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   الوطن العربي : الدرس األول

  املوقع اجلغرايف وأهميته : 
مليون كم 11 ] يشتغل الوطن العربي مساحة عظيمة االتساع تقدر بحوالي

2
بين  وهي تنحصر ما[  

 .[شماال   ̊ 11و  جنوبا   ̊ 2 ] وبين دائرتي عرض[  شرقا   ̊ 06و   رربا   11ْ]  خطي طول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : امتداده 

 .سيا وشمال افريقيا والقرن اإلفريقي آيمتد جنوب ررب قارة  -

  (.أوروبا , إفريقيا ,سيا آ)يقع في قلب العالم القديم 

  إلى الخليج العربي شرقا    رربا   محيط األطلسيالمن . 

  وال يقطع هذا االتصال واالستمرار إال البحر [ كيلو متر  آالف 0] امتداده يستمر بما يزيد على

 .سيوي والجزء اإلفريقي اآل األحمر وهو يفصل بين الجزء

م الصحراوي إلى الهضبة االستوائية والحزا البحر المتوسط وجبال طوروس شماال  يمتد من  -

 [ف كيلو متر تقريبا  أال 4] لمسافة  والمحيط الهندي جنوبا  

الجغرافية  هتمتماسكة األجزاء واضحة الحدود تبرز شخصي يشكل الوطن العربي وحدة جغرافية -

 .بين أقاليم العالم الكبرى 

 :الحدود الجغرافية 
 .طبيعية تفصل بين إيران والعراقيحده الخليج الغربي إلى جبال زاجروس وهي حدود  : الشرق .1
في المغرب في الشمال حتي مصب نهر السنغال في يحده المحيط األطلسي من طنجة  :الغرب  .2

 .الجنوب 
 . طنجة رربا  إلى اإلسكندرية شرقا  من يمتد  ذيبحر المتوسط التمتد حدوده مع ساحل ال : الشمال .1
.... مالي وتشاد وإفريقيا الوسطى -تمشى مع الحزام الصحراوي الممتد عبر السنغال ت : الجنوب .4

 11صـ. إلخ 

األسبوع األول 

: 
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  التقويم: 

 :يأتي بالكلمات المناسبة  أكمل ما/ 1 س

 .في الجنوب ...... ..الذي يمتد من طنجة في الشمال حتي مصب ... ........يحد الوطن العربي من الغرب  -1

 .............والقرن ..... ............. وشمال...................... يمتد أراضي الوطن العربي من جنوب ررب قارة -2

 ...............................,................................., ..............................يقع الوطن العربي في قلب العالم القديم  -1

 : أمام العبارات اآلتية ( ×)أو ()ضع عالمة / 2 س

 (  )  .          األجزاءيشكل الوطن العربي وحدة جغرافية متماسكة  -1

كم مليون 0تقدر مساحة الوطن العربي بحوالي  -2
2

     .             (  ) 
 (  )  .             يحد الوطن العربي من الجنوب الحزام الصحراوي -1
 (  )  .فصل بين إيران والعراقتحدود طبيعية  ستمثل الجبال زاجرو -4

 
 .أهمية الموقع الجغرافي  :الدرس الثاني

 :منه خصائص جغرافية ج تلموقع الوطن العربي بين قارات العالم نستن نظرا  

 .جغرافيا ممتاز بين قارات العالم  يشغل موقعا   .1

يشرف ويسيطر على بحار ذات أهمية كبرى من حيث المالحة والتجارة الدولية وهي البحر  .2

والمحيط  طلسي رربا  المتوسط والبحر األحمر والخليج العربي والتي تتصل مباشرة بالمحيط األ

 . الهندي شرقا  

بين األقاليم الحارة في  التقاءقة مما جعله يشغل منط شماال   ̊ 11,  جنوبا   ̊ 2يقع بين دائرتي عرض  .1

 .الجنوب واألقاليم المعتدلة في الشمال 

  :يتحكم في عدة ممرات ومضايق بحرية هامة هي  .4

 .الذي يربط بين البحر المتوسط بالمحيط األطلسي  :مضيق جبل طارق  - أ

وهي شريان المالحة العالمي بين الشرق والغرب وهي تربط بين البحر بين :  يسقناة السو  - ب

 .والهندي األطلسيالمتوسط واألحمر وبالتالي فهي تربط بين المحيطين 

 .والمحيط الهندي  األحمرالذي يربط بين البحر  :مضيق باب المندب   - ت

 .كبر ثروة نفطية في العالم م بمدخل الخليج العربي حيث توجد أالذي يتحك :مضيق هرمز   - ث

