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

 
          

 

 

 العبارات التالية : أ( أكمل

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

 قع دول اخلليج العربية بالنسبة ملسطح اخلليج العربية يف جهة الغرب ت .2

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

 

 

 

 
 

 املوقع الفلكي لشبه اجلزيرة العربية .   

 خط طول  شرق خط جرينتش (  25  -درجة عرضية مشال خط االستواء   16 متتد عرب ) 

 الجهات األصلية و الفرعية :  قع األماكن على حسب حدد موا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 تسمى : قارة جنوب غربتقع شبة اجلزيرة العربية يف أقصي 

 

 اوربا  أسيا اسرتاليا  أفريقيا 

 
 

 يف املكان املناسب  املفهوم والتعريف بوضع الرقم بني كل من  صل ب( 

 التعريف                                         الرقم املفهوم

 موقع الدولة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض                   3              اخلليج العربي . -1

 موقع الدولة ما بالنسبة للماء واليابس                    2 املوقع النسيب -2

 1               املوقع الفلكي -3
 ع مائي  لبحر العرب  ميتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب مشاال ذرا

 

  

 
 

1 

2 

3 

تبسيط املعلومة 

 باخلريطة

.....................

. 

.....................

. 

.....................

. 

..................... 
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 بني كل من : قارن -ج

 

 دوائر العرض خطوط الطول وجة املقارنة

 عن خطوط وهمية ترسم على الكرة عبارة املفهوم

 األرضية وتقسم الكرة  األرضية

 قسمني إلي شرقي وغربي .

 عبارة عن خطوط وهمية ترسم   

 األرضية وتقسم الكرة  األرضية الكرة

 قسمني إلي مشالي وجنوبي

اخلط 

 الرئيسي

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

 دائرة 180 خط360 العدد

 

 

 الرسم

 

 

 

 

 

  

 

 : مع توضيح املعلومات عليها  قم برسم اخلطوط على الدائرة  بناء على املعطيات التالية  -د

 خط  360وعدد خطوطها   قسمني إلي شرقي وغربي . األرضية وتقسم الكرة  األرضية سم على الكرةخطوط وهمية تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفاهيم التالية : أ( عرف

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

 .مرت 1000كل مرتفع له قمة ال تقل ارتفاعها عن اجلبل :  .2

 ارض مرتفعة سطحها مستوى ومتتد مبساحة كبرية اهلضبة :  .3

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

 التل :   مرتفع يقل ارتفاعه عن  ألف مرت .  .5

 

 

 

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

 غرب  شرق

180 180 

 درجة  360
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 : الدال عليها   املفهومبني  الصورة  و صل   -ب

 

السهول : أجزاء فسيحة من  .1

يز باستوائها سطح األرض تتم

 وقلة ارتفاعها .

 

 

اهلضبة : ارض مرتفعة سطحها  .1

مستوى ومتتد مبساحة 

  كبرية

 

اجلبل : كل مرتفع له قمة ال  .1

 مرت 1000تقل ارتفاعها عن 

 
 

 زيرة العربية  الصماء:علي خريطة شبة اجلصنف املظاهر التضاريسية التالية    -ج

 

 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

 محرالبحر األ-9

 حبر العرب    -10

 خليج عدن -11

 خليج عمان-12

 تالل جال الزور  -13 التالل

 

 ضلل  الكلمة اليت ال تنتمي للمجموعة :  -د

 

 جبال شبه اجلزية العربية 

 األخضر  تهامة  احلجاز عسري

 مسطحات مائية تطل عليها شبه اجلزيرة العربية 

 اخلليج العربي  رالبحر األمح  البحر املتوسط حبر العرب 

 

 

 أكمل جزء  الرسم الناقص : -هـ   

 مرت  1000عن  لأن الصورة   هي الحد التضاريس  له قمه ال تق تاذا علم
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 أكمل العبارات التالية مبا يناسبها : -أ

 

  .صحراوي قاري  يتشابه مناخ دول اخلليج العربية ويتصف بأنه .1

 منتظمةله وغري األمطار يف فصل الشتاء قلي .2

يف اجلبل االخضر يف دولة   الصيفتسقط اإلمطار يف فصل  .3

  عمان

 . السعوديةيف جبال عسري يف   الصيفتسقط اإلمطار يف فصل  .4
 

 

بني فصل الصيف وفصل الشتاء من حيث درجة احلرارة   قارن

 -مييز كل فصل : واهم ما

 

 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 .

