
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   5/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا *

5social/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا *

                  

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/5social1     

                 grade5/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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أوروبا❸افريقيا❷اسيا ❶قارات العالم  الشماليهأمريكا ❹ الجنوبيهأمريكا ❺ استراليا❻

أوروبا❸افريقيا❷اسيا ❶قارات العالم القديم

المحيط االطلسي❸المحيط الهندي❷المحيط الهادي❶المحيطات



22عدد دول الوطن العربي

في الجناح االسيويالعربيهمن الدول  12

-اسوري-لبنان-األردن-فلسطين-اليمن-سلطنه عمان-البحرين-االمارات-قطر-الكويت-السعوديهالعربيهالمملكة )
(العراق

في الجناح االفريقي يبلغ عددهاالعربيهمن الدول  10
(جزر القمر–الصومال -جيبوتي-موريتانيا-المغرب-تونس-الجزائر-السودان-ليبيا-مصر)

الوطن العربي



الخليج العربي⑦بحر عمان⑥بحر العرب⑤البحر األحمر④البحر المتوسط③المحيط الهندي②المحيط األطلسي①اهم محيطات والبحار في الوطن العربي



مضيق جبل طارق③مضيق باب المندب②مضيق هرمز①اهم المضائق في الوطن العربي

مضيق هرمز
يربط بين الخليج العربي وبحر عمان

مضيق باب المندب
العرباالحمروبحريربط بين البحر  مضيق جبل طارق

يوالمحيط االطلسالبحرالمتوسطيربط بين 



العربيةالجزيرهدول شبه  لبحرينمملكة ا⑥الكويت⑤اليمن④سلطنه عمان③المملكة العربية السعودية②دوله االمارات العربية المتحدة① قطر⑦

العربيةالجزيرهالبحار والمحيطات في شبه  خليج عدن⑥بحر العرب⑤البحر االحمر④بحر عمان③الخليج العربي②المحيط الهندي①

بحر عمان



بحر 
عمان

:  ،، تطل دولة اإلمارات # 
الشمالجههالعربي من الخليج -
عمان من جهة الشرقبـــحـر -

ربي جنوب والجنوب الغالسعوديهتقع المملكة العربية # 
االمارات

.سلطنه عمان في شرق دوله االمارات
قطر تقع في غرب دوله االمارات

.....مدار السرطان...دائرة العرض الرئيسة التي تمر بدولة اإلمارات 



،، من خالل الخريطة التي أمامك حوط البحر والخليج # 
: الذي تطل عليها دولة اإلمارات ثم اكتبها 

..............................الخليج -
..............................بـــحـر -

.ارسم دائرة حول المضيق الموجود في الخريطة# 

بحر 
عمان

تم إعالن قيام 

دولة اإلمارات في 

ديسمبر           م 2

تبلغ مساحة اإلمارات

2كم 83,600
1971 

.العالم القديمقلبفي تقع دولة اإلمارات▪
اوروباو افريقياو اسياقارات العالم القديم هي ▪
اسياقارةجنوب غرب تقع دولة اإلمارات في▪
شرق الوطن العربيتقع دوله االمارات في    ▪
العربيهالجزيرهشبه شرقتقع دوله االمارات في     ▪
قاره اسياتقع دوله االمارات في      ▪



:  اكتب مدالوالت األرقام 

---------------قارة .1

---------------قارة.2

---------------قارة .3

----------------قارة.4

----------------قارة .5

--------------المحيط.6

--------------المحيط.7

--------------المحيط.8
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........................تقع دولة اإلمارات في قارة 

حوط دولة اإلمارات على الخريطة

آسيا

اأفــريقي

أمريكا أوروبـــا
الشمالية

أمريكا 
الجنوبية

استراليا

الجزيرة العربيةمن شبه.................الجهةتقع دولة اإلمارات في 
لون اإلمارات على الخريطة

الـــوطــن العربـــــي

الوطن العربي ............................تقع دولة اإلمارات في 
دولة اإلمارات على الخريطةلون

تم إعالن قيام 

دولة اإلمارات في 
.........................................

تبلغ مساحة اإلمارات

2كم ..................................

.....................................دائرة العرض الرئيسة التي تمر بدولة اإلمارات 



في الخريطة الصماء التي أمامك اكتب عليها 

الدول المجاورة والمسطحات المائية

ودائرة العرض الرئيسة

ثم لون الخريطة

العربيهالجزيرهدول شبه اكتب على الخريطة # 
المائيهاكتب المسطحات # 
المائيهاكتب المضائق # 



الكويت

السعوديهالمملكة العربية 

قطر
دوله االمارات 
العربية المتحدة

اليمن

البحرين

العربيةالجزيرهدول شبه 
اهم المضائق في شبه الجزيرة العربية

مضيق هرمز

مضيق باب المندب



آسيا

أفــريقيا

أمريكاأوروبـــا
الشمالية

استراليا

.العالم القديم......................في تقع دولة اإلمارات▪
و ..................... و .................. قارات العالم القديم هي ▪

........................
...........................تقع دولة اإلمارات في جنوب غرب قارة ▪
حوط دولة اإلمارات على الخريطة▪
: اكتب المحيطات التالية على الخريطة ▪
المحيط –المحيط األطلسي –المحيط الهندي –المحيط الهادي ) 

(المتجمد الشمال 

الوطن العربي ............................تقع دولة اإلمارات في ⚫
.دولة اإلمارات على الخريطةلون⚫

من شبه.....................الجهة تقع دولة اإلمارات في ⚫
الجزيرة العربية

لون اإلمارات على الخريطة⚫

أقرأ خريطة  ثم أستكمل اآلتي

أقرأ خريطة  ثم أستكمل اآلتي

أقرأ خريطة  ثم أستكمل اآلتي



أكمل الجدول أسفل الخريطة ولون المياه التي تطل عليها دولة اإلمارات

أنا السهل الساحلي الغربيأنا السهل الساحلي الشرقيالمقارنهأوجه 

على الخريطةعلى الخريطةلون

طويلقصيرالطول

واسعضيقالعرض

-عجمان-الشارقة-دبي-ابوظبيكلبا-خورفكان-الفجيرهاهم المدن
الخيمهراس -ام القيوين

كثرة الجزر–كثيره التعرج االستقامةالتعرج

أكمل الجدول أسفل الخريطة ولون المياه التي تطل عليها دولة اإلمارات

أنا السهل الساحلي المقارنهأوجه 
...........................

أنا السهل الساحلي 
...........................

على الخريطةعلى الخريطةلون

------------------------------------------------الطول

----------------------------------------------العرض

-----------------------------------------------اهم المدن

---------------------------------------------------------التعرج









الجزائرجرينشخط التي يمر بها العربيهالدوله



البحر األحمرالبحر الذي يفصل بين جناحي الوطن العربي االفريقي واالسيوي  
المحيط األطلسيالمحيط الذي يحد الوطن العربي من الغرب 

ايرانالشرق  جههدوله اسالميه غير عربيه تجاور الوطن العربي من 
البحر األحمر والبحر المتوسطقناه السويس تربط 

للوطن العربي الشمال الغربي جبال اطلس تقع في 



المحيط الهادي

المحيط االطلسيالمحيط الهادي
(االطلنطي)

المحيط الهندي

البحر المتوسط

بحر عمان




