
 

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                   
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  يمر في  وأن مدار السرطان الكرة االرضيةمن  النصف الشمالييقع في
 .طرفه الجنوبيفي  وخط االستواء،  وسطه

  شمال قارة أفريقياويمتد منه قسم االكبر في. 

الممر المائي الضيق، وهو مضيق  في الوطن العربي يتصل بالقارة االوربية ، لو ال
 جبل طارق.

 :االطلسي و الهندي يطل الوطن العربي على محيطين هما 

 :البحر المتوسط والبحر االحمر وعلى  يطل الوطن العربي على بحرين هما
 الخليج العربي.

 :مضيق جبل طارق ، قناة السويس ، مضيق باب  ممرات مائية مهمة
 المندب، مضيق هرمز.

 
 

 

 

 موقع الوطن العربي ومميزاته

 موقع الوطن العربي  -1



 هي: خمسة أقاليمدولة ، تتوزع على  اثنين وعشرينيضم الوطن العربي 

 :فلسطين . –االردن  –لبنان  –سوريا  –العراق  المشرق العربي 

 :االمارات  –عمان  –الكويت  –البحرين  –السعودية  شبه الجزيرة العربية
 اليمن. –قطر  –العربية المتحدة 

 :السودان . –مصر  وادي النيل 

 :موريتانيا. –المغرب  –تونس  –الجزائر  –ليبا  المغرب العربي 

 :جزر القمر. –الجيبوتي  –الصومال  القرن االفريقي 

 

 

 س:ما الذي يجعل الوطن العربي مهماً في التجارة والمواصالت؟

العربي حلقة وصل بين شرق العالم وغربه ، تمر به معظم طرق التجارة البحرية يتميز الوطن 
 والبرية والجوية ، وقد زاد اهميته بالثروات الطبيعية وخصوصاً النفظ.

 س:ما المزايا الحضارية والتاريخية والدينية للوطن العربي؟

 :غني بالثروات كالنفظ. المزايا التجارية 

 :حضارة بالد ما  –حضارة الفرعونية  –دلمون حضارة  المزايا الحضارية
 حضارة الفينيقيين. –بين النهرين 

 :االسالم(. –النصرانية  –مهد السماوات الثالثة:)اليهودية  المزايا الدينية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زع دول الوطن العربي على خمسة أقاليم: تتو -2

 للوطن العربي دور تجاري وحضاري وديني مهم  -3



 

 

 

 أوالً:المصطلحات التالية:

 تحويل سفوح الجبال الى مدرجات صالحة للزراعة. مدرجات: -1

 خزانات المياه الجوفية. أفالج: -2

 

 

 

 

 جبال المحبط الهندي والبحر االحمر جبال المحيط االطلسي والبحر المتوسط وجه المقارنة

جبال أطلس )المغرب(،جبال فلسطين  أهم الجبال
 ولبنان.

جبال البحر االحمر )مصر 
والسودان( ، جبال اليمن وعسير 

 والحجاز ،جبال عمان.

وفرة الينابيع -اعتدال الجو.  - مميزاتها
 واألنهار.

غياب  -قلة االمطار.  -
 االنهار)األودية الجافة(

ممارسة  -زراعة المدرجات.  - النشاط البشري
 الرعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي
الهضاب  –الجبال  –االقاليم الطبيعية  -1

 الجبال المطلة على المحيط االطلسي والبحر المتوسط -1



 الصحراء الكبرى وهضاب شبه الجزيرة العربية؟س:بماذا تتشابه هضاب 

 -ج:تتشابه هضاب الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية في:

 طبيعتها الصحراء بسبب قلة االمطار. -1

أبرز مالمح سطحها المساحات الواسعة المغطاة بالرمل أو الحصى والكثبان  -2
 الرملية الناتجة عن الرمال التي تنقلها الرياح.

