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 توزع التضاريس ومميزاتها

التضاريس في دول الخليج العربي بشكل طولي من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي لشبه تمتد 

 العربية .الجزيرة 

 : حدد موقع جبال عمان وأذكر أبرز خصائصها.1س

 الخصائص الموقع 

 
 

 سلسلة
 جبال عمان

تمتد سلسلة جبال عمان على شكل 
رأس مسندم شماال إلى قوس من 

 رأس الحد جنوبا.

تتألف السلسلة من جبال الحجر الشرقي -
 الجبل األخضر.–الحجر الغربي –
 تخترقها منحدرات شرقية وغربية.-
 أودية جافة عميقة .-
 يحدها من الشرق سهل الباطن الخصب.-
 يحدها من الغرب صحراء الربع الخالي . -

 تعريف:

 هي أودية التي تجري فيها المياه خالل فصل األمطار فقط.*أودية جافة: 

 : حدد موقع المنبسط الشرقي، وبين االختالف بين مناطقة الجنوبية والشمالية .2س

 المنبسط الشرقي 

 

 الجنوب الشمال الموقع

 
يمتد المنبسط من الساحل 

الجنوبي الشرقي لشبة الجزيرة 
 العربي إلى العراق

 شمال صحراء الربع الخالي 
لزراعة نسبيا لتربتها صالحة -

 وتنمو بها بعض المزروعات 
يحتوي على أغلبية الثروة -

 النفطية +عدد كبير من المدن.

 جنوب صحراء الربع الخالي .
لزراعة لتربتها غير صالحة -

 وقاحلة.
 تنتشر فيها الكثبان الرملية .-

 تتخللها سبخات.-
 
 

 تعريف:

 هو شكل من أشكال التضاريس مستوي وقليل االرتفاع وأرضة غير صالحة لزراعة.*منبسط: 

 

هي منطقة منخفضة قليال عما حولها وتربتها مالحة ال تصلح لزراعة وتصبح موحلة عند سبخات: *

 تساقط األمطار.
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 : حدد موقع الهضاب، وبين االختالف بين منطقتها الشرقية والغربية .3س

 اب : غرب المنبسط الشرقيموقع الهض

 

 هضاب الجهة الغربية  هضاب الجهة الشرقية 

 تتكون من
 صخور رسوبية .-
 صخري.-الرياض–كمناطق جبل طويق -
قسم من الربع -الدهناء-الصحاري مثل : النفوذ-

 الخالي.
 

 تتكون من 
 صخور قديمة .-
 يتخللها عدد من الوديان الجافة مثل :-

 *وادي الدواسر
 مرتفعات بركانية مثل:-

 هضبة نجد.-الحرار

 تعريف:

تسمية تطلق على بقايا براكين كانت نشطة خالل األزمنة الجولوجية السابقة في شبة الجزيرة حرار: 

 العربية .

 : سم أقسام الجبال الغربية من الشمال إلى الجنوب، واذكر أبرز خصائصها.4س

 الجبال الغربية  

 
 الغربيةأقسام الجبال 

عسير في السعودية حتى -سلسلة جبلية مرتفعة أولها من الشمال جبال الحجاز
 جبال حضرموت في اليمن وتنتهي بجبال ظفار بسلطنة عمان . 

 
 
 

 خصائصها
 

 تنحدر بشدة من جهة الغرب نحو البحر األحمر.-
 تنحدر بشكل صغيف من جهة الشرق حيث تتواصل مع هضبة نجد.-
 الوسط ما بين مدينتي جدة والمدينة المنورة .تنخفض في -
ل تهامة الضيق المحاذي للبحر هذة السلسلة من جهة الغرب على سه تشرف-

 األحمر.
 دية الجافة .يتخللها العديد من األو-
 تنتشر فيها األشجار.-
 

 

 أبعاد الخليج العربي وخصائص مياهه

 س1: حدد أبعاد الخليج العربي .

.2ألف كلم 234مياهه صغيرة حوالي مساحة سطح -: 1ج  

كلم.1000 طوله-  
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كلم.250عرضه -  

:عمقه-  

.*يتميز الخليج العربي بقلة عمقه  

 س2: ماذا ترتب على ضحالة مياه الخليج العربي من فوائد وسلبيات؟

 فوائد سلبيات
تسلك السفن التجارية خطوط محددة لتجنب 

 االصطدام بالقاع.
للقاع تسمح بنمو النباتات وصول حرارة الشمس 

التي تشكل غذاء للحيوانات البحرية بذلك تشكلت 
 الثروة البحرية.

