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الموقع و مميزات الدرس األول: 
 السطح (قارة آسيا )

مليون كلم و بسبب هذا اإلتساع اختلفت فيها أشكال السطح وتنوعت  44آسيا أكبر قارات العالم مساحة فمساحتها     
 التضاريس.

 موقع قارة آسيا الفلكي و الجغرافي : -1

 بالنصف الشمالي من الكرة األرضية.تقع قارة آسيا في معظمها  -

يحدها من الشمال المحيط المتجمد الشمالي و من الجنوب المحيط  الهندي و من الشرق المحيط  -
الهادي أما من الغرب يمتد من من جبال األورال حتى البحراألحمر مروراً ببحر قزوين و البحر 

 األسود و البحر المتوسط.

 

 الشمالية متماسكة و الجنوبية غير متماسكة :مناطق قارة آسيا  -2

 النصف الشمالي مناطقه متماسكة بسبب عدم توغل مياه البحار في اليابسة. -

النصف الجنوبي مناطقه غير متماسكة ألن البحار تتوغل بعيداً في اليابسة ,فكونت الكثير من  -
 أشباه الجزر كشبه الجزيرة العربية و شبه جزيرة الهند .

واألرخبيالت (مجموعة جزر) عند شواطىء آسيا الشمالية و الجنوبية و تكثر عند  تقل الجزر -
 ة الجنوبية .أهم هذه األرخبيالت اليابان و الفليبين وأندونيسيا.أطرافها الشرقية و الشرقي

 

 جبال عالية في الوسط تشرف على هضاب و سهول : -3

ة أهمها جبال طوروس و سلسلة تخترق وسط القارة من الشرق إلى الغرب سالسل جبيلة مرتفع -
 جبال همااليا التي تقع فيها قمة أفرست (أعلى قمة في العالم)

 تنحصر بين السالسل الجبلية هضاب مرتفعة (كهضبة األناضول و إيران) -

 السهول منتشرة على أطراف القارة كسهول بالد ما بين النهرين و سهول الهند والصين . -
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 تسود المناخات الحارة المناطق الجنوبية من آسيا : -1

 :يسود المناطق الواقعة حول خط اإلستواء ويتميز بإرتفاع في درجات  المناخ اإلستوائي
 األمطار على مدار السنة,كإندونيسا و ماليزيا . الحرارة و كمية 

 : يسود مناطق جنوب شرق آسيا  الممتدة من بحر العرب حتى اليابان .يتميز  المناخ الموسمي
ن هذه الرياح حارة مشبعة بالرطوبة تكو الرياح الموسمية الصيفيةهذا المناخ صيفاً بهبوب 

تتسبب بتساقط كميات كبيرة من األمطار و ذوبان الثلوج و أما في الشتاء فيتميز هذا المناخ 
تأتي هذه الرياح من مناطق باردة و جافة فتتسبب بالجفاف و  الرياح الموسمية الشتويةبهبوب 

 تدني الحرارة في المناطق التي تعبرها .

 يسود مناطق شبه الجزيرة العربية و معظم أراضي العراق و إيران ,  : المناخ الصحراوي

  ويتميز بارتفاع الحرارة و ندرة األمطار و طوال السنة.

  

  تسود المناخات المعتدلة وسط آسيا و شمالها -2

 يسود المناطق األسيوية القريبة من البحر المتوسط, ويتميز بشتاء المناخ المتوسطي المعتدل:
 الحرارة و بصيف حار جاف . ممطر و معتدل

  يسود المناطق الشمالية من آسيا, وهو مناخ شديد البرودة شتاًء تتدنى فيه المناخ القاري البارد :
 الحرارة إلى ما دون الصفر حوالي ستة أشهر أما صيفاً فتسود هذه المناط الحرارة المعتدلة .

 : لحرارة و يندر تساقط األمطار.في هذه المناطق يتدنى معدل ا المناخ الصحراوي البارد 

  يسود األطراف الشمالية للقارة و يتميز بشدة البرودة و سيطرة الجليد معظم أشهر السنة المناخ القطبي:

 

 الدرس الثاني : الخصائص المناخية
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  التدريب األول :إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة  .
  

