
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5social                   

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

https://almanahj.com/bh/5social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزیرة العربیة 
الطبیعیةوالثروات 

25الدرس 25الدرس 

المواد االجتماعیة للصف الخامس االبتدائي

الجزیرة العربیة  ھشب
والثروات الموقع 

الدرس الدرس 

المواد االجتماعیة للصف الخامس االبتدائي



:نھایة الدرس أن

األھداف

.یبرز األثر اإلیجابي للنفط والغاز الطبیعي على االقتصاد والمجتمع

.الجزیرة العربیة على الخریطة

.یبرز األثر اإلیجابي للنفط والغاز الطبیعي على االقتصاد والمجتمع

نھایة الدرس أنالطالب بعد یتوقع من 

األھداف

یبرز األثر اإلیجابي للنفط والغاز الطبیعي على االقتصاد والمجتمع -3

الجزیرة العربیة على الخریطة ھحدد دول شبی -1

.مواقع الثروات الطبیعیة بھا یبین -2

یبرز األثر اإلیجابي للنفط والغاز الطبیعي على االقتصاد والمجتمع -3



خریطة الوطن العربي السیاسیةخریطة الوطن العربي السیاسیة



خریطة شبھ الجزیرة العربیةخریطة شبھ الجزیرة العربیة
المسطحات المائیة

الخلیج العربي

البحر األحمر

بحر العرب



الجزیرة العربیة وخصائصھا 
.سیوي من الوطن العربي

الجزیرة العربیة على مضیقي باب المندب عند الیمن ومضیق ھرمز ف�ي 

الجزیرة العربیة مسطحات مائیة ھي البحر األحمر وبحر العرب والخل�یج 

الجزیرة العربیة وخصائصھا  ھموقع شب
سیوي من الوطن العربيالجزیرة العربیة في القسم اآل ھتقع شب

الجزیرة العربیة على مضیقي باب المندب عند الیمن ومضیق ھرمز ف�ي  ھتشرف شب
.مانعُ 

الجزیرة العربیة مسطحات مائیة ھي البحر األحمر وبحر العرب والخل�یج  ھتحیط بشب
 .العربي والمحیط الھندي



الجزیرة العربیة الجزیرة العربیة ھدول  شب
المملكة العربیة السعودیة

مملكة البحرین
المملكة العربیة السعودیة

مملكة البحرینمملكة البحرین
دولة الكویت
دولة قطر

دولة االمارات العربیة المتحدة

مملكة البحرین
دولة الكویت
دولة قطر

دولة االمارات العربیة المتحدةدولة االمارات العربیة المتحدة
سلطنة عمان

الجمھوریة الیمنیة

دولة االمارات العربیة المتحدة
سلطنة عمان

الجمھوریة الیمنیة



.حدد موقع شبھ الجزیرة العربیة الجغرافي
.من الوطن العربي  .................

اآلسیوي

بالنقر على مربع اإلجابة

.ختر أسماء الدول التي تضمھا شبھ الجزیرة العربیة

لبنان

مملكة البحرین الجمھوریة العربیة السوریة

اآلسیوي

لبناندولة قطر

فلسطیندولة الكویت

حدد موقع شبھ الجزیرة العربیة الجغرافي -
...........الجزیرة العربیة في القسم  ھشبتقع 

فریقياإل

ختر أسماء الدول التي تضمھا شبھ الجزیرة العربیةا -

األردنیة الھاشمیةالمملكة 

جمھوریة مصر العربیة

اإلمارات العربیة المتحدة

سلطنة عمان

فریقياإل

السعودیةالمملكة العربیة 

اإلمارات العربیة المتحدةاألردنیة الھاشمیةالمملكة 

الجمھوریة الیمنیة



الجزیرة العربیة

حار جاف تكثر فیھا الصحاري  

الجزیرة العربیة ھمناخ شب

حار جاف تكثر فیھا الصحاري  



الثروات الطبیعیة: خریطة شبھ الجزیرة العربیة

مضیق باب المندب

خریطة شبھ الجزیرة العربیة

مضیق ھرمز



الجزیرة العربیة ھالنفط والغاز الطبیعي في  شب
.وفر في العالمتوفر كمیات كبیرة من النفط والغاز الطبیعي ھي األ
:الجزیرة العربیة وھي ھفي القسم الشرقي من شب

.حقل الغوار في شرق المملكة العربیة السعودیة

.التصدیر ئنواو م
.  عبر البحار والمحیطات لى األسواق العالمیة بوساطة ناقالت

النفط والغاز الطبیعي في  شب
توفر كمیات كبیرة من النفط والغاز الطبیعي ھي األت•
في القسم الشرقي من شب حقول النفط الغاز تواجدت •

بریة1.

بحریة2.
حقل الغوار في شرق المملكة العربیة السعودیة: الحقول النفطیة ھم أ•

.  حقل الشمال في دولة قطر: ھم حقول الغاز أ .  حقل الشمال في دولة قطر: ھم حقول الغاز أ•
و مألى مصافي التكریر إنابیب أینقل النفط  بوساطة •
لى األسواق العالمیة بوساطة ناقالتو الغاز الطبیعي إر النفط یصدّ •



والمجتمعالنفط على االقتصاد 
.النفط ركیزة أساسیة في اقصاد دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

:في نھضة شاملةفي تحقیق  :في نھضة شاملةفي تحقیق 

.العمران والتعلیم والصحة
.الزراعة والصناعة والمواصالت.الزراعة والصناعة والمواصالت

.ریافازدھار في المدن واأل
.مستوى المعیشة

النفط على االقتصاد ثر أ
النفط ركیزة أساسیة في اقصاد دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

في تحقیق  عائدات النفطتساھم  في تحقیق  عائدات النفطتساھم 

العمران والتعلیم والصحة
الزراعة والصناعة والمواصالت الزراعة والصناعة والمواصالت

ازدھار في المدن واأل
مستوى المعیشة



:لجزیرة العربیة في الجھةتختزن معظم الثروات الطبیعیة من النفط والغاز الطبیعي في أرض شبھ ا
.الجنوبیة. الشمالیة                  د

:أھم حقول النفط في المملكة العربیة السعودیة ھو حقل
.بوحصا. األحمدي                 د

.والطائرات القطارات. د       والسفن الطائرات . ج

:اختر اإلجابة الصحیحة
تختزن معظم الثروات الطبیعیة من النفط والغاز الطبیعي في أرض شبھ ا. 1
الشمالیة                  د. ج                 الغربیة. الشرقیة                 ب.  أ  

أھم حقول النفط في المملكة العربیة السعودیة ھو حقل. 2
األحمدي                 د. الغوار                    ج. ب                 الدخان     . أ

:ینقل النفط إلى األسواق العالمیة بواسطة. 3 :ینقل النفط إلى األسواق العالمیة بواسطة. 3
ج         والطائرات األنابیب. ب           األنابیب والسفن. أ



؟العربیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج
.نھضة شاملة في العمران والتعلیم والصحة في دول مجلس التعاون

.ریاف وتحسن مستوى المعیشة

في دول مجلس التعاون لدول الخلیج ثر النفطأ ما 
نھضة شاملة في العمران والتعلیم والصحة في دول مجلس التعاونحقق  -
ریاف وتحسن مستوى المعیشةا في ازدھار المدن واألا بارزً دورً لعب  -
 



أحسنت بارك هللا فیكأحسنت بارك هللا فیك



حاول مرة أخرىحاول مرة أخرى



نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم


