
تدريس  والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 
نفقتها عىل  وطبعه  الكتاب  هذا 

جغرافية شبه الجزيرة العربية
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ن  ا لعيد ا ـــي  ع يــنــب  ز  . أ
جلمعة ا يز  لعز ا عبد يفة  رش  . أ
الطرباق عبدالرمحن  ــورة  ن أ. 

الصاحلي سليامن  عــبــداللهّ  د. 
العودة فــهــد  ــن  ب ــد  ــال خ د. 
لسعيد ا يز  لعز ا عبد ية  ر بد  . أ

اللجنـة العلميـة :
احلامدى حممد  ــم  هــي ــرا ب إ د. 
ن لشبعا ا ــد  ــم حم ـــد  مح أ  . د
خيهّل لد ا حممد  محن  لر ا عبد  . أ

اخلرائط والتصميـم واإلخـراج الفنـي

لسعيد ا حممد  بنت  ة  ر نــو  . أ
السعيد عــيــد  ــدري  ــن ــب ل ا  . أ
الكريم العبد  عثامن  أروى  أ. 

لعميم ا مــهــيــدي  ــة  م ــا هت  . أ ملهنا ا ــا  ــن ــه م ـــب  ـــن ي ز  . أ
شد ملر ا يز  لعز ا عبد ى  سلو  . أ خللف ا د  ــــو مح ــة  ــل ــي ه  . رأ لطيا ا ــد  ــم حم يــفــة  رش  . أ

ن لسلطا ا لـــح  صـــا ــى  ــن م
خللف ا محن  لر ا عبد ن  سلطا

شبيي ــم  ــي ــراه ب إ ــن  ب فيصل 
لعتيق ا يز  لعز ا عبد بن  كي  تر

البييش ــداللهّ  ــب ع بــن  حممد  أ. 
اخلطيب سعيد  بــن  فالح   . أ 
السليم ــل  زام بن  إسامعيل  أ. 

قيبة لر ا للهّ  ا عبد  يــنــب  ز  . أ

 1428هـ - 1429هـ
2007 م - 2008 م
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مقــدمــة

احلمد للهّ والصالة والسالم عىل رسول الل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله... وبعد :

فهذا كتاب »جغرافية شبه اجلزيرة العربية للصف اخلامس االبتدائي« يف طبعته اجلديدة املعدلة، والذي 
يتناول ]دراسة جغرافية دول شبه اجلزيرة العربية، مبتدًءا بدراسة متوسعة لبلده اململكة العربية السعودية لتعزيز 
انتامئه الوطني من خالل تعريفه بطبيعة بلده، وخصائصه، وثرواته البرشية، والطبيعية، مع تزويده باملعارف 
اجلغرافية اهلامة، وتعريفه بعالقة وطنه بباقي دول شبه اجلزيرة العربية، وأمهية ذلك من خالل دراسة الظواهر 
اجلغرافية هلذه الدول، ثم الرتكيز عىل املصالح املشرتكة[ وقد تم تعديل هذا الكتاب ليكون ترمجة ألهداف 
عملية الرتبية والتعليم ووفقًا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، سعيًا وراء تكوين اجليل اإلسالمي 

املؤمن، املؤهل علميًا؛ ليساهم يف بناء وطن متقدم، قادر عىل مواجهات العرص وحتديات املستقبل.

وقد تناولنا يف تطوير هذا الكتاب جوانب عدة نذكر منها اآليت :
التي  والرسوم واألشكال  اخلرائط واملخططات، واجلداول،  املتنوعة من  التعليمية  الوسائل  ٭  إضافة 
تساعد املعلم عىل اإليضاح، والطالب عىل الفهم، وتوظيفها بام ينمي مهاراته يف قراءة األشكال وحتليلها 

وتفسريها وتطبيقها واستنتاج املعلومات والفوائد ذات العالقة هبا.
٭  تزويد بعض املوضوعات باألنشطة بحيث تتفق مع ميول وحاجات الطالب، وإعدادها بصورة فردية 
التعليم والتعلم، مستثمرين مصادر  أو مجاعية للتأكد من امتالك املعرفة وتنمية قدراته ومهاراته يف 

التعلم املتوفرة يف البيئة من املدرسة واملكتبة واملنزل وغريها.
٭  توضيح املفاهيم واملصطلحات اجلغرافية اجلديدة الواردة يف املقرر.

املعلم  مع جهود  الطالب  تضامن جهود  من  املنشودة البد  غايته  الكتاب  هذا  يؤدي  لكي  وأخريا 
واألرسة. راجني من اللهّ سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد.

                                                           واللهّ ويل التوفيق

لجنـة التطـويـر والمراجعـة
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الوحـدة األولـى:

أواًل: تمـهـيـد
)جغرافية شبه الجزيرة العربية(

ثانيًا: المملكة العربية السعودية
)الموقـع والحـدود(
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الـمـوقــع :

تقع شبه اجلزيرة العربية يف اجلنوب الغريب من قارة آسيا . انظر اخلريطة شكل رقم )1(.

أواًل  -  متهيـد : لشبـه اجلزيـرة العـربيـة

شكـل رقـم )1(

شكـل رقـم )2(
)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارة قراءة اخلريطة .

الحظ موقع شبه 
اجلزيرة العربية 

عىل اخلريطة.

بالنظر للخريطة شكل رقم )2( 
اكتب دول شبه اجلزيرة العربية :

1 ــ ............................... . 
2 ــ ............................... .
3 ــ ............................... .
4 ــ ................................

5 ــ .................................

6 ــ ............................... .
7 ــ ................................

نــشــــاط )1( 1 :
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حـدود شبـه الجـزيـرة العـربيـة :

لشبه اجلزيرة العربية أمهية كبرية ألهنا : 
1 ـ تطل عىل بحار هامة من ثالث جهات .

2 ـ ترشف عىل مضيقي باب املندب، وهرمز، كام أهنا قريبة من قناة السويس. انظر اخلريطة شكل 
رقم )3(.

3 ـ ختتزن يف أراضيها كميات كبرية جدًا من النفط.
4 ـ تضم يف أراضيها أهم املقدسات اإلسالمية.

انظر اخلريطة شكل رقم )3(.

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارة قراءة اخلريطة .

أهمية شبه الجزيرة العربية :

نــشــــاط )2(1:
٭ أكمل كتابة دول شبه اجلزيرة 

العربية عىل اخلريطة.
املناسب  املكان  يف  اكتب  ٭ 

شبه  حدود  اخلريطة  عىل 
اجلزيرة العربية من اجلهات 

األر بع ما عدا الغرب.
أصغر  عىل  ئرة  دا ضع  ٭ 

دولة من دول شبه اجلزيرة 
العربية مساحة.

البحــــــــــــر األحـــمـــــر
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نــشــــاط )3( 1 :
ـ  ما أمهية البحار التي تطل عليها شبه اجلزيرة العربية؟

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

ـ ما البحران اللذان يقع بينهام مضيق باب املندب؟
.........................................................................................................................................

ـ ما اخلليجان اللذان يقع بينهام مضيق هرمز؟
.........................................................................................................................................

ـ  أي اجلهات من شبه اجلزيرة العربية يرتكز فيها النفط؟
..........................................................................................................................................

ـ  ما املقدسات التي توجد يف شبه اجلزيرة العربية ؟
.........................................................................................................................................

)1( ينفذ عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارات التحليل واالستنتاج وقراءة اخلريطة.

شكـل رقـم )3(
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)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات؛ لتنمية مهارة التحليل والرتتيب وقراءة اجلداول.

مساحة وعدد سكان دول شبه الجزيرة العربية :

انظر اجلدول شكل رقم )4(؛ لتتعرف عىل مساحة وعدد سكان دول شبه اجلزيرة العربية :

شكـل رقـم )4(
جـدول مساحـة وعـدد سكـان دول شبـه اجلـزيـرة العربيـة

الـدولــة

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

مملكـة البحريـن
سلطنـة ُعـمـان

قـطــر
الكـويـت

اجلمهوريـة اليمنيـة

المساحة بالكيلومتر 
عدد السكانالمـربـع

2.000.000
83.600

707
309.500
11.427
17.818

555.000

22.673.000
3.500.000

700.000
2.807.000

817.000
2.300.000

19.349.000

نــشــــاط )4( 1 :
ترتيب دول شبه اجلزيرة العربية من حيث املساحة:         ترتيب دول شبه اجلزيرة العربية من حيث عدد السكان:

الرتتيبالدولة

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

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

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

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

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

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

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

األوىل
..............................

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

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

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

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

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

الرتتيبالدولة

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

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

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

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

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

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

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

األوىل
..............................

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

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

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

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

..............................
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غري الصحيحة، فيام يأيت:
)      ( أـ  حيد شبه اجلزيرة العربية من اجلنوب البحر األمحر.   
)      ( ب ـ اإلمارات العربية املتحدة أكرب دول شبه اجلزيرة العربية مساحة.  
)      ( ج ـ اململكة العربية السعودية أكثر دول شبه اجلزيرة  العربية سكاًنا.  
)      ( د ـ تطل سلطنة عامن عىل بحر العرب.   
)      ( هـ ـ تقع مكة املكرمة يف غريب شبه اجلزيرة العربية.   

السؤال الثاين: ضع دائرة عىل الرمز الصحيح املناسب إلجابة السؤال:
ـ تقع شبه اجلزيرة العربية يف:

أ- اجلنوب الغريب من آسيا      ب- اجلنوب الرشقي من آسيا     جـ - الشامل الرشقي من آسيا
- تطل شبه اجلزيرة ا لعربية عىل: 

أ- بحرين                                    ب- ثالثة بحار                             جـ - أربعة بحار
- يبلغ عدد دول شبه اجلزيرة العربية:

أ- ثامن دول                               ب- سبع دول                               جـ - ست دول
- يرتكز النفط يف شبه اجلزيرة العربية يف:

أ- الشامل                                   ب- اجلنوب                                  جـ -الرشق

السؤال الثالث: رتب الدول التالية حسب املساحة مبتدًءا من األكرب إىل األصغر بوضع الدولة يف 
الدائرة املناسبة:

اجلمهورية اليمنية- اململكة العربية السعودية- مملكة البحرين- الكويت- سلطنة عامن.
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نــشــــاط )6(:
٭ اكتب حدود اململكة عىل 
 ،)6( رقم  شكل   اخلريطة 
موقع  عىل  دائرة  ضع  ثم 
مدينتي مكة املكرمة واملدينة 

املنورة.

نــشــــاط )5(٭:
عىل  العامل  قارات  اكتب  ٭ 

 ،)5( رقم  شكل  اخلريطة 
ثم لون موقع اململكة العربية 

السعودية.

٭ يطلب املعلم من كل طالب تنفيذ هذا النشاط متهيدًا للدرس.

ثـانيـًا -  اململكـة العربيـة السعـوديـة

شكـل رقـم )5(

شكـل رقـم )6(
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الـمـوقــُع والـحــدود :

المـوقــع :

ُة يِف أقَص اجلنوِب الغريبيِّ مْن قارِة آسَيا، ومتثلُّ مساحُتها اجلزء األكرب  ُة السعوديَّ تقُع اململكُة العربيَّ
ِة. مْن مساحِة شبِه اجلزيرِة العربيَّ

الحظ موقع اململكة عىل اخلريطة 
شكل رقم )8(.

أهميـة موقـُع المملكـة :
انظر  وأوروبا،  وإفريقيا،  آسيا،  بقارات  تتصل  1ـ 

شكل رقم )7(.
ماذا نطلق على هذه القارات؟

-2 قريبة من مضائق، وممرات مائية مهمة, مثل: 
، وقناة  مضيق باب ...........، ومضيق....... 

السويس، انظر شكل رقم )3(
-3 تقع على بحرين مهمين. ما هما؟

-4 تقع يف قلب العامل اإلسالمي، وتضم أراضيها 
أقدس بقاع املسلمني، مكة، واملدينة.

شكـل رقـم )8( المسجـد الحـرام )بمكـة المكرمـة(

شكـل رقـم )7(
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شكل رقم )10( اكتب تعليقًا مناسبًا هلذه الصورة.
................................................................

شكـل رقـم )9(
المسجـد النبـوي بالمدينـة المنـورة

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارة قراءة الصور وملكة التعبري . 

نــشــــاط )7( 1 :
ة  سِة يف مكَّ  ٭ ما األماكن املقدَّ

املكرمة ؟
.........................................

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

األماكِن  هذِه  يُة  أمههّ ما  ٭   
الصورتني  انظر  ؟  سِة  املقدَّ

شكل ) 9 ، 10 (.
...........................................

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

يِف  حكومتَِنا  دوُر  ما  ٭   
االهتامِم هبذِه األماكِن ؟

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

..........................................
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نــشــــاط )8( :
ثم   ،)2( رقم  شكل  اخلريطة  أنظر 

أجب عام يأيت: 
1 ـ أهيام أطول سواحل اململكة عىل 

اخلليج العريب، أم البحر األمحر؟
..................................................

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

2 ـ اكتب أسامء الدول التي تشرتك 
مع اململكة يف احلدود: ...................
....................................................

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

شـكـل رقم )12(...................................................
صـورة من الفضـاء لشبـه الجزيـرة العربيـة

الـحدود: 
حيد اململكة من: 

املتحدة،  العربية  اإلمــارات  الرشق: 
وقطر، واخلليج العريب.

الشامل: الكويت، والعراق، واألردن.
الغرب: البحر األمحر.

