

6

لبنان

10٫452

4٫072

6

ليبيا

1.665.000

5.912

7

الكويت

17٫818

3٫715

7

الصومال

637.657

12.317

8

اإلمارات

71٫023

8٫525

8

موريتانيا

1.030.700

3.546

9

البحرين

712

1٫399

10

9

جيبوتي

23.200

939

قطر

11٫606

2٫051

11

اليمن

555٫000

25٫956

ُ 10جزر القمر

2.236

765

12

ُعمان

309٫500

4٫183

مجموع الجناح
العربي األفريقي

9.506.984

231384

3٫962٫661

150٫925

مجموع الجناح
العربي األسيوي

شكل ( )49إحصائية تبين مساحة الدول العربية وتقديرات عدد السكان في عام (2014م)
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نشاط ()1

ادرس الجدول السابق شكل ( )49ثم أكمل الجدول اآلتي:

عدد سكان الوطن العريب يف اجلناح األفريقي
عدد سكان الوطن العريب يف اجلناح اآلسيوي
إمجايل عدد سكان الوطن العريب
أكثر الدول العربية سكان ًا

...........

+

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

=  .......................مليون نسمة

الدول العربية التي يزيد عدد سكاهنا عىل ()20
مليون نسمة

الدول العربية التي يقل عدد سكاهنا عن ( )5مليون
نسمة

نشاط ()2

ادرس الجدول شكل رقم ( ،)49ثم قارن بين مساحة الدول التالية بعدد سكانها:

دولة الكويت

دولة

مساحة الدولة

عدد سكانها

مصر
ليبيا

ماذا تستنتج من الجدول السابق؟
..........................................................................
..........................................................................

أضف إلى معلوماتك :
يختلف عدد السكان بين دولة عربية وأخرى اختالف ًا كبير ًا ،ويعود هذا التفاوت ليس فقط
للمساحة الكلية وإنما للعوامل الطبيعية والبشرية.
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 -2الكثافة السكانية في الوطن العربي
يقصد بكثافة السكان نسبة عدد السكان الكلي في دولة ما  ،أو منطقة ما  ،إلى المساحة الكلية لهذه
الدولة أو المنطقة ،ولكن هذه الكثافة ال تعطي صورة واضحة عن توزيع السكان داخل الدولة أو المنطقة أو
اإلقليم  ،حيث تعاني بعض الدول وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية من سوء توزيع السكان فيها ،حيث
يتركز السكان على مساحة صغيرة جد ًا (وادي النيل ودلتاه) ،لماذا برأيك؟
الكثافة السكانية العامة:
عدد السكان الكلي
المساحة الكلية

نشاط ()3

استخرج الكثافة السكانية العامة للدول العربية التي بالجدول مستعين ًا بشكل (.)49

الدولة

الكثافة السكانية العامة

الكويت
موريتانيا
مملكة البحرين

ماذا تستنج من الجدول السابق؟
................................................................................
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ويمكن تقسيم الوطن العربي إلى األقسام التالية:
تقسم مناطق الوطن العربي من حيث الكثافة
مناطق
متوسطة الكثافة

مناطق
مرتفعة الكثافة

مناطق
منخفضة الكثافة

شكل ( )50تقسيم مناطق الوطن العربي من حيث الكثافة السكانية

مناطق شبه خالية من
السكان .ع ّلل

ما أسباب هذا االختالف؟
وتعرف على العوامل المؤثرة في توزيع السكان.
الحظ المخطط السهمي شكل ( )50والصور شكل (ّ )51

لماذا يصعب العيش في المناطق الجبلية؟

لماذا يتجمع السكان حول مصادر المياه؟

هل الصحراء مناطق جاذبة للسكان؟

لماذا يفضل السكان العيش في المناطق
المناخ المعتدل؟
السهلية ذات ُ

شكل ( )51صور توضح العوامل المؤثرة في توزيع السكان
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نشاط ( )4الحظ شكل ( ،)51ثم أجب عما يلي؟
المناخية التي يقل فيها السكان؟
ما المناطق ُ
.......................................................................

ما المناطق التي ينجذب السكان للعيش فيها؟
.......................................................................

ما المناطق التي ال يرغب السكان العيش فيها؟
...............................................................

نشاط ()5من خالل دراستك السابقة أكمل مخطط العوامل المؤثرة في توزيع السكان.
من العوامل المؤثرة في توزيع السكان
عوامل بشرية

عوامل طبيعية
تضاريس

موارد المياه

األنشطة االقتصادية

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

السهول والوديان

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

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

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

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

الجبال

تعدين
رعي

شكل ( )52مخطط العوامل المؤثرة في توزيع السكان
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نشاط ( )1للتعرف أكثر على توزيع الكثافة السكانية اقرأ النص ،ثم ساعد خالد ًا في اإلجابة عن تساؤالته :
ُ
ترتفع الكثافة السكانية في المناطق التي تتمتع بمقومات
ومناخية مالئمة وثروات طبيعية وطرق مواصالت،
طبيعية ُ
وتنخفض الكثافة ف��ي المناطق ال��ت��ي ال تتوافر فيها هذه
المقومات.
فرغم الصعوبات التي تواجه السكان في بعض أنواع
التضاريس ،وبفضل التطور العلمي فقد استطاع اإلنسان
التغلب عليها والعيش في تلك المناطق ،فحول الجبال
إلى مدرجات وزرعها ،وشق العديد من الطرقات ،كذلك
استطاع أن يواجه ظروف العيش في الصحراء ويستغل ثرواتها
الطبيعية.

