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السؤال األول  :أكمل العبارات التالية بما يناسبها فيما درست:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يمتد الوطن العربي في قارة أفريقيا وقارة أسيا
يقع الوطن العربي بالنسبة لقارات العالم في وسط القارات
إجمالي عدد الدول العربية في قارتي أسيا وأفريقيا 22دولة
تعتبر مساحة الجانب األفريقي في الوطن العربي أكبر من مساحة الجانب األسيو ي
تمثل نسبة مساحة الوطن العربي من إجمالي مساحة العالم حوالي % 10
تقدر مساحة الوطن العربي من إجمالي مساحة العالم بحوالي  500,13مليون ك م2
يبلغ عدد الدول العربية في قارة أسيا حوالي  12دول ة
يبلغ عدد الدول العربية في قارة أفريقيا حوالي  10دو ل
الدولة العربية التي تقع خارج نطاق موقع الوطن العربي تسمي جزر القم ر
العام الذي انضمت فيه دولة جزر القمر إلي جامعة الدول العربية هو  1993م
عدد الجزر التي تتكون منها جزر القمر يقدر بنحو  4جز ر
المحيط الذي تقع فيه دولة جزر القمر يسمى المحيط الهندي
تقع جزر القمر مشال غرب جزيرة تسمى مدغشقر
عاصمة دولة جزر القمر تسمى موروني
البحر الذي فيصل الجناح األسيوي عن الجناح األفريقي يسمى البحر األحم ر
السمات المشتركة بين الدول العربية الدين و اللغة
القارة التي يقع فيها القسم األكبر من الوطن العريب تسمى أفريقيا
الدائرة العرضية التي تقسم الكرة األرضية إلي قسمين شمالي وجنوبي تسمي خط االستواء

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أشكال سطح األرض تسمي التضاريس
الدولة العربية التي يمر فيها خط االستواء تسمى الصومال
الدولة العربية التي يمر فيها خط غرينتش نسمي الجزائر
الدولة العربية التي تشرف على قناة السويس تسمي جمهورية مصر العربية
جبل يقع في شمال غرب ليبيا يسمى الجبل األخض ر
تمت د سلسلة جبال أطلس في الجزائر ودولة أخرى تسمى المغرب
تمت د سلسلة جبال البحر األحمر في مصر ودولة أخرى تسمى السودان
الدولة العربية التي يقع فيها جبل األحجار تسمى الجزائ ر
الدولة العربية التي يقع فيها جبل قاسيون تسمى سوري ا
أكثر األشكال التضاريسية انتشارا في الوطن العربي تسمي الهضاب
الشطوط
هضبة تقع في الجزائر وتمت د ب ين جبال أطلس تسمى
وزن الهواء فوق أي مكان يسمي الضغط الجوي
الرياح المحلية التي تهب علي دولة الكويت تسمي الطو ز
الرياح المحلية التي تهب علي المملكة العربية السعودية تسمي السمو م
نعرف حشائش األستبس في بالد المغرب باسم الحلفا
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•
•
•
•
•
•
•

حشائش طويلة تربي عليها الماشية وتنتشر في جنوب السودان والصومال تسمي السافانا
الحيوان الذي لقب بسفينة الصحراء يسمي الجمل
من أهم مصادر المياه العذبة في الوطن العربي تسمي األنهار
تكثر اآلبار الجوفية في الواحات
بدأت دولة الكويت تعتمد اعتمادا كامال علي تحلية مياه البحر منذ عام  1953م
أول محطة تحلية مياه في دولة الكويت محطة تسمي الشويخ
من عناصر المناخ درجة الحرارة والرياح والضغط الجوي وعنصر آخر يسمي األمطار

السؤال الثاني  :اكتب المصطلح الدال علي العبارات التالية :

• مجموعة الدول العربية التي يجمعها عدد من السمات المشتركة ويمتد ضمن قارتين من أكبر قارات العالم مساحة
( الوطن العربي )
• موقع ذات مكانة مهمة بي دول العامل( .الموقع االستراتيجي )
• جميع أشكال المياه علي سطح األرض مثل البحار والخلجان والمحيطات والبحيرات واألنهار
(المسطحات المائية )
• مجري مائي صناعي ضيق يشق ألغراض الري أو النقل ( القناة )
• ممر مائي ضيق يصل بين بحرين أو محيطين أو أي مساحتين كبيرتين نسبيا من الماء (.المضيق )
• نقطة من الكرة األرضية يتحدد موقعها بخطوط الطول ودوائر العرض ( الموقع الفلكي )
• خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية وتقسم األر ض لقسمين شرقي وغربي ( خطوط الطول)
• خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية وتقسم األر ض لقسمين شمالي وجنوبي ( دوائر العرض)
• موقع الدول بالنسبة لليابس والماء  ( .الموقع النسبي )
• كل مرتفع من األر ض وله قمة ال يقل ارتفاعها عن 1000م ( الجبل )
• أرض مرتفعة وسطحها مستوي وتمت د على مساحة كبيرة