اجلنوب: اليمن، وعامن.
انظر اخلريطة شكل رقم )11(

شكل رقم )11(
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة غري الصحيحة, فيام يأيت:
)      ( أ ـ  تطل اململكة عىل ثالثة بحار مهمة.   
)      ( ب ـ تعد اململكة من دول قارة إفريقيا.   
)      ( ج ـ يقع اخلليج العريب يف رشق اململكة.   
)      ( دـ تشرتك اململكة مع سوريا يف احلدود.   
)      ( هـ ـ مجيع الدول التي تشرتك مع اململكة يف احلدود دول إسالمية.   

ِة. ِة السعوديَّ ية موقع اململكِة العربيَّ السؤال الثاين : بينِّ أمهَّ
.................................................................................................................................................................

ِة؟  السؤال الثالث : بَم تتميُز اململكة العربيَّة السعوديَّة عْن غريَها مَن الدوِل اإلسالميَّ
وماذا يعني لك ذلَك ؟

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

ِة  السؤال الرابع : أمامك خريطة صامٌء للمملكِة العربيَّ
ِة مرسومة بالنقاِط واملطلوب  السعوديَّ

ما ييل : 
أ ـ ِصل النقاَط بعَضها ببعض .

ب ـ اكتب عىل اخلريطة مدينتي مكة املكرمة واملدينِة 
املنورة.

ج ـ استكمل كتابة  حدوَد اململكة العربية السعودية.
.................................................................................

نــشــــاط )9( :
ِفْيَهام،  سِة  املقدَّ املنورة واملشاعِر  املكرمة واملدينِة  َة  يَة مكَّ أمهيِّ ُح  يِف مجِع صوٍر توضيِّ ٭ تعاون مَع طالب فصلك   

واعرضَها يِف لوحٍة عىَل حائِط الفصِل.

البحر األمحر
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الوحـدة الثـانيـة :

مناطق المملكة العربية السعودية
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مـنـاطـق اململكـة الـعـربيـة السعـوديـة

نــشــــاط  )10(1 :
بعد النظر إىل اخلريطة شكل رقم )13( أجب عن اآليت : 

 أكمل الفراغات فيام يي :
- املنطقة القريبة من حدود اململكة مع ُعامن هي: ....................................

- منطقة ............................... هي أصغر مناطق اململكة مساحة.
- تتبع مدينتي أو قريتي التي أعيش فيها منطقة: ............................

ـ  أمري املنطقة التي أعيش فيها هو: ...............................

شكل رقم )13(

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط متهيدًا للدرس.
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ُة مْن ثالَث عرشَة منطقًة »إمارًة«، يديُر شؤوَن كليِّ مْن هذِه املناطِق أمرٌي،  ُة السعوديَّ تتكوُن اململكُة العربيَّ
ِة . يرتبُط مبارشًة بوزارِة الداخليَّ

منطقٍة  ولكلهّ  املختلفِة،  ِة  انيَّ السكَّ عاِت  والتجمُّ والُقَرى،  املحافظاِت  مَن  عددٍ  إىل  منطقةٍ  كلُّ  وتنقسُم 
ُة الرئيسُة مثُل : اإلمارِة والرشطِة. ويتفاوُت عدُد  مركُز رئيٌس )مدينةٌ كبريٌة( ترتكزُ ِفيَها الدوائُر احلكوميَّ

مـنـاطـق المملكـِة :

شــهــــــرتـــهـــــــــا مـقـر إمـارتهــا الـمـنطــقـــــة م.

1

2

3

4

5

6

ِة يف مملكتنا احلبيبة ؟ ٭  مْن وزيُر الداخليَّ

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

٭ ومْن نائبُه ؟

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

الـريـاض

مكـة المكرمـة

المـدينـة المنـورة

القصيـم

الشـرقيـة

عسـيـر

الريـاض

مـكـة

المدينـة

بـريـدة

الـدمـام

أبهـا

فيها عاصمة المملكة، أكثر المدن نهضة عمرانية. 
تتنوع فيها النشاطات البشرية.

فيها مدينة مكة وقبلة المسلمين، فيها ولد سيد البشر 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهي أحب البالد إلى الله.

فيها مدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومسجده، وهي مدينة األنصار 
والمهاجرين، ومقر الدولة اإلسالمية األولى.

من أشهر المناطق الزراعية في المملكة وال سيما 
مة  زراعة النخيل، والقمح، ويمر بمدنها وادي الرُّ

أشهر أودية شبه الجزيرة العربية.
هي أغنى مناطق المملكة بالنفط، وفيها أعظم حقول 
كما  النفط,  شركات  فيها  وتتركز  العالمية،  النفط 

تشتهر المنطقة بالزراعة وخاصة إقليم  األحساء.

من  المصطافون  يرتادها  المملكة،  مناطق  أجمل  من 
الداخل والخارج لطبيعتها الخالبة، وجوها المعتدل.

املحافظاِت مْن منطقٍة إىَل منطقٍة أخَرى.
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زراعية.  منطقة  وهي  األخدود،  أصحاب  قصة  فيها  حدثت 
ويوجد بها سد وادي نجران ثاني أكبر السدود في المملكة.

شــهــــــرتـــهـــــــــا مـقـر إمـارتهــا الـمـنطــقـــــة م.

تتنوع تضاريسها ما بين سهول وجبال وهي منطقة 
زراعية ورعوية. ويوجد بها جبل أجأ وسلمى.

غنية باآلثار التاريخية، وقد اشتهرت بغزوة تبوك التي هي 
آخر غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيها نهضة زراعية كبيرة.

لجمال  المصطافون  يقصدها  جميل  مصيف 
طبيعتها، واعتدال جوها.

منطقة رعوية بالدرجة األولى. ويكثر بها معدن 
الفوسفات.

منطقة زراعية، وتمتاز بوفرة مياهها وعذوبتها.

ذات تربـة خصبـة؛ ولذا تشـتهر بالزراعـة، ومن 
حاصالتها: البن، الموز، المانجو.

حـائـل

تـبـوك

الـبـاحـة

عـرعـر

سكـاكـا

جـازان

نـجـران

حـائـل

تـبـوك

البـاحـة

الحـدود الشمـاليـة

الـجـوف

جــازان

نـجـران

7

8

9

10

11

12

13

شـكـل رقـم )15( أحد المشاريع السياحية في مدينة أبهاشـكـل رقـم )14( قصر أثري في مدينة الطائف
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شـكـل رقـم )17(

شـكـل رقـم )16( جدة بعد غروب الشمس
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أسئـــلــــــة
السؤال األول : اكتب عىل هذه اخلريطة الصامء أسامء مناطق اململكة:

السؤال الثاين : يف أينِّ املناطق تقُع املدن التالية :
)بريدة ـ الدمام ـ أهبا ـ عرعر(

ِة التاليِة : السؤال الثالث : ما املركز الرئيس لكل من املناطِق اإلداريَّ
)منطقُة الباحِة ـ منطقُة تبوٍك ـ منطقة املدينة املنورِة ـ املنطقُة الرشقيَُّة(

السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية بكلمة واحدة فقط.

أ- ما أحب البالد إىل اهلل؟ .....................................
ب- ما املدينة التي كانت مقر الدولة اإلسالمية األوىل؟.................................
ج- يف أي منطقة تقع عاصمة اململكة العربية السعودية؟................................

السؤال اخلامس : عّلل ما يأيت:
مِة مكانًة خاصًة يف قلوِب املسلمنَي. َة املكرَّ أ ـ اكتساُب مكَّ

ب ـ يرتاد املصطافون منطقة عسري صيًفا.
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السؤال السادس : ما الَّذي تنصَح بِِه أصدقائك للمسامهة يف املحافظِة عىل مدِن بالدنا ؟
السؤال السابع: اخرت الرمز الصحيح املناسب إلجابة السؤال فيام ييل:

- تتكون اململكة من:
أ- 13 منطقة                                          ب- 14 منطقة                                          ج- 15 منطقة

- املركز الرئيس إلمارة عسري هو مدينة:
أ- أهبا                                                     ب- تبوك                                                    ج- سكاكا

-3 تقع مدينة سكاكا يف منطقة:
أ- نجران                                                   ب- اجلوف                                                ج- جازان

نــشــــاط )11(:
 ٭ امجع صورًا لبعِض مدن اململكِة، ثم ضعها يف صحيفة، واكتب تعليًقا من عندك عىل هذه الصور.

)ب()أ(
- القصيم                         )        (
- عسري                             )        (
- حائل                             )        (
- احلدود الشاملية           )        (

- نجران                             )        (

-1 هي أغنى مناطق اململكة بالنفط.
-2 يوجد هبا جبل أجأ وسلمى.

-3يمر بمدهنا وادي الرمة.
-4 يكثر هبا معدن الفوسفات.

-5 حدثت فيها قصة أصحاب األخدود.
-6 من أمجل مناطق اململكة.

-7 وقعت فيها آخر غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

السؤال الثامن: اخرت من احلقل )ب( عبارة تناسب املوجود يف احلقل )أ(:
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الوحـدة الثالثـة:

المملكة العربية السعودية
)النواحي الطبيعية(

السطح، المناخ، الموارد المائية
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أواًل : السطـُح )الـتضـاريــُس(

نــشــــاط )12( 1 :
٭ عدد األلوان التي استخدمت يف اخلريطة.

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

٭ عىل ماذا يدل تنوع األلوان يف اخلريطة؟

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

 ٭  أين تقع هضبة نجد بالنسبة للمملكة
.........................................................

 ٭  يف أي جهة يوجد سهل هتامة؟ 
.........................................................

شكـل رقـم )18(

يقصُد بمظاهِر السطِح »التضاريس« : شكُل وجه األرِض مْن حيُث االرتفاِع واالنخفاض.
وتتنوُع مظاهُر السطِح يف اململكة العربية السعودية، مْن مكاٍن إىَل مكاٍن آخٍر)2( َوذلَك لكرِب مساحتَِها 

انظر اخلريطة شكل رقم )18( َوَيمكُن تقسيم سطحها عىل النحو التايل :
1 ــ السـهــوَل : 

ُة : متتدُّ َعىل طوِل ساحِل البحِر األمحِر مَن الشامِل إىَل اجلنوِب ، َوُتَسمى  ُة الغربيَّ أ ـ السهوَل الساحليَّ
)سهوُل هِتامَة( انظر اخلريطة شكل رقم )18( ورقم )19(.

)1( يطلب املعلم من الطالب تنفيذ هذا النشاط مجاعيًا متهيدًا للدرس، ولتنمية العديد من مهارات التعلم.
ية تنوع التضاريس يف اململكة . )2( يوضح املعلم أمههّ
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نــشــــاط )14( 2 :
 ٭ أيُّ السهلنِي أكثُر اتساعًا؟ 

وملاَذ؟
..................................

 ٭ ما مفهوم الساحل؟
...................................

أثناَء  علينا  الواجب  ما  ٭   
زيارِة الساحل؟

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

)1( ينفذ لتنمية مهارة االستنتاج.
)2( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارة االستنتاج.

شكـل رقـم )20(شكـل رقـم )19(

، وُتسَمى )سهوُل األحساء( وهي أكثر اتساًعا  ُة : متتدُّ عىَل طوِل ساحِل اخلليِج العريبيِّ ُة الرشقيَّ بـ  السهوُل الساحليَّ
من السهول الساحلية الغربية لعدم وجود جبال حوهلا انظر اخلريطة شكل رقم )18(، ورقم )20(.

قال تعاىل : }

                                                                                                               { ]سورة األعراف اآلية )74([.
ِة الكريمة السابقة ؟ ُة الَّتي ُذِكرْت يِف اآليِة القرآنيَّ ٭  َما الظاهراُت التضاريسيَّ

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

٭  ما فائدُة السهوِل يِف اآليِة القرآنية الكريمِة ؟

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

٭  ما مفهوم السهل؟ .....................................................................................................................

نــشــــاط )13( 1 :
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)2( اجلـبـال: وأبرزها جبال احلجاز: 
التي متتدُّ من خليِج العقبِة شاماًل 

حتى اليمِن جنوبًا، َوُيْطَلُق عَلْيَها :
أ- جباُل )مدين( يف اجلزء الشاميل.

ب- جبال احلجاز الوسطى يف اجلزء 
األوسط.

ج- جبال الرسوات يف اجلزء اجلنويب، 
انظر اخلريطة شكل رقم )18(.

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إما فرديًا أو عىل هيئة جمموعات لتنمية مهارة االستنتاج.

قال تعاىل: }

                                                                { ]سورة الغاشية اآليات )17 ـ 19([.
٭  َما الظاهرُة التضاريسيُة الَّتي ُعِرَضْت يِف اآليِة ؟

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

ُز اجلباُل ؟ ٭  يِف أييِّ جهاِت اململكِة ترتكَّ

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

نــشــــاط )15( 1 :

شكـل رقـم )21(  :  صـور لمظاهر التضاريس.
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3 ـ اهلضـاِب : وأبرزها هضبِة نجٍد :
ِة، وتقطُعَها ِعَدُة  ِة السعوديَّ وتقُع وسَط اململكِة العربيَّ
ِة،  ُة بمياِهَها اجلوفيَّ أوديٍة، كام تنترُش فوَقها الواحاُت الغنيَّ

مثُل واحاِت القصيِم، واخلرِج، واألفالِج.
وتقع عليها جبال أشهرها: جبال طويق، وجبال شمر 

)أجأ، وسلمى(.

