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 مذكرة االجتماعيات صف تاسع

 األولالفصل الدراسي 
 

 الدستور:تعريف 

 وتّنظم   الّدولة ، في الحكم   نظام   تحّدد   التي والقوانين   القواعد   مجموعة   هو

 حرّيات   من لألفراد ما وتبّين   مهامها، وتحّدد   الّدولة   في العاّمة  الّسلطات 

 .وواجبات   وحقوق   عاّمة  

 الّدستورّية الحياة بداية يسّجل المفعول وهو ساري المؤّقت الّدستور أصبح

 .م  1996عام   دائًما دستوًرا ثمَّ أصبح   .المّتحدة العربّية اإلمارات دولة في

 

 .أبواب عشرة على موّزعة ماّدة  )152  (من الّدستور يتّكون
 

 تضاريس الوطن العربي

 العوامل من لمجموعة نتيجة العربيّ  الوطن في الّتضاريس أشكال تتنّوع

 وتحديد شخصّيته وإبراز تكوينه، في فاعل بشكل والخارجّية أسهمت الباطنّية

 .الطبيعيّ  إطاره
 .تتميز الحدود الطبيعة البرية للوطن العربي بالطول واالستقامة

 العربي الوطن تضاريس شكلت التي الرئيسة العوامل
 الّداخلية العومل

 كين والبرا الزالزل

 الحركات االلتوائية

 الحركات االلتوائية

 

 )التعرية )عوامل الخارجية العومل

 الحرارة درجة

  المياه

 الرياح
 حركات

 ن
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 :هي أقسام ثالثة إلى العربّية المّتحدة اإلمارات دولة في الجبال وتنقسم

 م 1934  جيس قممها جبل وأعلى الجبال رؤوس مرتفعات •

  م 1153  مسافي جبال قممها بوعورتها وأعلى وتمتاز :الّشميلّية مرتفعات •

  م1500 جبال الحجر قممها وأعلى الوسطى المرتفعات •

 

 من مساحة الوطن العربي واالمارات. %80تشكل الهضاب الصحاري مساحة 

 -تضم تضاريس الوطن العربي :

 الجبال .1

 الهضاب .2

 السهول .3

 من أشهر المضايق في الوطن العربي

 .مضيق هرمز1

 .مضيق جبل طارق2

 .مضيق باب المندب3

 الفيضّية الّسهول
 سهول :مثلالّنهرّية  اإلرسابات تكّونت بفعل التي الّسهول هي
 العراق في دجلة والفرات وسهول مصر والّسودان، في الّنيل

موطًنا  وكانت الّسّكانوكثيرة  منبسطة وأراضيها خصبة
 .القديمة للحضارات

 
 الساحلية السهول

 في المسطحات المائّية على المنبسطة المطلة األراضي وهي
 من الجبال أو بعد لقرب تبًعا وتّتسع تضيق وهي العربي، الوطن
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 المتوّسط البحر العربي وسهول الخليج سهول أمثلتها ومن الّساحل
 .األحمر البحر على تهامة وسهول

 

 :العربيّ  الوطن موقع أهمّية

 مّما جعله (أوروبا أفريقيا، آسيا،) القديم العالم قارات يتوّسط .1
 .العالمّية المواصالت لطرق ملتقى

والمسيحّية  اإلسالم، الّثالث الّسماوية الّديانات مهد يعدّ  .2
 وإليه تتوافد الّدينّية، المقّدسات توجد أرضه وعلى واليهودّية

 العالم بقاع مختلف من الحجيج قوافل
 كتشاف ا بعد االقتصادّية بخاّصة والّثروات الموارد تنّوع .3

 الّتساع مساحة نتيجة والحديد والمعادن كالفوسفات الّنفط
 صخور من فيه، أنواع الّصخور واختالف العربيّ  الوطن
 الّذهب :مثل الفلزّية المعادن وجود ارتبط بها نارّية

 البناء في الجرانيت والّرخام استخدام يتمّ  بينما والمنجنيز،
 الجبس برواسب غنّية وصخور رسوبّية الّطرق، ورصف

 :مثل وصخور متحّولة والفوسفات الحديد والملح وخامات
 الّساعات صناعات تستخدم في التي الكوارتزيت
 .والمجوهرات

 

 :العربي الّتضامن مفهوم

 مصلحتها فيه لما بعًضا الّدول بعضها ومساندة تعاون :بالّتضامن ويقصد
 ميادين في شّتى الجماعّية أو الّثنائّية االّتفاقيات طريق عن المشتركة،
 .الثقافّية أو العسكرّية أو الّسياسّية الّتضامن

 -عوامل التضامن العربي:

 االسالمي:.الدين 1

 .اللغة العربية2
 .الوحدة الجغرافية.3
 .وحدة المصير واألماني المشتركة.4
 المشترك..التاريخ 5


