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مذكرة الدراسات الاجتماعية
والتربية الوطنية للصف السابع
للفصل الأول
إعداد المعلمة :لطيفه السالمي

االسم.......................................................... :
الصف........................................................ :

Latifa Saeed Mosabih Al Salemi
مدرسة حمدان بن زايد

الوحدة األولى :جغرافية شبه
الجزيرة العربية .
الخصائص الطبيعية لشبه
الجزيرة العربية.

الدرس األول :موقع شبه الجزيرة العربية.
أجب على األسئلة التالية:
 -1أوضح الفرق بين الجزيرة وشبه الجزيرة.
الجزيرة
......................................................
......................................................
......................................................

شبه الجزيرة.
......................................................
......................................................
......................................................

-2عدد أهم الجزر وأشباه الجزر في شبه الجزيرة العربية.
الجزر.........................................................................................:
أشباه الجزر..................................................................................:
-3أسمي القارتين التي تصل بينهما شبه الجزيرة العربية؟
 ......................................و.............................................. -4أبين موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة للمسطحات المائية.
.................................................................................................
.................................................................................................
 -5رتب دول شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة من األكبر إلى األصغر.
.................................................................................................
.................................................................................................
 -6علل ما يلي:
-1سبب تحول شبه الجزيرة العربية سابقا ً إلى بيئة طاردة بعد أن كانت بيئة جاذبة
للسكان؟
.................................................................................................
-2أفسر االزدهار االقتصادي في دول شبه الجزيرة العربية حديثاً؟
.................................................................................................
.................................................................................................

 -7أصنف األنشطة االقتصادية إلى أنشطة تقليدية أو أنشطة حديثة ( .التلي -الزراعة
في البيوت البالستيكية -الغوص على اللؤلؤ -استخراج النفط
األنشطة التقليدية
..........................................
..........................................

األنشطة الحديثة.
............................................
............................................

 -8علل :أصبحت اإلمارات قبلة أنظار العالم؟
.................................................................................................
.................................................................................................
 -9أسمي الدول الخليجية الست األعضاء في مجلس التعاون الخليجي؟
.................................................................................................
................................................................................................
 -10ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي براوبط كباقي الدول العربية بمقومات الوحدة
والترابط والتضامن ومنها:
.................................................................................................
.................................................................................................
الدرس الثاني :تضاريس شبه الجزيرة العربية.
 -1ما هي أهم صفات تضاريس شبه الجزيرة العربية؟
......................................................................................
......................................................................................
-2ما المقصود بالحركة االنكسارية؟
.........................................................................................
.........................................................................................
أوضح نتيجة اقتصاد واحدة ترتبت على اتصال مكة و المدينة المنورة بالبحر
األحمر عبر األدوية.
.........................................................................................
.........................................................................................
 أفسر شهرة المدينة المنورة بكثرة إنتاجها الزراعي وبخاصة زراعة النخيل..........................................................................................
.........................................................................................

أبين قلة السكان في منطقة جبال مدين رغم سقوط األمطار عليها..........................................................................................
.........................................................................................
ما هو النشاط االقتصادي السائد في منطقة عسير؟ ولماذا؟.........................................................................................
.........................................................................................
استنتج أبرز خصائص مرتفعات اليمن؟.........................................................................................................
.........................................................................................................
أصوغ بأسلوبي تعريفا مناسبا للجبال االلتوائية؟.........................................................................................................
 استخرج أبرز الخصائص التي تميز سلسلة جبال عمان عن بقية جبال شبه الجزيرة العربية؟.........................................................................................................
.........................................................................................................
 أوضح األهمية االقتصادية لجبال عمان؟.........................................................................................................
.........................................................................................................
 أعرف المقصود بالهضبة؟.........................................................................................................
 ما المقصود بالسهول؟.....................................................................................................
 أفسر اآلتي: ضيق السهل الساحلي الممتد بمحاذاة ساحل البحر األحمر..................................................................................................
 قلة الموانئ على ساحل البحر األحمر..................................................................................................
.................................................................................................
 انسب كل من المفاهيم والمصطلحات التالية إلى العبارة التي تدل عليها في ما يأتي :(الكثافة العامة لسكان – المناخ  -توزيع السكان – الهجرة الداخلية  -الطقس)
 {..............................} -1حالة الجو لفترة زمنية قصيرة.
 {..............................} -2انتقال السكان من مكان إلى أخر داخل الدولة الواحدة.
 {..............................} -3عدد السكان في الدولة على المساحة الكلية .

