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اِدِس ِمْن َمْرَحَلِة التَّْعِليِم اأَلَساِسيِّ فِّ السَّ للصَّ

جغرافية الوطن العربي

1444هـ - 2023م

فريق الإخراج
الــــر�ــــســــم واخلـــــرائـــــط
الـــــ�ـــــســـــف الــــطــــبــــاعــــي
الــ�ــســلــفــيالإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج اهلل  عــبــد  عــلــي  اأ. 

اأ.  خالد اأحمد يحيى العلفي

اهلل �ـــــســـــيـــــف  حـــــ�ـــــســـــن  اأ. 
مــــ�ــــســــعــــود �ــــــــســــــــمــــــــاح   اأ. 

املراجعة اللغوية
�أ.حم�����م�����د ي���ح���ي���ى ب���اب���ل

فريق التطوير

ال���ح���ج���وري ع���ل���ي  م���ح���م���د  د. 

ط����ال����ب أب���������و  ف�����اط�����م�����ة  أ. 

ال���ث���اي���ا ل����ط����ف  ب���ل���ق���ي���س  أ. 

1-د.حم�������م�������د ل����ط����ف ال�������س���ق���اف 
2-د.اإب�����������راه�����������ي�����������م احل�����وث�����ي
الكحالين عبداهلل  العزي  3-د.�سمية 
4-د.ع���������ب���������داهلل حم����م����د اأح����م����د
5-د.ع���������ل���������ي حم�����م�����د امل����ع����م����ري

م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ال��رب��وي
م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ال��رب��وي
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م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ال��رب��وي
م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ال��رب��وي

راج������������ع������������ه ف����������ري����������ق م������������ن الأك���������������ادمي���������������ي���������������ن، وه������������م:

اأقرت اللجنة العليا للمناهج هذا الكتاب بتاريخ 15 رجب 1441ه� املوافق 10 مار�س 2020م
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تصدير

ْعِليِم  ِبَيِة َوالتَّ ْ  َوِزيُر الرَّ
َرِئي�ُس اللَّْجَنِة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج
اأ. يحيى بدر الدين احُلوِثي

اِهِريَن، َوَرِضَي  ٍد َوَعَلى آِلِه الطَّ الُم َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ الَحْمُد لَلِ َربِّ الَعاَلِميَن، َوالصَّ
ا َبْعُد:  اللَّـُه َعْن َأْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، َأمَّ

ِإنَّ َتْطِويَر الَمَناِهِج الدَِّراِسيَِّة ُيَعدُّ َتْطِويًرا ُمِهًما ِفي َمَساِر الَعَمِليَِّة التَّْعِليِميَِّة؛ ِلُتَواِكَب التََّغيَُّر 
ِريَع ِفي الَجَواِنِب الُمْخَتِلَفِة ِلْلَحَياِة، َوَهَذا َيْقَتِضي َألَّ َيُكوَن َتْطويُر الَمَناِهِج َعَماًل َفْرِديًّا،  السَّ
َوالُمْشِرُفوَن  َوالَباِحُثوَن  َواأَلَكاِديِميُّوَن  وَن  الُمْخَتصُّ الُعَلَماُء  ِفيه  َيْشَتِرُك  َتَعاُوِنيًّا،  َعَماًل  َبْل 

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َوَأْوِلَياُء اأُلُموِر.  التَّْرَبِويُّوَن َوالُمَوجِّ
َشْخِصيََّة  ُتَشكُِّل  الَِّتي  ِليَمِة  السَّ الِخْبَراِت  ِلِبَناِء  ِبالَمَناِهِج؛  َوالتَّْعِليِم  التَّْرِبَيِة  َوَزاَرُة  َوَتْهَتمُّ 
التَّْرَبِوَيِة  اأَلْهَداِف  ِفي  َتَتَمثَُّل  َوالَِّتي  الَحِديَثُة،  الَمَناِهُج  َتَتَطلَُّبَها  الَِّتي  اأَلْبعاِد  ِوْفَق  الُمَتَعلِِّم 
الُمْنَسِجَمِة َمَع ِديِنَنا َوُمْجَتَمِعَنا، َواأَلساِليِب الُمَناِسَبِة ِفي التَّْعِليِم َوالتََّعلُِّم، َوَأساِليِب التَّْقويِم 

ِحيَحِة.  الَكِفيَلِة ِبِحَراَسِة اأَلْجَياِل، َوالتََّأكُِّد ِمْن َتَحقُِّق اأَلْهَداِف التَّْرَبويَِّة الصَّ
، َوَتْعِزيِز ِنَقاِط  َوَنْسَعى - ِبَعْوِن الِل - ِإَلى َتْطِويِر الَمَناِهِج ِمْن ِخاَلِل: ِدَراَسِة الَواِقِع التَّْعِليِميِّ
ْعِف فيها، َوَرْبِط الَمادَِّة الدِّراِسيَِّة  ِة الَمْوُجوَدِة ِفي الَمَناِهِج الحالية، َوُمَعاَلَجِة ِنَقاِط الضَّ الُقوَّ
َمَع  َيَتَناَسُب  ِبَما  التَّْدِريِس  َأساِليِب  َوَتْطِويِر  ِفيَها،  َيِعيُش  الَِّتي  ِبالِبيَئِة  الُمَتَعلُِّم  َيَتَلقَّاَها  الَِّتي 
الُمْحَتَوى  ِلَفْهِم  الُمَتَعلِِّميَن  َوَتْشِويِق  َبْيَنُهْم،  الَفْرِديَِّة  الُفُروِق  َوُمَراَعاِة  الُمَتَعلِِّميَن،  ُمْسَتوى 

َوالْرِتَقاِء ِبُمْسَتَوَياِتِهُم التَّْحِصيِليَِّة ِمْن َصفٍّ ِإَلى َصفٍّ ِبَشْكٍل ُمْمِتٍع. 
َوَل َنْنَسى َأنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج َلْيَس ِمْن َمَهامِّ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل َل ُبدَّ َأْن َيُكوَن َعَماًل َتَكاُمِليًّا 
َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنيِّ ُكلَُّها.  ُه َوُمَؤسَّ َيْشَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَوِليُّ اأَلْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوجِّ
َنْسَأُل الَل - َتَعاَلى - َأْن َيْكُتَب َأْجَر الُمَؤلِِّفيَن َوُكلِّ َمْن َشاَرَك ِفي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكلِّ َمْن 
يَِّبَة، َوَأْن  ُيَشاِرُك ِفي َتْنِفيِذَها َعَلى َأْرِض الَواِقِع، َوَنْسَأُلُه - َتَعاَلى - َأْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

َيْأُخَذ ِبَأْيِدِيَنا ِلِبَناِء اأَلْجَياِل ِبَناًء ُمَتكاِماًل.

3

الطاهرين،  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لل  الحمد 

ورضي الل عن أصحابه المنتجبين، أما بعد:

بصورة  الدراسية  المناهج  بتطوير  والتعليم  التربية  وزارة  توجيهات  من  انطالًقا 

الحياة، فقد قمنا  المتسارعة في شتى جوانب  التطورات والمتغيرات  مستمرٍة، ومواكبة 

بتطوير كتاب الجغرافيا للصف السادس من مرحلة التعليم األساسي، وسعينا من خالله 

إلى بناء الخبرات السليمة التي تشكل شخصية المتعلم وفق األهداف التربوية المنسجمة 

مع ديننا ومجتمعنا وبما يواكب التطورات العلمية الحديثة.

أحبتنا -تالميذ وتلميذات الصف السادس- بين أيديكم كتاب جغرافية الوطن العربي بعد 

تنقيحه، وإعادة صياغته بأسلوب مبسط يناسب مستوياتكم العمرية والتعليمية وخبراتكم 

السابقة.  

وقد تم تقسيم الكتاب إلى ست وحدات دراسية، وتم وضع أهداف لكل وحدة، وتم تزويد 

كل موضوع بمجموعة من: الرسوم، والصور، واألشكال، والخرائط، واألسئلة، واألنشطة 

بما ينمي المهارات والقيم السليمة التي تعزز لدى التالميذ القيم الدينية واألخالقية والوطنية 

التي ترتبط بحياة التالميذ اليومية، وتعزز لديهم قوة النتماء ألمتهم.

وعليكم -أبناءنا- قراءة الدروس قراءة دقيقة بفهم وتمعن، والوقوف عند كل نشاط 

المعلم  وحب  احترام  على  ونحثكم  بالمعلم،  بالستعانة  منه  والستفادة  تنفيذه،  وكيفية 

والتعاون معه ومع زمالئكم، والحفاظ على الكتاب المدرسي.

                        ونسأل الل الهداية والتوفيق،،،

فريق التطوير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

الوحدة 
الوطن العربي )دراسة عامة(األولى

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

ف المفاهيم اآلتية:  عرِّ
ُ
1 - ت

     -الموقع - اإلقليم المناخي - اإلقليم النباتي- التكامل اإلقتصادي.
ن أهمية موقع الوطن العربي، وتحدد أهم الممرات المائية التي يشرف  2 - تبيِّ

عليها الوطن العربي.
3 - تذكر مساحة الوطن العربي وتسمي أقطاره.

4 - تصف المعالم الرئيسة لسطح ااألرض في الوطن العربي.
5 - توضح األقاليم المناخية في الوطن العربي.

6 - تصف األقاليم النباتية في الوطن العربي وتبين أهمية النبات الطبيعي.
7 - تذكر عدد سكان الوطن العربي وتحدد على الخريطة مناطق توزيعهم.

8 - توضح أهم األنشطة االقتصادية للسكان في الوطن العربي.
9 - ترسم خرائط طبيعية واقتصادية للوطن للعربي.

ن مقومات التكامل االقتصادي العربي وأهم معوقاته. 10 - تبيِّ
11 - تؤمن بأهمية التكامل االقتصادي بين دول الوطن العربي.

ال������������������دروس:

عنوانهالدرس

األول 

الثاني

الثالث

الرابع

الوطن العربي )الموقع واألهمية(.

المظاهر الطبيعية للوطن العربي.

السكان واألنشطة االقتصادية.

التكامل االقتصادي العربي.

7

اأهـداف الوحدة

8

الوحدة األولى

- الحظ الخريطة )1( ثم أجب عما يأتي:

خريطة )1( موقع الوطن العربي بالنسبة للعالم

الدرس

األول
الوطن العربي )الموقع واألهمية(

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تحدد على خريطة العالم الموقع الجغرافي للوطن العربي.

2 - تذكر حدود الوطن العربي.
3 - تحدد أهم الممرات المائية التي يشرف عليها الوطن العربي.

4 - تسمي أقطار الوطن العربي.
5 - تقارن مساحة الوطن العربي بمساحة بعض القارات.

ن أهمية موقع الوطن العربي . 6 - تبيِّ
ا.  7 - ترسم خريطة الوطن العربي سياسّيً

ر أهمية موقع الوطن العربي.
ِّ
8 - تقد

 الموقع :  هو المكان بالنسبة للمناطق 

المحيطة به.
الموقع الجغرافي

أهداف الدرس

- أين يقع الوطن العربي بالنسبة للعالم؟
- ما القارات التي يقع فيها الوطن العربي؟
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الوحدة األولى
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

العالم ويمتد في  العربي يقع وسط قارات  الوطن  الخريطة أن  يتضح من 
ا وحتى المحيط 

ً
قارتين هما )آسيا وأفريقيا(، حيث يمتد من الخليج العربي شرق

األطلسي غرًبا، ويشرف الوطن العربي على مسطحات مائية واسعة، ويتحكم 
بممرات مائية مهمة )ما هي(؟

 )2( الخريطة السياسية.

 حدود الوطن العربي

يحد الوطن العربي من الشمال تركيا والبحر المتوسط، ومن الشرق إيران 
العربي  البحر  الجنوب  المحيط األطلسي ومن  الغرب  العربي، ومن  والخليج 

والمحيط الهندي، ومجموعة من الدول األفريقية.

أقطار الوطن العربي

إليها  تنتمي  التي  والقارة  العواصم،  مع  العربية  الدول  يضم   
ً

إليك جدوال

تلك الدول، وهي كاآلتي:

10

الوحدة األولى

أهمية موقع الوطن العربي

العالم  دول  بين  وصل  حلقة  يجعله  العالم  ق��ارات  بين  المتوسط  موقعه   -  1

وخاصة الواقعة في قارة آسيا وأفريقيا وأوربا.

2 - يتحكم بممرات مائية مهمة للمالحة الدولية، وهي: مضيق باب المندب، 

ومضيق هرمز، ومضيق جبل طارق وقناة السويس، ويشرف على مسطحات 

والمحيط  العربي،  والبحر  المتوسط،  والبحر  األحمر،  البحر  هي:  مائية 

الهندي والخليج العربي، وخليج عدن والمحيط األطلسي.

القارةالعاصمةالدولةم
أفريقياالقاهرةمصر1

أفريقياالخرطومالسودان2

أفريقياطرابلسليبيا3

أفريقياالجزائرالجزائر4

أفريقياالرباطالمغرب5

أفريقياتونستونس6

أفريقيانواكشطموريتانيا7

آسيادمشقسوريا8

آسيابغدادالعراق9

آسيابيروتلبنان10

آسياعّماناألردن11

القارةالعاصمةالدولةم
آسياالقدسفلسطين12

آسياالكويتالكويت13

آسياالمنامةالبحرين14

آسياالدوحةقطر15

آسياأبو ظبياإلمارات16

آسيامسقطعمان17

آسياصنعاءاليمن18

آسياالرياضالسعودية19

أفريقيامقديشوالصومال20

أفريقياجيبوتيجيبوتي21

22
جزر 
القمر

أفريقياموروني

   المساحة

  تبلغ مساحة الوطن العربي 13.3 مليون كم2، وهو أكبر مساحة من 

قارة أوروبا.
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الوحدة األولى
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1- ما القارات التي يمتد فيها الوطن العربي؟ 

2 - ما حدود الوطن العربي؟

3- ما المضايق والممرات المائية التي يسيطر عليها وطنك العربي؟

4- كم تبلغ مساحة الوطن العربي؟

5 - سّم أقطار الوطن العربي الواقعة في قارة آسيا مع العواصم.

6 - ما أهمية موقع الوطن العربي؟

أسئلة الدرس 

ارسم على ورق شفاف خريطة الوطن العربي، وحدد عليها أهم الممرات 

والمسطحات المائية التي يشرف عليها الوطن العربي.

ثم اعرضها على معلمك.

ن����ش����اط

لماذا يتعرض الوطن العربي العتداء الدول االستعمارية على مر التاريخ؟

تفكير بطاقة 

3 - قامت على أرضه أقدم الحضارات وأعرقها.

4 - مهبط لرساالت الله.

5 - احتواء أراضيه على ثروات معدنية مهمة كالبترول والغاز الطبيعي.

ا.
ً
      لذلك يتعرض  للغزو قديًما وحديث

12

الوحدة األولى

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1- تستنتج من الخريطة أنواع التضاريس في الوطن العربي.

2 -تذكر مصادر المياه في الوطن العربي.
3- تميز بين األقاليم المناخية في الوطن العربي.

ا وشتاًء.
ً
ِصَف ُمناخ الوطن العربي صيف

َ
4 - ت

5 - تميز بين أهم األقاليم النباتية في الوطن العربي.
ن أهمية النبات الطبيعي. 6 - تبيِّ

7 - ترسم خريطة تضاريس الوطن العربي.
ر نعم الله في تنوع تضاريس وُمناخ الوطن العربي.

ِّ
8 - تقد

الحظ خريطة تضاريس 

الوطن العربي، ثم أجب 

عما يأتي:

األكثر  المناطق  م��ا    -

ارتفاًعا؟

- ما الهضاب الموجودة 

في الوطن العربي؟

خريطة )1(  تضاريس الوطن العربي

الدرس

الثاني
المظاهر الطبيعية للوطن العربي

أهداف الدرس    التضاريس
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الوحدة األولى
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

م���م���ا س���ب���ق ن��س��ت��ن��ت��ج، أن س���ط���ح ال����وط����ن ال���ع���رب���ي ي��ن��ق��س��م إل����ى:                                                         

1( المناطق الجبلية: تشمل جبال اليمن وعسير والحجاز، والجبل األخضر 

لبنان،  وجبال  وسوريا،  العراق  شمال  وط��وروس  كردستان  وجبال  ُعمان،  في 

وجبال أطلس في المغرب العربي.

أفريقيا  آسيا، وهضبة  قارة  في  العربية  الجزيرة  تقع هضبة شبه  الهضاب:   )2

الشمالية في قارة أفريقيا.

3( السهول:

 أ-  سهول ساحلية: تمتد موازية للسواحل في كل من: الخليج العربي، وخليج 

ُعمان، والبحر العربي، والبحر المتوسط، واألحمر، والمحيط األطلسي.

والسودان،  مصر  في  النيل  نهر  سهول  أهمها  )فيضية(:  نهرية  سهول  ب- 

وسهول نهر دجلة والفرات في العراق وسوريا، وسهول نهري جوبا وشبيلي 

في الصومال.

ال���ُم���ن���اخ

والموقع  التضاريس،  تنوع:  بحسب  العربي  الوطن  في  الُمناخ  يتنوع 

الفلكي، والموقع الجغرافي.

المياه

تتنوع مصادر المياه في الوطن العربي وأهمها:

1- األمطار: وتعد المصدر الرئيس للمياه.

2- المياه السطحية: وتتمثل بالمياه الجارية في أحواض األنهار واألودية.

3- المياه الجوفية: الموجودة في باطن األرض.

14

الوحدة األولى

من أهم األقاليم الُمناخية في الوطن العربي: 

المطر  قليل  وبارد  ا، 
ً
حار ممطر صيف الموسمي:  المداري  الُمناخ  إقليم   -1

شتاًء، ويوجد في جنوب شبه الجزيرة العربية، والسودان.

