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 مليون نسمة  (   328)      يبلغ عدد سكان دول الوطن العربي حوالي  -0

 م  (مليون ك 0335 تبلغ مساحة الوطن العربي  ) -8

 دولة   (    88)   يتألف الوطن العربي من  -3

 ( افريــــقيا)و  )  آســـيا  (قارتي  يتوزع سكان الوطن العربي بني -4

 يف القارة اآلسيوية   % (  03) بنسبة و  يف القارة األفريقية %( 71)  يتوزع سكان الوطن العربي بنسبة  -5

 ( البحرين) هي ها بينما اصغر ( اجلزائر) اكرب دولة عربية من حيث املساحة هي  -6

 ) جزر القمر( ها أصغر و  )مصر ( أكرب دولة عربية من حيث عدد السكان هي -7

 جذب للسكاناملناخ املعتدل عامل  -2

 ( مصرمن اكثر الدول اليت تعاني من سوء توزيع السكان هي      )-2 

 ( ) احلبوب الغذائيةمن اهم املزروعات يف الوطن العربي هي      -01

 الدولة اليت حتتل ثلث االنتاج العربي من االمساك هو  ) مصر (  -08

 ) االغنام (   أكثر أنواع الثروة الرعوية انتشارا يف الوطن العربي  يسمى   -03

 األنهار ومصادر املياهأكرب جتمع للسكان يف الوطن العربي يكون حول  -04

 الصحارىاملناطق املناخية اليت يقل فيها السكان يف الوطن العربي هي  -05

 %8381 العربي حوالي يقدر معدل النمو السنوي للسكان يف الوطن -06
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   %56نسبة املساحة املزروعة فى الوطن العربى       -88

 السعوديةالدولة العربية األوىل يف إنتاج النفط واحتياطيه  هي   -83

 النظيفةيطلق على الغاز الطبيعي اسم الطاقة    -84

 موريتانياالعربية اليت حتتل املركز األول بإنتاج احلديد تسمى  الدولة  -85
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 حدوده  خارجمن املوارد املائية يف العامل من  %51ي تأت -0

 والتنقيط احملورييتم احلد من هدر مياه الري باستخدام الري بالرش   -2

  التلوث البيئيمن اخطر املشاكل اليت تواجه شعوب العامل هو   -3

 .الربازيلم يف دولة  0228عقد مؤمتر قمة االرض عام   -4

 م  2450مت تشكيل اجلامعة العربية يف عام   -5

 م 0260انضمت دولة الكويت جلامعة الدول العربية يف عام   -6

 م  0260تأسس الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية يف عام   -7

 م  0270تأسس صندوق أبو ظيب لإلمناء االقتصادي العربي يف عام   -8

 م  0274تأسس الصندوق السعودي للتنمية يف عام   -9

 دول   6م ويضم  0220لتعاون اخلليجي  يف عام مت اإلعالن عن قيام  جملس ا -01

 د اهلل الساملبعتأسس الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربي يف عهد الشيخ   -00

  التلوث الكيميائيا يسمى   أنواع امللوثات انتشارأكثر   -02

 وزوناألالغازية املسؤولة عن محاية األرض من خطر اإلشعاعات الفوق بنفسجية هي طبقة الطبقة   -03

التلوث بأول اكسيد الكربون ) عادم املسؤول عن زيادة حرارة األرض والتغري املناخي هو التلوث   -04

 السيارات (

  8112دولة الكويت عام عقد أكرب وأهم مؤمتر قمة عربية اقتصادية منذ نشأة اجلامعة العربية يف    -05

  8112عام  االسرائيلىلغزو بعد تعرضها ل قطاع غزةأهم قرارات هذا املؤمتر هو إعادة تعمري   -06

  بالتصحرالصومال والسودان وموريتانيا من اكثر الدول العربية تهديد  -07

  صباح االمحدهو الشيخ  8112صاحب مبادرة عقد القمة العربية االقتصادية للتنمية الجتماعية عام  -02