 األهمية احلضارية والدينية: 
نشأت في الوطن العربي أقدم الحضارات وازدهرت به وذلك  :للحضارات  الوطن العربي مهدا   .1

على ضفاف األنهار  اة االستقرارلحي هالجغرافي واعتدال مناخه ومالئمة بعض مناطق هبحكم موقع

ن كالحضارة الفرعونية في مصر والبابلية ى اآلهذه الحضارات شاهدة حت آثارتزال  الو

  11أنظر الكتاب صـ  .الخ ........ في اليمين  أواألشورية في العراق وسب

كونه مهد  لم تقتصر أهمية الوطن العربي على :السماوية  تالوطن العربي مهبط الرساال .2

حية ثم اإلسالمية يللديانات والرساالت السماوية اليهودية والمس الحضارات القديمة بل كان مهبطا  

ها المسلمون كمكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة والمدينة يوهو يضم األماكن المقدسة  التي يحج إل

 . قصىوبيت المقدس والمسجد األ صلى هللا عليه وسلم المنورة حيث قبر الرسول
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مكانيات السياحية المتنوعة منها ي الوطن العربي على العديد من اإليحتو :األهمية السياحية -

( / ليبيا)طرابلس / تة صبرا/ شحات / رات / ردامس / ثاره القديمة مثل قرطاجه آالمناظر الجميلة و

 21أنظر الكتاب صـ .في الشام  ومعابد األقصر في مصر وتدمر والبترا (الجيزة)هرامات أ/ لبدة 

يقصد بها أهمية الوطن العربي في حالة السلم والحرب واألزمات الدولية  :جية ياألهمية اإلسترات -

عسكريا  بريا  و بحريا  و  مما أعطاه بعدا  الوطن بعد شق قناة السويس واكتشاف النفط  أهميةوزادت 

 . جويا  

جعله منطقة عبور وملتقى للتجارة من الشرق  موقع الوطن العربي الممتاز :األهمية االقتصادية  -

مما أتاح له القيام بدور الوسيط التجاري بين  وإنتاجا   صال بين األقاليم المختلفة مناخا  ات ةوالغرب وحلق

بين مناطق العالم وذلك  فة وجعل منه مركز اقتصاديا هاما  الشرق والغرب عبر العصور المختل

زان االزراعي الحيواني والمعدني خاصة النفط والغاز اللذان يمت لموارده المتعددة والمتنوعة منها

 . وجودتهما وقربهما من األسواق العالمية  اورخص تكاليفهم بغزارة إنتاجهما
 

  التقويم : 

 :يأتي علل ما /1س

 .ازدهار الحضارات في الوطن العربي  -1

 .الحضارات  أقدمنشأت في الوطن العربي  -2

 :بالكلمات المناسبة يأتي  أكمل ما/ 2س

 ...............ثم ...... ....و ............ االت السماوية اليهودية وللرس كان الوطن العربي مهبطا   -1

..... احية واآلثار القديمة مثل قرطاجه يحتوي الوطن العربي على العديد من األماكن السي -2

 ............و...........و.......

ومضيق ............عربي في عدة ممرات ومضايق بحرية هامة هي مضيق يتحكم الوطن ال -1

 ............ومضيق  ...............

 :أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس/ 3س

 :تربط بين البحرين المتوسط واألحمر وهي تربط بين المحيطين األطلسي والهندي -1

 .[مضيق جبل طارق  –مضيق باب المندب  –قناة السويس  ] 

 :في مدخل الخليج العربي حيث توجد اكبر ثروة نفطية يتحكم  -2

 .[مضيق جبل طارق –مضيق هرمز  –قناة السويس  ]

 ماهي خصائص الوطن العربي الجغرافية ؟/ 4س
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 (التضاريس)مظاهر السطح في الوطن العربي :  الدرس األول 

  العوامل التي شكلت تضاريس الوطن العربي 
 عوامل باطنية سريعة  -1

 عوامل باطنية بطيئة -2

ال  شرقا  ورربا   – تمتد بامتداده شماال  وجنوبا   األطرافهذه العوامل جعلته يتكون من هضبة مترامية 

 .هضبتينإلى شطرها يالذي  األحمرحدود البحر  إاليفصلها 

 :أواٌل اهلضاب 
 : ىتنقسم الهضاب في الوطن العربي إل 

 هضبة إفريقيا الشمالية 

 هضبة الجزيرة العربية 

تمتد بين البحر األحمر وخليج عدن في الشرق والمحيط األطلسي في الغرب  :هضبة إفريقيا الشمالية .1

الهضبة االستوائية في الجنوب  ومن البحر المتوسط في الشمال حتى كم 0666مسافة ال تقل عن 