نادره، يسود  وأمطاره  بارد شتاًء،  ا، 
ً
حار صيف الصحراوي:  الُمناخ  إقليم   -2

معظم أراضي الوطن العربي، مثل: صحراء الربع الخالي، والصحراء الكبرى.

ا، دافئ ممطر شتاًء، ويوجد 
ً
3- إقليم ُمناخ البحر المتوسط: حار جاف صيف

والهالل  أفريقيا  وشمال  المتوسط  البحر  على  تطل  التي  المناطق  في 

الخصيب.

خريطة )2(  األقاليم الُمناخية في الوطن العربي

 اإلقليم الُمناخي:
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   األقاليم المناخية

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



14

الوحدة األولى
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نادره، يسود  وأمطاره  بارد شتاًء،  ا، 
ً
حار صيف الصحراوي:  الُمناخ  إقليم   -2
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ا
ً
 خريطة )3( ُمناخ الوطن العربي صيف

خريطة )4( ُمناخ الوطن العربي شتاًء

 

ويبين الجدول اآلتي ُمناخ الوطن العربي في الصيف والشتاء:
ا

ً
الُمناخ شتاًءالُمناخ صيف

وسط  في  ال��ح��رارة  ترتفع    -
ال��ع��رب��ي؛ بسبب  ال��وط��ن 
على  ال��ش��م��س  ت��ع��ام��د 

مدار السرطان.
-  تسقط األمطار على اليمن 
وال�����س�����ودان وج���ن���وب 
م���وري���ت���ان���ي���ا؛ ب��س��ب��ب 
هبوب الرياح الموسمية 

الجنوبية الغربية.

-     تنخفض درجة الحرارة في األجزاء الوسطى بسبب 
تعامد الشمس على مدار الجدي.

-    تسقط األمطار في األجزاء الشمالية المطلة على 
البحر المتوسط وأجزاء من غرب وشمال إقليم 
الهالل الخصيب بسبب هبوب الرياح العكسية 

الغربية اآلتية من المحيط األطلسي.
-    تسقط األمطار على عمان وأجزاء من السودان  

نتيجة هبوب الرياح الشمالية الشرقية.

16

الوحدة األولى

 اإلقليم النباتي:األقاليم النباتية
بوجود  تتميز  م��ح��دودة  منطقة 

أنواع معينة من النباتات الطبيعية.

خريطة )5(  األقاليم النباتية في الوطن العربي

1- إقليم نباتات البحر المتوسط:

الزيتون،  اإلقليم:  هذا  في  النباتات  أهم  ومن  العربي  الوطن  شمال  يقع 

والصنوبر، والبلوط، واألرز.

2- إقليم السافانا:

يقع جنوب الوطن العربي في كل من السودان واليمن وجنوب موريتانيا 

تتخللها  طويلة  وهي حشائش  السافانا(،  )حشائش  نباتاته  وأهم  والصومال، 

بعض األشجار مثل: السف�ط.

3 - إقليم النباتات الصحراوية: 

يوجد في المناطق األقل أمطاًرا، ونباتاته شوكية أو عصارية تقاوم الجفاف.

الحظ الخريطة )5( ثم تعرف على 
األقاليم النباتية في الوطن العربي:
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

أهمية النبات الطبيعي

1- غذاء لإلنسان والحيوان.
2- يستخرج منه بعض العقاقير الطبية.
3- يمنع زحف الرمال إلى الصحاري.

4- يلطف الجو، ويخفف من تلوث البيئة.
5- تعد أشجار الغابات مصدًرا لالخشاب.

- قم بجمع بعض الصور التي تحتوي على نباتات طبيعية في وطنك العربي 
من خالل الصحف والمجالت، ثم اعرضها على معلمك.

- انسخ على ورق شفاف خريطة أقسام السطح للوطن العربي، وحدد عليها: 
)الهضاب، والجبال، والسهول الساحلية، والسهول النهرية(.

ن����ش����اط

فيه  المناخية  األقاليم  وخريطة  العربي  الوطن  تضاريس  خريطة  بين  مقارنتنا  عند 
نالحظ وجود عالقة بين المناخ والتضاريس. وضح هذه العالقة مستعيًنا بمعلمك.

تفكير بطاقة 

1 - ما أقسام التضاريس في الوطن العربي؟
2 - اذكر مصادر المياه في الوطن العربي.

3 - قارن بين إقليم الُمناخ المداري الموسمي، وإقليم الُمناخ الصحراوي 
في الوطن العربي، من حيث: درجة الحرارة، والمطر.

ا؟ ولماذا؟
ً
4 - على أي جزء من أجزاء الوطن العربي تسقط األمطار صيف

5 - أين تسقط األمطار شتاًء في الوطن العربي؟
6 - ما المناطق التي تنمو فيها حشائش السافانا في الوطن العربي؟

7 - ما الغطاء النباتي الذي يسود في الُمناخ الصحراوي؟
8 - ما أهمية النبات الطبيعي؟

أسئلة الدرس 

إضافة إلى اقاليم نباتية أخرى موضحة في الخريطة اذكرها.

18

الوحدة األولى

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد سكان الوطن العربي.    

2 - تحدد مناطق توزيع السكان في الوطن العربي.
ن على الخريطة أهم األنشطة االقتصادية للسكان في الوطن العربي. 3 - تبيِّ

4 - توضح أهم األنشطة االقتصادية للسكان في الوطن العربي.
 يوضح صادرات وواردات الوطن العربي.

ً
5 - تصمم جدوال

6 - ترسم خريطة توزيع السكان في الوطن العربي.
ر أهمية األنشطة االقتصادية في نهضة الوطن العربي وتطوره. 

ِّ
7 - تقد

الدرس

الثالث
السكان واألنشطة االقتصادية

كان في الوطن العربي خريطة )1( توزيع السُّ

عام 2018م،  نسمة  مليون  حوالي 415  العربي  الوطن  عدد سكان  بلغ 
ويتوقع أن يبلغ عددهم 488 مليون نسمة عام 2025م؛ وسبب ذلك يرجع 

إلى تطوير الرعاية الصحية، وتزايد عدد المواليد وقلة عدد الوفيات.

الحظ الخريطة )1( ثم تعرف على مناطق تركز السكان في الوطن العربي

توزيع السكان

 عدد السكان

أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

نالحظ - من خريطة توزيع السكان في الوطن العربي- أن السكان يتركزون 

في المناطق التي تتوافر فيها التربة الخصبة والمياه  في أودية األنهار: كالنيل، 

ودجلة، والفرات، أو في المناطق المرتفعة حيث تتوافر األمطار كاليمن، وبالد 

الشام، والمغرب العربي، وفي العواصم والمدن بسبب توافر فرص العمل، وتقل 

في المناطق الصحراوية؛ فمعظمها شبه خالية من السكان.

  األنشطة  االقتصادية

ُمناخه  لتنوع  نظًرا  العربي  الوطن  لسكان  االقتصادية  األنشطة  تتنوع 

وتضاريسه وثرواته المعدنية، وأهم األنشطة هي:

1( الزراعة:

والمناطق  واألودي��ة،  األنهار  فيها  تجري  التي  المناطق  في  الزراعة  تتركز 

التي تسقط عليها األمطار، والواحات الصحراوية، كمصر، والسودان، والهالل 

الخصيب، والمغرب العربي، وجنوب شبه الجزيرة العربية.

الحظ الخريطة اآلتية لتتعرف على أهم المحاصيل الزراعية:

خريطة )2( مناطق الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي

20

الوحدة األولى

2( الرعي: نالحظ من الخريطة )3( أن المراعي تتركز في األجزاء الجنوبية 
والشمالية من الوطن العربي، وأهم الحيوانات: )األبقار - الجواميس - 

األغنام - الماعز - اإلبل(. 
     الحظ خريطة توزيع الثروة الحيوانية وأنواعها:

خريطة )3( توزيع الثروة الحيوانية في الوطن العربي

3( صيد األسماك:

 صيد األسماك الحرفة الرئيسة لمعظم سكان السواحل العربية خاصة 
ُّ
ُيَعد

المملكة المغربية، ومصر والجمهورية اليمنية.

4( الصناعة والتعدين:

الطبيعي  وال��غ��از  النفط  ف��ي:  ا  حالّيً المستخرجة  المعادن  أه��م  تتمثل 

والفوسفات وخامات الحديد، ومن أهم الصناعات الكبرى:
- الصناعات الكيماوية. - صناعة الحديد والصلب.  

- صناعة الغزل والنسيج. - صناعة تكرير النفط.  
- صناعة اإلسمنت. - الصناعات الغذائية.  

- صناعة األلومنيوم.
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الحظ خريطة توزيع أهم الصناعات في الوطن العربي:

خريطة )4( أهم الصناعات في الوطن العربي

5( التجارة:

 التجارة من أهم األنشطة االقتصادية التي تعتمد عليها بعض الدول 
ُّ
َعد

ُ
ت

العربية، والجدول اآلتي يوضح أهم الصادرات والواردات في الوطن العربي:

الصادرات

بترول.

غاز طبيعي.

فوسفات.

حديد.

قطن.

الواردات  

حبوب غذائية.

منتجات كيميائية.

آالت.

مواد طبية.

سيارات.

جدوألهم الصادرات والواردات  في الوطن العربي

22

الوحدة األولى

صورة )2( البتراء في األردن

لماذ - برأيك - تستورد الدول العربية الغذاء من الخارج وهي قادرة على الزراعة؟

6( السياحة:

تزخر جميع بلدان وطنك العربي بالكثير 

السياح  تجذب  التي  السياحة  مقومات  من 

األجانب والعرب لزيارتها، مثل:

وال��م��دن  األث���ري���ة،  ال��م��ن��اط��ق   -  1

التاريخية الكثيرة.

2 - الينابيع المعدنية الحارة.

3- المناطق الخضراء.

يحتاج النشاط السياحي في الوطن 

الخدمات  من  الكثير  توفير  إلى  العربي 

ال��س��ي��اح��ي��ة م��ث��ل: ال���ف���ن���ادق، وال��ق��رى 

السياحية، ومكاتب للترويج السياحي.

أهمية السياحة:

1 - توفير فرص عمل للمواطنين.

2 - مورد اقتصادي للدول.

3 - تنمي المعارف الثقافية 

والتاريخية.

صورة )1(تمثال )أبو الهول( في مصر

صورة )3( مدرجات يمنية خضراء

ارسم خريطة للوطن العربي على ورق شفاف، وحدد عليها أهم الصناعات 
في الوطن العربي.

ن����ش����اط

تفكير بطاقة 
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صورة )3( مدرجات يمنية خضراء

ارسم خريطة للوطن العربي على ورق شفاف، وحدد عليها أهم الصناعات 
في الوطن العربي.

ن����ش����اط

تفكير بطاقة 
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - كم بلغ عدد سكان الوطن العربي عام 2018م؟

2 - أين يتركز سكان الوطن العربي؟

3 - ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

    أ - من أهم المناطق الزراعية في الوطن العربي:

1. حول األنهار.         

2. المناطق الصحراوية.         

3. السواحل.

        ب- تتركز مراعي الوطن العربي في:

1. الشرق.        

2. الجنوب.       

3. الغرب.

         ج�- تمتاز الجمهورية اليمنية بامتالكها:

 1. مناطق أثرية.      

2.مناطق خضراء.      

3. كل ماسبق.

 توضح فيه أهم صادرات وواردات الوطن العربي.
ً
ْم جدوال 4- َصمِّ

5- ارسم خريطة الوطن العربي موضًحا عليها مناطق التوزيع السكاني.

أسئلة الدرس 

24

الوحدة األولى

التكامل االقتصادي

البترول  يوجد  مناطقه  بعض  ففي  م���وارده،  في  متنوع  العربي  الوطن  إن 
ثالثة  مناطق  وفي  خصبة،  وأراٍض  أنهار  توجد  أخرى  مناطق  وفي  والمعادن، 
العربية  الدول  تعتمد  أن  يعني:  االقتصادي  والتكامل  العاملة،  األيدي  تتوفر 

على بعضها في توفير الكثير من احتياجاتها، وتحافظ على ثرواتها الطبيعية.
لكن؛ ما مقومات التكامل االقتصادي؟ وما خطواته؟

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:

1- تعرف معنى التكامل االقتصادي.
ن مقومات التكامل االقتصادي لدول الوطن العربي. 2- تبيِّ

د أهم معوقات التكامل االقتصادي بين دول الوطن العربي.
ِّ
3- تحد

4- توضح بعض خطوات التكامل االقتصادي بين دول الوطن العربي.
ر أهمية التكامل االقتصادي لدول الوطن العربي.

ِّ
5- تقد

الدرس

الرابع
التكامل االقتصادي العربي

مقومات التكامل االقتصادي

تتمثل مقومات التكامل االقتصادي في الوطن العربي في اآلتي:

ع اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بين الدول العربية. 1 - تنوُّ

2 - تنوع الثروات المعدنية واإلنتاج الصناعي بين الدول العربية.

3 -  امتالك بعض الدول العربية لرؤوس األموال الضخمة، مثل دول الخليج  العربي.

4 - امتالك دول أخرى لأليدي العاملة الماهرة مثل مصر.

أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

ا، حيث تعترضه المعوقات اآلتية:
ً
التكامل االقتصادي بين الدول العربية ال يزال ضعيف

-فقط-  وجعلها  ا 
ً
اقتصادّي متخلفة  العربية  الدول  إلبقاء  االستعمار  - سعي   1

ا استهالكية للبضائع األجنبية.
ً
مصدًرا للمواد الخام التي يحتاجها، وسوق

2 - بقاء الحدود السياسية المصطنعة للدول العربية مغلقة أمام انتقال البضائع، 
والعمال، ورؤوس األموال فيما بينها.

3 - ال تتوفر شبكة كافية من طرق النقل والمواصالت بين الدول العربية مثل: 
السكك الحديدية، وخطوط النقل الدولية.

خطوات التكامل االقتصادي العربي 

أهم معوقات التكامل االقتصادي

أهم خطوات التكامل االقتصادي: 

بعض  إنتاج  في  عربية  دول  تخصص  بحيث  العربية  الدول  بين  التنسيق   -1

السلع، وتقوم دول عربية أخرى بإنتاج سلع أخرى. 

2- إقامة مشاريع اقتصادية عربية مشتركة. 

3- تسهيل انتقال األيدي العاملة، والبضائع، ورؤوس األموال بين الدول العربية.

4- إنشاء شبكة مواصالت برية متطورة بين الدول العربية. 

ن������ش������اط

الجمهورية  تقوم  أن  يمكن  التي  والسلع  الموارد  بأهم  قائمة  اكتب 

اليمنية بتصديرها إلى الدول العربية المحتاجة إليها.

 أنه 
ّ
رغم أن الدول العربية تمتلك مقومات التكامل االقتصادي إال

ضعيف، لماذا؟

تفكير بطاقة 
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الوحدة األولى

 من: الموقع - اإلقليم المناخي - التكامل االقتصادي.
ًّ
1 - عرف كال

2- ما أهمية موقع الوطن العربي؟
3- ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 أ - تبلغ مساحة الوطن العربي 13,3مليون كم2.                           )      (
)      ( ب- تطل جبال أطلس على البحر األحمر. 
)      ( ج�- من األنهار المهمة في الوطن العربي دجلة والفرات. 
)      ( د- تسقط األمطار شتاًء على اليمن ووسط السودان. 
 ه�- يعد الصنوبر من نباتات اإلقليم الصحراوي.                            )      ( 
)      ( و- التنوع في اإلنتاج الزراعي ناتج عن تنوع التضاريس والُمناخ. 

4- كم سيكون عدد سكان الوطن العربي المتوقع عام 2025م؟ 
5 - حدد في جدول أهم صادرات وواردات الوطن العربي.

6 - ما أهمية السياحة في الوطن العربي؟
7 - ما مقومات التكامل االقتصادي في الوطن العربي؟

8- ارسم خريطة تضاريس الوطن العربي.

تقويم الوحدة األولى

1 - ما معنى التكامل االقتصادي العربي؟       
2 - أكمل الفراغات اآلتية:

أ – من مقومات التكامل االقتصادي العربي ، امتالك بعض الدول لرؤوس 
......... الضخمة.

ُحِرم االستعمار 
َ
ب- لو تم التكامل االقتصادي العربي بين الدول العربية ل

ا.
ً
ا اقتصادّي

ً
من إبقاء الوطن .......... متخلف

3 - ما معوقات التكامل االقتصادي بين الدول العربية؟
4 - ما خطوات تحقيق التكامل االقتصادي؟

أسئلة الدرس 
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

الوحدة 
إقليم شبه الجزيرة العربيةالثانية

ال��������������������دروس 

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

عنوانهالدرس

األول 
الثاني
الثالث

 موقع وحدود إقليم شبه الجزيرة العربية.
المظاهر الطبيعية إلقليم شبه الجزيرة العربية.

 السكان واألنشطة االقتصادية.

27

1- توضح أهمية موفع إقليم شبه الجزيرة العربية، وتذكر أهم الممرات المائية فيه.
2- تذكر مساحة  إقليم شبه الجزيرة العربية وتسمي أقطاره.

3- توضح أنواع تضاريس إقليم شبه الجزيرة العربية

اأهـداف الوحدة

اجلمهورية اليمنية

الـمملكة العربية السعوديةمملكة البحرين

دولة قطردولة الكويت

اإلمارات العربية الـمتحدةسلطنة ُعمان

العربية وتسمي  الجزيرة  إقليم شبه  ُمناخ  4- تصف 
أهم نباتاته الطبيعية.

العربية  الجزيرة  شبه  إقليم  سكان  ع��دد  تذكر   -5
وتحدد على الخريطة مناطق توزيعهم.

إقليم  لسكان  االقتصادية  األنشطة  أهم  توضح   -6
شبه الجزيرة العربية.

