
 
 

 1  المعلمت/هبه أحمذ
 

الصف السابع-مراجعة الدراسات االجتماعٌة والتربٌة الوطنٌة  

7102-7102 للفصل الدراسً األول  

 

 االسم:...............................................

 الصؾ:......................................

 

 إعداد المعلمة

دـمــه أحـهب  

 

 

 

 

 

 



 
 

 2  المعلمت/هبه أحمذ
 

ٌة شبه الجزٌرة العربٌة واقتصادها:جغرافالوحدة األولى  

لموقع الجغرافً لشبه الجزٌرة العربٌةا أحدد  

 

موقع شبه الجزٌرة العربٌة أشرح أهمٌة  
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قع

مو
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وٌعنً المكان من حٌث 

المساحة التً ٌشؽلها وتبلػ 

مساحة شبه الجزٌرة 

.²مالٌٌن كم3العربٌة   ً
سب

لن
 ا
قع

مو
 ال

أي بالنسبة للبحار والدول 
المجاورة وتطل شبه 

الجزٌرة العربٌة على عدة 
مسطحات مابٌة مثل البحر 
األحمر والخلٌج العربً 

وتتحكم , والمحٌط الهندي 
بمضاٌق مابٌة هامة مثل 
مضٌق هرمز الذي ٌصل 
بٌن الخلٌج العربً وبحر 

ومضٌق باب المندب . عمان
الذي ٌصل بٌن البحر 

االحمرمن جهة وخلٌج عدن 
وبحر العرب من الجهة 

.االخرى  

ً
لك

لف
 ا
قع

مو
 ال

وٌقصد به موقع المكان 
بالنسبة لخطوط الطول 

تقع شبه .ودوابر العرض 
الجزٌرة العربٌة بٌن 
-°32دابرتً عرض 

شمال خط 12°
وبٌن خطً ,االستواء

طول ° شرق خط °34-60
.جرٌنتش  

ٌة
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قت
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ٌة

هم
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 ا

تنوع االنتاج الزراعً -
.والحٌوانً  

تتمتع بؤهمٌة اقتصادٌة  -
وأهمٌة ,لتوفر المواد الخام 

تجارٌة تتمثل فً وجود 
.الموانا  

منطقة اتصال بٌن مختلؾ  -
.جهات العالم  

تنافس الدول األجنبٌة منذ -
القدم للسٌطرة علٌها 

.واستؽالل ثرواتها ٌة 
ٌن
لد
 ا
ٌة

هم
أل
 ا

 

ُتعد شبه الجزٌرة العربٌة 
مهبط الدٌانات السماوٌة 

ومنها انطلق االسالم , 
كما ٌوجد فٌها أقدس 

المسجد )األماكن 
(والمسجد النبوي-الحرام  

ٌة
ر
ضا

ح
 ال

ٌة
هم

أل
 ا

اسهمت طبٌعة شبه 
الجزٌرة العربٌة فً 
تشكٌلها الحضاري 
فاجتمع فً الجنوب 
عامل الماء والتربة 

مماشجع على الزراعة 
وظهرت دول معٌن 

.وسبؤ وحمٌر  

فً الشمال ظهرت 
التجارة والرعً وقامت 

دول تدمر 
,  والؽساسنة,والحٌرة

 واألنباط



 
 

 3  المعلمت/هبه أحمذ
 

 

شبه الجزٌرة العربٌةفً تضارٌس أشكال ال أصنف  

 

إلٌها بالسهم أالحظ الخرٌطة التً أمامً وأحدد نوع الجبال المشار  

 

 

  الجبال
 وتنقسم إلى

• ونشؤت نتٌجة لحركات باطنٌة بطٌبة أدت لضؽوط جانبٌة مثل الجبال االلتوائٌة 
عمانسلسلة جبال   

• وهً الجبال التً نشؤت عن حركات باطنٌة بطٌبة أصابت الجبال االنكسارٌة 
الصخور الصلبة فؤدت الرتفاع بعضها وانخفاض البعض اآلخر مثل جبال مدٌن 

 وجبال عسٌر

 الهضاب

• تشؽل مساحة كبٌرة من شبه الجزٌرة العربٌة ومن أشهرها هضبة نجد وسط شبه 
.الجزٌرة العربٌة وهضبة حضرموت وتقع أقصى الجنوب  

 