شكل ( )53الزراعة على المدرجات
الجبلية في اليمن

•ما أسماء المدن ،والدول التي نشأت
ونمت في الصحراء؟

•كيف تغلب اإلن��س��ان على صعوبة
العيش والزراعة في الجبال؟

•كيف تمكن اإلنسان من العيش في
الصحراء؟

•كيف استطاع اإلنسان أن يتغلب على بعض
المناخ ويسكن في المناطق الباردة؟
صعوبات ُ

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

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

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

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

نستخلص من السابق ما يلي:
•يستقر اإلنسان في المناطق التي توفر له إمكانية استغالل مواردها.
•أكبر تجمع للسكان يكون حول األنهار والبحار ومصادر المياه.
•المناخ المعتدل عامل جذب للسكان.
ُ
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 -3النمو السكاني في الوطن العربي
يقدر معدل النمو السنوي للسكان في الوطن العربي بحوالي
 2٫20حسب إحصائيات عام 2006م ،وهو معدل مرتفع للغاية
إذ يفوق المعدل العالمي والذي يقدر بحوالي .٪1٫7
و تختلف هذه الزيادة من دولة إلى أخرى ،ويتوقف تأثير هذه
الزيادة على مساحة الدولة من جهة ومواردها من جهة أخرى.
لماذا تهتم الدول بمعرفة معدالت النمو؟

يقصد بالنمو السكاني:
تزايد عدد السكان من عام
آلخ��ر نتيجة ل��ل��زي��ادة الطبيعية
للسكان (معدل المواليد  -معدل
الوفيات) والهجرة.

لإلجابة عن هذا السؤال يجب أن نلقي الضوء على مكونات
هذا النمو.
•الزيادة السكانية :

الزيادة السكانية نوعان:
-2زيادة غير طبيعية :هي الزيادة
الناتجة عن الهجرة.

 - 1زي����ادة ط��ب��ي��ع��ي��ة :ه��ي الفرق
ب��ي��ن م��ع��دل ال��م��وال��ي��د ومعدل
الوفيات.
•الهجرة:
الهجرة نوعان:

ه��ج��رة داخ��ل��ي��ة م��ن ال��ق��رى إل��ى
المدن.

هجرة خارجية من دولة إلى دولة
أخرى.

•يرجع النمو السكاني بالوطن العربي إلى عاملين هما الزيادة الطبيعية ،والهجرة.
شكل ( )54مكونات النمو السكاني في الوطن العربي
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نشاط ( )1ناقش مع معلمك ك ًلاّ من:
•أسباب هجرة األيدي العاملة من دول آسيا إلى بعض دول الوطن العربي.
..............................................................................

•أسباب هجرة األيدي العاملة من بعض الدول العربية إلى منطقة الخليج العربية.
.............................................................................

نشاط ()2

فكر واستنتج مع خالد ،ماذا يحدث لو :زاد عدد السكان بكثرة عن عدد موارد الدولة االقتصادية؟
...........................................................................................

مما سبق فيما يتعلق بتوزيع السكان ،والكثافة السكانية ،والنمو السكاني في الوطن
العربي.
هل يمكننا القول إن:
هناك مشكلة سكانية في الوطن العربي؟ ناقش هذا الموضوع مع معلمك.
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نشاط ()3

مشروع عمل تعاوني

ارتفاع معدل نمو السكان في بعض دول الوطن العربي مشكلة:

109
الدرس الثاني

الموارد االقتصادية في الوطن العربي

وهب الله منطقتنا العربية ثروات اقتصادية وموارد طبيعية مهمة.

نشاط ()1

الحظ الصور التالية ثم اكتب الثروات الطبيعية وأهميتها بالنسبة لوطننا العربي:

الثروة:
األهمية.................. :

الثروة:
األهمية.................. :

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

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

الثروة:
األهمية.................. :

الثروة:
األهمية.................. :

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

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

شكل ()55

الموارد الطبيعية هي:
الثروات التي منحها الله إلقليم من دون أن
يكون لإلنسان أي دور في وجودها.
مثل :الثروات المعدنية والغابات والمراعي
والموارد المائية وموقع اإلقليم.

الموارد البشرية:
الموارد البشرية هي التي ترتبط بالسكان
من حيث أعدادهم وتوزيعهم ومناسبة أعدادهم
لمساحة األرض التي يستغلونها.

110
ً
أوال  -إنتاج الغذاء في الوطن العربي
أ  -اإلنتاج الزراعي:

يأتي القطاع الزراعي في المرتبة األولى ،حيث إنه يشكل نسبة  ٪50من االقتصاد العربي مقارنة بالقطاع
الصناعي ( )٪20والخدمات العامة ( )٪30خاصة في األقطار غير المنتجة للنفط ،حيث توفر الغذاء
والعمل والمادة األولية لكثير من الصناعات الغذائية ،وتختلف أنواع هذه المنتوجات من دولة عربية إلى
المناخ والتربة ومدى توافر المياه في هذه الدول ،كما أن إنتاج الوطن العربي من
أخرى بسبب اختالف ُ
يصدر إلى الخارج بكميات مناسبة
بعض هذه المنتوجات كالقطن والزيتون والصمغ العربي والحمضيات
ّ
مما يكسب الوطن العربي أهمية كبيرة.

نشاط ()1

استنتج ثالث فوائد أساسية للنشاط الزراعي في الوطن العربي:
-1
-2
-3

نشاط ()2

الزراعية في الكويت ،ثم دونها في الجدول التالي:
من خالل دراستك السابقة تعرف على المناطق
َّ

في الشمال

في الجنوب
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نشاط ()3هل تستطيع رسم دائرة بيانية ألهمية القطاع الزراعي بالنسبة لبقية القطاعات في االقتصاد
العربي؟

نشاط ( )4من خالل االستدالل بالصور ساعد خالد ًا في إكمال مخطط مقومات اإلنتاج الزراعي.

