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 مراجعة للصف السادس في الوحدة االولى و الثانية

  -عرفي المفاهيم التالية : •
 هو ذراع مائي لبحر العرب يمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شماال .الخليج العربي :  -1
 الموقع بالنسبة لخطوط الطول و دوائر العرض . الموقع الفلكي : -2
 الموقع بالنسبة لليابس و الماء . الموقع النسبي : -3
خطوط وهمية غير موجودة على سطح االرض تقسم الكرة االرضية الى قسمين  خطوط الطول : -4

 خطا . 360شرقي و غربي و عددها 
خطوط وهمية غير موجودة على سطح االرض تقسم الكرة االرضية الى قسمين  دوائر العرض : -5

 دائرة . 180شمالي و جنوبي و عددها 
 هي اشكال سطح االرض .التضاريس :  -6
متر  1000متر تقريبا و اذا قل ارتفاعه عن  1000كل مرتفع له قمة ال يقل ارتفاعه عن  الجبل : -7

 يسمى تال .
 ارض مرتفعة سطحها مستوي و تمتد مساحة كبيرة . الهضبة : -8
 باستوائها و قلة ارتفاعها .اجزاء فسيحة من سطح االرض تتميز السهول :  -9

 حالة الجو في مكان ما خالل فترات زمنية طويلة .المناخ :  -10

 هي العواصف الترابية .( الزوابع ) : .   شرقيةهي الرياح الجنوبية ال (الكوس) : -11

 تتحمل الجفاف و ارتفاع درجة الحرارة . ألنهانباتات متوفرة طوال العام النبات المعمر :  -12

 نباتات يرتبط وجودها بموسم سقوط المطر .النبات الحولي :  -13

 عذبة صالحة للزراعة . مياهمنطقة تقع في الصحراء فيها  الواحة : -14

 هي المياه التي توجد في باطن االرض . المياه الجوفية : -15

 بداية موسم الغوص .الدشة :  -16

 نهاية موسم الغوص . القفال : -17

 ربان السفينة .النوخذة :  -18

 رئيس البحرية .المجدمي :  -19

 يغوص في اعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ .  : الغواص -20

 يسحب الغاصة من اعماق البحر .السيب :  -21

  مطرب السفينة . النهام : -22



 صغار السن و هو مساعد للسيب في السفن الكبيرة .الرضيف :  -23

 هم الصبية الذين يعملون على ظهر السفينة الكتساب الخبرة . التبابة : -24

 هو تاجر اللؤلؤ . الطواش : -25

 صانع السفن . القالف : -26

افضل انواع السفن المستخدمة في رحلة السفر لمتانتها و قدرتها على نقل الحمولة  سفينة البغلة : -27
 الكبيرة و قلة تعرضها ألخطار البحر .

 شباك يصيد االسماك . القرقور : -28

جميع اشكال المياه على سطح االرض مثل البحار و الخلجان و المحيطات و المسطحات المائية :  -29
 البحيرات و االنهار .

 سنة . 100يساوي القرن :  -30

 الحياة المختلفة .كل ما انجزه االنسان من تقدم و رقي في كافة مجاالت الحضارة :  -31

 يطلق على البئر عند سكان منطقة الخليج العربية . :( القليب )الجليب  -32

انتقال مجموعة من االشخاص من مكان اقامتهم الى مكان اخر بحثا عن الرزق او من الهجرة :  -33
 اجل حياة افضل .

 منطقة موجودة في شبه الجزيرة العربية تحديدا في نجد . الهدار : -34

 هو ان تسيطر دولة قوية على دولة ضعيفة بهدف استغالل موقعها و مواردها .االستعمار :  -35

تحرر الدولة من المستعمر االجنبي و قيامها بمسؤولية ادارة شؤونها الداخلية و  االستقالل : -36
 الخارجية .

 تعني حكم الشعب لنفسه .الديمقراطية :  -37

عبارة عن منظمة سياسية اقتصادية اقليمية تضم ست دول  العربية :مجلس التعاون لدول الخليج  -38
 عربية خليجية .