 السهول

• هً أراض منخفضة مستوٌة السطح تنقسم إلى سهول ساحلٌة وسهول فٌضٌة ومن 
وسهول األحساء على سواحل الخلٌج , سهول تهامة بمحاذاة البحر األحمر:أهمها 

 العربً

 



 
 

 4  المعلمت/هبه أحمذ
 

 ماالعوامل المؤثرة فً مناخ شبه الجزٌرة العربٌة

 

 

 

 

 

 

 

 أحذد على خريطت شبه الجزيرة العربيت:

مضيق هرمس -مضيق باب المنذب -دولت اإلماراث العربيت المتحذة -البحر األحمر-الخليج العربي  

 

 
 

أقارن بيه سهىل تهامت وسهىل األحساء مه حيث المىقع  02صفحت  مه خالل قراءة الخريطت

 والخصائص

 السهىل المىقع الخصائص
 سهىل تهامت على سىاحل الخليج العربي زراعيت خصبت

 سهىل األحساء تمتذ بمحاراة ساحل البحر األحمر رمليت حصىيت

 

: الموقع الفلكً  أوالا

ٌإثر الموقع الفلكً فً مناخ 

شبه الجزٌرة العربٌة حٌث 

ٌخترقها مدار السرطان 

وبذلك تقع معظمها فً 

اإلقلٌم الصحراوي الحار 

الذي ٌتمٌز بارتفاع درجات 

 الحرارة وندرة األمطار.

ا: ٌا توزٌع الٌابس والماء ثان  

شبه الجزٌرة العربٌة تقع 

بٌن عدة مسطحات مابٌة 

وتإثر المسطحات المابٌة 

التً تجاور شبه الجزٌرة 

الحرارة العربٌة فً تلطٌؾ 

 فً السواحل المطلة علٌها.

 

ا: أشكال التضارٌس  ثالثا

تعمل أشكال التضارٌس 

من جبال وهضاب 

وسهول على التؤثٌر على 

 عناصر المناخ.

 

 



 
 

 5  المعلمت/هبه أحمذ
 

 
 أالحظ الشكل السابق ثم أجٌب على االسئلة

المنطقة )ب( مع ذكر السبب  أوا المنطقة )أ( أٌهما أكثر أمطارا *   

ومواجهة الرٌاح. المنطقة ب أكثر مطرا بسبب عامل االرتفاع  

 

ا ال* السبب  توضٌح)ب( مع  سفحال سفح )ج( أوأٌهما أكثر أمطارا  

 السفح)ب( ألنه فً مواجهة الرٌاح المحملة ببخار المائ, كما أن )ج( تقع فً منطقة ظل المطر.

 

درجة مئوٌة 71*أوجد درجة الحرارة عند النقطة)ب( إذا كانت درجة الحرارة عند النقطة)أ(   

درجة مبوٌة 41الحرارة عند النقطة )ب( درجة   

متر انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة مبوٌة( 421)كلما ارتفع المكان عن سطح البحر   

متر011= 011-4011والفرق بٌن ارتفاع النقطة )أ( والنقطة)ب(   01السطح )أ( درجة حرارته   

متر تنخفض الحرارة درجة واحده.421كل  

 

 

 

 



 
 

 6  المعلمت/هبه أحمذ
 

 أعدد عناصر الُمناخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة الحرارة: 
درجة الحرار  تتصف

فً شبه الجزٌرة 
العربٌة بتقاربها بٌن 
أرجائها وبازدٌاد 
 المتوسط الحراري

تتعرض شبه الجزٌرة العربٌة لعدة الرٌاح: 
 أنواع من الرٌاح

رٌاح شمالٌة غربٌة فً فصل الصٌف.-  

رٌاح شمالٌة شرقٌة دائمة. -  

رٌاح موسمٌة صٌفٌة على الٌمن وجنوب  -
 عسٌر وتبوك.

رٌاح محلٌة مثل الكوس والطوز  -
 والسموم والهٌلً.

هو وزن عامود الضغط الجوي: 

الهواء على السنتٌمتر المربع 

 من سطح األرض

تتصف معظم أرجاء شبه  األمطار:

الجزٌرة العربٌة بقلة األمطار التً تسقط 

 علٌها وعدم انتظام سقوطها. 



