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 شبه الجزيرة العربية: الموقع والثروات الطبيعية

 
 الخصائص الطبيعية:أوالً: 

 جنوب غرب آسيا.الموقع:  -1
 من مساحة الوطن العربي(. %31)المساحة:  -2

 حار وجاف )كثرة الصحارى وقلة النباتات(.المناخ:  -3

 مضيق هرمز. -ندبمضيق باب المالمضائق:  -4
 لسواحل والسفوح الجبلية.بعض ااألراضي الزراعية:  -6

 ثانياً: النفط والغاز الطبيعي:
 تحتوي دول شبه الجزيرة العربية على أكبر كمية من احتياطي النفط في العالم. -

 تجمع معظم حقول النفط في شرق شبه الجزيرة العربية. -

 أهم حقول النفط: حقل الغوار )السعودية(. -

 أهم حقول الغاز: حقل الشمال )قطر(. -

 نقل النفط الخليجي إلى األسواق العالمية بواسطة ))ناقالت النفط((. -
 * أهمية النفط في حياة سكان شبه الجزيرة العربية:

 أنه أساس االقتصاد الخليجي. -3

تحقيق نهضة شاملة في مختلف القطاعات )العمران، التعليم، الزراعة، الصناعة،  -2

 الصحة، المواصالت(.

 ألرياف.ازدهار المدن وا -1

 تحسن مستوى المعيشة. -4
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 شبه الجزيرة العربية: النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
 النشاطات االقتصادية للسكان:أوالً: 

 الزراعة: -أ
 تمارس في الواحات وعند بعض السواحل والسفوح الجبلية.

 :المشاكل التي تواجهها الزراعة في شبه الجزيرة العربية* 
 قلة المياه. -3

 ضيق مساحة األراضي الصالحة للزراعة. -2

 :الحلول المعتمدة لحل مشكالت الزراعة في الجزيرة العربية* 
 التوسع في استخدام المياه الجوفية. -3

 إقامة السدود. -2

 استخدام األسمدة الكيماوية. -1

 إقامة مزارع حديثة لتربية األبقار والدواجن. -4

 البن. -الخضار -القمح -التمور * المحاصيل:

 الصناعة:  -ب
 .والمواد الخام)النفط والغاز الطبيعي(  مصادر الطاقةاعتمادها على  -

صننناعة البتروكيماويننات )األسننمدة الكيماويننة ومننواد البالسننتيو(، ا سننمنت، ومننواد البنننا ،  أهممم الصممناعات: -

 والحديد، واأللمونيوم، والصناعات الغذائية، األدوات الكهربائية، بنا  السفن.

 مزدهرة. لماذا؟ التجارة: -ج

 الموقع االستراتيجي. -3

 تحسن مستوى معيشة السكان. -2

 توافر أموال النفط. -1

 ثانياً: توزيع السكان:
 في العواصم والمدن الكبرى للعمل في التجارة والخدمات والنفط والصناعة والصيد البحري. التركز: -

 في الزراعة والرعي. القسم األكبر من سكان اليمن وعمان يعملون -

 في تراجع. لماذا؟ * حياة البداوة:

 هجرة السكان نحو المدن. -3

 تنمية األرياف والبوادي. -2
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 المشرق العربي: الموقع والثروة الزراعية
 الخصائص الطبيعية: أوالً:

 .في القسم اآلسيوي من الوطن العربيالموقع:  -1

 لعقبة )جنوبا (، الخليج العربي )شرقا (.(، خليج اغربا  البحر المتوسط )البحار:  -2
 من مساحة الوطن العربي. % 6المساحة:  -3
 الجبال والسهول الغربية.المتوسطي:  -المناخ: أ -4

 في بادية الشام.شبه الصحراوي:  -ب  

 .باقي المناطق )الشرقية والوسطى(الصحراوي:  -ج  

 متنوعة؛ لتنوع المناخ.الزراعة: ثانياً: 

 المحاصيل المنطقة لتعريفا الزراعة

 المروية

هي الزراعة التي 
تعتمد على الري من 
األنهار أو اآلبار أو 
األفالج في فترات 

 الجفاف

 المنطقة المتوسطية

الَحْمضيات )البرتقال 
واليوسفي  نوالليمو

والغريب فروت(، 
الموز، التفاح، 
الكمثرى، الكرز، 
 الخضر، القطن.

 البعلية
هي الزراعة التي 

وى من مياه تر
 األمطار

المناطق الداخلية 
 شبه الصحراوية

الزيتون، والحبوب 
 )القمح، الشعير(.