   جابر االمحد الصباحصاحب فكرة انشاء الصندوق الكوييت للتنمية هو الشيخ  -02

 

املؤمتراسم   اهلدف الدولة املستضيفة السنة 

دعم الوضع االنساني  يف  الكويت 8103 املؤمتر الدولي للماحنني

 سوريا

 

 

 

 

 

 
 

 علل ما يلي ) اذكـر السـبب 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizrOe_85naAhVIyaQKHXPWBSAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tumblr.com/tagged/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw1VCl9Mi3mnPcKr63SA7jwV&ust=1522700488205654
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjggfqc9JnaAhVPsKQKHS3wDKcQjRx6BAgAEAU&url=https://xn--mgb9cdf.net/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw23ZVPVb4VhbtNIbBW5foiu&ust=1522700684491402
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 تقوم الدولة بإجراء تعداد سكاني  مستمر 
   للحصول على معلومات عن أوضاع السكان مثل عددهم واعمارهم وأجناسهم 
 ياختالف عدد السكان  من دولة عربية ألخر  
  بسبب  العوامل الطبيعية  والعوامل البشرية   مساحة الكلية للدولة 
 سوء توزيع السكان يف مصر  
  تركز سكان مصر على مساحات صغريه  حول دلتا النيل 
 ارتفاع واخنفاض الكثافة السكانية بني املناطق  
  حسب املقومات الطبيعية واملناخية وتوفر الثروات الطبيعية وطرق املواصالت 
 ختتلف الزيادة  السكانية من دولة إىل أخرى 
 حسب تأثري على مساحة الدولة و مواردها 
  أهمية القطاع الزراعي لبقية القطاعات يف االقتصاد العربي 
  81ثم الصناعي  % 31من االقتصاد العربي  يليه اخلدمات العامة   %51النه  يشكل نسبة% 
 -  تتنوع الثروة املائية يف الوطن العربي 
 واسعة . مائية ن دول الوطن العربي دول حبرية هلا سواحل ومسطحاتال  

 -  يطلق على الغاز الطبيعي اسم الطاقة النظيفة 
 •وال ينتج عند احرتاقه ظهور ملوثات .  أقل الطاقات تلويثا للبيئة  وال حيتاج إىل عمليات تكرير 

 3-  يف إنتاج النفط واالحتياطي والغاز تفوق اجلناح العربي اآلسيوي على اجلناح العربي األفريقي

 الطبيعي

  (العراق  –والكويت  –بسبب وجود أكرب حقول النفط العربي يف اجلناح اآلسيوي ) السعودية 
 -  إنشاء منظمة األوابك. 

  تعميق التعاون بني الدول املنتجة للنفط وتأمني وصوله إىل األسواق بأسعار عادلة 

  على املستوى العاملي يتمتع النفط العربي مبكانة مهمة  
 ألهميته للدول الصناعية املتقدمة يف أوروبا واليابان  و الواليات املتحدة االمريكية 
 قلة حجم النقل النهري بالنسبة لباقي وسائل النقل يف الوطن العربي.  

  بسبب االعتماد على طرق النقل التقليدية -بسبب قلة  االنهار املوجودة يف الوطن العربي  

 ارات والشاحنات  أكثر انتشارا من السكك احلديديةلسيا.  

 قلة التكاليف سهولة النقل وسرعة الوصول  

 . تعترب احلبوب الغذائية من اهم املزروعات يف الوطن العربي 

    كمية االمطار علي االنتاج ولتأثريألنها تشغل مساحة كبرية  من األراضي  املزروعة 

 

 

 

 

 

 