 

 

 

 

 



  -أجيبي على األسئلة التالية : •
 في أي قارة تقع منطقة الخليج العربية و في أي جهة بالنسبة لهذه القارة ؟ -1

 تقع منطقة الخليج العربية في قارة اسيا في الجهة الجنوبية الغربية .
 الموقع الفلكي الذي تمتد منه منطقة الخليج العربية ؟ما هو  -2

 خط طول شرق خط جرينيتش. 25درجة عرضية شمال خط االستواء و  16تمتد عبر 
 علل اهمية موقع الخليج العربية ؟ -3

 بسبب وقوعها في وسط العالم و تحكمها بأهم طرق التجارة العالمية .
 الخليج العربي ؟ أين تقع منطقة الخليج العربية بالنسبة لمسطح -4

 في جهة الغرب .
 عددي مظاهر السطح أو اشكال سطح االرض ؟ -5

 الجبال / الهضاب / السهول / التالل .
 تحدثي عن تضاريس منطقة الخليج العربية ؟ -6

عدا منطقة الخليج العربية منبسطة في اغلبها و تمتد السهول شرقا على سواحل الخليج العربي 
جبال و ترتفع االرض كلما اتجهنا غربا حتى تصل الى اعلى ارتفاع في  الجبل االخضر في عمان

 . الحجاز و عسير
 ة ؟موجودة في منطقة الخليج العربيعددي الجبال و الهضاب و السهول و الصحاري ال -7

 : عسير/الحجاز/الجبل االخضر.الجبال -
 : نجد . الهضاب -
 : تهامة / االحساء . السهول -
 : النفود / الربع الخالي . الصحاري -

 قارني بين فصل الصيف و الشتاء من حيث درجة الحرارة / طول الفصل / حالة الجو؟ -8
درجة /طويل يمتد الى معظم شهور السنة /  40: ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من  فصل الصيف

 حار و جاف و رطب خاصة في المناطق الساحلية .
 درجات / قصير جدا / يمتاز بالدفء . 4تنخفض درجة الحرارة الى اقل من :  فصل الشتاء

 اذكري انواع الرياح في دول الخليج العربية ؟ -9
 / الرياح الجنوبية الشرقية (الكوس) / العواصف الترابية (الزوابع) .الرياح الشمالية 

 علل الحياة النباتية والحيوانية فقيرة في منطقة الخليج العربية ؟ -10
 بسبب قلة سقوط االمطار .

 اذكري انواع النبات الطبيعي في دول الخليج العربية ثم عددي امثلة لكل نوع ؟ -11

 : مثل الصبار و العرفج و الثندا و الرمث . نبات معمر

 : مثل الخبيزة و الحويذان و العنصيل . نبات حولي

 توافر النباتات المعمرة طول العام في دول الخليج العربية ؟علل  -12

 بسبب جذورها الطويلة و قلة اوراقها و كثرة اشواكها .

 

 



 الصحراوية في منطقة الخليج العربية ؟عددي اقسام الحيوانات التي تتكيف مع البيئة  -13

 : االبل / االغنام / الماعز . حيوانات مستأنسة -
 الثعبان) .-الضب-: الزواحف(السحلية حيوانات غير مستأنسة -
 : الغزالن/الثعالب/الذئاب. حيوانات برية -

 علل كانت حياة السكان في البيئة الصحراوية لمنطقة الخليج العربية قاسية و خشنة؟  -14

 بسبب فقر البيئة و قلة الموارد فيها خاصة المياه .

 علل تتشابه االعمال التي يقوم بها ابناء منطقة الخليج العربية قديما ؟ -15

 بسبب التشابه في الظروف المناخية و الجغرافية البيئية .

 الخليج العربية ؟عددي االنشطة البرية التي مارسها سكان منطقة  -16

 الرعي/الزراعة/الحرف اليدوية/التجارة البرية .

 ما هي الحرفة التي تعتمد على ما ينمو من نباتات و حشائش بعد سقوط االمطار ؟ -17

 . الرعي

 اذكري اسماء بعض المنتجات الزراعية في منطقة الخليج العربية ؟ -18

 التمور و الخضروات الورقية .

 الزراعية قائمة على المياه ؟الواحات  -19

 مياه االمطار و المياه الجوفية .

 عددي الحرف اليدوية قديما التي مارسها سكان منطقة الخليج العربية ؟ -20

 حياكة السدو / صناعة الخوص / خياطة البشوت .