 
 ثالثاً: الثروة النباتية والحيوانية:

 النبات:  -

 (اأَلْرزعلى سفوح الجبال )السنديان، الصنوبر، * غابات: 

 في البادية.* مراٍع: 

 غنام، الماعز، األبقار، الخيول(الدخل الزراعي )المواشي: األ)ثلث(  3/1الحيوان:  -
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 المشرق العربي: النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
 :النشاطات االقتصاديةأوالً: 

 الصناعة: -1
 .)سوريا( بسبب توافر المواد األولية )القطن والصوف( :صناعة النسيج -أ

 .المجففة والخضار صناعة السكر، الزيوت النباتية، المعلبات، الفاكهة :الصناعات الغذائية -ب

 .النحاس( -قليلة )الحديد المواد األولية المعدنية: -ج

 من البوتاس والفوسفات ويكثران في األردن وفلسطين. :األسمدة الكيماوية -د

 العراق وسوريا. البتروكيماويات: -هـ

تحويننل المنتجننات الصننناعية الجنناهزة إلننى مصنننوعات  صممناعة التجميممع والتركيممب: -و

 بالتجميع والتركيب، مثل: صناعة الجرارات والسيارات.استهالكية 

 التجارة والخدمات: -2
 في بلدان المشرق العربي: ارةجأسباب نشاط الت -
 الموقع االستراتيجي )بين الخليج العربي والبحر المتوسط(. -3

 .قيام الموانئ: البصرة )العراق(، الالذقية )سوريا(، العقبة )األردن(، بيروت )لبنان( -2

 أسباب ازدهار السياحة في المشرق العربي: -
 اعتدال المناخ. -3

 تنوع اآلثار التاريخية. -2

 تطور الخدمات السياحية. -1

 :توزيع السكانثانياً: 
السننهول السنناحلية المتوسننطية، الجبننال المطلننة عليهننا، أوديننة األنهننار، المنندن * التركممز: 

 والعواصم )الهجرة إليها من األرياف(.

 يمارسها سكان القرى وعلى سفوح الجبال.اعة: * الزر
 الداخل. في* تربية المواشي: 
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 وادي النيل: الموقع والثروة الزراعية
 الخصائص الطبيعية:أوالً: 

 .شمال شرق إفريقيا :الموقع -
 .مرور نهر النيل في دولتيه: مصر، السودانسبب التسمية:  -
 من مساحة الوطن العربي. % 22المساحة:  -
 لمناخ:ا -
 (: أغلب أراضي مصر والسودان.صحراوي)المداري الجاف  -

 جنوب السودان.المداري الرطب:  -
 ثانياً: الزراعة:

 طرق االستفادة من مياه نهر النيل: -
 استعمال الشادوف لرفع المياه. -3

 حفر القنوات. -2

 بنا  السدود )كالسد العالي في مصر(. -1

 مروية.نوع الزراعة:  -
القطن )طويل التيلة(، القمح، الذرة، األرز، قصب السكر، الفول السنوداني، صيل: المحا -

 الخضار.

 ثالثاً: الثروة النباتية والحيوانية:
 النبات:  -
جنوب السودان. لماذا؟ وتستغل في إنتاج األخشاب والصمغ العربي  :الغابات المدارية -1

 من ا نتاج العالمي منه(. %08)السودان تنتج 
 في السودان حيث تربى الماشية )األبقار واألغنام(.لمراعي: ا -2
 من نهر النيل، بحيرة ناصر )مصر(، البحر األحمر، البحر المتوسط.الثروة السمكية:  -
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 وادي النيل: النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
 :الصناعةأوالً: 

 مقومات الصناعة
 
 
 
 

عة النسنيج، تعلينب الخضنر، صنناعة الحديند والصنلب صنناالصناعات فمي وادي النيمل:  أهم* 

 استخراج السكر )السودان(.)مصر(، 

 :التجارة والخدماتثانياً: 
 لماذا ازدهرت التجارة في مصر؟ -
 ألنها تطل على البحر المتوسط والبحر األحمر وتعبر أراضيها قناة السويس.الموقع:  -1

  )السودان(. سوادنسعيد )مصر(، مرفأ بور مرفأ ا سكندرية، مرفأ بور قيام المرافئ:  -2
 ما دور نهر النيل في المواصالت؟ -

 نقل البضائع والركاب.

 لماذا تنشط السياحة في مصر؟ -
بسننبب وجننود معننالم أثريننة مهمننة فنني أراضننيها، كاألهرامننات، والمعابنند القديمننة، والمسنناجد، 

 والمتاحف.