 {..............................} -4تزايد السكان بمعدالت سريعة بسبب ارتفاع معدالت المواليد و
انخفاض معدالت الوفيات.
 {..............................} -5حالة الجو لفترة زمنية طويلة.
الدرس الثالث :المناخ والنبات الطبيعي في شبه الجزيرة العربية.
المناخ هو................................................................................:
 ما العوامل المؤثرة في المناخ؟................................................-١
................................................-٢
................................................-٣
 المناخ السائد في شبه الجزيرة العربية هو المناخ......................................:  -ما هو الموقع الفلكي لشبه الجزيرة العربية؟ ما بين دائرتي عرض ..............و....................شماال ما هي دائرة العرض الرئيسية التي تمر بشبه الجزيرة العربية؟........................ ما هي الخصائص المناخية للمناخ الصحراوي؟.....................................................-٢ ......................................-١
 من المسطحات التي تطل عليها شبه الجزيرةالعربية.........................و.................................و...............................
 وظف مهارة التفكير الناقد لكل مما يأتي : -1ما سبب اختالف المناخ في الوطن العربي .
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..................................................................................................
 -2فسري العالقة بين كميات األمطار والتضاريس :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..................................................................................................
السؤال الرابع:
أ -أكملي الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات:
 -1من عناصر المناخ الحرارة
و...................................و. ...............................................
 -3أكبر دول شبه الجزيرة العربية مساحة هي.................................

من المسطحات المائية التي تطل عليها شبه الجزيرةالعربية.......................و..........................
 من المناطق الساحلية التي ترتفع فيها الرطوبة في دولة اإلمارات...................و..............من أشكال التضاريس في شبه الجزيرة العربية..................:و..................و................تأثير التضاريس في المناخ على...................:و.......................و..........................فسر :قلة األمطار على السفوح الشرقية لجبال عسير مقارنة بسفوحها الغربية..............................................................................................................
ما النتائج المترتبة على اختالف درجان الحرارة وكمبات األمطار في شبه الجزيرة العربية.............................................................................................................
ما هي عناصر المناخ؟................و....................و.....................و....................مالمقصود بالمتوسط الحراري السنوي؟...............................................................ما اآلثار الناجمة عن الرياح المحلية؟.......................و.....................و...................علل :سقوط األمطار شتاء على جبال عمان وصيفا ً على مرتفعات اليمن.
.............................................................................................................
ما النتائج االقتصادية المترتبة على سقوط كميات وفيرة من األمطار على مرتفعات اليمنوعمان.
.............................................................................................................
 استنتج أبرز الصفات المناخية السائدة في االقليم الصحراوي الحار..........................................................................................................
.........................................................................................................
 صنف مناطق شبه الجزيرة العربية اآلتية حسب موسم سقوط األمطار فيها. جبال عمان -مرتفعات اليمن -االحساء -جنوب عسير -تبوك.أمطار صيفية
أمطار شتوية

 تنقسم النباتات الصحراوية إلى : -١نباتات................................
 -٢نباتات................................
-أضرب أمثلة على النباتات الصحراوية الحولية..........................و...........................

 أضرب أمثلة على النباتات الصحراوية المعمرة...................و........................... -ما فائدة النباتات الصحراوية............................... .و..................................

القسم الثاني:
الخصائص
البشرية لشبه
الجزيرة العربية.