غير صالحة للسكن ، لكن واحاتها المنتشرة سمحت بسكني هذه الصحاري  -3
 قبائل البدو فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشبه هضاب الصحراء الكبرى  وجه المقارنة 
 الجزيرة العربية

 هضاب بادية الشام

هضاب الصحراء الكبرى وشبه  أهم الجبال
 الجزيرة العربية

األردن ، فلسطين ، سوريا ، أجزاء من 
 العراق

تغطيها الرمل أو الحصى و  - مميزاته
 الكثبان الرملية.

 ندرة األمطار. -

 وجود الواحات واألفالج. -

 سطحها صخري. -

 أراضيها خصبة. -

 تتلقى كميات من االمطار. -

 الزراعة وتربية المواشي سكنها البدو في الواحات النشاط البشري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -سهول الوطن العربي: -1

 تغطي السهول مساحة صغيرة من الوطن العربي وهي على نوعين:

 

 

 السهول الفيضية)حول مجاري االنهار(     البحار(السهول الساحلية )قرب شواطئ 

 

 

 

 

 

 

 أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي
 السهول والشواطئ -2



 السهول الساحلية السهول الفيضية وجه المقارنة

رواسب ألقتها مياه الفيضان حول  مكوناتها
 االنهار.

تكونت من الرمال التي نقلتها الرياح من 
 المرتفعات.

ذات تربة شديدة الخصوبة وتنتشر  طبيعتها
 بها الزراعة

تربة  -1
خصبة)صالحة 

 للزراعة(

تربة غير غير  -1
صالحة 

للزراعة )لندرة 
 المياه(

سهول نهر النيل ونهري دجلة  أهم أقاليهما
 والفرات

في المشرق  -1
 العربي.

 –في ) تونس  -2
 –الجزائر 

 المغرب (

في شبه  -1
الجزيرة 
 العربية.

موريتانيا  -2
 وليبيا.

 السكانتقوم في تلك السهول معظم المدن التي تضم غالبية  العمران

 -شواطئ الوطن العربي:-2

 مظاهر الشواطئ: -أ

 المثال أهم المظاهر 
 السويس في مصر –العقبة في األردن  –سرت في ليبا  بها الخلجان 1
 عسير في الصومال –بون في تونس  –مسندم في عمان  تشملب الرؤوس البحرية 2
 شبه جزيرة سيناء  –شبه الجزيرة العربية  تظهر أشباه الجزر 3
  تنتشر بها الجز 4

في الخليج العربي:أرخبيل البحرين وجزيرتا الطنب الكبرى 
 والصغرى وجزيرة أبي موسى

 جزر القمر –جزيرة قوسطرة في بحر العرب 

 أهمية الشواطئ العربية:

 تقوم عليها الموانئ التجارية والبترولية الضخمة. -1

 واستراحات. تشمل المنشآت السياحية الضالضخمة من فنادق ومسابح -2

 



 س:عرف المصطلحات اآلتية:

الرواسب:فتات الصخور واألتربة المتجمعة في األماكن المنخفضة عند سفوح 
 الجبال، وعلى جوانب األنهار ، أو شواطئ البحار

 س:ما أنواع السهول في الوطن العربي؟

 سهول الساحلية -

 سهول واقعة حول مجاري األنهار. -

 س:مم تكونت السهول الساحلية؟

ج:تكون سهول الساحلية في المشرق العربي الساحليةمن أتربة ورمال وجرفتها 
 المياه والبحار من الهضاب.

 س:عدد الدول العربية التي تنتشر فيها سهول ساحلية خصبة؟

 تنتشر السهول الساحلية في المشرق العربي في تونس والجزائيي والمغرب.

 ساحلية رملية غير صالحة للزراعة؟س:سم بعض المناطق التي تنتشر فيها سهول 

ج:تنتشر السهول الساحلية الغير صالحة للزراعة في معظم اجزاء شبه الجزيرة 
 العربية و موريتانيا و ليبا

 س:مم تكونت السهول الفيضية؟

ج:تتكون السهول الواقعة حول مجاري األنهار من رواسب ألقتها مياه الفيضانات 
 يضية.على جانبيها وتسمى السهول الف

 س:بم تفسر ارتفاع خصوبة السهول الفيضية في الوطن العربي؟

ج:بسبب توفر المياه والتربة الصالحة للزراعة ، حيث أنها سهول ذات تربة شديدة 
 الخصوبة تنتشر فيها الزراعة على نطاق واسع.