 :توزيع السكان وأنماط معيشتهمثالثاً: 
 طق الواقعة على جانبي النيل والدلتا: معظم السكان ويمارسون:المنا -1
 في الريف.الزراعة وتربية المواشي:  -أ

 في المدن.الصناعة والتجارة والخدمات:  -ب
 عند السواحل.صيد األسماك والمالحة:  -ج
 تربية الماشية وزراعة النخيل.الواحات:  -2
 نسمة. 32 888 888القاهرة < الهجرة من األرياف نحو المدن:  -

 المواد األولية
هننني منننواد تسنننتخرج منننن بننناطن 
األرض كالنفط أو المعنادن أو منن 
النبننات أو الحيننوان وتسننتخدم فنني 

 الصناعة 

 مصادر الطاقة
هننني المنننواد المسنننتخدمة فننني توليننند طاقنننة 
لتشنننغيل اآلالت وأهنننم مصنننادرها: الننننفط، 

 والفحم الحجري، والكهربا .

 لةاأليدي العام
 متوافرة ورخيصة
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 المغرب العربي الكبير: الموقع والثروة الزراعية
 :الخصائص الطبيعيةأوالً: 

 في القسم اإلفريقي من الوطن العربي. :الموقع -1
 .البحار والمحيطات: البحر المتوسط )شماال (، المحيط األطلسي )غربا (  -2

 .المضائق: مضيق جبل طارق -1

 لوطن العربي.من مساحة ا %42المساحة:  -4

 المناخ -2

 

 

 

 

 ثانياً: الزراعة
 
 
 

 ثالثاً: الثروة النباتية والحيوانية:
علنى سنفوح جبنال أطلنس: الصننوبر، األَْرز، السننديان )إنتناج األخشناب الغابات:  -1

والفلننين(، نبننات الحلفننا  )ينمننو عننند المسننتنقعات فنني تننونس والجزائننر ويسننتخدم فنني 

 صناعة الورق(.

 في المناطق الداخلية حيث تربى: األغنام والماعز واألبقار.المراعي:  -2
 إنتاج الوطن العربي. 3/2* األسماك: 

 المتوسطي
سفوح لية، السهول الساح

 جبال أطلس

 الصحراوي )المداري الجاف(
)الصحرا   جنوب جبال أطلس
 الكبرى(

 المداري الرطب
 أقصى جنوب موريتانيا

 البعلية
 السفوح الجبلية المطلة عليها.

 * محاصيلها: الحبوب، العنب، الزيتون.

 المروية
قرب مجاري األنهار )مجردة، أم الربيع، السنغال( 

 .ات الري والسدودحيث أقيمت قنو
 * محاصيلها: الخضار، الحمضيات
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 المغرب العربي الكبير: النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
 :الصناعةأوالً: 

 
 
 
 
 

 

حرفننة لننه، صننناعات يدويننة يتخننذها ا نسننان  (:Handicrafts) الصممناعات الحرفيممة -

وتعتمنند علننى الجهنند البشننري، مثننل: صننناعة المنسننوجات المطننرزة، والحلنني، واألواننني 

 .الفضية والنحاسية المزينة بالنقوش

 التجارة والخدمات: :ثانياً 

 * أسباب ازدهار التجارة في المغرب العربي:
 )على البحر المتوسط والمحيط األطلسي(.الموقع الجغرافي االستراتيجي  -1
الننندار البيضنننا ، نواكشنننوط، وهنننران، الجزائنننر، تنننونس، طنننرابلس هممار المممموانئ: ازد -2

 الغرب.

 بسبب مجاورتها ألوربا.إقامة عالقات تجارية مع أوربا  -3
 توافد السياح األوربيين إليها. -4

 :توزيع السكان في المغرب العربيثانياً: 
هة لها، وفي المدن. لماذا؟ بسنبب جفي السهول الساحلية والسفوح الجبلية الموا :التركز -1

 الهجرة الكثيفة الوافدة إليها من األرياف.
 .الزراعة      في الريف                    :القلة -

 .تربية المواشي    في المناطق الداخلية         

 مصادر الطاقة المواد األولية
 النفط والغاز الطبيعي )ليبيا

 والجزائر (
 إنتاج 3/2الجزائر: تنتج  -

 الزراعية الوطن العربي من الغاز.
 الزيتون،
تعليننننننننب 
 الخضر.

