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 ) املوقع (  الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية    

 

 

 بنك أسئلة للصف السادس 

          

 

 

 أ( أكملي العبارات التالية :

 غرب قارة أسيا .تقع شبة اجلزيرة العربية يف أقصي جنوب  .1

 تقع دول اخلليج العربية بالنسبة ملسطح اخلليج العربية يف جهة الغرب  .2

 دولة الكويت بالنسبة للخليج العربي يف جهة الشمال الغربي . تقع .3

 

 

 

 

 

 

 
 فرقي بني كل من : ب( 

 موقع الدولة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض   املوقع الفلكي

 موقع الدولة ما بالنسبة للماء واليابس   املوقع النسيب

 

 بطريقة صح أو خطأ :     طريقة أخرى لطرح األسئلة

 أو طريقة أختاري االجابة الصحيحة من بني االجابات التالية  

 يسمى : لة ما بالنسبة للماء واليابس موقع الدو

 موقع مكاني موقع جغرايف موقع نسيب موقع فلكي

 

 تسمى : قارة جنوب غربتقع شبة اجلزيرة العربية يف أقصي 

 اوربا  أسيا اسرتاليا  أفريقيا 

 

 

 قارني بني كل من : -ج

 

 دوائر العرض خطوط الطول وجة املقارنة

 رسم على الكرةعن خطوط وهمية ت عبارة املفهوم

 األرضية وتقسم الكرة  األرضية

 قسمني إلي شرقي وغربي .

 عبارة عن خطوط وهمية ترسم   

 الكرة األرضية وتقسم الكرة  األرضية

 قسمني إلي مشالي وجنوبي

اخلط 

 الرئيسي

 خط االستواء  رقمه )صفر ( خط جرينتش )رقمه صفر (

 دائرة 180 خط360 العدد

 

 

 الرسم
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3 

تبسيط املعلومة 

 باخلريطة
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 أ( عريف املفاهيم التالية :

 التضاريس : وهي أشكال سطح األرض مثل اجلبال واهلضاب والسهول والتالل . .1

 سطحها مستوي ومتتد مساحة كبرية . مرتفعةاجلبل : أرض  .2

 اهلضبة : هي أجزاء فسيحة من سطح األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها . .3

 تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها . السهول : أجزاء فسيحة من سطح األرض .4

 

 زيرة العربية  الصماء التالية :املظاهر التضاريسية التالية ثم حتددها علي خريطة شبة اجل ب( صنفي

 

 جبال

 جبال عسري-1

 جبال احلجاز -2

 اجلبل األخضر -3

 الصحاري
 صحراء الربع اخلالي  4

 صحراء النفوذ  5

 هضبة جند هضبة

 سهول
 اإلحساء -6

 سهل تهامة -7

مسطحات 

 مائية

 اخلليج العربي-8

 البحر األمحر-9

 حبر العرب    -10

 خليج عدن -11

 خليج عمان-12

 تالل جال الزور  -13 التالل

 

 

 ) املـــناخ   (  الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية                           

 

 

  اخ دول اخلليج العربية ويتصف بأنه صحراوي قاري .يتشابه من .1

 األمطار يف فصل الشتاء قليله وغري منتظمة .2

  عماندولة يف اجلبل االخضر يف   الصيفتسقط اإلمطار يف فصل  .3

 . السعوديةجبال عسري يف يف   الصيفتسقط اإلمطار يف فصل  .4

 

 -مييز كل فصل : ما قارني بني فصل الصيف وفصل الشتاء من حيث درجة احلرارة واهم

 

 فصل الشتاء                  فصل الصيف                وجه املقارنة

 درجات  4أقل من  درجة مئوية  40أكثر من  درجة احلرارة 

 أهم ما مييز كل 

 فصل 

 فصل طويل ميتد ملعظم شهور

 السنة وهو  حار جاف ورطب خاصة

 يف املناطق الساحلية .

 ز بالدفء.فصل قصري جدا وميتا

 

 يطرح بصيغة سؤال اكملي املخطط السهمي ؟                                                       أنواع الرياح اليت تهب على دول اخلليج العربية ؟اذكري 

 )الغبار(لرتابية .. الزوابع ا3                )الكوس(. الرياح اجلنوبية الشرقية. 2. الرياح الشمالية.                 1

 

 عريف ملفاهيم التالية ::

 املناخ : حالة اجلو يف مكان ما خالل فرتات زمنية طويلة .  .1

 .هي  الرياح اجلنوبية الشرقية  :الكوس   .2

 ) مظاهر السطح  (  الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية    
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 ( حلياة النباتية واحليوانية)ا  الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية                

 

 : أكملي العبارات التالية 

  املعمرةتقوم حرفة الرعي علي وجود النباتات  -1
 

  احلياة النباتية واحليوانية فقرية يف دول اخلليج العربية .          -1 ملا يأتي عللي 

 واملياه   لقلة األمطار ج(     

 

            بية .العر جتوفر النباتات املعمرة طول العام يف دول اخللي    -2        

  . تتحمل ارتفاع درجه احلرارة .2   . تتحمل اجلفاف 1ج(            

 

 توفر النباتات املعمرة طوال العام يف دول اخلليج العربية  -3      

 ة (لتكيفه مع البيئة  الصحراويج( الن جذورها طويله واوراقها قليله واشواكها كثريه  ختزن املياه يف أوراقها   )     

 

 : تنقسم النباتات يف دول اخلليج العربية إىل نوعني- 

 1                                                  نبات حولي 2. نبات معمر . 

 : قارني بني النبات املعمر والنبات احلولي من حيث التعريف واألنواع- 

 ات حولينب                 نبات معمر                   وجه املقارنة

 نباتات متوفرة طول العام ألنها تتحمل  التعريف

 اجلفاف وارتفاع درجة احلرارة 

 املطر  نباتات يرتبط وجودها مبوسم سقوط

 والعنيصل  احلويذان  اخلبيزة و الصبار والعرفج و الثندا والرمث   األنواع

 

 يطرح بصيغة أكملي املخطط السهمي                                                                عيش يف دول اخلليج العربية اذكري انواع احليوانات اليت  ت

 يربيها اإلنسان مثل األغنام واملاعز واإلبل . مستأنسة  . حيوانات 1

 مثل السحالي والثعابني والضب . غري مستأنسة . حيوانات 2

 الضباع واألرانب .مثل الغزالن والثعالب والذئاب و  برية . حيوانات 3

 

 

 

 

  
 ( عللي ملا يأتي :أ

 كانت حياة السكان يف البيئة الصحراوية

 لدول اخلليج العربية قاسية وخشنه .

 . قلة املوارد2. لفقر البيئة                                            1

 تتشابه األعمال اليت يقوم بها أبناء دول اخلليج

 العربية قدميا .

 وحيد الظروف اجلغرافية البيئية واملناخيةلت 

 . ظهور اللؤلؤ الصناعي 2اكتشاف  النفط                                  .1 . انصرف سكان دول اخلليج العربي عن حرفة الغوص 

 همة .ألن دول اخلليج العربية تطل على مسطحات مائية م ممارسة سكان دول اخلليج العربية لألنشطة التجارية .

 سفينة البغلة من أفضل أنواع السفن املستعملة يف 

 رحلة السفر. 

 .ملتانتها وقدرتها على نقل احلمولة الكبرية .1                   1

 . متتاز بقلة تعرضها لألخطار البحرية2                     

 أجييب على األسئلة التالية ب( 

 التجارة  4         . احلرف اليدوية    3    . الزراعة     2. الرعي     1                       -ليج العربي :لسكان اخل الربية عددي انواع األنشطة . 

 : صناعة السدو / صناعة اخلوص  / صناعة البشوت                       -اذكري انواع  احلرف اليدوية ألبناء اخلليج العربية 

 اخلليج العربي : دول لسكان البحرية  عددي انواع األنشطة- 

            الغوص على الؤلؤ. 2                   صيد األمساك . 1                    

 البحرية. التجارة  4                صناعة السفن . 3                   

 : القرقور 3            . احلظرة               2    . امليدار                       1  -اذكري  وسائل صيد األمساك قدميا .  

  صبور –ميد  –نقرور  -زبيدي   –هامور    -أنواع األمساك اخلليجية اليت تتوافر يف األسواق : اذكري 

 عددي البضائع  اليت تبادهلا  أبناء اخلليج العربية مع  اهلند 

    واليمن وسواحل شرق أفريقيا 

 اي واألرز والسكر والتوابل .  األخشاب واألغذية مثل الش

 مقابل التمور  

 شوعي \اجلالبوت  \السنبوك  \البغلة  \البوم     -عددي  أنواع سفن ا لغوص والتجارة :

 

 اخلصائص البشرية ملنطقة اخلليج العربية قدميا                                                                
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 ج (  أكملي الفراغات التالية :

   الغوصاعتمد االقتصاد قدميا  اعتماد رئيسي على حرفة  

  لسفنااحلرفة املكملة لألنشطة البحرية  هي صناعة 

   أشهر    أربعةاستمر موسم الغوص 

 

 -أفراد طاقم السفينه :

 التعريف                                         املفهوم    

 ربان السفينة النوخذة

 رئيس البحرية اجملدمي

 يغوص يف أعماق البحار حبثا عن اللؤلؤ الغواص

 يسحب الغاصة من أعماق البحار  السيب

 السفينة   مطرب النهام

 صغار السن وهو املساعد للسيف يف السفن الكبرية  الرضيف

 هم الصبية الذين يعملون على ظهر السفينة الكتساب اخلربة ويقومون ببعض األعمال مثل مناولة املياه   التبابة

 هم جتار اللؤلؤ   الطواش

 بداية موسم الغوص .   الدشه

  نهاية موسم الغوص .  القفال

 صانع السفينة . القالف

 مجيع أشكال املياه على سطح األرض مثل اخللجان والبحار واحمليطات . املسطحات املائية

 هي املياه اليت توجد يف باطن األرض . وفية املياه اجل 

  وسيلة قدمية لصيد األمساك  القرقور 
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 ت التالية : أكملي العبارا -أ

  قرنا  . أربعنيترجع حضارات منطقة اخلليج العربية  إىل  .1

 البحر األدنى .    و أ   حبر شروق الشمسقدميا باسم  عرف اخلليج العربي .2

 .  عمانعثر على العديد من أفران املعادن اليت اشتهرت بها حضارة جمان يف دولة  .3

 .  الكويتة ظهرت احلضارة اهللينستيية يف جزيرة فيلكا يف دول .4

 . البحرينحضارة دملون يف ظهرت  .5

 السابعيف القرن  ظهر اإلسالم يف منطقة اخلليج العربية .6

 

 عريف التالي : -ب

 

 . احلضارة : هي إبداع اإلنسان وإسهاماته يف تطور وتقدم ورقي جمتمعه يف مجيع نواحي احلياة وحل مشاكله 

  سنه 100القرن : يساوي 

 

 أجييب على االسئلة التالية :   -ج

  عددي العوامل اليت  ساعدت على قيام احلضارات 

 :يف منطقة اخلليج العربية- 

 .البيئة الطبيعية املالئمة 3. توفر أبار املياه     2. املوقع املتميز            1                      

 اذكري املعامل األثرية للحضارة اإلسالمية         

 -يف منطقة اخلليج العربية :       

 . متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية 3. متحف دار القران يف البحرين      1

 .دار اآلثار اإلسالمية يف الكويت .2

 . الفن 3. العمران                        2. الصناعة                           1  عددي مظاهر احلضارة اإلسالمية

 

 

 

                              

 

 أكملي العبارات التالية  -أ

 .العامل لقديماوربا اسم قارة أفريقيا وقارة آسيا و ة يطلق على قار .1

  اهلداراملنطقة اليت هاجر منها العتومبن اخلليج العربي   هي  منطقة  .2

 

 اهلجرات اليت حدثت يف اخلليج العربي  صنفي  -ب

 

