
 إعداد 
 .أوال : المفاهيم 

 حالة الجو في مكان ما خالل فترات زمنية طويلة :  نــاخم  • 
 أرض مرتفعه سطحها مستوي ، وتمتد مساحة كبيرة :  هضبــة• 
 متر 0111هو كل مرتقع له قمة ال يقل ارتفاعه عن :  جبـــل• 
 .موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض :  فلكيموقع • 
 ة ما بالنسبة للماء واليابس موقع الدول:  نسبيموقع • 
 .هي أجزاء فسيحة من سطح األرض تتميز بإستوائها وقلة ارتفاعها:  سهــل• 
 هي منطقة تقع في الصحراء ، فيها مياه عذبة صالحة للزراعة :  واحــة• 
 تطور وتقدم ورقي مجتمعه في جميع نواحي الحياة وحل مشاكله :  حضــارة• 
 ضائع التي تشتريها الدولة من دولة أخرى هي الب:  مستوردةضائع ب• 
 المحيطات ( -الخلجان  -جميع أشكال المياه على سطح األرض)البحار :  مسطحات مائية• 
 هي المياه التي توجد في باطن األرض : مياه جوفيــة • 
 هو سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة بهدف استغالل موقعها ومواردها :  استعمار• 
إال يتنااازل أو يبيااع أو ياا جر أي جاازء ماان أراضاايه لدولااة أجنبيااة دون : 9911الحمايةةة اتفاقيةةة • 

 موافقة مسبقة من الحكومة 
 عبارة عن مس ولية الدولة عن إدارة ش ونها الداخلية والخارجية :  استقالل• 
ل دو 6عباارة عان منةماة سياساية اقتصاادية إقليمياة تضام :  مجلس التعاول لدول الخليج العربية• 

 عربية خليجية 
 قوات عسكرية ودفاعية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي :  درع الجزيرة• 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 . كملي الفراغ بما يناسبه وفق ما درست  ثانياً: ا

   .جنوب خط جرينتش 52و شمال خط االستواء 91 تمتد شبه الجزيرة العربية عبر(  0
  دائرة 993وتبلغ عدد دوائر العرض  خط 013 (  تبلغ عدد خطوط الطول.2
  صحراوي قاري(  يتصف مناخ دول الخليج العربية بأنه.3
 القرقور –الحظرة  –الميدار  من وسائل الصيد قديما  (  4
   سنة 933 القرن يساوي(  5
  ثلاال – رمثال -الصبارالمعمر  من أنواع النبات(  6
 معدن قديما  الاشتهرت بصهر  مجانحضارة (  7
 في سلطنة عمان  الجبل األخضر( يقع 8
ثالثة أنواع من الرياح الرياح الشمالية والريااح الجنوبياه الشارقيه  دول الخليج العربية(تهب على 9

 ) الكوس ( والزوابع )العواصف الترابية ( 
 على الجبل األخضر وجبال عسير .صيفاً  ( تسقط األمطار01
 . جنوب غرب قارة آسيا( تقع شبه الجزيرة العربية في أقصى 00
   الميالدي لسابعاةهر اإلسالم في القرن ( 02
   ليدويةتعتبر صناعة السدو والخوص من الحرف ا( 03

 وزارة التربية
 االدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية

 مدرسة أميمة بنت عبدهللا م بنات
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  عربية بدوية( سكان دول الخليج العربية قبائل 04
 أنواع السفن المستعملة في رحلة السفر من أفضل  البغلة( سفينة 05
 قديما  بإسم البحر األدنى أو بحر شروق الشمس  الخليج العربي( عرف 06
   الدشة(  بداية موسم الغوص قديما  يسمى 07
   القفال(  نهاية موسم الغوص قديما  يسمى 08
  البحر األدنى أو بحر شروق الشمس إسمعرف الخليج العربي قديما  ب(  09
  القالفيطلق على صانع السفينة مسمى   (21
  البحرين ( الدولــة الخليجية التي ةهرت فيها حضارة دلمون هي20
  درجة  43 (  تبلغ درجة الحرارة في دول الخليج العربية بالصيف أكثر من22
   فالصيوائل أ(  يبدأ موسم الغوص في 23
  برية(  تعتبر الغزالن والثعالب من الحيوانات 24
  الزاحفةتعتبر السحالي والثعابين والضب من الحيوانات  (25
  الصناعية (  تعتبر األواني الفخارية واألسلحة وصهر المعادن من األنشطة26
 أول دولة أوربية استعمارية وصلت للخليج العربي  البرتغال( تعتبر 27
  ندا وإنجلتراالبرتغال وهول( الدول االستعمارية التي توالت على الخليج العربي هي 28
  المعاهدات واالتفاقاتعلى دول الخليج العربي عن طريق في إحكام السيطرة النجليز( نجح ا29
 ) إنجلترا(  بريطانيامع  0899إتفاقية الحماية  الكويت( وقعت 31