 فصل قصري جدا وميتاز بالدفء.

 

                                                      أنواع الرياح اليت تهب على دول اخلليج العربية ؟اذكر 

 )الغبار(. الزوابع الرتابية .3                )الكوس(. الرياح اجلنوبية الشرقية. 2                 الغربية. الرياح الشمالية.1

 

 حدد  اجتاه الرياح على

 خريطة شبه اجلزيرة العربية :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ::فاهيم التاليعرف  امل

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

 .هي  الرياح اجلنوبية الشرقية  :الكوس   .2

 

 

 

 

 اخ   () املـــن  الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية 
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 الوحدة االوىل : دول اخلليج العربية تتأثر ببيئتها الصحراوية والبحرية   )احلياة النباتية واحليوانية (               

 

 العبارات التالية : أكمل 

  املعمرةفة الرعي علي وجود النباتات تقوم حر -1

 

 ملا يأتي  علل 

 احلياة النباتية واحليوانية فقرية يف دول اخلليج العربية .          -1 

 ج(    لقلة األمطار    واملياه 

 ما لذي تتوقع حدوثه  لو   كانت منطقة اخلليج العربية  تتميز بكثرة األمطار  واملياه؟

 حليوانية والنباتية  متنوعة  وغنية يف دول اخلليج  العربيةج  (  ألصبحت احلياة ا

 
 العربية .            جيف دول اخللي  طول العام املعمرةتوفر النباتات     -2        

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

 حل آخر 

 يف دول اخلليج العربية توفر النباتات املعمرة طوال العام  -3      

 ج( الن جذورها طويله واوراقها قليله واشواكها كثريه  ختزن املياه يف أوراقها      

 لتكيفه مع البيئة  الصحراوية ()           

 

 : تنقسم النباتات يف دول اخلليج العربية إىل نوعني- 

 . نبات حولي 2  . نبات معمر                                                1

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

 نبات حولي                 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 ممكن أن             عيش يف دول اخلليج العربية اذكري انواع احليوانات اليت  ت

 . يربيها اإلنسان مثل األغنام واملاعز واإلبل .1

 مثل السحالي والثعابني والضب .  غري مستأنسة. حيوانات 2

 مثل الغزالن والثعالب والذئاب والضباع واألرانب .  برية . حيوانات 3

  

 صنف الكلمات لتالية يف اجلدول :

 ماعز   -أرنب   –ضب 

 حيوانات غري مستأنسة   حيوانات برية    حيوانات مستأنسة   

   

  

 ظلل الكلمة اليت ال تنتمي اىل اجملموعة : 

 نباتات معمرة                                  حيوانات  برية        حيوانات  مستأنسة                                                                   
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 ماذا يعين لك اجلمع بني هذه الكلمات -ج :  
 امور  + زبيدي  + ميد  =          ................................................. ه -

 امليدار + احلظرة  + القرقور =    .................................................. -

 - .................................................     =  البوم  + البغلة  + اجلالبوت. 

 

 صنف األنشطة التالية حسب مكانها يف اجلدول :  -د

         /   الزراعة      / صناعة اخلوص    الغوص على الؤلؤ /       صيد األمساك  / الرعي    صناعة السدو /                      

                  

 

 

 

 

 

 

 ج (  أكمل الفراغات التالية :

   الغوصاعتمد االقتصاد قدميا  اعتماد رئيسي على حرفة  

  السفناحلرفة املكملة لألنشطة البحرية  هي صناعة 

   أشهر   أربعةاستمر موسم الغوص 

  ( وينتهي  شهر 6يبدأ  موسم الغوص من أوائل الصيف شهر يونيو )سبتمرب . 

 

 

 

 أ( عللي ملا يأتي :

 كانت حياة السكان يف البيئة الصحراوية

 لدول اخلليج العربية قاسية وخشنه .

 الطبيعية  . قلة املوارد2. لفقر البيئة                                            1

 الظروف اجلغرافية البيئية واملناخية لتشابه  

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

 ألن دول اخلليج العربية تطل على مسطحات مائية مهمة . ول اخلليج العربية لألنشطة التجارية .ممارسة سكان د

 سفينة البغلة من أفضل أنواع السفن املستعملة يف 

 رحلة السفر. 