( الهضبة )

• مساحة كبرية من سطح األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها ( سهل )
• حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة من حيث درجة الحرارة والرطوبة واألمطار والرياح ( المناخ )
• حالة الجو في مكان لمدة قصيرة تتراوح بين يوم أو عدة أيام ( الطقس )
• وزن الهواء فوق أي مكان
• منطقة أو مكان ما

( الضغط الجوي)

( اإلقليم )
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• النبات الذي ينمو تلقائيا عقب سقوط المطر دون تدخل من األنسان

( النبات الطبيعي)

• مجري مائي عذب ينحدر علي الدوام لينتهي إلي بحر أو إلي نهر آخر أو ينتهي تدريجيا في الصحراء
( النهر )
• المياه التي توجد في جوف األرض ( المياه الجوفية )
• مجري صغير مائي في األرض

( األفالج )

• مسطح مائي تحيط به اليابسة من جميع االتجاهات

( البحيرة )

السؤال الثالث  :ضع خطأ تحت الخيار الصحيح من ب ني الخيارات التي تلي كل عبارة :
•

أكبر الدول العربية من حيث المساحة في الجناح اآلسيوي تسمي :
( العراق  -السعودية – األردن– الجزائر )

•

أكبر الدول العربية من حيث المساحة في الجناح األفريقي تسمى :
( مصر  -السعودية – السودان – الجزائر )

•

أصغر الدول العربية من حيث المساحة في الجناح اآلسيوي تسمى :
( البحرين  -الكويت – لبنان – قطر )

أصغر الدول العربية من حيث المساحة في الجناح األفريقي تسمى :
( تونس – ليبيا – جزر القمر – البحرين )
مضيق بحري يصل ب ين الخليج العريبي وخليج عمان يسمى :
( عمان  -جبل طارق – قناة السويس – هرمز )
مضيق حب وي يصل بي خليج عدن والبحر األحمر يسمي:
( باب المندب – هرمز – جبل طارق – قناة السويس)
•

مضيق حي وي يصل بي البحر المتوسط والمحيط األطلسي يسمى :
(هرمز – قناة السويس – جبل طارق – باب المندب )

•

قناة مائية تصل ب ين البحر األحمر والبحر المتوسط تسمى :
( السويس – هرمز – باب المندب – جبل طارق)
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البحر الفاصل ب ي الجناح اآلسيوي والجناح األفريقي لدول الوطن العربي يسمى :
•
)البحر المتوسط – الخليج العر بي – البحر األحمر – بحر العرب)
* -تمتد جبال أطلس في دولتان عربيان هما الجزائر ودوله أخري تسمى :
( المغرب  -تونس – ليبيا – جزر القمر)
*-القارة المجاورة للوطن العربي من جهة الشمال تسمى :
( أمريكا الشمالية – أوروبا – أمريكا الجنوبية  -أستراليا )
* -يشكل سكان الوطن العربي من سكان العالم حوإلى ما نسبته :
 ( %6 - %5) %4 - %3
*-تعرف الرياح التي تهب على دولة العراق باسم رياح
( السموم  -القبلي – الهبوب  -الشرقية )
*-تعرف الرياح التي تهب على دولة ليبيا باسم رياح :
( السموم  -القبلي – الهبوب  -الشرقية )
o

تعرف الرياح التي تهب على دولة السودان باسم رياح :
( الطوز  -الخماسي – الهبوب – السموم )

o

تعرف الرياح التي تهب على دولة مصر باسم رياح :
( الطوز  -الخماسي – الهبوب – السموم )

o

تعرف الرياح التي تهب على دولة الجزائر باسم رياح :
( الخماسين  -القبلي – الشرقية– السيوكو و السيالنو )

الغابات التي تمتاز بضخامة أشجارها وجذوعها وتشابك أغصانها تسمى :
o
( الغابات المعتدلة – الغابات المدارية الحارة – الغابات االستوائية – الغابات شبه االستوائية )
o
الغابات التي تتسم بعدم كثافتها وبعضها يكون دائم الخ صرة وبعضها اآلخر يتساقط في
فصل الشتاء تسمى :
( الغابات المعتدلة  -الغابات المدارية الحارة  -الغابات االستوائية  -الغابات شبه االستوائية )
نباتات تقاوم الجفاف من خالل عدة وسائل جذورها طويله تسمى :
o
( نباتات الغابات  -النباتات الصحراوية – نباتات الحشائش – ليس مما سبق)
تعرف أشجار الساج والماهوجيني والتاك واألينوس والسدر من أشجار :
o
( الغابات المدارية الحارة – الغابات المعتدلة  -الغابات االستوائية  -الغابات شبه االستوائية )
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o

تعرف أشجار األرز والعرعر والصنوبر الحليت والبلوط من أشجار :

( الغابات المدارية الحارة – الغابات المعتدلة  -الغابات االستوائية  -الغابات شبه االستوائية )
o

o

يسمي :

