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موقع وحدود شبة الجزيرة العربية ومساحتها ؟ 

الوحدة السادسة  ( شبة الجزيرة العربية  ) 

الخليج العربي  
شرقاً 

بحر العرب  
جنوباً  

البحر األحمر  
غرباً 

العراق وبالد الشام  
شماالً 

مساحتها  
٣مليون كيلو متر مربع  

عبير محمد



أهمية شبة الجزيرة العربية 

رحلة الشتاء والصيف     مهبط الوحي    

الشتاء كان نحو 
اليمن 

الصيف كانت 
نحو  بالد الشام 

للتجارة 

ولد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم 
فيها ونزل فيها 

الوحي  

الحضارات بشبه الجزيرة العربية  

عاد  
األحقاف 

بالربع الخالي 

ثمود  
مداين صالح  

العال 

مدين   
مغارات شعيب 

تبوك 

واجبنا تجاه الحضارات القديمة في وطننا الغالي املحافظة 
عليها   

عبير محمد



أقسام السكان   

العرب الباقي العرب البائدة    

عدنان وقحطان عاد ثمود طسم جديس 

الحياة الدينية شبة الجزيرة العربية 
١/ الحنيفية : ملة إبراهيم عليه السالم 

الحالة السياسية حروب ونزاعات وخالفات كانت السمة البارزة بني القبائل 

السكان   
سكن العرب ارض شبة الجزيرة العربية منذ األلف السنني 

٢/ عبادة االوثان : واألصنام 
٣/ عبادة النجوم : والكواكب  

٤/  اليهودية والنصرانية  

العادات السيئةاألخالق الحميدة

لعب الميسر الشجاعة 

األخذ بالثار الكرم 

الوفاء بالعهد 

الحالة االجتماعية  
شبة جزيرة العرب 

الحالة االقتصادية   
شبة جزيرة العرب 

الرعي الزراعة التجارة
كانت مكة ملتقى 

القوافل التجارية لذا 
نشر اإلسالم والحضارة 
في الصني واسيا عبر 

التجارة 

الفاكهة  
النخيل  
الحبوب  

في يثرب ( املدينة 
املنورة ) 

األغنام  
اإلبل  

األبقار  

عبير محمد



قبلة املسلمني  

مكة املكرمة 

وجود الكعبة املشرفة 

املدينة املنورة    

يتجهون مليار مسلم في صالتهن للقبلة 

يزورها املاليني من اجل الحج والعمرة 

هاجر النبي صلى اهلل عليه وسلم ونشر اإلسالم 

يوجد فيها املسجد النبوي وقبر نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم 

كانت فيها سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين 

كانت قبلة املسلمني بيت املقدس ( املسجد األقصى ) في فلسطني  
ثم امر اهلل  عز وجل النبي باتخاذ الكعبة املشرفة في املسجد 

الحرام بمكة قبلة له وللمسلمني 

مسجد القبلتني / يقع باملدينة املنورة وهو من املساجد املهمة في 
التاريخ 

الدراسات االجتماعية واملواطنة / عبير محمد  

عبير محمد



اآلثار   

شواهد على التاريخ 

من اهم اآلثار في وطني 

العال 
يسكنها قوم ثمود  

مدائن صالح 

ديلمون 
ساحل الخليج العربي  

القطيف   

بئر حمى   منطقة نجران 

الفأو  منطقة الرياض  وادي الدواسر  

أعمدة الرجاجيل   سكاكا / الجوف 

الدراسات االجتماعية واملواطنة / عبير محمد  



https://wordwall.net/ar/resource/

10520205/درس-شبه-الجزيرة-العربية-السكان-

واحوالهم
/https://wordwall.net/ar/resource/9943894

شبه-الجزيرة-العربية-قبل-اإلسالم

/https://wordwall.net/ar/resource/10951525

درس-شبه-الجزيرة-العربية-املوقع-والحضارة

عــــــــبير محــــــــمد  

/https://wordwall.net/ar/resource/11743764

قبلة-املسلمني

/https://wordwall.net/ar/resource/7753274

االثار-التاريخيه-الوطنيه