الدرس األول :سكان شبه الجزيرة العربية.
-

-

ما خصائص النمو السكاني لسكان شبه الجزيرة العربية.
.....................................................................-١
.....................................................................-٢
.....................................................................-٣
كم عدد سكان العالم في عام ٢٠١٦م؟..............................
 ما أسباب ارتفاع النمو السكاني في شبه الجزيرة العربية؟.......................................- .............................................
ما المقصود بالزيادة الطبيعية؟.........................................................
ما المقصود بالزيادة الغير طبيعية؟.....................................................
ما األسباب الطبيعية للهجرة؟...........................................
ما األسباب البشرية للهجرة؟..................و......................و......................
ما النتائج المترتبة على الهجرة؟ ........................و..................و...............
ماذا يقصد بتركيب السكان؟..................................................................
أضرب أمثلة على الخصائص السكانية التي يمكن قياسها.
....................و.......................و.......................و..........................
ما أقسام تركيب السكان؟....................................- ............................. -
ما العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان؟ ...........................
و...............................و..........................
ما العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان؟
.................و...................و....................................
ما المقصود بالتركيب العمري للسكان؟.....................................................
ما المقصود بالتركيب النوعي للسكان؟.....................................................
ما المقصود بالكثافة العامة للسكان؟.........................................................
ما أسباب ارتفاع نسبة الذكور على اإلناث في دول شبه الجزيرة العربية؟
.................................................................................................

الدرس الثاني :األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية.
-

ما األنشطة االقتصادية السائدة قديما ً في شبه الجزيرة العربية؟
................................................................................................
ما أسباب نشأت األنشطة االقتصادية الحديثة؟
 .........................و .............................و..................................

-

-

ما أسباب تدهور حرفة الغوص على اللؤلؤ؟ ....................................
و.................................................
ما أهم المنتجات الزراعية في شبه الجزيرة العربية؟  ...............و.................
و ....................و..........................
ما أسباب الزيادة في معظم المزروعات؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
ما المقصود بالتعدين؟.........................................................................
أكمل الجدول اآلتي:
المعدن
الدول
السعودية -عمان
السعودية
النحاس
عمان واإلمارات
الكويت واإلمارات
 كم تبلغ نسبة النفط في شبه الجزيرة العربية من اإلنتاج العالمي؟.......................كم تبلغ نسبة احتياط النفط العالمي في شبه الجزيرة العربية من االحتياط
العالمي؟........................
ما الدولة األولى في احتياطي النفط؟........................................................
ما أبرز النتائج االجتماعية المترتبة على إنتاج النفط؟
................................................................................................
................................................................................................
ما أقسام الصناعة؟  ............................ -و........................................
ما المقصود بالصناعات االستخراجية؟....................................................
ما المقصود بالصناعات التحويلية؟........................................................

 الدرس الثالث :النقود في شبه الجزيرة العربية. أصوغ تعريفا ً مناسبا ً للمقايضة؟............................................................ استخرج مرادف آخر لكلمة المقايضة؟.................................................... أفسر انتشار نظام المقايضة في شبه الجزيرة العربية. .................................................................................................................................................................................................. -

-

أوضح وجهة نظري في الصعوبات التي ساهمت في عجز نظام المقايضة عن
االستمرار؟
............................................................................................
............................................................................................
عرف النقود؟.............................................................................
أفسر لجوء الحكومات والدول إلى نقش صورها على النقود المعدنية؟
.................................................................................................
.................................................................................................
اذكر سبب قلة فئات العمالت المعدنية المتداولة مقارنة بفئات العمالت الورقية؟
.................................................................................................
.................................................................................................
أوضح ثالثا ً من السمات المشتركة للعمالت النقدية بدول شبه الجزيرة العربية.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
أبين وجهة نظري في قيام بعض األفراد بالكتابة على النقود الورقية.
.................................................................................................
.................................................................................................
أحدد العقوبة المفروضة في القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمن يحرر صكا ً
مصرفيا ً بدون رصيد؟..................................................
اكتب ميزة إيجابية وأخرى سلبية للنقود الورقية.
................................................................................................
................................................................................................
أوضح الدور الذي تؤديه النقود كعامل من عوامل اإلنتاج؟
.................................................................................................
.................................................................................................
اسمي الجهة المسؤولة عن إصدار النقود في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
...............................................................
لماذا يتم مراقبة إصدار النقود من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
.................................................................................................