 أبو ظيب رأس اخليمة انعم قطر البحرين الكويت

 بين ياس القواسم ال البوسعيد واليعاربة املعاضيد )ال خليفه ( ال صباح

 

 ملا يأتي عللي   -ج 

 ملوقع اخلليج العربي أهمية كبرية  ) مميزات الوطن العربي (   -1

 . خيرتق قلب العامل القديم 1

 م موانئه مبمارسة أنشطة حبرية متنوعة .قيامما أدى  اىل  . مارس دورة كوسيط جتاري ومركز جتاري 2

 بدأت مرحلة جديدة لدول اخلليج العربية يف تأثريها يف السياسة الدولية .   -2

 كتشاف النفط والبدء يف تصديره .ال

 

 

 

 

 

 

 

 حضارات منطقة اخلليج العربية قدميا
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 أكملي العبارات التالية : -أ

  15القرن  ملنطقة اخلليج العربية منذ  بدأت املنافسة االستعمارية .1

 الربتغال تسمى  أوربية وصلت للخليج العربي واحتلت أجزاء مهمة لفرتة زمنية أول دولة .2

  النفطبدأت مرحلة جديدة يف منطقة اخلليج العربية باكتشاف  .3

 مبارك الصباحالشيخ يسمى  الشيخ الذي وقع على اتفاقيه احلماية الربيطانية  .4

  معاهدةاالسلوب الذي اتبعته بريطانيا الستعمار الكويت يسمى   .5

 عريف التالي : -ب

 . االستعمار : هو أن تسيطر دولة قوية على دولة ضعيفة بهدف استغالل موقعها ومواردها 

 

 ج( عللي ملا يأتي 

 تنافس الدول االستعمارية على منطقة اخلليج العربية . -1

 ألهمية موقع اخلليج العربي واهمية استغالله .

 أجييب على االسئلة التالية : -د

 ترتيب الدول االستعمارية على منطقة اخلليج العربية . أعيدي/  1

 /  اجنلرتا  ) االجنليز(3/  هولندا      2/ الربتغال     1                 

 ماهي األساليب اليت اتبعها االستعمار للسيطرة على دول اخلليج العربية ؟/  2

 . االتفاقيات 2. املعاهدات                                           1 

 

 معاهدة احلماية البنود

 1899 السنة

 بريطانيا xالكويت  أطراف املعاهدة

 لظروف اليت دفعت الشيخ مبارك على توقيعا

 اتفاقيه احلماية الربيطانية

 خوفه من األخطار اخلارجية .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عريف  -أ

 االستقالل : عبارة عن مسؤولية الدولة عن إدارة شؤونها الداخلية واخلارجية 

 حكم الشعب لنفسه . الدميوقراطية : 

 

 أكملي التالي : -ب

 الشيخ عبداهلل السامل الصباح معاهدة احلماية يف عهد مت إلغاء  .1

  لسامل الصباحعبداهلل ا الشيخ  وقع على وثيقة االستقالل  .2

 1932وسنه استقالهلا  السعوديةليجية اليت مل ختضع لالستعمار  هي خلالدولة ا .3

 .1971متتعوا باستقالهلم يف عام  البحرين وقطر وعمان واإلمارات .4

 .1961دولة خليجية نالت على استقالهلا يف عام  أولالكويت  .5

 م 1962مت اصدار وثيقة الدستور الكوييت يف عام  .6

 م .1948مة االمم املتحدة االعالن الرمسي حلقوق االنسان عام اصدرت منظ  .7
 

 عللي : شهدت دول اخلليج العربية نهضة عمرانية هائلة وتقدما كبريا .  -ج

 .امتالكها الكامل لثروة النفطية .2. بسب استقالهلا                                1

 معاهده االستقالل        البنود

 م1961يونيو 19 السنة

 بريطانيا xكويت ال أطراف املعاهدة

 ية األوروبية على اخلليج العربياملنافسة االستعمار

 رحلة االستقالل والتطور م
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 عريف : -أ

 ست دول عربية خليجية .ية : هو عبارة عن منظمة سياسية اقتصادية إقليمية تضم لس التعاون لدول اخلليج العربجم

 