هضبة تمتد من ساحل البحر األحمر لساحل المحيط األطلسي
( هضبة نجد  -هضبة بالد الشام – هضبة الصحراء الكبرى– الشطوط)
تسمي :

هضبة تقع في الجزائر وتمتد في جبال أطلس
( هضبة نجد  -هضبة بالد الشام – هضبة الصحراء الكبرى – الشطوط )

* – الدولة العربية التي تقع فيها هضبة نجد تسمى :
( الكويت – السعودية – البحرين – عمان)
*هضبة تمتد في كل من األردن وسوريا والعراق تسمي :
( هضبة نجد  -هضبة بالد الشام – هضبة الصحراء الكبرى – الشطوط )
*من أهم مصادر المياه العذبة في الوطن العربي :
( المياه الجوفية  -مياه األنهار – األمطار – مياه البحار )
* – الدولة العربية التي يصب بها نهر النيل تسمى :
( مصر  -العراق – سوريا – األردن )
* -الدولة العربية التي يمر بها نهري دجلة والفرات تسمى :
( مصر  -العراق – سوريا – األردن )
* – الدولة العربية التي يصب بها نهر العاص تسمى :
( مصر  -العراق – سوريا – األردن )
*-الدولة العربية التي يصب بها نهر المجردة تسمى :
( مصر  -العراق – تونس  -األردن )
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الدولة العربية التي يصب بها نهر شبيل تسمى :
( الصومال  -العراق – تونس  -األردن )
 -31الدولة العربية التي يصب بها نهر جوبا تسمى :
( الصومال  -العراق – تونس – سوريا )
 - -32الدولة العربية التي يصب بها نهر الشلفي تسمى :
( األردن – الجزائر – الصومال – سوريا )
 - -33الدولة العربية التي يصب بها نهر سبو تسمى :
(سوريا – األردن – المغرب – لبنان )
 - -34الدولة العربية التي يصب بها نهر أبو رقراق تسمى :
(مصر – اسوريا – المغرب – الصومال )
 -35الدولة العربية التي يصب بها نهر السوس تسمى :
( الصومال  -العراق – تونس – المغرب)
 -36المياه التي توجد في جوف األرض تسمى :
( األفالج  -األنهار مياه البحار – المياه الجوفية )
 -37تبلغ نسبة استخدام المياه المحالة في دولة الكويت حوإلى :
) ( %66 - % 60 - %55 - %50
 – 40تمتد سلسلة جبال البحر األحمر في مصر ودولة أخرى تسمى :
) ليبيا  -السودان – الجزائر – المغرب)
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السؤال الرابع  :صنف الكلمات التاليه نفي مكانها المناسب نفي الجدول :
) مصر – السعودية – ليبيا – الجزائر – فلسطين – جزر القمر – الكويت – تونس  -البحرين –
األمارات – قطر – السودان – الصومال – جبويب – اليمن – موريتانيا  -المغرب – سوريا –
العراق – عمان – األردن – لبنان )
دول الجناح األفريقي

دول الجناح اآلسيوي
السعودية

 -األردن

فلسطين

 -لبنان

السودان

الكويت

 -سوريا

ليبيا

البحرين

 -العراق

األمارات

م صر

 جزر القمر جبوتي الصومالالجزائر
تونس

 اليمنقطر

المغرب

عمان

موريتانيا

( األحمر  -عدن – الهندي – األطلسي – المتوسط – العربي – عمان – العرب )
بحار
األحمر
المتوسط العرب

خلجان
عدن
العربي
عمان
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محيطات
الهندي األطلسي

( جبل مره – جبال الحجاز – جبال أطلس – جبال عس ت – الجبل األخضر – جبل
قاسيون -جبل الشيخ – جبل شيخا دار – سلسلة جبال البحر األحمر )
جبال الجناح األفريقي

جبال الجناح اآلسيوي

جبال الحجاز ) الجزائر
( الجبل االخضر ) ليبيا
جبال أطلس
سلسلة جبال البحر األحمر
جبل مره

جبال الحجاز ) السعودية
( الجبل األخضر ) عمان
جبل الشيخ

جبل شيخا دار
جبل قاسيون

) هضبة نجد – الشطوط – هضبة الصحراء الكبري – هضبة بادية الشام )
هضاب الجناح اآلسيوي
نجد ) السعودية ( بادية الشام )
األردن  -العراق (

هضاب الجناح األفريقي
هضبة الصحراء الكبري ) مصر – ليبيا -
الجزائر هضبة الشطوط ) الجزائر (

( سهل نهر األردن – سهل نهر النيل – سهل نهر أم الربيع – سهول المحيط الهندي – سهول البحر
األحمر – سهل المغرب العربي – السهول الساحلية في المحيط األطلسي  -سهل ليبيا  -سهل نهر
دجلة والفرات  -السهول الساحلية الشرقية للخليج العربي )
سهول الجناح اآلسيوي
سهل نهر األردن
سهل نهر دجلة والفرات سهول
المحيط الهندي
سهول البحر األحمر
السهول الساحلية الشرقية للخليج العربي
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سهول الجناح األفريقي
سهل نهر النيل
سهل المغرب العربي
سهل ليبيا
سهل نهر أم الربيع
السهول الساحلية في المحيط األطلسي