٭ َما املقصود بالواحة ؟

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

شكـل رقـم )23(  أحد أطراف هضبـة نـجــد

ما التضاريس التي تشاهدها عندما تسري يف سيارة من اخلليج العريب حتى البحر األمحر؟
.................................................................................................................................................

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

نــشــــاط )16( 1 :

)1( ينفذ النشاط مجاعيًا لتنمية عدد من مهارات التعلم.

شكـل رقـم )22(
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)1( سميت بذلك ألهنا حتتل ربع مساحة شبه اجلزيرة العربية تقريًبا، وتكاد ختلو من السكان؛ لصعوبة احلياة فيها.
)2( ينفذ الطالب هذا النشاط فرديًا لربط التعلم بالبيئة املحلية للطالب ثم تناقش مجاعيًا.

ـِة : 4 ــ املنـاطِق الرمليَّ
أـ  رمـال الُرْبِع اخلايلنِّ )1(: وتقُع 
جنـوب هضبـِة نجـٍد، َوهـَي أكرُب 
ِة متصلة يِف العاملِ. انظر  صحراء رمليَّ

الصورة يف شكل )24(.
شامَل  تقُع  الْنُفوِد:  رمال  ـ  ب 

هضبِة نجدٍ، وهَي مثلثُة الشكِل.
رشَق  تقُع  الْدَهناء:  رمال  ـ  ج 
هضبِة نجٍد، ومتتدُّ بنَي رمال الُنُفوِد 

شامالً، ورمال الُرْبع اخلايِل جنوبًا.

شكـل رقـم )24(
رمال الربع الخالي في المملكـة

٭ ما السبب الرئيس يف حركة الرمال؟

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

٭  هل الرمال خفيفة الوزن أم ثقيلة الوزن؟

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

٭ َما األرضار التي حتدثها الرمال عىل األرايض الزراعية أثناء هبوهبا؟

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

٭  هل للرمال أثناء هبوهبا رضر عىل الصحة؟

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

نــشــــاط )17( 2 :
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أسئـــلــــــة
السؤال األول: ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام العبارة غري الصحيحة، 

فيام يأيت:
ِة.                         )               (. ِة السعوديَّ   أ - تقُع رماُل الربِع اخلايليِّ يِف غرِب اململكِة العربيَّ

َى اليمِن جنوبًا .      )              (. ب- متتدُّ جباُل احلجاِز يِف اململكِة مْن خليِج العقبِة شاماًل وحتَّ
ٍر .               )              (. ج - تكثُر الواحاُت يِف جباِل شمَّ
 د - متتد سهول هتامة بمحاذاة ساحل اخلليج العريب.               )              (.
هـ- جبال طويق هي: أبرز جبال اململكة.               )              (.

السؤال الثاين: اذكـر سبب ما يـأيت:
ِة . ِة السعوديَّ   أ - تنوَع مظاهِر التضاريس يِف اململكِة العربيَّ

ُة. ُة الرشقيَّ ب- اتساع السهول الساحليَّ
بًة مْن الغرب إىَل الرشق. د التضاريَس الرئيسة يف اململكِة مرتَّ السؤال الثالث : عدنِّ

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

السؤال الرابع : صل املسميات يف القائمة ) أ ( بمصطلحاهتا الصحيحة يف القائمة )ب( :

) أ (
النفود
هتامة
طويق
العقبة

) ب (
جبال
رمال
هضبة
سهل
خليج
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ِة, واملطلوب وضع التضاريَس  ِة السعوديَّ السؤال السادس: أمامك خريطة صامٌء للمملكِة العربيَّ
التالية عليها: 

   أ ـ هضبُة نجٍد .
اَمَة. ب ـ سهوُل هِتَ
ج ـ رماُل الدهناِء.
د  ـ جباُل احلجاز.

هـ-- رمال النفود.
و- الربع اخلايل.

ِة. ِة والسهول الرشقيَّ السؤال اخلامس : أكمل املقارنة بَي السهول الغربيَّ

نــشــــاط )18( :
ِة يِف اململكِة، ثم الصْقَها يِف ملٍف خاٍص وقدمها   ٭ تعاون مَع طالب فصلك يِف مجِع صوٍر لبعِض املظاهِر التضاريسيَّ

ملعلمك.

السهول الشرقيةالسهول الغربيةأوجه المقارنة
أكثر اتساعًا

أكثر طواًل وامتدادًا  
تقع بمحاذاة الخليج

تقع بمحاذاة البحر
يجاورها مرتفعات عالية



34

ثانيًا ـــ الـُمـنـاخُ ِفـي الممـلـكــِة الـعـربـيَّــِة السـعـوديَّــِة

شديُد  أْي  قارٌي،  مناٌخ  عاٍم  بوجٍه  اململكِة  مناُخ 
احلرارِة صيفًا، شديُد الربودِة شتاًء، قليُل األمطاِر.

أ ــ الـحـرارُة :
تشتدُّ احلرارُة عىَل معظم أرايض اململكة بوجٍه عاٍم، 
ِة مثل : جبال احلجاز   ًا عىَل املناطِق اجلبليَّ بيناَمْ تعتدُل نسبيَّ
سواحل   : مثل  السواحِل  عىَل  الرطوبِة)2(  نسبُة  وتزيُد 
البحر األمحر، واخلليج العريب . انظر اخلريطة شكل رقم 

.)25(
ب ــ الـريـاُح واألمطـاُر :

هتبُّ عىَل اململكِة يف فصل الصيف الرياح التالية: 
اجلاَفُة.)القادمة  الرشقية  والشاملية  ُة  الشامليَّ الرياُح  1ـ 

من اليابس(.
2 - الرياح الشاملية الغربية.

وُتسقُط  املمطرُة  الغربية  اجلنوبية  ُة  املوسميَّ الرياُح  ـ   3
مَن  جهاٍت  دِة  عَّ عىَل  ـ  تعاىل  الل  بإذن  ـ  األمطاُر 

اململكِة، وخاصًة جباُل الرسوات ) عسري (.
انظر اخلريطة شكل رقم )25(.

فـي فـصـِل الـصـيـِف :

)1( امُلناخ : بضم امليم هو درسنا اليوم، وأما املََناخ بفتح امليم فهو اسم املكان الذي يربك فيه اجلمل.
)2( هي: كمية بخار املاء املوجود يف اجلو.

)3( ينفذ الطالب هذا النشاط لتشخيص أو تعزيز تعلمه ولتنمية مهارة الربط والتخيل والتمثيل. ويكون فرديًا أو مجاعيًا.

نــشــــاط )19(3 :
٭ أيُّ جهاِت اململكِة أكثُر رطوبة ؟

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

٭  أذكر أمثلة ملدن ترتفع  فيها احلرارة، ومدن 
فيها  تزداد  فيها احلرارة صيفًا، ومدن  تعتدل 

نسبة الرطوبة.
........................................................

٭ أيُّ جهاِت اململكِة أكثُر أمطارًا صيفًا ؟
........................................................

الُمنـاُخ )1(:
هَو َوُصٌف حالِة اجلِو يِف مدٍة طويلٍة 

)فصاًل أو سنًة أو عدَة سنواٍت(.

٭ َمْا املُناُخ القاريُّ ؟

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

..................................................
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فـي فـصـِل الشتـاء :

أ ـ  احلـرارُة :

تنخفُض احلرارُة عىَل كليِّ أنحاِء اململكة بوجٍه عامٍ، 
ُة أكثَر جهاِت اململكِة انخفاًضا يف  وتكوُن املناطُق اجلبليَّ

درجات احلرارة وخاصًة أثناَء الليِل، ملاذا ؟
بيناَم تعتدُل احلرارُة نسبيا يف األوديِة وعىَل السواحِل. 

انظر اخلريطة شكل رقم )26(.
ب ـ الرياُح واألمطـاُر :

هتبُّ عىَل اململكة يف فصل الشتاء الرياِح التالية:
ُة الرشقية اجلافُة الباردُة. 1 ـ الرياُح الشامليَّ

من  املمطرُة)القادمة  الغربية  ُة  الشامليَّ الرياُح  ـ   2
البحر( والتي ُتسقُط األمطاُرـ  بإذن الل تعاىلـ  عىل معظِم 

مناطِق اململكِة. انظر اخلريطة شكل رقم )26(.

شكـل رقـم )26(شكـل رقـم )25 (

)1( ينفذ هذا النشاط مجاعيًا أو فرديًا لتوجيه السلوك توجيهًا إجيابيًا.

تِي ُتْسَتْخَدُم  ِة الَّ ٭ اذكر بعَض األجهزِة الكهربائيَّ
يِف التربيِد والتدفئِة .

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

ِة؟ ُة الكهرباِء يِف حياتَِنا اليوميَّ ٭  َما أمهيَّ

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

٭ ما أخطاُر االستخداِم السيِئ هلذِه األجهزِة؟

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

التياُر  فيِه  انقطَع  ــوٍم  ي أحـــداَث  صف  ٭ 

. الكهربائيُّ
.........................................................

نــشــــاط )20(1 :

ًّ
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أسئـــلــــــة
السؤال األول: ما المقصود بالُمناخ؟

السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية:
أ ـ تعتدل درجات الحرارة صيًفا على المناطق ...................

ب- تزيد نسبة الرطوبة في المملكة على ...................

ج- الرياح ................... الجنوبية الغربية رياح ممطرة.
د ـ تسقط األمطار ................. في المملكة على معظم المناطق.

السؤال الثالث:  ما الرياح التي تهب على المملكة في فصل الصيف؟
السؤال الـرابـع: ما الرياح التي تسقط األمطار بإذن الله على المملكة صيًفا وشتاًء؟

السؤال الخامس: ما أكثر جهات المملكة تعرًضا لألمطار؟ ولماذا؟
السؤال السادس: تابع نشرة األحوال الجوية؛ لتدوين درجات الحرارة الصغرى، والكبرى للمدن 

الواردة في الجدول، موضًحا سبب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

السؤال السابع: صف حالَة الطقس في مدينتك التي تقيم فيها خالَل هذا اليوِم ................ الموافِق .................)1(

)1( يحدد المعلم اليوم والتاريخ.

نــشــــاط )21( :
 ٭  اكتب مقترحات من عندك توضح من خاللها بعض طرق ترشيد الكهرباء )توفير الكهرباء( وضعها في حائط الفصل أو المدرسة.

 ٭   اكتب مقااًل من عندك توضح فيه فوائد ترشيد الكهرباء، وأقرأه في اإلذاعة المدرسية.

مالحظاتالدرجة الكربىالدرجة الصغرى المدينة
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ثالثًا ــ مــوارُد المـيـاِه فـي المملـكـِة

نــشــــاط )22(1 :
أمامك صور لبعض موارد املياه التي تعتمد عليها اململكة، انظر إليها يف شكل رقم )27( وأجب عن اآليت:

٭ ما رقم الصورة التي متثل الوادي ؟ ..............................................

٭ ماذا متثل الصورة رقم )3( ؟ ..............................................

٭ ماذا متثل الصورة رقم )4( ؟ ..............................................

٭ هل املياه يف الصورة رقم )1( صاحلة للرشب ؟ ..............................................

٭ ما الذي يصلح للزراعة من هذه املياه ؟ ..............................................

٭ كيف تصل املياه الصاحلة للرشب إىل منازلنا؟ ..................................

٭ ما موارد املياه يف اململكة العربية السعودية ؟ ..............................................

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط فرديًا أو مجاعيًا لتحقيق الدافعية لديه نحو التعلم وتنمية عدد من املهارات.

شكـل رقـم )27(  بعض مـوارد الميـاه في المملكة

رقـم )4( رقـم )3 (

رقـم )2 (رقـم )1 (
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ُ سبحانُه وتعاىَل جلميِع خملوقاتِه، ويأيت من عدة موارد. قاَل تعاىل: املاُء نعمٌة كرَبى وهَبَها اللهّ
{

 موارُد املياِه يف اململكِة:

1 ــ  مياه األوديـُة : 
األودية  يف  جتري  التي  املياه  وهي 
عقب سقوط األمطار ومن أمثلتها: وادي 
الُرَمة، وادي حنيفِة، وادي فاطمَة، وادي 
الليِث، وادي جازان، وادي بيشَة. انظر إىل 

اخلريطة شكل رقـم )28(.

عىل  اململكة  حكومة  حرصت  ولقد 
لكي  األودية  هذه  مياه  من  االستفادة 
السدود  عليها  فأقامت  سًدا،  تضيع  ال 
لالستفادة منها، ومن هذه السدود: سد 
وادي بيشة، سد وادي نجران، سد وادي 

جازان، وغريها.

نــشــــاط )23(1 :
٭ يِف أييِّ فصوِل السنِة يكثر جريان املياُه يِف أوديِة اململكة؟ وملاَذا؟

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

٭  ملاذا حترص الدولة عىل بناء السدود يف األودية؟
................................................................

٭ ملاذا ال تصلح مياه األودية للرشب مبارشة؟
................................................................

٭ متى نستطيع الرشب من مياه األودية ؟

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

)1( ينفذ فرديًا أو مجاعيًا لتنمية عدد من مهارات التفكري.