ب  -مقومات اإلنتاج الزراعي
مقومات بشرية

مقومات طبيعية

شكل ( )56مقومات اإلنتاج الزراعي

بالرجوع إلى الوحدة األولى من هذا الكتاب
ما هي مصادر المياه الرئيسية في الوطن العربي؟................................................
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نشاط ()5

اكتب رسالة لزميلك تنصحه فيها بالمحافظة على النباتات في مدرستك ،وتوضح له كيفية االعتناء بها.
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جـ  -المحاصيل الزراعية في الوطن العربي
الحبوب الغذائية

ت َُ��ع��دُّ م��ن أه��م ال��م��زروع��ات في
ال��وط��ن العربي حيث تشغل مساحة
كبيرة من األراض��ي المزروعة ،وتؤثر
كمية األمطار في إنتاجها من عام إلى
آخر ،ويأتي في مقدمتها القمح واألرز
والذرة والشعير.

الغالت الصناعية والتجارية

وت��ش��م��ل ال��غ�لات التي
تدخل ف��ي الصناعة وت��زرع
بغرض التجارة والحصول
على ن��ق��د ،ول��ذل��ك تسمى
(الغالت النقدية).

الفواكه والثمار

تتطلب ظ��روف�� ًا ُمناخية
خ��اص��ة تتركز معظمها في
ح����وض ال��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط
وتزرع منها أنواع كثيرة.

قام خالد بزيارة (سوق المباركية) للتعرف على بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المستوردة من الوطن
العربي.
خالد :السالم عليكم ،العم صالح كيف حالك؟
ما هي أنواع المحاصيل الزراعية التي يمكن ان أجدها عندك؟
العم صالح :تتوفر لدينا حبوب غذائية :مثل الشعير واألرز والقمح
وال���ذرة وغ�لات صناعية وت��ج��اري��ة :مثل البن والشمندر والزيتون
وقصب السكر أيض ًا ،وفواكه وثمار :مثل العنب والتمور والحمضيات
والموز.
خالد :ومن أين تستورد كل هذه المحاصيل يا عم؟
العم صالح :نستوردها من جميع دول الوطن العربي فهي جميعها
شكل ( )57سوق المباركية بالكويت
منتجات يتم زراعتها في الوطن العربي.
نشاط ( )1هل تستطيع مساعدة خالد في تصنيف المحاصيل الزراعية حسب نوعها من خالل الحوار الذي
دار بين خالد والعم صالح في الجدول التالي؟

الحبوب الغذائية

الغالت الصناعية والتجارية

الفواكه والخضار
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نشاط ()2

تعرف على الدول التي تحتل المراكز األولى في إنتاج جميع أنواع المحاصيل الغذائية ،ثم اجمع صور ًا
ّ
لبعض المحاصيل:
أ  -الحبوب الغذائية:
الغلة الزراعية

القمح

الشعير

الدول العربية

السعودية

سوريا

مرص

املغرب

الذرة(الشامية)

األرز

املغرب

العراق

املغرب

مرص

اجلزائر

السودان

مرص

املغرب

ب  -الغالت الصناعية:
الغلة الزراعية

القطن

البن

الدول العربية

السودان

-

مرص

سوريا

قصب السكر

اليمن

مرص

-

املغرب

السودان

جـ  -الفواكه واألشجار:
الغلة الزراعية

العنب

الدول العربية

مرص

حبوب غذائية

التمور

الموالح

الموز

لبنان

-

سوريا

السعودية

مرص

اجلزائر

العراق

سوريا

مرص

غالت نقدية

الصومال
-

فواكه وثمار
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نشاط ()3
الحظ الصور في المخطط السهمي التالي لتتعرف على المشكالت التي تعاني منها الزراعة في الوطن
العربي.

د  -المشكالت التي تعاني منها الزراعة في الوطن العربي

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

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

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

شكل ( )58المشكالت التي تعاني منها الزراعة في الوطن العربي

عرف المفاهيم التالية:
نشاط ( )4الحظ الصور التالية ،ثم ّ

الزراعة التقليدية:
		

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

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

الزراعة الحديثة:

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

		

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

شكل ()59

116
نشاط ()5

تبلغ المساحة المزروعة في الوطن العربي حوالي  %56من المساحة القابلة للزراعة ,فهل تستطيع
رسم دائرة بيانية لهذه النسبة؟

المساحة المزروعة
المساحة القابلة للزراعة

نشاط ()6

ابحث مع زمالئك عن أسباب عدم استغالل األراضي الصالحة للزراعة ،مستخدم ًا مراجع خارجية من
مكتبة المدرسة:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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ثاني ًا  -اإلنتاج الحيواني
يمتلك الوطن العربي أع��داد ًا متنوعة من الثروة الحيوانية التي تساهم في موارد

اقرأ وتعلم:

نشاط ()1

الدخل لكثير من الدول العربية ،وهي ثروة قابلة للزيادة والنمو إذا ما تدخل اإلنسان
بعمله واجتهاده ووسائله الحديثة لرعايتها وتنظيم استغاللها وتحسين أنواعها وإعداد

الغذاء الكافي لها ،وتتربى هذه الحيوانات في المراعي وبعضها في األراضي الزراعية.

أ  -الثروة الرعوية

يمتلك الوطن العربي أنواع ًا كثيرة من الثروة الرعوية ،فهل تستطيع لصق صور لهذه الثروة.
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نشاط ()2

الحظ الجدول التالي ،ثم قم بعملية حسابية إلنتاج الوطن العربي من الثروة الرعوية:
أبقار

أغنام

ماعز

إبل

45

116٫66

64

49

 ................................ = ....................+....................+.................... +....................مقدر بمليون رأس

تحتل األغنام العربية مكان ًا مهم ًا ضمن الثروة الرعوية,
ويرجع ذلك إلى األسباب التالية:
 - 1األكثر انتشار ًا في المراعي العربية.
- 2أكثر الحيوانات المستأنسة والمالئمة لمراعي الوطن
العربي؛ وذلك لتحملها الجفاف واالنتقال.
 - 3ألهمية منتجاتها بالنسبة للسكان.
 - 4ألنها مصدر أساسي من مصادر الثروة القومية.