  الجنوبية من آسياالمناخات الحارة المناطق  -1المناخات التي تسود قارة آسيا هي: 

  المناخات المعتدلة وسط آسيا و شمالها - 2                                       

  

  .التدريب الثاين :أصل املناخ بصفاته الخاصه به     

           معظم أشهر السنةيسود األطراف الشمالية للقارة و يتميز بشدة البرودة و سيطرة   الجليد          املناخ اإلستوايئ  

   

                و     يسود المناطق األسيوية القريبة من البحر المتوسط, ويتميز بشتاء ممطر و معتدل الحرارة املناخ الصحراوي

 بصيف حار جاف

                   يسود مناطق شبه الجزيرة العربية و معظم أراضي العراق و إيران ,          املناخ القطبي 

 ويتميز بارتفاع الحرارة و ندرة األمطار و طوال السنة                                                        

        اع في درجات يسود المناطق الواقعة حول خط اإلستواء ويتميز بإرتف                املناخ املتوسطي 

 على مدار السنة,كإندونيسا و ماليزيا األمطار كمية الحرارة و                                         املعتدل  

            

  .التدريب الثالث :تحدث عن املناخات التالية     

  

 البرودة شتاًء تتدنى فيه الحرارة إلى ما يسود المناطق الشمالية من آسيا, وهو مناخ شديد  :المناخ القاري البارد
 دون الصفر حوالي ستة أشهر أما صيفاً فتسود هذه المناط الحرارة المعتدلة .

  

 : يسود مناطق جنوب شرق آسيا  الممتدة من بحر العرب حتى اليابان .يتميز هذا المناخ  المناخ الموسمي
حارة مشبعة بالرطوبة تتسبب بتساقط كميات  تكون هذه الرياح الرياح الموسمية الصيفيةصيفاً بهبوب 

تأتي  الرياح الموسمية الشتويةكبيرة من األمطار و ذوبان الثلوج و أما في الشتاء فيتميز هذا المناخ بهبوب 
 هذه الرياح من مناطق باردة و جافة فتتسبب بالجفاف و تدني الحرارة في المناطق التي تعبرها .

  

  

سئلة حول الدرسأ
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  التنوع السكاني   :الثالثالدرس 

% من سكان العالم الذي 60أي أكثرمن  2010مليار نسمة عام  4.164 يبلغ عدد سكان آسيا حواليمقدمة :  

مليار نسمة. هذا العدد الكبير من السكان ساهم في تنوع الديانات و المعتقدات و األعراق في  6.9يبلغ عددهم 

  قارة آسيا . 

 آسيا القارة األكثر تنوعاً في الديانات و المعتقدات و األعراق  - 1

الت السماوية الثالث اليهودية و المسيحية و اإلسالم.عدد المسلمين في آسيا لوحدها تُعتبر آسيا مهد الرسا

  مليون مسلم. و في آسيا معتقدات عديدة كالبوذية و الكنفوشية و الهندوسية . 800

  و ينتمي سكان آسيا إلى األعراق البشرية الكبرى الثالثة :األبيض و األصفر و األسود . 

  شي بشكل كبير بين دول آسيا :يتفاوت المستوى المعي  - 2

ينخفض المستوى المعيشي في كثير من مناطق آسيا خاصة دول آسيا الموسمية كالهند و الصين و بنغالدش و 

ى الزراعة في معيشتها التي محصولها يكفي السكان بشكل صعب فيتنام و غيرها و هذه الدول تعتمد عل

 ً بسبب الفياضانات التي تتعرض لها سنويا

المستوى المعيشي في بعض دول آسيا كهونغ كونغ و تايوان و سنغافورة و في دول الخليج و باقي  يرتفع 

الدول العربية اآلسيوية بسبب التطور في القطاع الصناعي و باقي القطاعات اإلقتصادية و إستثمارات النفط.

ي دولة منفردة بغناهاهأما اليابان ف  فع جداً و هي أغنى دولة في العالم وازدهارها و مستواها المعيشي المرت  

بعد الواليات المتحدة األميركية و يعود هذا الغنى إلى تنوع قطاعها الصناعي الذي يستخدم أفضل ما توصلت 

ولوجيا الحديثة.نإليه التك
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  التدريب األول :إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة  
  

  مليار نسمة 6.9    يبلغ عدد سكان العالم  -

  2010سنة   % 60  ي ما يعادل أ مليار 4.164 حوالييبلغ نسبة سكان آسيا  -

  و األعراق ., المعتقدات ,  الدياناتهذا العدد الكبير من السكان أسهم في تنوع  -

  

  التدريب الثاني  :أجب على األسئلة التالية : 
  عدد الديانات الموجودة في آسيا : –أ    

  اإلسالم ,المسيحية و اليهودية.         