شكـل رقـم )28(

]سورة الزمر[{
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باطن األرض بصورة طبيعية، ويوجُد  تتدفق من  التي  املياه  ]الينابيُع[ : وهي:  العيوُن  مياه  ــ   2
ها : عنُي زمزٍم وهَي أشهُر بئٍر أو عنٍي يِف العاملِ، وال يزال املاء  ِة، أمهُّ يِف اململكِة عدٌد مَن العيوِن الطبيعيَّ
يستخرج منها حتى اآلن، كام أن بعض جهات اململكة حتوي العديد من هذه العيون الطبيعية، ونظًرا 
لكثرة استنزاف املياه واستهالكها يف السنوات األخرية، فقد جفت املياه يف أغلب هذه العيون، وأصبح 

املاء يستخرج منها بواسطة مضخات السحب.
مياه  اململكة  أرايض  حتوي   : اآلبـاُر  مياه  ــ   3
باطنية صاحلة للرشب وللزراعة، وبعض هذه املياه 
موجودة عىل مسافة قريبة من سطح األرض وبعضها 
عىل مسافة بعيدة،  ولكي يستفاد من هذه املياه فالبد 
من حفر اآلبار للحصول عىل هذه املياه،  وتستخدم 

املعدات واألجهزة احلديثة يف علمية احلفر.
 4 ــ المياُه المحـالُة :

البحِر  مياِه  لتحليِة  حمطاٍت  َة  عدَّ اململكة  أقامْت 
مْنها  ومُتَدُّ   ، والغريبيِّ الرشقييِّ  الساحلنِي  عىَل  املاحلِة 
اُن كاَم  األنابيُب إىَل املدِن والُقرى ليرشَب مْنها السكَّ

ُيستفاُد مْنها يِف توليِد الكهرباِء.
ومْنها حمطُة اجُلَبْيِل واخلفجييِّ عىَل ساحِل اخلليِج 
عىَل  وينبع  جدة(،  )قرب  الشعيبة  وحمطُة   ، العريبيِّ
املياِه  توفرِي  يِف  لُتْسِهَم  وذلَك  األمحِر،  البحِر  ساحِل 
اِن اململكِة، ملاذا ال تستخدم مياه التحلية  العذبِة لسكَّ

يف الزراعة؟ انظر الصورة شكل رقم )29(.

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط لتعزيز قيم واجتاهات بيئية.

شكـل رقم )29( إحدى محطات  تحليـة الميـاه في 
المملكة

ياٍت  كميِّ لتوفَر  الرشيدة  ٭ ماذا عملْت حكومتنا 

من املياِه الصاحلِة لسكان اململكة؟
...................................................

٭ ما جماالُت استخداِم املياِه يِف حياتِنا اليوميَِّة؟

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

٭ كيَف حتافظ عىَل نعمِة املاِء ؟

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

قرآنيًة وحديثًا رشيفًا يدالِن عىَل  آيًة  اذكر  ٭ 
َيِة املاِء أو عدِم اإلرساِف فيِه. أمهيِّ

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

نـشــاط )24(1 :
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أسئـــلــــــة

ِة السعوديَِّة. د موارَد املياِه يِف اململكِة العربيَّ السؤال األول : عدنِّ

السؤال الثاين : اكتب عىل هذه اخلريطة أسامء األودية التالية:
وادي الرمـة، الباطـن، حنيفـَة، السـهباء، الـدوارس، 

الرسحان، بيش، جازان، فاطمة.

السؤال الثالث :  أجب بـ )نعٍم( أو بـ )ال( :
أـ  حترص الدولة عىل االستفادة من مياه األودية بإقامة 

السدود عليها. )           (.
السنوات  يف  اململكة  يف  العيون  مياه  معظم  جفت  ـ  ب 

األخرية بسبب كثرة استهالكها. )          (
ج ـ املياه الباطنية يف اململكة غري صاحلة للزراعة )            (.
د ـ يستفاد من حمطات حتلية مياه البحر يف توليد الكهرباء.

السؤال الرابِع : كيَف تترصف عندًما تَرى :
أ ـ صنبوَر املاِء مفتوحًا.                                 ب ـ لوَن املاِء متغريًا.

ج ـ ترسبًا يِف متديداِت املاِء.                         د ـ ترسَب املياِه خارَج منزِل اجلرياِن.

السؤال اخلامِس : أمامك أربع صور متثل بعض موارِد املياه يف اململكِة، اكُتب أسفل كلنِّ صورٍة اسَم 
املورِد.

..................................................................
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السؤال السادس : عرف ما يأيت :
أ ـ مياه األودية.

ب ـ مياه العيون.

السؤال السابع : صحح العبارات التي حتتها خط :
أ ـ مياه األمطار ماحلة.

ب ـ ترشب النباتات من مياه البحار.
ج ـ يتولد من حمطات التحلية النفط.

َف اليشَء الكثرَي حَتى  ا، مما كلَّ اِنَ السؤال الثامن : اهتمْت حكومُة اململكِة بتوفرِي املياِه العذبِة لسكَّ
اِن جتاَه تلَك اجلهوِد ؟ تصَل املياُه إىل مجيِع الُقرى واملدِن فيَها، فاَم دوُر السكَّ

السؤال التاسع : اقرتح ثالثَة حلول ملشكلة اإلرس اف يف  استخداِم املياِه.

نــشــــاط )25( :
يِة املاِء، وطرق ترشيد  ث عرَب اإلذاعِة املدرسيَّة أو أصدر نرشة بالتعاون مع طالب فصلك عْن أمهيِّ ٭ حتدَّ  

اًم ما تقول بأدلٍة مَن القرآِن والسنِة. االستخدام، مدعيِّ

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

.........................
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الوحـدة الـرابـعـة:

المملكة العربية السعودية
)النواحي البشرية(

الثروات في المملكة، النشاط الصناعي 
والتجاري
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أواًل  -  الـثـرواُت ِفـي المملـكــِة

يشتغل سكان اململكة يف حرف وأعامل متنوعة، وذلك راجع إىل كرب مساحة اململكة، وتنوع الثروات 
فيها، ومن هذه احلرف:

تنمـو يف اململكـة العربيـة 
السعودية األعشاُب الصحراويَّة 
بعَد سقوِط األمطاِر، حيُث ُيَريب 

السكاُن عليها ما يي :
ـ األغناَم ]الضأن واملاعز[.

ـ اإلبَل.
ـ األبقار.

كـاَم تنتـرش يف اململكـِة تربيـَة 
األسـامِك،  ومـزارِع  الدواجـِن 
طيبـة  نتائـج  تعِطـي  وأصبحـْت 
تكِفـي حاجَة السـكان انظر الصور 

شكل رقـم )30(.
وقـْد اهتمْت حكومَة اململكِة 
ـِة اهتاممـًا فائقًا،  بِالثـروِة احليوانيَّ
آفاهِتـا  مكافحـِة  عـىَل  وعملـْت 
امُلْعدَيِة، ووفرِت األطباَء البيطريني 

ملعاجلتَِها.

-1 الرعي وتربية الحيوان

)1( ينفذ الطالب النشاط عىل هيئة جمموعات.

قـال تعاىل : }

                                                              { ]سورة النحل آية )5 ـ 8([.
٭  استخِلص فوائَد احليواناِت من اآلياِت السابقِة.

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

٭  َما أنواُع املاشيِة التِي تعيُش يِف اململكِة ؟

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

اَم أكثُر فائدًة حلوَم األغناِم، أْم حلوُم األسامِك ؟ وملاَذا ؟ ٭  أهيُّ
.............................................................................

٭  أين ترتكز حرفة صيد األسامك؟
.............................................................................

٭  َما اجلهوُد التي تبذهلا اململكِة يِف املحافظِة عىَل الثروِة احليوانيَِّة؟

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

نــشــــاط )26(1 :
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اهتمْت حكومة اململكِة بالزراعِة 
وتطويرها، فأنشأْت هلا وزارًة خاصًة 
ترعاَها وتوِجُه املزارعني، وتقدُم هلْم 

اخلدماِت.
يِف  ِة  عيَّ ا ر لز ا صيِل  ملحا ا همُّ  أ
اململكِة : التموُر، احلبوُب كـ ]القمِح 
وأيضًا  واألرِز[،  والشعرِي،  والذرِة، 
واألعالُف.  والفواكُه،  اخلرضواُت، 

انظر الصورة شكل رقـم )31(.

2 ــ  الزراعــة:

شـكـل رقـم )30(
بعـض أنـواع الثـروة الحيـوانيـة في المملكـة

قـال تعـاىل : }

                                 { ]سورة النحل[.
٭  أشارِت اآلياُت الكريمُة إىَل املاِء وبعِض املحاصيِل اذكر فوائَدَها. 

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

وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  ما  ٭ 

الزراعة؟
..................................................
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منها:  ثمينٌة  ٌة  معدنيَّ ثروٌة  اململكِة  يِف  يوجُد 
انظر  والفضُة.  والذهُب،  والنحاُس،  احلديُد، 

اخلريطة شكل رقـم )34(.
من  مورًدا  يعد  الذي  النفط)1(  مجيعًا  وأمُهَها 
النفِط مْن عدة حقوِل  موارد الطاقة، وُيْسَتْخَرُج 
اخلريطـة  انظر  ـِة  الرشقيَّ املنطقِة  يف  املوجود  أمهها 
شكـل رقـم )35(، وأمُهَها: حقُل الغواِر )وهَو أكرُب 
ِة  انيَّ السفهّ حقُل  وكذلك  العاملِ(،  يِف  ِة  الربيَّ احلقوِل 
)وهَو أكرُب حقٍل نفطي مغموٍر حتت مياه البحر( 

يِف العاملِ.

ُة وموارد الطاقة : 3 ــ الـثـروُة المعدنيَّ

)1( حتتل اململكة العربية السعودية املركز األول يف إنتاج النفط بني دول العامل، كام حتتل نفس املركز أيًضا يف االحتياطي.

شـكـل رقـم )31( بعـض أنـواع المحـاصيـل الـزراعيـة

شـكـل رقـم )32(
صخـر يحتـوي على نسبـة من الـذهب
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شـكـل رقـم )34(

شكل رقم )33(
من استخدامـات المعـادن
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شـكـل رقـم )35(

شـكـل رقـم )36(
حـقل نفـط في المنطقـة المغمـورة بالميـاه

أعامل  بعض  عدد  سبق  ما  خالل  من  ٭  

السكان يف اململكة.
..................................................

٭ هل النفط سائل أم صلب؟

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

٭ َما استخداماُت النفط؟

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

٭ َما أهُم مشتقات النفط؟

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

نــشــــاط )27(1 :

)1( نشاط إثرائي.
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : اخرت الكلمة الصحيحَة مْن بِي األقواِس :
    أ ـ من الثروات املعدنية املوجودة يف اململكة:............. ]األملاُس ـ الذهُب ـ البوكسيُت[.

ُة ـ الغواُر ـ ُبَقْيُق[. انيَّ ب ـ أكرُب حقوِل النفط املغمورِة باملياه يِف العاملِ حقل...........: ]السفهّ

ج ـ  أكرب حقول النفط الربية يف العامل حقل........... ]السفانية- الغوار، بقيق[
السؤال الثاين: اذكر ثالث حرف يعمل هبا سكان اململكة.

السؤال الثالث: عدد ما يأيت:
ِة التِي تنتُجَها اململكُة.      ب ـ ثالثة من املعادن الثمينة يف اململكة. أ ـ ثالثًة مَن املحاصيِل الزراعيَّ

ياِت التاليَة إىَل أقسامها الرئيسة يف اجلدول. السؤال الرابع : صننِِّف املسمَّ
]نحاٌس ـ ُذرٌة ـ صوٌف ـ إبل ـ فضة ـ فواكه ـ متورـ حديد[

مـورد معدينمـورد زراعيمـورد حيواين

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

السؤال اخلامس: كون تعميامت جغرافية عىل نمط املثال األول:

السؤال السادس : علل يشتغل سكان اململكة يف حرف وأعامل متنوعة.
السؤال السابع : رتب الكلامت التالية، لتحصل عىل معلومة صحيحة:

أ- تنمو- سقوط- بعد- الصحراوية- األعشاب- األمطار.
ب- يوجد- هتتم- وزارة- بالزراعة- يف اململكة- خاصة.

ج- يعد- من- النفط- الطاقة - موارد.

أ- التفاح- الكمثرى- التي.                ) فواكه (
ب- اإلبل- األغنام- األبقار                ) ...... (
ج- القمح- الشعري- الذرة- األرز     ) ...... (
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ثانيًا ــ الـنشـاطُ الصنـاعـيُّ والتجـاريُّ

النشاُط الصناعيُّ :

ِة، واحليوانية، واملعدنيَّة )السابق  قامْت يِف اململكِة صناعاٌت متعددٌة نتيجًة لوجوِد الثروات الزراعيَّ
ذكرها( وتنقسُم الصناعاُت يف اململكِة إىَل قسمنِي :

النحاسية،  واألواين  واحلبال،  والسالل،  البسط،  صناعة  مثُل:  تقليدية:  ـٌة  يدويَّ صناعـاٌت  ـ  أ 
وغريها.

شـكـل رقـم )37(

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط لتنمية مهارة قراءة األشكال والصور.
)2( يشري املعلم عىل خريطة اململكة إىل أهم مناطق هذه الصناعات يف اململكة.

انظر الصورتني شكل رقـم )37( ثم أجب عن اآليت :
٭ ماذا متثل الصورة رقم )1( ؟

٭ ما نوع الصناعة يف الصورة رقم )1( والصورة رقم )2( ؟

نــشــــاط )28(1 :

)1()2(

ِة، واإلسمنِت،  ِة، والبالستيكيَّ بـ  صناعاٌت حديثٌة )2(: مثل: تكريُر النفِط، صناعة املنتجات الكيامويَّ
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إىل  النفط  حتويل  هو  النفط:  تكرير 
مشتقات أخرى مفيدة، مثل: البنزين، 

الديزل، الزفت.... وغريها.

اِد،  والسجَّ والزجاج،  التمور،  وتعليب  البناِء،  ومواِد  واألثاِث،  واألسلحِة،  والصلب،  واحلديِد، 

)1( يعرض املعلم صورًا أو عينات هلذه الصناعات ، وصورًا لبعض املصانع يف اململكة .

شكل رقم )38(

النشاُط التـجــاري :

ازدهرت التجارة يف اململكة يف السنوات األخرية ازدهاًرا كبرًيا، سواًء داخل اململكة، أو ما يعرف بالتجارة 
الداخلية، حيث تكثر األسواق التجارية يف مدن اململكة، وتشهد هذه األسواق نشاطًا كبرًيا كام ازدهرت التجارة 

اخلارجية، ويقصد هبا: صادرات، وواردات اململكة مع الدول األخرى.
رًا، حيُث حتتُل اململكة املركُز  أـ  الصادراُت: أهمُّ صادراِت اململكِة علياإلطالق هَو النفُط سواًء أكان خامًا أم مكرَّ

ُر اململكة أيًضا املنتجاِت البرتوكياموية، والتمور وغريَهْا. رِة لُه، كاَمْ ُتَصديِّ األوَل بنَي دوِل العامل املنتجة واملصديِّ

واملرشوباِت.)1(
ِة  ف عىَل املناطِق الصناعيَّ انظر إىل اخلريطة شكل رقـم )38( وَتعرَّ

يف اململكة.
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ِة،  ُة، وغرُي العربيَّ ُة العربيَّ ، والدوُل اإلسالميَّ ُر هَلْا اململكُة : دوُل اخلليِج العريبيِّ أهمُّ الدوِل التِي تصديِّ
ِة. ُة، مثُل الياباِن وبريطانَيْا والوالياِت املتحدِة األمريكيَّ والدوُل األجنبيَّ

َة، واملواَد الغذائيَّة.  بـ  الوارداُت : تستورُد اململكُة : اآلالت، ووسائَل النقِل، واألجهزة الكهربائيَّ
ُة. وأهمَّ الدوِل التِي تستورُد مْنَها اململكُة : الياباُن وبريطانَيا والوالياُت املتحدُة األمريكيَّ

املنتجات  أو  املواد  هي  الصادرات: 
حاجة  ــن  ع الـــزائـــدة 
الدولة، فتبيعها إىل الدول 

األخرى.
الواردات: هي املواد أو املنتجات التي 
فتشرتهيا  الدولة  حتتاجها 

من الدول األخرى.

شكـل رقـم )39( بعض األنشطـة التجاريـة

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط للتحقق من استيعاب بعض املفاهيم وإثراء التعلم.

ُة ؟ ُة ؟ وما التجارُة اخلارجيَّ ٭ ما التجارُة الداخليَّ

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

٭ مثل لصادرات اململكة.

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

٭ كيَف يتمُّ نقُل النفِط إىَل العاملِ اخلارجييِّ ؟

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

نــشــــاط )29(1 :
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : أكمل العباراِت التاليَة :
أ ـ تنقسُم الصناعاُت يف اململكة إىَل قسمني: صناعات .............., وصناعات ..............

رِة للـ ........................... ب ـ حتتلُّ اململكُة املركَز األوَل بنَي الدوِل املصديِّ
تِي تستورد اململكُة البضائع منها: .............. و.............. و .............. ج ـ مْن الدوِل الَّ

السؤال الثاين : أيَن ترتكز صناعُة النفط يِف اململِكة ؟
السؤال الثالث : َمْا الصناعاُت التِي مَن املمكِن أن تقوَم عىل املواد التالية :

]النحاُس ـ القمُح ـ احلديُد ـ الصوُف[.
السؤال الرابـع : هْل تؤيَد العمَل اليدويَّ ؟ وملاَذْا ؟

السؤال اخلامس : صنف الصناعات التالية يف اجلدول حسب املجموعة التي تنتمي إليها:
 احلبال- األسمنت- األسلحة- البسط.

العربية السعودية اقرتح مدن مناسبة لبعض  السؤال السادس: من خالل معرفتك ببالدك اململكة 
الصناعات الواردة يف اجلدول مع ذكر السبب.

نــشــــاط )30(:
م املعلم الطالب إىل جمموعتني كل جمموعة تقوم بأحد النشاطني التاليني : ُيقسيِّ

املجموعة األوىل : جتمع صورًا لبعض املصانِع املوجودة يف اململكِة إلضافتها إىل ملف الفصل .
املجموعة الثانيـة: جتمع عييِّناٍت لبعض املنتجات الصناعية يف اململكة سواء أكانت يدوية أم حديثة، لعرضها يِف جناٍح املادِة يِف معرِض املدرسِة.

صناعة حديثةصناعة تقليدية

السبباملدينة الصناعة 
- صناعة تعبئة التمور

- صناعة تعليب األسامك
- صناعة تعليب الفواكه



الفصل الدراسي الثاني
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الوحـدة األولـى:

النقـل في
المملكة العربية السعودية
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الـنـقــل فـي الـمملـكـــة
كانْت وسائُل النقل يف املايض باململكِة تعتمُد عىل احليواناِت خاصًة اإلبِل، إال أنَُّه مع تقدِم اململكِة 
ْت حملها وسائُل النقِل احلديثِة كالطائراِت، والسياراِت، والقطاراِت  وازدهاِرها يف مجيِع املياديِن، حلَّ

والسفن البحرية.

أهميـة وسـائـل النقـل الحـديثـة :

1 ـ ربْط مدَن اململكِة وُقرَاها بعِضها ببعٍض.
ولة نقَل البضائِع واملنتجاِت من مكاٍن إىل آخٍر. 2 ـ سهَّ

3 ـ ربط اململكَة بغرِيها من الُدوِل .
وتنقسُم الطرُق يف اململكة إىل ثالثة أقساٍم رئيسِة هي : 

أ ـ الطرُق الربيَّة.         ب ـ الطرُق البحريَّة.           ج ـ الطرُق اجلويَّة.

شكـل رقـم )40(

شكـل رقـم )41(

)1( الطرق التي تم رصفها بامدة الزفت لتيسري السري عليها.

ـُة : وتنقسُم إىل قسمنِي :  أواًل : الطرُق الربيَّ
ْت اململكُة املشاريَع امُلختلفَة لشِق وتعبيِد الطرِق وصيانِتها؛ لُتسهَم  ذَّ أ- الطرُق املعبَّدُة )1( : حيث نفَّ

هِذِه الطرُق يف نقِل املسافريَن والبضائِع.
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تتفرُع هذه الطرُق من املدِن الكبرية يف اململكِة إىل خمتلِف نواحيها وإىل خارجها.
اب يربُط بنَي الرياِض والدماِم، كام يوجُد  ُة : يوجُد خٌط حديديُّ خاٌص بنقِل الُركَّ ب ـ السكُك احلديديَّ

َص لنقِل البضائِع، ويمرُّ باخلرِج، واهلفوِف، وبقيِق، والظهراِن. خٌط حديديٌّ آخَر ُخصيِّ

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط لتنمية قيم واجتاهات السالمة املرورية.

شكـل رقـم )42( طرق معبدة عليها لوحات الطرق

 ٭ هل ُهناَك رضورٌة لقراءِة اللوحات املوجودة عىل جانِب الطرِق والشوارِع، وملاذا ؟ انظر الصورة شكل )42(.
 ...........................................................................................................................................

بِييِّ ُّ : )إماطة األذى عِن الطريِق صدقٌة (.  ٭ ماذا جيُب عليك يف ضوء قوِل النَّ
 ...........................................................................................................................................

د اجتاَه أحِد الطرق الرسيعة عىل اخلريطِة )43(؟  ٭ حديِّ
 ..........................................................................................................................................

 ٭ ما قواعُد السالمِة عَند عبورِك الطريِق ؟ عندما أعرُبُ الطريَق أنتبه إىل ............ و ............ و ............ 

نــشــــاط )31(1 :
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ثـانيًا : الطـرُق البحريَّـُة :
يوجُد يف اململكِة حوايل أحد عرش 
ًا، يتم عْن طريِقها استقبال  ميناًء بحريَّ
وهي  اململكة  وواردات  صادرات 
العريبيِّ  اخلليِج  ساحي  عىل  منترشًة 
املوانئ،  هذِه  وِمن  األمحِر،  والبحِر 
ينبَع  وميناُء   ، اإلسالمييِّ َة  جدَّ ميناُء 
البحِر  عىل  جازاٍن  ميناُء   ، التجارييِّ
عبِدالعزيِز  امللِك  ُء  ومينا األمحر، 
عىل  تنورَة  رأِس  وميناء  بالدمام، 

. اخلليِج العريبيِّ

ـُة : ثالثـًا : الطـرُق اجلـويَّ
ِة داخليًا نظرًا لكرب مساحتِها، وعدم وجود شبكٍة  تعتمُد اململكة اعتامدًا رئيسًا عىل اخلطوط اجلويَّ

ِة. كافيٍة من السكِك احلديديَّ

شكـل رقـم )43(

ِة هي:  ويوجد نوعان من الطرِق اجلويَّ
ُة : حيث تتَّصُل  ُة الدوليَّ أـ  اخلطوُط اجلويَّ
طريِق  عن  اخلارجييِّ  بالعاملِ  اململكُة 

ِة الثالث : مطاراهتا الدوليَّ
مطاُر امللِك خالِد الدويليِّ بالرياض.
مطاُر امللِك عبِد العزيز الدويليِّ بجدة.

مطاُر امللِك فهد الدويلهّ بالدماِم .
ُة الداخليُة : توجُد يف  ب ـ اخلطوُط اجلويَّ
اململكة عدُة مطاراتٍ ختدُم النقَل الداخيَّ 
الذي يربُط أجزاَء اململكِة بعَضها ببعضٍ 

شكـل رقـم )44(ويبلَغ عدُدها سبعًة وعرشوَن مطارًا .
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شكـل رقـم 

شكـل رقـم )46(
مطـار الملـك خـالـد الـدولي
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : أكمل الفراغات التالية :
أ ـ أهمُّ موانِئ اململكِة عىل البحِر األمحِر ................. و .................

ِة يف اململكِة مطاُر ................. ب ـ من املطاراِت الدوليَّ
ج ـ يربُط اخلُط احلديديُّ يف اململكِة بنَي مدينتي ................. و .................

ِة ؟ السؤال الثاين : ما أقساُم الطرِق الربيَّ

ِة وبيَّ عليها ما يأيت : ِة السعوديَّ السؤال الثالث : ارسم خريطة للمملكة العربيَّ
أ ـ امتداَد اخلِط احلديدييِّ .

ب ـ املوانَئ الرئيسَة عىل ساحِل البحِر األمحِر .
ِة . ج ـ أحَد املطاراِت الدوليَّ
د ـ أحد املطاراِت الداخليَِّة.

ِة يف اململكة؟ وملاذا ؟ السؤال الرابع : هْل ُتؤيَد إضافَة عدد من اخلطوِط احلديديَّ

السؤال اخلامس: إذا كـانْت املسافـُة بي مكـة والرياِض 1000كم، وكانْت رسعُة السيارِة 80كم 
يف الساعِة، بينام رسعة الطائرة 600كم يف الساعة :

أ ـ ما الزمُن الَّذي تستغرقُه كٌل مَن السيارِة والطائرِة يف السفر من الرياِض إىل مكَة مع 
العلم أنَّ الزمن =                 ؟

ب ـ اذكر بعُض قواعِد السالمِة أثناء ركوِب الطائرِة والسيارِة.
َل السفَر بالطائرِة أم بالسيارِة ؟ ومِلاذا ؟ ج ـ هل تفضيِّ

وطرِق  النقِل،  لوسائِل  بالغًة  أمهيًة  ُة  السعوديَّ ُة  العربيَّ اململكُة  »ُتويل  السادس:  السؤال 
املواصالِت«.

أ ـ اكُتب تعبريًا بأسلوبِك توضح فيه قياِم اململكِة بواجبِها جتاَه تطويِر النقل .
ب ـ اكتب ثالثَة مقرتحاٍت لتطويِر النقِل يف اململكة.

املسافة
الرسعة



الـدولــة

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

مملكـة البحريـن
سلطنـة عـمـان

قـطــر
الكـويـت

اجلمهوريـة اليمنيـة

المساحة بالكيلومتر 
عدد السكانالمـربـع

2.000.000
83.600

707
309.500
11.427
17.818

555.000

22.673.000
3.500.000

700.000
2.807.125

817.052
2.300.000

19.349.881

الوحـدة الـثـانـيـة:
بقيـة دول شبه الجزيـرة العربيـة
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أواًل  ــ  دولـــُة الـكــويـــت)1(

الـمــوقــع :

تقُع دولُة الكويِت يف شامِل رشقييِّ شبه اجلزيرة العربية.

)1(  تعرضت الكويت للغزو العراقي عام 1411هـ/1990م، فكانت اململكة العربية السعودية من الدول التي وقفت إىل جانب الكويت 
يف هذه األزمة وقدمت هلا ولشعبها الشقيق كل ما يلزم من مساعدات حتى انتهت هذه األزمة التي استمرت قرابة السنة.