 أتتبع من خالل المخطط الزمني أهم العمالت النقدية التي تم تداولها في دولة اإلماراتالعربية المتحدة.

1973

1966

1959

 أذكر أسباب مراقبة إصدار النقود من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة........................................................................................... -

الوحدة الثانية.
أحوال العرب
قبل اإلسالم.

الدرس األول :أحوال العرب قبل ظهور اإلسالم وبعد ظهور اإلسالم.
الحالة السياسية:
 عدد أسماء بعض القبائل التي سكنت شبه الجزيرة العربية. ...........................و ..............................و..............................

الحالة الدينية:
 كان العرب قبل اإلسالم وال سيما مكة على دين .................................. من الذي أدخل عبادة األصنام في شبه الجزيرة العربية.............................................................................................
-

ما اسم الصنم الذي نصبه في جوف الكعبة؟........................................
ما الهدف عند العرب من عبادة األصنام؟...........................................
عدد أسماء األصنام التي عبدها العرب قبل اإلسالم.
 .....................و ................................و..............................
أشهر الممالك التي نشأت في شبه الجزيرة العربية.
الممالك التي نشأت في شمال شبه
الممالك التي نشأت في جنوب شبه
الجزيرة العربية
الجزيرة العربية

 وضح سبب اتصال عرب الجنوب بحضارات العالم..................................................................................................

الحالة االجتماعية:
كان مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ينقسم إلى عدة طبقات اجتماعية هي:
........................................
........................................
........................................
المرأة في المجتمع الجاهلي كانت تتعرض ل......................:و......................

الحالة األخالقية:
 أهم الصفات الحميدة التي سادت المجتمع العربي: .....................و.....................و...................و.........................

الحالة االقتصادية:
-

علل :أعطى الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية أهمية بارزة.
............................................................................................
أصبحت مكة محطة مهمة على طريق القوافل.
...........................................................................................
ما األنشطة االقتصادية للعرب قبل اإلسالم.
...........................................................................................
استنتج العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة في مكة.
...........................................................................................
صنف المناطق التالية في شبه الجزيرة العربية وفق النشاط االقتصادي.
اليمن -نجد -الطائف-يثرب -الحجاز.
الرعي
الزراعة

 فسر قيام الزراعة في المناطق المتحضرة في شبه الجزيرة العربية. ........................................و................................................
 من أشهر األسواق في شبه الجزيرة العربية قديماً............................................................................................

الدرس الثاني :التاريخ الحديث والمعاصر لدول شبه الجزيرة العربية.
-

ما مراحل توحيد المملكة العربية السعودية؟
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
من حاكم المملكة العربية السعودية اآلن؟ الملك.......................................
من أبرز حكام الكويت...................................

-

ما أهم أعماله؟.............................................................................
متى خضعت الكويت للسيادة العثمانية؟...................................
ما الحدث الذي تعرضت له الكويت عام 1990؟
من حاكم الكويت حاليا؟............................
ما المقصود باألرخبيل؟..........................................................
كم عدد الجزر في البحرين؟ .........................وما اسم أكبرها؟.................
علل :تسمية البحرين بهذا االسم؟........................................................
ما هو لقب البحرين؟....................................................................
من أين هاجر آل خليفة؟................................................................
ما بنود المعاهدة التي فرضتها بريطانيا على البحرين؟
...........................................................................................
متى أعلنت البحرين استقاللها؟......................................
أين تقع شبه جزيرة قطر؟...........................................
من أين هاجر آل ثاني؟..............................................
أين استقروا؟.........................................................
ما أهم انجازات اإلمام سعيد بن سلطان؟.................................................
متى تولى السلطان قابوس حكم البالد؟...................................................
سمي اثنين من المناطق والمدن األفريقية التي خضعت لحكم سعيد بن سلطان.
 .............................و.....................................
فسر ضعف الدولة العمانية بعد وفاة سعيد بن سلطان.
..............................................................................................
أين تقع اليمن؟..............................................................................
ما اسم المضيق الذي تطل عليه اليمن؟...................................................
ما أهمية مضيق باب المندب؟.............................................................
ما مبررات حرب اليمن (عاصفة الحزم)؟
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

