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 ... فسري او اذكري السبب 
 . موقع شبه الجزيره العربيه أهميةأسباب  .1
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 الحرمان مكه والمدينه ( –مهبط الديانات -أهمية دينيه ) مركز اشعاع روحي  -

 الموانئ( -منطقة اتصال –االنتاج الزراعي وحيواني   –أهميه إقتصاديه ) النفط  -

 

 يق السهل الساحلي بمحاذاة ساحل البحر األحمر .ض أسباب . 2

 وجود الجبال  - 

 

 قلة الموانئ على سواحل البحر األحمر .أسباب .  3

 صعوبة المواصالت  -وجود الجبال   -

 

 أسباب النمو السكاني في شبه الجزيره العربيه .. 4

 زيادة طبيعيه ) زيادة مواليد وقلة وفيات ( -

 زيادة غير طبيعيه )الهجره( -

 

 . الجزيره العربيهاسباب الهجره السكانيه في شبه .5

 طبيعيه ) تغير المناخ والتربه والتضاريس ( -

 بشريه ) فرص العمل والحروب وانتشار األمراض (-

 

 . أسباب زيادة نسبة الذكور بالنسبه لإلناث في شبه الجزيره العربيه. 6

 بسبب العماله الوافده من الذكور . -

 

 . ره العربيهالعوامل المؤثره في توزيع السكان في شبه الجزي.7

 التربه ( –التضاريس  –عوامل طبيعيه ) المناخ 

 الحروب ( –المواصالت  –عوامل بشريه ) الحرفه 

 

 أسباب ظهور أنشطه إقتصاديه حديثه في دول شبه الجزيره العربيه ..8

 الخطط التنمويه لتطوير البنيه التحتيه . –تطور تكنولوجي  –اكتشاف النفط  -

 

ً  أسباب تدهور حرفة.9  .الغوص على اللؤلؤ قديما
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 صعوبة نقل  السلع وتخزينها. -صعوبة توافق الرغبات   -
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 أسواق لألدب واالبداع واالبتكار . -أسواق للتجاره    -

 

 .أسباب إحتالل مكه المكرمه قديماً مركز إقتصادي مرموق .18

 وجود أسواق العرب . -المكانه الدينيه   -الموقع الجغرافي   -

 

 العربيهأسباب تسمية اليونانيون اسم )بالد العرب السعيده (على جنوب شبه الجزيره .19
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 وفرة التربه الخصبه . –وفرة المياه  -المناخ المالئم    -

 

 .أسباب تسمية البحرين بهذا اإلسم. 21

 وجود الينابيع العذبه وسط البحر المالح  -

 

 مية البحرين ب ) لؤلؤة الخليج (سأسباب ت.22

 ألنها تشتهر بلؤلؤها الجميل . -

 

 .أسباب ضعف الدولة العمانيه بعد وفاة األمام سعيد بن سلطان .23

 استغالل بريطانيا . –اختالف ابناءه على الحكم  -

 

 أسباب قيام عاصفة الحزم .24

 محاربه ايران  –الحفاظ على عروبة اليمن  –حماية االمن القومي  –الدفاع عن المقدسات 

 مساعدة االشقاء . –ارتباط  امن االمارات بأمن اليمن 

 

 . أسباب أهمية موقع دولة اإلمارات العربيه المتحده.25

 يشرف على مسطحات مائيه  -

 جزر ( –ساحليه  –جبليه  –تنوع البيئات ) صحراويه -
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 تنوع الموارد اإلقتصاديه .-

 

 . أسباب فوائد العمل التطوعي.26
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 .  نوفمبر من كل عام لإلحتفال بيوم العلم  3اسباب اختيار يوم . 29

 مقاليد الحكم .ذكرى يوم تولي الشيخ خليفه بن زايد ل -

 

ً  نوفمبر  30 يوم اختيار اسباب .31  للشهيد . يوما

 تاريخ إستشهاد اول جندي إماراتي )سالم سهيل خميس(.-

 

 . قلة السكان في جبال مدين. 31

 فقر التربه . -قلة فرص العمل    -صعوبة المواصالت    -

 

 ...وقراءة النص  الخط الزمني مهارة  * 

 * من النص الذي أمامك : أجيبي عما يلي 

 . ضعي عنوان مناسب للنص 1

 لسعوديه .مراحل توحيد المملكه العربيه ا

 . استخرجي قيمه من النص 2

 التعاون / الوحده 

 . أرسمي خط زمنياً يوضح مراحل قيام المملكه العربه السعوديه 3

 

 

 

 

 