7- ترسم خرائط طبيعية وسكانية إلقليم شبه الجزيرة 
العربية.

ر عن األهمية الدينية والحضارية إلقليم  شبه  8- تعبِّ
الجزيرة العربية.

28

الوحدة  الثانية

الدرس

 األول
موقع وحدود إقليم شبه الجزيرة العربية

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تحدد على الخريطة الموقع الجغرافي إلقليم شبه الجزيرة العربية بالنسبة 

للوطن العربي.
2 - توضح أهمية موقع إقليم شبه الجزيرة العربية.

ن حدود إقليم شبه الجزيرة العربية. 3 - تبيِّ
4 - تذكر مساحة إقليم شبه الجزيرة العربية.

5 - ترسم خريطة ألقطار إقليم شبه الجزيرة العربية.
6 - يقدر أهمية الممرات المائية في إقليم شبه الجزية العربية.

خريطة  )1( موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة للوطن العربي

 الموقع والحدود

أهداف الدرس
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الوحدة  الثانية
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

الحظ الخريطة )1(، ثم أجب عن السؤالين اآلتيين:
1 - أين يقع إقليم شبه الجزيرة العربية بالنسبة للوطن العربي؟

2 - ما أهم المضايق التي تشرف عليها دول إقليم شبه الجزيرة العربية؟
يتضح من الخريطة أن إقليم شبه الجزيرة العربية يقع إفي الجزء الشرقي 

من الوطن العربي.
: دول الهالل الخصيب )العراق وبالد الشام(.

اً
ويحده شماال

ا: البحر العربي، خليج عدن، والمحيط الهندي. وجنوباً
ا: البحر األحمر. وغرباً

ا: خليج عمان والخليج العربي.
اً
وشرق

ويشرف إقليم شبه الجزيرة العربية على ثالثة مضايق بحرية، هي: مضيق 
باب المندب، مضيق هرمز، ومضايق تيران )عند مدخل خليج العقبة(.

أقطار اإلقليم

   تضم شبه الجزيرة العربية سبع دول هي: الجمهورية اليمنية، والمملكة 
العربية السعودية، وسلطنة ُعمان، واإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، 

ومملكة البحرين، والكويت.
 استنتج من الخريطة )2( عواصم دول اإلقليم.

-  تبلغ المساحة اإلجمالية لدول اإلقليم 2,972,425كم2.

-  تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة األولى من حيث المساحة، ثم 

اليمن، ثم ُعمان، ثم اإلمارات، ثم الكويت، فقطر، فالبحرين.

المساحة

30

الوحدة  الثانية

خريطة)2( مساحة دول إقليم شبه الجزيرة العربية

أهمية الموق�ع

يتميز موقع إقليم شبه الجزيرة العربية بمزايا متعددة، أهمها:
1-األهمية اإلستراتيجية: 

مهمة  مائية  ممرات  على  ويشرف  العالم،  من  متوسطة  منطقة  في  يقع 
بالنسبة للمالحة العالمية.

2- األهمية الدينية: 
وجود األماكن المقدسة فيها مثل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

3- األهمية الحضارية: 
قامت عليها الحضارات منذ أقدم العصور مثل الحضارات اليمنية القديمة.

4- األهمية االقتصادية: 
وجود ثروات اقتصادية كبيرة، ومنها: الثروة النفطية، والثروة الغازية.
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2- األهمية الدينية: 
وجود األماكن المقدسة فيها مثل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

3- األهمية الحضارية: 
قامت عليها الحضارات منذ أقدم العصور مثل الحضارات اليمنية القديمة.

4- األهمية االقتصادية: 
وجود ثروات اقتصادية كبيرة، ومنها: الثروة النفطية، والثروة الغازية.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1- امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ-  يقع إقليم شبه الجزيرة العربية في الجزء ................. من الوطن العربي.

ب- يحد إقليم شبه الجزيرة العربية من الشمال إقليم ..................... 

    ومن الجنوب .................، .....................، ...................... 

    ومن الشرق .................، ....................      ومن الغرب ................

2 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

.)    (  أ - أكبر الدول مساحة في شبه الجزيرة العربية هي الجمهورية اليمنية 

.)    (  ب- يربط مضيق باب المندب بين البحر األحمر وخليج عدن 

3 - وضح أهمية موقع إقليم شبه الجزيرة العربية.

4 - اكتب على خريطة صماء أسماء دول إقليم شبه الجزيرة العربية، وعواصمها.

اً

أسئلة الدرس 

ا عليها  قم مع زمالئك برسم خريطة إلقليم شبه الجزيرة العربية موضحاً

دول اإلقليم وأسماء العواصم وأهم المضايق البحرية التي يشرف عليها، ثم 

علقها في صفك.

 

يتحكم إقليم شبه الجزيرة العربية بعدد من المضايق البحرية،   

ما أهمية ذلك من وجهة نظرك؟

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

32

الوحدة  الثانية

العربية،  إقليم شبه الجزيرة  الحظ خريطة تضاريس 

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم شبه الجزيرة العربية الثاني

خريطة  )1( تضاريس إقليم شبه الجزيرة العربية

   التضاريس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:

1- تحدد على الخريطة الطبيعية إلقليم شبه الجزيرة العربية أنواع التضاريس.

2- تذكر أهم مصادر المياه في إقليم شبه الجزيرة العربية.

3- تصف الُمناخ في إقليم شبه الجزيرة العربية.

4- تسمي أنواع النبات الطبيعي في إقليم شبه الجزيرة العربية.

5 - تقدر أهمية المياه في  إقليم شبه الجزيرة العربية. 

ثم أجب عن السؤال اآلتي: حدد مواقع: السهول، والصحاري، والجبال، والهضاب.       

أهداف الدرس
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الوحدة  الثانية

العربية،  إقليم شبه الجزيرة  الحظ خريطة تضاريس 

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم شبه الجزيرة العربية الثاني

خريطة  )1( تضاريس إقليم شبه الجزيرة العربية

   التضاريس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:

1- تحدد على الخريطة الطبيعية إلقليم شبه الجزيرة العربية أنواع التضاريس.

2- تذكر أهم مصادر المياه في إقليم شبه الجزيرة العربية.

3- تصف الُمناخ في إقليم شبه الجزيرة العربية.

4- تسمي أنواع النبات الطبيعي في إقليم شبه الجزيرة العربية.

5 - تقدر أهمية المياه في  إقليم شبه الجزيرة العربية. 

ثم أجب عن السؤال اآلتي: حدد مواقع: السهول، والصحاري، والجبال، والهضاب.       

أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتضح لك من دراسة الخريطة أن سطح شبه الجزيرة العربية ينقسم إلى:
1( الجبال: جبال شبه الجزيرة العربية تنقسم إلى : جبال اليمن، وعسير، والحجاز، كما 
توجد في سلطنة عمان سالسل جبلية أهمها الجبل األخضر، وجبال اليمن أعلى 

ا، . جبال شبه الجزيرة، وفيها: قمة جبل النبي شعيب، ويبلغ ارتفاعه 3666 متراً

2( الهضاب: وتشغل مساحة واسعة من اإلقليم أهمها: هضبة حضرموت، وهضبة 
نجد وتغطي الصحاري أجزاء واسعة منها، مثل صحراء الربع الخالي، وصحراء 

الدهناء، وصحراء النفود.
3( السهول: يضم إقليم شبه الجزيرة العربية السهول اآلتية:

  أ - السهول الساحلية الغربية: تطل على البحر األحمر.
ب- السهول الساحلية الجنوبية: تطل على البحر العربي وخليج عدن.

ج�- السهول الساحلية الشرقية: تطل على البحر العربي وخليج ُعمان.  

  الُمناخ والنبات الطبيعي

اليمن  )في  العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  يسود  صيفي:  موسمي  ُمناخ   )1
الرياح  بسبب  المرتفعات؛  على  تسقط  صيفيه  وأمطاره  أساسي(  بشكل 
ا، وتنمو فيه: أشجار  الموسمية الجنوبية الغربية الرطبة، أما الشتاء فجاف غالباً
َرض، والسنط، واللبان، والطلح، والحناء.

َ
ل، والشمر، والق

ْ
ث
َ
در(، واأل الدوم )السِّ

المياه 

إقليم شبه الجزيرة العربية فقير في مصادرالمياه؛ وذلك ألن معظم 

أراضيه صحراوية وشبه صحراوية، وال يوجد فيه أنهار، وتتركز الزراعة في 

األجزاء الجنوبية؛ حيث تتوفر كمية كافية من األمطار. 

34

الوحدة  الثانية

بالتعاون مع زمالئك قم بإعداد مجلة حائطية تكتب عليها مقاالت 

مدعمة بالصور عن الصحاري في شبة الجزيرة العربية.

ن����ش����اط
خريطة )2(الُمناخ في إقليم شبه الجزيرة العربية

����ا	
ا��� ا��ا��� �� ��� ا�����ة ا��
���� ����

���� ���ي
�اوي�� ����

2( ُمناخ موسمي شتوي: يسود منطقة الجبل األخضر بعمان، وتسقط األمطار شتاءاً 
العربي  للخليج  الجافة  الشرقية  الشمالية  الرياح  عبور  بسبب  المرتفعات؛  على 
وخليج عمان وتشبعها ببخار الماء، أما الصيف فحار جاف، وتنمو فيه: نباتات 

الحنظل، والتين الشوكي.
ا  ا وبارداً

اً
ا صيف 3( ُمناخ  صحراوي: يسود معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، ويكون حاّراً

ار. بَّ ، وتنمو فيه نباتات صحراوية مثل الصَّ شتاءاً

 

الجزيرة  إقليم شبه  الخالي مساحة واسعة من  الربع  تشغل صحراء   

العربية فما الدول التي تشترك فيها؟ )استعن بمعلمك(.

بطاقة تفكير
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الوحدة  الثانية

بالتعاون مع زمالئك قم بإعداد مجلة حائطية تكتب عليها مقاالت 

مدعمة بالصور عن الصحاري في شبة الجزيرة العربية.

ن����ش����اط
خريطة )2(الُمناخ في إقليم شبه الجزيرة العربية

����ا	
ا��� ا��ا��� �� ��� ا�����ة ا��
���� ����

���� ���ي
�اوي�� ����

2( ُمناخ موسمي شتوي: يسود منطقة الجبل األخضر بعمان، وتسقط األمطار شتاءاً 
العربي  للخليج  الجافة  الشرقية  الشمالية  الرياح  عبور  بسبب  المرتفعات؛  على 
وخليج عمان وتشبعها ببخار الماء، أما الصيف فحار جاف، وتنمو فيه: نباتات 

الحنظل، والتين الشوكي.
ا  ا وبارداً

اً
ا صيف 3( ُمناخ  صحراوي: يسود معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، ويكون حاّراً

ار. بَّ ، وتنمو فيه نباتات صحراوية مثل الصَّ شتاءاً

 

الجزيرة  إقليم شبه  الخالي مساحة واسعة من  الربع  تشغل صحراء   

العربية فما الدول التي تشترك فيها؟ )استعن بمعلمك(.

بطاقة تفكير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - أكمل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ – أعلى قمة في إقليم شبه الجزيرة العربية قمة .................

ب- توجد في إقليم شبه الجزيرة العربية هضبة ............. 

     وهضبة ...................

ج�- من الصحاري في إقليم شبه الجزيرة العربية صحراء ........... 

      و ........... و..............

2 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

ا في إقليم شبه الجزيرة العربية  )    (.
اً
أ – اعتدال درجة الحرارة صيف

.)    ( ب- تسقط األمطار شتاءاً على الجبل األخضر في ُعمان 

ج�- معظم النبات الطبيعي في إقليم شبه الجزيرة العربية ال يقاوم الجفاف                

.)    (                                                                                              

3 - اذكر مصادر المياه في إقليم شبه الجزيرة العربية.

ا عليها التضاريس. 4- ارسم خريطة إلقليم شبه الجزيرة العربية موضحاً

أسئلة الدرس 

36

الوحدة  الثانية

خريطة توزيع السكان في إقليم شبه الجزيرة العربية

ا  بلغ عدد سكان دول شبه الجزيرة العربية حوالي 85 مليون نسمة تقريباً

حسب تقديرات عام 2018م.

 توزي����ع السكان 

ت���الح���ظ م���ن خ��ري��ط��ة 

مناطق  أن  السكان  توزيع 

ش��ب��ه ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 

تختلف من حيث الكثافة 

النحو  ع��ل��ى  ال��س��ك��ان��ي��ة، 

اآلتي:

الدرس

السكان واألنشطة االقتصادية الثالث

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد سكان إقليم شبه الجزيرة العربية.

د على خريطة إقليم شبه الجزيرة العربية مناطق التركز السكاني.
ِّ
2 - تحد

ن العوامل المؤثرة في توزيع سكان إقليم شبه الجزيرة العربية. 3 - تبيِّ
4 - توضح أهم األنشطة االقتصادية للسكان في إقليم شبه الجزيرة العربية.

5- تقرأ الجداول المتعلقة باالنشطة االقتصادية لسكان إقليم شبه الجزيرة العربية.
6 - تقدر أهمية الزراعة والرعي لدول إقليم شبه الجزيرة العربية.

أهداف الدرس

عدد السكان 
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الوحدة  الثانية

خريطة توزيع السكان في إقليم شبه الجزيرة العربية

ا  بلغ عدد سكان دول شبه الجزيرة العربية حوالي 85 مليون نسمة تقريباً

حسب تقديرات عام 2018م.

 توزي����ع السكان 

ت���الح���ظ م���ن خ��ري��ط��ة 

مناطق  أن  السكان  توزيع 

ش��ب��ه ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 

تختلف من حيث الكثافة 

النحو  ع��ل��ى  ال��س��ك��ان��ي��ة، 

اآلتي:

الدرس

السكان واألنشطة االقتصادية الثالث

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد سكان إقليم شبه الجزيرة العربية.

د على خريطة إقليم شبه الجزيرة العربية مناطق التركز السكاني.
ِّ
2 - تحد

ن العوامل المؤثرة في توزيع سكان إقليم شبه الجزيرة العربية. 3 - تبيِّ
4 - توضح أهم األنشطة االقتصادية للسكان في إقليم شبه الجزيرة العربية.

5- تقرأ الجداول المتعلقة باالنشطة االقتصادية لسكان إقليم شبه الجزيرة العربية.
6 - تقدر أهمية الزراعة والرعي لدول إقليم شبه الجزيرة العربية.

أهداف الدرس

عدد السكان 
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1( مناطق كثيفة السكان:

الصيفية  وأمطارها  المعتدل  مناخها  بسبب  )اليمن(؛  العربية  الجزيرة  غرب  جنوب   -

وتربتها الخصبة.

-  هضبة نجد.

- مناطق إنتاج النفط والغاز.

وهذه الكثافة السكانية نتيجة الُمناخ المعتدل، واألمطار، والتربة الخصبة، وقدسية 

األماكن المقدسة، وسواحل الخليج العربي؛ لوجود ثروة نفطية وغازية هائلة.

2( مناطق نادرة السكان:

-  المناطق الصحراوية.

1 ( الزراعة والرعي:

أه����م ال��م��ح��اص��ي��ل: 

ال���ت���م���ور، ال��ع��ن��ب، 

القمح.  القطن،  البن، 

ال���ش���ع���ي���ر، ال������ذرة، 

السمسم.
جدول )1( الزراعة  في إقليم شبه الجزيرة العربية

العوامل المؤثرةمناطق الزراعة

-مرتفعات اليمن وعسير، والحجاز.
-الجبل األخضر ُعمان.

-الواحات وسط شبه الجزيرة. 

- خصوبة التربة. 
- األمطار.

- تنوع الُمناخ.
- توفر المياه الجوفية.

تتنوع األنشطة االقتصادية في دول شبه الجزيرة العربية، وأبرزها:

2( صيد األسماك: 
يعمل بعض السكان في اإلقليم بصيد األسماك في سواحل البحر األحمر 
اإلقليم  دول  أكبر  الجمهوريةاليمنية  وتعد  العربي،  والخليج  العربي  والبحر 
ا لألسماك، ومن أهم أنواعها: )شروخ - تونة - جحش - هامور - جمبري(.  إنتاجاً

األنشطة االقتصادية

مناطق الرعي:  سفوح الجبال، الواحات، الصحراء، وشبه الصحراء.

أهم الحيوانات: أبقار، أغنام، إبل، خيول.

38

الوحدة  الثانية

3( الصناعة وأهم المع��ادن:

4( السياح�ة:

أهم المعادن أهم الصناعات

- البترول.

- الحديد.

- الذهب.

- تكرير النفط )جميع دول اإلقليم(.  
- الصناعات الغذائية )اليمن -السعودية - عمان(.

- الصناعات النسيجية. 
- الصناعات الحرفية واليدوية.     
- اإلسمنت)جميع دول اإلقليم(.

- األلومنيوم )البحرين - اإلمارات(. 
- األسمدة )قطر - السعودية(.

المناطقأنواع السياحة

-  سياحة طبيعية وترفيهية.

-  سياحة تاريخية و)أثرية(.
-  سياحة دينية.

العربية  ال��ج��زي��رة  ش��ب��ه  دول  ك��ل    -
ا الجمهورية اليمنية.  وخصوصاً

-   السعودية )مكة – المدينة(.

جدول )2( المعادن والصناعات

جدول )3( أنواع السياحة ومناطقها

5( التجارة :

أهم الصادراتأهم الواردات

-  اآلآلت والمعدات الثقيلة.
-  وسائل النقل.

-  األدوات الكهربائية.
-  المواد الغذائية.

-   البترول والغاز الطبيعي - األسمدة 

- ال��ج��ل��ود - ال��ت��م��ور - ال��ب��خ��ور - 

األسماك - الزبيب - العسل.

