
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 18بسم هللا اول شي صفحة 

 

 

 السؤال االول

 

 آسيا وافريقيا-أ

 

 البحر االحمر-ب

 

 2مليون كم14-ج

 

 شماال37جنوبا الى 2-د

 

 لخطوط الطول ودوائر العرض-هـ

 

 كتله ووحده جغرافيه متماسكه اجزائه-و

 

 دوله22-ز

 

 جزر القمر -ح

 

 دوله12-ط

 

 ضفاف االنهار -ي

 

 

 19السؤال الثاني صفحة 

 

 ه كان مـــركز التجمع العالمي اآلهـل بالسكان وقتئذألن-أ

 

 

النه يقع في قلب العالم القديم ويشرف على عدد من البحار والخلجان ويتحكم بأربع ممرات بحريه عالميه -ب

 هامــــــــــــــــــه

 

رق تقدمت في مجال الزراعه وط‘الشام000000أ)بسبب وجود الحضاره الفرعونيه  17الجواب صفحة -ج

 مختلف العلوم000000000000الري

 

 بسبب الموقع االستراتيجي للوطن العربي-د

 

 بسبب اتساع المساحه-هـ

 

 بسبب اختالف التراكيب الجيولجيه والصخريه في تضاريس الوطن العربي -و
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 18بسم هللا اول شي صفحة 

 

 

 السؤال االول

 

 آسيا وافريقيا-أ

 

 البحر االحمر-ب

 

 2مليون كم14-ج

 

 شماال37نوبا الى ج2-د

 

 لخطوط الطول ودوائر العرض-هـ

 

 كتله ووحده جغرافيه متماسكه اجزائه-و

 

 دوله22-ز

 

 جزر القمر -ح

 

 دوله12-ط

 

 ضفاف االنهار -ي

 

 

 19السؤال الثاني صفحة 

 

 ألنه كان مـــركز التجمع العالمي اآلهـل بالسكان وقتئذ-أ

 

 

ى عدد من البحار والخلجان ويتحكم بأربع ممرات بحريه عالميه النه يقع في قلب العالم القديم ويشرف عل-ب

 هامــــــــــــــــــه

 

تقدمت في مجال الزراعه وطرق ‘الشام000000أ)بسبب وجود الحضاره الفرعونيه  17الجواب صفحة -ج

 مختلف العلوم000000000000الري

 

 بسبب الموقع االستراتيجي للوطن العربي-د

 

 حهبسبب اتساع المسا-هـ

 

 بسبب اختالف التراكيب الجيولجيه والصخريه في تضاريس الوطن العربي -و
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 19لسؤال الثالث صفحة 

 

 المملكه العربيه السعوديه والسودان --الدول الكبيره

 

 الصومال وسوريا واالردن والعراق وعمان واالمارات وموريتانيا  --المتوسطه

 

 الكويت والبحرين وقطر وجزر القمر وتونس --الصغيره

 

 السؤال الرابع

 مصر والسودان -دول حوض النيل

 

 المغرب الجزائر وتونس --دول المغرب العربي

 

 قطر اليمن االمارات --دول شبه الجزيره

 

 جيبوتي الصومال موريتانيا--دول القرن االفريقي

 

 االردن سوريا لبنان--دول بالد الشام

 

 

 

 السؤال الخامس

 الخريطه تحددين عليها الحدود والمضايق

 

 السؤال السادس

 

  14المزايا صفحة -أ

 

 بسبب التبادل التجاري القائم بين الدول العربيه-ج

 

 

 هذا درس البنيه والتاريخ الجيولوجي 

 

 --السؤال االول

 

 الناريه والمتحوله-أ

 

 قوتها وصالبتها-ب

 

 الجبال األلتوائيه-ج

 

 بناءفي ال-د

 

 االركي-هـ
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 الفحم الحجري-و

 

 الزمن الثالث -ز

 

 الزمن الرابع-ح

 

 الزمن الرابع-ط

 

 الزمن الثالث-ي

 

 --السؤال الثاني

الجدول 28صفحة   

 

الذهب والفضه  ---الزمن االركي   

 

تكون الفحم --الزمن االول   

 

رواسب الفوسفات--الزمن الثاني   

 

وجود مصايد النفط-واسب سميكه من الملح والجبس ر -الجبال االلتوائيه --الزمن الثالث   

 

تعرض االوديه للجفاف-السهول الساحليه والفيضيه --الزمن الرابع   

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث

 

 

 (كتــــــــــله صلبه قديمه)الجندوانيه-1

 

 بحر تيثس-2
 

 درس التضاريس

 

 --السؤال االول

 

 1 --أ

 

 2 -ب

 

 1-ج
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 1-د

 

 3-و

 

 1-ز

 

 1-ح

 

 2 -ط

 

 1-ي

 

 1 -ك

 

 3 -ل

 

 

 

 --السؤال الثاني

 

 

 

 الحجاز وعسير واليمن-أ

 

 وسط شبه الجزيره-ب

 

 متعرجه -ج

 

 وادي حضرموت -د

 

 الغربيه‘المحيط االطلسي‘تيار كناريا البارد-هـ

 

 -- الرابع

 

 سهول داخليه-1الصوره

 

 جبال انكساريه-2

 

 جبال التوائيه-3

 

 سهول داخليه-4

 

 ثورات بركانيه-5
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