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 وطننا العراق : جؽرافٌا : 

 : الموقع 
ٌقع وطننا العراق فً الجزء الجنوبً الؽربً من قارة اسٌا , وفً القسم الشمالً الشرقً من العالم العربً , تحده 

 من الشمال تركٌا ومن الشرق اٌران اما من الؽرب والجنوب فتحاذٌه سورٌا واالردن والسعودٌة والكوٌت .

  :التضارٌس 
ٌعد وطننا العراق متنوع التضارٌس نظرا المتداد وطننا العراق من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الؽرب  

, فتنتشر الجبال فً أقسامه الشمالٌة الشرقٌة , وتمتد المنطقة المتموجة الى الجنوب الؽربً من المنطقة الجبلٌة , 
علٌها تسمٌة السهل الرسوبً , اما االقسام الؽربٌة  اما فً وسطة وجنوبه فتنبسط االرض وتصبح سهلٌة وٌطلق

 والجنوبٌة الؽربٌة من هضبة واسعة ٌطلق علٌها تسمٌة الهضبة الؽربٌة .

 : المناخ 
بالنسبة لمناخ العراق ٌتأثر بشكل كبٌر بالتضارٌس بٌن شمالة وجنوبه اذ ٌزداد سقوط االمطار فً االقسام 

 جنوبا , وٌقتصر سقوطها فً فصل الشتاء.الشمالٌة من وطننا وتقل كلما اتجهنا 

 : درجات الحرارة 
تختلؾ درجات الحرارة هً االخرى تبعا لتضارٌسه , اذ ترتفع خالل فصل الصٌؾ  فً االقسام الوسطى 

والجنوبٌة , وتتمٌز باعتدالها فً فصل الشتاء , اما فً االقسام الشمالٌة فتنخفض خالل فصل الشتاء , وتكون 
ً فصل الصٌؾ , لذلك فأن الكثٌر من الناس ٌسافرون الٌها خالل فصل الصٌؾ , لؽرض الراحة اكثر اعتداال ف
 واالستجمام .

 : ًالنبات الطبٌع 
ات الزراعٌة بٌن جمٌع جهاته , ادى تنوع مظاهر السطح والمناخ فً العراق الى تنوع النبات الطبٌعً والمنتج

جهاته مفتوحة بعضها على البعض االخر وال توجد بٌنها ط التبادل التجاري بٌن المحافظات خاصة وان فنش
 حواجز او عوائق لتمنع ذلك االتصال .

 : مصادر المٌاه 
السطحٌة والمٌاه الجوفٌة , وتشمل المٌاه  لعراق فمنها االمطار ومنها المٌاهتنوعت مصادر المٌاه فً وطننا ا

ا وفروعها والبحٌرات وٌعد نهر دجلة وروافده السطحٌة التً تجري على سطح االرض وتتمثل باألنهار وروافده
وشط العرب من الموارد المائٌة  المهمة فً وطننا , وٌضم وطننا العراق العدٌد من الموارد المائٌة السطحٌة 

 منها 
ن م) االهوار والمستنقعات والسدود والبحٌرات كبحٌرة الثرثار والحبانٌة والرزازة ودوكان ودربند دخان ( وتعد 

 ناطق خزن المٌاه وتولٌد الطاقة الكهربائٌة  اضافة الى كونها مناطق سٌاحٌة ( .اهم م
 

 وطننا العراق : تارٌخٌا : 
العراق موطن العلم والعلماء كما توجد فٌه اهم المراكز والدور والمدارس العلمٌة العرٌقة عبر التارٌخ مع ادراك 

الن العراقٌٌن اول من اخترع الكتابة والتدوٌن وان العراق  دور العلماء العراقٌٌن فً التطور العلمً والعالمً ,
 مهد القوانٌن والتشرٌعات والدٌانات .

 استوطن االنسان القدٌم العراق والقرى الزراعٌة فً االلؾ الثامن ق.م فً مواقع متعددة
 من العراق , وظهرت بعد ذلك المدن وهً خاتمة لمرحلة القرى الزراعٌة فً منتصؾ 

 االلؾ الرابع ق.م . , كما فً العراق ظهر القانون العراقً القدٌم وحل محل العادات والتقالٌد 
))اصالحات اوروكاجٌنا فً االلؾ الرابع قبل المٌالد ـــ وقوانٌن اور نمو ـــ ولبت عشتار ـــ واشنونا ــــ 

 حمورابً((
 

 الىحذح االوىل
 حمبفظبد وطىىب العشاق جغشافُب وربسخيُب
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 التقسٌم االداري لوطننا العراق :
 وطننا العراق من ))ثمانً عشرة(( محافظة موزعة على جمٌع انحائه .ٌتكون التقسٌم االداري ل

 
 
 
 
 

  (/ تنوع تضارٌس العراق بٌن منطقة واخرى ؟1تعلٌل )
 (/ الكثٌر من الناس ٌسافرون الى االقسام الشمالٌة من العراق فً فصل الصٌؾ؟2تعلٌل)

 
 (/ تنتشر الجبال فً وطننا العراق فً االقسام ــــــــــــ؟  1فراغ )
 (/ ٌقتصر سقوط االمطار فً العراق فً فصل ـــــــــــــــ ؟2فراغ )
 (/ تختلؾ درجات الحرارة فً العراق تبعا ـــــــــــــــ؟3فراغ )
 ـــــــ ؟(/ ادى تنوع مظاهر السطح والمناخ فً العراق الى تنوع ـــــــ4فراغ)
 (/ استوطن االنسان القدٌم فً العراق القرى الزراعٌة فً ـــــــــــــــــ ؟5فراغ)
 (/ ظهرت المدن العراقٌة التً كانت خاتمة لعصر القرى الزراعٌة فً العراق فً ــــــــــــــ ؟6فراغ)
 (/ ٌتكون التقسٌم االداري لوطننا العراق من ــــــــــــــ محافظة ؟7فراغ)