جدول )4( أهم الواردات والصادرات في اإلقليم
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الوحدة  الثانية

3( الصناعة وأهم المع��ادن:

4( السياح�ة:

أهم المعادن أهم الصناعات

- البترول.

- الحديد.

- الذهب.

- تكرير النفط )جميع دول اإلقليم(.  
- الصناعات الغذائية )اليمن -السعودية - عمان(.

- الصناعات النسيجية. 
- الصناعات الحرفية واليدوية.     
- اإلسمنت)جميع دول اإلقليم(.

- األلومنيوم )البحرين - اإلمارات(. 
- األسمدة )قطر - السعودية(.

المناطقأنواع السياحة

-  سياحة طبيعية وترفيهية.

-  سياحة تاريخية و)أثرية(.
-  سياحة دينية.

العربية  ال��ج��زي��رة  ش��ب��ه  دول  ك��ل    -
ا الجمهورية اليمنية.  وخصوصاً

-   السعودية )مكة – المدينة(.

جدول )2( المعادن والصناعات

جدول )3( أنواع السياحة ومناطقها

5( التجارة :

أهم الصادراتأهم الواردات

-  اآلآلت والمعدات الثقيلة.
-  وسائل النقل.

-  األدوات الكهربائية.
-  المواد الغذائية.

-   البترول والغاز الطبيعي - األسمدة 

- ال��ج��ل��ود - ال��ت��م��ور - ال��ب��خ��ور - 

األسماك - الزبيب - العسل.

جدول )4( أهم الواردات والصادرات في اإلقليم
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

أ – النفط عماد النهضة االقتصادية لدول إقليم شبه الجزيرة العربية)     (.

ب- تنتشر الزراعة في كل أقطار إقليم شبه الجزيرة العربية    )     (.  

ج�- صناعة تكرير النفط من الصناعات المهمة في إقليم شبه الجزيرة العربية       

.)       (                                                                                               

ز السكان في الجمهورية اليمنية.
ُّ
2 - علل: ترك

د صادرات وواردات إقليم شبه الجزيرة العربية.
ِّ
3 - عد

ن أنواع السياحة في إقليم شبه الجزيرة العربية. 4 - بيِّ

أسئلة الدرس 

االقتصادي في  بالنشاط  تتعلق  ا  بالتعاون مع زمالئك أجمع صوراً

إقليم شبه الجزيرة العربية ثم ألصقها على جدار الصف. 

ن����ش����اط

لماذا يندر السكان في المناطق الصحراوية؟

تفكير بطاقة 

40

الوحدة  الثانية

1 - وضح ما يأتي:

 أ-  أهمية موقع إقليم شبه الجزيرة العربية.

ب- التضاريس في إقليم شبه الجزيرة العربية.

2 - أكمل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ-  تنتشر الزراعة في الجمهورية اليمنية وعسير بسبب ........ و ........... 

و ...........

ب-  دول إقليم شبه الجزيرة العربية من المناطق .............. للسياح.

3- اذكر أهم الممرات المائية  إلقليم شبه الجزيرة العربية.

4- ما أهم الصناعات في شبه الجزيرة العربية؟

5- ارسم في دفترك خريطة إلقليم شبه الجزيرة العربية، ووضح عليها مناطق 

توزيع السكان.

تقويم الوحدة الثانية
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الوحدة  الثانية

1 - وضح ما يأتي:

 أ-  أهمية موقع إقليم شبه الجزيرة العربية.

ب- التضاريس في إقليم شبه الجزيرة العربية.

2 - أكمل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ-  تنتشر الزراعة في الجمهورية اليمنية وعسير بسبب ........ و ........... 

و ...........

ب-  دول إقليم شبه الجزيرة العربية من المناطق .............. للسياح.

3- اذكر أهم الممرات المائية  إلقليم شبه الجزيرة العربية.

4- ما أهم الصناعات في شبه الجزيرة العربية؟

5- ارسم في دفترك خريطة إلقليم شبه الجزيرة العربية، ووضح عليها مناطق 

توزيع السكان.

تقويم الوحدة الثانية
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

الوحدة 
إقليم الهالل الخصيبالثالثة

ال��������������������دروس

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

1- توضح أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب.

2- تذكر مساحة إقليم الهالل الخصيب وتسمى أقطاره.

الخصيب،  الهالل  إقليم  في  التضاريس  أشكال  توضح   -3

وتذكر أهم أنهاره.

ِصَف ُمَناخ إقليم الهالل الخصيب، وتسمي أهم النباتات 
َ
4- ت

الطبيعية فيه                                                                                                                      .

على  وتحدد  الخصيب  الهالل  إقليم  سكان  عدد  تذكر   -5

الخريطة مناطق تركزهم.

الهالل  إقليم  لسكان  االقتصادية  األنشطة  أه��م  توضح   -6

الخصيب.

7- ترسم خرائط طبيعية واقتصادية إلقليم الهالل الخصيب.

ر أهمية الثروات الطبيعية في إقليم الهالل الخصيب.
ِّ
8- تقد

عنوانهالدرس

األول 
الثاني
الثالث

 موقع وحدود إقليم الهالل الخصيب.
 المظاهر الطبيعية إلقليم الهالل الخصيب.

 السكان واألنشطة االقتصادية.

41

اجلمهورية العراقيةالـمملكة األردنية اهلامشية

اجلمهورية اللبنانيةدولة فلسطني

اجلمهورية العربية السورية

اجلمهورية العراقيةالـمملكة األردنية اهلامشية

اجلمهورية اللبنانيةدولة فلسطني

اجلمهورية العربية السورية

اجلمهورية العراقيةالـمملكة األردنية اهلامشية

اجلمهورية اللبنانيةدولة فلسطني

اجلمهورية العربية السورية

اأهـداف الوحدة

اهلل اأكبر

42

الوحدة  الثالثة

  خريطة )1( موقع الهالل الخصيب بالنسبة للوطن العربي

الدرس

 األول
موقع وحدود إقليم الهالل الخصيب

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
د على الخريطة موقع إقليم الهالل الخصيب بالنسبة للوطن العربي.

ِّ
1- تحد

ن حدود إقليم الهالل الخصيب.       2 - تبيِّ
3- تذكر مساحة إقليم الهالل الخصيب.

4- توضح أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب. 
5- ترسم خريطة أقطار إقليم الهالل الخصيب.
ر أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب.

ِّ
6- تقد

الموقع والحدود

الحظ الخريطة )1(، ثم حدد موقع إقليم الهالل الخصيب من الوطن العربي:

-  يقع إقليم الهالل الخصيب في الجهة الشمالية الشرقية من الوطن العربي،
-  غرًبا: البحر المتوسط ومصر. ا: إيران.  

ً
-  يحده شرق

-  جنوًبا: الكويت والمملكة العربية السعودية. : تركيا.                       
ً

-  شماال

أهداف الدرس
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الوحدة  الثالثة

  خريطة )1( موقع الهالل الخصيب بالنسبة للوطن العربي

الدرس

 األول
موقع وحدود إقليم الهالل الخصيب

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
د على الخريطة موقع إقليم الهالل الخصيب بالنسبة للوطن العربي.

ِّ
1- تحد

ن حدود إقليم الهالل الخصيب.       2 - تبيِّ
3- تذكر مساحة إقليم الهالل الخصيب.

4- توضح أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب. 
5- ترسم خريطة أقطار إقليم الهالل الخصيب.
ر أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب.

ِّ
6- تقد

الموقع والحدود

الحظ الخريطة )1(، ثم حدد موقع إقليم الهالل الخصيب من الوطن العربي:

-  يقع إقليم الهالل الخصيب في الجهة الشمالية الشرقية من الوطن العربي،
-  غرًبا: البحر المتوسط ومصر. ا: إيران.  

ً
-  يحده شرق

-  جنوًبا: الكويت والمملكة العربية السعودية. : تركيا.                       
ً

-  شماال

أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

العراق، األردن، سوريا، فلسطين، لبنان.

 خريطة )2( أقطار الهالل الخصيب ومساحاتها

  يقدر إجمالي مساحة دول الهالل الخصيب بحوالي 747,029 كم2

ا لألسباب اآلتية: ا مهّمً يحتل إقليم الهالل الخصيب موقًعا جغرافّيً

 1- ظهور حضارات قديمة فيه، مثل: البابلية في العراق، والفينيقية في  

     سوريا ولبنان، والكنعانية في فلسطين.

 2- وجود األماكن المقدسة في فلسطين.

 3- يتوافر فيه موارد اقتصادية مهمة، مثل: النفط، والغاز الطبيعي، 

      وأراٍض خصبة، ومياه .

أهمية الموقع

أقطار اإلقليم

المساح�ة

44

الوحدة  الثالثة

1 -  ارسم في دفترك خريطة الوطن العربي وحدد عليها إقليم الهالل الخصيب.

2- ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة:

أ- يحد إقليم الهالل الخصيب غرًبا:

3.البحر المتوسط ومصر. 2.إيران.    1. تركيا.   

ب- تبلغ مساحة إقليم الهالل الخصيب:

1. )651.000كم2( 

2. )747,029كم2( 

3. )1.450,000كم2(

3 - اذكر أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب.

4 - َسمِّ أقطار الهالل الخصيب، وعواصمها.

بالتعاون مع زمالئك، قم برسم خريطة إقليم الهالل الخصيب، موضًحا 
عليها أقطار اإلقليم.

ما أهمية موقع دولة فلسطين بالنسبة إلقليم الهالل الخصيب؟

أسئلة الدرس 

ن����ش����اط

بطاقة تفكير
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الوحدة  الثالثة

1 -  ارسم في دفترك خريطة الوطن العربي وحدد عليها إقليم الهالل الخصيب.

2- ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة:

أ- يحد إقليم الهالل الخصيب غرًبا:

3.البحر المتوسط ومصر. 2.إيران.    1. تركيا.   

ب- تبلغ مساحة إقليم الهالل الخصيب:

1. )651.000كم2( 

2. )747,029كم2( 

3. )1.450,000كم2(

3 - اذكر أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب.

4 - َسمِّ أقطار الهالل الخصيب، وعواصمها.

بالتعاون مع زمالئك، قم برسم خريطة إقليم الهالل الخصيب، موضًحا 
عليها أقطار اإلقليم.

ما أهمية موقع دولة فلسطين بالنسبة إلقليم الهالل الخصيب؟

أسئلة الدرس 

ن����ش����اط

بطاقة تفكير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

  يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:

1- تذكر أنواع التضاريس في إقليم الهالل الخصيب.

 2- تحدد على الخريطة أهم األنهار في إقليم الهالل الخصيب.

ا وشتاًء.
ً
 3- تصف ُمناخ إقليم الهالل الخصيب صيف

 4- تسمي أنواع النبات الطبيعي في  إقليم الهالل الخصيب.

5- ترسم خريطة األقاليم الُمناخية في إقليم الهالل الخصيب.

ر أهمية األنهار في إقليم الهالل الخصيب.
ِّ
6- تقد

 الحظ خريطة التضاريس للهالل الخصيب لتتعرف أقسام التضاريس في اإلقليم.

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم الهالل الخصيب الثاني

 خريطة )1( تضاريس إقليم الهالل الخصيب

التضاريس

  أهداف الدرس

46

الوحدة  الثالثة

 تجري في إقليم الهالل الخصيب العديد من األنهار أهمها:
1( نهر الفرات: ينبع من تركيا، ويمر باألراضي السورية والعراقية.

2( نهر دجلة: ينبع من جنوب شرق تركيا، ويمر بالعراق ويلتقي نهر الفرات 

في مجرى شط العرب.

3( نهر الليطاني: ينبع من لبنان، ويصب في البحر المتوسط.

4( نهر العاصي: ينبع من لبنان، ويمر بسوريا ليصب في البحر المتوسط.

5( نهر األردن: ينبع من الحدود السورية اللبنانية، ويمر بفلسطين واألردن، 

ويصب في البحر الميت.

المياه

1( الجبال:

جبال  الشمال  وفي  الشرقي،  الشمال  في  وكردستان  زاجروس  أهمها: جبال   

طوروس، وفي الغرب مرتفعات الشام الممتدة من جبال طوروس في الشمال 

إلى خليج العقبة في الجنوب.

2( الهضاب:

عرف ببادية الشام .
ُ
 وتقع في الجزء الجنوبي من اإلقليم، وت

3( السهول:  وتنقسم إلى:

    أ - السهول الساحلية الغربية: تمتد محاذية لسواحل البحر المتوسط.

   ب- السهول الداخلية: تتمثل في السهول الواقعة على ضفاف نهري دجلة 

والفرات، وسهول األغوار والبقاع.
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الوحدة  الثالثة

 تجري في إقليم الهالل الخصيب العديد من األنهار أهمها:
1( نهر الفرات: ينبع من تركيا، ويمر باألراضي السورية والعراقية.

2( نهر دجلة: ينبع من جنوب شرق تركيا، ويمر بالعراق ويلتقي نهر الفرات 

في مجرى شط العرب.

3( نهر الليطاني: ينبع من لبنان، ويصب في البحر المتوسط.

4( نهر العاصي: ينبع من لبنان، ويمر بسوريا ليصب في البحر المتوسط.

5( نهر األردن: ينبع من الحدود السورية اللبنانية، ويمر بفلسطين واألردن، 

ويصب في البحر الميت.

المياه

1( الجبال:

جبال  الشمال  وفي  الشرقي،  الشمال  في  وكردستان  زاجروس  أهمها: جبال   

طوروس، وفي الغرب مرتفعات الشام الممتدة من جبال طوروس في الشمال 

إلى خليج العقبة في الجنوب.

2( الهضاب:

عرف ببادية الشام .
ُ
 وتقع في الجزء الجنوبي من اإلقليم، وت

3( السهول:  وتنقسم إلى:

    أ - السهول الساحلية الغربية: تمتد محاذية لسواحل البحر المتوسط.

   ب- السهول الداخلية: تتمثل في السهول الواقعة على ضفاف نهري دجلة 

والفرات، وسهول األغوار والبقاع.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

ن من الخريطة )2( أن الهالل الخصيب ينقسم إلى ثالثة أقاليم ُمناخية: يتبيِّ

 خريطة )2( الُمناخ وتوزيع النبات الطبيعي في إقليم الهالل الخصيب

1( إقليم ُمناخ البحر المتوسط: يسود السواحل الغربية المطلة على البحر 

ا، دافئ ممطر شتاًء، ويمتد إلى شمال 
ً
المتوسط، ويمتاز بأنه حار جاف صيف

العراق، وتنمو فيه الغابات بسبب توفر المياه، وأهم أشجار هذا اإلقليم: األرز، 

والصنوبر، وتعرف بنباتات البحر المتوسط.

البحر  إقليم  بين  الواقعة  المناطق  في  يسود  الصحراوي:  شبه   الُمناخ  إقليم   )2

ا، بارد شتاًء، وتنمو 
ً
المتوسط وإقليم المناخ الصحراوي، ويمتاز بأنه حار صيف

فيه الحشائش القصيرة.

3( إقليم الُمناخ الصحراوي:

نباتات  بارد شتاًء، وتنمو فيه  ا، 
ً
بأنه حار صيف  يسود جنوب اإلقليم، ويمتاز 

صحراوية كالصّبار.

الُمناخ والنبات الطبيعي

48

الوحدة  الثالثة

 جدول ُمناخ إقليم الهالل الخصيب في الصيف والشتاء

ا
ً
شتاًءصيف

- ترتفع درجة الحرارة 

خ��اص��ة ف��ي األج���زاء 

والمناطق  الجنوبية 

وال  ال��م��ن��خ��ف��ض��ة، 

تسقط أمطار.

-  تنخفض درجة الحرارة خصوًصا على المرتفعات 

والصحراء، وتكون دافئة في األغوار األردنية.

-  تسقط األمطار بسبب الرياح اآلتية من البحر 

المرتفعات  على  غزيرة  وتكون  المتوسط، 

ا.
ً
الغربية، وتقل كلما اتجهنا شرق

ن الجدول اآلتي ُمناخ إقليم الهالل الخصيب في الصيف والشتاء: ويبيِّ

ن����ش����اط

وضح على الخريطة الصماء للهالل 

اِبلة ما يأتي:
َ
الخصيب الُمق

أ- هضبة بادية الشام.

ب- نهر الفرات.

ج�- إقليم ُمناخ البحر المتوسط.

ما سبب تسمية دول الهالل الخصيب بهذه التسمية؟ )استعن بمعلمك(

1 - اذكر أقسام التضاريس في إقليم الهالل الخصيب.

2 - ما أهم األنهار التي تجري في إقليم الهالل الخصيب؟

ا وشتاًء في إقليم الهالل الخصيب.
ً
3 - قارن بين الُمناخ صيف

4 - ارسم خريطة توزيع النبات الطبيعي في إقليم الهالل الخصيب.

أسئلة الدرس 

بطاقة تفكير
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الوحدة  الثالثة

 جدول ُمناخ إقليم الهالل الخصيب في الصيف والشتاء

ا
ً
شتاًءصيف

- ترتفع درجة الحرارة 

خ��اص��ة ف��ي األج���زاء 

والمناطق  الجنوبية 

وال  ال��م��ن��خ��ف��ض��ة، 

تسقط أمطار.

-  تنخفض درجة الحرارة خصوًصا على المرتفعات 

والصحراء، وتكون دافئة في األغوار األردنية.

-  تسقط األمطار بسبب الرياح اآلتية من البحر 

المرتفعات  على  غزيرة  وتكون  المتوسط، 

ا.
ً
الغربية، وتقل كلما اتجهنا شرق

ن الجدول اآلتي ُمناخ إقليم الهالل الخصيب في الصيف والشتاء: ويبيِّ

ن����ش����اط

وضح على الخريطة الصماء للهالل 

اِبلة ما يأتي:
َ
الخصيب الُمق

أ- هضبة بادية الشام.