( النيل – دجلة والفرات – العاصي – المجردة – الشلفي – سبو – أبو رقراق – جوبا – أم الربيع
– السوس )
تونس

مصر

المجردة

الصومال الجزائر

المغرب
أم الربيع
شبيل
أبو
رقراق جوبا
السوس

النيل

الشلفي

العراق

سوريا

دجلة
والفرات

العاصي

( الطوز – الشرقية – السموم – الخماسين – القبلي – السيروكو والسيالنو -والهبوب)
الكويت
الطوز

السعودية
السموم

مصر السودان
الخماسي الهبوب

ليبيا

الجزائر

العراق

القبيل السيروكو والسيالنو الرشيقة

(األثل – السدر – الساج – األرز – التاك – األبنوس – الزيتون – السنط – التفاح  -الماهوجيني –
العرعر – الصنوبر الحليت – السنديان – البلوط )

الغابات المعتدلة

الغابات المدارية الحارة
األثل -الماهوجيني – الساج – التاك
ألبنوس – السدر  -السنط

األرز – العرعر – الصنوبر الحليت –
البلوط – الزيتون – التفاح  -السنديان

أنسب الحيوانات التالية إلى الحشائش التي تتغذي عليها :
( الماشية – األغنام – األبل – الخيول – الحمت )
الحشائش الحارة
الماشية

الحشائش المعتدلة
األغنام – األبل – الخيول – الحمت

اكتب أسماء محطات تحلية المياه في مكانها المناسب :
( األحساء – رأس عبود – الشوي خ  -أبو فنطاس )
الكويت
الشويخ -

السعودية
األحساء
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قطر
رأس عبو د – أبو فنطاس

السؤال الخامس  :أكمل المخططات السهمية التالية :
 -1مقومات الهوية العربية

العادات والتقاليد

الدين

األهداف المش تكة

اللغة

 -2المسطحات المائية التي تطل عليها دول الوطن العربي

الخليج العربي

المحيط الهندي

بحر العرب

الخليج العربي

البحر األحمر

 -3تنقسم هضاب الوطن العربي إلى

هضبة أفريقيا الشمالية ( الصحراء الكبرى )

هضبة شبه الجزيرة العربية وبالد الشام

-4عناصر المناخ
الضغط الجوي

األمطار

درجة الحرارة

الرياح

 -5الرياح المحلية في الوطن العربي
السموم

القبيل

الخماسي
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الهبوب

الطوز

 -6الحياة النباتية في الوطن العربي

الغابات

النباتات الصحراوي ة

الحشائش
 -7الحياة الحيوانية الصحراوية في الوطن العربي

القوارض

الطيور

الزواحف

الحرشات

 -8مصادر المياه في الوطن العربي

مياه األنهار

األمطار

البحار

12

المحيطات

المياه الجوفية

السؤال السادس  :ضع عنوانا مناسبا للصور واالشكال والخرائط التالية :

عناصر الطقس

أشكال سطحاألرض

الرياح الصيفية والشتوية في الوطن العربي

محطة تحلية مياه البحر

الرياح المحلية في الوطن العربي
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مصادر المياه في الوطن العربي

السؤال السابع  :أمامك خريطة الوطن العربي الصماء نفذ المطلوب عليها :

• يشير الرقم (  )1إلى مسطح ما يسمى
• يشير الرقم (  )2إلى مضيق يسمى

المحيط األطلسي
باب المندب

• يشير رقم (  )3إلى دولة عربية تسمى

مصر

• يشير رقم (  ) 4إلى جبل يسمى

مره

• يشير رقم (  ) 5إلى نهري

دجلة والفرات

• يشير رقم ( ) 6إلى دولة تسمى

ليبيا
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 الدولة العربية التي تهب فيها رياح الخماسين تمثل الرقم ( ) 4 الدولة العربية التي تهب فيها رياح القبلي تمثل الرقم ( )3 الدولة العربية التي تهب فيها رياح السموم تمثل الرقم ()1 الدولة العربية التي تهب فيها رياح الستوكو و سيالنو تمثل الرقم ()2 الدولة العربية التي تهب فيها رياح الطوز تمثل الرقم ( ) 5 ارسم رياح الرشقية على الخريطة مستخدم الرمز -يمثل الرمز

رياح محلية تسمى الهبوب
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 ظل الدولة العربية التي توجد بها محطة الشويخ باللون األحمر الدولة العربية التي يوجد بها نهر العايص تمثل الرقم ) ( 4 -الدولة العربية التي يوجد بها نهر جوبا تمثل الرقم

)( 5

 الدولة العربية التي يوجد بها نهر الشلفي تمثل الرقم ) ( 1 الدولة العربية التي يوجد بها نهر المجردة تمثل الرقم ) ( 2 -ضع رمز