 
 أجــــــــب عــــــن األســئــلــة الــتــالــيــة :
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  التغلب على صعوبات أنواع التضاريسكيف استطاع االنسان 
  بفضل التطور العلمي 
   حّول اجلبال اىل مدرجات وزرعها وشق العديد من الطرقات 
 ما هي مكونات النمو السكاني يف الوطن العربي  
   اهلجرة  -الزيادة السكانية 
 اذكر  أنواع من املوارد الطبيعية  
  موقع االقليم  –املراعي  -  املوارد املائية –الغابات  –الثروات املعدنية 
   الوطن العربي ؟  )ما أهمية القطاع الزراعي يف اقتصاد   اذكر الفوائد األسـاسية للنشاط الزراعي يف

 ( بعض الدول العربية
 توفري العمل      جـ  توفر املادة االوية للعديد من الصناعات  -توفري الغذاء      ب -أ 
   ؟ اذكر مقومات اإلنتاج الزراعي    
 0-  مقومات بشرية  مثل ) جهد االنسان  -8التضاريس (  –املناخ  –املاء  –مقومات طبيعية مثل ) الرتبة– 

 رأس املال (   –اآلالت 
 ملاذا ختتلف أنواع املنتجات من  دولة عربية إىل آخري ؟ 
 ياهمدي توافر امل  -اختالف الرتبة             جـ  -اختالف املناخ            ب   -أ 
  اذكر أهم املنتجات اليت يصدرها  الوطن العربي إىل اخلارج  . 
 احلمضيات -الزيتون           جـ الصمغ               د -القطن          ب -أ 

  ما أهمية الثروة احليوانية 

 مصدر ا للعمل والدخل جـ        مادة خام أولية لصناعات خمتلفة -مصدر للغذاء      ب -أ 
  اع الثروة الرعوية بالوطن العربي .عدد أنو 
 االبقار   -االبل               د  -املاعز           جـ  -األغنام              ب -أ 
  ما األسباب اليت جعلت األغنام العربية حتتل املكانة اهلامة ضمن الثروة الرعوية ؟ 

 اهمية منتجاتها     -ل اجلفاف   جمالئمة للمراعي العربية وتتحم -كثرة انتشار يف املراعي    ب -أ 

   اهداف الصناعات البرتوكيماويةما 

  تنوع مصادر الدخل للدولة املنتجة  

 ) توفري املواد األولية للصناعات التحويلية لتأمني حاجات القطاعات االستهالكية ) خاصة جمال البناء 

 ية اىل تقنيات متخصصة برتوكيميائتطوير الصناعة يف الوطن العربي حيث حتتاج الصناعات ال 

 اذكري مناطق تركز  احلقول النفطية  

 0- منطقة خليج السويس-3  منطقة مشال الصحراء الكربى-8        دول اخلليج العربية 
  ما أهمية الصناعة يف الوطن العربي ؟ 

 اخلام املختلفةاستغالل املواد  -توفري فرص العمل          ج -تنمية الدخل القومي                 ب • -أ 
 

 

 

   مواد أولية وحتويل وتصنيع وتوزيع                  ؟مراحل الصناعةاذكر 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV9Nae9JnaAhUHyKQKHXrSA50QjRx6BAgAEAU&url=https://xn--mgb9cdf.net/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw2UnDJCgFi-2eOteeD23PdM&ust=1522700688045649
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 ماهو جوهر التنمية املستدامة  
 حقوق الطفل/  حقوق املرأة/  /  الكفاءة ال احملسوبية/  االبداع/   العمل اجلماعي/   املعرفة/   احلرية 

 عربيما أهمية طرق نقل املواصالت لدول الوطن ال  

  من املقومات االساسية الي تسهم يف استغالل وتنمية املوارد االقتصادية  وتساهم يف ربط مناطق االنتاج باألسواق . 