 
 

 7  المعلمت/هبه أحمذ
 

 أمٌز بٌن األقالٌم المناخٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة

 

 

 

 

: اإلقلٌم الصحراوي الحار  : ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة صٌفا وبالبرودة الشدٌدة شتاًء, باإلضافة أوالا
. وتنقسم نباتات الصحاري إلى  ارتفاع المدى الحراري الٌومً والسنوي وقلة األمطار والنباتاتإلى 

)تستمر لعدة سنوات( مثل النخٌل نباتات حولٌة )تنمو كل عام( مثل الحمٌض والفقع, ونباتات معمرة 
 والؽاؾ.

ا: اإلقلٌم الموسمً وٌنقسم إلى  ٌا  ثان

 

 

 

 

 

الشتوٌة األمطار ذو الموسمً اإلقلٌم  

األمطار فٌه فً  الشتاء          تسقط  

 وٌنتشر فً جنوب  شرق شبه الجزٌرة  

 العربٌة مثل دولة االمارات وسلطنة 

 

     

  األمطار ذو الموسمً اإلقلٌم

 الصٌفٌة 

ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة وسقوط 

األمطار صًٌفا وٌسود فوق جبال عسٌر 

.وتبوك والٌمن  

هو جزء من سطح األرض له  اإلقلٌم المناخً

خصائص مناخٌة أوصفات معٌنة تمٌزه عما ٌحٌط به 

 من أقالٌم 



 
 

 8  المعلمت/هبه أحمذ
 

التالٌة وأحدد علٌها التضارٌس التالٌة اقرأ خرٌطة شبه الجزٌرة العربٌة  

 اثنان من السهول الساحلٌة ......................... و.............................

 جبال التوابٌة .............................. جبال انكسارٌة.........................

 أكبر الهضاب مساحة............................

 المسطحات المابٌة التً تطل علٌها دولة اإلمارات...........................................

 مضٌق مابً ........................... وٌربط بٌن...................... و........................

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 9  المعلمت/هبه أحمذ
 

 تابع الوحدة األولى

 الخصائص البشرٌة لشبه الجزٌرة العربٌة

النمو السكانً فً شبه الجزٌرة العربٌة بعدة خصابص أهمها تجانس السكان من حٌث الدٌن اإلسالمً واللؽة ٌتصؾ 

العربٌة,ووحدة التارٌخ وتشابه العادات والتقالٌد, باإلضافة إلى النمو السكانً السرٌع وانخفاض الكثافة السكانٌة فً 

 معظم الدول.

؟للسكان غٌر الطبٌعٌةالزٌادة مالفرق بٌن الزٌادة الطبٌعٌة و  

 

 

 

 

 

وأقارن بٌن أقسامه ًركٌب السكانعرف مفهوم التأ  

وٌنقسم إلى والحالة االجتماعٌة وحجم األسرة الخصابص السكانٌة التً ٌمكن قٌاسها مثل العمر والنوعهو   

 

 

 

 

 

 

 

وتنتج  النمو الطبٌعً )الزٌادة الطبٌعٌة(

حٌث ٌحث دٌننا  -من زٌادة الموالٌد

-اإلسالمً على الزواج المبكر واإلنجاب

. ,وقلة الوفٌات  

 غٌر الطبٌعً )الزٌادةغٌر النمو 

وهً زٌادة ناتجة عن هجرة  الطبٌعٌة(

السكان وتنتج عن عوامل طبٌعٌة مثل 

المناخ أو عوامل بشرٌة مثل فرص العمل 

 أوانتشار األمراض أو الحروب.

وهو  التركٌب العمري للسكان:

توزٌع السكان على فبات األعمار 

 المختلفة .

-42ترتفع نسبة فبة الشباب )من 

سنة( لتمثل تقرٌبا ثالثة أرباع 32

 سكان شبه الجزٌرة العربٌة 

أي توزٌع  التركٌب النوعً للسكان:

 السكان بٌن الذكور واإلناث .

تبلػ نسبة الذكور فً شبه الجزٌرة 

%30العربٌة   
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أي نصٌب الكٌلومتر الواحد من األفراد وتكون بتقسٌم عدد السكان فً دولة ما : العامة للسكان الكثافة

.²نسمة لكل كم02وتبلػ الكثافة فً شبه الجزٌرة العربٌة  على إجمالً مساحة الدولة.  

لعوامل المؤثرة فً توزٌع السكانماا  

 

 

 

 

قتصادٌة لسكان شبه الجزٌرة العربٌةاألنشطة اال أذكر  

اعتمد معظم سكان شبه الجزٌرة العربٌة على صٌد األسماك الغوص على اللؤلؤ وصٌد األسماك:-0

اللإلإ الصناعً فً الٌابان واكتشاؾ والؽوص على اللإلإ إال أن هذه المهنة تدهورت نتٌجة ظهور 

 البترول.

