
 

 

 

 تتكون الكرة األرضٌة من :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكملً الفراغات التالٌة :

 ...المحٌط الهادي ما هو أكبر محٌط بالعالم .... -1

 ...الخلٌج العربً تطل دولة الكوٌت على مسطح مائً ٌسمى .....  -2

 .... محٌطات . 5بلغ عدد المحٌطات فً العالم .... ٌ -3

 ..... قارات . 7...  ٌتكون العالم من -4

 . استرالٌا..... وأصغر قارة ... أسٌاأكبر قارة فً العالم هً قارة ...  -5

 .القارة القطبٌة الجنوبٌة القارة الغٌر مأهولة بالسكان تسمى ..  -6

 

 سطح الكرة األرضية

 ..........الٌابس...........

 ...........الماء...........

 المٌاه ونسبة الٌابسة على سطح الكرة األرضٌة فً الشكل التالً :دونً نسبة 

 %30 اليابس

 %70 ماءال

 نهى العصفورإعداد المعلمة : 

 اكملً الفراغات التالٌة :



 

 

 عللً سمٌت دول الخلٌج العربً بهذا االسم ؟ -1

 ألنها تطل على مسطح الخلٌج العربً . -

 

 دول الخلٌج العربً ؟ كم عدد -2

 ست دول . -

 

 عددي دول الخلٌج العربً ؟ -3

 اإلمارات . –عمان  –البحرٌن  –قطر  –السعودٌة  –الكوٌت  -

 

 أٌن تقع دولة الكوٌت بالنسبة لشبه الجزٌرة العربٌة ؟ -4

  فً الشمال الشرقً . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالدي الكويت ودول الخليج العربي 

 اكملً االتجاهات األصلٌة واالتجاهات الفرعٌة ؟

 الشمال

 الجنوب

 الغرب الشرق 

 الشمال غربً ل الشرقًالشما

 الجنوب الغربً الجنوب الشرقً



 

 

 عللً لموقع الوطن العربً أهمٌة كبٌرة ؟ -1

 ألنه ٌقع فً وسط العالم . –أ 

 ٌمتد بٌن قارتً أسٌا وأفرٌقٌا . –ب 

 ٌطل على العدٌد من المسطحات المائٌة . –ج 

 ٌشرف على العدٌد من المضائق . –د 

 كم ٌبلغ عدد دول الوطن العربً ؟ -2

 دولة . 22 -

 فً اي جهة تقع دولة الكوٌت بالنسبة للوطن العربً ؟ -3

 الجهة الشرقٌة . -

 السمات المشتركة بٌن دول الوطن العربً ؟ -4

 األهداف المشتركة -التراث .  هـ  -التارٌخ .   د -اللغة العربٌة .  ج -الدٌن .  ب -أ

 

 عددي المضائق المائٌة التً ٌطل علٌها الوطن العربً . -5

 قناة السوٌس . -جبل طارق .       د -هرمز .     ج -باب المندب .     ب -أ

 ً أسماء القارات التً ٌمتد فٌها الوطن العربً ؟اكتب -6

 قارتً أسٌا وأفرٌقٌا . -

المسطح المائً الذي ٌفصل دول الوطن العربً فً قارة أسٌا عن قارة  -7

 أفرٌقٌا ؟

  البحر األحمر . -

 

 بالدي الكويت ودول الوطن العربي 

 نهى العصفورإعداد المعلمة : 



 

 

 القارات التً ٌمتد فٌها العالم اإلسالمً ؟ -1

 . أمرٌكا الجنوبٌة -.       د أوروبا -.     ج أفرٌقٌا -.     ب أسٌا -أ

 ما المقصود بالعالم اإلسالمً ؟ -2

% فأكثر من مجموع 55مجموعة من الدول التً ٌكون فٌها عدد المسلمٌن  -

 السكان .

 اإلسالمً أهمٌة كبٌرة ؟ لموقع العالمعللً  -3

 .وٌمتد فً أربع قارات ألنه ٌقع فً وسط العالم  -

 عددي ممٌزات العالم اإلسالمً ؟ -4

 . عدد المسلمٌن فً العالم اإلسالمً ربع سكان العالم –أ 

 . مساحة العالم اإلسالمً ربع مساحة الكرة األرضٌة –ب 

 . كثرة الموارد الطبٌعٌة –ج 

وعلى العدٌد محٌطات  3بحراً , وٌشرف على  11ٌطل العالم اإلسالمً على  –د 

 . من المضائق المائٌة

 

 

 في قارات العالمعدد الدول اإلسالمية 
 

 2 أوروبا

 27 أسٌا

 26 أفرٌقٌا

 1 أمرٌكا الجنوبٌة

 

  العالم اإلسالميبالدي الكويت ودول 

 تالً :الجدول الفراغات اكملً 

 نهى العصفورإعداد المعلمة : 