  ما العقبات اليت تواجه اإلنتاج الزراعي بالوطن العربي:-  

 الرعي اجلائر -د          وإتباع طرق قدمية جـ                     تلوث الرتبة  -ب                          التصحر 

 -  طبيعية -بشرية                            ب -أ      .أسباب التصحر ما هي  

   ؟اهلدف من وضع خطط اسرتاتيجية ملشاكل الزراعة ما 

   لتكثيف العمل الزراعي وتطويره  

  ما أسباب تدني وفرة املياه يف الوطن العربي ؟ 

 عدم جـ      الطرق التقليدية  يف استغالل املياه  -ب   للسكان مما يؤدي لضغطهم للماء  النمو السريع

  وجود برامج إلدارة املياه

   ما دور اإلنسان يف احملافظة على التوازن البيئي ؟ 

 د   احملافظة علي نظافة املوارد    جـ االستعمال االمثل للموارد  -االستخدام السليم للموارد         ب -أ- 

  االعتماد علي مصادر بديلة

   لسياسة التنموية اليت اتبعتها الدول العربية لعالج مشاكل الزراعة  امالذي حققته 

  إقامة مشروعات الري /       زيادة املساحات املزروعة /     زيادة اإلنتاج عن طريق األساليب العلمية 
 يف الوطن العربي  الصناعية (  -نفطية   ال  -الزراعية   -ما اهمية الثروة ) احليوانية   -

     مصادر اوليه للصناعة   -توفري فرص عمل       -مصدر للدخل القومي 

 يف جامعة الدول العربية    اذكرامثلة علي املؤسسات االقتصادية

 0-    . املنظمة العربية للتنمية الزراعية   -8جملس الوحدة االقتصادية العربية. 

   يت تواجه التنمية البشرية بالوطن العربي املشكالت ال 

 االمية     جـ نقص مشارة املرأة   -ضعف االستفادة من القدرات البشرية    ب -أ 
 االختالف باملستوى املعيشي   -د    

  ما دور اجلامعة العربية يف حتقيق التكامل بني الدول العربية ؟ 

   النظر يف شؤون ومصاحل الدول العربية . -تنسيق التعاون فيما بينهم       جـ -توثيق العالقات بني الدول األعضاء .    ب -أ 

 - : اهداف الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية-  

  املساهمة يف تطوير التنمية  . -جـ    تقديم كافة املساعدات املادية -تقديم القروض للدول احملتاجة    ب -أ 
  ية التنموية العربية :أهم أهداف القمة االقتصاد- 

  القضاء علي البطالة والفقر     جـ  االستثمار االقتصادي    -إنشاء بنك عربي    .    ب -أ 
   التنمية املستدامة  -د 
  . ماهي املنظمات اليت اختذت الكويت مقرا هلا 

  عدين  املنظمة العربية للصناعة والت -املنظمة العربية للتنمية الزراعية      .    ب -أ 
 جـ  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو (  

 درجة احلرارة  -املياه    –طبيعية    )  الرتبة اخلصبة      مقومات االنتاج الزراعيماهي 
 رؤوس االموال ( –اآلالت  –بشرية      )  االيدي العاملة 

 
 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCkJHL9pnaAhUOMewKHXbAA-IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.thepicta.com/tag/%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86&psig=AOvVaw17XBU9_MNekjpIn7D8d6pE&ust=1522701317441725
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 التاريخ  احلدث التاريخ  احلدث

 0245 تشكيل اجلامعة العربية  0274 عودي للتنمية الصندوق الس

 0261 انشاء منظمة االوبك  0220 قيام جملس التعاون اخلليجي

 0260 انظمت الكويت جلامعة الدول العربية  0220 حرق أبار النفط الكوييت 

 0260 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية  0228 مؤمتر قمة االرض 

 0262 منظمة االوابك  8112 ية االقتصادية مؤمتر القمة العرب

 0270 صندوق ابو ظيب لالمناء االقتصادي 8103 مؤمتر الكويت ملاحني سوريا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتاج الدولة