 س3: عدد مميزات شواطئ الخليج العربي .

 ج3:تكثر فيها األخوار والرؤوس وأشباه الجزر.

 

 : أسباب األختالف في درجات الحرارة والملوحة في مياه الخليج العربي بين منطقة وأخرى.4س

 الملوحة رةالحرا

 تنخفض الحرارة : 
في األطراف الشمالية النه يصب فية نهر شط -

 العرب .
 تتركز الحرارة في وسط الخليج العربي .-
في األطراف الجنوبية بسبب تلقي مياه المحيط -

 الهندي .
 

تتميز مياه الخليج العربي بشدة ملوحتها ولكن 
 تتفاوت هذه الملوحة.

الملوحة بشدة بسبب تلقي مياه الشمال : تنخفض -
 نهر شط العرب.

الوسط تنخفض بشدة بسبب تلقي المياه العذبة -
 مصدرها إيران.

 الجنوب : ترتفع الملوحة بسبب التبخر.-

 

 : تحدث عن حركة المياه في الخليج العربي وعن سرعة تياراته.5س

 : حركة المياه : هادئه وذلك بسبب صغر حجمه.5ج

 ادرة وذلك بسبب قلة سرعة الرياح التي تهب فيه وقلة ارتفاعه.سرعة تياراته : ن

 : ما الذي يجعل حركة المد والجزر واضحة في مياه الخليج العربي .6س

 : النه شواطئ الخليج العربي قليلة االرتفاع ومنبسطة .6ج

 *تعريف :

 المد : هو تقدم المياه اتجاه الشاطئ.
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 الشاطئ وتتراجع.الجزر: تنحسر المياه عن 

 خور: لسان ضيق يتوغل بعيدا داخل اليابسة.

 تيار بحري: شريط سطحي من مياه البحار والمحيطات يجري دائما في اتجاه ثابت.

 الثروة النفطية ومزاياها

 س1: مما يتكون النفط ؟

من أهم  وهويتكون النفط من بقايا نباتات وحيوانات تتجمع في طبقة رسوبية سميكة تتحلل مع الزمن 

.مصادر الطاقة  

 احتياطي النفط

%33ويقدر بتختزن دول مجلس التعاون احتياطي من النفط يفوق احتياطي دول العالم -  

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة األولى في العالم من حيث مخزونها وانتاجها من النفط .-  

 احتياطي الغاز

% من األنتاج العالمي .9الغاز ال يتعدى اج تنه انال يوجد احتياطي من الغاز أل-  

 تستهلك دول مجلس التعاون حوالي 22% من أنتاج  النفط والغازوتصدر الباقي إلى دول العالم.

 

 س2: ما المزايا التي تتمتع بها الثروة النفطية في دول مجلس التعاون؟

وجوده في أعماق قريبة من السطح تسهل استخراجه ووجود الغاز حيث 
 عملية الضخ.يسهل 

جهسهولة استخرا-1  

 آبار في دول الخليج العربي . 8آبار يتم حفرها تنتج  10كل  -
 آبار في دول العالم . 3آبار يتم حفرها تنتج  10كل  -

غزارة إنتاج حقول -2

النفط واتصال بعضها 
 باآلخر.

 سنة . 100طول عمر النفط بدول الخليج العربي  -
 سنة . 24طول عم النفط بدول العالم  -

طول عمر  -3

 اإلحتياطي منه

قرب حقول النفط  -4 صدير منتشرة على سواحل الخليج العربي موانئ الت -

 من موانئ تصدير.

وجوده بين اليابان  -5 هما أكبر منطقتان استهالكا للنفط في العالم . -

 ودول أوروبا.
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 المناطق المناخية الصحراوية وخصائصها

 
 الصحراوية شديدة الحرارة والمنطقة 

 ) أمطار قليلة جداً وغير منتظمة (

 

المنطقة الشبة صحراوية حارة 
 و) أمطار قليلة ومنتظمة (

 

 
باقي مناطق دول مجلس التعاون المنبسطات 

 والهضاب.

