
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://www.almanahj.com/sa/5social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 )  الخصائص الطبيعية  –دول شبه جزيرة العرب ( الثالثة للوحدة أسئلة عامة 

 :  التالية عن جميع األسئلة يبيجأ بال مستعينة

 : اعليه الدال الحرف على ختاريها بالتظليلا صحيحة، منها فقط واحدة إجابات أربعة يليً  مما فقرة لكل س)۱

 : الرياح في شبه جزيرة العرب -۱

 خمسة أنواع  -د   أربعة أنواع  -ج ثالثة أنواع  -ب نوعان  -أ
  يمتد البحر األحمر : -۲

 جنوب جزيرة العرب -  د غرب جزيرة العرب -ج شرق جزيرة العرب -ب  شمال جزيرة العرب -أ

 تمتد سهول تهامة على السواحل : -۳

 الشمالية  -د الجنوبية -ج الغربية   -ب الشرقية   -أ
  تعد أكثر الظاهرات التضاريسية اتساعاَ في شبه جزيرة العرب : -٤

 المناطق الرملية -  د الهضاب  -ج الجبال -ب السهول -أ

 :دولة من دول قارة المملكة العربية السعودية  -٥   

 استراليا -د آسيا -ج  فريقياإ -ب أوروبا  - أ

 تقع شبه جزيرة العرب في :  -٦

 شرق آسيا –د  غرب آسيا  -ج من آسيا الشمال الشرقي -ب من آسياالجنوب الغربي  -أ

 :تعد أكبر منطقة رملية متصلة بالعالم  -۷

 نجد -د  النفود -ج  الربع الخالي  -ب الدهناء - أ

 :منطقة رملية على شكل قوس  -۸

 النفود -د  نجد -ج الدهناء–ب  الربع الخالي  - أ

  معظم أراضي شبه جزيرة العرب بسبب هبوب الرياح :تسقط األمطار الشتوية على  -۹

 الجنوبية الشرقية  -د    الشمالية الشرقية  -ج الجنوبية الغربية -ب الشمالية الغربية - أ

  شبه جزيرة العرب :مناخ  -۱۰
 صحراوي  -د جاف -ج قطبي   -ب موسمي - أ

 : يطلق اسم جبال الحجاز على -۱۱
  شرقيةالجبال ال -د الجبال الشمالية  -ج الجنوبيةالجبال  -ب الجبال الغربية  - أ

  هضبة نجد : تقع  -۱۲

شبه جزيرة  شمال - أ
  العرب 

وسط شبه جزيرة  -ج ب شبه جزيرة العربجنو -ب
  العرب

  غرب شبه جزيرة العرب -د

 عدد دول شبه جزيرة العرب:  -۱۳
 ثمان دول  -د سبع دول  -ج ست دول  -ب خمس دول - أ

 (   صح  ) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (   خطأ  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : / ضعي عالمة۲س

  (     )  المناخ هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة  -۱

 (     )      جزيرة العرب صحراوي بوجه عام  شبه  مناخ -۲

 (     ) البحرين أصغر دول شبه جزيرة العرب من حيث المساحة  -۳

 )    (على تنوع المناخ تنوع التضاريس يؤثر -٤

 )   ( على المناطق الساحلية تتركز الرطوبة  -٥

 (      )كبر مساحة شبه جزيرة العرب من أسباب تنوع تضاريسها  -٦



 (        ) درجة الحرارة على المناطق الجبلية صيفاً تعتدل  -۷

 (     )  تختزن شبه جزيرة العرب في أراضيها كميات كبيرة من النفط  -۸

 (   )    فريقيا واستراليا )  أقارات العالم (آسيا و تتوسط شبه جزيرة العرب  -۹

 )     ( جزيرة العرب من دول شبه  دولة  وطننا - ۱۰

 في الجدول التالي :  بالفقرة المناسبة لها في العمود (ب)العمود ( أ )  كل فقرة من / زاوجي۳س

 العمود (ب ) العمود (أ)

 الغربية الجهة  (أ) أكبر دول شبه جزيرة العرب مساحة -۱

 سهول األحساء(ب)  الممطرة تهب من  الصيفية الرياح -۲

 المملكة العربية السعودية (ج)  وطننا دولة من دول قارة  -۳

 ( د) آسيا تختزن كميات كبيرة من المياه الجوفية  -٤

 (هـ) الكويت  الدولة األطول حدوداً مع وطني   -٥

 (و) سهل الباطنة   تعد من أكبر الهضاب في وطني -٦

 (ز) البحرين   

 الجهة الجنوبية الغربية ) (ح  

 اليمن ط ) (  

 هضبة نجد) ي(  

 ( و) هضبة نجران  

 (ت) أوروبا  

 الفراغات التالية : أكمليأ/ / ٤س

 