الرقم

أغنام

نسبة

اإلنتاج

الماعز

نسبة

اإلنتاج

األبقار

شكل ()60
نسبة

اإلنتاج

اإلبل

نسبة

اإلنتاج

1

املغرب

15٫7

مرص

3٫8

السودان

22

الصومال

6٫6

2

السودان

18٫5

املغرب

5٫8

مرص

6٫7

السعودية

0٫850

3

العراق

9٫2

السودان

13٫5

املغرب

3٫3

السودان

2٫8
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نشاط ()3

الحظ الجدول السابق (ألعداد الثروة الرعوية) ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه ،فهل تستطيع أن تحدد
الدول التي تتصدر المراكز األولى بما تملكه من الثروة الرعوية حسب الصور التالية؟

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

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

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

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

شكل ( )61الثروة الرعوية

نشاط ()4

فكر واستنتج :لماذا تمتلك الصومال  % 6٫6من ثروة الوطن العربي من اإلبل؟
................................................................................

120
ب  -تربية الدواجن والطيور
تنتشر تربية الدواجن والطيور في جميع الدول العربية ،ويكفي اإلنتاج فيها حاجة السكان المحلية في
معظم األقطار.

نشاط ()1

ابحث مع معلمك عن العوامل التي ساعدت على انتشار مزارع الدواجن في الوطن العربي.
................................................................................

نشاط ()2

شارك زمالءك في تحديد أهم المشكالت التي تواجه تربية الدواجن في الوطن العربي ،مع اقتراح
حلول لهذه المشكلة (تعلم تعاوني).

121
نشاط()3

التقط صورة ألحد أنواع الطيور والدواجن في دولة الكويت ثم ألصقها في المربع:

122
جـ  -الثروة المائية
دول ال��وط��ن العربي ٌ
دول بحرية لها سواحل
ومسطحات مائية واسعة منها المالحة ومنها العذبة،
لذلك تتنوع الثروة المائية في الوطن العربي.
قام خالد بزيارة للمركز العلمي حيث تعرف على
الثروة المائية في بلده الكويت والوطن العربي ،فهل
تستطيع عزيزي المتعلم اإلجابة عن تساؤالت خالد؟

نشاط ()1

ألصق صور ًا لبعض أنواع األسماك في مياه الخليج العربي.

شكل ()62

هل هناك ثروات مائية أخرى في المركز العلمي؟ اذكرها.

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

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

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

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

وما أهميتها االقتصادية؟
...................................................................................

شكل ( )63الثروة المائىة
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نشاط ( )2اقرأ الجدول جيد ًا ،ثم أجب:
الرقم

الدولة

اإلنتاج (ألف طن)

2

مرص

1374

1

3

اليمن

157

موريتانيا

644

تونس

123

4

املغرب

6

اجلزائر

122

اإلمارات

73

5

7

8

1246

ُعامن

206

شكل ( )64اإلنتاج السمكي في بعض دول الوطن العربي

 - 1رتب الدول الخمس األولى في اإلنتاج السمكي ترتيب ًا تنازلي ًا.
.......................................................................................

 - 2عدد ثالث ٍ
دول عربية تحتل المراكز األولى في اإلنتاج.

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

 - 3فكر واستنتج:
 لماذا تساهم مصر بأكثر من ثلث اإلنتاج العربي من األسماك؟...........................................................................................

نشاط ( )3اكتب بعض المقترحات التي تساعد في تنمية الثروة السمكية.

..................................................................................
..................................................................................
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نشاط ()1

ثالث ًا  -الطاقة والثروة المعدنية

ساعد خالد ًا في تحديد أهم الصناعات في الوطن العربي ،مستعين ًا بالصور التالية:

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

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

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

يمتلك الوطن العربي ثروة معدنية كبيرة لها أهميتها محلي ًا وعالمي ًا ،حيث ينتج العديد من
الخامات المعدنية ومصادر الطاقة األساسية لقيام الصناعة بكافة أنواعها.
نشاط ( )2هل نستفيد من الثروة المعدنية؟

شكل ()65

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

ما دليلك؟
تستخرج الثروة المعدنية من ..................................................................
.................................................................................

125
أ  -النفط والغاز الطبيعي
يعد النفط والغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة التي تقوم عليها صناعات مهمة ال غنى عنها في حياتنا،
مهمان بالنسبة القتصاد الدول العربية:
فهما َّ

نشاط ()1

بمناقشة زمالئك ،ما أهمية النفط والغاز الطبيعي بالنسبة للدول العربية؟
......................................... - 1
......................................... - 2
......................................... - 3
......................................... - 4

نشاط ( )2ارسم أو ألصق صورة تدل على المفهوم.
المفهوم
النفط :بقايا عضوية على هيئة
نباتات وح��ي��وان��ات دقيقة ترسبت
في عصور قديمة وانطمرت تحت
رواسب سميكة ،وتحولت بالضغط
والحرارة إلى صورتها الحالية.
الغاز الطبيعي :غاز مصاحب
للنفط الخام ،أو يوجد منفرد ًا ،تتم
إسالته الستخدامات عديدة.
الطاقة :قوى محركة لآلالت،
وع��ن��ص��ر م��ه��م ل��ل��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور
االقتصادي في جميع المجاالت.

الرسم أو الصورة

126
يأتي وطننا العربي في المراكــز األولى فــي مجـال إنتاج النفط واحتياطيه والغاز الطبيعي على مستوى العالم.

شكل ( )66خريطة الوطن العربي الصماء

نشاط ()1الحظ الخريطة شكل( ،)66ثم حدد المناطق الرئيسية الثالث التي تتركز فيها معظم الحقول
النفطية في الوطن العربي .
 منطقة دول الخليج وسهول دجلة والفرات ،ويوازي إنتاجها.%80 منطقة الصحراء الكبرى ،ويوازي إنتاجها .%18 -منطقة خليج السويس ،ويوازي إنتاجها .% 4٫7

نشاط

()2حول نسب المناطق الرئيسية الثالث إلى دائرة بيانية.