 عددي الطرق التجارية البرية القديمة التي تتوسطها منطقة الخليج العربية ؟ -21

 لعراق / مصر / اليمن .الشام / ا

 عددي االنشطة البحرية التي مارسها سكان دول الخليج العربية ؟ -22

 صيد االسماك/الغوص على اللؤلؤ/صناعة السفن/التجارة البحرية .

 اذكري وسائل صيد االسماك قديما ؟ -23

 الميدار / الحظرة / القرقور .

 



  خليج العربية ؟ما هي اشهر الحرف التي مارسها سكان منطقة ال -24

 الغوص على اللؤلؤ .

 ؟ارسها سكان منطقة الخليج العربيةعلل مهنة الغوص عل اللؤلؤ من اشهر الحرف التي م -25

 الن االقتصاد فيها يعتمد اعتمادا رئيسيا على الغوص .

 ؟ ؤعلل انصراف سكان دول الخليج العربية عن حرفة الغوص على اللؤل -26

 الصناعي و اكتشاف النفط .بسبب ظهور اللؤلؤ 

 متى يبدأ موسم الغوص و متى ينتهي ؟ -27

 اشهر .اربعة اي يستمر  شهر سبتمبرو ينتهي في  شهر يونيويبدأ موسم الغوص من اوائل الصيف 

 ما هي الحرفة االساسية و المكملة لألنشطة البحرية ؟ -28

 صناعة السفن .

 اذكري اسماء اشهر السفن المستخدمة في الغوص ؟ -29

 البوم /البغلة/ السنبوك/ الجالبوت/الشوعي .

 عددي اسماء المسطحات المائية التي تطل على منطقة الخليج العربية ؟ -30

 الخليج العربي / خليج عمان / بحر العرب /خليج عدن / البحر االحمر .

 قة الخليج العربية و ما هي البضائع التي تعود بها ؟ما هي البضائع التي تنقلها سفن منط -31

تنقل التمور الى الهند و اليمن و سواحل شرق افريقيا بينما تعود السفن محملة باألخشاب و االغذية كالشاي 
 و االرز و السكر و التوابل الى الخليج العربي و العراق و شبه الجزيرة العربية .

 انواع السفن المستعملة في رحلة السفر ؟علل سفينة البغلة من افضل  -32

 بسبب متانتها و قدرتها على نقل الحمولة الكبيرة و قلة تعرضها لألخطار البحرية .

 ما هي افضل انواع السفن المستعملة في رحلة السفر او الغوص ؟ -33

 سفينة البغلة .

 ماهي الدولة التي يوجد بها الجبل األخضر ؟ -34

 عمان .

 ولة التي توجد فيها هضبة نجد ؟ماهي الد -35

 المملكة العربية السعودية .



 كم قرن امتدت حضارات منطقة الخليج العربية ؟ -36

 اربعين قرنا .

 كم سنة يساوي القرن الواحد ؟ -37

 سنة . 100القرن يساوي 

 ة؟قم بعملية حسابية لمعرفة عدد السنوات التي امتدت خاللها حضارات منطقة الخليج العربي -38

 سنة  4000سنة =  100× قرنا  40

 بماذا عرف الخليج العربي قديما ؟ -39

 البحر االدنى و بحر شروق الشمس .

 علل كان الخليج العربي ملتقى الحضارات الكبرى في الشرق ؟ -40

 مصدر لجذب السكان و به الكثير من المواقع االثرية . ألنه

 حضارات منطقة الخليج العربية قديما ؟ عددي -41

 الحضارة الهلينستية (جزيرة فيلكا) في الكويت . -
 حضارة مجان في عمان . -
 حضارة دلمون في البحرين . -

 ما هي الحضارة التي اشتهرت بأفران صهر المعادن ؟ -42

  حضارة مجان .

 ؟ عددي العوامل المؤثرة في نشأة الحضارات بمنطقة الخليج العربية -43

 الموقع الجغرافي / وفرة المياه / البيئة الطبيعية .

 في أي قرن ظهر االسالم ؟ -44

 في القرن السابع الميالدي .

 ما هي المدينة التي انطلق منها االسالم في منطقة الخليج العربية ؟ -45

 المدينة المنورة .