  االحتياط النفطي فىاملركز الثالث  –انتاج النفط  فى الثالث حتتل املركز  الكويت

 انتاج التمور  – لنفطىا واالحتياطىانتاج النفط  الدولة األوىل فى السعودية

 سكانا  أقل دول الوطن العربى جزر القمر

 الطبيعىانتاج الغاز  الدولة االوىل فى قطر

 املواحل-الذرة  –األرز  –القطن  –انتاج القمح  األوىل فى –أكثر الدول سكانا  مصر

 الرصاص –الفوسفات  –النحاس   -الشعري  –األوىل فى األمساك  املغرب

 انتاج احلديد  الدولة األوىل فى اموريتاني

 االبل   –انتاج املوز  الدولة األوىل فى الصومال

 انتاج العنب  الدولة األوىل فى سوريا

 انتاج النب الدولة االوىل فى اليمن

 انتاج املاعز واالغنام واالبقار  فى الدولة األوىل األوىل السودان

 النسبة  لغاز النفط  وا نسبة انتاج  واحتياط

 %21 النفط حوالي  إنتاج دول اخلليج العربي وسهول دجلة والفرات من-0

 % 02 إنتاج الشمال الصحراء الكربى من النفط حوالي -8

 % 437 إنتاج منطقة خليج السويس من النفط حوالي -3

 % 08 يصل إنتاج النفط  للجناح اإلفريقي حوالي -4

 % 21 من النفط حوالي سيوياآليبلغ احتياطي اجلناح  -5

 % 6635 يصل إنتاج اجلناح اآلسيوي من الغاز الطبيعي

 أهم التواريخ والنسب

 املخططات السهمية 
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103ص الوطن العربي من حيث الكثافة مناطق 

مناطق شبة خالية من السكان  مناطق منخفضة الكثافة  مناطق متوسطة الكثافة  مناطق مرتفعة الكثافة 

104السكان ص من العوامل املؤثرة يف توزيع 

عوامل بشرية 

األنشطة االقتصادية

رعي
الزراعة تعدين

الصناعة

عوامل طبيعية 

تضاريس 

اجلبال  اهلضاب / الوديان السهول و 

موارد املياه 

أمطار / حبار  / انهار

حميطات / مياه جوفية 

 

من الثروات اليت ميتلكها  الوطن العربي 

الثروة التعدينية الثروة الزراعية  الثروة احليوانية  الثروة املائية 
الثروة النفطية والغاز  

الطبيعي

 اجلداول
تستحقني  

 اسرتاحة 

 استعيدي نشاطك 
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 كل من : فرق بني :

 

 املوارد البشرية           املوارد الطبيعية                 وجه املقارنة   

ما دون تدخل  اهلل القليمالثروات اليت منحها  التعريف 

 االنسان 

ملوارد اليت ترتبط بالسكان من حيث اعدادهم وتوزيعهم ا 

 ومناسبتهم ملساحة االرض املستغلة 

 خطوط املواصالت  -الصناعة   –الزراعة  –التعدين  املوارد املائية   –الغابات  –الثروات املعدنية  أمثلة عليها 

 

 أنواع الصناعات   املقومات   أنواع الثروات

 الثروة املائية  الثروة الرعوية 
صناعات  صناعات حرفية   مقومات بشرية  مقومات طبيعية  

 برتوكيماوية 
 صناعات جتميعية 

 االجهزة الكهربائية   األمسنت  البشوت  جهد االنسان  الرتبة مرجان االبقار

 السيارات  ة األمسد الفخار  رأس املال  املناخ اسفنج االغنام

 التقدم التكنولوجي  التضاريس لؤلؤ ماعز
  السجاد 

 انابيب بالستيك 

 

 الصناعات البرتوكيماوية حرفية  جتميعية صناعات حتويلية صناعات تعدينية  صناعات استخراجية 
استخراج مصادر 

الطاقة +املعادن 

والفحم والنفط 

واألمالح من باطن 

 األرض

تنقية املعادن 

ها إىل وحتويل

 صفائح وسبائك

 حتويل املواد األولية إىل سلع

  -عليب الفواكه واخلضار ت

   االصباغ   -  االثاث 

 –حتويلية غذائية 

 وكيميائية 

 

