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 ......................و................و..................  ثالالث العالم تراقا العربي الوطن يتوسط *

 وخط....................و........................هما رئيسيتين عرض دائرتي العربي الوطن تقطع *

 .................هو رئيسي طول

 على الشمال وناحية ........................المحيط على الغرب ناحية من العربي الوطن يطل*

 ...................................البحر

  ......................هي الشرقي الشمال ناحية من العربي الوطن تجاور التي اإلسالمية الدول من*

 ....................جزر هي إقليمه ضمن تقع ال ولكن العربي الوطن ضمن من جزر*

 .............. فهي دولة أصغر بينما : ...............السودان انقسام بعد مساحة العربية الدول أكبر *
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 ................و...............و............... العربي الوطن بها يتحكم التي الهامة الممارت من *

 .............................العربي للوطن الشرقي الجنوب ناحية يقع الذي المحيط *

 .األسيوي الجناح في دولة ............. و األفريقي الجناح في دولة............ العربي الوطن يضم *

 قسمين إلى األفريقي القسم في الدول عن اآلسيوي القسم في العربية الدول يفصل الذي البحر *

 ................................. هو

 ................ والعراق سوريا شمال في تقع إسالمية دولة *
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 ......................... .جبال و ............... جبال إلى التكوين حسب العربي الوطن في الجبال تنقسم *

 .................................................و............................ جبال العربي الوطن في لتوائية اإل الجبال أهم من *

 ..........................و.......................و......................... جبال العربي الوطن في اإلنكسارية الجبال أهم من *

 ................................................................ ...............................هي العربي الوطن صحارء أكبر *

 .......................... ..........في تقع نجد هضبة أما ................................ جمهورية في تقع الشطوط هضبة*

 ...................................................في تقع حضرموت وهضبة

 ........................ ..................جمهورية في الحجار جبال أما ..................... جمهورية في تقع دارفور جبال*

 ...................................................دولة في .............................قمة هي العربي الوطن في قمة أعلى *

 ................................................. سهول و ...................................... سهول الفيضية السهول من *

 .........................صحراء هي اآلسيوي الجناح في صحراء أشهر *

 ....................و.................... هما عربيتين دولتين ويخترق .... ...................نهر هو العالم في نهر أطول *

 ................................................... ................سهل السعودية العربية المملكة في الساحلية السهول من *

 

 

 

  



 اعداد االستاذ/ خالد بدوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدول من وروبي األ لالستعمار العربي الوطن تعرض *

 ...................و...............و..................و..................

 :العربي الوطن الستعمار األووربيين دفعت التي الدوافع أهم من *

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

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

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

 : .........البريطاني اإلستعمار تحت وقعت التي الدول *

 ......................و..........................و....................
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 : ...............الفرنسي اإلستعمار تحت وقعت التي الدول *

 ......................و..........................و...............

  : .........اإليطالي اإلستعمار تحت وقعت التي الدول*

 .........................هي استعمار ألي تخضع لم التي الوحيدة العربية الدولة *

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

 ........................ هما األسباني اإلحتالل تحت ماتزاالن المغرب في مديتان *

 ................................................و

 :؟ العربية للدول المستعمرة الدول اتبعتها التي االستعمار أشكال ما *

...................................... *................................................* ................................. ... * 