 االسالم في ؟شارك سكان منطقة الخليج العربية في نشر الحضارة االسالمية و  -46

 / جنوب شرق اسيا . ألفريقياالهند / ساحل مكران / الساحل الشرقي 

 



 ما هو العامل الذي ساهم في ازدهار مدن الخليج العربية ؟ -47

 لعب الخليج العربي دور الوسيط التجاري و اسهم في ازدهار مدن الخليج العربية .

 العربية بالحضارة االسالمية في الوقت الحالي ؟دللي على استمرار اهتمام ابناء منطقة الخليج  -48

حف دار القران في مملكة البحرين /متحف الشارقة من خالل الفن المعماري و اعداد المتاحف مثل مت
 للحضارة االسالمية / دار االثار االسالمية في الكويت .

 عددي مظاهر الحضارة االسالمية ؟ -49

 الصناعة/العمران/الفن.

 مية الخليج العربي ؟ما هي أه -50

 اوروبا)كطريق تجاري / ممر مائي عالمي .-افريقيا-موقعه المتميز في قلب العالم القديم(اسيا

 علل جذب الهجرات من شبه الجزير العربية الى منطقة الخليج العربية ؟ -51

  بسبب الموقع الجغرافي المهم االستقرار .

 هجرات منطقة الخليج العربية ؟ عددي -52

 هجرة العتوب(ال صباح وال خليفة) الى الكويت و البحرين .

 هجرة المعاضيد الى قطر .

 ال البوسعيد و اليعاربة الى عمان .هجرة 

 هجرة القواسم الى رأس الخيمة في االمارات .

 هجرة بني ياس الى ابوظبي في االمارات .

 لدول الخليج العربية و تأثيرها في السياسة الدولية ؟علل بدء مرحلة جديدة و  -53

 بسبب اكتشاف النفط و تصديره .

 ما هي المنطقة التي انطلقت منها الهجرات الى منطقة الخليج العربية ؟ -54

 منطقة الهدار .

 في اي قرن شهدت منطقة الخليج العربية التنافس االستعماري ؟ -55

 في القرن الخامس عشر .

 تسابق الدول االوروبية الستعمار منطقة الخليج العربية ؟علل  -56

 الستغالل موقع منطقة الخليج العربية و ادراكا منها ألهميتها .



 اذكري الدول االستعمارية االوربية حسب وصولها لمنطقة الخليج العربية ؟ -57

 اإلنجليز .البرتغال ثم هولندا ثم 

 منطقة الخليج العربية ؟من هي اول دولة اوربية استعمرت  -58

 البرتغال .

 كيف نجحت الدول االوربية االستعمارية في احكام سيطرتهم على الخليج العربي ؟ -59

 عن طريق المعاهدات و االتفاقيات .

 ؟و في عهد أي شيخ و من هم اطرافهافي اي عام تم عقد اتفاقية الحماية  -60

 الشيخ مبارك الصباح .بين الكويت و بريطانيا في عهد م 1899في عام 

 م ؟1899علل عقد الشيخ مبارك الصباح اتفاقية حماية مع بريطانيا في عام  -61

 بسب محاولة العثمانيين فرض السيطرة التامة على الكويت .

 في أي قرن بدأت شعوب دول الخليج العربية بالتحرر من التبعية البريطانية ؟ -62

 في النصف الثاني من القرن العشرين .

 في عهد اي شيخ تم الغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا ؟ -63

  في عهد الشيخ عبدهللا السالم الصباح .

 في اي عام تم عقد معاهدة االستقالل و من هم اطرافها وفي عهد أي شيخ ؟ -64

 السالم الصباح . م بين الكويت و بريطانيا في عهد الشيخ عبدهللا1961في عام 

 في اي عام تم اصدار وثيقة الدستور الكويتي و ما الذي يغرسه هذا الدستور ؟ -65

 م و الذي يغرس مبادئ الديمقراطية و يعزز حقوق االنسان .1962في عام 

 في اي عام استقلت كل من مملكة البحرين و قطر و سلطنة عمان و االمارات ؟ -66

 م .1971في عام 

 ول دولة خليجية حصلت على استقاللها ؟من هي أ -67

 م .1961دولة الكويت عام 

 من هي الدولة الخليجية التي لم تتعرض لالستعمار و ما هو السبب ؟ -68

 م لم تستعمر بسب وجود مقدسات المسلمين فيها .1932المملكة العربية السعودية و التي اعلن قيامها في 