 .ملتانتها وقدرتها على نقل احلمولة الكبرية .1                   1

 لألخطار البحرية. متتاز بقلة تعرضها 2                     

 ب( أجب على األسئلة التالية 

 الربية. التجارة  4    . احلرف اليدوية 3    . الزراعة     2. الرعي     1                       -لسكان اخلليج العربي : 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                    

 ريةالبح. التجارة  4                صناعة السفن . 3                   

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

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

 ليج العربية مع  اهلندعدد البضائع  اليت تبادهلا  أبناء اخل 

    واليمن وسواحل شرق أفريقيا 

 األخشاب واألغذية مثل الشاي واألرز والسكر والتوابل .  

 لؤلؤ   -مقابل التمور  

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

 الربية األنشطة البحرية األنشطة احلرف اليدوية

   

   

 

 . دول اخلليج العربي عن حرفة الغوصف سكان اانصرمباذا تفسر  

 ألنها  مهنة شاقة     -اكتشاف اللؤلؤ الصناعي    -ظهور النفط    

 الصناعي عند دول اخلليج العربية   ؤماذا لو  مل يظهر النفط واللؤل

 مل تنهض  أو تتقدم بشكل كبري  / بعيدة عن املطامع   -استمروا  بالعمل باألنشطة البحرية والربية  

 اخلصائص البشرية ملنطقة اخلليج العربية قدميا                                                                
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 -: السفينةأفراد طاقم 

 التعريف                                         املفهوم    

 ربان السفينة النوخذة

 رئيس البحرية اجملدمي

 يغوص يف أعماق البحار حبثا عن اللؤلؤ الغواص

 يسحب الغاصة من أعماق البحار  السيب

 مطرب السفينة   النهام

 يف السفن الكبرية  عد للسيب صغار السن وهو املسا الرضيف

 هم الصبية الذين يعملون على ظهر السفينة الكتساب التبابة

 اخلربة ويقومون ببعض األعمال مثل مناولة املياه  

 هم جتار اللؤلؤ  الطواش

 بداية موسم الغوص .   الدشه

 نهاية موسم الغوص .   القفال

 صانع السفينة . القالف

 ع أشكال املياه على سطح األرض مثل اخللجان والبحار  مجي املسطحات املائية

 واحمليطات .

 هي املياه اليت توجد يف باطن األرض . املياه اجلوفية 

 /  من أدوات الصيد قدميا  وسيلة قدمية لصيد األمساك  القرقور 

                      

 

 

 

                                                                   -صنف االعمال التالية حسب مكانها اجلدول التالي:  –أ (  

   الطواش  (( @النوخذه  @ام  النه @اجملدمي   @))  السيب    

 
 مطرب السفينة تاجر اللؤلؤ يسحب الغواص رئيس البحرية ربان السفينة

 النهام الطواش السيب اجملدمي النوخذه

 

 

 

 

 

 العبارات التالية :  أكمل -أ

  قرنا  . أربعنيترجع حضارات منطقة اخلليج العربية  إىل  .1

 البحر األدنى .    و أ   الشمس حبر شروققدميا باسم  عرف اخلليج العربي .2

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

 .  الكويتيف جزيرة فيلكا يف دولة   ظهرت احلضارة اهللينستيية .4

 . البحرينحضارة دملون يف ظهرت  .5

 السابعيف القرن  ظهر اإلسالم يف منطقة اخلليج العربية .6

 

 

 

 

 اخرت االجابة الصحيحة :

 صل  :تسقط األمطار على دول اخلليج يف ف

 اخلريف الربيع الشتاء الصيف

 يستمر موسم الغوص عن اللؤلؤ :

 مخسة أشهر أربعة أشهر ثالثة أشهر شهرين

 حضارات منطقة اخلليج العربية قدميا
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 التالي : فعر -ب

 

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

  سنه 100القرن : يساوي 

 

 على االسئلة التالية :أجب    -ج

 العوامل اليت  ساعدت على قيام احلضارات  عدد

 -يف منطقة اخلليج العربية:
 .البيئة الطبيعية املالئمة 3. توفر أبار املياه     2. املوقع املتميز            1                      

 املعامل األثرية للحضارة اإلسالمية  اذكر        

 -يف منطقة اخلليج العربية :       

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

 يف الكويت ..دار اآلثار اإلسالمية 2

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

 