مر توحيد المملكه العربيه السعوديه بعدة مراحل إستطاع عبدالعزيز آل سعود أن يوحدها بعد ان 

م ومن ثم ضم إمارة حائل في 1913كانت متفرقه ,حيث تمكن من ضم منطقة اإلحساء في عام 

م 1925م فوصلت حدوده للعراق , ثم توجهه إلى الحجاز وضمها للمملكه في عام 1921عام 

م وأكتمل 1926وعقد مع اإلدريسي معاهدة مكه ووضعت عسير تحت حكم آل سعود في عام 

 م.1932توحيد المملكه العربيه السعوديه في نجد عام 

 ضم األحساء 

1913  

 عسيرضم  الحجازضم  اكتمال التوحيدالمملكه مع نجد      حائلضم 

1921  1925  1926  1930  
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  :ماالنتائج المتوقعه لما يلي *

 .  حه. نتائج إغالق مضيق هرمزأمام حركة المال1

 قلة الدخل . -قلة اإلنتاج   -تدهور التجاره   -صعوبة عبور السفن   -

 .النتائج اإلجتماعيه على إنتاج النفط . 2

 ارتفاع نسبة الحضر  -االنتقال من حياة البداوه لإلستقرار     -

  . نتائج المترتبه في حال تراجع اإلنتاج الزراعي في المنطقه  دول شبه الجزيره3

 قلة التجاره . -قلة الصناعه   -انتشار البطاله   -تحقيق االمن الغذائي  عدم  -

 . نتائج إصدار قانون الخدمه الوطنيه. 4

 حماية المنشآت النفطيه . –المشاركات التنمويه واالنسانيه  -بناء جيش قوي   -

 . نتائج وقوع شبه الجزيره العربيه بين كتل كبيره من اليابس في آسيا. 5

 سقوط االمطار .  -الرياح من مناطق الضغط الجوي .   هبوب -

 .نتائج وآثار الهجره في شبه الجزيره العربيه. 6

 تشويه اللغه العربيه  –اختالف نسبة الحضر  –تغير عدد السكان .  -

 :مايلي*عددي او اكتبي 

 . الخصائص التي تميز جبال عمان عن باقي جبال شبه الجزيره العربيه. 1

 تحوي على المعادن. -تطل على سواحل بحر العرب    -إلتوائيه  جبال  -

 . خصائص السكان في شبه الجزيره العربيه.2

 النمو السريع للسكان  -تجانس السكان من حيث اللغه والدين    -

 انخفاض الكثافه العامه للسكان . -

 . . الجهود التي تبذلها حكومة اإلمارت لخفض الوفيات3

 الدورات التثقيفيه . –التطعيمات لألطفال  –توفير األطباء ذوي الخبره  -يه  الرعايه الصح -

 . كيف تهتم دول شبه الجزيره العربيه بتنويع إنتاجها الزراعي.4

  –استصالح االراضي  –الزراعه المحميه  -توظيف اآلآلت   -

 . مبادئ  تنظيم الحياه اإلقتصاديه في اإلسالم.5

 الحث على العمل والنشاط  -اإلعتناء بمصادر االنتاج ) الزراعه , الصناعه , التجاره (  -

 مالمح اإلحتفال بيوم العلم في دولة االمارات ..6

 رفع العلم فوق البيوت . –احتفال المؤسسات  –تصميم شعار -

 مظاهر اإلحتفال باليوم الوطني .. 7

 احتفال القياده مع الشعب. –شعار روح االتحاد  –ه اللوحات الفني –العروض واالحتفاالت  -
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 *المفاهيم والمصطلحات :  

 موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض . الموقع الفلكي .1
 

 هو المكان منسوباً الى البحار والدول المجاوره ةيةصف بالجهات األصليه . الموقع النسبي .2
 

 يشغلها .يعني المكان من حيث المساحه التي  الموقع المكاني .3
 

 الجبال التي نتجت عن حركات باطنيه بطيئه في الصخور الصلبه .  اإلنكساريه لجبال.ا4
 

 للينه .ا الصخور فيأدت لضغوط جانبيه  بطيئه باطنيه حركات عن نتجت التي الجبال الجبال اإللتوائيه .5
 

 أرض منخفضه مستوية السطح . السهول .6
 

 الهواء على السنتمتر المربع من سطح األرض .هو وزن عمود  الضغط الجوي.7
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  المخططات الذهنيه المتوقعه*