الشمال كما هو الحال في سهول  مستوية السطح تنحدر من الجنوب إلىكم  1666ة ال تقل عن مساف

بستي و تاسيلي ولها حافات شمالية مثل يوت رودارفومرتفعات وتنتشر بها الجبال القديمة مثل سرت 

 .كمنخفض فزان والكفرة وردامس  المنخفضة وبعض األحواض الجبل األخضر

 .األحواض الكثير من الواحات مثل سبها والكفرة والجفرة وينتشر في قيعان هذه 

 –زمزم  – ئالشاط –جافة مثل وادي اآلجال الكما يتخلل هذه الهضبة الكثير من األودية الجافة وشبه 

 .الهيرة 

المنظر السائد في هذه الهضبة هو الحمادة كالحامدة الحمراء و حمادة مرزق في الوسط وما  بقىوي

 .ة الزالفبها من كثبان رملية يصعب اجتيازها مثل بحر الرمال العظيم ورمل طيحي

بين الخليج العربي وخليج عمان في الشرق والبحر األحمر  تمتد ما :هضبة شبه الجزيرة العربية  .2

, الجنوب  فيبين جبال طوروس في الشمال حتى بحر العرب  ماووالبحر المتوسط في الغرب 

لها حافات مرتفعة من [ متر  166,  066 ] بين مة يتراوح ارتفاعها مامستوية السطح بصفه عا

 .الشرق والغرب تنحدر من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي 

ثالث هضاب تفصل بين الصحاري  ىتمثل وحدة تضاريسية متشابهة المالمح والتكوينات وتنقسم إل -

  :هي 

 .ية الشام في الشمال ادهضبة ب -

 .الوسطهضبة نجد في  -

 .هضبة حضر موت في الجنوب -

 11أنظر الكتاب صـ

 

 

 األسبوع الثاني 
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  التقويم: 

 :أمام العبارات اآلتية ( ×)أو ()ضع عالمة / 1 س

 (   )     .         شبه الجزيرة العربية من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقيتنحدر  -1

 .   )   (الشرق  العربي وخليج عمان  فيتمتد هضبة شبه الجزيرة العربية بين الخليج  -2

 )   (           .                   على هضبة شبة الجزيرة العربي تنتشر جبال دارفور -1

 (   )                            . الهضبة اإلفريقية الشمالية مستوية السطح بصفة عامة  -4
 

 :يأتي بالكلمات المناسبة  أكمل ما/ 2س

 ..................ثالثة هضاب تفصل بينها الصحاري هي هضبة  ىعربية إلتنقسم هضبة شبه الجزيرة ال -1

 .في الجنوب ................ في الوسط وهضبة  ....................في الشمال وهضبة 

كم من البحر المتوسط في الشمال .......................هضبة إفريقيا الشمالية تمتد مسافة ال تقل عن  -2

 .كم في الجنوب  ....................ومسافة ال تقل عن 
 

 تابع مظاهر السطح  :الدرس الثاني 

 :اجلبال : ثانيٌا 
 .تنقسم الجبال في الوطن العربي إلى نوعين قديمة وحديثة  

منها  مبعثرة إلى كتل جبلية هي بقايا سالسل جبلية قطعتها عوامل التعرية فحولتها :الجبال القديمة  - أ

 زوتاسيلي واألحجار في هضبة شمال إفريقيا وجبل بشرى وعبد العزي تيبستيو مرتفعات دارفور

 .ز في هضبة شبه الجزيرة العربية وردوحوران وال
 

ها عوامل التعرية وتنقسم إلى فيم تؤثر لهي ال تزال تحتفظ بمالمحها األصلية و : الجبال الحديثة - ب

  :نوعين هما 

تقع في أطراف الوطن العربي منها جبال أطلس التي تمتد على طول الحافة  :الجبال االلتوائية  .1

الشمالية الغربية لهضبة شمال إفريقيا وهي عبارة عن سالسل متوازية تتجه من الغرب إلى الشرق 

م وهي تتكون من 2666م وتضيق وتلتقي وتنخفض في الشرق  4666يصل ارتفاعها أكثر من 

وسطها الهضاب العالية الصحراء وأطلس العظمى و أطلس الداخلية وأطلس الوسطى وتضم  أطلس

 .م والسهول النهرية مثل سهل سوس وسهل ملوية وسهل تنسفت  166كهضبة الشطوط 
 

الشرق أما كردستان  ىأما جبال طوروس تمتد على طول الحدود السورية التركية من الغرب إل

شرق العراق وتتكون من عدة سالسل متوازية تفصل بينها شمال فهي تمتد في شمال و سووزاجر