  أذكر بعض المعتقدات المنتشرة في آسيا: –ب  

  الهندوسية ,الكنفوشية و البوذية.          

  ماهي األعراق التي ينتمي إليها سكان آسيا ؟ –ج  

  األبيض ,األسود و األصفر .          

  التدريب الثالث  :صحح الخطأ : 
  كل المستويات المعيشية متساوية بين دول آسيا.  -

  هناك تفاوت في المستويات المعيشية بين دول آسيا.    

  الوسائل الحديثة في الزراعة.الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض تعتمد على   - 

  الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض تعتمد على الوسائل التقليدية في الزراعة .

  دول الخليج من الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض. - 

  دول الخليج من الدول ذات المستوى المعيشي المرتفع

  اليابان هي أغنى دولة في العالم.  - 

  أغنى دولة في العالم .اليابان هي ثاني 

  

 

سئلة حول الدرسأ
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الخصائص السكانية : الرابعالدرس   

يختلف سكان آسيا من حيث خصائصهم السكانية في أرجاء القارة (آسيا) .كيف يُفسر اإلختالف في 
  الخصائص السكانية و التوزع السكاني؟

  

  اآلسيوية:زيادة سكانية مرتفعة و فتوة في أكثر مجتمعات الدول  -1

يتزايد عدد سكان آسيا بشكل كبير و خصوصا في خالل الثالثين سنة اآلخيرة .و يعود ذلك التزايد بسبب 
ي نسبة الوالدات و تدني نسبة وفيات الرضع  بسبب توفر الرعاية الصحية.ولكن وتيرة التزايد اإلرتفاع ف

ان أما في اليابان فهي بطيئة ألنها تشهد هذه قلت في كل من روسيا و كوريا الجنوبية و هونغ كونغ و تايو
إنخفاضا كبيرا في نسبة الوالدات. المجتمع الذي تنخفض فيه نسبة الوالدات بشكل كبير يتصف بصفة 

المجتمع المسن (بسبب كبر عمر مواطنيها) و أما المجتمع الذي ترتفع فيها نسبة الوالدات يتميز بالفتوة و 
.سنة غالبية السكان 15هم عن تشكل فئة الفتيان الذين يقل عمر

  تركز سكاني كبير في مناطق آسيا الموسمية :  -2

آسيا هي أكبر القارات من حيث الكثافة السكانية و تختلف هذه الكثافة من منطقة إلى أخرى:

فع الكثافة في مناطق آسيا الموسيمة بسبب خصوبة تربتها و أنهارها الغزيرة حيث تنشط الزراعة تتر  - أ
 الزراعة بدورها بحاجة إلى نسبة كبيرة من األيدي العاملةو 

ترتفع نسبياً الكثافة السكانية في المناطق المطلة على البحر المتوسط بسبب إعتدال مناخها و وفرة   -ب
 مياهها

تنخفض الكثافة السكانية بشكل ملحوظ في باقي مناطق القارة بسبب العوامل الطبيعية كإرتفاع أو   -ت
  ,وجود الجبال و صعوبة التنقل و اإلستقرار فيها.إنخفاض الحرارة 

 

 التدريب األول :أجب عىل األسئلة التالية : 
    بسبب توفر الرعاية الصحية.  ما سبب تزايد الوالدات و تدين الوفيات ؟ - 1

  ملاذا ترتفع الكثافة السكانية يف مناطق آسيا املوسمية؟ - 2     

الموسيمة بسبب خصوبة تربتها و أنهارها الغزيرة حيث تنشط فع الكثافة في مناطق آسيا تتر
 .الزراعة و الزراعة بدورها بحاجة إلى نسبة كبيرة من األيدي العاملة

سئلة حول الدرسأ
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التدريب الثاني   :أكمل العبارات : 

- المجتمع المسن هو مجتمع تكون فيه نسبة الوالدات    منخفضة .

- المجتمع الذي يتميز بالفتوة هو مجتمع تكون نسبة الوالدات فيه  مرتفعة .

