
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/7social                   

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

  

                  https://almanahj.com/ae/7social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 الدرس األول " الموقع الجغرافي وأهميته"                                                     

 : ما المقصود بالمصطلحات اآلتية؟1س

 مفهومه المصطلح
 الطول والعرض.موقع المكان بالنسبة لخطوط  الموقع الفلكي
 المكان منسوًبا إلى البحار أو الدول المجاورة له الموقع النسبي
 المكان من حيث المساحة التي يشغلها الموقع المكاني

 ما أهمية موقع شبه الجزيرة العربية من النواحي اآلتية: 2س

 األهمية من الناحية
 ساعد على قيام دول ونشوء حضارات الحضارية

 واألماكن المقدسة مركز إشعاع روحي ومهبط الديانات صارت الدينية
  –وجود المادة الخام والموانئ  –تنوع اإلنتاج الزراعي والحيواني  االقتصادية

 تنافس الدول األجنبية على السيطرة على شبه الجزيرة العربية 
 أكمل الجمل اآلتية:: 3س

 [60-34،  32 -12]    خطي طول .... وبينتقع شبه الجزيرة العربية بين دائرتي عرض.......  -1
 وفي ......... لقارة آسياتقع شبه الجزيرة العربية في النصف..... من الكرة األرضية،   -2

 الجنوب الغربي[ –] الشمالي  
 وتطل على مسطحات مائية مثل..... يحد الجزيرة العربية من جهة الشمال .........،   -3

 المحيط الهندي والبحر األحمر[ –] العراق واألردن   

 مضيق باب المندب[ –] مضيق هرمز  من المضايق المائية في شبه الجزيرة العربية .....و......   -4

 مليون[ 3]  تبلغ مساحة شبه الجزيرة العربية ما يزيد عن.....كم  -5

 ] الماء والتربة[           العربية........و........من العوامل التي شجعت على االستقرار والزراعة في شبه الجزيرة   -6

 حمير[ –سبأ  –] معين                    قامت في جنوب الجزيرة العربية ثالث دول هي........و.........و......  -7

  قامت في شمال الجزيرة العربية أربع دول هي ........ و.......... و........... و.......... -8
 األنباط[ –الغساسنة  –الحيرة  –] تدمر  

  تمتعت شبه الجزيرة العربية بأهمية اقتصادية بسبب وجود ....... وتمتعت بأهمية تجارية بسبب وجود..........  -9
 الموانئ[ –] المواد الخام                                                                               

  األجنبية للسيطرة على شبه الجزيرة العربية خاصة بعد اكتشاف ........ و......تنافست الدول -10
 الغاز الطبيعي[ –] النفط                                                                
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

المساحة هي ..........  صغر دولة من حيث أكبر دولة في دول شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة هي ........... بينما أ-11
 الرابع[ –البحرين  –] السعودية  وتحتل دولة اإلمارات المركز........ من حيث المساحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدرس الثاني " تضاريس شبه الجزيرة العربية"                                             

 عرف المصطلحات والمفاهيم اآلتية: 1س
 تعريفه المصطلح

 هي التي نتجت لحركات باطنية بطيئة أدت لضغوط جانبية االلتوائية لالجبا
أصابت الصخور الصلبة فأدت إلى ارتفاع بعضها وانخفاض هي التي نتجت عن حركات بطيئة،  الجبال االنكسارية

 البعض اآلخر
 هي أرض منخفضة مستوية السطح السهول

 
 أكمل ما يأتي: 2س
 ] سلسلة جبال عمان[ من الجبال االلتوائية في شبه الجزيرة العربية............ -1

    من الجبال االنكسارية ........ و........ و....... و.......... -2
 جبال اليمن[ –جبال الحجاز  –جبال عسير  –] جبال مدين  

 غزارة األمطار[]  تضم جبال عسير عدًدا كبيًر من المدن بسبب ..........  -3

 ] الجبل األخضر[ يعد ........... في عمان من أعلى قمم جبال عمان   -4

   .............. أعلى القمم الجبلية في شبه الجزيرة العربية قمة ........... والتي توجد في -5
 مرتفعات اليمن" جنوب صنعاء"[ –] قمة جبل النبي شعيب                                      