)2( ينفذ الطالب هذا النشاط مجاعيًا متهيدًا للدرس ولتنمية عدد من املهارات.

نـشــاط )32(2 :
انظر اخلريطة رقم )47(، ثم : 

العربية  اململكة  جتاور  التي  الدول  أسامء  اكتب  ٭ 

السعودية.
.................................................................

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

٭  ما الدول التي حتد اململكة العربية السعودية من 

جهة الشامل والشامل الرشقي؟
.................................................................

٭ ما ذا يشبه شكل دولة الكويت ؟

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

٭ أكمل الفراغات التالية : 
ـ  تقع دولة الكويت إىل جهة ........................... من اململكة العربية السعودية .

ـ  جياور دولة الكويت غربًا ...................و................ وجنوبًا .............................
ـ  تطل دولة الكويت عىل اخلليج ..................................  من اجلهة  ................................

شكـل رقـم )47(
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الـسـطــُح :

اْلـُمـَنـــاُخ :

أهـمُّ الـمــدن :

ينقسُم سطُح الكويِت إىل قسمنِي : 
ٌة عىل شاطئ اخلليِج العريبيِّ . ُة رمليَّ 1 ـ سهوٌل ساحليَّ

2 ـ تالُل يف الغرِب . انظر خريطة شكل رقـم )48(.

صيفًا : شديد احلرارة، مرتفع الرطوبة، وخاصة عىل الساحل .
شتاًء : شديد الربودة قليل املطر .

1 ـ الكويُت : العاصمُة ، وتقُع عىل ساحِل اخلليِج العريبيِّ .
2 ـ األمحديُّ : ميناٌء لتصديِر النفِط .

٭ اذكر مدينة من مدن اململكة مناخها مشابه جًدا ملناخ دولة الكويت، مع ذكر السبب.

الـحــدوُد :

. ها من الرشِق اخلليُج العريبُّ حيدُّ
ومن الشامِل العراق.

العربيَّـُة  واململكـُة  العـراُق،  الغـرِب  ومـن 
السعوديَُّة.

ومن اجلنوب ......................................... 
)أكمل(. انظر اخلريطة شكل رقـم )48(.

شكـل رقـم )48(
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أسئـــلــــــة

السؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة، فيام ييل :
ـ يبلغ عدد سكان دولة الكويت:

أ- 500 ألف نسمة                    ب- مليون نسمة                    ج- أكثر من مليوين نسمة
- تقع دولة الكويت يف: 

أ- شامل رشق اململكة               ب- غرب اململكة                  ج- جنوب رشق اململكة
- توجد التالل يف دولة الكويت يف جهة: 

أ- الشامل                                    ب- اجلنوب                            ج- الغرب
- يسقط املطر يف دولة الكويت:

أ- صيًفا                                        ب- شتاًء                                 ج- طول العام

د عَليها : السؤال الثاين : أمامك خريطٌة صامٌء لدولِة الكويِت حدنِّ
أ ـ احلدوَد.

ب ـ العاصمة.
ج ـ امليناء.

د ـ السطَح باأللواِن.
هـ ـ مفتاَح اخلريطة.

السؤال الثالث : صف مناَخ دولِة الكويِت صيفًا عىل السواحِل.

ام أكرب مساحة الكويت أم اململكة العربية السعودية ؟ السؤال الرابع : أهيُّ
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ثـانيـًا -  مملـكــُة البحـريــن

الـمـوقــع والـحــدود :

ها وأكرُبها جزيرُة البحريِن،  َ تتألُف البحريُن مْن جمموعة جزٍر )2(  تقع يف مياه اخلليج العريب، أمهُّ
ِة : املحرُق، أمُّ نعساِن ، سرتُة. انظر خريطة شكل رقـم )51(. ومن اجلزِر املهمَّ

ف اجلزيرَة ؟ ........................................ ٭ عرنِّ

ى املجموعُة من اجلزِر ؟ ........................................ ٭ ماذا ُتسمَّ

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط متهيدًا للدرس
)2( أكثر من 63 جزيرة.

)3( جرس امللك فهد تم افتتاحه يف عام 1407هـ. ويبلغ طوله 25كم.

. انظر الشكل رقم )50( . ترتبُط البحريُن مع اململكة بجرس )3( عرَب مياِه اخلليِج العريبيِّ

نــشــــاط )33(1 :
من خالل اخلريطة شكل رقم )49( أجب عن اآليت : 

٭ أين تقع مملكة البحرين ؟ ...........................
 ٭   ما املسطح املائي الذي تقع فيه مملكة البحرين؟ 

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

٭ ملاذا تعد البحرين جزيرة ؟ .............................
٭ هل هناك دولة يف اخلليج حتيط هبا املياه ؟

........................................................... 
٭ أين تقع اململكة العربية السعودية بالنسبة للبحرين؟ 

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

٭ ما وسائل املواصالت التي تربط اململكة العربية السعودية بالبحرين ؟ ..........................................

شكـل رقـم )49(
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الـسـطــُح :

أراضيَها مستويٌة بصفٍة عامٍة، ويوجُد يف وسِطها تالٌل أعالها جبُل دخان.

الـُمـنــــاخ :

شديد احلرارة صيفًا مْع رطوبٍة عاليٍة، بارد قليُل األمطاِر شتاًء.

٭ يف أينِّ جهاِت اململكة العربية السعودية ترتكز الرطوبُة ؟

شكـل رقـم )51(

شكـل رقـم )50( جسر الملك فهد

ى هذا اجلرُس ؟ ................................. ٭ ماذا ُيسمَّ

ُة هذا اجلرِس ؟ .................................... ٭ ما أمهيَّ

٭ أيُّ املدِن يف اململكِة العربية السعودية أقرُب ململكة 
البحريِن بعَد إنشاِء اجلرِس ؟

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

نــشــــاط )34(1 :

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط إلثراء التعلم وتنمية مهارة االستنتاج.
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أهــمُّ الـمــدِن :

راجع اخلريطة شكل رقـم )51(.

. 1 ـ املنامُة : العاصمُة، تقُع شامَل رشقِي جزيرِة البحريِن، وهَي ميناٌء هاٌم ومركٌز جتاريُّ
 انظر الشكل رقـم )52(.

. ُق : العاصمُة السابقُة، وتتصلُّ باملنامِة بجرٍس برييِّ 2 ـ املحرَّ
ٌة، ومركٌز الستخراِج النفط. ٌة داخليَّ 3 ـ عوايِل : مدينٌة صناعيَّ

شكـل رقـم )52(
الـمـنـامــة



67

أسئـــلــــــة

السؤال األول : أكمل الفراعاِت التاليَة :
مها جزيرُة ................. ِة جزر أهُّ ُن البحريُن من عدَّ أ ـ تتكوَّ

ب ـ ُيسَتْخَرُج النفط في البحريِن مْن مدينِة .............
ج ـ تبلُغ مساحُة البحريِن ............. كم2.

د- ترتبط البحرين مع المملكة.......................... عبر مياه الخليج العربي.
هـ ـ مدينة المحرق كانت ............... السابقة للبحرين.

السؤال الثاني : قارن بيَن ُمناِخ البحريِن وُمناِخ الكويِت .

يُة جسِر خادِم الحرميِن الشريفيِن بالنسبة إلى مملكة البحرين؟ السؤال الثالث : ما أهمَّ

د علْيَها : السؤال الرابع : أمامك خريطة صماٌء للبحريِن حدنِّ
أ ـ الحدود.

ب ـ مظاهَر السطِح باأللواِن.
ج ـ عاصمة البحرين.

د ـ جزيرة المحرق.
هـ ـ جزيرة أم نعسان.

وـ جزيرة سترة.
زـ جسر الملك فهد.

نــشــــاط )35( :
ِم مبَّسٍط جلرِس امللك فهد .مستخدمًا فيه ما يتوفر لديك من البيئة. سيِّ ـ اشرتك مَع زمالءك يِف عمِل جَمَ
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ا -  دولــةُ  قـطـــرٍ ـً ثـالـث

الـمـوقــع :

يف اجلهة الرشقية من شبه اجلزيرة العربية.

الـحـــدوُد :

ا من جهِة اجلنوِب  حتيُط هبا مياه اخلليج العريب من ثالث جهاٍت، هَي الشامُل والرشُق والغرُب، أمَّ
ُة السعوديَّة. انظر اخلريطة شكل رقم )54(. ها اململكُة العربيَّ فتحدُّ

)1( ينفذ متهيدًا للدرس.

نــشــــاط )36(1 :
اكتب إجابة عن األسئلة التالية من خالل النظر إىل 

خريطة شبه اجلزيرة العربية :
٭ ما الدولة التي حتدها مياه اخلليج العريب من ثالث 

جهات ؟ ...................................................
بالنسبة لشبه اجلزيرة  ٭ يف أي جهة تقع دولة قطر 

العربية؟  ...................................................
٭ ملاذا تعد قطر شبه جزيرة ؟ ..........................

٭  ما اسم الدولة التي جتاور قطر من جهة اجلنوب 

؟ ..........................................................
٭ ماذا يشبه شكل خريطة قطر ؟

شكـل رقـم )53(................................................................
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الـسـطــــُح :

سطُحها مستٍو بشكٍل عامٍ وترتفع األرض قلياًل باالجتاه غربًا.
 وأعىل جهاهتا جبل دخان.

الـُمـنــــاخ :

األمطاِر  قليُل  بارٌد  عاليٍة،  رطوبٍة  مَع  صيفًا  احلرارِة  شديُد 
شتاًء.

٭  ملاذا يتشابـه املناخ يف كل من: دولـة البحرين ، ودولة الكويت ، ودولـة قطر؟

أهـمُّ الـمـــدِن :

راجع خريطة شكل رقـم )54(.

1 ـ الدوحُة : العاصمة، وتقُع يف 
. منتصِف الساحِل الرشقييِّ

لتصديِر  ٌء  مينا  : ُمِسْيِعْيُد  ـ   2
النفِط، وتقُع جنوَب الدوحِة.

أكثر  أهيام  وضح  العربية  اجلزيرة  شبه  سكان  جدول  خالل  من  ٭  

سكانًا دولة قطر أم دولة الكويت.

شكـل رقـم )54(

شكـل رقـم )55( : الـدوحـة
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أسئـــلــــــة

السؤال األول: ضع دائرة عىل الرمز الصحيح املناسب إلجابة السؤال، فيام يأيت: 
- تقع قطر بالنسبة لشبه اجلزيرة العربية يف اجلهة:

أ ـ الرشقية                       ب ـ اجلنوبية                      ج ـ الغربية.
- حيد قطر من جهة اجلنوب:

أ ـ السعودية                    ب ـ البحرين                     ج ـ الكويت.
- ترتفع األرض يف دولة قطر باجتاه:

أ ـ الشامل                       ب ـ اجلنوب                      ج ـ الغرب.
- تسقط األمطار يف قطر:

أ ـ صيًفا                           ب ـ شتاًء                           ج ـ طول العام.
- عاصمة دولة قطر:

أ ـ الدوحة                       ب ـ مسيعيد                      ج ـ املنامة

السؤال الثاين : َمْا الفرُق بَي اجلزيرِة وشبِه اجلزيرِة ؟

السؤال الثالث : أيَن تقُع قطٌر بالنسبة لشبة اجلزيرة العربية ؟

السؤال الرابع : يف أينِّ الفصوِل تسقُط األمطار يف دولة قطر ؟

السؤال اخلامس : انسخ خريطَة دولِة قطٍر يف دفرتك وعينِّ علْيَها ما يأيت :
أ ـ احلدوَد                        ب ـ العاصمَة                    ج ـ ميناء مسيعيد.

نــشــــاط )37( :
د علْيَها أهمَّ  هنا وحديِّ ـ   تعاون مَع طالب فصلك يِف تكبرِي خريطة قطٍر بطريقِة املربعاِت بمساعدِة معلمك، ُثمَّ لويِّ

املدِن واحلدوَد ، واعرْضَها يِف الفصِل.
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رابـعـًا -  دولــةُ  اإلمـاراتِ العـربيَّـة المتحـدة

نـشــاط )38(1 :
 )56( رقـم  شكل  العربية  اجلزيرِة  شبِه  خريطة  من 

أجب عن اآليت : 
ِة املتحدِة بالنسبِة للمملكِة  ٭ أين تقُع اإلماراِت العربيَّ

ِة ؟ ِة السعوديَّ العربيَّ
.............................................................

 ٭ استعن باخلريطة شكل )56( ثم أكمل : تطل دولُة 
 ............... و   ................. خليجي  عىل  اإلماراِت 

اللذان يصل بينها مضيق ..................................

الـمـوقــُع :

ِة، وتتكوُن من سبِع  تقُع يف رشِق شبِه اجلزيرِة العربيَّ
إماراٍت هَي : 

انظر اخلريطة شكل رقم )57( وسجل أسامء تلك اإلمارات: 

2 ـ ....................................
1 ـ ....................................

3 ـ ....................................

6 ـ ....................................
5 ـ ....................................

4 ـ .................................... 7 ـ .........................

)1( ينفذ الطالب هذا النشاط فرديًا أو مجاعيًا للتمهيد للدرس ولتنمية مهارة قراءة اخلريطة.