 تركيب

 ومجع

 املواد

 املصنعة

هي الصناعات 

 األوىل يف العامل

  تعتمد على النفط

ترتكز صناعة البرتوكيماويات يف منطقة 

 وفر النفط فيهااخلليج العربي نتيجة لت

 مثال صناعة االنابيب واالمسنت واالمسدة 

 

 

 

ت
ا
م

و
ل
ع

مل
ا

 

 اإلحصاء احليوي التعداد السكاني

هي املعلومات للتعرف على 

اوضاع السكان وعددهم 

 االمجالي وأعمارهم

تسجيل املواليد والوفيات 

 والطالق وحاالت الزواج

 النمو السكاني الكثافة السكانية 

 عدد السكان الكلي 

 املساحة 
 زيادة عدد السكان من عام آلخر 

نتيجة للزيادة الطبيعية  

 واهلجرة

 الفواكه والثمار يةالغالت النقد احلبوب الغذائية 

 املوز قصب السكر االرز

 التمور  مشندر - القطن الشعري

 احلمضيات - العنب زيتون  – النب القمح

الغلة         

 الزراعية
 التمور  النب   املوز لشعريا القمح  العنب

الدول  

 العربية 
 السعودية اليمن صومال املغرب مصر سوريا

 اجلداول
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االقتصاديةأهداف التنمية   التنمية املستدامةأهداف  التنمية البشرية أهداف  

استخدام العلم  يف زيادة  -0

 االنتاج.
حتقيق التكامل بني  -8

الدول العربية يف االمكانات 

 واحلاجات 

ربي حنو جمتمع  توظيف قدرات االنسان الع  -0

 املعرفة .
 رفع كفاءة الثروة البشرية  علميا وفكريا  -8
 تعميق املشاركة يف الرأي واحلوار . -3
 االهتمام بالطفل العربي ورعايتهم . -4

 القضاء على الفقر -0

 اجلوعالقضاء  -8

 توفري التعليم اجليد -3

 احلفاظ على املياه نظيفة  -4

  تصادي العمل الالئق والنمو االق -5

 

 مقومات الصناعة يف الوطن العربي

 مقومات طبيعية مقومات طبيعية
 املواد اخلام املواد اخلام

 رؤوس االموال
 االيدي العاملة
 املهارة واخلربة

 وسائل النقل  - السوق

 حيوانية  -معدنية
 غابات - نباتية

 حماصيل زراعية

 البرتول   - غاز طبيعي
 طاقة كهرومائية

 ةطاقة متجدد

 الشمس والرياح

 

 جامعة الدول العربية  جملس التعاون اخلليجي أوجه املقارنة 

 التعريف
 هي منظمة اقليمية للدول العربية  منظمة اقليمية للدول اخلليجية 

 م   0245 0220 السنة 

حتقيق التعاون والتكامل بني الدول  أهدافها 

 اخلليجية 

 ء .توثيق العالقات بني الدول األعضا -0
تنسيق التعاون فيما بينهم للحفاظ علي  -8

 استقالهلا وسيادتها .
 النظر يف شؤون ومصاحل الدول العربية . -3

 

 اوجه المساعدات المقدمة  السنة  اهم الصناديق الوطنية 

 الصندوق الكوييت للتنمية 
 م 0260 االقتصادية العربية 

 تقديم القروض. -0
 التمويل املشرتك.-8

 م املنح للتمويلتقدي -3
تقديم املساعدات -4

 االقتصادية. 

 م  0270 االقتصادي العربي  لإلمناءصندوق أبو ظيب  

 م 0274 الصندوق السعودي للتنمية 

 

 

http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_1749826.jpg&imgrefurl=http://news-all.com/sys.php?name=sanc&file=sendpage&sid=16471&usg=__R1LKM1KvXeIvNfNamK0Sltwe08k=&h=300&w=300&sz=18&hl=ar&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=kGzgAalBemuiRM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&um=1&hl=ar&tbs=isch:1
http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://www.aleqt.com/a/169992_3473.jpg&imgrefurl=http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169992.html&usg=__fGMoURif40miea9cMwxt0qKRd-Q=&h=143&w=452&sz=18&hl=ar&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=kKnoi8S_gc88UM:&tbnh=40&tbnw=127&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&um=1&hl=ar&tbs=isch:1
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 منظمة االوابك منظمة األوبك شعار املنظمة