 أكملي العبارات التالية : -ب

 يف اإلمارات . أبو ظيبيف مدينه  1981مايو  25 خلليجيأعلن قيام جملس التعاون ا .1

 يف السعودية. الرياضيقع مقر جملس التعاون اخلليجي يف مدينه  .2

 ستة دول  لس التعاون لدول اخلليج العربيةجم عدد الدول األعضاء يف .3

 

 عللي : مت إنشاء جملس التعاون اخلليجي . -ج

 .ملا بني الدول األعضاء من عالقات خاصة وصفات مشرتكة وأنظمة متشابه وأساسها وحدة الرتاث والعقيدة 

 

 ينقسم اهليكل التنظيمي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية كالتالي:  .4

 

 

 االمانه العامة                          اجمللس الوزاري                                                                                                        األعلىاجمللس               

 السكرتارية( -ن ينوب عنهم(              )يتكون من االمني العام)يتكون من قادة الدول األعضاء(                )يتكون من وزراء اخلارجية أو م

 

 

 -ماهي الصفات املشرتكة بني دول جملس التعاون اخلليجي :

 العربية  اللغة\العادات والتقاليد  \ املصاحل املشرتكة  \ الدين االسالمي  \الرتاث 

 

 

 

 

 

 أكملي العبارات التالية : -أ 

 جابر االمحد الصباح لتعاون لدول اخلليج العربية  هو الشيخ صاحب فكرة انشاء جملس ا .1

 م1976العام الذي وجه فيه الشيخ جابر االمحد فكرة جملس التعاون    .2

 

 

 اجييب على االسئلة التالية : -ب

 ما االسم الذي أطلق على القمة السابعة والعشرين جمللس التعاون اخلليجي ؟/  1

        2006\12\10رمحه اهلل  وكانت يف  الصباح األمحدالشيخ جابر  قمة 

 بقمة  الشيخ جابر االمحد  السابعة والعشرين جمللس التعاون اخلليجيعللي تسمية القمة اخلليجية  /2

    . تقديرا جلهود الشيخ جابر االمحد رمحه اهلل يف انشاء اجمللس 

 

 

 لدول اخلليج العربية إجنازات جملس التعاون -أهداف جملس التعاون لدول اخلليج العربية :

ي جميع المجاالت 1
ن الدول األعضاء فن  .تحقيق التعاون بي 

ن دول مجلس التعاون . 2 ابط والصالت بي   . تحقيق التر
ي المجال العلمي . 3

 .العمل عىل تقدم دول مجلس التعاون فن

ي مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية1
ن مواطنن   . المساواة التامه بي 

 . إقامة االتحاد الجمركي . 2
ي عام 3

ك فن ي المشتر  م.  2008.انطالق السوق الخليج 
كة ,4  . السياسة الزراعية المشتر
ي تهم المجلس . 5

ي المحافل الدولية لكل القضايا النر
ي المجال السياسي فن

 . التنسيق فن
 . وثيقة التطوير الشامل للتعليم . 6
ي 7 ي الخليج العرب 

  منطقة بحرية ااةة . .إعالن البيئة البحرية فن
كة واستمرار تعزيز قوه درع الجزيرة 8  . اتفاقيه الدفاع المشتر

 لس التعاون لدول اخلليج العربيةقيام جم
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  ميكن  حتديدها على اخلريطة  (أهم النقاط اليت  )           ربيةددي على خريطة شبة اجلزيرة العح

 : دول جملس التعاون اخلليجي- 

 .عمان 6          .قطر5           . اإلمارات4               . السعودية3               .البحرين2                 . الكويت 1

 

  أبو ظيب (  –الدولة اليت أعلنت قيام جملس التعاون  )ب      الرياض (  -أ )    مقر جملس التعاون اخلليجي 

 

  جمان   هيلينستية  (      -) دملون  احلضارات 

 

 أول دولة حتررت من االستعمار   ) الكويت (   -سعودية (       الدولة اليت مل ختضع لالستعمار ) ال 

 

   البحر األمحر (   -أمساء املسطحات املائية  ) اخلليج العربي 

 

   اهلجرات 
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