حٌث عمل السكان بحرفة الرعً بسبب توفر مساحات شاسعة من  االنتاج الحٌوانً والزراعً : -7

المراعً , باإلضافة إلى حرفة الزراعة ومن أهم المنتجات الزراعٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة البن 

 والحبوب والخضروات والفاكهة والتمور.

:لتعدٌن واستخراج النفط والغاز الطبٌعًا-3  

 التعدٌن هو استخراج المعادن من باطن األرض وتنقٌتها وإعدادها للتصنٌع, وتتوفر فً دول شبه 

الجزٌرة العربٌة مجموعة من المعادن مثل الحدٌد والفوسفات والذهب والنحاس وتحتلؾ كمٌاتها من 

 دولة ألخرى.

استخراج النفط والغاز الطبٌعً ُتنتج دول شبه الجزٌرة العربٌة كمٌات ضخمة من النفط والؽاز الطبٌعً 

% من احتٌاطً النفط العالمً , ومن أبرز النتابج التً ترتبت على إنتاج النفط بدول شبه 00حٌث تنتج

: تؽٌر نمط حٌاة عدد كبٌر من السكان واالنتقال من حٌاة البداوة إلى حٌاة االستقرار , الجزٌرة العربٌة

رتفاع نسبة سكان الحضر.وا  

 

 العوامل الطبٌعٌة

 المناخ, والتضارٌس, والتربة

 العوامل البشرٌة

الحرفة,والنقل والمواصالت,والحروب 

 والمشكالت السٌاسٌة.
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:الصناعة والتجارة-4  

الصناعة اشتهرت شبه الجزٌرة العربٌة بالصناعة وخاصة الصناعات الخرفٌة التً اعتمدت على الزراعة 
الصناعة لوجود مقومات لها مثل طرق المواصالت, والتعدٌن, وصناعة النقود المعدنٌة .وتطورت 

وتوفرالمواد الخام, ورإوس األموال , واألٌدي العاملة , واألسواق المحلٌة والخارجٌة باإلضافة توفر 
 مصادر الطتقة كالنفط والؽاز الطبٌعً. 

 وتنقسم الصناعة إلى:

عً من باطن األرض.وهً استخراج المعادن والنفط والؽاز الطبٌ :الصناعات االستخراجٌة  

هً تحوٌل المواد الخام إلى منتجات مفٌدة لالستهالك. الصناعات التحوٌلٌة:  

التجارة اشتهرت شبه الجزٌرة العربٌة منذ عصور ماقبل اإلسالم بؤنها من مناطق التجارة الهامة فً 

عت أشكالها كتجارة تطورت وازدهرت التجارة وتنو العالم, وبعد اكتشاؾ النفط والؽاز الطبٌعً واستؽالله

 إعادة التصدٌر والتجارة اإللكترونٌة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؟ ماهً أنواع الثروة الحٌوانٌة فً دول شبه الجزٌرة العربٌة  

.   حٌوانٌة برٌة مثل اإلبل واألؼنام, وثروة حٌوانٌة بحرٌة مثل األسماكثروة   

 أفسر اهتمام دول شبه الجزٌرة العربٌة باالنتاج الزراعً وزٌادته.

 ألن زٌادة اإلنتاج الزراعً ٌإدي إلى زٌادة السكان, توفٌر المواد الؽذابٌة الالزمة للسكان.

جع اإلنتاج الزراعً فً دول المنطقةأتوقع أبرز النتائج المترتبة فً حال ترا  

 اختالؾ توزٌع السكان, زٌادة الواردات من المحاصٌل الؽذابٌة.

                               استتتتتنتج أبتتتترز العوامتتتتل التتتتتً ستتتتاعدت علتتتتى ازدهتتتتار التجتتتتارة فتتتتً شتتتتبه الجزٌتتتترة العربٌتتتتة
 .األحمر و الخليج العربيألنها تطل على مسطحات مائية هامة وهي : البحر لموقعها المتمٌز و

 أكتب بعض المهن اليدوية التي انتشرت في دول الخليج العربية .