 سهول اإلحساء[ –] سهول تهامة  في شبه الجزيرة العربية.........و......... من أبرز السهول  -6

توجد هضبة نجد في ....... الجزيرة العربية، بينما توجد سهول اإلحساء في .........، وتوجد هضبة حضرموت في .........  -7
 أقصى الجنوب[ –شرق  –] وسط  

 سهول ساحلية[ –] سهول فيضية  تنقسم السهول إلى نوعين هما........... و...........  -8

 بم تفسر: 3س

 رغم سقوط األمطار عليها. قلة السكان في جبال مدين-1

 ج بسبب صعوبة المواصالت والتنقل ألنها جبال شاهقة االرتفاع.

 .ضيق السهل الساحلي الممتد بمحاذاة ساحل البحر األحمر-2

 بسبب وجود سلسلة جبال البحر األحمر.ج 
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 قلة الموانئ على ساحل البحر األحمر.-3

 ج بسبب ضيق الساحل

 حضرموت.قلة عدد السكان في هضبة  -4

 تركها السكان وهاجروا إلى جنوب آسيا. ج ألنها هضبة قاحلة جرداء

 : صنف الظواهر التضاريسية اآلتية حسب الجدول:4س

هضبة  –وادي السمائل  –جبال اليمن  –جبال الحجاز  -سهول تهامة  –جبال مدين  –جبال عمان   -جبال عسير  -هضبة حضرموت  ]
 [وادي الباطن –سهول اإلحساء  –نجد 

 أودية سهول هضاب جبال انكسارية جبال التوائية
 -جبال الحجاز –جبال مدين  جبال عمان

 جبال اليمن –جبال عسير 
هضبة  -هضبة نجد

 حضرموت
 -سهول تهامة

 سهول اإلحساء
 –وادي السمائل 

 وادي الباطن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرة العربية"الدرس الثالث" المناخ والنبات الطبيعي في شبه الجز                                                          

 عرف المصطلحات اآلتية: 1س

 التعريف المصطلح
 على السنتيمتر المربع من سطح األرض هو وزن عمود الهواء الضغط الجوي
 هو جزء من سطح األرض له خصائص وصفات معينة تميزه عن غيره  اإلقليم المناخي

 12السنة مقسوًما على مجموع متوسطات درجات الحرارة الشهرية في  المتوسط الحراري السنوي
 : ما العوامل المؤثرة في مناخ شبه الجزيرة العربية؟2س

 أشكال التضاريس –توزيع اليابس والماء  –ج الموقع الفلكي 

 ما هي عناصر المناخ؟ :3س

 األمطار. –الرياح  –ج درجة الحرارة 

 العربية؟: ما أهم األقاليم المناخية والنباتية الموجودة في شبه الجزيرة 4س

 اإلقليم الموسمي. –ج اإلقليم الصحراوي الحار 
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 ة؟: ما أنواع نبات إقليم الصحاري الحار 5س

 نباتات معمرة مثل" النخيل والغاف" -2نباتا حولية مثل" الفقع والحميض"                    -1ج 

 الموسمية في شبه الجزيرة العربية؟: ما أنواع األقاليم  6س

 الموسمي ذو األمطار الشتوية -2األمطار الصيفية             الموسمي ذو  -1ج 

 كيف أثر كل عامل مما يأتي في مناخ شبه الجزيرة العربية: 7س

 كيف أثر في المناخ العامل
 وقع معظم الجزيرة العربية في اإلقليم الصحراوي الحار الذي يتميز بارتفاع الحرارة الموقع الفلكي

 ساعدت في تلطيف درجة الحرارة وهبوب الرياح على شبه الجزيرة العربية توزيع اليابس والماء
 تؤثر في عناصر المناخ " الحرارة والرياح واألمطار" أشكال التضاريس

 : بم يتميز اإلقليم الصحراوي الحار؟8س

 زيادة سطوع الشمس. –ندرة األمطار  –ج يتميز بارتفاع درجة الحرارة 

 المائية التي تطل عليها شبه الجزيرة العربية؟: ما أهم المسطحات 9س

 بحر العرب. –الخليج العربي  –ج البحر األحمر 

 : ما أهم أشكال التضاريس في شبه الجزيرة العربية؟10س

 ج  الجبال والهضاب والسهول.