 الخليجية التي خضعت لالستعمار ؟ما هو عدد الدول العربية  -69

 دول . 5

 كم عدد الدول العربية الخليجية التي يضمها مجلس التعاون الخليجي ؟ -70

 دول . 6

 متى اعلن قيام مجلس التعاون الخليجي ؟ -71

 م .1981/مايو/25في 

 في اي مدينة تنم اعالن قيام مجلس التعاون الخليجي ؟ -72

 . في مدينة ابوظبي في االمارات

 ماهي المدينة التي اتخذت مقرا لمجلس التعاون الخليجي ؟ -73

  مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .

 عددي الصفات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ؟ -74

 العادات و التقاليد .الدين االسالمي / اللغة العربية / 

 يتكون الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي ؟مما  -75

 (المجلس االعلى) ويتكون من قادة الدول االعضاء .

 ( المجلس الوزاري) و يتكون من وزراء الخارجية للدول االعضاء .

 االمانة العامة ) و تتكون من االمين العام و السكرتارية .( 

 علل انشاء مجلس التعاون الخليجي ؟ -76

عالقات خاصة و صفات مشتركة بين دول الخليج للتعاون و خدمة االهداف السامية لألمة  بسب وجود
 العربية .

 علل اهمية الترابط بين األمم ؟ -77

 ليكونوا عونا و دعما ألهداف االمة العربية و االسالمية .

 ما هي العناصر االساسية التي يتكون منها شعار مجلس التعاون الخليجي ؟ -78

 وان اعالم دول الخليج / البسملة .به الجزيرة العربية / الخريطة ش

 من هو صاحب فكرة انشاء مجلس تعاون خليجي و في اي عام تم طرح هذه الفكرة ؟ -79

 م . 1976الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح في عام 



 لمجلس التعاون الخليجي و في اي عام ؟أين اقيمت القمة السابعة و العشرون  -80

 م .2006الرياض في عام في 

 من هو الشيخ الذي سميت القمة السابعة و العشرون باسمه ؟ -81

 الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح .

 علل سميت القمة السابعة و العشرون باسم الشيخ جابر االحمد الصباح ؟ -82

 م .2006تكريما له بسبب وفاته في عام 

 يج العربية ؟مجلس التعاون لدول الخلعددي أهداف  -83

 تحقيق التعاون بين الدول االعضاء في جميع المجاالت .

 تحقيق الترابط و الصالت بين دول مجلس التعاون .

 العمل على تقدم دول مجلس التعاون في المجال العلمي .

 ما هي القيم التي تسعى دول الخليج العربية الى تحقيقها ؟ -84

 قيمة التعاون/قيمة الروابط و الصالت/قيمة العمل و العلم .

 اذكري انجازات مجلس التعاون الخليجي ؟ -85

 اقامة االتحاد الجمركي .

 وثيقة التطوير الشامل للتعليم .

 اتفاقية الدفاع المشتركة و استمرار تعزيز قوة درع الجزيرة .

 في اي عام انطلق السوق الخليجي المشترك ؟ -86

 م .2008عام  في

 متى قام النظام العراقي البائد بغزو دولة الكويت ؟ -87

 م .2/8/1990

 ما هو اكبر انجاز لمجلس التعاون الخليجي و الذي نفخر به للكويت ؟ -88

 حرب تحرير الكويت و االستعانة بقوة درع الجزيرة .

 

 



  : يحددي على الخريطة ما يل

 قارات العالم . -1
 الصحاري ). -السهول  –الهضاب –التالل  –مظاهر السطح لمنطقة الخليج العربية ( الجبال  -2
 دلمون ). –مجان  –حضارات منطقة الخليج العربية ( فيلكا  -3
 الخليج العربي . -4
 منطقة الهدار . -5
 خط سير هجرة العتوب . -6
 انجلترا ) . –هولندا  –دول الخليج العربية . الدول االستعمارية ( البرتغال  -7
 مدينة الرياض . -8
 مدينة ابو ظبي . -9
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