127

احتياط النفط الخام

دول الوطن العربي ٪55

إنتاج النفط الخام

دول الوطن العربي ٪30

احتياط الغاز الطبيعي

دول الوطن العربي ٪27٫5

إنتاج الغاز الطبيعي

دول الوطن العربي ٪16٫5

شكل ( )67يوضح نسب إنتاج واحتياط النفط والغاز الطبيعي في الوطن العربي بالنسبة للعالم.

128
نشاط ()3

قارن بين الجناح اآلسيوي والجناح األفريقي ،أكثر /أقل مستعين ًا بالشكل ( )68حسب معايير الجدول
التالي:
الجناح

احتياطي النفط

إنتاج النفط

إنتاج الغاز الطبيعي

احتياطي الغاز الطبيعي

اآلسيوي
األفريقي

احتياط الغاز الطبيعي

احتياط النفط الخام
الجناح اآلسيوي ٪90

الجناح اآلسيوي ٪82

الجناح األفريقي ٪10

الجناح األفريقي ٪18
إنتاج الغاز الطبيعي

إنتاج النفط الخام
الجناح اآلسيوي ٪88

الجناح اآلسيوي ٪66٫5

الجناح األفريقي ٪12

الجناح األفريقي ٪33٫5

شكل ( )68يوضح نسب إنتاج واحتياطي النفط والغاز الطبيعي في الجناح اآلسيوي
والجناح األفريقي في الوطن العربي

نستنتج من الشكل ( )68أن الجناح  ..............يتفوق على الجناح .............في إنتاجالنفط واحتياطه والغاز الطبيعي.
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نشاط ()4

اقرأ الجدول ثم ساعد خالد ًا في اإلجابة عن التساؤالت التالية:

عدد:
 - 1أسماء ثالث دول عربية أولى في إنتاج النفط.

/

/

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

 - 2أسماء ثالث دول عربية أولى في احتياطي النفط.

/

/

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

 - 3أسماء ثالث دول عربية أولى في إنتاج الغاز الطبيعي.

/

/

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

 - 4أكثر الدول العربية إنتاج ًا واحتياطي ًا للنفط.
...................................

 - 5ترتيب الكويت بين الدول العربية في إنتاج النفط.
...................................

 - 6الدولة العربية األولى في إنتاج الغاز الطبيعي.
...................................

احتياط
النفط
الخام
مليار
برميل

الدولة
العربية

إنتاج النفط
الخام
ألف
برميل/يوم

1

اإلمارات

2794

97.8

الرقم

إنتاج
الغاز
الطبيعي
مليار متر
مكعب
54.2

احتياط
الغاز
الطبيعي
مليار متر
مكعب
6091

2

البحرين

202

0.1

15.4

92

3

تونس

55.5

0.4

2.6

65

4

اجلزائر

1193

12.2

81.7

4505

5

السعودية

9701

102.4 265.8

8316

6

سوريا

10

2.5

5.3

285

7

العراق

3110

145.3

9

3694

8

قطر

703

25.2

204.6

24400

9

الكويت

2866.8

101.5

15

1784

10

ليبيا

480

48.4

15.8

1532

11

مرص

593.4

4.2

48.8

2186

12

السودان

122

1.5

-

85

13

ُعامن

856.5

5.151

29

705

14

اليمن

140.4

2.67

9.6

479

إنتاج واحتياط دول الوطن العربي حسب إحصاء 2014
شكل ()69

الدول العربية تصدر معظم إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي إلى خارج الوطن العربي.
•هل تؤيد كالم خالد؟ مع ذكر األسباب.
..............................................................................
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نشاط ()5

اجمع صور ًا توضح كيف يتم تصدير النفط ،ثم ألصقها في المربعات التالية:

131
ب  -أهمية النفط العربي

يتمتع النفط العربي بمكانة مهمة على المستوى العالمي ،نظر ًا ألهميته للدول الصناعية المتقدمة في
أوروبا واليابان والواليات المتحدة األمريكية.
نشاط ( )1استعن بالمراجع الخارجية إلكمال الشكل التالي.
األسباب التي أعطت النفط العربي أهمية عالمية

نشاط ( )2أجب عما يلي.
 لماذا يطلق على الغاز الطبيعي اسم الطاقة النظيفة؟..............................................................................

نشاط ( )3الحظ الصور التالية ثم اكتب استخدامات الغاز الطبيعي.

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

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

شكل ()70

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

132
جـ  -التعدين في الوطن العربي
يمتلك الوطن العربي مجموعة من المعادن المهمة ,تتفاوت كميات إنتاجها من دولة ألخرى.

شكل ()71
معدن الرصاص

شكل ()72
معدن النحاس

شكل ()73
معدن الحديد

شكل ()74
معدن الفوسفات

شكل()75
معدن المنجنيز

•تحتل موريتانيا المرتبة ُ
األولى عربي ًا في إنتاج معدن الحديد.
•تتصدر المغرب المرتبة ُ
األول��ى في إنتاج المعادن التالية( :الفوسفات -

اقرأ وتعلم:

النحاس  -الرصاص  -المنجنيز).

الفوسفات

الحديد

الرصاص

النحاس

المنجنيز

% 25

% 1.2

% 6.6

% 0.13

% 3.3

شكل ( )76نسب إنتاج الوطن العربي من المعادن بالنسبة للعالم

نشاط ()1هل هناك معادن أخرى ثمينة يملكها الوطن العربي؟ ابحث في ذلك ثم اكتب تقرير ًا بحدود
خمسة أسطر مع ذكر المصدر.