 ة للنفط منظمة البلدان العربية املصدر  منظمة األقطار املصدرة للنفط املفهوم ” التعريف

 الكويت  - 0262عام    فينا  -  0261عام  واملقر سنة التأسيس 

 دول  00تضم  00تضم  عدد الدول

 أهداف امنظمة
توحيدها  استقرار األسعار يف  -0

 العاملية . األسواق

تعمق التعاون االقتصادي بني أعضائها يف   -0

 جمال النفط.

 كية .تأمني وصول النفط الي االسواق االستهال -8

 اللجان  واألجهزة
  -   جملس احملافظني   - املؤمتر

 األمانة العامة

األمانة    -املكتب التنفيذي   - جملس الوزراء 

 العامة 

 

 

 

 

 

 احللول األسباب املشكلة

 مشكلة التصحر

 عريف التصحر : 

زحف رمال الصحراء على 

 املناطق اجلافة وشبه  اجلافة 

 –جلائر أسباب بشرية ) الرعى ا 

 قطع األخشاب( 

 أسباب طبيعية ) اجلفاف (

  

 / تثبيت الكثبان الرملية 8/ عمل مصدات الرياح    0

/استخدام طرق ري 4/ إقامة احملميات الطبيعية     3

 حديثة  

 مشاكل استثمار املياه 

 بسبب النمو السريع للسكان

بسبب استخدام األساليب القدمية 

 فى الرى 

 ة شبكات املياه قدمي

من موارد املاء تأتى من خارج  51% 

 الوطن العربى

 ترشيد استخدام املياه 

 استخدام طرق حديثة للرى 

 استخدام مياه الصرف الصحى املعاجلة فى الزراعة 

 اقامة سدود لتجميع املياه 

 مشاكل التلوث البيئي

 عريف التلوث:

الضرر الذى يلحق بالرتبة 

 واهلواء واملاء 

 عادم السيارات 

 استخدام املبيدات احلشرية 

 دخان املصانع  

 بناء املصانع بعيدا عن املدن   -8زيادة التشجري    

فحص حمركات -4اقامة احملميات الطبيعية  -8

 السيارات 

استخدام -6عدم استخدام األوعية البالستيكية -5

 مصادر للطاقة املتجددة

 

 

 

 أهم ما حيدد على اخلريطة 

 كتب مدلول الرمز أو الرقمي-ج    -دد على اخلريطهحي -ستخرج  اسم الدولة   بي -رات اخلريطة  أمن معرفة مهاالبد 

 كمل رسم ) انهار (  ي – 
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االوىل يف ) الدولة العربية 

 الشعري ( - الفوسفات  املعادن 

 املغرب 

الدولة العربية  االوىل يف   احلديد   

 )موريتانيا 

 دولة معرضه للتصحر 

العربية االوىل يف انتاج املوز  الدولة

 واالبل  )الصومال(

 الدولة العربية االوىل يف انتاج   -

   اليمن  ) حمصول النب (       

   األوابكدولة عربية  يقع فيها مقر ) 

 واملنظمات االخرى ( الكويت 

) االغنام (     الدولة العربية االوىل يف 

    ومهددة بالتصحر   السودان

لة  االوىل يف انتاج النفط الدو

 وىل يف انتاج التمورواالحتياطي ( واال

حة يف اجلناح ااالكرب من حيث املس

 ) السعودية (   االسيوي 

 مصرحتدد دولة 

 االكثر يف عدد السكان  

 –الزراعية االوىل يف ) مجيع احملاصيل 

  نهر النيل ( –االوىل يف االمساك 

 دولة خليجية االوىل  يف انتاج

 االمساك  عمان 

الدولة االكرب مساحة يف الوطن 

 العربي   اجلزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