شكـل رقـم )56(

شكـل رقـم )57(



72

الـحــدوُد :

، ومن الرشِق سلطنُة ُعامٍن وخليُج ُعامٍن، ومن اجلنوِب والغرِب  ها من الشامِل اخلليُج العريبُّ حيدُّ
ُة السعوديَُّة. اململكُة العربيَّ

٭  ما اخلليج الذي تقع عليه إمارة الفجرية ؟

الـســطـــُح :

ام اجتْهَنا جنوبًا ورشقًا. انظر اخلريطة شكل رقـم )57(. ًا كلَّ ُن من سهٍل ساحييِّ منبسٍط، ويرتفُع تدرجييَّ يتكوَّ

الـُمـنـــاخ :

صيفًا : شديد احلرارة مع رطوبة عىل السواحل.
شتاًء : بارد قليل األمطار.

أهـمُّ الـمــدِن :

راجع خريطة شكل رقـم )57(.

1ـ  أبو ظبي : عاصمُة الدولِة، وهِبا هنضٌة 
ٌة عاليٌة. ٌة، وحضاريَّ عمرانيَّ

مدِن  وأكرُب  الرئيُس  امليناُء  ديب:  ـ   2
الصورة  انظر  جتاريًا.  نشاطًا  وأكثُرها  الدولِة، 

شكل رقـم )58(.

شكـل رقـم )58( مـدينـة دبـي
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أسئـــلــــــة

ِة املتحدِة بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ السؤال األول : أيَن تقُع َدولُة اإلماراِت العربيَّ

السؤال الثاين : وضح رأَيِك يف العباراِت التاليِة بوضِع كلمِة ) أوافُق ( أو ) ال أوافُق( :

ِة املتحدِة 707 كم2.                                          )        ( أ ـ تبلغ مساحُة دولِة اإلماراِت العربيَّ
ب ـ امليناء الرئيُس لدولِة اإلماراِت هو ُمَسْيِعْيُد.                                                           )        (
ِة املتحدِة مْن مخِس إماراٍت.                                    )        ( ج ـ تتكوُن دولُة اإلماراِت العربيَّ
ُة دولَة اإلماراِت من جهتنِي مَها الغرُب واجلنوُب   )        ( ُة السعوديَّ د ـ حتدُّ اململكُة العربيَّ
هـ ـ عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة مدينة أبو ظبي              )        (

السؤال الثالث: كم عدد اإلمارات التي تتكون منها دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
السؤال الرابع: عىل أي خليج تقع إمارة الفجرية؟

ِة املتحدِة وضح اآليت : السؤال اخلامس : عىَل اخلريطة الصامِء لدولِة اإلماراِت العربيَّ
أ ـ ما مدلول كل رقم عىل اخلريطة.

ب ـ السطَح باأللواِن.
ج ـ مفتاَح اخلريطة.

د ـ اخلليج العريب
هـ ـ خليج عامن
وـ مضيق هرمز

زـ قطر

نــشــــاط )39( :
ـ  استخدم األطلس املدريس مع زمالئك لتعيني عواصم الدول السابقة وموانئها عىل خريطة دول اخلليج 

العريب.
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خـامسـًا -  سلـطـنــةُ ُعـمــانٍ

نــشــــاط )40(1 :
أن  يتضح  اخلريطة شكل رقم )59(  مراجعة  من 
اجلزيرة  شبه  ......................  من  اجلزء  يف  تقع  عامن 

العربية.
٭ أين يقع اجلزء الثاين من عامن ) الذي يمثل شبه 

جزيرة مسندم ؟ )2((  ..................................  
 ٭ حيد دولة عامن من الشامل ...........................  

و ...............................  
 ٭ ما اسم امليـاه التي ترشف عليها سلطنـة عمـان 

؟ ....................................................  

)1(  ينفذ متهيدًا للدرس ولتنمية مهارة قراءة اخلريطة.
)2(  شبه جزيرة مسندم : تقع إىل أقص الشامل من سلطنة عامن وترشف عىل خليج عامن وعىل اخلليج العريب ويفصلها 

         عن اجلزء األكرب من عامن بعض مدن دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الـمـوقــع :

ِة. تقع ُعامُن يف اجلنوب الرشقييِّ من شبِه اجلزيرِة العربيَّ

الـحــدوُد :

وبحُر  ُعامِن  خليُج  الرشق  ومن  عامٍن,  وخليُج  املتحدِة  ِة  العربيَّ اإلماراِت  دوُلة  الشامِل  من  ها  حيدُّ
ُة,  ُة اليمنيَّ ُة ودولُة اإلماراِت العربية املتحدِة، واجلمهوريَّ العرب، ومن الغرِب اململكُة العربيَّة السعوديَّ
ومَن اجلنوِب بحُر العرِب. وترشُف عىل مضيِق ُهْرمٍز، وَتَتكوُن من قسمنِي َيْفِصُلُهام أرُض اإلماراِت 

ِة املتحدِة. انظر خريطة شكل رقـم )60(. العربيَّ

شكـل رقـم )59(
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الـسـطــُح :

ُن سطُح ُعامن من :  يتكوَّ
1 ـ سهول ساحلية متتدُّ عىل طوِل سواِحِلْها.

2 ـ جبال وتشمل:
أ (  جبال يف الشامِل واجلنوب ، أمهها اجلبُل األخرِض، 

حدد اجلبل األخرض عىل اخلريطة شكل رقم )60(.

َها جباُل ِظَفاٍر. ب( جبال يِف اجلنوِب أمهُّ

الـُمـنــــاخ :

صيفًا : تشتد احلرارة وتزداد الرطوبة عىل السواحل، 
وتعتدل احلرارة يف املرتفعات، وتسقط األمطار 

صيفًا عىل اجلبال.

أهــمُّ الـمـــدِن :

1 ـ َمْسَقط : العاصمُة، وهي أكرب 
املوانئ يف سلطنة عامن.

2 ـ َنْزوى : مدينٌة داخليٌة عىَل اجلبِل 
األخرض. ما معنى مدينة داخلية؟ 

3ـ  َصاللُة : أهمُّ مدِن وموانِئ إقليِم 
ِظَفْاٍر وتقُع عىل بحر العرب.

٭ بي موقع هذه املدن عىل اخلريطة شكل رقم )60(.

شكـل رقـم )60(

شتـاًء : بارد وتسقط األمطار يف هذا الفصل.

شكـل رقـم )61( : من مـدن سلطنـة عمـان

جبال ظفار
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أسئـــلــــــة

السؤال األول: أين تقع ُعامن؟ 

السؤال الثاين: ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة غري الصحيحة، فيام يأيت:
)         ( أ ـ  يقع اجلبل األخرض يف جنويب ُعامن.  
)         ( ب ـ متتد السهول الساحلية عىل طول السواحل.  
)         ( ج ـ ترتفع احلرارة عىل مرتفعات ُعامن صيًفا.  
)         ( د ـ تسقط األمطار صيًفا وشتاًء عىل ُعامن.  
)         ( هـ ـ ترشف ُعامن عىل مضيق باب املندب.  
)         ( وـ تقع جبال ظفار يف جنويب ُعامن.  

السؤال الثالث: كم تبلغ مساحة سلطنة ُعامن.

السؤال الرابع: أكمل الفراغات التاليَة:
ُر عدد سكانِ ُعامن بحوايِل .................................. نسمًة. أ ـ ُيقدَّ

ب ـ مْن أشهِر جبال ُعامن اجلبل ...................................
ج ـ ترتفع احلَرارة يف سواحل ُعامن يف فصل ............................. كام تزداد الرطوبة.

د ـ من اجلباِل املوجودِة يف جنويب ُعامن جبال ..................................
هـ ـ تتكون سلطنة ُعامن من .................................. يفصلهام أرض اإلمارات العربية املتحدة.

وـ تقع مدينة صاللة عىل بحِر ..................................

ح علْيَها ما يأيت: السؤال اخلامس: انسخ خريطة سلطنة ُعامٍن يف كراستك ثم َوضَّ
- خليَج ُعامن( َة: )بحَر العرب- اخلليَج العريبَّ أ ـ احلدوَد الطبيعيَّ

َة. َة السعوديَّ ب ـ العاصمة.          ج ـ صاللة.          د ـ اجلبل األخرَض.        هـ ـ اململكَة العربيَّ
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الـمـوقــع :

ِة. تقُع جنويِب غريب شبِه اجلزيرِة العربيَّ

الـحــُدود :

ُة. ُة السعوديَّ ها من الشامل اململكُة العربيَّ حيدُّ
ومن الرشق ُعامن.

ومن الغرِب البحُر األمحُر ومضيُق باِب املندِب.

نــشــــاط )41(1 :

 من خريطة شبه اجلزيرة العربية شكل رقـم )62( 
استنتج ما يأيت : 

٭ موقع دولة اليمن ..................................

٭ أمهية موقع اجلمهورية اليمنية ...................
٭ حدود اليمن الطبيعية .............................

٭ أكمل الفراغات التالية : 
ـ تطل اليمن عىل مضيق ........................

ـ توجد السهول الساحلية اليمنية يف اجلهات .................................. و ..................................
ـ الدولة التي جتاور اليمن من جهة الرشق هي ..................................

ـ الدولة الواقعة شامل اجلمهورية اليمنية هي ..................................

شكـل رقـم )62(

)1(  ينفذ النشاط متهيدًا للدرس.

سادًسا -  الجمهـوريــُة اليمنيَّــُة
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ومن اجلنوب خليُج عدٍن وبحُر العرِب.

شكـل رقـم )63(

الـســطــُح :

يتكوُن سطح اليمن من : 
ٍة يف الغرِب. 1 ـ سلسلَة جبليَّ

ٍة يف اجلنوِب والغرِب. 2 ـ سهوٍل ساحليَّ
3 ـ جمموعة من األدويِة خترتق السهول. انظر اخلريطة شكل رقـم )63(.

ِة ؟ ِة السعوديَّ ِة الَّتي يف اململكِة العربيَّ ِة يف غرِب اليمِن بالسلسلة اجلبليَّ ٭  ما عالقُة السلسلَة اجلبليَّ

راجع خريطة شبه اجلزيرة العربيَّة.
.......................................................................

٭ اذكر أهم األودية يف اجلمهورية اليمنية. ............................................................ )راجع األطلس(
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الـُمـنــاخ :

صيفًا : تشتدُّ احلرارُة والرطوبة يف السهوِل، وتعتدُل عىل املرتفعاِت وتسقُط األمطاُر ـ بإذن الل 
ِة املمطرة. ِة الغربيَّ ِة اجلنوبيَّ ـ بسبِب هبوِب الرياِح املوسميَّ

أما شتاًء : فتشتدُّ الربودة عىل املرتفعاِت، ومتيُل إىل الدفِء يف السواحِل.

أهــمُّ الـمــدِن :

راجع اخلريطة شكل رقم ) 63(.

ِة .  1 ـ صنعاُء : العاصمُة وأكرُب مدِن اليمِن، وتقُع يف املنطقِة اجلبليَّ
ٌة وحمطٌة مهمٌة لتزويِد السفِن بالوقوِد، تقع عىل خليج عدن. 2 ـ عَدٌن : قاعدٌة بحريَّ

َدْيَدُة : ميناُء اليمِن عىل البحِر األمحِر، وهَي مركٌز جتارٌي. 3 ـ َاحْلُ

شكـل رقـم )64( الطبيعة في مدينة إب اليمنية
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أسئـــلــــــة

السؤال األول: أجب بعالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)         ( أ ـ  تقُع مدينُة صنعاء عىل البحِر األمحِر.  
)         ( ب ـ تعتدُل احلرارُة عىل املرتفعاِت صيفًا ..  
)         ( ِة املمطرِة.   ج ـ تتعرُض اليمُن صيفًا هلبوب الرياِح املوسميَّ
)         ( ٌة بعيدٌة عِن البحِر.   د ـ عَدٌن مدينٌة داخليَّ
)         ( ِة.   ِة اليمنيَّ ٌة يف شامِل اجلمهوريَّ هـ ـ توجد سهوٌل ساحليَّ

السؤال الثاين: أكمل الفراغات التالية:
ِة. أ ـ تقُع اليمُن يف .............. شبِه اجلزيرِة العربيَّ

ب ـ يبلغ عدد سكان اجلمهوريِة اليمنيِة ..............  نسمٍة
ج ـ عاصمُة اجلمهورية اليمنية ِهَي ..............  .

اجلمهورية  خريطة  انُقل  الثالث:  السؤال 
اليمنِية إىل كراستِك ثمنِّ بينِّ عليها ما يأيت:

والغرِب،  اجلنوِب  من  )احلـــدوَد 
احلديدة،  مدينُة  عدن،  مدينة  العاصمَة، 

مضيُق باِب املندب(. 

السؤال الرابع: ضع اسَم الدولِة أماَم مينائِها 
فياَم َييل:

الدولةامليناء الدولةامليناء

املَناَمَة.ُمَسْيِعيـٌد.

 . ديُّ ُديب.األمْحَ
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الوحـدة الـثـالـثـة :
ــ  نشاط السكان في دول شبه الجزيرة 

العربية.
الجزيرة  شبه  دول  بين  العالقة  ــ  

العربية.
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ـان يف دول شبه اجلـزيـرة العربيَّـة أواًل : نشـاط السكَّ

شكـل رقـم )65(
من أنشطـة سكـان شبـه الجـزيـرة العـربيـة

)1( ينفذ النشاط متهيدًا للدرس.

نــشــــاط )42(1 :
من خالل الصور السابقة شكل رقـم )65( أجب عن اآليت :
 ٭ متثل هذه الصور ................................................