ب- نهر الفرات.

ج�- إقليم ُمناخ البحر المتوسط.

ما سبب تسمية دول الهالل الخصيب بهذه التسمية؟ )استعن بمعلمك(

1 - اذكر أقسام التضاريس في إقليم الهالل الخصيب.

2 - ما أهم األنهار التي تجري في إقليم الهالل الخصيب؟

ا وشتاًء في إقليم الهالل الخصيب.
ً
3 - قارن بين الُمناخ صيف

4 - ارسم خريطة توزيع النبات الطبيعي في إقليم الهالل الخصيب.

أسئلة الدرس 

بطاقة تفكير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:

كر عدد السكان في إقليم الهالل الخصيب.
ْ
ذ

َ
1 - ت

د مناطق التركز السكاني في  إقليم الهالل الخصيب.
ِّ
2 - تحد

3 - توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان  إقليم الهالل الخصيب.   

4- تقرأ الجداول المتعلقة باألنشطة االقتصادية لسكان  إقليم الهالل الخصيب.                          

5- ترسم خريطة األنشطة االقتصادية في إقليم الهالل الخصيب.

ر عن أثر األنهار في توزيع سكان إقليم الهالل الخصيب. 6- تعبِّ

الدرس

 الثالث
السكان واألنشطة االقتصادية

عام  تقريًبا  نسمة  مليون   )77( الخصيب  الهالل  إقليم  سكان  عدد  بلغ 

2018م.

عدد السك��ان

توزيع السك��ان

يتركز السكان بكثافة في المناطق الزراعية بالقرب من األنهار، لتوفر التربة 

ا، 
ً
الخصبة والمياه والمناطق غزيرة المطر، وُيعتَبر العراق أكبر أقطار اإلقليم سكان

تليه سوريا ثم األردن ثم فلسط��������ين، وأخيًرا لبنان.

أهداف الدرس

  األنشطه االقتصادية

الحظ خريطة األنشطة االقتصادية، وستجد أن أبرز األنشطة االقتصادية 
في اإلقليم على النحو اآلتي:

50

الوحدة  الثالثة

1( الزراعة والرعي:

3( الصناعة وأهم المع��ادن:

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل الزراعة

السهول الساحلية الغربية.

السهول الداخلية الفيضية.

تتركز في األجزاء الجنوبية في اإلقليم، 

العشب. وينمو  األمطار  تقل  حيث 

الزيتون، النخيل، الفواكه، 

الحمضيات، الخضروات.

المناطقأهم المعادن

- البترول.

- الغاز الطبيعي.

- الفوسفات.

العراق، سوريا.

العراق، سوريا.

األردن، سوريا، العراق.

 جدول )2( أهم الصناعات والمعادن في اإلقليم

 جدول )1( مناطق الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية ومناطق الرعي

2( صيد األسماك:
المطلة  السواحل  اإلقليم بدرجة أساسية في  تتركز مصايد األسماك في 

على البحر المتوسط في كل من سوريا ولبنان وفلسطين.

أهم الصناعات
- الصناعات الغذائية.

- الصناعات النسيجية.
- الصناعات البتروكيميائية.

- الصناعات الحرفية واليدوية.

 خريطة أبرز األنشطة االقتصادية في إقليم الهالل الخصيب
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الوحدة  الثالثة

1( الزراعة والرعي:

3( الصناعة وأهم المع��ادن:

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل الزراعة

السهول الساحلية الغربية.

السهول الداخلية الفيضية.

تتركز في األجزاء الجنوبية في اإلقليم، 

العشب. وينمو  األمطار  تقل  حيث 

الزيتون، النخيل، الفواكه، 

الحمضيات، الخضروات.

المناطقأهم المعادن

- البترول.

- الغاز الطبيعي.

- الفوسفات.

العراق، سوريا.

العراق، سوريا.

األردن، سوريا، العراق.

 جدول )2( أهم الصناعات والمعادن في اإلقليم

 جدول )1( مناطق الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية ومناطق الرعي

2( صيد األسماك:
المطلة  السواحل  اإلقليم بدرجة أساسية في  تتركز مصايد األسماك في 

على البحر المتوسط في كل من سوريا ولبنان وفلسطين.

أهم الصناعات
- الصناعات الغذائية.

- الصناعات النسيجية.
- الصناعات البتروكيميائية.

- الصناعات الحرفية واليدوية.

 خريطة أبرز األنشطة االقتصادية في إقليم الهالل الخصيب
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

4( السياح�ة:

 جدول )3( أنواع السياحة والمناطق السياحية في اإلقليم

5( التجارة :

أهم الوارداتأهم  الصادرات

البترول، الفوسفات، الزيوت 

التمور، المنسوجات.

- الحبوب، األدوية، األدوات الكهربائية، السيارات، 

اآلالت، األسلحة، األجهزة اإللكترونية.
 جدول )4( أهم صادرات وواردات اإلقليم

لماذا يقل عدد السكان في جنوب الهالل الخصيب ؟ )استعن بمعلمك(

ا.
ً
ا من األقل إلى األكثر سكان

ً
رتب أقطار إقليم الهالل الخصيب تصاعدّي

ن����ش����اط

المنطقةأنواع السياحة

- سياحة دينية.
- سياحة تاريخية )أثرية(.

- سياحة طبيعية )ترفيهية(.

فلسطين - العراق.
كل دول اإلقليم.
كل دول اإلقليم.

بطاقة تفكير

52

الوحدة  الثالثة

1 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

أ- بلغ عدد سكان إقليم الهالل الخصيب عام 2018م )48( مليون نسمة       

.)    (                                                                                            

.) ز الزراعة في مناطق السهول الساحلية الغربية        ) 
ُّ
ب_ تترك

ج�- يشتهر  إقليم الهالل الخصيب بالبترول والغاز الطبيعي              )    (.

.) ر أقطار الهالل الخصيب السيارات         ) 
ِّ
د- تصد

 2 - علل لما يأتي:

ز السكان في السهول الفيضية.
ُّ
  أ- ترك

ز السياحة الدينية في فلسطين والعراق.
ُّ
ب- ترك

 3 - وضح أنواع السياحة في إقليم الهالل الخصيب.

4 - ارسم خريطة إلقليم الهالل الخصيب، ووضح عليها أبرز األنشطة االقتصادية.

أسئلة الدرس 
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الوحدة  الثالثة

1 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

أ- بلغ عدد سكان إقليم الهالل الخصيب عام 2018م )48( مليون نسمة       

.)    (                                                                                            

.) ز الزراعة في مناطق السهول الساحلية الغربية        ) 
ُّ
ب_ تترك

ج�- يشتهر  إقليم الهالل الخصيب بالبترول والغاز الطبيعي              )    (.

.) ر أقطار الهالل الخصيب السيارات         ) 
ِّ
د- تصد

 2 - علل لما يأتي:

ز السكان في السهول الفيضية.
ُّ
  أ- ترك

ز السياحة الدينية في فلسطين والعراق.
ُّ
ب- ترك

 3 - وضح أنواع السياحة في إقليم الهالل الخصيب.

4 - ارسم خريطة إلقليم الهالل الخصيب، ووضح عليها أبرز األنشطة االقتصادية.

أسئلة الدرس 
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1- ما أهمية موقع إقليم الهالل الخصيب؟
2 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ في 

كل مما يأتي:
ا إلى البحر المتوسط غرًبا.   

ً
أ – يمتد إقليم الهالل الخصيب من إيران شرق

)     (                                                                                           
)     ( ب- تبلغ مساحة إقليم الهالل الخصيب 560,450كم2. 
)     ( ج�- أكبر دول الهالل الخصيب من حيث المساحة سوريا.  
)     ( د-  ينبع نهر الفرات من تركيا. 
)     ( ه�- يحد إقليم الهالل الخصيب من جهة الشرق إيران. 
)     ( و�  الهالل الخصيب غني بالموارد الطبيعية المتعددة. 
)     ( ا. 

ً
ز- تسقط األمطار في إقليم الهالل الخصيب صيف

)     ( ح�- أطول سواحل الهالل الخصيب توجد على البحر المتوسط. 
ا لعدد السكان.

ً
ا وفق 3 - رتب دول الهالل الخصيب تنازلّيً

4- أكمل الفراغات اآلتية:
ا من الهالل الخصيب، وتتكون من أربعة أقطار  ْعَتَبُر جزًءا مهّمً

ُ
أ- بالد الشام ت

هي: ............. و ............. و ............... و.................. .
ب- يتصل الهالل الخصيب من جهة الجنوب الشرقي بالخليج ...............، 

ومن جهة الجنوب الغربي بخليج ............... .
السهول  هما:  الخصيب  الهالل  إقليم  في  السهول  من  نوعان  يوجد  ج�- 

................، والسهول .................. .
د- دول اإلقليم التي تنتج الفوسفات:  ...............  و.................. .

5- ارسم خريطة األنشطة االقتصادية في إقليم الهالل الخصيب.

تقويم الوحدة الثالثة

54

الوحدة  الثالثة

الفصل الدراسي الثاني
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الوحدة  الثالثة

الفصل الدراسي الثاني

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



55

جغرافية الوطن العربي للصف السادس

الوحدة 
الرابعة

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

1- توضح أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

2- تذكر مساحة إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر، وتسمي أقطاره.

3- توضح أنواع التضاريس في إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر، وتذكر أهم أنهاره.

ِصَف ُمناخ إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر، وتسمي أهم النباتات الطبيعية فيه.
َ
4- ت

القمر، وتحدد على الخريطة مناطق  القرن اإلفريقي وجزر  إقليم  5- تذكر عدد سكان 

توزيعهم.

6- توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

7- ترسم خرائط طبيعية وسكانية إلقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

8- تقرأ الجداول المتعلقة باألنشطة االقتصادية في إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر

عنوانهالدرس

األول 
الثاني
الثالث

 موقع وحدود إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.
 المظاهر الطبيعية إلقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

 السكان واألنشطة االقتصادية.

ال��������������������دروس

اأهـداف الوحدة

56

الوحدة  الرابعة

خريطة )1( موقع إقليم القرن اإلفريقي بالنسبة للوطن العربي

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
ُمر  بالنسبة للوطن العربي.

ُ
1- تحدد على الخريطة الموقع الجغرافي  إلقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
ن حدود إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق 2 - تبيِّ

ُمر.
ُ
3- تذكر مساحة إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
4 - ترسم خريطة ألقطار  إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق
ُمر.

ُ
5- يقدر أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

الموقع والحدود

ُمر أحد أقاليم الوطن العربي، ويقع في جنوب 
ُ
 القرن اإلفريقي وجزر الق

ُّ
ُيَعد

ا 
ً
 خليج عدن، وجنوًبا وشرق

ً
اإلفريقية، ويحده شماال القارة  في  العربي  الوطن 

ُمر فهي جزر تقع 
ُ
المحيط الهندي، وغرًبا أرتيريا وأثيوبيا وكينيا، أما جزر الق

في المحيط الهندي على مضيق موزمبيق.

الدرس

 األول
ُمر

ُ
موقع وحدود إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

 أهداف الدرس
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الوحدة  الرابعة

خريطة )1( موقع إقليم القرن اإلفريقي بالنسبة للوطن العربي

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
ُمر  بالنسبة للوطن العربي.

ُ
1- تحدد على الخريطة الموقع الجغرافي  إلقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
ن حدود إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق 2 - تبيِّ

ُمر.
ُ
3- تذكر مساحة إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
4 - ترسم خريطة ألقطار  إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق
ُمر.

ُ
5- يقدر أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

الموقع والحدود

ُمر أحد أقاليم الوطن العربي، ويقع في جنوب 
ُ
 القرن اإلفريقي وجزر الق

ُّ
ُيَعد

ا 
ً
 خليج عدن، وجنوًبا وشرق

ً
اإلفريقية، ويحده شماال القارة  في  العربي  الوطن 

ُمر فهي جزر تقع 
ُ
المحيط الهندي، وغرًبا أرتيريا وأثيوبيا وكينيا، أما جزر الق

في المحيط الهندي على مضيق موزمبيق.

الدرس

 األول
ُمر

ُ
موقع وحدود إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

 أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

ُمر
ُ
 خريطة )2( موقع جزر الق

ُمر
ُ
جيبوتي، الصومال، جزر الق

أهمية الموقع 

1- يطل هذا اإلقليم على مضيق باب المندب وخليج عدن من جهة الشمال. 
2-يمتاز بسواحل طويلة تصل إلى 4000كم. 

3- تمثل نقطة تواصل بين قارتين هما آسيا وأفريقيا.

أقطار اإلقليم

المساحة

   تبلغ مساحة دول 
ال��ق��رن األف��ري��ق��ي 

���ُم���ر 
ُ
وج�������زر ال���ق

)662.718ك����م2(، 

الصومال  وت��أت��ي 

ف������ي ال���م���رت���ب���ة 

األول��ى من حيث 

ال���م���س���اح���ة، ث��م 

ج��ي��ب��وت��ي، وج��زر 

ُمر أصغرها.
ُ
الق

58

الوحدة  الرابعة

ن����ش����اط

اجمع معلومات جغرافية عن جيبوتي، وعالقتها بالجمهورية اليمنية ثم 

انشرها في مجلة الصف.

ما الحدود البحرية إلقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر؟

بطاقة تفكير

أسئلة الدرس 

1- امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ- دول إقليم القرن األفريقي هي: .................، ..................، .................. .

ب- تقع دول إقليم القرن األفريقي .................... الوطن العربي في الجناح 

األفريقي

ج�- يحد إقليم القرن األفريقي من الشمال ............................ 

ومن الشرق والجنوب ......................................................   

     ومن الغرب ................. و.................... و.............................

ُمر ...........................كم2.
ُ
د- تبلغ مساحة إقليم القرن األفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
2 - وضح أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

عليها حدود  ووضح  ُمر، 
ُ
الق وجزر  اإلفريقي  القرن  إلقليم  خريطة  ارسم   -  3

اإلقليم.
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الوحدة  الرابعة

ن����ش����اط

اجمع معلومات جغرافية عن جيبوتي، وعالقتها بالجمهورية اليمنية ثم 

انشرها في مجلة الصف.

ما الحدود البحرية إلقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر؟

بطاقة تفكير

أسئلة الدرس 

1- امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ- دول إقليم القرن األفريقي هي: .................، ..................، .................. .

ب- تقع دول إقليم القرن األفريقي .................... الوطن العربي في الجناح 

األفريقي

ج�- يحد إقليم القرن األفريقي من الشمال ............................ 

ومن الشرق والجنوب ......................................................   

     ومن الغرب ................. و.................... و.............................

ُمر ...........................كم2.
ُ
د- تبلغ مساحة إقليم القرن األفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
2 - وضح أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

عليها حدود  ووضح  ُمر، 
ُ
الق وجزر  اإلفريقي  القرن  إلقليم  خريطة  ارسم   -  3

اإلقليم.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
ُمر أنواع التضاريس.

ُ
د على الخريطة الطبيعية  إلقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ِّ
1- تحد

ُمر.
ُ
2 - تصف الُمناخ في إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
ي بعض أنواع النبات الطبيعي في  إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق 3 -  تسمِّ

ُمر.
ُ
4- ترسم خريطة لتضاريس إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
5- يقدر أهمية السهول في إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

 التضاريس

الدرس

 الثاني
المظاهر الطبيعية إلقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر

 خريطة )1( تضاريس القرن اإلفريقي

الح����ظ الخريطة وتعرف إلى األقس����ام التضاريس����ية المميزة إلقليم الق����رن اإلفريقي  
ُمر، ستجد أنها كاآلتي:

ُ
وجزر الق

 أهداف الدرس

1( السهول: 
وتنقسم إلى:

أ– السهول الساحلية :   
وهي عبارة عن ش����ريط س����احلي 
يمت����د م����ن جيبوتي وحت����ى جنوب 
الصوم����ال، ويتس����ع كلم����ا اتجهن����ا 

جنوًبا.
ب-السهول الفيضية :   

تتمثل في سهول نهري شبيلي 
وجوبا  

2( الهضاب: 
تش���غل مس���احة واس���عة داخل 

الصومال.

60

الوحدة  الرابعة

 خريطة )2( الُمناخ وتوزيع النبات الطبيعي في اإلقليم

الحظ الخريطة التي توضح األقاليم الُمناخية للقرن اإلفريقي.

ُمر يقع ضمن األقاليم المناخية اآلتية: 
ُ
تالحظ أن القرن اإلفريقي وجزر الق

المياه

تجري في اإلقليم العديد من األنهار أهمها نهر جوبا ونهر شبيلي اللذان 
يمران عبر الصومال ويصبان في المحيط الهندي.

3( السلس��لة الجبلي��ة: تمت���د في ش���مال الصومال سلس���لة جبلي���ة موازية 
للس���احل الش���مالي،   وجبل الش���يدا من أعلى الجبال في اإلقليم حيث يبلغ 

ارتفاعه 2410م فوق مستوى سطح األرض.
أم���ا تضاريس جزر القمر فهي جبال بركانية تحيط بها س���هول س���احلية 

رملية في معظمها، ومن الجبال البركانية )كارناال( في جزيرة القمر الكبرى.

 الُمناخ والنبات الطبيعي

1- اإلقليم شبه الصحراوي: 
ا، معتدل ش���تاًء، خاصة 

ً
حار صيف

عل���ى المرتفع���ات، ويش���غل أجزاء 
واس���عة م���ن اإلقلي���م، وتنم���و في���ه 
السافانا، وأهم أشجاره السنط الذي 

يستخرج منه الصمغ.
2- اإلقليم االستوائي: 

ينح�������ص���ر ف���ي أقصى جنوب 
الصومال، حيث تسقط فيه األمطار 
بغ���زارة طول العام وحرارته مرتفعة؛ 
المنط�������قة االستوائية،  لوقوعه في 

وتنمو فيه الغابات االستوائية.