  صناعة السدو ، صناعة الخوص ، صناعة البشوت .
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 45بعد قراءة خرٌطة توزٌع حقول النفط والغاز الطبٌعً فً دول شبه الجزٌرة العربٌة صفحة 

 استكمل الجدول التالً:

 الدولة أهم الحقول أهم موانئ تصدٌر النفط
ساحل -باب  جبل الظنة  دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

بقً -الفوار رأس تنورة  المملكة العربٌة السعودٌة 

فهود -ناطح الفحل  سلطنة عمان 

البرقان -مناقٌش  األحمدي  دولة الكوٌت 

سترة -دخان  رأس لفان  دولة قطر 

أبوسعفة -عوالً سترة  مملكة البحرٌن 

عٌسىرأس  عٌادة -المهرة    الجمهورٌة الٌمنٌة 

 

 ما سبب تنوع األنشطة االقتصادٌة فً دول شبه الجزٌرة العربٌة وتطورها؟

إكتشاؾ النفط بكمٌات كبٌرة.-  
التطورات التكنولوجٌة فً مختلؾ المجاالت. -  
والكهرباء والتعلٌم.تبنً الحكومات خطط تنموٌةلتطوٌر البنٌة األساسٌة مثل الطرق وتوفٌر المٌاه  -  

؟النقود البالستٌكٌة( -نقود الودائع -المقاٌضة–النقود كل من )ماالمقصود ب  

كل شا ٌتمتع بالقبول العام من قبل جمٌع المتعاملٌن لتسهٌل عملٌة التبادل. النقود:  

الحالً.تبادل السلع إلشباع حاجات األفراد وهو نظام كان متبع قبل اختراع النقود بشكلها  المقاٌضة:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 استكمل المخطط الذهنً اآلتً

   

 

 

 

 

 الصعوبات التً ساهمت فً عجز نظام المقاٌضة

صعوبة تقسٌم 

صعوبة حمل  السلع

 السلع

 فقاتوعدم 

 رؼبات األفراد
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 ماهً أهم وظائف النقود؟

ر للمدفوعات اآلجلة مثل الشٌكات.وسٌط للتبادل, مقٌاس للقٌمة, مستودع للقٌمة, معٌا  

 اذكر سبب قلة فئات العمالت المعدنٌة المتداولة مقارنة بفئات العمالت الورقٌة

بالعمالت الورقٌة, وسهولة حمل العمالت الورقٌة وإمكانٌة طٌها.بسبب ثقل العمالت المعدنٌة مقارنة   

مراحل تطور النقود استكمل  

ُصنعت النقود قدٌما من معادن مختلفة وعملت الحكومات على نقش 
 الصور على النقود لبٌان هوٌتها وقٌمتها. 

النقود المعدنٌة-0  

باستالم إٌصاالت بدأ األفراد بإٌداع أموالهم لدى الصرافٌن  43فً القرن 

ورقٌة أصبحوا فٌما بعد ٌتعاملون مع اإلٌصاالت كنقود ورقٌة , ومن 
 مزاٌاها سهولة الحمل ومن عٌوبها سهولة تلفها وتزوٌرها.

النقود الورقٌة-7  

وهً أموال ٌودعها األفراد والمإسسات فً المصارؾ  وهً نقود الودابع

cheque وتكون قابلة للسحب عن طرٌق    

 

المصرفٌةالنقود -3  

هً بطاقات االبتمان أو النقود االلكترونٌة وهً مبالػ نقدٌة مودعة فً 
 المصارؾ ٌتم التعامل بها بواسطة بطاقات إلكترونٌة.

 النقود اإللكترونٌة-4

 أو النقود البالستٌكٌة
 

وزارة المالٌة. ماهً الجهة المسؤولة عن إصدار النقود فً دولة اإلمارات؟  

لمنع التزوٌر الحكومة إصدار النقود؟لماذا تراقب    

عقوبته السجن. ماعقوبة تحرٌر صك مصرفً دون رصٌد فً القانون االماراتً؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل المخطط الزمنً أهم العمالت النقدٌة التً تم تداولها فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة أتتبع  

 

1959 

 الروبٌة الهندٌة

1966 

اللاير القطري والدٌنار 
 البحرٌنً

1973 

 الدرهم اإلماراتً
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 الوحدة الثانٌة:  أحوال العرب فً شبه الجزٌرة العربٌة

السٌاسٌة االجتماعٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة لسكان شبه الجزٌرة العربٌة قبل  وضاعقارن بٌن األأ

 وبعد اإلسالم

المبعد اإلس  قبل اإلسالم 

 
 وجه المقارنة

وتعنً طلب الرأي ممن الشورى:
.هو أهل له  

 النظام فً عهد الخلفاء الراشدٌن
نٌابة عن الخلٌفة فً إدارة الوزارة 

 شإون الدولة.
هو السجل الذي تدون فٌه الدٌوان 

 األعمال واألموال والقابمون علٌها.
 