 الحيوانية
تعلينننننننننننننب 
األسنننننماو، 
صننننننننننناعة 

 الجلود

 المعدنية
الفوسننننننننفات، 

 والحديد
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 الُقُمر القرن اإلفريقي وجزر

 )الصومال وجيبوتي( :القرن اإلفريقيأوالً: 
             ائص والثروات الطبيعية:الموقع والخص -1

 .شرق إفريقيا: الموقع -أ

 البحر األحمر والمحيط الهندي. البحار والمحيطات: -ب

 مضيق باب المندب. المضائق: -ج

 سهول ساحلية تشرف عليها هضبة داخلية واسعة. السطح: -د

 صحراوي: في معظم المناطق. -3 المناخ: -هـ

 جنوب الصومال.استوائي: أقصى  -2         

 المراعي غالبا . النبات: -و

 توزيع السكان: -2
يتركننزون فنني الهضنناب الداخليننة )بنندو غالبننا ( والبنناقون يمارسننون الزراعننة التقليديننة ،  الصممومال: -أ

 السكان في المدن الساحلية )التجارة والخدمات وصيد األسماو(. 3/2

ارسننون التجننارة والخنندمات المرفئيننة مننن السننكان فنني العاصننمة جيبننوتي، ويم %08 جيبمموتي: -ب

 وصيد األسماو.

 ثانياً: جزر القُُمر:
 يْدَجا((.أكبر جزره ))ْبَخاز   بركاني في المحيط الهنديهي أرخبيل 

 معظمه جبال أو تالل، وهناو سهول ساحلية ضيقة. السطح: -أ

 مداري رطب. المناخ: -ب

 الغابات والمراعي. النبات: -ج

منننهم يعملننون فنني الزراعننة وقطننع  % 08نسننمة )نصننف مليننون(  288888حننوالي  السممكان: -د

 األخشاب وصيد األسماو.

 الفانيال، القرنفل، الموز. المحاصيل الزراعية: -هـ

 العطور. الصناعات: -و

  موروني. العاصمة: -ز
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 ))أشكال التعاون بين دول الخليج العربية(( 
 أوالً: ضرورة التعاون:

 دول تسعى للسيطرة على منطقة الخليج العربي:* المزايا التي جعلت بعض ال
 الموقع الجغرافي المهم )في التجارة والمواصالت(. -3

 أكبر ثروة نفطية في العالم. -2

 * فوائد التعاون بين دول الخليج العربية:
 مواجهة األطماع الخارجية. -3

 استثمار موارد وثروات بلدان الخليج. -2

 تنشيط التبادل التجاري. -1

 تعزيز الروابط بين أبنا  الخليج. -4

 ثانياً: قيام مجلس التعاون الخليجي:
 م(.3003مايو 26-22هـ( الموافق )3483رجب  22 -23في ) -
 الرياض. مقره: -

 * أهداف مجلس التعاون الخليجي:
ة. -3  توثيق روابط األخوَّ

 تحقيق التعاون االقتصادي. -2

 إقامة الَوْحدة بين دول المجلس. -1

 ألبا -شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لمشاريع المشتركة:* ا

 ثالثاً: دور مجلس التعاون الخليجي:
 ترسيخ التضامن العربي+ الدفاع عن القضايا العربية )اليمن(. عربياً: -1

 تقديم الدعم المادي للمسلمين+ الدفاع عن قضاياهم.إسالمياً:  -2

+ تحقيق التقدم في العالم+ توفير المساعدات للدول المساهمة في جهود السالم عالمياً: -3

 الفقيرة.
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 ملخص درس المواطنة السادس )المجالس البلدية(
 أوالً: تعريف المجلس البلدي: 

هيئة تضم مجموعة من األعضاء المنتخبين، ويمثل كل عضو منهم إحدى الدوائر االنتخابية في كل محافظة، ومدة عممل المجلمس أربمع هو 
 .سنوات

 انياً: الخدمات البلدية التي تقدمها المجالس البلدية:ث
 تحسين أوضاع الطرق. -1
 إنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات واألسواق. -2
 تنظيم رخص البناء والهدم والترميم. -3
 وضع األنظمة الخاصة باإلعالنات الدعائية. -3

 ثالث دولة عربية تنشئ بلدية بعد مصر وتونس. ثالثاً: تطور العمل البلدي في البحرين: البحرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في االنتخابات البلدية: االنتخابرابعاً: شروط 
 سنة. 22بلوغ سن  -1
 اإلقامة في الدائرة االنتخابية. -2
 .أن يكون كامل األهلية -3
 

 لعضوية المجلس البلدي: الترشحخامساً: شروط 
 الجنسية البحرينية. -1
 نة.س 32بلوغ سن  -2
 إجادة العربية قراءة وكتابة. -3
 تسديد الرسوم البلدية. -4
 التمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية. -5
 أن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة االنتخابية التي يرشح نفسه فيها. -6