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



60

الوحدة  الرابعة

 خريطة )2( الُمناخ وتوزيع النبات الطبيعي في اإلقليم

الحظ الخريطة التي توضح األقاليم الُمناخية للقرن اإلفريقي.

ُمر يقع ضمن األقاليم المناخية اآلتية: 
ُ
تالحظ أن القرن اإلفريقي وجزر الق

المياه

تجري في اإلقليم العديد من األنهار أهمها نهر جوبا ونهر شبيلي اللذان 
يمران عبر الصومال ويصبان في المحيط الهندي.

3( السلس��لة الجبلي��ة: تمت���د في ش���مال الصومال سلس���لة جبلي���ة موازية 
للس���احل الش���مالي،   وجبل الش���يدا من أعلى الجبال في اإلقليم حيث يبلغ 

ارتفاعه 2410م فوق مستوى سطح األرض.
أم���ا تضاريس جزر القمر فهي جبال بركانية تحيط بها س���هول س���احلية 

رملية في معظمها، ومن الجبال البركانية )كارناال( في جزيرة القمر الكبرى.

 الُمناخ والنبات الطبيعي

1- اإلقليم شبه الصحراوي: 
ا، معتدل ش���تاًء، خاصة 

ً
حار صيف

عل���ى المرتفع���ات، ويش���غل أجزاء 
واس���عة م���ن اإلقلي���م، وتنم���و في���ه 
السافانا، وأهم أشجاره السنط الذي 

يستخرج منه الصمغ.
2- اإلقليم االستوائي: 

ينح�������ص���ر ف���ي أقصى جنوب 
الصومال، حيث تسقط فيه األمطار 
بغ���زارة طول العام وحرارته مرتفعة؛ 
المنط�������قة االستوائية،  لوقوعه في 

وتنمو فيه الغابات االستوائية.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

3 - اإلقليم المداري الحار: 
ُمر وحرارة هذا اإلقليم مرتفعة معظم أيام السنة، وأمطاره 

ُ
     يتركز في جزر الق

صيفية غزيرة؛ بس���بب الرياح الجنوبية الش���رقية، وتنمو فيه الغابات المدارية، 
وأهم أشجار هذا اإلقليم: الخيزران، والساج، ونخيل الزيت.

ارسم خريطة إلقليم القرن األفريقي، ووضح عليها أقسام التضاريس. 

ن����ش����اط

ما الدولة التي يمر عبرها نهر جوبا ونهر شبيلي؟

تفكير بطاقة 

د أقسام التضاريس في إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.
ِّ
1- عد

2 - ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
أ -  الجبال البركانية توجد في: 

 1  - الصومال.        2 - جيبوتي.       3- جزر القمر.
ب- نهر شبيلي ونهر جوبا يمران عبر:

1 - مصر.                      2 - جزر القمر.       3- الصومال.
ج�- تنمو حشائش السافانا  في اإلقليم:

1- االستوائي.        2- شبه الصحراوي.
3- المداري الحار.

د- تسود الغابات المدارية الحارة  في:
 1 - جيبوتي.        2- الصومال.

ُمر.
ُ
 3- جزر الق

3 - بماذا يتميز إقليم الُمناخ االستوائي في إقليم القرن اإلفريقي؟
4 - سّم بعض أنواع النبات الطبيعي في اإلقليم المداري الحار.

أسئلة الدرس 

62

الوحدة  الرابعة

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد سكان إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

ُمر  مناطق التركز السكاني.
ُ
د على خريطة إلقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ِّ
2- تحد

ُمر.
ُ
3- توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
4- ترسم خريطة توزيع السكان في إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
5- تقدر أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لدول إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

الدرس

السكان واألنشطة االقتصادية الثالث

ُمر
ُ
 خريطة )1( توزيع سكان القرن اإلفريقي وجزر الق

توزي���ع  خريط���ة  انظ���ر 
الس���كان تالحظ أن سكان 
اإلقليم يتوزعون على النحو 

اآلتي: 
الس���كان  تركز  مناط���ق   -1
ف���ي الهض���اب الداخلية 
والقس���م الجنوب���ي م���ن 
تتوافر  حي���ث  الصومال؛ 

مياه األنهار. 

س���كان  إجمال���ي  بل���غ 
ُمر 

ُ
الق���رن اإلفريقي وجزر الق

حس���ب إحصاءات 2018م 
حوالي)13,3( مليون نسمة.

عدد السكان

توزيع السكان

 أهداف الدرس
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الوحدة  الرابعة

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد سكان إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر.

ُمر  مناطق التركز السكاني.
ُ
د على خريطة إلقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ِّ
2- تحد

ُمر.
ُ
3- توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
4- ترسم خريطة توزيع السكان في إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

ُمر.
ُ
5- تقدر أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لدول إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق

الدرس

السكان واألنشطة االقتصادية الثالث

ُمر
ُ
 خريطة )1( توزيع سكان القرن اإلفريقي وجزر الق

توزي���ع  خريط���ة  انظ���ر 
الس���كان تالحظ أن سكان 
اإلقليم يتوزعون على النحو 

اآلتي: 
الس���كان  تركز  مناط���ق   -1
ف���ي الهض���اب الداخلية 
والقس���م الجنوب���ي م���ن 
تتوافر  حي���ث  الصومال؛ 

مياه األنهار. 

س���كان  إجمال���ي  بل���غ 
ُمر 

ُ
الق���رن اإلفريقي وجزر الق

حس���ب إحصاءات 2018م 
حوالي)13,3( مليون نسمة.

عدد السكان

توزيع السكان

 أهداف الدرس
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

أهم المعادن

الملح

 جدول )2( أهم المعادن والصناعات في اإلقليم

3( الصناع�ة وأهم المعادن: يوضح الجدول اآلتي أهم الصناعات وأهم المعادن:

 جدول)1( مناطق الزراعة والرعي والمحاصيل الزراعية في اإلقليم

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل

- الشريط الساحلي 
للصومال.

- جنوب الصومال.
- جزر القمر.

- الصومال.
- جيبوتي.

- جزر القمر.

  - الذرة، القطن، الموز، قصب 
ال���س���ك���ر، ال���خ���ض���روات،  
الكاكاو، جوز الهند، البن، 
المانجو، القرنفل، الفانيال.

2( صيد األسماك: وهو من أهم األنشطة االقتصادية في الصومال وجيبوتي 

ُمر المتالكها سواحل طويلة.
ُ
وجزر الق

4( التجارة : تحتل الصومال المرتبة األولى في التصدير لبعض السلع، مثل: 

الجلود، والموز، كما تصدر جزر القمر التوابل، والزيوت العطرية وخاصة إلى فرنسا.

وتستورد جميع دول اإلقليم الحبوب الغذائية والمواد المصنوعة على اختالفها.

أهم الصناعات

الصناعات الغذائية وتعليب األسماك ودباغة الجلود 
والنسيج والصابون واستخالص العطور

1( الزراعة والرعي: وتعتبر من أهم أنشطة السكان، ويوضح الجدول اآلتي: 
المناطق الزراعية وأهم المحاصيل في اإلقليم.

2- تقل كثافة السكان في بقية أنحاء الصومال وجيبوتي.
فمعظم  ُمر 

ُ
الق جزر  أما  الصومال،  في  الصحراوية  المناطق  في  السكان  يندر   -3

السكان يتركزون في جزيرة القمر الكبرى، وتقل كثافتهم في بقية الجزر الثالث.

األنشطة االقتصادية

64

الوحدة  الرابعة

1- ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

.)     ( أ – الزراعة هي الحرفة الرئيسة للسكان في جيبوتي  

.)     ( ب- تتركز الزراعة في السهل الساحلي لجنوب الصومال 

.)     ( ج�- تمتلك الصومال سواحل طويلة تنتشر فيها مصائد األسماك 

.)     ( ر الصومال الحيوانات  والجلود والموز 
ِّ
د- تصد

2 - أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:

أ – تعتبر .................. من أهم أنشطة سكان اإلقليم.

ر عدد سكان اإلقليم عام 2018م بحوالي ................. نسمة.
ِّ
د

ُ
ب- ق

ُمر بدرجة كبيرة في جزيرة ................. .
ُ
ج�- يتركز سكان جزر الق

ُمر في الهضاب الداخلية 
ُ
3- علل تركز سكان إقليم القرن األفريقي وجزر الق

والقسم الجنوبي من الصومال.

4 - ارسم خريطة لإلقليم مبيًنا عليها التوزيع السكاني.

أسئلة الدرس 

ُمر. 
ُ
 يضم أهم صادرات وواردات إقليم القرن األفريقي وجزر الق

ً
صمم جدوال

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

ما سبب ضعف اإلنتاج المعدني في اإلقليم رغم امتالكه للعديد من المعادن؟ )استعن بمعلمك(

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



64

الوحدة  الرابعة

1- ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

.)     ( أ – الزراعة هي الحرفة الرئيسة للسكان في جيبوتي  

.)     ( ب- تتركز الزراعة في السهل الساحلي لجنوب الصومال 

.)     ( ج�- تمتلك الصومال سواحل طويلة تنتشر فيها مصائد األسماك 

.)     ( ر الصومال الحيوانات  والجلود والموز 
ِّ
د- تصد

2 - أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:

أ – تعتبر .................. من أهم أنشطة سكان اإلقليم.

ر عدد سكان اإلقليم عام 2018م بحوالي ................. نسمة.
ِّ
د

ُ
ب- ق

ُمر بدرجة كبيرة في جزيرة ................. .
ُ
ج�- يتركز سكان جزر الق

ُمر في الهضاب الداخلية 
ُ
3- علل تركز سكان إقليم القرن األفريقي وجزر الق

والقسم الجنوبي من الصومال.

4 - ارسم خريطة لإلقليم مبيًنا عليها التوزيع السكاني.

أسئلة الدرس 

ُمر. 
ُ
 يضم أهم صادرات وواردات إقليم القرن األفريقي وجزر الق

ً
صمم جدوال

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

ما سبب ضعف اإلنتاج المعدني في اإلقليم رغم امتالكه للعديد من المعادن؟ )استعن بمعلمك(

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



65

جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - ما أهمية موقع إقليم القرن اإلفريقي وجزر القمر؟

2 - ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

ُمر في شرق قارة:
ُ
أ – تقع كل بلدان القرن اإلفريقي وجزر الق

3. آسيا. 2. أوروبا.   1.إفريقيا .    

وجزر  األفريقي  القرن  أراضي  معظم  يسود  الذي  الُمناخي  اإلقليم  ب- 

ُمر:
ُ
الق

3. شبه الصحراوي . 2. المداري الحار.        1. االستوائي. 

ُمر من حيث المساحة 
ُ
ج�- أكبر بلد عربي في القرن اإلفريقي وجزر الق

هو:

3.جيبوتي . 2. الصومال.   ُمر. 
ُ
1. جزر الق  

العاصمةالدولة

الصومال
جيبوتي

ُمر
ُ
جزر الق

ُمر.
ُ
ن صادرات وواردات إقليم القرن اإلفريقي وجزر الق 4 - بيِّ

تقويم الوحدة الرابعة

ُمر، اكتب عواصمها.
ُ
3- فيما يأتي قائمة بدول القرن اإلفريقي وجزر الق

66

الوحدة  الخامسة

الوحدة 
الخامسة

إقليم وادي النيل

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

1 - توضح أهمية كًلّ من: موقع إقليم وادي النيل - قناة السويس.

ْطَرْيه.
ُ
2 - تذكر مساحة إقليم وادي النيل وتسمي ق

3 - توضح أنواع التضاريس في  إقليم وادي النيل.

4 - تصف ُمناخ إقليم وادي النيل، وتسمي أهم نباتاته الطبيعية.

5 - تذكر عدد  سكان إقليم وادي النيل، وتحدد على الخريطة مناطق توزيعهم.

6 - توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم وادي النيل.

7 - ترسم خرائط طبيعية وسكانية واقتصادية إلقليم وادي النيل.

ر أهمية نهر النيل في استقرار السكان وتركزهم في اإلقليم.
ِّ
8- تقد

عنوانهالدرس

األول 
الثاني

الثالث

موقع وحدود إقليم وادي النيل.
المظاهر الطبيعية إلقليم وادي النيل.

السكان واألنشطة االقتصادية .

ال��������������������دروس  

 اأهـداف الوحدة
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الوحدة  الخامسة

الوحدة 
الخامسة

إقليم وادي النيل

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

1 - توضح أهمية كًلّ من: موقع إقليم وادي النيل - قناة السويس.

ْطَرْيه.
ُ
2 - تذكر مساحة إقليم وادي النيل وتسمي ق

3 - توضح أنواع التضاريس في  إقليم وادي النيل.

4 - تصف ُمناخ إقليم وادي النيل، وتسمي أهم نباتاته الطبيعية.

5 - تذكر عدد  سكان إقليم وادي النيل، وتحدد على الخريطة مناطق توزيعهم.

6 - توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم وادي النيل.

7 - ترسم خرائط طبيعية وسكانية واقتصادية إلقليم وادي النيل.

ر أهمية نهر النيل في استقرار السكان وتركزهم في اإلقليم.
ِّ
8- تقد

عنوانهالدرس

األول 
الثاني

الثالث

موقع وحدود إقليم وادي النيل.
المظاهر الطبيعية إلقليم وادي النيل.

السكان واألنشطة االقتصادية .

ال��������������������دروس  

 اأهـداف الوحدة
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
د على خريطة الوطن العربي موقع  إقليم وادي النيل.

ِّ
1 -  تحد

ن حدود إقليم وادي النيل. 2 -  تبيِّ
3 -  تذكر المساحة اإلجمالية  إلقليم وادي النيل.

4 -  توضح أهمية موقع إقليم وادي النيل.
5 -  ترسم خريطة سياسية   إلقليم وادي النيل.

ر أهمية قناة السويس في المالحة العالمية. 
ِّ
6 - تقد

الموقع والحدود

ان��ظ��ر ال��خ��ري��ط��ة اآلت��ي��ة، 

وحدد موقع إقليم وادي النيل 

من الوطن العربي وحدوده.

النيل  وادي  إقليم  يقع 

في الجزء األوسط من الوطن 

ال���ع���رب���ي ف���ي ش����رق ق���ارة 

الدرس

 األول
موقع وحدود إقليم وادي النيل

خريطة )1( موقع إقليم وادي النيل من الوطن العربي

أفريقيا، ويتكون من دولتين هما: جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان. 

 البحر المتوسط، وجنوًبا مجموعة دول أفريقية: أثيوبيا، وجنوب 
ً

ويحده شماال

ا البحر األحمر وأرتيريا وأثيوبيا، وغرًبا إقليم 
ً
السودان، وأفريقيا الوسطى، وشرق

المغرب العربي وتشاد.

 أهداف الدرس

68

الوحدة  الخامسة

أقطار اإلقليم

النيل  وادي  إقليم  يضم 

ْطَرْيِن هما: مصر والسودان.
ُ
ق

تتمثل أهمية الموقع في 

اآلتي:
المتوسط  البحر  على  يطل   -1

خريطة )2( إقليم وادي النيل

إقليم  م��س��اح��ة  ت��ب��ل��غ 

مليون   )2,9 ( النيل  وادي 

كم2 تقريًبا.

اجمع بعض المعلومات عن قناة السويس .

لماذا سمي اإلقليم بوادي النيل؟ 

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

المساحة

   أهمية الموقع

من الشمال والبحر األحمر من الشرق.
2- يتحكم بالمالحة البحرية من خالل سيطرته على قناة السويس الممر المائي 

المهم.

3- يوجد فيه أطول أنهار العالم )نهر النيل( إذ يبلغ طوله حوالي 6650 كم2.
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الوحدة  الخامسة

أقطار اإلقليم

النيل  وادي  إقليم  يضم 

ْطَرْيِن هما: مصر والسودان.
ُ
ق

تتمثل أهمية الموقع في 

اآلتي:
المتوسط  البحر  على  يطل   -1

خريطة )2( إقليم وادي النيل

إقليم  م��س��اح��ة  ت��ب��ل��غ 

مليون   )2,9 ( النيل  وادي 

كم2 تقريًبا.

اجمع بعض المعلومات عن قناة السويس .

لماذا سمي اإلقليم بوادي النيل؟ 

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

المساحة

   أهمية الموقع

من الشمال والبحر األحمر من الشرق.
2- يتحكم بالمالحة البحرية من خالل سيطرته على قناة السويس الممر المائي 

المهم.

3- يوجد فيه أطول أنهار العالم )نهر النيل( إذ يبلغ طوله حوالي 6650 كم2.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

أسئلة الدرس 

1 -  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

أ( يقع إقليم وادي النيل شرق:

2- الجزيرة العربية.       1- القرن اإلفريقي.        

4- المغرب العربي. 2- قارة أفريقيا.        

 البحر:
ً

ب- يحد وادي النيل شماال

2- األسود.    1- األحمر.       

4-  العربي. 3- المتوسط.    

ج�- تقدر المساحة اإلجمالية إلقليم وادي النيل ب� :

2- 2.9مليون كم2.    1-  4.5 مليون كم2.     

4- 4.1 مليون كم2. 3- 3.9مليون كم2.     

د- أهم الممرات المائية التي يتحكم بها إقليم وادي النيل هي:

2- مضيق جبل طارق.        1- باب المندب        

4- قناة السويس. 3- مضيق هرمز.         

2- وضح أهمية إقليم وادي النيل.

3 -  ارسم خريطة سياسية إلقليم وادي النيل.

