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 األجتماعيات والتربية للمواطنة للصف ثاني إعدادي / الفصل األولمذكرة 

 يسمح بتصوير وطباعة هذا الدرس فقط

 

 :  موقع ومميزات الوطن العربي(33ص 7الدرس)
  

 .دولة 22يضم الوطن العربي  -*
 أوروبا (. –إفريقيا  –يقع في قلب قارات العالم القديم ) أسيا  -*

 
 ؟ دول العربيةال: وضح السمات المشتركة بين 1س 

 اإلسالم  -*
 اللغة -*
 التاريخ المشترك -*
 الحضارة الواحدة. -*
 

 القليلة اإلمطار. المنطقة الحارة يقع الوطن العربي في -*
 

 ؟ : وضح أثر وقوع الوطن العربي في المنطقة الحارة2س
  ة الوطن العربي.النسبة الكبرى من مساح الصحاريتغطي 
  قليلة المائيةالموارد. 
  و أراضيها الزراعية ضيقة النباتيمساحة غطائها . 

 
 ؟ : حدد موقع الوطن العربي الفلكي والجغرافي3س

 جنوبا و 1.5غربا، وبين دائرتي العرض  16.5 شرقا و 59خطي الطول  يقع بين: الفلكي -*
 شماال. 37.5

أوروبا ( الذي يمتد في المنطقة  –إفريقيا  –يقع في وسط العالم القديم ) أسيا  :الجغرافي -*
 الحارة القليلة اإلمطار.

 
 وتقع قبالة السواحل الشمالية الغربية       .م1993إلى جامعة الدول العربية في سنة جزر القمر انضمت   -*

  جنوب خط اآلستواء. 13.5ْلجزيرة مدعشقر بالقرب بالقرب من دائرة العرض           
 

 ؟ : أذكر أهم الممرات المائية التي يشرف عليها الوطن العربي4س
 قناة السويس -*
 مضيق هرمز   -*
 مضيق باب المندب  -* 
 .مضيق جبل طارق   -*
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 ) حفظ (  ؟ : علل يعتبر الوطن العربي حقله وصل بين الشرق والغرب5س

 موقعه بين قارات العالم القديم -*
 إشرافه على واجهة بحرية طويلة. -*
 تحكمه بممرات مائية مهمة. -*
 طرق التجارية العالمية البرية والبحرية.لل معبر -*
 

 مساحة الوطن العربي عدد سكان الوطن العربي

 م2010مليون سنة  356بلغ العدد حوالي  -
 .من مجموع سكان العالم % 5.2يوازي  -
نسبة من سكان الصين أو الهند أو  اقل -

 .المجموعة األوروبية
 الواليات المتحدة األمريكية تزيد قليال عن سكان  -

 

 2كلم مليون 14.2 مساحته -
 آسيا%  في جنوب غرب 28 -
 و شمالها إفريقيا%  شرق 72 -

% من مساحة  10.2تشكل مساحته حوالي  -
 العالم.

الوطن العربي على مساحة كل  مساحة تزيد -
 من أمريكا والصين ودول األوروبية والهند

 
 ) حفظ (ثم أبرز انعكاساتها عليه ؟   ؟ : بين العناصر التي جعلت الوطن العربي مهما6س

 

o موقعه الوسطي بين القارات 

o .إشرافه على ممرات بحرية مهمة 

o  الخيرات التي يملكها 

o  أكتشاف النفط فيه 

  -انعكاسات :
o  محط أطماع القوى األجنبية منذ القدم 

o تدافع الشركات األوروبية واألمريكية واليابانية الستثمار نفطه 

 
سم القوى األوروبية العظمى في أي قرن تعرضت دول الوطن العربي لالستعمار ؟ و : 7س

  ؟التي سيطرة على معظم أجزاء الوطن العربي 
 م . 16القرن  -*
 بريطانيا. -*فرنسا                  -*اسبانيا                -*البرتغال             -*

 
 غير أن الدول العربية والسيما تلك كانت خاضعة لالستعمار. قد سعت بعد نيلها استقاللها إلى استعادة  -*