الوحدة الثالثة.
هويتي والء
وانتماء.

الدرس األول:أحافظ على هويتي الوطنية.
-

ما هي األسس التي تستمد منها الهوية الوطنية لدولة اإلمارات؟
......................................و.................................و.......................
عالم يشير الوطن؟............................................................................
ما البيئات الموجودة في دولة اإلمارات؟
( .......................و............................و.......................و)...............
ما معنى كلمة المواطن؟......................................................................
ما أشكال االرتباط بالوطن؟.........................و.....................و.................
ما المقصود بالوطنية؟........................................................................
عدد المواقف الوطنية...................... .و.......................و.......................
ما األسس الوطنية؟
...................................................................
...................................................................
...................................................................
عدد صفات المواطن الصالح.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
ما المقصود بالعمل التطوعي؟...............................................................

....................................................................................................
-

عدد أهمية العمل التطوعي.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ما هدف منصة متطوعين اإلمارات؟.......................................................

الدرس الثاني :الخدمة الوطنية.
ما أهمية الخدمة الوطنية؟
...........................................................................................................................................................................................................

-

-

ما أهداف الخدمة الوطنية؟
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ما شروط الخدمة الوطنية؟
..........................................................................................
ماهي شروط الخدمة الوطنية للذكور؟......................................................
................................................................................................
شروط الخدمة الوطنية لإلناث..............................................................:
ما هي إنجازات الخدمة الوطنية؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
استكمل الجدول اآلتي:
قانون الخدمة الوطنية
 -１أصدره صاحب السمو الشيخ.............................................
 -２رقم القانون....................................
 -３السنة التي تصدر فيها٢٠١٤.....................
 -４تنص المادة( )43في دستور اإلمارات على..............................
......................................................................................
أقارن بين شروط الخدمة الوطنية:
اإلناث
الذكور
أوجه المقارنه
الخدمة الوطنية إلزامية أم
اختيارية
العمر
شرط موافقة ولي األمر

الدرس الثالث :المناسبات الوطنية في دولة اإلمارات.
 ما مظاهر االحتفاالت باليوم الوطني؟ ................................................................................................. -ما أهمية العلم؟................................................................................

-

من استخدم العلم قديماً؟......................................................................
ولماذا استخدموه قديماً؟......................................................................
متى صمم علم دولة اإلمارات العربية المتحدة؟............................................
ما اسم مصمم علم دولة اإلمارات العربية المتحدة؟........................................
ما دالالت ألوان علم اإلمارات؟
اللون األخضر..............................................................................:
اللون األحمر.................................................................................:
اللون األبيض................................................................................:
اللون األسود.................................................................................:
عدد مالمح االحتفال بيوم العلم؟
.................................................................................................
ما هو يوم الشهيد؟............................................................................
متى يوم الشهيد؟ ............................ولماذا هذا اليوم بالذات؟......................
................................................................................................
من هو أول شهيد في دولة اإلمارات؟......................................................
متى نحتفل بيوم العلم؟.......................................................................
من صاحب فكرة االحتفال بيوم العلم؟......................................................
في أي يوم نحتفل بيوم العلم؟ .......................ولماذا؟................................
................................................................................................
ما هي خطوات اتحاد اإلمارات؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