س:سم خليجين ورأسين وجزيرتين في الوطن العربي ، وحدد موقعه كل منها على 
 الخريطة؟

خليج  –حليج العقبة )األردن(  –خليج سرت )ليبيا( {الخلجان: -
 .}السويس)مصر(



رأس عسير )  –رأس بون )تونس(  –رأس مسندم )عمان( {الرؤوس: -
 .}الصومال(

 }شبه جزيرة سيناء –شبه الجزيرة العربية {أشباه جزر: -

جزيرة أبي  –جزيرتا الطنب الكبرى والصغرى  –أرخبيل البحرين {الجزر: -
 جزر القمر. –جزيرة سوقطرة في بحر العرب  –موسى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعتبر الوطن العربي من أشد مناطق العالم حرارة وأكثرها جفافاً ، ألن 
 ي المنطقة المناخية الحارة.غالبية أراضيه تقع ف

 ماالمقصود بالجفاف: هو حالة مناخية تسود منطقة معينة بسبب قلة االمطار.

 

 

 

 

 مناخ الوطن العربي



 مناخ الوطن العربي

 المناخ المداري الرطب المناخ الصحراوي المناخ المتوسطي وجه المقارنة

يشمل المناطق المحاذية للبحر  االمتداد
المتوسط والسفوح الجبلية 

 –المشرفة عليها)المغرب 
 لبنان ( –سوريا  –تونس 

يقع جنوب المناخ 
المتوسطي )دول الخليج 

 العربي(

جنوب المنطقة 
الصحراوية )جنوب 

 السودان(

معظم أيام السنة حرارة  شتاءا مرتفعة جدامعتدلة  الحرارة 
 مرتفعه

حرارة مرتفعة معظم 
 أيام السنة

في الشتاء تسقط أمطار  -1 
غزيرة تتحول ثلوج 

 فوق الجبال.

في الصيف تنعدم  -2
ويسود الجفاف فتزداد 
حاجة االنسان والنبات 

 للماء

 

االمطار قليلة وغير 
منتظمة ونادرة بالقرب من 

 مدار السرطان

 

أمطار صيفية غزيرة 
تزداد بالقرب من خط 
االستواء ) تتجاوز 

سنة في  \مم  1000
 جنوب السودان(

 

 

 

 :سم بعض أنواع أشجار الغابات المتوسطية.1س

:تغطي الغابات معظم السفوح الجبلية في المناطق المتوسطية من الوطن العربي 1ج
 الصنوبر و األرز. -ومن أهم أنواعها:

 :كيف استطاعت النباتات الصحراوية التكيف مع الجفاف؟2س

 :تتكيف مع قلة االمطار والجفاف ، ألن أغصانها مليئة باألشواك.2ج

 

 

 النبات الطبيعي والحيوانات البرية في الوطن العربي

ص
صائ

الخ
 

االمطار
 



 \المنطقة المدارية الرطبة؟ :لماذا تنمو الغابات الكثيفة في3س

:تتساقط في المناطق المدارية الرطبة كميات كبيرة من األمطار ، مم يسمح بنمو 3ج
 الغابات الكثيفة.