 
ٌُختار من  القبٌلة وكان ٌرأس كل قببٌلة شٌخ 

بٌنهم وكانت العالقات بٌن القبابل تؽلب علٌها 
 المنازعات.

هو مجمع كان النظام المتبع فً مكة والمؤل 
ٌضم رإوساء قبٌلة قرٌش والرجال المهمٌن  
فٌها واألوامر التنفذ إال بإجماع أعضاء المؤل 

 علٌها.
 

 الحالة السٌاسٌة
 

العبودٌة هلل أرسى اإلسالم أسس 
 وحده

كان العرب ٌعبدون األصنام باإلضافة إلى 
 الكواكب ودٌانات مثل الٌهودٌة.

 

 الحٌاة الدٌنٌة

نظم اإلسالم الحٌاة اإلجتماعٌة فؤقر 
مبدأ العدل بٌن الناس , وأعطى 

المرأة حقوقها وألزم الجمٌع 
 احترامها.

 كان المجتمع طبقات
 

 
 
 
 
 

 الحٌاة االجتماعٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

الصرحاء وهم أبناء 
العرب.القبٌلة   

 الموالً هو كل من انضم للقبٌلة ولٌس منها

ٌُشترى من  العبٌد وهم أسرى الحروب ومن 

 األسواق
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عرف المصطلحات التالٌة:أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجه المقارنة  قبل اإلسالم بعد اإلسالم

 
نظم اإلسالم الحٌاة اإلقتصادٌة,  -

من فاعتنى بمصادر اإلنتاج 
. والتجارةالزراعة والصناعة   

وضع قواعد مستمدة من  -
 الشرٌعة اإلسالمٌة.

.حث على العمل والنشاط -  
 

 
وهً من أهم الموارد االقتصادٌة التجارة -

 بموقعها مكة تتمٌزحٌث كانت عند العرب 
 بٌن مؤرب فً الجنوب والبتراء فً الشمال
كما كان للعرب أسواق تجارٌة مشهورة 

دب مثل سوق عكاظ وكانت األسواق لؤل
.اإلبداع واالبتكار بجانب التجارة   

الزراعة كانت محدودة بسبب الطبٌعة -
, ومارسها سكان المناطق الصحراوٌة

 المتحضرة فً الجنوب.
الصناعة كانت بدابٌة مثل الحٌاكة والدباؼة -

التً تعالج الجلود وتحفظها وتهٌبها 
 لالستعمال.

 
 

 الحٌاة االقتصادٌة

كان مركز الحكم  الباب العالً:

فً الدولة العثمانٌة فً 

 اسطنبول

رخبٌل: األ  

هو مجموعة من الجزر 

 المتقاربة 
هو أمر أو حكم من فرمان: ال

ٌُطبق دون  السلطان العثمانً و

 رجعة فٌه
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 التارٌخ الحدٌث والمعاصر لدول شبه الجزٌرة العربٌة

الحالً؟ حاكمهامن مؤسس المملكة العربٌة السعودٌة ومن   

الملك عبد العزٌز بن عبدالرحمن آل سعود هو مإسس المملكة العربٌة السعودٌة وبعد وفاته تولى أبنابه 

 الحكم , ومنهم الملك سلمان الحاكم الحالً للمملكة.

 كٌف خضعت الكوٌت لسٌطرة الدولة العثمانٌة؟

فرمانا ٌعلن فٌه سٌطرته على الكوٌت.ً أصدرالباب العال  

 ماسبب مساعدة دولة اإلمارات لدولة الكوٌت ضد الغزو العراقً؟

, وتمسك سٌاسة إٌمان دولة االمارات العربٌة المتحدة بالمصٌر الواحد لدول شبه الجزٌرة العربٌة

.اإلمارات بالقانون والشرعٌة الدولٌة  

بهذا اإلسم؟ مماتتكون دولة البحرٌن ؟ وماسبب تسمٌتها  

جزٌرة أكبرها جزٌرة البحرٌن وتعود تسمٌتها ألن  بها  00تتكون البحرٌن من أرخبٌل من الجزر تقرٌبا 

 ٌنابٌع المٌاه العذبة وسط البحر المالح.