 معة منظمة جاسيادتها على ممراتها المائية وعلى ثرواتها النفطية، من خالل تضامنها وتعاونها في          
 الدول العربية.            
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 :(  1)  تدريب

 أوال: صحح ما تحته خط ، وأكتب االجابة الصحيحة بين القوسين:
 دولة.  ) .............................. ( 20يضم الوطن العربي  -1

 ) .................................. ( الجديديقع في قلب الوطن العربي في قارات العالم  -2

 ) ........................................ ( القطبية الباردة.يمتد الوطن العربي في المنطقة  -3

 النسبة الكبرى من مساحة الوطن العربي. ) ............................... ( الجبالتغطي  -4

 م. ) .................................... (1993إلى جامعة الدول العربية في سنة  الصومالانضمت  -5

 ) .............................................. ( اوروبا و امريكا الشمالية.يمتد الوطن العربي في قارتي  -6

 
 غير صحيحة:( أمام العبارة ال x( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ثانيا: ضع عالمة ) 

 )      ( يجمع بين دول الوطن العربي دين واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. -1

 غربا. 16.5ْشرقا و 59ْ)      ( يقع الوطن العربي بين خطي الطول  -2

 )      ( يشرف الوطن العربي على عدد من الممرات البحرية منها مضيق البوسفور. -3

 يون كلم.مل 25.2)      ( تبلغ مساحة الوطن العربي  -4

 )      ( تزيد مساحة الوطن العربي على مساحة الواليات المتحدة االمريكية والصين ودول  -5

 المجموعة االوروبية والهند.              

 )      ( موقع الوطن العربي الوسطي بين القارات جعله محط أطماع القوى االجنبية منذ القدم. -6

 م على معظم أجزاء الوطن العربي.14ى في القرن )      ( سيطرت القوى االوروبية العظم -7

    ( سعت الدول العربية بعد نيلها استقاللها إلى استعادة سيادتها على ممراتها المائية وعلى    )    -8

 من خالل تضامنها وتعاونها في منظمة االمم المتحدة. ثرواتها النفطية             
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 ( 2) تدريب ال

 
 أكمل الجدول الذي أمامك بكتابة مدلوالت األرقام المثبتة على الخريطة.

 

 المدلول الرقم المدلول الرقم العنصر

 دول عربية
 آسيوية

 الكويت 2 البحرين 1
 سوريا 4 العراق 3
 فلسطين 6 البنان 5
 السعودية 8 األردن 7
 اإلمارات 10 قطر 9
 اليمن 12 عمان 11

دول عربية 
 افريقية

 جزر القمر 14 المغرب 13
 جيبوتي 16 موريتانيا 15
 السودان 18 الصومال 17
 ليبيا 20 مصر 19
 الجزائر 22 تونس 21
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 ( 3) تطبيق 
 

 الذي أمامك بكتابة مدلوالت األرقام المثبتة على الخريطة.أكمل الجدول 

 
 

 المدلول الرقم المدلول الرقم العنصر

 مسطحات
 مائية

1  2  

3  4  

5  6  

 مضايق وممرات
 وقنوات مائية

7  8  
9  10  

  12  11 ودوائر عرض خطوط
13    
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 االجابات 
 

 المدلول الرقم المدلول الرقم العنصر

 مسطحات
 مائية

 بحر العرب 2 الخليج العربي 1

 البحر المتوسط 4 البحر األحمر 3

 المحيط الهندي 6 المحيط األطلسي 5

 مضايق وممرات
 وقنوات مائية

 باب المندب 8 هرمز 7
 جبل طارق 10 قناة السويس 9

 خط االستواء 12 مدار السرطان 11 ودوائر عرض خطوط
   خط غرينتش 13

 
 
 
 
 
 

 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 

 يسمح بطباعة وتصوير هذا الدرس فقط 
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 مالحظة: المذكرة تحتوي على تلخيص لجميع الدروس المطلوبة لمادة االجتماعيات والتربية للمواطنة

 


