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 -اقرأ القطعة اآلتیة ثم أجب عن األسئلة اآلتیة:

مر موقع شبة الجزیرة العربیة بفترات عدیدة من االزدھار والكساد خالل تاریخة ((
ففي فتره من الزمن كان ھذا الموقع یزدھر فتزدھر الحیاة االقتصادیة وفي  الطویل

فترة أخري كانت أھمیتھ تتراجع فیسود الكساد وفي التاریخ القدیم لشبھ الجزیرة 
العربیة قامت العدید من الحضارات التي صحبھا ازدھار في الزراعة والتجارة 

 ))سادفساد الرخاء ولما اندثرت ھذه الحضارات حل الك

 اوضح الفرق بین الجزیره وشبھ الجزیره؟) (أ 

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

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

 ؟ما المقصود بخطوط الطول (ب)

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

 ما المقصود بدوائر العرض؟(ج)

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

 التي ترتبت علي موقع شبھ الجزیره العربیھ؟(د)ما النتیجھ 

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

 

 

 

 األولالدرس



  

 

 أكمل ما یأتي

 تقع شبة الجزیره العربیھ بین خطي طول ...............و................... -1

 بقارات العالم القدیم ..............و.................و.....................یقصد -2

 اكبر الدول في شبة الجزیره العربیھ................بینما اصغرھا................-3

 اسماء األصنام التي عبدھا العرب قبل االسالم...........و............و...........-4

 .......................و.......................العلوم عند العرب -5

اسماء القبائل العربیھ التي سكنت شبة الجزیره العربیھ -6
 ..............و..............و..........

عدد من الدول التي یبلغ عددھا تتكون دول شبھ الجزیره العربیھ من -7
 .........دولھ..

في شبھ الجزیره العربیھ عام ول استمرت الروبیھ الھندیھ في التدا-8
.................. 

 تقع شبھ الجزیره العربیھ في نصف الكره ...............-9

 تبلغ مساحھ شبھ الجزیره العربیھ حوالي................-10

 من العوامل المؤثره في السكان .....................و.........................-11

 

 

 

 

 -تي:االأكمل المخطط 

 

مقومات الوحده والترابط في شبھ 
 الجزیره العربیھ

 

 ثالثالالسؤال 

 السؤال الثاني

 

 

 



 

 

 

 

 -أجب عن األسئلة اآلتیة:

 قدیما؟سبب قیام الحضاره  -۱
............................................................................... 

 ؟انواع النقود  -۲
........................................ 
........................................ 
....................................... 
...................................... 

 اذكر ابرز المزایا األمنیھ الظاھره لنقود في دولھ االمارات؟-۳         

 ......................و.......................و...................             

 أذكر خصائص األقلیم الصحراوي الحار  -۳
................................................................ 

 

 اكمل الھرم موضحا علیھ طبقات المجتمع القبلي في الجاھلیھ

 

 

 

 

 

 

 ما المقصود ب

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



 الجبال االلتوائیھ-1

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

 الجبال االنكساریھ-2

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

 السھول-3

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

 الموقع النسبي-4

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

 الموقع الفلكي-5

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

 التعدین-6

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

 النقود-7

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

 الضغط الجوي -8

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

 الھضاب -9

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

 

 

 
 رؤیة المدرسة: شخصیة قیادیة مبدعة لجیل واعي یسمو لتطویر ذاتھ ووطنھ وأمتھ

تعلیمیة مدرسة براعم العین الخاصة تھدف إلى تعلیم متمیز إلعداد جیل واع یستفید من قدراتھ ویواجھ تحدیات العصر طبقاً للمنظومة التربویة وال: رسالة المدرسة
 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
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