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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شكل (  ) 77خريطة توزيع المعادن في الدول العربية

نشاط ()2

الحظ الخريطة شكل ( )77ثم أكمل الجدول التالي:
المعدن
الفوسفات
الحديد
النحاس
الرصاص

الدول العربية المنتجة للمعدن

134
د  -المنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية
أ  -منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك )OPEC

مع زيادة اإلنتاج النفطي واحتكار الشركات العالمية المستغلة له في إنتاجه ونقله وتكريره ،وحفاظ ًا
على حقوق الدول المصدرة للنفط ،تم التفكير في إنشاء منظمات عربية وعالمية تكفل ذلك.
وهي منظمة عالمية تعتمد على صادراتها النفطية اعتماد ًا كبير ًا لتحقيق مدخولها ،وقد تأسست في
بغداد عام 1960م من خمس دول وهي (الكويت ،السعودية ،العراق ،إيران ،فنزويال) تضم منظمة
األوبك باإلضافة إلى الدول المؤسسة (قطر ،اإلمارات ،الجزائر ،نيجيريا ،أنغوال ،األكوادور) ومقرها
الحالي فيينا ،والهدف األساسي للمنظمة هو الحرص على استقرار أسعار النفط في األسواق العالمية ،
وتعمل المنظمة من خالل أجهزتها.
 - 3األمانة العامة.
 - 2مجلس المحافظين
 - 1المؤتمر

نشاط ( )1اقرأ القطعة السابقة لتساعد خالد ًا في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -1ما المدينة التي يقع فيها مقر المنظمة؟
-2ما أسماء الدول الخمس المؤسسة للمنظمة؟.........../.........../............
./............/............
 - 3كم عدد الدول األعضاء حالي ًا؟ .........................دولة.
 صنف الدول األعضاء تبع ًا للقارة التي تنتمي إليها كل دولة حسب الجدول:............................................

آسيا

أفريقيا

أمريكا الجنوبية
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نشاط ()2

ابحث عن شعار منظمة أوبك من خالل زيارتك لموقع منظمة أوبك  ،www.opec.orgثم قم
بلصق صورة الشعار بالمربع التالي:

ب -منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)
ُأنشئت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) باتفاقية ُأبرمت في عام 1968م بين كل من
الكويت والسعودية وليبيا ،وتم اختيار الكويت مقر ًا للمنظمة.
يعد إنشاء المنظمة إنجاز ًا مهم ًا نظر ًا لحاجة ال��دول العربية المنتجة للنفط إلى تعميق التعاون
فيما بينها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة النفط ،وتأمين وصول النفط إلى األسواق
االستهالكية بشروط وأسعار عادلة ،وكذلك تسهم في تطوير الصناعات البترولية في جميع المجاالت
وتبادل الخبرات ولها عالقة تعاون مع منظمة األوبك.
وتعمل أوابك من خالل أجهزتها الثالثة - 1 :المجلس الوزاري  - 2المكتب التنفيذي  - 3األمانة
العامة.
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نشاط ()1لون الدول العربية األعضاء بمنظمة األوابك على الخريطة شكل ( )78باللون األخضر.
أضف إلى معلوماتك:
أعضاء منظمة أوابك
السعودية  -الكويت  -قطر -
اإلمارات  -البحرين  -العراق
سوريا  -مصر  -ليبيا
تونس  -الجزائر.
شكل ()78خريطة الوطن العربي الصماء

نشاط ()2ابحث عن شعار منظمة أوابك من خالل زيارتك لموقع منظمة أوابك ww.opec.org
ثم قم بلصق صورة الشعار بالمربع التالي:

نشاط ()3

شارك زمالءك في التفكير إلثبات وجود تعاون بين منظمة األوبك ومنظمة األوابك.

.............................. ...................... ...................... ..............
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رابع ًا  -اإلنتاج الصناعي
في المنزل في الشارع وفي المدرسة نستخدم أدوات وآالت متنوعة كلها مصنوعة من خامات متعددة
تم تصنيعها كي نستخدمها أو نستهلكها لتسهل علينا حياتنا.
نشاط ( )1استعن بالصور التالية لتحدد الصناعات التي نستخدمها في حياتنا.

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

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

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

شكل ()79

تتم عملية التصنيع على ثالث مراحل:

مراحل الصناعة

حديد
نحاس
حليب
خشب

آالت ومعدات
مواد غذائية
أثاث

األسواق

مواد أولية

تحويل وتصنيع

توزيع
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نشاط ( )2قدم فكرة صناعة منتج ,متبع ًا خطوات مراحل الصناعة في الجدول السابق .
اسم المنتج:
مواد أولية

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

تحويل وتصنيع

توزيع

من النشاط السابق استنتج مفهوم الصناعة.
...................................................................................
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تقوم الصناعة على مجموعة مـــن المقومات الطبيعيـــة والبشرية األساسيــــة التي تساعـــد على قيـــام
صناعة حديثة وناجحة.

أ  -مقومات الصناعة في الوطن العربي
مقومات الصناعة
مقومات طبيعية
المواد الخام

مقومات بشرية
الطاقة

رؤوس األموال

معدنية

البترول

األيدي العاملة

حيوانية

غاز طبيعي

المهارة والخبرة

نباتية

طاقة كهرومائية

السوق

طاقة متجددة
الشمس والرياح

وسائل النقل

غابات
محاصيل زراعية

شكل ( )80مقومات الصناعة

يقصد بمقومات الصناعة العوامل التي تساعد على تحويل المادة الخام إلى سلع استهالكية.
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نشاط ( )1ساعد خالد ًا في كتابة مقومات الصناعة الطبيعية والبشرية في الشكل (.)81

شكل ( )81شكل توضيحي لمقومات الصناعة الطبيعية والبشرية
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ب  -أنواع الصناعة في الوطن العربي
 - 1الصناعات االستخراجية:
وتقتصر على استخراج مصادر الطاقة كالنفط والغاز والفحم وخامات المعادن واألمالح وغيرها من
باطن األرض ،وإعدادها لتصبح جاهزة للتصنيع.
نشاط ( )1الحظ الصور ،ثم اكتب نوع الصناعة أسفلها.

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

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

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

شكل ( )82أنواع الصناعات في الوطن العربي
 - 2الصناعات التعدينية:تهدف إلى تنقية الخامات المعدنية وتحويلها إلى صفائح أو سبائك صالحة لتنفيذ
صناعات معدنية مختلفة.