 
عة الجبلية عند فالمناطق المرت

 أطراف دول مجلس التعاون

 
 

 الموقع

 الحرارة 
مرتفعة لكن تختلف معدالت الحرارة درجات حرارة -

 من الصيف إلى الشتاء.
 األمطار

 أمطار غير منتظمة ()
 *الصيف:

ال تصل الرياح االموسمية لصيفية إلى صحراء الربع 
الخالي بسبب السالسل الجبلية على أطرافها فتكون 

 األمطار شبة معدومة.
 

 *الشتاء:
إلى رياح متوسطة تفقد تديجيا أمطارها ال تصل 

 صحراء الربع الخالي إال في فترات نادرة جداً.
 

 الرطوبة
 تقل الرطوبة عن األبتعاد عن المسطحات المائية .

 
ندرة األمطار + قلة الرطوبة  =منطقة صحراوية 

 شديدة الحرارة والجفاف ويسودها القحط 
 )صحراء الربع الخالي(

 
 
 

 الحرارة 
تنخفض درجات الحرارة كلما  -

سفوح الجبال ) ارتفعنا على 
 عمان(-الحجاز-عسير

هطول أمطار منتظمة تختلف  -
كمياتها وفصول هطولها من 

 منطقة إلى أخرى.
 * الصيف:

رياح موسمية جنوبية غربية +  
 ظفار.–عسير رطبة على جبال 

 
 *الشتاء: 

رياح متوسطة شمالية غربية  
عمان + رطبة على جبال 

 والحجاز.
 األمطار 

 )أمطار قليلة(
 

 
 
 

الخصائص 
 المناخية 
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 اختبر نفسك

ع تصويب اإلجابة ماإلجابة الخاطئة  مأما طأخاإلجابة الصحيحة وعالمة  مماأ حصضع عالمة  

 : الخاطئة

 .تختزن دول مجلس التعاون احتياطي من النفط يفوق احتياطي دول العالم)    ( -1

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

 هو تقدم المياه اتجاه الشاطئ.( الجزر     )-2

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

 تنتشر فيها الكثبان الرملية بالمنبسط الشرقي .)    ( -3

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

 )    ( تحتل السعودية المرتبة الثالثة من بين العالم من حيث مخزونها النفطي.-4

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

 المنطقة الشبه صحراوية حارة وأمطارها منتظمة.)    ( -5

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

 

 أجب عن األسئلة التالية :  

 مياه الخليج العربي من فوائد وسلبيات؟ماذا ترتب على ضحالة  -1

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

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

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

 .لتي تتمتع بها الثروة النفطية في دول مجلس التعاوناالمزايا  اذكر -2

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

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

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

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

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

 مميزات شواطئ الخليج العربي ؟ما هي  -3

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

.......................................................................................................... 
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 مما يتكون النفط ؟ -4

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

 الخليج العربي وعن سرعة تياراته.تحدث عن حركة المياه في  -5

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

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

 العربي. لمد والجزر واضحة في مياه الخليجحركة اعلل:  -6

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

 

 يسود القحط صحراء الربع الخالي .علل: -7

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

ه الخليج العربي بين منطقة بين أسباب األختالف في درجات الحرارة والملوحة في ميا -8

 وأخرى من خالل الجدول التالي : 

 

 ملوحة حرارة

  

 

 .وأذكر أبرز خصائصهاحدد موقع جبال عمان  -9

 الخصائص الموقع 

 

 جبال عمان

  

 

 عرف المصطلحات التالية :  -10

 الحرار:........................................................................................ -1

 أودية جافة: .................................................................................. -2

 ...............................المد: ........................................................... -3

 سبخة: ....................................................................................... -4

 تيار بحري: .................................................................................. -5
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 ..........................................................الجزر: ............................. -6

 أمطار منتظمة: ............................................................................. -7

 خور: ........................................................................................ -8

 ....................................................................................النفط: .... -9

 منبسط: ................................................................................. -10

 حدد على الخريطة ما يلي:-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمان(. –حضرموت  –الحجاز  –جبال )عسير  -

 النفوذ( –الصحاري)الربع الخالي  -

 (الباطن –السهول) تهامة  -

 صمم مفتاح خريطة : -

 لون كل من الجبال بالون البني.  -

 السهول بالون األخضر.  -

 الصحاري بالون األصفر.  -

 ☺تمناتي للحميع بالنجاح والتوفيق