:عدد بعض انواع الحيوانات في مناطق المناخ المتوسطيـة والمناخ الصحراوي 4س
 ، والمناخ المدارية الرطبة:

 مناخ المناطق المداري الرطبة راويمناخ المناطق الصح مناخ المناطق المتوسطي
 الفيل الجربوع الثعالب
 الزرافة القنفذ الضباع
 األسد الضب الذئاب

 الجاموس الغزال الزواحف
 النمر األرنب البري الطيور

:عدد بعض أنوا النباتات في مناطق المناخ المتوسطي ، والمناطق الصحراوي 5س
 ، والمناطق المدارية الرطبة:

 المناخ المداري الرطبة المناخ الصحراوي المتوسطيالمناخ 
 أشجار الهاشاب أشجار األكاسيا أشجار الصنوبر
 أشجار الدوم أشجار اللبان أشجار األرز

 :عرف المصطلحات االتية:6س

 هو النبات الذي ينمو في الطبيعية ، وال يزرعه االنسان. النباتات الطبيعي: -1

هي الحيوانات التي تعيش في البراري ، ولم يدجنها  الحيوانات البرية: -2
 االنسان.

 هي أوراق رفيعة شبيهة باألبر كأوراق شجر الصنوبر. أوراق أبرية: -3

هي أشجار صغيرة كتلك التي تنمو في مناطق المناخ المداري  شجيرات: -4
 الجاف.

هي مادة الصقة تستخرج من أشجار الهاشاب التي تنمو في  الصمغ العربي: -5
 جنوب السودان.

 

 

 

 

 



 

 يختلف توزيع المياه بإختالف المناخ وكمية االمطار المتساقطة.

 أوال: المناخ المتوسطي)غنيه بالمياه(:

 االمطار: -أ

بالمياه حيث تتلقى كميات كبيرة من  تعتبر من أغنى مناطق الوطن العربي؟-
 االمطار والثلوج.

 االنهار: -ب

تكثر الينابيع على شكل أنهار دائمة الجريان تصب في )البحر االحمر  -1
 والمحيط االطلسي(.

 _ في المشرق العربي ........ نهر العاصي و الليطاني و االردن.

 الربيع._ في المغرب العربي ....... نهر مجردة والشيلف وأم 

ذلك لتجميع المياه واالستفادة منها في توليد  أقيمت على االنهار السدود؟ -2
 الكهرباء والري.

 ثانياً:المناخ الصحراوي)فقيرة من المياه(

 األهمية طبيعته المورد المائي م
االمطار قليلة ولكن تسقط أحيانا  مياه السهول 1

 فجائية وبغزارة )السيول(
 المياه الجوفية.تعمل على تغذية خزان  -1

نظرا لعدم انتظامه تقام السدود  -2
لتجميعها في األودية واستخدامها في 

 الري.
 لجأ االنسان لحفر اآلبار واألفالج الستخراجها مصدرها مياه االمطار المياه الجوفية 2
مياه االنهار  3

 العابرة
تعبر االقليم أنهار مثل نهر النيل 

 ونهري دجلة والفرات
يع على تلك االنهار الستخدامها أقيمت المشار

 في الري وتوليد الكهرباء
 

 

 

 

 الثروة المائية في الوطن العربي



 ثالثا:مياه االقليم المداري الرطب)كثرة في المياه(

تتساقط االمطار الغزيرة) فتكثر المياه وتكون األنهار دائمة الجريان(سواء في 
 صورة روافد نهرية أو أنهار سياسية:

 :ما سبب غنى منطقة المناخ المتوسطي بالمياه؟1س

وتعتبر من :تتلقى منطقة المناخ المتوسطي كميات كبيرة من األمطار والثلوج ، 1ج
 أغنى منانطق الوطن بالمياه.

 :سم أهم األنهار في المنطقة المتوسطية؟2س

 :أهم االنهار هذه المنطقة:2ج

  المشرق العربيالعاصي واالردن والليطاني في. 

  المغرب العربيمجردة والشليف و أم الربيع في. 

 :كيف استفاد االنسان من المياه في منطقة المناخ المتوسطي؟3س

مت مجاري أنهار منطقة المناخ المتوسطي سدود عديدة لتجميع المياه :أقي3ج
 واالستفادة منها في الري وتوليد الكهرباء.