لؤلؤة الخلٌج ؟ب ا الدولة التً ُسمٌتم  

 مملكة البحرٌن ألن بها أجود وأجمل أنواع اللإلإ.

خطوات استقرار آل خلٌفة فً البحرٌن أتتبع  

هاجر آل خلٌفة من الكوٌت إلى الزبارة وحاربوا الفرس فً معركة الزبارة وانتصروا علٌهم ثم انتقلوا 

إلى جزٌرة البحرٌن وظلوا ٌحكمون منذ ذلك الوقت حتى حكم الشٌخ حمد بن عٌسى آل خلٌفة الربٌس 

 الحالً للبحرٌن.

أهمٌة موقع دولة قطرأفسر  

تقع شبه جزٌرة قطرفً منتصؾ الساحل الؽربً للخلٌج العربً وتتمٌزسواحلها  بكثرة األخوار 

 والخلجان , هاجر إلٌها آل ثانً من نجد واستقروا فً الدوحة.
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سمً اثنٌن من المناطق والمدن األفرٌقٌة التً خضعت لحكم سعٌد بن سلطانأ  

زنجبار  –مقدٌشو   

وفاة سعٌد بن سلطانفسر ضعف الدولة العمانٌة بعد أ  

 اختالؾ ابناإه على الحكم بعد وفاته فوجدت برٌطانٌا فرصة لتفكٌك الدولة.

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لالشتراك فً عاصفة الحزم؟ دوافعما  

 

 مالدول المشاركة فً عاصفة الحزم؟

 السعودٌة, واإلمارات, والكوٌت, واألردن, والبحرٌن,والمؽرب.

 

 

 

 

الدفاع عن المقدسات الدٌنٌة 
 والوقوؾ لجانب السعودٌة

الحفاظ على عروبة 
 الٌمن

منع إٌران من تدمٌر الٌمن كما 
 فعلت فً العراق ولبنان

 حماٌة األمن القومً العربً

ارتباط أمن دولة اإلمارات 
 بؤمن الٌمن

وضع حد لخطر التوسع 
 اإلٌرانً
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ثالثةالوحدة ال  

 هوٌتً والء وانتماء

 أكمل الفراغات بما ٌناسبها من المصطلحات التالٌة:

مواطن ــــ المواطنة الصالحة ــــ الوطنٌة ( –) الوطن   

........ هً موروث مشترك من المبادئ والقٌم والعادات المواطنة الصالحة ........-4

ُتسهم فً تشكٌل شخصٌة المواطن.والسلوكٌات بٌن األفراد فً الدولة الواحدة , والتً   

......... عن األرض التً ولد فٌها الشخص أو اختار أن ٌعٌش فٌها .الوطن تعبر كلمة....... -0  

ٌُسمى  -0 حب الفرد وإخالصه لوطنه الذي ٌشمل االنتماء إلى األرض والناس والعادات والتقالٌد 

.....الوطنٌة .......  

........ مواطن وٌنتمً إلٌه ولدٌه حقوق وعلٌه واجبات هو .....كل من نشؤ فً وطن واحد   -1

 فً هذا الوطن.

 استنتج أهمٌة موقع وطنك االمارات

لها موقع متمٌز حٌث تطل على الخلٌج العربً وبحر عمان, كما أنها جزء أساسً من شبه 
 الجزٌرة العربٌة.

المتحدةوضح روابط الوحدة بٌن أبناء دولة اإلمارات العربٌة أ  

 

 

 

 األمانً واألهداؾ 

 والتارٌخ المشترك
 اللؽة العربٌة

العادات 
 والتقالٌد

 الدٌن اإلسالمً



 
 

 19  المعلمت/هبه أحمذ
 

 اصمم مخطط لصفات المواطن الصالح

المواطن الصالح صفات  

   

 

 أقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالٌة:

ا ٌنعكس تؤثٌره على الفرد والمجتمع  ًٌ ٌقوم به الفرد أو مجموعة وهو كل جهد , ٌُعد التطوع سلوًكا حضار

والٌهدؾ التطوع إلى تحقٌق ربح مادي , بل إكساب  شعور اإلنتماء  من األفراد دون إكراه أو إجبار

ا.للمجتمع, ًٌ ا أو ماد ًٌ ا أو بدن ًٌ ومن أهمٌة التطوع الحفاظ على القٌم اإلسالمٌة  سواء كان الجهد المبذول فكر

اب مهارات وخبرات جدٌدة, وتعزٌز الشعور باالنتماء , واستثمار أوقات الفراغ بشكل مفٌد,واكتس

 والوالء للوطن,وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن.