على الدولة العربية التي يوجد بها نهر السوس

 المسطح المائي للخليج العربي يمثله الرقم ( ) 7 المسطح المائي للبحر األحمر يمثله الرقم -ضع الرمز

( ) 9

على المسطح المائي الذي يمثل البحر األحمر
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األسئلة املقالية
السؤال األول  :عرف المفاهيم التالية :
 .1الوطن العربي  :مجموعة الدول العربية التي يجمعها عدد من السمات المشتركة ويمتد ضمن قارتين
من أكبر قارات العالم مساحة.
 .2الموقع االستراتيجي  :موقع ذات مكانة مهمة بي دول العامل.
 .3المسطحات المائية  :جميع أشكال المياه علي سطح األرض مثل البحار والخلجان والمحيطات والبحيرات
واألنهار
 .4القناة :مجري مائي صناعي ضيق يشق ألغراض الري أو النقل.
 .5المضيق- :ممر مائي ضيق يصل بين بحرين أو محيطين أو أي مساحتين كبيرتين نسبيا من الماء.
 .6الموقع الفلكي :نقطة من الكرة األرضية يتحدد موقعها بخطوط الطول ودوائر العر ض.
 .7خطوط الطول  :خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية وتقسم األرض لقسم ين شرقي وغ ربي .
 .8دوائر العرض  :خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية وتقسم األرض لقسم ين شمالي وجنوبي.
 .9الموقع النسبي :موقع الدول بالنسبة لليابس والماء.
 .10الجبل :كل مرتفع من األر ض وله قمة ال يقل ارتفاعها عن 1000م.
 .11الهضبة :أرض مرتفعة وسطحها مستوي وتمت د على مساحة كبيرة.
 .12سهل:

مساحة كبرية من سطح األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها .

 .13المناخ :حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة من حيث درجة الحرارة والرطوبة واالمطار والرياح.
 .14الطقس :حالة الجو في مكان لمدة قصيرة تتراوح بين يوم أو عدة أيام
 .15الضغط الجوي :وزن الهواء فوق أي مكان
 .16األقليم  :منطقة أو مكان ما
 .17النبات الطبيعي  :النبات الذي ينمو تلقائيا عقب سقوط المطر دون تدخل من األنسان
 .18النهر :مجري مائي عذب ينحدر علي الدوام لينتهي إلي بحر أو إلي نهر آخر أو ينتهي تدريجيا في
الصحراء .
 .19المياه الجوفية  :المياه التي توجد في جوف األرض
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 .20األفالج :

مجري صغير مائي في األرض

 .21البحيرة  :مسطح مائي تحيط به اليابسة من جميع االتجاهات
 .22السهول الفضية ) النهرية ( :هي األراضي المنخفضة التي تكونت من التربة التي تحملها مياه األنهار
 .23السهول الساحلية  :هي األراضي المنبسطة التي تجاور سواحل البحار والمحيطات .
 .24التل :كل ما ارتفع عن األرض وله قمه يقل ارتفاعها عن 1000متر.
 .25السافانا :حشائش طويله يختلف نوعها حسب كمية األمطار
 .26الستبس :حشائش قصيره نوعا ما تنمو في الشتاء خالل موسم سقوط األمطار.

السؤال الثاني  :علل لما يأتي :
 -1أهمية الوطن العربي .
 -1األهمية الجغرافية
 -2األهمية االقتصادية
 -3األهمية الحضارية والثقافية
 -2يتمتع الوطن العربي بموقع استراتيجي علي مر العصور .
 -1يقع في منتصف العالم.
 -2يطل على العديد من المسطحات المائية.
 -3يتحكم في منافذ المالحة والتجارة العالمية.
 -3تنافس الدول االستعمارية في االستيالء علي الوطن العربي منذ القرن 18م.
 -1بسبب األهمية الجغرافية والموقع االستراتيجي.
 -2يطل علي العديد من المسطحات المائي ة
 -3يتحكم في منافذ المالحة والتجارة العالمية.
 -4يتمتع الوطن العربي بأهمية اقتصادية كبيرة منذ القدم ,
 -1يعتبر منطقة عبور لحركة المالحة والتجارة العالمية.
 -2يعتبر الجسر الذي يربط قارات العالم الثالث .
 -3ظهور النفط بكميات كبيرة.
 -5يتمتع الوطن العربي بأهمية حضارية وثقافية.
 -1قامت على ارض الوطن العربي حضارات عديدة
 -2هبطت على أرضه الديانات السماوية الثالثة

 -6تتميز األماكن القريبة من خط االستواء بارتفاع درجة حرارتها على مدار أيام السنة .
 بسبب سقوط أشعة الشمس عموديا
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 -7ارتفاع الحرارة في وسط الوطن العربي صفيا.
 الن الشمس تكون عمودية على المنطقة الواقعة بين خط االستواء و مدار السرطان .
 -8مرور الرياح علي البحار محمله ببخار الماء قد يسبب سقوط أمطار أو ارتفاع نسبة الرطوبة
 ألن الرياح تأخذ صفة المنطقة التي تمر فيها.
 -9ارتفاع الحرارة جنوب الوطن العربي شتاءا.
 ألن الشمس تكون عمودية على المنطقة الواقعة بين خط االستواء و مدار الجدي.
 -10قدرة النباتات الصحراوية علي تخزين الماء.
 ألنها تملك لحاء سميك وأوراق وبرية
 -11تنوع النبات الطبيعي في الوطن العربي .
 بسب ب المناخ ونوع التربة
 -12المدن الساحلية أكثر اعتداال في درجة الحرارة.
 ألن البحر يلطف من درجة حرارتها
-13



اختالف أنواع حشائش السافانا في دول الوطن العربي .
بسبب اختالف كمية األمطار.