الموقع الجغرافي لشبه الجزيره  

موقع مكاني  موقع نسبي  موقع فلكي 

يه أشكال التضاريس في شبه الجزيره العرب

السهول 

سهول تهامه 

سهول 
االحساء 

الهضاب 

هضبة نجد

هضبة حضرموت ه

الجبال 

جبال عمان  / جبال إلتوائيه

, عسير , مدين / جبال إنكساريه 
الحجاز , اليمن

أهميه موقع شبه  الجزيره  العربيه 

:اهميه اقتصاديه 

ج وجود النفط والموانئ تنوع االنتا

:اهميه حضاريه 

حضارة سبأ ومعين واالنباط

:أهميه دينيه

ه  األماكن المقدس, مهبط الدينات 

يره العوامل المؤثره في المناخ في شبه الجز

التضاريس  توزيع اليابس والماء الموقع الفلكي

عناصرالمناخ في شبه الجزيره العربيه 

االمطار  الضغط الجوي الحراره  الرياح 

طبقات المجتمع قبل اإلسالم 

العبيد  الموالي الصرحاء
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روابط الوحده في وطني 

األماني واالهداف المشتركه اللغه العربيه  الدين اإلسالمي  رك التاريخ المشت د العادات والتقالي

صفات المواطن الصالح 

السلوكيات الحميده  المسؤليه الوطنيه  اإلنتماء للوطن  طاعة ولي األمر 

انجازات الخدمه الوطنيه 

بناء جيش احتياطي
المشاركات اإلنسانيه حماية المنشآت النفطيه 

العوامل المؤثره في توزيع السكان في شبه الجزيره العربثيه 

العوامل البشريه 

الحروب/ الحرفه / المواصالت 

العوامل الطبيعيه

التضاريس / التربه / المناخ 

اسباب النمو السكاني 

زيادة غير طبيعيه

الهجره من مكان الى آخر 
زيادة طبيعيه 

زيادة المواليد وقلة الوفيات 

تركيب السكان 

التركيب النوعي للسكان 

إناث / ذكور 

التركيب العمري للسكان 

كبارسن/ شباب/أطفال 
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 *المقارنات المحتمله :

  اقارن بين الجبال اإللتوائيه والجبال اإلنكساريه*

 الجبال اإلنكساريه الجبال اإللتوائيه  

جبال نشأت لحركات باطنيه بطئيه في الجبال  تعريفها 
 في الصخور اللينه .

 في الجبال في بطئيه باطنيه لحركات نشأت جبال
 الصلبه  الصخور

 جبال مدين , الحجاز , عسير , اليمن  جبال عمان  مثال عليها 

 اقارن بين األقاليم المناخيه 

 اإلقليم الموسمي  اإلقليم الصحراوي  

 أمطار شتويه  أمطار صيفيه

 جبال عمان واإلمارات واليمنجبال عسير  في معظم شبه الجزيره  مناطق امتداده

ً  أمطار شتاءً  االمطارموعد سقوط   شتاءً  صيفا

 *اقارن بين النبات الصحراويه 

 نباتات معمره  نباتات حوليه  

 النخيل والغاف  الفقع الحميض  

 *المعادن في دول شبه الجزيره العربيه 

 الملح الصخري  النحاس الذهب  الفوسفات  الحديد 

السعوديه /عمان  السعوديه  عمان/ السعوديه السعوديه /عمان 
 /االمارات 

 عمان/ السعوديه

/الكويت االمارات/
 /قطر

 

أقسام الصناعه في شبه الجزيره العربيه 

الصناعه التحويليه  الصناعه اإلستخراجيه 

ه مقومات قيام الصناعه في شبه الجزيره العربي

رأس المال  المواد الخام  األسواق األيدي العامله  مصادر الطاقه 
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 وشمالها العربيه الجزيره شبه جنوب في العرب بين أقارن*

 *أقارن بين شروط الخدمه الوطنيه بين الذكور واإلناث 

 اإلناث الذكور  

 اختياريه الزاميه الزاميه او اختاريه 

 30-18 30-18 العمر
شروط موافقة 

 ولي االمر
 موافقة ولي االمرشرط  اليشترط الزاميه

 

 

مثلي باألعمده أول ثالث دول في عدد السكان *

 .2015لعام  في شبه الجزيره العربيه

 

 

 العرب في الشمال  العرب في الجنوب 

الممالك التي 

 نشأت 

 تدمر / الغساسنه/ المناذره /الحيره / األنباط  معين / سبأ/ حمير 

الصفه التي 

 اتصفوا بها 
 بدو رحل حضر

ديانتهم قبل 
 اإلسالم 

 وثنيه  وثنيه عبادة االصنام 
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  خريطة الموقع والتضلريس في شبه الجزيره العربيه. 
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