 : ما أنواع الرياح التي تهب على شبه الجزيرة العربية؟11س

 الرياح الشمالية الشرقية الدائمة -2                الرياح الشمالية في فصل الشتاء  -1ج 

 الرياح الموسمية تهب على اليمن وجنوب السعودية في الصيف -4الرياح المحلية                    -3   

 : بم يتصف اإلقليم الصحراوي؟ 12س

 ارتفاع درجة الحرارة صيًفا وبالبرودة شتاًء. -1ج 

 ارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي. -2    

 تسقط فجأة على مناطق محدودة. األمطار قليلة وغير منتظمة -3   

 بعد اإلقليم الصحراوي فقيًرا في غطائه النباتي. -4   
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 أكمل ما يأتي:: 13س

 [15 – 45]   .....إلى ...... وفي الشتاء متوسط درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية في الصيف  يصل  -1
 ] الشمال[ تقل درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية كلما اتجهنا نحو.........  -2

  من أنواع الرياح المحلية التي تهب على دول شبه الجزيرة العربية......و........و......و...... -3
 السهيلي[ –الطوز  –الكوس  –] السموم  

  اإلمارات........ اسًما منها .......و..........و........... للرياح المحلية التي تهب على دولة  -4
 المطلعي[ –الفياضة  –المزر  – 13]  

    تسقط األمطار شتاًء على .........و..........و.............   -5
 شمال شبه الجزيرة العربية[ –ساحل الخليج العربي  –] جبال عمان  

 جنوب عسير[ –] مرتفعات اليمن  ................و..............تسقط األمطار صيًفا على   -6

 السمر[ –السنط ]  من أنواع األشجار في اإلقليم الموسمي أشجار........ و.........  -7

 : قارن بين كل من:14س

 اإلقليم الموسمي ذو األمطار الشتوية اإلقليم الموسمي ذو األمطار الصيفية وجه المقارنة
 ارتفاع درجات الحرارة وسقوط األمطار صيًفا -1 مميزاته

 يسود فيه نوع من الغابات  -2
 سقوط األمطار شتاءً 

 جبال عمان واإلمارات العربية المتحدة جبال عسير واليمن أماكن تواجده
 

 العربية"سكان شبه الجزيرة الدرس الرابع"                                                                     

 في شبه الجزيرة العربية؟ما خصائص النمو السكاني : 1س

 تجانس السكان من حيث الدين واللغة والتاريخ. –انخفاض الكثافة السكانية  –ج النمو السريع للسكان 

 : ما دور الدين اإلسالمي في زيادة معدالت المواليد في شبه الجزيرة العربية؟2س

 المبكر واإلنجاب.ج حيث يدعو الدين إلى الزواج 

 ما أسباب النمو السكاني السريع في دول شبه الجزيرة العربية؟: 3س

 الزيادة الطبيعية عن طريق زيادة عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات. -1ج  

 الزيادة غير الطبيعية عن طريق الهجرة.-2   
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 : ما أسباب وعوامل الهجرة؟4س

 عوامل بشرية مثل توفر فرص العمل أو نتيجة الحروب. -2              عوامل طبيعية مثل تغير المناخ    -1ج 

 ما أثر الهجرة على سكان دول شبه الجزيرة العربية؟: 5س

 انتشار بعض الظواهر السلبية مثل تشويه اللغة العربية. –اختالف نسبة الحضر  –ج تغير عدد السكان ونموهم 

 : ما المقصود بتركيب السكان؟6س

 السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر والنوع والحالة االجتماعية.ج الخصائص 