 السؤال ت

 ( Хمهنة الزراعة من أشهر احلرف اليت مارسها أبناء دول اخلليج العربي قدميا )  1

 ( √لقديم )  لعب اخلليج العربي دورا كبريا يف التاريخ ا 2

 ( Хمل يساعد موقع اخلليج العربي على إنشاء عالقات جتارية مع املناطق اجملاورة )  3

 (  Хتسقط األمطار على اخلليج العربي يف فصل الصيف  )   4

 ( Хال يطل الوطن العربي على مسطحات مائية  )  5

 ( √ندية ) وصل سكان دول اخلليج يف جتارتهم البحرية إىل شبه القارة اهل 6

 ( √ظهرت يف منطقة اخلليج العربي حضارات متعددة  )   7

 ( √ظهر اإلسالم يف القرن السابع امليالدي )   8

 ( √شارك أبناء منطقة اخلليج يف نشر اإلسالم )   9

 ( √تأثر سكان منطقة اخلليج العربي مبظاهر احلضارة اإلسالمية )   10

 

                                                              -صنف املظاهر التالية حسب مكانها يف اجلدول التالي:  –ب ( ) 

 الزخرفه  ((  @األواني الفخارية و اخلزف     @احللي الذهبية   @))  بناء املساجد  

 

 الفن الصناعة العمران

 بناء املساجد

 احللي الذهبية

 الفخاريةاألواني 

 ةالزخرف
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 العبارات التالية   أكمل -أ

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

  اهلدارمن اخلليج العربي   هي  منطقة  املنطقة اليت هاجر منها العتوب .2

 اهلجرات اليت حدثت يف اخلليج العربي   صنف -ب

 

 أبو ظيب رأس اخليمة عمان قطر رينالبح الكويت

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

 

 ) مبا تفسر (  ملا يأتي  علل   -ج 

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

 املائية يطل على العديد من املسطحات  -   . خيرتق قلب العامل القديم 

 قيام موانئه مبمارسة أنشطة حبرية متنوعة .مما أدى  اىل  . مارس دورة كوسيط جتاري ومركز جتاري 

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

 كتشاف النفط والبدء يف تصديره .ال

                                        -: يج العربي من حيثقارن بين الحضارات التي قامت في دول الخل -: -( د) 

 
 مظاهر احلضارة الدولة اليت قامت فيها وجه املقارنة

 أختام دملون البحرين حضارة دملون

 أفران صهر املعادن سلطنة عمان حضارة جمان

 بعض اآلثار الكويت احلضارة اهللينستية

 

 :  حداث هجرة آل الصباح بكتابة الرقم في املكان املناسب رتب أاستعن باألشكال التالية ثم -ه
 

 

 

 

               
.....(...3....)....                      .....(....1.....)...                        ....(....2.....).... 

 

 لخليج العربي  :ألنواع التشابه الثقافي بين دول ا   الكلمة والصورة الدالة عليهاصل بين  -و

 
 
 
 

 

 

 

 ظلل الكلمة اليت ال تنتمي إىل كل من اجملموعات التالية :  -ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور احلياة السياسية وظهور الدول احلديثة

 (  التاريخ املشرتك  )         (  العادات والتقاليد )         ) اللغة العربية(         
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 العبارات التالية : أكمل -أ

  15القرن  ملنطقة اخلليج العربية منذ  بدأت املنافسة االستعمارية .1

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

  النفطبدأت مرحلة جديدة يف منطقة اخلليج العربية باكتشاف  .3

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

 عبداهلل السامل الصباحالشيخ الذي وقع على  وثيقة االستقالل  يسمى الشيخ  .5

  معاهدةكويت يسمى  االسلوب الذي اتبعته بريطانيا الستعمار ال .6

 م  1899مت توقيع  اتفاقية احلماية   عام   .7

 التالي : عرف  -ب

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

 

 ملا يأتي  ج( علل 

 تنافس الدول االستعمارية على منطقة اخلليج العربية . -1

 واهمية استغالله .ألهمية موقع اخلليج العربي 

 على االسئلة التالية : أجب  -د

 ترتيب الدول االستعمارية على منطقة اخلليج العربية . أعيد/  1

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

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

 . االتفاقيات 2. املعاهدات                                           1 

 

 معاهدة احلماية              البنود

 1899                          السنة

 بريطانيا xالكويت           أطراف املعاهدة

 لظروف اليت دفعت الشيخ مبارك على توقيعا

 ية الربيطانيةاتفاقيه احلما

 خوفه من األخطار اخلارجية .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرف -أ