   مبارك الصباحفي عهد الشيخ  0899( وقعت إتفاقية الحماية 30

   0960 عبدهللا عاملشيخ في عهد ا 0899( إلغيت إتفاقية الحماية 32

 م 9119/ يونيو / 91( تاريخ استقالل الكويت في 33

   المملكة العربية السعودية( الدولة الخليجية التي لم تخضع لالستعمار هي 34

لمملكة العربية السعودية ،الكويت، االمةارات العربيةة المتحةدة ( دول الخليج العربية الست هي ا35

   لطنة عمان،قطر ، مملكة البحرين ، س

 في مدينة أبوظبي 9199/مايو /52( أعلن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في36

   بالمملكة العربية السعودية الرياض( مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 37

  جابر األحمد الصباحهو الشيخ الراحل  مجلس التعاون لدول الخليج العربية( صاحب فكرة 38

   2118علن قيام السوق الخليجي المشتركة في يناير ( ا39

األمةين العةام للهيكل التنةيمي لمجلس التعاون لادول الخلايج العربياة تتكاون مان  األمانة العامة( 41

   والسكرتارية

   قادة الدول األعضاءلمجلس التعاول لدول الخليج العربية يتكون من  المجلس األعلى( 40

  م 5339عام مسقط لمجلس التعاون كانت في مدينة  ونالتاسعة والعشر( القمة 42

 

 الطالبات
 

 مريم الظفيري

 ب
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 ثالثاً : عللي لما يأتي ) اذكري السبب ( 

 . (  قيام الحضارات القديمة في الخليج العربي9
مالئمة طبيعتها  -توافر مياه الشرب بكثرة حول السواحل ج -موقع الخليج العربي المتميز ب -أ

 لالستقرار 
 . (  تعتبر حياة السكان في البيئة الصحراوية قاسية وخشنة 5
 قلة الموارد ) الماء (  -لفقر البيئة  ب -أ 
 . ( تتوفر النباتات المعمرة طوال العام في دول الخليج العربية 0
كثارة أشاواكها وقادرتها  -قلاة أوراقهاا د -جاذورها الطويلاة ج -النها تتحمل الجفااف والحارارة ب -أ

 زين المياه على تخ
  .لة أفضل أنواع السفن في السفر (  تعتبر سفينة البغ4  
 قلة تعرضها لألخطار البحرية  -قدرتها على نقل الحمولة الكبيرة ج -لمتانتها ب -أ
 .  (  انصراف سكان دول الخليج العربية عن حرفة الغوص على اللؤلؤ2 
 اكتشاف النفط  -ةهور الل ل  الصناعي ب -أ
 . لمنافسة االستعمارية لمنطقة الخليج العربي منذ القرن الخامس عشرظهور ا(  1
 الستغالل الموقع المتميز  -أ
 . لعب الخليج العربي دور الوسيط التجاري (  7
قيااام موانئااه بممارسااة أنشااطة بحريااة  -لقربااه ماان دول المحاايط الهناادي ودول البحاار المتوسااط  ب -أ

 متنوعه
  .منطقة الخليج العربي  ظهور الوحدات السياسية في(  9
 هجرات القبائل واستقراها ) العتوب والمعاضيد وآل بوسعيد واليعاربة والقواسم وبني ياس ( -أ

 الموقع الجغرافي المميز -ب
 . وجه االمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح دعوة إلى إنشاء وحدة خليجية (  1
جاااد نااوع ماان االتحاااد علااى أسااس ساالمية ومتينااة بهاادف تحقيااق التعاااون فااي جميااع المجاااالت وإي -أ

 لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها
  ( بدأت مرحلة جديدة لدول الخليج العربية في  تأثيرها في السياسة الدولية 93

 الكتشاف النفط والبدء بتصديره  -أ
 رابعا: اكتبي فيما يلي 

 . السفن قديما  في الخليج العربي  (  من أشهر أنواع0
 شوعي  -الجالبوت هـ -السنبوك د -ج البغلة  -ب لبوم ا -أ
 الهند واليمن وسواحل افريقيا (  أهم ما تستورده دول الخليج العربية من 2
 التوابل  { -السكر -األرز -} الشاي  األغذية  -ب األخشاب  -أ
 ( مةاهر الحضارة اإلسالمية 3
 الفن  -ج الصناعة -ب العمران . -أ
 . التي تتوافر في السوق الخليجية  ألسماك الخليجية(  أشهر أنواع ا4
 النقرور -الميد هـ -الشعري د -السبيطي ج -ج الهامور. -بالزبيدي . -أ
 الكويت  (  أنواع النبات الحولي في دولة5
 العنصيل  -ج الحويذان . -. بالخبيزة  -أ
 