 ٭ من أهم األعامل التي يامرسها السكان يف شبه اجلزيرة العربية ............... و ...............  و ................
 ٭ أي احلرفتني أقدم الزراعة أم الرعي ؟ 

 ٭ توجد أعامل أخرى للسكان غري الواردة يف الصور السابقة ، ما هي ؟ 
 ٭ أجب بـ ) نعم ( أمام العبارة الصحيحة وبـ )ال ( أمام العبارة غري الصحيحة، فيام يأيت : 

)         ( ـ ترتكز حرفة الرعي ىف البادية. 
)         ( ـ ترتكز الصناعة احلديثة يف القرى. 
)         ( ـ ترتكز حرفة صيد األسامك عىل السواحل. 
)         ( ـ تتشابه أعامل السكان يف دول شبه اجلزيرة العربية. 

 ماذا يطلق عىل: 
ـ الذي يقوم برشح الدروس ...............................

ـ الذي يصنع األثاث بأشكال مجيلة ...............................
ـ الذي ينظم املرور ...............................
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ِة : اِن في دوِل شبِه الجزيرِة العربيَّ أهُم أنشطة السكَّ

اِن حيُث ُتربى املاشيُة)1( واإلبُل. 1 ـ الـرعـُي : ويعمُل بِه عدٌد قليٌل من السكَّ

)1( )املاشية( لفظ يطلق عىل األغنام واألبقار. )األغنام( : هي املاعز والضأن.
)2( ينفذ النشاط لتنمية مهارة االستنتاج.

)3( ينفذ النشاط لتنمية مهارة الربط والتحليل.

نــشــــاط )43(2 :
اِن يقوُم بحرفِة الرعي ؟ .......................................................... ٭  َمْن ِمَن السكَّ

ِة ؟ انظر الصورة شكل )66(.  ِة للحفاِظ عىل الثروِة احليوانيَّ اجلزيرِة العربيَّ شبِه  دوُل  تبُذهُلا  الَّتي  اجلهوُد  ما  ٭  

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

شكـل رقـم )66( طبيـب بيطـري يعـالج الحيـوانـات

2 ـ الـزراعـُة :
ِة  ُتزرُع يف دوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ
احلبوِب  مثُل:  املتنوعُة  املحاصيُل 
والفاكهِة،  األرُز(  الُذرُة،  )القمُح، 

واخلرضاواِت ، والنخيِل، والُبِن.

نــشــــاط )44(3 :
ِة ................................. ٭  اذُكر بعَض املحاصيِل األخرى الَّتي تزرُع يف دوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ

٭  ما فائدة الزراعة لإلنسان ؟ .................................

ِة عىل مشكلِة قلة املياِه ؟ اربِط ذلك بام درسته عْن دوِر حكومتنا يف هذا ٭  كيَف تغلبْت دوُل شبِه اجلزيرِة العربيَّ

      املجاِل  .................................
ِة ؟ ..................................................................... ٭  أيَن ترتكُز الزراعُة يف دوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ
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3 ـ الـتـجــارُة : 
يشتغُل معظُم السكان بالتجارِة، وهي حركة البيع والرشاء ملختلف السلع املحلية أو املستوردة.

4 ـ صـيـُد األسمـاِك :

اُن السواحِل بصيِد األسامِك، وصناعِة السفِن. انظر الشكل رقم )67(. يعمُل سكَّ

نــشــــاط )45(1 :
ُزحرفُة صيِد األسامِك بالقرِب من ................................. ٭ ترتكَّ

ِة .............. و .............. و .............. ٭ مْن أهميِّ املسطحاِت املائيِة التي تطلُّ عَليها دوُل شبِه اجلزيرِة العربيَّ

٭ ما أطول دول شبه اجلزيرة العربية من حيث السواحل؟ .................................

٭ ما وسائُل صيِد األسامِك ؟ .................................

٭ هل هناك عالقة بني التضاريس وأنشطة السكان ؟ ناقش ذلك. .................................

)1(  ينفذ النشاط لتنمية مهارة االستنتاج.

شكـل رقـم )67(
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َعِة . 5 ـ التعـديـُن )1( واستخراُج النفط وتكريِره والعمُل يف رشكاِت النفط امَلَُصنيِّ

)1( استخراج املعادن.
)2( ينفذ النشاط لتنمية مهارة الربط والتحليل.

شكـل رقـم )68(

نــشــــاط )46(2 :
د أسامَء بعِض املعادِن . .......................................................... ٭ عديِّ

٭ ما أكرب دولة يف شبه اجلزيرة العربية إنتاًجا للنفِط؟ استعن باخلريطة شكل رقـم )68( .

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

ِة . بالنظر إىل اخلريطة شكل رقم )68( واخلريطة شكل رقم )69( . ٭ اذكر ستة مْن حقوِل النفط يف دول شبِه اجلزيرِة العربيَّ
.......................................................................................................................
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6 ــ العمـُل يف الوظائـف احلكوميَّـِة .

ِة التي تعرفها انظر الصورتي شكل رقـم )70(.  ُاذكر بعضًا مِن الوظائِف احلكوميَّ

شكـل رقـم )69(

شكـل رقـم )70( بعض الوظائـف الحكـوميـة
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ِة إىل قسمني :  7 ــ الصناعُة : تنقسُم الصناعُة يف دوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ
أ ـ صناعٌة قديمٌة                                    ب ـ صناعٌة حديثٌة.

ِة. ِة واملعدنيَّ ِة واحليوانيَّ تعتمُد هذِه الصناعاُت عىل اخلامات)1( الزراعيَّ

٭ هات أمثلًة ملا يأيت :

ـ صناعٌة حديثٌة تعتمُد عىل اإلنتاج الزراعينِّ ............................................
ـ صناعٌة قديمٌة تعتمُد عىل اإلنتاج احليوايننِّ  .............................................

ـ صناعٌة حديثٌة تعتمُد عىل اإلنتاج املعديننِّ .............................................

شكـل رقـم )71( بعض الصناعات التي ظهرت يف دول شبه اجلزيرة العربية بعد اكتشاف النفط

)1( املادة اخلام : هي املادة التي توجد عىل حالتها الطبيعية قبل التصنيع.
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أسئـــلــــــة
اِن يف دول شبه اجلزيرِة العربيَِّة. ٍة من أعامل السكَّ د ثالثَة أعامٍل مهمَّ السؤال األول: عدنِّ

السؤال الثاين: أجب بعالمة ) ( ناية العبارِة الصحيحِة، وعالمة )  ( ناية العبارة غري الصحيحِة فيام يأيت:
)         ( ِة.   أ ـ  يوجد النفط يف مجيُع دوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ
)         ( ُز زراعة الُبنَّ يف دولِة قطٍر.   ب ـ ترتكَّ
)         ( ِة.   ج ـ تنترُش حرفُة صيِد األسامِك يف املدِن الساحليَّ

السؤال الثالث: أمامك خريطة اململكة العربية السعودية، واملطلوب منك ما ييل:
أ ـ  كتابة أسامء الدول: اليمن- ُعامن- العراق.

ب ـ كتابة أسامء البحار:
        اخلليج العريب- البحر األمحر- بحر العرب.

ج ـ كتابة أسامء املدن:
      الرياض- صنعاء- صاللة.

د ـ ضع دائرة عىل مكان مضيق هرمز- مضيق باب املندب.
هـ ـ أرش بسهم إىل اجتاه الشامل.

السؤال الرابع:

ِة، ويف القائمة )ب( أعالٌم هلذه الدول، صل بي اسم الدولة  يف القائمة )أ( أسامٌء لدوِل شبِه اجلزيرِة العربيَّ

القائة القائمة )أ(وعلمها:
- اململكة العربية السعودية

- مملكة البحرين
- الكويت

- قطر
- اإلمارات العربية املتحدة

-سلطنة عامن
- اجلمهورية اليمنية
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ٌة( اكتب أماَم كّل  ٌة، زراعيَّ ٌة، معدنيَّ السؤال اخلامس: أماَمك جدوٌل يضمُّ بعَض املواِد اخلاِم )حيوانيَّ
ِة كام يف املثاِل رقم  منها صناعًة ُتْنَتُج منها، ثم صننِّف هذِه املواَد إىل حرفتِها األساسيَّ

: )1(

السؤال السادس: ماذا حيدث إذا توقف أي من هؤالِء عْن عملِه:
أ ـ النَّجاروُن.                                    ب ـ املهندُسون.

ج ـ األطباء.                                        د ـ عامل النظافة.
هـ ـ امُلزارُعون.                                    و ـ امُلعلموُن.

السؤال السابع:استخرج الدولة الشاذة من بي هذه الدول مع توضيح سبب الشذوذ:
السعودية- الربازيل- الكويت- قطر- اإلمارات- البحرين- اليمن- ُعامن.

السؤال الثامن: اكتب اسم عملة كل من الدول التالية:

السعودية- قطر- البحرين- اليمن- الكويت- اإلمارات- ُعامن.

احلرفُةالصناعُةاملادُة اخلاُماملثال
زراعٌةمالبٌس قطن1

نحاٌس2

صوٌف3

زيتوٌن4
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ثانيًا : العـالقـُة بـَي دول شبه اجلزيـرة العربيَّـة

قال تعاىل : }                                                                                                                                               {
]سورة املائدة )2([.

وقال تعاىل : }                                                                   { ] سورة آل عمران اآلية )103([.
رابطة  أقوى  الدين وهو  بينها وحدة  ٍة جتمع  قبائَل عربيَّ إىل  ِة  العربيَّ أبناُء دوِل شبه اجلزيرِة  ينتمي 
جتمع بني شعوب هذه الدول، وارتبطْت فيام بينها بروابط الُقربى واملصاهرِة، وحسِن اجلواِر واللغِة، 

والعاداِت، والتقاليِد، والتاريِخ املشرتِك.
ٍة، وتعاون يف مجيِع املجاالِت، فأغلبها  ٍة، وسياسيٍة، واقتصاديَّ كاَم أنَّ بينها عالقات جتاريٍة، وثقافيَّ
رِة للنفط ) األوبك(  رة للنفط )أوابك(، ومنظمِة الدوِل املصديِّ ِة املصديِّ أعضاٌء يف منظمة األقطاِر العربيَّ

ِة، وهيئة األَمِم املتحدِة. انظر الصور شكل رقم )72(. ومجيعهم أعضاء يف جامعة الدوِل العربيَّ

)1( ينفذ النشاط مجاعيًا.

نــشــــاط )47(1 :
........................................... . د أعضاء دوَل جملِس التعاوِن لدوِل اخلليِج العريبيِّ ٭ عديِّ

٭ أين يوجد مقر جملس التعاون لدول اخلليج العريب؟

شكل رقـم )72( شعارات بعض المنظمات اإلقليمية والدولية



٭ جامعة الدول العربية : وتضم 22 دولة عربية . ومقرها القاهرة .

٭ هيئة األمم املتحدة: تضم معظم دول العامل هبدف العمل من أجل السالم ومقرها نيويورك بالواليات املتحدة 

األمريكية.
٭ منظمة أوابك : تأسست للتعاون بي الدول العربية املنتجة للنفط ، ومقرها الكويت .

٭ منظمة األوبك : منظمة الدول املصدرة للنفط، وتضم الدول العربية وغري العربية.

أسئـــلــــــة

ن كلَّ دولٍة بلوٍن خمتلٍف. ِة ولونِّ السؤال األول : ارُسم خريطًة لشبِه اجلزيرِة العربيَّ

السؤال الثاين: ضع إشارة ) ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ) ( أمام العبارة غري الصحيحة 
فيام ييل:

أ ـ رابطة الدين أقوى رابطة تربط بني شعوب دول شبه اجلزيرة العربية                )        (
ب ـ ينتمي أبناء دول شبه اجلزيرة العربية إىل قبائل عربية                                        )        (

ج ـ مجيع دول شبه اجلزيرة العربية أعضاء يف جامعة الدول العربية                      )        (
د ـ تضم جامعة الدول العربية 25 دولة عربية                     )        (
هـ ـ توجد هيئة األمم املتحدة يف الكويت                         )        (
وـ أوبك هي منظمة الدول املصدرة للنفط                     )        (
زـ يوجد مقر جامعة الدول العربية يف مدينة الرياض                                               )        (
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أ . عبدالرمحن بن محد احلزيمي      اإلدارة العامة للمناهج                                                 رئيسًا

أ. فالح بن سعيد اخلطيب                         اإلدارة العامة لإلرشاف الرتبوي                                عضوًا
أ. إسامعيل بن زامل السليم                    اإلدارة العامة للمناهج                                                  عضوًا
أ. عبدالعزيز بن صالح املحيسني         اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. عيل بن إبراهيم العثامن                      اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم            عضوًا
أ. فيصل بن إبراهيم شبييل                   اإلدارة العامة للتقنيات الرتبوية واملعلوماتية             عضوًا
أ. هيلة بنت محود اخللف                         مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. رشيفة بنت حممد الطيار                    مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا
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أ. مزنة بنت حممد الثويني                     مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا 9

أعضاء اللجنة املكلفة بدراسة كتب االجتامعيات وموازنتها للبني والبنات يف املرحلتي 
االبتدائية واملتوسطة، والتي أوصت هبذا الكتاب بعد تعديله.

أ. سلوى بنت عبدالعزيز املرشد            مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. فاطمة بنت منيف احلسي                  مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا
10

11

أ. وحش بنت محود الروقي                      مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم     عضوًا 12