 -14تعد الهضاب األشكال التضارسية انتشارا في الوطن العربي.
 ألنها تشغل مساحات واسعه تمتد من أقصي الشرق الي أقصي الغرب فهي تغطي بذلك معظم أرجاء الوطن
العربي.
 -15تؤثر التضاريس في المناخ بصوره مباشرة.
 -1درجة الحرارة
 -2توزيع كمية األمطار.
 -16تركز السكان في مناطق السهول الفضية في الوطن العربي .
 بسبب خصوبة التربة واستواء األرض.
 - 17تعامد الشمس علي المنطقة الواقعة بين خط االستواء ومدار السرطان في فصل الصفي .
 -1ارتفاع درجة الحرارة أكثر في وسط الوطن العربي ) الصحراء(
 -2تعتدل الحرارة علي سواحل البحر المتوسط وشمال الوطن العربي
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السؤالثالث  :أكتب فيمإلىي :
-1

مقومات الهوية العربية.
• اللغة العربية
• الدين اإلسالمي
• التراث
• األهداف المشتركة

-2

عناصر المناخ .
•
•
•
•
•

درجة الحرارة
األمطار
الضغط الجو ي
الريا ح
الرطوبة

-3

العوامل الرئيسية في تنوع النبات الطبيعي في الوطن العربي.
• نوع التربة
• المناخ

-4

العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي .
• الموقع بالنسبة لدوائر العر ض
• القرب أو البعد من المسطحات المائية
• الريا ح
• التضاريس

-5

صفات األمطار قي الوطن العربي:
• تذبذب كمية ألمطار بين عام وأخر ،كما أنها تسقط في أيام معدودة (  .مذبذبة)
• األمطار في الوطن العربي تكاد أن تقتصر على ألطراف الشمالية و األطراف الجنوبية
منها.
• تتصف األمطار بأنها قليلة بصفة عامة  .وال يستثنى من ذلك سوى المناطق التي تقع من
ورائها الجبال كما هو إحالل في سواحل المغرب و ساحل لبنان.

-6

أشكال مصادر المياه الجوفية .
• اآلبار الجوفية
• العيون والينابيع
• األفالج

20

-7

وسائل مقاومة النباتات الصحراوية للجفاف .
• جذوره طويلة.
• القدرة علي خزن الميا ه
• تحمي نفسها بلحاء سميك وأوراق إبرية

-8

مصادر المياه في الوطن العربي.
• مياه األنهار
• مياه البحار
• المياه الجوفية
• مياه األمطار
• مياه المحيطات

-9

أنواع الحياة النباتية في الوطن العربي.
• الغابات
• الحشائش
• النباتات الصحراوية

 -10طرق االستفادة من مياه البحار التي تتبعها الدول التي تقل فيها مصادر المياه العذبة مثل دول الخليج
العربية و ليبيا .
• االستفادة من مياه البحار المالحة بعد تحليتها.
• أنشأت محطات كبيرة لتحلية مياه البحر.
 -11استخدامات الغابات المدارية .
• تستخدما خشابها في البناء و صناعة األثاث

.
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السؤالرابع  :قارن بين الجداول التالية :
معايير المقارنة

خطوط الطول
خطوط وهمية ترسم
على الكرة األرضية
وتقسم األرض لقسم ين
شرقي وغربي .

خطوط وهمية ترسم
على الكرة األرضية
وتقسم األرض لقسم ين
شمالي وجنوبي.

معرقة التوقيت الزمني في
العالم

معرقة أحوال مناخ العال
م

المفهوم

المميزات
العدد
الدولة التي يمر فيها
الخط الرئيسي

 360خ ط

180خ ط

الجزائر

الصومال

خط غرين ت ش

خط اإلستواء

معايير
المقارنة

الجبال

المفهوم

كل مرتفع من األرض وله
قمة ال يقل ارتفاعها عن
 1000م

التوزيع في
الجانب األسيوي

دوائر العرض

الهضاب

جبل قاسيون ) سوريا
(جبال عسير )
السعودية ( جبال
الحجاز ) السعودية
( الجبل األخضر )
عمان ( جبال اليمن )
اليمن