 : ما أنواع تركيب السكان؟7س

 التركيب العمري للسكان وهو توزيع السكان على فئات األعمار المختلفة. -1ج 

 التركيب النوعي للسكان وهو توزيع السكان بين الذكور واإلناث.-2   

 سكان شبه الجزيرة العربية؟ : ما العوامل المؤثرة في توزيع8س

 التربة[ –التضاريس  –العوامل الطبيعية مثل ] المناخ  -1ج 

 الحروب والمشكالت السياسية[ –النقل والمواصالت  –العوامل البشرية مثل] الحرفة -2   

 : ما المقصود بالكثافة العامة للسكان؟9س

 ج نصيب الكيلومتر الواحد من األفراد.

 يأتي:: أكمل ما 10س

 [25]  تبلغ الكثافة العامة للسكان في شبه الجزيرة العربية حوالي ...... نسمة في كم              -1
 الجبال[ –] السهول  تستقطب.......... معظم السكان بينما يقلون في ......... -2

 استقرار[ –] طرد  تؤدي الحروب إلى ......  السكان بينما يؤدي السالم لـ....... السكان -3

 ] مأرب[ السكان من شبه الجزيرة العربية بعد انهيار سد ......... هاجر  -4

 [63]  تبلغ نسبة الذكور إلى اإلناث في دول شبه الجزيرة العربية ......%  -5
 [74.5 ] ترتفع نسبة الشباب في دول شبه الجزيرة العربية إلى .......%  -6
 [1.3 – 5.7]  بينما المعدل العالمي.......%النمو السكاني في دول شبه الجزيرة العربية .......%  -7
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

           الدرس الخامس" األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية"                                                     

 : ما أنواع األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية؟1س

 األسماك والغوص على اللؤلؤ والرعي والزراعةصيد أنشطة قديمة مثل  -1ج 

 أنشطة حديثة مثل استخراج النفط والغاز الطبيعي والتعدين.-2   

 نشأة األنشطة االقتصادية الحديثة في دول شبه الجزيرة العربية؟: ما اهم عوامل 2س

 تبني الحكومات خطًطا تنموية طموحة. –التطورات التكنولوجية  –ج اكتشاف النفط 

 : بم تفسر: 3س

 تدهور مهنة الغوص على اللؤلؤ. -1

 بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي في اليابان واكتشاف النفط. 

 تعد مهنة الرعي من الحرف التقليدية في دول شبه الجزيرة العربية -2

 بسبب توفر مساحات واسعة من المراعي.

 الفواكهمعظم المزروعات و نجاح دول شبه الجزيرة العربية في زراعة  -3

 بسبب التقنيات الزراعية الحديثة وتوسيع الرقعة الزراعية واستصالح األراضي واالهتمام بالتربة وبالزراعة المحمية.

 لعبت التجارة دوًرا ؤئيًسا في حياة سكان شبه الجزيرة العربية  -4

 بسبب أنهم كانوا إما تجارصا أو وسطاء تجاريين أو ناقلين للتجارة أو حماة لطرق سيرها.

 في دول شبه الجزيرة العربية. وازدهار التجارة نشاط حركة الصادرات والواردات  -5

 بسبب تطور اإلنتاج وتطور وسائل زطرق نقل السلع والبضائع.

 ما المقصود بكل مصطلح مما يأتي:: 4س

عدادها للتصنيع.:  التعدين -1  هو استخراج المعادن من باطن األرض وتنقيتها وا 

 : هي استخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي من باطن األرض.الصناعات االستخراجية   -2

 : هي تحويل المواد الخام إلى منتجات مفيدة لالستهالك.الصناعات التحويلية  -3
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 ما أبرز النتائج االجتماعية التي ترتبت على إنتاج النفط؟: 5س

 االستقرار.ج ارتفاع نسبة الحضر، وانتقال السكان من حياة البداوة إلى حياة 

 : ما اهم مقومات الصناعة في دول شبه الجزيرة العربية؟6س

 األسواق المحلية والخارجية –مصادر الطاقة  –رؤوس األموال  –األيدي العاملة  –المواد الخام  –ج طرق المواصالت 