 االستقالل : عبارة عن مسؤولية الدولة عن إدارة شؤونها الداخلية واخلارجية 

 حكم الشعب لنفسه . الدميوقراطية : 

 

 االستقالل وثيقة         البنود

 م1961يونيو 19 السنة

 بريطانيا xالكويت  طراف األ

 ية األوروبية على اخلليج العربياملنافسة االستعمار

 رحلة االستقالل والتطور م
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 التالي : ملأك -ب

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

  عبداهلل السامل الصباح الشيخ  وقع على وثيقة االستقالل  .2

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

 .1197متتعوا باستقالهلم يف عام  البحرين وقطر وعمان واإلمارات .4

 .1961استقالهلا يف عام  دولة خليجية نالت  أولالكويت  .5

 م 1962مت اصدار وثيقة الدستور الكوييت يف عام  .6

  م1948اصدرت منظمة االمم املتحدة االعالن الرمسي حلقوق االنسان عام   .7

 . الشريعة االسالميةحقوق االنسان من   مبادئاستمدت دول اخلليج العربية  .8

 

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

 .امتالكها الكامل لثروة النفطية .2. بسب استقالهلا                                1

 

 

 

 

 

 

 : عرف -أ

 لس التعاون لدول اخلليج العربية : هو عبارة عن منظمة سياسية اقتصادية إقليميةجم

 ست دول عربية خليجية .تضم  

 

 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

 

 يجي .: مت إنشاء جملس التعاون اخللعلل -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( -)يتكون من قادة الدول األعضاء(                )يتكون من وزراء اخلارجية أو من ينوب عنهم(              )يتكون من االمني العام

 

 

 -شرتكة بني دول جملس التعاون اخلليجي :ماهي الصفات امل

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

 

 

 

 لس التعاون لدول اخلليج العربيةقيام جم
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 أكمل العبارات التالية : -أ 

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

 م1976لشيخ جابر االمحد فكرة جملس التعاون   العام الذي وجه فيه ا .2

 

 على االسئلة التالية : اجب  -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  شرين جمللس التعاون اخلليجيالسابعة والع/ عللي تسمية القمة اخلليجية 2

    . تقديرا جلهود الشيخ جابر االمحد رمحه اهلل يف انشاء اجمللس 

 

 

 ة :ماذا متثل هذه الصور                                                                                                                        

 جملس  التعاون اخلليجي                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 ماذا ميثل الشعار) أ(

 ميثل شعار جملس التعاون لدول اخلليج العربية  

 ماهي العناصر اليت حيتويها الشعار ؟

 البسملة  /  خريطة   حمدده ملوقع دول اخلليج العربية / ألوان  األعالم املشرتكة

 مع اللون األزرق دالله على اخلليج العربي كرابط  بني هذه الدول   

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب على التحديد واالستخراج منن اخلريطة  

 

 

 

 

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

ن الدول األع1 ي جميع المجاالت .تحقيق التعاون بي 
ن
 ضاء ف

ن دول مجلس التعاون . 2 ابط والصالت بي 
 . تحقيق التر

ي المجال العلمي . 3
ن
 .العمل عىل تقدم دول مجلس التعاون ف

 إقامة االتحاد الجمركي .  .1
ي  .2 ي عام  انطالق السوق الخليج 

ن
ك ف  م.  2008المشتر

ي المحافل الدولية لكل القضايا .3
ن
ي المجال السياسي ف

ن
 التنسيق ف

ي تهم المجلس . 
 التر

 وثيقة التطوير الشامل للتعليم .  .4
كة وا .5  ستمرار تعزيز قوه درع الجزيرة اتفاقيه الدفاع المشتر

 لس التعاون لدول اخلليج العربيةجم
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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 (   -ودية (       الدولة اليت مل ختضع لالستعمار ) السع 

   البحر األمحر (   -أمساء املسطحات املائية  ) اخلليج العربي 

   اهلجرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 :    ريطة شبه الجزيرة العربية اجيب عما يىلي   )ب  (امامك  
 

 نجد.............. ..0 (يمثل هضبة تسم 1.)الرقم..... 

   (يمثل جبل يسم  2)الرقم ..........  .........االخضن

   تهامة .............. (يمثل سهل يسم  3)الرقم........  