جبال البحر األحمر )
مصر  -السودان (
التوزيع في جبال مره ) السودان ( الجبل
األخضر ) ليبيا ( جبال
الجانب األفريقي
الحجاز ) الجزائر ( جبال
أطلس ) الجزائر – المغرب
)
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أرض مرتفعة
وسطحها مستو
وتمتد علي مساحة
كبيرة.
هضبة بادية
الشام
( العراق – األردن
)
(هضبة نجد )
السعودية

هضبة الشطوط
( الجزائر )
الصحراء
الكبرى
( مصر – ليبيا –
الجزائر)

السهول
مساحة كبيرة من
سطح األرض
تتميز باستوائها
وقلة ارتفاعها
سهل نهر األردن
سهل دجلة والفرا
ت
سهل البحر األحم ر
سهل المحيط الهندي

سهل نهر النيل )
مصر – السودان
سهل نهر أم الربيع
( المغرب ) سهل
المغرب العرب ي
سهول ليبيا
السهول الساحلية
علي المحيط
األطلسي

معايير المقارنة

السهول الفضية

السهول الساحلية

المفهوم

األراضي المنخفضة التي
تكونت من التربة التي
حملتها مياه األنهار

األراضي المنبسطة التي تجاور
سواحل البحار والمحيطات

سهول دجلة والفرا
ت سهول نهر النيل
سهل نهر أم الربيع
سهل نهر األردن

سهل البحر األحمر
سهل المحيط الهند ي
سهول المغرب العربي سهول
ليبيا
السهول الساحلية علي المحيط األطلسي

األمثلة

معايير المقارنة

فصل الصيف

فصل الشتاء

المنطقة التي تتعامد مع
الشمس

تكون الشمس عاموديه علي
المنطقة الواقعة بين خط
االستواء ومدار السرطان

تكون الشمس عاموديه
علي المنطقة الواقعة بين
خط االستواء ومدار
الجدي

مميزات المناخ

ترتفع الحرارة اكثر في وسط
الوطن العربي وتكون معتدلة
علي سواحل البحر المتوسط
وشمال الوطن العربي

ترتفع الحرارة قي جنوب
الوطن العربي كلما اتجهنا
شماال.

معايير المقارنة

الغابات المدارية الحارة

أهم أشجارها

الساج – الماهونجي  -التاك
– األبنوس – السدر – األثل
– السنط

األرز – العرعر – الصنوب
ر -البلوط -السندبان –
الزيتون – التفاح –
الحمضيات

مميزات أشجاره ا

تمتاز بضخامة أشجارها
وجذوعها وتشابك أغصانها
وأوراقها
العريضة وارتفاعها الكبير

تتسم بعدم كثافتها وبعضها يكون
دائم الخضرة وبعضها اآلخر
تتساقط أوراقه في فصل الشتاء.

معايير المقارنة
المفهوم

االستخدام

الحشائش الحارة
( السافانا )

الغابات المعتدلة

الحشائش المعتدلة
( األستبس )

حشائش قصيرة نوعا ما تنمو
حشائش طويله يختلف نوعها
حسب كمية األمطار ,وتنقسم الي في الشتاء خالل موسم سقوط
األمطار.
طويله ومتوسطه وقصيره.
تتربي عليها الماشية
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تتربي عليها األغنام واألبل
والخيول والحمير.

الوحدة الثانية
الوطن العربي مهد
احلضارات والديانات
السماوية
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السؤال األول  :أكمل العبارات التالية بما يناسبها فيما درست:
-1

تعتبر األهرامات مظهر من مظاهر الحضارة

-2

المدينة التي نزل القرآن الكريم فيها علي سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم تسمي مكة
المكرمة
الكتاب الذي أنزل علي سيدنا موسي – عليه السالم يسمي التورات

-4

الكتاب الذي أنزل علي سيدنا محمد – صل هللا عليه وسلم – يسمي القرآن الكريم

-5

الكتاب الذي أنزل علي سيدنا عيسي بن مريم – عليه السالم – يسمي اإلنجيل

-6

الدولة التي ولد فيها سيدنا عيسي بن مريم – عليه السالم – تسمي فلسطين

-7

الكتاب الذي تكفل هللا سبحانه وتعالي بحفظه من التحريف والتغير يسمى القرآن الكريم

-3

المصرية القديمة.

السؤال الثاني  :اكتب المصطلح الدال علي العبارات التالية :
 -1كل ما يطرأ علي المجتمع من تقدم وتطور ورقي في جميع نواحي الحياة الدينية والسياسية واالقتصادية
) الحضارة (
واالجتماعية والفكرية
 -2الديانة التي نزلت علي سيدنا موسي – عليه السالم – وكتابها التوراة ( اليهودية)
 -3الديانة التي نزلت علي سيدنا عيسي بن مريم – عليه السالم – وكتابها اإلنجيل ( المسيحية)
 -4الديانة التي نزلت علي سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم عام 610م في مكة المكرمة وكتابه القرآن الكريم
( الديانة اإلسالمية )