 : ما أنواع الصناعة في شبه الجزيرة العربية؟7س

 الصناعة التحويلية. –ج الصناعة االستراتيجية 

 : أكمل ما يأتي:8س

 المواد الغذائية[ –] المعدات الكهربائية من اهم الواردات في دول شبه الجزيرة العربية..........و.......... -1

 الغاز الطبيعي[ –] النفط  في دول شبه الجزيرة العربية .......و...........من اهم الصادرات  -2

   و........... نشاط تجاري واسع في تجارة ............ و..............كان لمملكة .......   -3
 التوابل[ –العطور  –معين  –] سبأ  

 ] المسكوكات[ سمى العرب قديًما صناعة النقود باسم .......... -4

 اشتهرت اليمن بصناعة.......... واشتهرت المدينة بصناعة.........  و..........  -5

 البسط والخيام[ –الحدادة  –السيوف والدروع  –الحلي  –] البرد اليمانية ......... و......... واشتهرت مكة بصناعة
  بحوالي ......% من اإلنتاج العالمي للنفط، وأبرز الدول المنتجة ..........و..........  تساهم دول شبه الجزيرة العربية  -6

 اإلمارات[ –السعودية  – 23]                                                                                 

تساهم دول شبه الجزيرة العربية بحوالي ......% من اإلنتاج العالمي للغاز الطبيعي، وأبرز الدول المنتجة ..........و..........  -7
 السعودية[ –قطر  – 12]  

  للنفط، وأكبر دولة في احتياطي هي دولة.........  العالمي من االحتياطي حوالي ......% تمتلك دول شبه الجزيرة العربية  -8
 السعودية[ – 39]                                                                                 

 سلطنة عمان[ –] السعودية و......                 يوجد معدن الحديد والفوسفات في دولتي.......   -9

 ] السعودية[ أما معدن الذهب فيوجد في .......... -10

 اإلمارات[ –عمان  –] السعودة  ومعدن النحاس يوجد في دول ........و...........و............. -11

 اإلمارات[ –] السعودية  يوجد الملح الصخري في ..........و........... -12

 ليوا[ –] غياثي  دولة اإلمارات العربية المتحدة مشروع.......... و......... من المشروعات الزراعية في -13
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 1ملزمة الدراسات للفصل األول  الدراسات االجتماعية -الفصل األول  

 الحبوب[ –التمور  –] البن من أهم المنتجات الزراعية في دول شبه الجزيرة العربية ....... و........... و.........-14

 [10.7]  العربية.حوالي .....% من مجموع األيدي العاملة في شبه الجزيرة يعمل بالزراعة -15

 البجرين[ –] اليمن  ترتفع نسبة العاملين بالزراعة في ........... وتنخفض في........... -16

 ] خمس[ ما يزيد على ........ اإلنتاج العربي من الثروة السمكية.تنتج دول شبه الجزيرة العربية  -17

 صيد األسماك[ –] الغوص العربية قديًما........ و..........من النشطة االقتصادية التي مارسها سكان شبه الجزيرة  -18

 كمل الجدول التالي:: أ9س

 اهم موانئ التصدير أهم حقول النفط والغاز أهم المناطق الزراعية الدولة
 ميناء زايد –جبل علي  حقل بوحسا –حقل باب  أبو ظبي –العين  اإلمارات
 ينبع -الدمام  حقل السفانية –حقل الغوار  واحة حرض –المدينة  السعودية
 ميناء الفحل حقل يبال –حقل النمر  واحة نزوى –ظفار  عمان
 رأس عيسى حقل عليف –حقل كمعال  حضرموت -مأرب  اليمن
 جزيرة حلول –أم سعيد  حقل العد الشرقي –حقل الدخان  روضة الفرس قطر

 سترة عوالي - حقل أبو سعفة  - البحرين
 الجزيرة الصناعية –األحمدي  حقل الروضتين –حقل برقان  منطقة الواحة الكويت
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