70

الوحدة  الخامسة

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 -  توضح أنواع التضاريس في  إقليم وادي النيل.
ن امتداد نهر النيل في  إقليم وادي النيل. 2 -  تبيِّ

ِصَف ُمَناخ إقليم وادي النيل.
َ
3 -  ت

إقليم  الطبيعية في   النباتات  4 -  تميز بين أهم 
وادي النيل.

5- ترسم خريطة التضاريس إلقليم وادي النيل.
ر أهمية نهر النيل بالنسبة لإلقليم.

ِّ
6 - تقد

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم وادي النيل الثاني

 خريطة )1( تضاريس إقليم وادي النيل

1(  السهول: وتنقسم إلى نوعين، هما:

أ – السهول الساحلية: 

البحر  ع��ل��ى  المطلة  ال��س��ه��ول  ه��ي 

األحمر والبحر المتوسط، وهي ضيقة 

البحر  على  المطلة  وخ��اص��ة  غالًبا 

األحمر.

التضاريس أهداف الدرس

الحظ خريطة )1( ثم تعرف على  

أن���واع التضاري���س ف���ي  إقلي���م وادي 

النيل.

التضاريس  أنواع  أهم  أن  يتضح 

في هذا اإلقليم هي:

ب- السه�����ول الفيضي����ة: 
    هي سهول وادي النيل ودلتاه وفروعه، وهي من أخصب األراضي في العالم.
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الوحدة  الخامسة

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 -  توضح أنواع التضاريس في  إقليم وادي النيل.
ن امتداد نهر النيل في  إقليم وادي النيل. 2 -  تبيِّ

ِصَف ُمَناخ إقليم وادي النيل.
َ
3 -  ت

إقليم  الطبيعية في   النباتات  4 -  تميز بين أهم 
وادي النيل.

5- ترسم خريطة التضاريس إلقليم وادي النيل.
ر أهمية نهر النيل بالنسبة لإلقليم.

ِّ
6 - تقد

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم وادي النيل الثاني

 خريطة )1( تضاريس إقليم وادي النيل

1(  السهول: وتنقسم إلى نوعين، هما:

أ – السهول الساحلية: 

البحر  ع��ل��ى  المطلة  ال��س��ه��ول  ه��ي 

األحمر والبحر المتوسط، وهي ضيقة 

البحر  على  المطلة  وخ��اص��ة  غالًبا 

األحمر.

التضاريس أهداف الدرس

الحظ خريطة )1( ثم تعرف على  

أن���واع التضاري���س ف���ي  إقلي���م وادي 

النيل.

التضاريس  أنواع  أهم  أن  يتضح 

في هذا اإلقليم هي:

ب- السه�����ول الفيضي����ة: 
    هي سهول وادي النيل ودلتاه وفروعه، وهي من أخصب األراضي في العالم.

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



71

جغرافية الوطن العربي للصف السادس

تتنوع النباتات الطبيعية بتنوع التضاريس والُمناخ، انظر الخريطة تالحظ   

توزيع النبات الطبيعي وتنوعه في إقليم وادي النيل، وأهم األقاليم هي:

1 ( إقليم ُمناخ البحر المتوسط: ممطر شتاًء وتنمو فيه نباتات دائمة الخضرة، 

هذا  أشجار  ومن  والماعز،  األغنام  لتربية  الصالحة  االستبس  وحشائش 

الُمناخ البلوط الفليني، والصنوبر، ويوجد في الشمال .

يشمل  اإلقليم، حيث  وسط  في  ويكون  الجاف:  المداري  الُمناخ  إقليم   )  2

النباتات  فيه  وتنمو  األمطار،  بقلة  ويمتاز  السودان،  وشمال  مصر  جنوب 

الصحراوية التي تتحمل الجفاف، مثل: الصّبار، والتين الشوكي، والنخيل.

المياه

2(  الهضاب: 

       وتتركز في الجزء الجنوبي من  اإلقليم، وهي صحراوية تتميز باستواء 

النيل  نهر  يخترقها  حيث  الشمال،  إلى  الجنوب  من  وتنحدر  سطحها، 

ويقسمها إلى قسمين هما: الهضبة الشرقية، والهضبة الغربية.

3 (  المرتفعات الجبلية:

       توجد في شبه جزيرة سيناء، ومنها جبل )سانت كاترين( وجبال البحر 

األحمر التي تقع بمحاذاة البحر األحمر شرق اإلقليم، وأعلى قمة فيه )جبل 

الشايب(، وجبال دارفور وكردفان جنوب غرب السودان.

الُمناخ والنبات الطبيعي

  يعد نهر النيل وفروعه مصدًرا رئيًسا للمياه في إقليم وادي النيل،  ويمتد 

في دول اإلقليم ويصب في البحر المتوسط، ويمتاز اإلقليم بوجود عدد من 

البحيرات منها: بحيرة ناصر، وبحيرة قارون في شمال اإلقليم.

72

الوحدة  الخامسة

 خريطة )2( الُمناخ وتوزيع النبات الطبيعي في اإلقليم

ارسم خريطة لتضاريس إقليم وادي النيل، ثم اعرضها على زمالئك في الصف.

لماذا - برأيك -  تنمو األشجار العالية في جنوب اإلقليم؟

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

3( إقليم الُمناخ المداري الرطب: ويوجد في األجزاء الجنوبية من السودان، 

ويمتاز بأمطار غزيرة، وتوجد فيه أشجار عالية متفرقة وحشائش السافانا.
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الوحدة  الخامسة

 خريطة )2( الُمناخ وتوزيع النبات الطبيعي في اإلقليم

ارسم خريطة لتضاريس إقليم وادي النيل، ثم اعرضها على زمالئك في الصف.

لماذا - برأيك -  تنمو األشجار العالية في جنوب اإلقليم؟

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

3( إقليم الُمناخ المداري الرطب: ويوجد في األجزاء الجنوبية من السودان، 

ويمتاز بأمطار غزيرة، وتوجد فيه أشجار عالية متفرقة وحشائش السافانا.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - اذكر أقسام التضاريس في إقليم وادي النيل.

2- ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

أ - يجري وادي النيل من الشمال إلى الجنوب     )     (.

ب- تنحدر الهضاب باتجاه الشمال      )     (.

.)     ( ج�- السهول الساحلية الشرقية أكثر خصوبة من السهول الفيضية 

.)     ( د– يتركز ُمناخ البحر المتوسط في األجزاء الجنوبية من اإلقليم 

3 - ما أهم النباتات الطبيعية في  إقليم وادي النيل؟

أسئلة الدرس 
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الوحدة  الخامسة

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1 - تذكر عدد السكان في  إقليم وادي النيل.

2 - تحدد مناطق تركز  السكان في إقليم وادي النيل.
3 - توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان  إقليم وادي النيل.

4 - تقرأ الجداول المتعلقة باألنشطة االقتصادية لسكان إقليم وادي النيل.
5- ترسم خريطة توزيع المعادن في  إقليم وادي النيل.

ر عن األهمية االقتصادية لنهر النيل بالنسبة لإلقليم. 6 - تعبِّ

الدرس

 الثالث
السكان واألنشطة االقتصادية

بلغ عدد سكان اإلقليم حوال 139 مليون نسمة عام 2018م. 

م��ن ال��م��الح��ظ ف��ي ال��خ��ري��ط��ة  أن 
مناطق  ث��الث  ف��ي  يتوزعون  السكان 

هي:
1( مناطق ذات كثافة  سكانية مرتفعة: 

ودلتاه؛  النيل  وادي  ح��ول  تتركز 

بسبب توافر المياه واألراضي الخصبة.

2 ( مناطق ذات كثافة متوسطة:
الشمالية، ووسط  السواحل  وتضم 
األمطار  مياه  لتوافر  اإلقليم؛  وجنوب 

واألراضي الزراعية.

عدد السكان

توزيع  السكان

 أهداف الدرس

 خريطة )1(  السكان في إقليم وادي النيل
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

3 ( مناطق ذات كثافة منخفضة:

وتشمل معظم أراضي اإلقليم؛ بسبب الظروف الصحراوية.

األنشطة  
االقتصادية 

1( الزراعة والرعي: 

النشاطات  أب��رز  تتمثل 

االقتصادية في الزراعة والرعي 

الزراعة  مناطق  خريطة  )انظر 

والرعي(.

 خريطة )2( مناطق الزراعة والرعي في اإلقليم

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل

الفيضية  السهول   -
ل��������وادي ال��ن��ي��ل 

ودلتاه.
- الواحات. 

الساحلية  -السهول 
الشمالية.

ومناطق  الشمالية،  المناطق 
ال���ح���ش���ائ���ش واألع�����ش�����اب، 
الصحراوية؛  شبه  والمناطق 
وت�����وج�����د ف���ي���ه���ا األب�����ق�����ار، 
والجواميس، والخيول، والبغال، 

واألغنام، والماعز، واإلبل.

القطن، وقصب السكر، 
وال���ق���م���ح، وال��ش��ع��ي��ر، 
واألرز، والذرة الشامية 
والرفيعة، والحمضيات، 

والفواكه، والنخيل.

 جدول )1( مناطق الزراعة والرعي والمحاصيل الزراعية في اإلقليم

76

الوحدة  الخامسة

2( صيد األس��ماك: يعمل بعض الس���كان بصيد األس���ماك في سواحل البحر 

األحمر والبحر المتوسط، والمصائد الداخلية في: بحيرة ناصر، وقارون، ومجرى 

النيل.

3( الصناعة وأهم المعادن :

انظر خريطة المعادن لتتعرف على أهم المعادن التي يتم استخراجها من 

إقليم وادي النيل.

 خريطة )3( المعادن في إقليم وادي النيل

الصناعات:

وصناعة  والبتروكيماوية،  والجلود  والنسيجية،  الغ��������ذائية  الصناعات 

واألسمدة  والكبريت  النفط،  وتكرير  والصوفية،  القطنية  الصناعات  السكر، 

وااللمنيوم.

أهم المعادن:

ال�����ن�����ف�����ط وال�������غ�������از، 

والف�����������وسفات، والح������ديد 

وال��������رص��������اص، وال�����زن�����ك، 

والمنجنيز، والملح الصخري. 

ويتركز في شرق اإلقليم.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

 جدول )2( المناطق السياحية في إقليم وادي النيل

4( السياحة:

أنواعها

س�����ي�����اح�����ي�����ة، 
تاريخية، أثرية.

سياحية طبيعية 
ترفيهية.

-  على امتداد وادي النيل )القاهرة، الجيزة، األقصر، أسوان، 
وجنوب اإلقليم )السودان(.

- سواحل البحر المتوسط )اإلسكندرية، مرسي مطروح، بورسعيد(.
- سواحل البحر األحمر: الغردقة )شبه جزيرة سيناء(.

- أم درمان في السودان.

مناطق تواجدها

 5( التجارة :

الصادرات

النفط والغاز والمنسوجات، واألغذية المحفوظة واألثاث 
واألدوية، والصابون والمواد البالستيكية والفول السوداني، 
والصم���غ العرب���ي، والس���كر، واألخش���اب، والحيوان���ات.

 جدول )3( صادرات وواردات اإلقليم

الواردات

القمح، وبعض األدوية، 
والسيارات، والطائرات، 

واآلالت والسفن.

ضع البضائع في مكانها المناسب في الجدول اآلتي: ن����ش����اط

قوى البضائع
محركة

حبوب 
غذائية

محاصيل 
نقدية

أغذية 
محفوظة

بضائع أدوية
أخرى

مواد 
خام

ك  س���ما أل ا - ز ر أل ا

لحق���ن  ا - لمعلبة ا

- ل و لبت���ر ا - لطبية ا

الف���ول الس���وداني-

السكر-االس���برين-

األخشاب-الغاز.

78

الوحدة  الخامسة

1 -  أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من بين األقواس فيما يأتي:

أ – بلغ عدد سكان إقليم وادي النيل حوالي .......... مليون نسمة تقريًبا. 

)127 -139 -145 -137 (   

ب- أكثر المعادن استخراًجا في وادي النيل توجد في .......... اإلقليم.

)جنوب – شرق – شمال - غرب(   

ج- من أهم المحاصيل الزراعية في اإلقليم

)العنب – القطن – البن – بنجر السكر(     

2 - أين يتركز السكان في إقليم وادي النيل ؟

ى في اإلقليم ؟ 3 - ما الحيوانات التي تربَّ

4- ماذا تمثل المدن اآلتية بالنسبة لدول إقليم وادي النيل:

- القاهرة   

- الخرطوم.   

5- ارسم خريطة توزيع المعادن في اإلقليم.

أسئلة الدرس 

ْر شهرة  اإلقليم بالسياحة التاريخية واألثرية ) مستعيًنا بمعلمك(. سِّ
َ
ف

بطاقة تفكير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

1 - ما أهمية موقع إقليم وادي النيل؟

ا تحت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
ً

2-  ضع خّط

أ – تبلغ مساحة إقليم وادي النيل حوالي: 

  )2.9 مليون كم2 – 5,3 مليون كم2 – 35,3 مليون كم2 (.

ب- تسقط األمطار شتاًء في إقليم ُمناخ:

) المداري الجاف - المداري الرطب -  البحر المتوسط - الصحراوي (

ج�- المناطق التي تمثل كثافة سكانية منخفضة في وادي النيل هي:  

)الصحراء – السهول الساحلية – المرتفعات الجبلية – السهول الفيضية(.   

د- األراضي الزراعية األكثر مساحة في إقليم وادي النيل:  

)السهول الفيضية – الهضاب – الواحات - المناطق الجبلية(.   

ه�- تنمو حشائش االستبس في إقليم  ُمناخ:

)المداري الرطب - البحر المتوسط - المداري الجاف - الصحراوي(

3 - ما الفرق بين  السهول الساحلية والسهول الفيضية؟

4 - ارسم الخريطة السياسية إلقليم وادي النيل موضًحا عليها العواصم.

5 - علل: يتركز أغلب سكان مصر والسودان على ضفاف وادي النيل ودلتاه.

6- اذكر أهم الصناعات  في إقليم وادي النيل.

تقويم الوحدة الخامسة

80

الوحدة  السادسة

الوحدة 
السادسة

إقليم المغرب العربي

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن:

1 - توضح أهمية موقع المغرب العربي.

2 - تذكر مساحة إقليم المغرب العربي وتسمى أقطار.

أهم  وتذكر  العربي  المغرب  إقليم  في  التضاريس  أن��واع  توضح    -3

أنهاره.

4 - تصف ُمناخ إقليم المغرب العربي وتسمي أهم نباتاته الطبيعية.

الخريطة  على  وتحدد  العربي  المغرب  إقليم  سكان  عدد  تذكر   -5

مناطق توزيعهم.

6 - توضح أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم المغرب العربي.

7 - ترسم خرائط طبيعية واقتصادية إلقليم المغرب العربي.

الشرق  بين  وصل  كحلقة  ط��ارق  جبل  مضيق  أهمية  عن  ر  تعبِّ  -  8

والغرب.

عنوانهالدرس

األول 
الثاني

الثالث

موقع وحدود إقليم المغرب العربي.
المظاهر الطبيعية إلقليم المغرب العربي.

السكان واألنشطة االقتصادية.

ال��������������������دروس

   اأهـداف الوحدة
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

-  أين يقع إقليم المغرب العربي بالنسبة للوطن العربي، وقارة أفريقيا؟

ما حدود إقليم المغرب العربي؟   -

الموقع والحدود

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
د على الخريطة الموقع الجغرافي إقليم المغرب العربي.

ِّ
1 - تحد

ن حدود إقليم المغرب العربي. 2 - تبيِّ
3 - تذكر مساحة إقليم المغرب العربي.

4 - ترسم خريطة لموقع  إقليم المغرب العربي بالنسبة للوطن العربي.
5 - يعبر عن أهمية موقع إقليم المغرب العربي.

الدرس

 األول
موقع وحدود إقليم المغرب العربي

من الخريطة اآلتية حدد موقع إقليم المغرب العربي.

  خريطة )1( موقع إقليم المغرب العربي بالنسبة للوطن العربي.

  أهداف الدرس

82

الوحدة  السادسة

الموقع: تالحظ من الخريطة أن إقليم المغرب العربي يقع غرب الوطن العربي، 

وشمال غرب قارة إفريقيا، ويقع بالقرب من قارة أوروبا.

:  البحر المتوسط، ويحده جنوًبا: تشاد – النيجر – مالي 
ً
الحدود: يحده شماال

ا: إقليم وادي النيل، ويحده غرًبا: المحيط األطلسي.
ً
والسنغال، ويحده شرق

12345م

موريتانياالمغربالجزائرتونسليبياالدولة

نواكشوطالرباطالجزائرتونسطرابلسالعاصمة

 خريطة )2( عواصم ومساحات دول اإلقلييم

المساح�ة

ت��ب��ل��غ ال��م��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة ل��إق��ل��ي��م 5.951.901ك�����������م2، أك��ب��ره��ا 

تونس. وأخ��ي��ًرا  ال��م��غ��رب  ث��م  موريتانيا،  ث��م  ليبيا،  تليها  ال��ج��زائ��ر،  مساحة 

أقطار اإلقليم

يضم هذا اإلقليم خمس دول هي:
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الوحدة  السادسة

الموقع: تالحظ من الخريطة أن إقليم المغرب العربي يقع غرب الوطن العربي، 

وشمال غرب قارة إفريقيا، ويقع بالقرب من قارة أوروبا.