نشاط ( )2ناقش معلمك في جمع المعلومات التالية:
 - 1بماذا ترتبط الصناعات التعدينية؟

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

 - 2هل توجد في كل البلدان العربية؟
.............................................................................

 - 3ما أهم الدول العربية في الصناعات التعدينية؟
.............................................................................
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 - 3الصناعات التحويلية:
وهي تقوم على تحويل المواد األولية من معدنية نباتية وحيوانية إلى سلع استهالكية صالحة لالستعمال،
حيث تؤمن حاجات اإلنسان من مسكن وغذاء ولباس وأدوات وآالت ،وتشمل:

الصناعة الغذائية  -صناعات المنسوجات  -صناعة الخشب والورق  -صناعة مشتقات النفط المكررة -
الصناعات البتروكيماوية  -الصناعات اإلنشائية.
نشاط ( )1ساعد خالد ًا في تصميم معرض مصور ألنواع الصناعات التحويلية:

صناعات تحويلية غذائية

صناعات تحويلية كيميائية

صناعات تحويلية أخرى
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 - 4الصناعات التجميعية:
هي عملية تركيب وجمع المواد المصنعة ،على اختالف مصادرها كي نحصل على سلع متنوعة.

 -5الصناعات الحرفية:

شكل ( )83صناعة تجميع السيارات

ت َُعدُّ هذه الصناعات األولى في العالم ،وتستخدم مواد أولية محلية وتعتمد على المجهود البشري،
وتختص بعض العائالت باحتراف بعض منها حيث يتوارث فيها األبناء الخبرة عن آبائهم.
نشاط ( )1اكتب رسالة شكر ألصحاب الصناعات الحرفية:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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نشاط ( )2حدد أنواع الصناعات في الصور التالية.

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

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

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

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

شكل ()84
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 - 6الصناعات البتروكيماوية:
يستخرج الوطن العربي كميات كبيرة من النفط والغاز ،يستخدم قسم ًا كبير ًا منها في صناعات
بتروكيماوية متعددة.
نشاط ( )1هل تستطيع معرفة مشتقات النفط مستعين ًا بمحطة تعبئة الوقود الموجودة في منطقتك؟
/

/

/

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

نشاط ( )2الحظ الصور التالية ثم اكتشف بعض أنواع الصناعات البتروكيماوية.

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

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

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

شكل ()85

أهداف الصناعات البتروكيميائية:
•تنويع مصادر الدخل للدولة المنتجة.
•توفير المواد األولية للصناعات التحويلية لتأمين حاجات القطاعات االستهالكية (خاصة
مجال البناء).
•تطوير الصناعات البتروكيميائية إلى تقنيات متخصصة وعالية.
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نشاط ()3

اذهب إلى مكتبة المدرسة لتجيب عن التساؤالت التالية:
 - 1ما الصناعات البتروكيماوية التي تقوم على الغاز الطبيعي؟
.............................................................................

 - 2أين تتركز صناعة البتروكيماويات في الوطن العربي؟
.............................................................................

 - 3اذكر بعض الصناعات التحويلية التي تستخدمها في حياتك وترتكز على صناعة
البتروكيماويات.
.............................................................................
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خامس ًا  -النقل والتبادل التجاري في الوطن العربي
أ  -طرق النقل

تعد وسائل النقل والمواصالت من المقومات األساسية التي تسهم في استغالل وتنمية الموارد
االقتصادية ،فالتبادل التجاري ودرجة نشاطه يعتمد على مدى توافر وسهولة سبل النقل ووسائله الثالث.
نشاط ( )1ساعد خالد ًا في إكمال الخريطة الذهنية لطرق النقل في الوطن العربي.

طرق النقل
الطرق البرية

الخطوط التي تربط
بين العواصم العربية
وتستخدم فيها.

األنهار

البحار
والمحيطات

شكل ()86

نشاط ()2هل سافرت إلى دولة عربية مؤخر ًاِ ،ص ْ
ف لنا رحلتك في حدود خمسة أسطر ،موضح ًا فيها
وسيلة النقل التي استخدمتها في الرحلة والطرق التي سلكتها ،مع إبداء رأيك بخدمات النقل
التي تقدمها الدولة التي زرتها.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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أ  -طرق النقل البرية:
تشتمل على طرق السكك الحديدية (القطارات) والسيارات والشاحنات.
يمتلك الوطن العربي سكك ًا حديدية قليل ًة منفصلة عن بعضها ،تسهم في نقل البضائع بكميات

قليلة إذا ما قورنت بوسائل النقل األخرى مثل السيارات والشاحنات التي تحتل أهمية كبرى في البالد
العربية.

شكل ( )87طرق النقل البرية في الوطن العربي

َم ْن يساعدني في حل األسئلة؟
 - 1ما الدول العربية التي تتوافر لديها سكك حديدية؟
............................................................................................

 - 2ما الطرق الممهدة لعبور السيارات والشاحنات بين الدول العربية؟
............................................................................................

 - 3ما نوع البضائع التي تنتقل بر ًا بين دول الوطن العربي؟
............................................................................................

 - 4برأيك ما أهمية نقل البضائع بوسائل حديثة ومتطورة؟
............................................................................................
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ب  -طرق النقل المائية:
وتشتمل على ط��رق النقل المائي بواسطة األن��ه��ار ،وط��رق النقل المائي الخارجي ف��ي البحار
والمحيطات.
 -1النقل النهري:
يقتصر على نهر النيل ونهري دجلة والفرات.

نشاط ()1

أرسم األنهار السابقة ،وأكتب أسماء الدول التي تقع فيها على الخريطة شكل(.)88

شكل ( )88خريطة الوطن العربي الصماء
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 - 2النقل البحري:
يتمتع الوطن العربي بسواحل ومنافذ بحرية طويلة ساعدت على إنشاء العديد من الموانئ التجارية
والنفطية.