التدريب الثالث: إشرح السبب : 
 

إرتفاع الكثافة السكانية في آسيا الموسمية.-      

فع الكثافة في مناطق آسيا الموسيمة بسبب خصوبة تربتها و أنهارها الغزيرة حيث تنشط تتر
 .الزراعة بدورها بحاجة إلى نسبة كبيرة من األيدي العاملةالزراعة و 

 

   إنخفاض الكثافة السكانية في مناطق آسيا الحارة و الباردة .-    

تنخفض الكثافة السكانية بشكل ملحوظ في باقي مناطق القارة بسبب العوامل الطبيعية كإرتفاع أو       
  التنقل و اإلستقرار فيها.إنخفاض الحرارة ,وجود الجبال و صعوبة 
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الدرس الخامس: الموقع و أهميته (جغرافية 

 دول"مجلس التعاون لدول الخليج العربية")

  

يتألف ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من الدول التالية: اإلمارات العربية المتحدة,مملكة    
السعودية ,وسلطنة عمان,قطر,و الكويت .البحرين ,المملكة العربية 

   أوالً:موقع دول الخليج    

يحدها من الشمال العراق و األردن و من الشرق الخليج العربي فإيران و من الجنوب خليج ُعمان و 
.بحر العرب و اليمن و من الغرب البحر األحمر 

  ثانياً: لعب موقع دول المجلس قديماً دوراً مميزاً و ما يزال:

موقع جغرافي تجاري مهم حيث أُتخذ من موانئها و مدنها محطات تجارية أساسية مثالً :طرقاً بحرية  -1
وطريقاً بحرياً آخر  عبر موانئ البحرين و البحر األحمر و طرقاً برية عبر مناطق عسير و الحجاز

 . تشق البحر األحمر ذهاباً و إياباً 

 البريطانيين  .فين كالبرتغاليين ثم الهولنديين موقها الجغرافي المهم جعلها مطمعاً للمستعمر -2

  . إكتشاف النفط في منطقة الخليج بعد إستقالل دول مجلس التعاون زاد من أهمية موقعها -3
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 التربية للمواطنة

 

 

) :1الدرس األول:  المجتمع البحريني (   
 عناصر المجتمع البحريني و سماته

أوالً: عناصر المجتمع البحريني:

 العنصر البشري :   - أ

العرب ومضيق هرمز و في الوقت نفسه قريبة من تقع البحرين في منتصف المسافة بين مصب شط  -
 الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية .

 تشكل شعب البحرين من جماعات تنتسب لقبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية. -

إعتمدوا في معيشتهم سابقاً على صيد السمك والزراعة التقليدية كمصدر للرزق وتصدير اللؤلؤ  -
 كتجارة بحرية.

 إكتشاف النفط أدى إلى تحسن الوضع اإلقتصادي للمملكة. -

 تركز معظم السكان في المدن لتوفر الخدمات التعليمية و الصحية والمشاريع اإلسكانية  . -

 الشعب البحريني شعب واحد متماسك , يتمتع بالحرية واألمن. -

 العنصر الثقافي :  -ب

 رة العربية اإلسالمية)توالت على البحرين حضارات مختلفة (حضارة دلمون والحضا -

 تأثرت بحضارات وثقافات خارجية بسبب موقعها . -

ثانياً: سمات المجتمع البحريني:

إعتنق أهل البحرين اإلسالم مع بداية الدعوة اإلسالمية ,فهم شعب عربي  مجتمع عربي إسالمي :  - أ
 يستمد ثقافته من القافة اإلسالمية لغةً و ديناً وتاريخاً وعادات وتقاليد.

عرفت المملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن  مع يعرف نهضة حديثة:مجت  -ب
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا نهضة حديثة في مختلف المجاالت السياسية 

 واإلقتصادية و اإلجتماعية.

وحدة تتشارك المملكة مع مختلف أقطار الخليج العربي خصائص كثيرة منها  مجتمع خليجي :  -ت
األرض و المصير و التاريخ والروابط الدينية واللغوية وهناك روابط القربى و النسب باإلضافة 

إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي حقق مشروعات مشتركة و تكامل و وحدة 
 بين الدول الخليجية.



 

 إعداد األستاذة : مريم مخلوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