السؤال الثالث  :ضع خطأ تحت الخيار الصحيح من بين الخيارات التي تلي كل عبارة :
 -1مركز إشعاع انتقلت منه الحضارة العربية اإلسالمية الى أوروبا:
(بال د الرافدين – بالد األندلس – بالد السند  -بالد فارس)
-2كان للحضارة العربية اإلسالمية فضل كبير في أثراء الحضارة األوربية منذ القرن
( السابع الميالدي – الثامن الميالدي – التاسع الميالدي – العاشر الميالدي)

 -3العام الذي نزل فيه القران علي سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم هو:
( ( 612 -611 – 610 – 609
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السؤال الرابع  :أكمل المخططات السهمية التالية :
 أهم الحضارات في الوطن العربيبالد الرافدين

دلمون

بالد اليمن مصر القديمة بالد الشام

 -الديانات السماوية

الديانة اإلسالمية

الديانة اليهودية

الديانة المسيجة

 طرق انتقال الحضارة العربية اإلسالمية الي أوروبااألندلس

صقلية

االحتالل الصليبي لبالد الشام

السؤال الخامس  :استنتج الرابط المشترك بين العناصر التالية :
( الموقع االستراتيجي – توافر مصادر المياه العذبة اعتدال المناخ – توافر الرتوات الطبيعية –

توافر العنصر البشري )

عوامل قيام الحضارة

( الديانة اإلسالمية  -الديانة المسيحية – الديانة اليهودية
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( الديانات السماوية)

السؤال السادس  :صل المجموعه )أ ( بما يناسبها من المجموعة )ب( :
الرقم

المجموعة )أ(
1

معلم حضارة بالد دلمون

2

 2معلم حضارة بالد الرافدين

5

معلم حضارة بالد الشام

1

 4معلم حضارة مصر القديمة

3

معلم حضارة بالد اليمن

4

3

5
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المجموعة ( ب)

المجموعة أ

المجموعة ب

الرقم

1

مسجد قباء

2

2

مكة المكرمة

3

3

المدينة
المنورة

المجموعة أ

1

2

3

جامع المنصور

مسجد قرطبة

قصر الحمراء

1

الرقم

2

3

1
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المجموعة ب

السؤال األول  :علل لما يأتي:
 -1كانت أوروبا تعيش في عصور الظالم .
• سيطرت الكنيسة علي عقول الناس.
 -2اكتساب منطقة الوطن العربي مكانة روحية مقدسة .
• نتيجة لوجود الديانات السماوية الثالث التي انتشرت في انحاء العالم في الوطن العربي
 -3كان الوطن العربي مركزا للحضارات المختلفة عبر التاريخ .
• ألنه يتمتع بمقومات طبيعية وجغرافية نساعد علي االستقرار وبناء الحضارة
السؤااللثاني :قارن بين الجداول التالية:
معايير المقارنة
الكتاب
النبي

اإلسالم
القرآن الكري م
محمد صل هللا عليه
وسل م

اليهودية
التوراة
موسي عليه السالم

المسيحية
اإلنجيل
عيسي بن مريم
عليه السالم

السؤال الثالث  :أكتب فيمإلىي:
*  -الحضارات الموجودة في الوطن العربي.
* دلمون
• بالد اليمن
* المصرية القديمة
• بالد الشام
• بالد الرافدين
* -أهم الديانات السماوية التي أكسبت الوطن العربي مكانة روحية مقدسة.
• الديانة األسلمية
• الديانة المسيحية
• الديانة اليهودية
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•
•
•
•

* -أهم األسس التي بنيت عليها حضارة العرب في ظل اإلسالم .
اإلسالم وتعاليمه  :الصالة – الصوم – الزكاة
مبادئ اإلسالم المتمثلة في الشوري والعدل والمساواة.
اللغة العربية  :انتشرت اللغة العربية وأصبحت الرابطة األساسية
التي ربطت أجزاء الدولة بعضها ببعض.
تحقيق التكافل االجتماعي.
*  -مراكز اإلشعاع التي انتقلت الحضارة العربية اإلسالمية إلي أوروبا بفضلها.
• األندلس
• صقلية
• عن طريق االحتالل الصليبي لبالد الشام.

 -18عوامل قيام الحضارة
• اعتدال المناخ
• الموقع االستراتيجي
• توافر العنصر البشري
• توافر مصادر المياه
• توافر الثروات الطبيعية

السؤال الرابع  :عرف المفاهيم التالية :
 -1الحضارة  :كل ما يطرأ علي المجتمع من تقدم وتطور ورقي في جميع نواحي الحياة الدينية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية .
.
 -2الديانة اليهودية :هي التي نزلت علي سيدنا موسي عليه السالم وكتابها التوراه
 -3الديانة المسيحية  :الديانة التي نزلت علي سيدنا عيسي بن مريم – عليه السالم – وكتابها
اإلنجيل
 -4الديانة اإلسالمية  :الديانة التي نزلت علي سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم عام 610م في
مكة المكرمة وكتابه القرآن الكري م
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السؤال الخامس :دلل علي ما يلي:
أن هللا تكفل بحفظ الفرآن الكريم من التحريف والتغيير
قال هللا تعالي في كتابه الحكيم  :انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون
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