 منيرة محمد
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 العربية  االنشطة البرية االقتصادية قديما في شبه الجزيرة(  6
 التجارة  -الحرف اليدوية د -الزراعة ج -الرعي ب -أ
 البريطانية مع الكويت . 0899( شروط إتفاقية الحماية 7
 أال يتنازل  أال يبيع   أال يؤجر جزء من أراضيي الكويت لدولة أجنبية  -أ
 موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية  -ب
 عربية . ( السمات المشتركة بين دول الخليج ال8
 المصالح المشتركة ،  -د  ) الدين اإلسالمي ( العقيدة -األنتماء جـ -وحدة التراث ب -أ
 ( أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية 9
 تحقيق التعاون بين الدول األعضاء في جميع المجاالت. -أ
 تحقيق الترابط والصالت بين دول مجلس التعاون . -ب
      . مجلس التعاون في المجال العلمي العمل على تقدم دول -ج

 ( انجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية       01
 إقامة االتحاد الجمركي  -المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون ب -أ

اتقافيةةة الةةدفاع  -السياسةةة الزراعيةةة المشةةتركة هةةـ -اتطةةالق السةةوق الخليجةةي المشةةتركة د -جةةـ
 قة التطوير الشامل للتعليم .وثي -المشتركة و

 خامسا  / صلي القبائل الخليجية المهاجرة بمنطقة اإلستقرار التابعه لها : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : سادسا  / رتبي الدول االستعمارية تصاعدياً حسب وصولها لمنطقة الخليج 

اإلسم ) القبائل 

 المهاجرة(  

 المنطقة التي هاجروا إليها 

 ) منطقة االستقرار(

آل بوسعيد 

 واليعاربة
 ُعمان

 الكويت آل صباح

 البحرين  آل خليفة 

 رأس الخيمة آلقواسم

 أبوةبي  بني ياس 

 قطر المعاضيد

1 
2 

3 

 البرتغال

 هولندا

 بريطانيا
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 سادساً:  قارني بين كل مما يلي  : 

 دوائر العرض خطوط الطول  وجه المقارنه 

 التعريف

خطوط وهمية ترسم على الكرة 

األرضية إلى األرضية وتقسم الكرة 

 قسمين شرقي وغربي

خطوط وهمية ترسم على الكرة 

األرضية وتقسم الكرة األرضية إلى 

 قسمين شمالي وجنوبي 

 دائرة  081 خط 361 العدد

 الموقع / المناخ  تحديد الزمن  األهمية

   سابعاً :- صنفي المفاهيم التالية وفق الجدول التالي :

 أهم األعمال المهنــــة

 ربان السفينة  ةالنوخذ

 رئيس البحرية  المجدمي

 أعماق البحر بحثا  عن الل ل  يغوص في الغواص

 يسحب الغاصة من أعماق البحر  السيب

 مطرب السفينة  النهام

 صغار السن وهو المساعد للسيب في السفن الكبيرة الرضيف

ب الخبرة ويقومون هم الصبية الذين يعملون على ةهر السفينة الكتسا التبابة ) تباب (

 ببعض األعمال من مثل مناولة المياه وغير ذلك من طلبات الغاصة .

 وهم تجار الل ل  . الطواويش ) طواش(

 د/ غنـــــــا
 

  -صنفي المظاهر التضاريسية التالية حسب الجدول :

 الصحاري  السهول  الهضاب المرتفعات ) الجبل ( 

جبال  -الجبل األخضر 

 عسير 

  حجازجبال ال

 هضبة نجد 

 

 سهل تهامة 

  األحساء 

 النفود 

 الدهناء

 الربع الخالي 
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 الحظي خريطة شبه الجزيرة العربية ، ثم نفذي عليها ما هو مطلوب منك : 

 هضبة نجد بالرمز //////   -الخليج العربي بالرمز #             -

 الكويت بالرمز  -سهل اإلحساء بالرمز                  -

 العتوب بالرمز هجرة خط سيرة  -                الجبل األخضر بالرمز -

 +   منطقة استقرار اليعاربة بالرمز  -

 

 المراجعة ال تغني عن الكتاب المدرسي

  الفصل الدراسي األول مراجعة 

 48 -19صـ 
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