 

 :كيف استثمر االنسان في منطقة المناخ الصحراوي؟4س

:لجأ السكان الى إقامة السدود لتجميع المياه في االودية واستخادمها في الري ، 4ج
 ألفالج واالستخراج المياه الجوفيه استخدامها.كما لجأوا الى حفر اآلبار وا

 :سم االنهار التي تعبر المنطقة الصحراوية؟5س

 :تعبر هذه المنطقة أنهار مهمة تنبع من خارجها ، كالنيل و دجلة والفرات.5ج

 

 

 مثال صفة النهر
 النيل الذي يصب في البحر المتوسطتغذي نهر  الروافد النهرية

 نهر جوبا في الصومال يصب في المحيط الهندي  -1 االنهار االساسية

 نهر السنغال جنوب موريتانيا يصب في المحيط االطلسي -2



 :عدد اهم االنهار في المنطقة الصحراوية ؟6س

 :أنهار المنطقة المدارية الرطبة:6ج

  يصب في المحيط الهندي نهر جوبا في الصومال 

 .نهر السنغال جنوب موريتانيا يصب في المحيط الهندي 

 :عرف المصطلحات االتية:7س

 أنهار دائمة الجريان: أنهار تجاري فيخا المياه على مدار السنة  

روافد: مفردها رافد وهو نهر يلتقي مجرى النهر الرئيسي ويصب فيه ،  
 كنهر عطيرة الذي يصب في نهر النيل.

 :سم أهم االنهار االوطن العربي على حسب المناطق المناخية؟8س

 منطقة المناخ المداري الرطب منطقة المناخ الصحراوي منطقة المناخ المتوسطي
العاصي واالردن والليطاني في المشرق 

 العربي
نهر جوبا في الصومال يصب في  النيل

 المحيط الهندي
مجردة والشليف و أم الربيع في 

 العربيالمغرب 
نهر السنغال جنوب موريتانيا يصب  دجلة والفرات

 في المحيط الهندي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أوال:التوزيع الجغرافي للسكان:

مليون كم ولكن باختالف في درجة الكثافة من  14يتوزع السكان على مساحة 
 منطقة الى اخرى.

 االسباب الكثافةنسبة  المناطق نوع الكثافة

 

 كثافة

 مرتفعة

تزداد في  2كم \نسمة  20 -1 المناطق الساحلية
 دلتا النيل

.توافر المياه والتربة الخصبة 1
 والمرافئ التجارية.

.توافر فرص العمل.2  

 

 

 مجاري االنهار

 500تصل في البحرين  -2 العواصم والمدن
 2كم\نسمة

 كثافة نادرة

 

المناطق 
 الصحراوية

 ندرة المياه و اتفاع الحرارة 2كم \نسمة  2خالية وتبلغ شبه 

 

 

 

 سكان الوطن العربي



 -ثانيا:نمو السكان وتزايدهم:

 السبب نوع الزيادة م
زيادة عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات نتيجة لتحسن  الزيادة الطبيعية 1

 الصحة وارتفاع مستوى المعيشى
زيادة أعداد  2

 الوافدين
)االجانب( للعمل في دول النفط ارتفاع نسبة الهجرة القادمة 

 خاصة دول مجلس التعاون.
 :كم عدد سكان الوطن العربي؟1س

ويتوزع 2010مليون نسمة سنة  360:بلغ غدد سكان الوطن العربي حوالي 1ج
 .2مليون كم 14هؤالء السكان على مساحة تبليغ حوالي 

 :ما الكثافية السكانية؟وكم تبلغ الكثافة في الوطن العربي؟2س

 :الكثافية السكانية: متوسط عدد السكان لكل كيلو متر مربع.2ج

في بعض المناطق ، وتزيد في بعض المناطق الى اكثر من  2نسمة في الكلم 20
 . 2نسمة الكلم 500

 :ما أسباب ارتفاع الكثافة السكانية عند السواحل واألحواض النهرية؟3س

 توافر المياه. .1

 التربة الخصبة. .2

 المرافئ التجارية. .3

 :لماذا يقل عدد السكان في الوطن العربي؟4س

 قلة المياه. .1

 افتقار التربة للموارد العضوية. .2

 خلوها المرافئ التجارية .3
 