 .........و.................................لدول شبه جزيرة العرب أهمية كبيرة منها -۱

 ..................و.................................... منها ...................لعرب من تحيط المسطحات المائية بشبه جزيرة ا -۲

 و..........................................................  في دول شبه جزيرة العرب  من أمثلة الجبال -۳

  ..................................و...................العوامل التي تؤثر في المناخ من  -٤

  ..............و............................منها دول .........................تشتمل شبه جزيرة العرب على  -٥

 و............. .و.............. .............. تتوسط شبه جزيرة العرب ثالث قارات -٦

 ......................... المملكة العربية السعوديةمع  حدوداأطول الدول  -۷

 

 رتبي دول شبه جزيرة العرب حسب المساحة من األكبر إلى األصغر ./  ب

۱- ................................. 

۲- .................................. 

۳- ................................... 

٤- .................................. 

٥- .................................. 

٦- ................................... 

۷- ................................... 

 



 صنفي المظاهر التضاريسية التالية في شبه جزيرة العرب في الجدول التالي : أ/  /٥س

 الصمان .  –األحساء  –طويق  –الدهناء  –تهامة  –حضرموت                

 

 كثبان رملية  سهول  هضاب  جبال 

    

    

  :يلي ماخارطة شبه جزيرة العرب حددي عليها أمامك / ب 

 أهم المسطحات المائية  -          مضيق باب المندب    -حدود شبه جزيرة العرب .      -۱

 هضبة حضرموت –الدهناء  –رمال الربع الخالي  –جبال الحجاز  –هضبة نجد       

 

 

 

 

 

 اذكري أهمية موقع شبه جزيرة العرب .  -۲

۱- ..................................................... 

۲- ..................................................... 

۳- ..................................................... 

 

 عددي العوامل التي تؤثر في مناخ شبه جزيرة العرب .  - ۳

۱-............................................. 

۲-............................................ 

۳-........................................... 

 تمنياتي للجميع بالتوفيق                                                                                                           

 مها حكمي -معلمات المادة / شريفة الزهراني

 



 ) الخصائص البشرية  –دول شبه جزيرة العرب ( الرابعةللوحدة أسئلة عامة 

 :  التالية عن جميع األسئلة يبيجأ بال مستعينة

 :اعليه الدال الحرف على ختاريها بالتظليلا صحيحة، منها فقط واحدة إجابات أربعة يليً  مما فقرة لكل )۱س

 : في للعمل العرب جزيرة شبه دول سكان غالبية اتجه النفط اكتشاف بعد -۱

 الوظائف الحكومية  -د  استخراج اللؤلؤ -ج الزراعة -ب الرعي   -أ 

عد الدولة الوحيدة المنتجة للبن -۲  : في شبه جزيرة العرب  تٌّ

 األردن  -  د اليمن  -ج البحرين –ب  الكويت  -أ

 : أكثر دول شبه جزيرة العرب في أعداد السكان  -۳

 اإلمارات العربية المتحدة  -د قطر  -ج المملكة العربية السعودية  -ب عمان  -أ

 أهم الصادرات لدول شبه جزيرة العرب : -٤

 األلبان  -  د لجلود ا -ج السيارات  - ب النفط الخام  -أ

 بعد اكتشاف النفط في دول شبه جزيرة العرب ازدهرت : -٥    

 الرعيحرفة  -د صيد األسماك حرفة  -ج الزراعة حرفة  -ب الصناعة حرفة  - أ

 اشتغل سكان دول شبه جزيرة العرب قديما بتجارة : -٦

 المالبس –د  الفخار  -ج اللؤلؤ والتمور –ب  السيارات  -أ

 هـ :۱٤۳۳حسب تقدير عام يقدر عدد سكان دول شبه جزيرة العرب  -۷

 نسمة مليون  ۸۰ –د  نسمة مليون ۷٥ –ج  نسمة  مليون۷۱ -ب نسمة مليون  ۷۰ - أ

 يتوزع السكان في دول شبه جزيرة العرب توزيعاُ : -۸

  غير منتظم في الجنسية –د   في الجنسمنتظم  غير-ج غير منتظم في العدد - ب منتظماً  - أ

 إناث ) : -يسمى تصنيف السكان حسب الجنس ( ذكور -۹
 التركيب النوعي  -د الكثافة السكانية -ج التركيب العمري   -ب الزيادة السكانية  - أ

 :  ساعد اكتشاف النفط على تركز السكان في شبه جزيرة العرب في الجانب -۱۰
 الشمالي -د الجنوبي -ج الغربي  -ب الشرقي - أ