   ميس  (يمثل مسطح مائ    4)الرقم ...... ي  ...الخلي  العرئ 

   ل الزور..... ا ......ج(يمثل تالل تسم  5)الرقم 

   االمارات.....  ليجية تسمخلة  (يمثل دو   6)الرقم..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نماذج من "  تحليل فقرة "                         
 

                                                                       -اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة اليت تليها : -) أ (

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

WWW.KweduFiles.Com



 / فاطمة احلربيإعداد املعلمة " جليلة الدغيم                                       "ودول اخلليج العربية " الكويت  السادسراسات االجتماعية  للصف بنك معلومات مادة الد

 

 mo3alma@hotmail.com                                                                                                           عن الكتاب املدرسي    املراجعة  ال تغين

 

 ميكن معرفة املناخمشابه من حيث أن مناخ من النوع الصحراوي احلار, و أن من خالل يعترب مناخ دول اخلليج العربي 

 حالة اجلو خالل فرتة زمنية كما تهب على دول اخلليج العربي عدة أنواع من الرياح لذالك جند أن األمطار اليت تسقط يف 

 فصل الشتاء قليلة و غري منتظمة.    

 اجلو يف مكان ما خالل فرتة زمنية طويلة  ( حالة ....  ) ..........   حتته خطا ؟    عرف ما
 ما نوع املناخ يف دول اخلليج العربي ؟......................................) صحراوي حار (

 زوابع ترابية ( –جنوبية   -اذكر أنواع الرياح اليت تهب على دول اخلليج العربي ؟..........) رياح مشالية 

 جبال عسري واحلجاز ( –اخلليجية اليت تسقط فيها األمطار صيفا ؟ .........) اجلبل األخضر  عدد املناطق

 قارن بني درجة احلرارة يف الصيف و الشتاء يف دول اخلليج العربي ؟

 درجة مئوية وهو صيف طويل حار ( 40صيفا .............) ترتفع درجة احلرارة أكثر من                

 درجات مئوية وهو شتاء قصري دافئ (                                                                                 4ا ............) تنخفض درجة احلرارة أقل من  شتاء               

 

                                                                       -) ب ( أقرا القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة اليت تليها :

 نظرا لقلة األمطار يف اخلليج العربي فاحلياة النباتية واحليوانية فقرية بصفة عامة واغلبها نباتات

 صحراوية قادرة على حتمل اجلفاف , وينقسم النبات الطبيعي يف دول اخلليج العربية إىل نباتات  

                    حولية ونباتات معمرة.               

 عرف ماحتته خطا ؟  -1    

 نباتات حولية ........... ) نباتات يرتبط وجودها مبوسم سقوط األمطار (  -أ          

 العنصيل ( –احلويذان  –بعض األمثلة عليها .............................) اخلبيزة               

 ......) نباتات متوفرة طوال العام (نباتات معمرة ......... -ب          

 الرمث ( –الثندة  –العرفج  –بعض األمثلة عليها ..............................) الصبار                

 يعيش يف دول اخلليج العربي حيوانات متشابهة هات بعض األمثلة عليها ؟  -2   

 اإلبل ( –املاعز  –................) األغنام ................. مستأنسة حيوانات   -أ          

 الضب ( –الثعابني  –.................................) السحالي  غري مستأنسة حيوانات  -ب          

 األرانب( –والضباع  –والذئاب  –الثعالب  –حيوانات برية ......................................) الغزالن   -ج         

 

 تليها :   ة التالية ثم اجب عن االسئلة اليتاقرا الفقر

 دوال 6م  يف مدينة  ابوظيب  وضم 1981عام  –مايو  -25 العربية يف  جلي))اعلن قيام جملس التعاون لدول اخل 

 خليجية واختذمن الرياض مقرا له وساعد انشاء الصفقات املشرتكة  واالنظمة املتشابهة واملصاحل 

 ويتكون اجمللس من هيكل تنظيمي يضم اجمللس األعلى واجمللس االهداف السامية املشرتكة و 

 الوزاري  واألمانة العامة ((. 

 

 اكتب اية من القران الكريم تدعوا للتجمع وعدم الفرقة حسب دراستك للمقرر ؟  -   
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 [.2]سورة المائدة :  ﴾.مر َوال

  

 اجمللس األعلى واجمللس  الوزاري  واألمانة العامة ((. من اهليكل التنظيمي للمجلس ؟سجل اثنني  - 

 

 

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ,,,,,,

 ال تغين عن الكتاب املدرسي املراجعةتنبيه / 
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