نشاط ()2

حدد على الخريطة السابقة شكل ( )88دولة عربية لها سواحل بحرية متعددة.

جـ  -طرق النقل الجوي:
 برأيك ...ما مميزات طرق النقل الجوي؟.............................................
.............................................
.............................................

151
ب  -التبادل التجاري
•يقصد بالتبادل التجاري عمليتا التصدير واالستيراد بين الدول.
هناك عالقات تجارية بين كافة الدول العربية ،حجمها وقيمتها محدودة.

نشاط ()1

ما السلع التي يتم استيرادها أو تصديرها بين الدول العربية؟
.......................................................................................

نشاط ()2

الحظ الرسوم البيانية شكل ( )89ثم أجب عما يلي:

األسواق
األوروبية
11^4
دول أخرى
11^1
أسواق اليابان
األسواق
األمريكية
األسواق العربية ٪8

8
35
32^4

األسواق
األوروبية
9
دول أخرى
34^7
15^6
أسواق اليابان
األسواق
األمريكية
األسواق العربية ٪7٫4

شكل ( )89الصادرات والواردات العربية

7^4

35^4

11^4
11^1
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 - 1األسواق التي تحتل المكانة األولى بالنسبة لتجارة الواردات العربية هي

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

 - 2األسواق التي تحتل المكانة األولى بالنسبة لتجارة الصادرات العربية هي

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

 - 3نسبة الصادرات بين الدول العربية  % .............ونسبة الواردات % .............

نشاط ()2

ساعد خالد ًا من خالل دراستك السابقة ليفرق بين المفاهيم التالية:
التجارة البينية :التبادل التجاري بين الدول العربية
الصادرات:

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

الواردات:

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

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

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

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

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

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

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

153
153
ً
أوال  :أكمل الفراغات في العبارات التالية:
 - 1تتنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي بتنوع........................

- 2ت��ع��ت��م��د زراع�������ة ال��م��ح��اص��ي��ل ال����زراع����ي����ة ف����ي ال����وط����ن ال���ع���رب���ي ع���ل���ى م���ي���اه األن���ه���ار
ومياه.......................

- 3تنفرد اليمن ب��زراع��ة محصول
.......................

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

عن باقي الدول العربية.

وال��ص��وم��ال ب��زراع��ة محصول

- 4تتنافس مصر والسعودية على احتالل المركز األول في زراعة نوع من أنواع الحبوب يعرف
باسم ........................

- 5ي���ط���ل���ق اس�����م ال����غ��ل�ات ال���ص���ن���اع���ي���ة وال����ت����ج����اري����ة ع���ل���ى م���ح���ص���ول ق���ص���ب ال��س��ك��ر
و.............................

 - 6الصناعة هي تحويل المواد الخام إلى ........................

 - 7لقيام صناعة ناجحة البد من توافر المقومات .....................و........................

ثاني ًا  :ع ّلل لما يلي:
 - 1تتركز زراعة الحمضيات والموالح في حوض البحر المتوسط.
............................................................................................
............................................................................................

 - 2انتشار زراعة النخيل بكثرة في السعودية:
............................................................................................
............................................................................................

ثالث ًا  :أ  -عرف المصطلحات التالية:
 -1الزراعة التقليدية:
 -2الزراعة الحديثة........................................................................ :
.......................................................................
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ب  -اكتب تقرير ًا مختصر ًا عن أهمية الزراعة في حياتنا:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

جـ  -كيف يمكن تنمية الثروة السمكية؟

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

د  -عدَّ د الصناعات التي تقوم على المحاصيل الزراعية في الوطن العربي:

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

رابع ًا  -أجب عن األسئلة التالية:
 - 1بماذا يمتاز النفط العربي؟
............................................................................................
............................................................................................

 - 2ما الدول األكثر استيراد ًا للنفط العربي؟
............................................................................................
............................................................................................

 - 3ما أثر العائدات النفطية على االقتصاد العربي بوجه عام والخليجي بوجه خاص؟
............................................................................................
............................................................................................

 - 4ما الفرق بين مفهوم الصادرات ومفهوم الواردات؟
............................................................................................
............................................................................................
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خامس ًا  -ع ّلل لما يلي:
 - 1يطلق على الغاز الطبيعي الطاقة النظيفة:
............................................................................................
............................................................................................

 - 2قلة حجم النقل النهري بالنسبة لباقي وسائل النقل في الوطن العربي.
............................................................................................
............................................................................................

 - 3السيارات والشاحنات أكثر وسائل طرق النقل البري إنتشار ًا.

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

 - 4اهتمام الدول العربية بتحديث شبكة المواصالت.
............................................................................................
............................................................................................

 - 5قلة التبادل التجاري بين دول الوطن العربي.
............................................................................................
............................................................................................

 - 6معظم صادرات دول الخليج العربية من النفط الخام.
............................................................................................
............................................................................................

سادس ًا  -صنف الصناعات حسب أنواعها في الجدول التالي:

(تعليب الفواكه والخضار  -األثاث  -استخراج المعادن -زجاج -أنسجة صوفية  -قطع األخشاب -
أسمنت  -صيد األسماك  -الرخام  -زيوت وبالستيك  -صهر الحديد).
صناعات استخراجية

صناعات تحويلية
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سابع ًا  -استعن باألطلس المدرسي لحل ما يلي:
توجهت باخرة محملة بالنفط من مدينة الظهران بالسعودية إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب عن
طريق البحر األحمر.
 -ارسم خط سير الباخرة مع ذكر المنافذ البحرية التي يجب أن تمر بها أثناء الرحلة:

اقترح وسائل لتنمية التجارة بين الدول العربية.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

مشروع
صمم مع زمالئك مجلة ،اجمع فيها صور ًا تمثل الثروة الحيوانية في الوطن العربي مع ذكر
أهميتها ومناطق وجودها.