 : تسمى عملية  استخراج المعادن أو مشتقاتها من سطح التربة أو باطن األرض -۱۱

 النقل  -د التصفية  -ج التعدين -ب التصنيع  - أ

 أقل دولة إنتاجاً للغاز :  -۱۲
 البحرين  -د عمان  -ج الكويت  -ب قطر  - أ

 أقوى رابطة تربط بين دول شبه جزيرة العرب : -۱۳
 التاريخ المشترك  -د الدين اإلسالمي -ج النسب  - ب اللغة العربية  - أ

 يتركز سكان دول شبه جزيرة العرب في :  -۱٤
 المدن الكبرى  –د  السهول  -ج المناطق الصحراوية  - ب القرى  - أ

 

 



 / ضعي عالمة (   صح  ) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (   خطأ  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :۲س

 أشكل أنا وأسرتي جزءاً صغيرا جدا من سكان وطني (       ) . -۱

 كانت حرفة الرعي من أهم الحرف التي عمل بها سكان شبه جزيرة العرب (       ) . -۲

 شبه جزيرة العرب بظاهرة النمو السريع والمستمر في أعداد السكان (       ) .تتميز دول  -۳

 من أهم أعمال سكان دول شبه جزيرة العرب في السابق استخراج اللؤلؤ (       ) . -٤

 زاد عدد المشتغلين بالزراعة في دول شبه جزيرة العرب بعد اكتشاف النفط  (      ) . -٥

 (       ) .   نسمة  مليون ) ٥٥لعرب بـ ( يقدر عدد سكان دول شبه جزيرة ا -٦

 كانت الصناعات في دول شبه جزيرة العرب قبل استخراج النفط قليلة وبدائية (       )  -۷

 .تعد المملكة العربية السعودية من الدول الكبرى المنتجة للتمور في العالم (        ) -۸

 ) .     يعد السكان عامال مهما في الدولة التي يعيشون فيها (    -۹

 تتركز حرفة الرعي في البادية (       ) . -۱۰

 تكثر زراعة البن في اإلمارات العربية المتحدة (      ) . -۱۱

 تنتشر حرفة صيد األسماك في المدن الداخلية (       ).  -۱۲

 تنتج معظم دول شبه جزيرة العرب النفط (     ) .  -۱۳

  

 في الجدول التالي : لها في العمود (ب) بالفقرة المناسبةالعمود ( أ )  كل فقرة من / زاوجي۳س

 العمود (ب ) العمود (أ)

 تتركز حرفة الرعي في :  -۱
 المدن -أ 

 : أقل سكان دول شبة الجزيرة العربية -۲ 
 البحرين -ب 

 : أسباب الزيادة السكانية في شبة جزيرة العرب -۳
 المملكة العربية السعودية -ج

 الطبيعية :ضعفت بسبب تدهور المراعي  -٤
 اللؤلؤ الصناعي -د

 الجزيرة العربية :ه أكثر سكان دول شب -٥
 حرفة الرعي -هـ

 وـ البادية : بـ تكتفي عسير وعمان واليمن لقيام الزراعة  -٦

 صغار السن زـ  قلت حرفة استخراج اللؤلؤ بعد اكتشاف : -۷

 اليــمــن -ح  جزيرة العرب : هتمثل نسبة عالية من سكان شب  -۸

 طـ ـ توفر فرص العمل أقل دولة إنتاجاً للنفط : -۹

 األمـــطــار -ي 

 الهجرة الوافدة -ك 

 حرفة الزراعةـ ل  

 المياه الجوفية -م  

 كبار السن -ن 

 عمان -ص             



 

 :بما يناسبها الفراغات التالية  املئيأ/ / ٤س

 

 ............... إحصاءات السكان في المملكة العربية السعوديةالجهاز الحكومي الذي يقوم بإجراء  -۱

 تقريباً . نسمة  ......................... بـ  يقدر عدد سكان دول شبه جزيرة العرب -۲

 .....و....................من أهم المحاصيل الزراعية  في دول شبه جزيرة العرب ................ -۳

 ............و ................. دول شبه جزيرة العرب ......................من األنشطة االقتصادية في  -٤

 

 يلي :  عللي ما /  ب
 

 تعد المملكة العربية السعودية أكثر دول شبه جزيرة العرب في الزيادة السكانية  - أ
............................................................................................................................................ 

 تركز سكان دول شبه جزيرة في المدن الكبرى .   - ب
.......................................................................................................................................... 

 حرفة استخراج اللؤلؤ الطبيعي في دول شبه جزيرة العرب . انتشار  تناقص -ج
........................................................................................................................................... 

 

 .عددي العوامل المؤثرة في توزيع السكان  -ج

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

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

 / أكملي خارطة المفاهيم التالية : ٥س

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمنياتي للجميع بالتوفيق                                                        

 مها حكمي  -معلمات المادة / شريفة الزهراني

 يشتمل التركيب السكاني على : 

 تركيب ........ تركيب ............