ا للنص:  اقترح عنوانا

مجتمع.العمل التطوعً وخدمة ال  

:                                                                                 استنتج تعرٌف التطوع

ٌقوم به الفرد أو مجموعة من األفراد دون إكراه أو إجبار والٌهدؾ  كل جهدهو التطوع    

.التطوع إلى تحقٌق ربح مادي , بل إكساب  شعور اإلنتماء للمجتمع  

 ماالهدف من العمل التطوعً؟

الحفاظ على القٌم اإلسالمٌة ,واستثمار أوقات الفراغ بشكل مفٌد,واكتساب مهارات وخبرات 

باالنتماء والوالء للوطن,وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن.جدٌدة, وتعزٌز الشعور   

 

 

 

 السلوكٌات الحمٌدة المسإولٌة الوطنٌة االنتماء للوطن طاعة ولً األمر



 
 

 20  المعلمت/هبه أحمذ
 

 أقارن بٌن أهمٌة الخدمة الخدمة الوطنٌة وأهداف الخدمة الوطنٌة

 أهداف الخدمة الوطنٌة
 

 أهمٌة الخدمة الوطنٌة

 
تشكٌل قوة دفاع وطنً إضافٌة من شباب 

.الوطن لحماٌة حدوده  
 اكتمال منظومة وطن الٌعرؾ النهاٌة

القوات المسلحة فً الحفاظ على أمن دعم دور 
 الوطن واستقراره.

اكتساب مهارات تحقق القدرة على المشاركة 
 اإلٌجابٌة فً بناء الوطن

بناء جٌل جدٌد ٌمتلك مقومات الشخصٌة 
 القٌادٌة.

 المساهمة فً دعم السالم

تآلؾ وانسجام الشباب لتسجٌل أروع المالحم  الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة.
ةالوطنٌ  

 

 أكمل ما ٌلً:

خدمة تجب على كل من تقرر تجنٌده ألدابها فً سبٌل الوطن لمدة زمنٌة  الخدمة الوطنٌة هً

 محددة وفقا ألحكام القانون.

المساهمة فً حماٌة المنشآت النفطٌة.-0من انجازات الخدمة الوطنٌة فً بالدي  

بناء جٌش احتٌاط من أبناء الدولة. -7  

.والتنموٌة التً تحددها القٌادةالمشاركة اإلنسانٌة  -3  

وُملحنه أسجل اسم مصمم علم بالدي الغالٌة وكاتب النشٌد الوطنً  

معٌنة.ال محمدمصمم علم بالدي هو المواطن عبدهللا   

 كتب النشٌد الوطنً الدكتور عارؾ الشٌخ ولحنه الموسٌقار المصري سعد عبدالوهاب.

 

 

 



 
 

 21  المعلمت/هبه أحمذ
 

 

 

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

 

 

…………………………………………………………… 

 

........................................................ 
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 أفسر كال مماٌأتً:

نوفمبر من كل عام لالحتفال بٌوم العلم 3تحدٌد ٌوم   

 تارٌخ أعلن سمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم وسٌادتهاالن علم الدولة هو رمز هوٌتها 

نوفمبر لالحتفال بٌوم العلم  كمناسبة وطنٌة سنوٌة  ٌحتفل بها شعب اإلمارات تزامًنا مع 0

مقالٌد الحكم. -حفظه هللا -االحتفال بٌوم تولً صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد  

ا للشهٌد 31تحدٌد ٌوم نوفمبر ٌوما  

فً  4044نوفمبر 01استشهدألنه تارٌخ استشهاد أول جندي إماراتً وهو سالم سهٌل بن خمٌس 

 جزٌرة طنب الكبرى

 اختار المفهوم المناسب لكل عبارة من العبارات التالٌة:

(ٌوم الشهٌد)موعد سنوي نستذكر فٌه تضحٌات الشهداء التً قدموها فداء للوطن ولؤلمة العربٌة.  -4  

( العلمهوٌة الدولة ورمز سٌادتها وتماسكها والتفاؾ أبنابها حول قٌاداتهم.   ) -0  

(الٌوم الوطنًة. ) مناسبة وطنٌة خالدة تعبر عن اتحاد دولة اإلمارات العربٌة المتحد-0  

ا لتكرٌم أسر الشهداء بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة أقدم مقترحا  

 

وفٌقوالتمع تمنٌاتً بالنجاح   