العميقة الضيقة  وجبال عمان التي تعتبر امتداد طبيعي لجبال زاجروس وتتكون من عدة  األودية

 .مان أقواس جبلية عالية يتوسطها الجبل األخضر في ع  
 

 : وتنقسم إلي  : الجبال االنكسارية .2

تمتد على طول الحافة الشرقية لهضبة إفريقيا الشمالية وتنحدر بشدة  :األحمر الغربية جبال البحر  (1

 .بالتدريج نحو الداخل ويخترقها العديد من األودية التي تستخدم في النقلو نحو البحر 
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تمتد على طول الحافة الغربية لشبه الجزيرة العربية الساحل الشرقي  :جبال البحر األحمر الشرقية (2

الشمال والحجاز في الوسط  فيللبحر األحمر تتكون من سالسل جبلية متوازية وتعرف بجبال مدين 

 .الداخل  ثم جبال عسير ومرتفعات اليمن في الجنوب وتنحدر بشدة نحو البحر وبالتدريج نحو
 

اة الساحل الشرقي للبحر المتوسط على هيئة سلسلتين متوازيتين تسمى تمتد بمحاذ :جبال الشام  (1

السالسل الجبلية الشرقية والسالسل الجبلية الغربية بينهما منخفض الغور الذي يشمل سهل البقاع 

  .ج بن عامر وينتهي في صحراء النقب جنوباٌ في فلسطين ورور األردن وفر
 

  التقويم: 

 :من بين األقواس اختر اإلجابة الصحيحة / 1 س

 :  نتمتد بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر المتوسط على هيئة سلسلتين متوازيتي -1

 .[جبال البحر األحمر الغربية  –جبال البحر األحمر الشرقية  –جبال الشام ] 

 :تقع في أطراف الوطن العربي منها جبال أطلس  -2

 .[جبال الشام  –الجبال االنكسارية  –ل االلتوائية االجب ]  

 :يأتي بالكلمات المناسبة  أكمل ما/ 2س

 ........................و..........................ولم تنقسم إلى ,بمالمحها  .......................الجبال القديمة هي ال تزال  -1

 ....................عوامل التعرية فحولتها إلى .....................جبلية  .........................الجبال القديمة هي بقايا  -2
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 تابع مظاهر السطح  :الدرس األول

  :ثالثٌا السهول 
 :م والسهول في الوطن العربي تنقسم إلى نوعين 266هي األراضي التي تقل في ارتفاعها عن 

 :السهول الساحلية  - أ

تمتد على طول السواحل العربية البحرية والمحيطية تنحدر  تدريجياٌ نحو السواحل في االتجاه العام  

تتسع هذه السهول كلما بعدت حافة الهضبة أو المرتفعات عن , النحدار السطح وتمتاز بطولها 

الساحل  الساحل كما في خليج سرت والجفاره وشمال وادي النيل وتضيق كلما قربت حافة الهضبة من

هم السهول العربية هي التي تطل على المحيط لشام والجبل األخضر وجبال أطلس وأكلما في جبال ا

ونشاطها المتوسط بسبب موقعها ورزارة أمطارها وخصوبة معظم أجزائها األطلسي والبحر 

عربي والمحيط الهندي والخليج الالمطلة على البحر األحمر االقتصادي وكثره السكان أما السهول 

فهي رملية قليلة األهمية بسبب قلة أمطارها وملوحة مياهها عدا سهول القرن األفريقي التي يخترقها 

 .نهر جوبا وشبيلي 

  :السهول الفيضية  - ب

ليها ترجع الشهرة ء فيضانها مثل سهول وادي النيل وإفيضية كونتها األنهار أثنا ةهي سهول رسوبي

ب إلى الشمال تنتهي بدلتا النيل في الشمال مصر على البحر الزراعية وهي منبسطة تنحدر من الجنو

المتوسط يختلف اتساعها من منطقة إلى أخرى فهي ضيقة في الجنوب متسعة في الشمال وكذلك 

كما توجد  قة القرن اإلفريقي وأكثرها سكانا  يلي التي تعتبر أخصب بقاع منطبسهول نهري جوبا وش

يل وهما قية وهي أراضي خصبة واسعة على شكل مستطسهول دجله والفرات باألراضي العرا

يلتقيان في شط العرب وكذلك سهول بالد الشام من أهمها سهل البقاع ومرج بن عامر وهي خصبة 

أنهار بالد المغرب رنية بمزارعها وحقولها وكثرة سكانها كما توجد سهول أودية جبلية كونتها 

 . قل أهمية من باقي السهولالعربي وهي أ

 :الدرس الثاني 

 44-41حل أسئلة الكتاب صـ                
 

 

 : األسبوع الثالث 
 