 
 

 متوسطو

 العمر
  



 مشكالت وقضايا) ( للوحدة الخامسة دول شبه جزيرة العرب أسئلة عامة            

 :) لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة اختاريها بالتظليل على الحرف الدال عليه ۱س

 من المواد المضرة التي تؤدي إلى تلوث البر والبحر : ۱

 (د) الحشرات (جـ) المياه الجوفية  (ب) التربة (أ) النفايات 

۲ 
 من آثار التلوث البحري على اإلنسان :

(ب) تلوث المأكوالت  (أ) تلوث الهواء
 البحرية

 (د) تلوث التربة (جـ) تلوث النباتات

 من آثار التلوث البري على اإلنسان : ۳

 (د) تلوث مياه السباحة  (جـ) تلوث الخضار  (ب) تلوث مياه البحر (أ) تلوث األسماك

 اإلسراف في رش المزروعات بالمبيدات الحشرية يؤدي إلى : ٤

(جـ)انتشار األمراض (ب) موت األحياء  (أ) تلوث الغذاء
أل

 (د) تلوث الماء

٥ 
 إلقاء مخلفات المصانع في البحار أو تصريف المواد السامة منها إلى البحار يؤدي إلى  :

 ) موت األحياء البحرية(د (جـ) تلوث النباتات    (ب) تلوث التربة  (أ) انتشار الحشرات 

٦ 
 من أسباب التلوث البحري :

(ب) تصريف مياه  (أ) رش المبيدات الحشرية
 الصرف الصحي للبحار

 (د) قتل الحيوانات حرق المواد البالستيكية(جـ) 

 من أفضل أساليب التخلص من النفايات : ۷

 (د) تجاهلها (جـ) دفنها (ب) حرقها  (أ) إعادة تصنيعها

۸ 
 من طرق الترشيد في استهالك الكهرباء:

(أ) استخدام المصابيح الموفرة 
 للطاقة

(ب)ترك المصابيح تعمل 
 عند خروجنا من المنزل

(جـ) ترك التلفاز يعمل 
 وقت النوم

(د) إشعال اإلضاءة 
 أثناء النهار

 تعرض التربة للتلف وكونها غير صالحة للزراعة :نطلق على عملية  ۹

 (د) التصحر  (جـ) الهدر الترشيد ) ب( اإلسراف ) أ(

۱۰ 
 من موارد المياه في دول شبه جزيرة العرب  :

 (د)األنهار  (جـ) المياه الجوفية (ب)الشالالت البحار ) أ(



 :/ ضعي عالمة (   صح  ) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (   خطأ  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ۲س

 أهم الموارد على سطح األرض  (       ) .من الماء  -۱

 ندرة المياه هي إحدى  مشكالت دول شبه جزيرة العرب (        ) . -۲

 السلبية للمياه  (        ) .من أسباب ندرة المياه في شبه جزيرة العرب االستخدامات  -۳

 من األودية الموجودة في شبه جزيرة العرب وادي فاطمة (        ) . -٤

 مشاريع توفير الماء والكهرباء تتطلب تكاليف باهظة الثمن  (       ) . -٥

 تسعى دول شبه جزيرة العرب للتعاون المشترك في مجاالت الماء والكهرباء (    ). -٦

 مقارنة بالدول المجاورة (       ) . للماء والكهرباء ك عالتعد المملكة ذات استهال -۷

 استخدام كوب أثناء تنظيف األسنان يوفر المياه  (        ) . -۸

 ترشيد استهالك الماء والكهرباء مسؤولية الجميع (        ) . -۹

 من أسباب التلوث البحري تصريف مياه الصرف الصحي في البحار (       ) . -۱۰

 دام األسمدة ومياه الري يؤدي إلى التلوث البري (       ) .اإلسراف في استخ -۱۱

 التلوث البحري والبري يصيب اإلنسان بأمراض ويشكل خطراَ على حياته (        ) -۱۲

 دول شبه جزيرة العرب تعاني من مشكالت التلوث البحري والبري (        ) . -۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / املئي الفراغات التالية بكلمات مناسبة :۳س

 من الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء.............................. -۱

 أي تغير يضر بالبيئة يسمى ................................. -۲

 التلوث إلى تلوث.........................وتلوث...........................ينقسم  -۳

 واجبي تجاه جهود دول شبه جزيرة العرب في توفير الماء والكهرباء ........................ -٤

 

 / عرفي التلوث .٤س

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

 

 فقط ) ۳ذكري طرق ترشيد الماء والكهرباء . ( يكتفى بذكر / ا٥س

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

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

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

 .جهود دول شبه جزيرة العرب في توفير الماء والكهرباء  وضحي/ ٦س

 ............................................................................................................................ الماء

 .......................................................................................................................الكهرباء

 تمنياتي للجميع بالتوفيق                                                                                                                                                            

 مها حكمي -شريفة الزهرانيمعلمات المادة /                                                                                                                                                        

 