:  البحر المتوسط، ويحده جنوًبا: تشاد – النيجر – مالي 
ً
الحدود: يحده شماال

ا: إقليم وادي النيل، ويحده غرًبا: المحيط األطلسي.
ً
والسنغال، ويحده شرق

12345م

موريتانياالمغربالجزائرتونسليبياالدولة

نواكشوطالرباطالجزائرتونسطرابلسالعاصمة

 خريطة )2( عواصم ومساحات دول اإلقلييم

المساح�ة

ت��ب��ل��غ ال��م��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة ل��إق��ل��ي��م 5.951.901ك�����������م2، أك��ب��ره��ا 

تونس. وأخ��ي��ًرا  ال��م��غ��رب  ث��م  موريتانيا،  ث��م  ليبيا،  تليها  ال��ج��زائ��ر،  مساحة 

أقطار اإلقليم

يضم هذا اإلقليم خمس دول هي:
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

ارسم خريطة حائطية إلقليم المغرب العربي بمشاركة زمالئك موضًحا عليها: 

أ. دول اإلقليم وعواصمها.   

ا وجنوًبا.
ً
ب. الدول التي تحيط باإلقليم شرق

ج� . المسطحات المائية التي تحيط باإلقليم. 

ما أبرز أوجه التشابه بين موقع المغرب العربي والجمهورية اليمنية؟  

) استعن بمعلمك(

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

1 - يطل المغرب العربي على مسطحين مائيين هامين )ما هما؟(.
2 - يشرف على مضيق جبل طارق أشهر المضايق العالمية.

2 - يمثل حلقة اتصال بين قارتي أوروبا وأفريقيا )ما السبب؟(.

 أهمية الموقع

84

الوحدة  السادسة

1- امالء الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ - يقع إقليم المغرب العربي في الجزء ........... من الوطن العربي.

ب- يحد إقليم المغرب العربي من  ........... إقليم وادي النيل 

    ومن الجنوب ......... ، ............. ، .............. ، .......... ،

     ومن الغرب ......... .

ج� - تبلغ مساحة إقليم المغرب العربي ................ كم2.

2- ضع عالمة ) P( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

أ - إقليم المغرب العربي مهم ألنه يتحكم بمضيق جبل طارق  )   (.

ب - أكبر دول إقليم المغرب العربي مساحة هي تونس                )   (.

ج� - يربط مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط األطلسي  

.)   (                                                                                    

3 - صل العواصم في العمود ) أ ( بدولها في العمود )ب( فيما يأتي:

أسئلة الدرس

) أ (

- الجزائر عاصمة
- الرباط عاصمة

- طرابلس عاصمة
- نواكشوط عاصمة

- تونس عاصمة

) ب (

موريتانيا
تونس
الجزائر
المغرب

ليبيا

4 - وضح أهمية موقع إقليم المغرب العربي؟
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الوحدة  السادسة

1- امالء الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ - يقع إقليم المغرب العربي في الجزء ........... من الوطن العربي.
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أ - إقليم المغرب العربي مهم ألنه يتحكم بمضيق جبل طارق  )   (.

ب - أكبر دول إقليم المغرب العربي مساحة هي تونس                )   (.

ج� - يربط مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط األطلسي  

.)   (                                                                                    

3 - صل العواصم في العمود ) أ ( بدولها في العمود )ب( فيما يأتي:

أسئلة الدرس

) أ (

- الجزائر عاصمة
- الرباط عاصمة

- طرابلس عاصمة
- نواكشوط عاصمة

- تونس عاصمة

) ب (
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تونس
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المغرب
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4 - وضح أهمية موقع إقليم المغرب العربي؟
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
د على الخريطة الطبيعية إلقليم المغرب العربي أنواع التضاريس.

ِّ
1- تحد

2- تصف الُمناخ في إقليم المغرب العربي.
3- تسمي بعض أنواع النبات الطبيعي في إقليم المغرب العربي.

4- ترسم خريطة لتضاريس إقليم المغرب العربي.
5- تقدر أهمية السهول في إقليم المغرب العربي.

الدرس

المظاهر الطبيعية إلقليم المغرب العربي الثاني

  التضاريس

الحظ خريطة  التضاريس ثم حدد عليها أقسام التضاريس.

 خريطة )1( تضاريس إقليم المغرب العربي

 أهداف الدرس

86

الوحدة  السادسة

تمثل األمطار المصدر الرئيس حيث تسقط شتاًء على األجزاء الشمالية 

ا على جنوب موريتانيا ، كما تجري في اإلقليم  العديد  من 
ً
من اإلقليم، وصيف

األنهار أهمها نهر سيبو أم الربيع ، أبارقراق، الشليف، مجردة.

األجزاء  نحو  وتمتد  اإلقليم،  مساحة  من  األعظم  الجزء  تمثل  الهضاب:   )2

العديد  فيها  وتنتشر  الكبرى،  الصحراء  لإقليم، وتغطيها  والجنوبية  الوسطى 

من األحواض والواحات واألودية الجافة، كما توجد هضبة الشطوط الواقعة بين 

سالسل جبال أطلس الشمالية الجنوبية، وسميت بهذا االسم؛ ألنها تتخللها 

بحيرات ضحلة تسمى بالشطوط.

3- السهول: 

والمحيط  المتوسط  البحر  سواحل  بمحاذاة  تمتد  الساحلية:  السهول   - أ 

األطلسي، وتتميز بصالحيتها للزراعة؛ لتوافر المياه، وغناها بالنباتات الطبيعية.

وأم  وملوية  سيبو،  أنهار  فيها  تجري  التي  السهول  الفيضية:  السهول   - ب 

الربيع، وتنحصر بين مرتفعات جبال أطلس والساحل الغربي لإقليم.

المياه

نالحظ أن إقليم المغرب العربي يتكون من األقسام الرئيسة اآلتية:

1 ( الجبال: تقع في الشمال والشمال الغربي من اإلقليم، وتتمثل بسالسل 

إلى تونس، وتقع فيها قمة جبل طوبقال  المغرب  الممتدة من  جبال أطلس 

في  األحجار  ومرتفعات  ليبيا،  في  األخضر  والجبل  متًرا(،   4165( بارتفاع 

الجزائر وتبستي في ليبيا.
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الوحدة  السادسة

تمثل األمطار المصدر الرئيس حيث تسقط شتاًء على األجزاء الشمالية 

ا على جنوب موريتانيا ، كما تجري في اإلقليم  العديد  من 
ً
من اإلقليم، وصيف

األنهار أهمها نهر سيبو أم الربيع ، أبارقراق، الشليف، مجردة.
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سالسل جبال أطلس الشمالية الجنوبية، وسميت بهذا االسم؛ ألنها تتخللها 

بحيرات ضحلة تسمى بالشطوط.

3- السهول: 

والمحيط  المتوسط  البحر  سواحل  بمحاذاة  تمتد  الساحلية:  السهول   - أ 

األطلسي، وتتميز بصالحيتها للزراعة؛ لتوافر المياه، وغناها بالنباتات الطبيعية.

وأم  وملوية  سيبو،  أنهار  فيها  تجري  التي  السهول  الفيضية:  السهول   - ب 

الربيع، وتنحصر بين مرتفعات جبال أطلس والساحل الغربي لإقليم.

المياه

نالحظ أن إقليم المغرب العربي يتكون من األقسام الرئيسة اآلتية:

1 ( الجبال: تقع في الشمال والشمال الغربي من اإلقليم، وتتمثل بسالسل 

إلى تونس، وتقع فيها قمة جبل طوبقال  المغرب  الممتدة من  جبال أطلس 

في  األحجار  ومرتفعات  ليبيا،  في  األخضر  والجبل  متًرا(،   4165( بارتفاع 

الجزائر وتبستي في ليبيا.
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

 خريطة )2(  األقاليم الُمناخية والنباتية إلقليم المغرب العربي

الفلكي  والموقع  التضاريس  بتنوع  يتنوعان  والنبات  الُمناخ  أن  تالحظ 

والجغرافي ويسود في اإلقليم األقاليم المناخية اآلتية:

والتي  لإقليم  الشمالية  األجزاء  في  يتركز  المتوسط:  البحر  ُمناخ  إقليم   )1

تنتشر فيها نباتات البحر المتوسط.

ونادر  شتاًء  البرودة  شديد  ا 
ً
صيف حارٌّ  بأنه  يمتاز  الصحراوي:  الُمناخ  إقليم   )2

المطر، ويشغل مساحة واسعة من وسط اإلقليم، وتنمو فيه شجيرات وأعشاب قصيرة.

ا، 
ً
3( إقليم الُمناخ المداري: يتركز في جنوب موريتانيا ويمتاز بأنه ممطر صيف

وتنمو فيه حشائش السافانا.

الحظ الخريطة )2( لتتعرف إلى الُمناخ والنبات الطبيعي.

الُمناخ والنبات الطبيعي

88

الوحدة  السادسة

1- أكمل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

أ - أعلى قمة في إقليم المغرب العربي قمة ........................ .

ب- تنقسم التضاريس في إقليم المغرب العربي إلى ................. ، 

. .................. ، ................    

ج� � يسود ُمناخ البحر المتوسط األجزاء .............. من اإلقليم .

متًرا عن مستوى سطح   ................ ارتفاع قمة جبل طوبقال  يبلغ   - د 

البحر.

ه� - من أهم األنهار في إقليم المغرب العربي........ ، ............. ، .......... 

2- علل لما يأتي:

أ - تسمية هضبة الشطوط يهذا االسم.

ب - تنوع الغطاء النباتي في إقليم المغرب العربي.

3 - ما أهمية السهول الساحلية في إقليم المغرب العربي؟

4 - ارسم خريطة توضح تضاريس إقليم المغرب العربي.

أسئلة الدرس 

ارسم خريطة األقاليم المناخية إلقليم المغرب العربي.

يتحكم إقليم المغرب العربي بمضيق مهم، ما أهمية ذلك من وجهة نظرك؟

ن����ش����اط

بطاقة تفكير

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



88

الوحدة  السادسة
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أسئلة الدرس 

ارسم خريطة األقاليم المناخية إلقليم المغرب العربي.
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ن����ش����اط

بطاقة تفكير
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جغرافية الوطن العربي للصف السادس

يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن:
1- تذكر عدد سكان إقليم المغرب العربي.

2-  تحدد على الخريطة إلقليم المغرب العربي مناطق التركز السكاني  .
3- توضح أهمية األنشطة االقتصادية للسكان في إقليم المغرب العربي.

4- ترسم خريطة توزيع الكثافة السكانية إلقليم المغرب العربي.
5- تدرك أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لدول إقليم المغرب العربي.

 بلغ عدد سكان إقليم المغرب العربي 100مليون نسمة تقريًبا، حسب 
إحصائيات عام 2018م.

الحظ خريطة )1( لتتعرف على توزيع السكان في اإلقليم 

الدرس

السكان واألنشطة االقتصادية الثالث

 خريطة )1( توزيع السكان في إقليم المغرب العربي

عدد السك��ان

توزيع السك��ان

 أهداف الدرس

90

الوحدة  السادسة

تالحظ من الخريطة أن الكثافة السكانية تتركز في األجزاء الشمالية من 

اإلقليم  في  السكانية  الكثافة  وتنخفض  المغربية،  والمملكة  والجزائر  تونس 

شبه الصحراوي، وجنوب موريتانيا؛ بسبب قلة األمطار.

أما معظم أراضي اإلقليم فهي صحراوية نادرة السكان.

 جدول )1( مناطق الزراعة والرعي والمحاصيل الزراعية في اإلقليم

 جدول)2( أهم المعادن والصناعات في اإلقليم

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل

- األجزاء الشمالية 
من اإلقليم.

اإلقليم  م��ن  الشمالية  األج���زاء   -
)مراٍع معتدلة(

- المراعي الحارة جنوب موريتانيا.

الشعير،   ، القمح   -
 ، النخيل   ، ال���ذرة 

الزيتون ، الكروم.

2( صيد األسماك:

3( الصناعة وأهم المعادن:

أهم المعادن الصناعات

ال���ن���ف���ط،   ، ال���ح���دي���د 
المنجنيز ، الفوسفات.

صناعات غذائية ، إسمنت ، بتروكيماويات، 
غزل ونسيج ، سكر ، تعليب أسماك، كبريت، 

أسمدة، أجهزة اللكترونية.

 األنشطة االقتصادية

تتمثل أبرز األنشطة االقتصادية في إقليم المغرب العربي باآلتي:
1( الزراعة والرعي:

يتم صيد األسماك من البحر المتوسط والمحيط األطلسي، ويتركز بدرجة 

رئيسة في المملكة المغربية من سواحلها على المحيط األطلسي.
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الوحدة  السادسة
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 جدول )1( مناطق الزراعة والرعي والمحاصيل الزراعية في اإلقليم

 جدول)2( أهم المعادن والصناعات في اإلقليم

مناطق الرعيمناطق الزراعة أهم المحاصيل

- األجزاء الشمالية 
من اإلقليم.

اإلقليم  م��ن  الشمالية  األج���زاء   -
)مراٍع معتدلة(

- المراعي الحارة جنوب موريتانيا.

الشعير،   ، القمح   -
 ، النخيل   ، ال���ذرة 

الزيتون ، الكروم.

2( صيد األسماك:

3( الصناعة وأهم المعادن:

أهم المعادن الصناعات

ال���ن���ف���ط،   ، ال���ح���دي���د 
المنجنيز ، الفوسفات.

صناعات غذائية ، إسمنت ، بتروكيماويات، 
غزل ونسيج ، سكر ، تعليب أسماك، كبريت، 

أسمدة، أجهزة اللكترونية.

 األنشطة االقتصادية

تتمثل أبرز األنشطة االقتصادية في إقليم المغرب العربي باآلتي:
1( الزراعة والرعي:

يتم صيد األسماك من البحر المتوسط والمحيط األطلسي، ويتركز بدرجة 

رئيسة في المملكة المغربية من سواحلها على المحيط األطلسي.
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 خريطة )2( الخامات المعدنية في إقليم المغرب العربي

4( السياح�ة:

- مقومات السياحة في اإلقليم:

من  تمتلكه  لما  العربي،  المغرب  لدول  االقتصاد  في  دور كبير  للسياحة 

مقومات طبيعية متنوعة وتاريخية، وصناعات حرفية.

- كما تتنوع السياحة بين سياحة ترفيهية  وسياحة حضارية.

5( التجارة :

وارداتصادرات

نفط،  كهربائية،  أج��ه��زة  م��الب��س، 
خضروات، أسماك، غاز طبيعي.

النقل  معدات  ثقيلة،  معدات 
المختلفة، أدوية، طائرات.

التي تنتجها  المعدنية  الخامات  ف على أهم  الخريطة )2( ثم تعرَّ الحظ 
دول إقليم المغرب العربي:

92

الوحدة  السادسة

    1 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

أ . تتركز الزراعة شمال إقليم المغرب العربي لخصوية التربة ووفرة المياه 

.)     (                                                                                      

.)     ( ب . يتركز السكان في األجزاء الوسطى من اإلقليم 

ج�. الحديد من أهم المعادن الموجودة في إقليم المغرب العربي  )     (.

.)     ( ا لدول اإلقليم  ا مهّمً
ً
د. تمثل السياحة نشاًطا اقتصادّي

2 - أكمل العبارات اآلتية:

أ. بلغ عدد سكان إقليم المغرب العربي حوالي .................... نسمة عام 

2018م

ب. أكثر دول المغرب العربي إنتاًجا لألسماك هي .....................

3 - ما مقومات السياحة في إقليم المغرب العربي؟

أسئلة الدرس 

ن����ش����اط

ارسم خريطة توزيع الكثافة السكانية في إقليم المغرب العربي.

ن�������ش�������اط

اكتب بعض العوائق التي تقف أمام تطور السياحة في الوطن العربي 

مستعيًنا بمعلمك.

بطاقة تفكير
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    1 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ 

فيما يأتي:

أ . تتركز الزراعة شمال إقليم المغرب العربي لخصوية التربة ووفرة المياه 

.)     (                                                                                      

.)     ( ب . يتركز السكان في األجزاء الوسطى من اإلقليم 

ج�. الحديد من أهم المعادن الموجودة في إقليم المغرب العربي  )     (.

.)     ( ا لدول اإلقليم  ا مهّمً
ً
د. تمثل السياحة نشاًطا اقتصادّي

2 - أكمل العبارات اآلتية:

أ. بلغ عدد سكان إقليم المغرب العربي حوالي .................... نسمة عام 

2018م

ب. أكثر دول المغرب العربي إنتاًجا لألسماك هي .....................

3 - ما مقومات السياحة في إقليم المغرب العربي؟

أسئلة الدرس 

ن����ش����اط

ارسم خريطة توزيع الكثافة السكانية في إقليم المغرب العربي.

ن�������ش�������اط

اكتب بعض العوائق التي تقف أمام تطور السياحة في الوطن العربي 

مستعيًنا بمعلمك.

بطاقة تفكير
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1 - أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:
أ - يقع إقليم المغرب العربي ............... الوطن العربي، ...........  قارة أفريقيا.

ب- تبلغ مساحة إقليم المغرب العربي ....................... كم2.
ج� تسقط األمطار على األجزاء .................... من األقليم.

د - تنتشر حشائش السافانا ........................ موريتانيا.
ه� - من أهم المحاصيل الزراعية إلقليم المغرب العربي............ ، .............. 

........... ،

2 - ضع عالمة )P( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما 

يأتي:

أ . تنحصر هضبة الشطوط بين سالسل جبال أطلس الشمالية والجنوبية    

.)     (                                                                                         

ب . تقع الجبال في الجزء الشرقي من إقليم المغرب العربي          )     (.

ج� . تنتشر المراعي المعتدلة شمال إقليم المغرب العربي             )     (.

د . تسود الصحاري األجزاء الوسطى  من إقليم المغرب العربي      )     (.

ه� . تتميز السهول الساحلية في اإلقليم  بصالحيتها للزراعة         )     (.

3 - اذكر أهم األنشطة االقتصادية لسكان إقليم المغرب العربي.

4 - كم عدد سكان إقليم المغرب العربي؟ وأين يتركزون؟

5 - ارسم خريطة األقاليم المناخية إلقليم المغرب العربي.

تقويم الوحدة السادسة
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