 م1111
 أول بلدية

 م1122
بداية 
تشكيل 

المجالس 
 البلدية 

 م1124
أول 

انتخابات 
 بلدية

 م1152
مشاركة المرأة 
في االنتخابات 

 البلدية

1193 
إنشاء 

هيئة بلدية 
 مركزية

 م2222
إعادة تشكيل 

المجالس 
 البلدية
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         ملخص درس المواطنة السابع للصف الخامس )حقوق الطفل(

 م(:1191ق الطفل )أوالً: اتفاقية حقو
 دول األمم المتحدة.أطرافها:  -
 رعاية الطفل اجتماعيا  وثقافيا  وصحيا ، وحماية حقوقه من االنتهاو.أهدافها:  -
 انضمام البحرين التفاقية حقوق الطفل.م(: 1111) -

 ثانياً: حقوق الطفل:
 مباشر أو غير مباشر للطفل كل فعل أو امتناع يؤدي إلى أذىالحماية من سوء المعاملة واإلهمال:  -1

: التحننذير، ا يننداع فنني إحنندى مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة أو مركننز رعايننة إنشننا  محكمننة خاصننة بالطفننل الحنندثدور الدولممة: 
 .(وتدريبية : رعاية خاصة )برامج إرشادية وتعليميةاألحداث

 .نموه الجسمي والعقلي عدم تشغيل أو إجباره على عمل يعوق تعليمه والحماية من االستغالل:   -2
 سنة. 19سنة ومحلياً:  15سن التوظيف في وزارة الدفاع عالمياً:  -
 منع اختطاف األطفال وبيعهم. -

 * واجبات الطفل لحماية نفسه من الخطف:
 ال تقبل أي هدية ممن ال تعرفهم. -أ
 ال تدخل في حوار مع الغربا . -ب
 .تجنب الخروج في فترات غير مناسبة كالليل -ج
 أخبر والديو باألماكن التي تذهب غليها. -د

 استشر والديو في صداقاتو. -هـ 
 العب في األماكن المخصصة كالحدائق. -و
أو الندخول إلنى  عدم قرا ة مراسالت الطفل، أو التنصت على مكالماته الهاتفية أو تصفح بريده ا لكترونياحترام الخصوصية:  -3

 المسكن دون إذن.
 .كرامتهإلى ظ حرمة المساكن، منع نشر معلومات عن الطفل من شأنها ا سا ة حفدور الدولة: 

، وعدم فصله عنهما )الطفنل( إال إذا كنان ذلنو ضنروريا لصنون العيش مع الوالدين معا  الرعاية األسرية والضمان االجتماعي:  -4
 مصلحته.

 دور الدولة:
 تقديم المساعدات المادية ألسر األطفال الفقرا .  -أ
 تقديم الرعاية الخاصة باألطفال المعاقين )مركز لست وحدو( واليتامى )المؤسسة الخيرية الملكية(. -ب

 ثالثاً: المنظمات العاملة في مجال رعاية الطفولة:
 المنظمات الدولية: -أ

 )منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة(  فمنظمة اليونيسي -1
UNICEF= United Nations International Children's Emergency Fund 

 * مهام منظمة اليونيسيف: 
 إصدار نشرات حول حقوق الطفل -
 تقديم المساعدات لألطفال في مجال الرعاية الصحية والمياه النقية. -

 (االجتماعية المؤسسات الوطنية: )تابعة لوزارة التنمية -ب
 .تام والمطلقين يوا  األطفال مجهولي األبوين واأليدار رعاية الطفولة:  -1
 .تقديم رعاية لألطفال المتعرضين لسو  المعاملة: م(2229) مركز البحرين لحماية الطفل -2

 رابعاً: واجبات الطفل:
 .الوالديناحترام  -3
 .من هم أكبر مني منزلة كالمعلمين وكبار السن احترام  -2
 .خدمة المجتمع المحلي -1
 .صةالمحافظة على الممتلكات العامة والخا -4
 المواظبة على القيام بالواجبات المدرسية. -2
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 ثانياً:على الخريطة الصماء أدناه اكتب في المكان المناسب أسماء ما يلي:

 المحيط الهندي. –المحيط األطلسي  المحيطات: -أ
 : الخليج العربي / البحر المتوسط/ البحر األحمر / بحر العربالبحار -ب
 .موريتانيا -الصومال  –سوريا  –مصر  -عمان –ليبيا  -العراق –ية السعود –الجزائر  الدول: -ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