 
 / ما مصادر المٌاه فً وطننا العراق ؟1س
 / ما اسماء اهم البحٌرات واالهوار فً وطننا العراق ؟2س
 /عدد فوائد البحٌرات واالهوار فً وطننا العراق ؟3س
 / كان للعلماء العراقٌٌن دور فً التطور العلمً العالمً ؟4س
 العراق القدٌم ؟/ عدد اهم القوانٌن واالصالحات التً ظهرت فً 5س
 
 
 
 
 

 (/ نظرا المتداد وطننا العراق من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الؽرب .1تعلٌل )
 ( / لؽرض الراحة واالستجمام ؟2تعلٌل)

 
 ( / لتضارٌسه .3( /الشتاء .       فراغ )2فراغ)          (/ الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة .1فراغ)
 (/ منصؾ االلؾ الرابع ق.م6(/ االلؾ الثامن ق.م         فراغ)5/نباته الطبٌعً .             فراغ)( 4فراغ)
 ( .11(/ تمانً عشر )7فراغ)

 
/ ))االمطارـــ المٌاه السطحٌة ـــ المٌاه الجوفٌة(( المتمثلة باالنهر دجلة والفرات وروافدهما وفروعها 1س

 والبحٌرات وشط العرب.
 ــ دربند دخان((الحبانٌة ـــ الرزازة ـــ دوكان  لثرثار ـــ/ ))بحٌرة ا2س
 / تمثل مناطق سٌاحٌة جمٌلة .3/ تولٌد الطاقة الكهربائٌة .     2/ اهم مناطق خزن المٌاه.    1/ الفوائد : 3س
 / الن العراقٌٌن اول من اخترع الكتابة والتدوٌن وان العراق مهد القوانٌن والتشرٌعات والدٌانات .4س
 / )) اصالحات اورو كجٌنا ـــ قوانٌن اورنمو ـــ لبت عشتار ـــ اشنونا ـــ حمورابً ((5س
 
 
 

 اوب اخزرب وفسٍ

 خاألجــــىث

 لنفكر
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 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة دهوك فً اقصى شمال وطننا العراق وهً احدى محافظات اقلٌم كردستان العراق .

 التضارٌس :
جزءا من التضارٌس الجبلٌة المتمثلة بجبال طوروس التً تشكل حدودا فاصلة بٌن تضارٌس المحافظة تعد 

 العراق وتركٌا .

 : ًتقسم التضارٌس محافظة دهوك الى عدة اقسام ه 
 / منطقة جبلٌة :1

ب تشؽل هده المنطقة مساحة واسعة من سطح المحافظة اذ تحدها من ثالث جهات وهً الشمال والشرق والؽر
 ومن اهم جبالها هً )) جبال بخٌر ) الجبل االبٌض( ـــ جبال باكرمان ـــ وجبل كارة ـــ جبل عقره((.

 / الهضاب والسهول :2
تشؽل هذه المنطقة االقسام الجنوبٌة والجنوبٌة الؽربٌة من المحافظة ومنها )) سهل زاخو ) السندي( وسهل 

 العمادٌة((
 

الجبلٌة فً محافظة دهوك والتً تمثل الحدود الفاصلة بٌن العراق  وهً احدى السالسل جبال طوروس :ــ
 وتركٌا .

 
 . الطابع الجبلًفراغ / الطابع الذي ٌسود فً تضارٌس محافظة دهوك هو 

 
:ــ وهً احدى السالسل الجبلٌة فً جبل عقره ـــ  وجبل كارةـــ  جبال باكرمانـــ  جبال بخٌر ) الجبل االبٌض(

 تمتد من الشمال والشرق و الؽرب وتعد اهم السالسل الجبلٌة فٌها . محافظة دهوك والتً
 

:ــ وهً احدى السهول المهمة فً محافظة دهوك  التً تقع فً االقسام  وسهل العمادٌة سهل زاخو ) السندي(
 الجنوبٌة الؽربٌة من المحافظة .

 

 المناخ :
ٌمتاز بشتاء بارد ٌزداد فٌه سقوط الثلوج وكمٌة  ٌعد مناخ المحافظة جزءا من مناخ البحر المتوسط الرطب الذي

(ملم اما صٌفا فتتمٌز المحافظة بصٌؾ معتدل تصل معدالت الحرارة 1111االمطار لتصل احٌانا الى اكثر من )
 م.32فٌه الى 

 . مناخ البحر المتوسط الرطبفراغ / ٌعد مناخ المحافظة  جزءا من 
 

 س/ بماذا ٌمتاز مناخ محافظة دهوك ؟
(ملم اما 1111اب/ ٌمتاز بشتاء بارد ٌزداد فٌه سقوط الثلوج وكمٌة االمطار لتصل احٌانا الى اكثر من )الجو

 م.32صٌفا فتتمٌز المحافظة بصٌؾ معتدل تصل معدالت الحرارة فٌه الى 
 

 . ملم1111اكثر من فراغ / تصل كمٌة االمطار فً محافظة دهوك الى 
 . م32الى فراغ / تصل درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ فً محافظة دهوك 

 

 الموارد المائٌة :
تنوع مصادر المٌاه فٌها بٌن االمطار والثلوج ومٌاه العٌون والٌنابٌع فضال عن المٌاه السطحٌة التً تجري فٌها 

 من الجبال . فدهما وبعض االنهار الصؽٌرة المنحدرةلتً تتمثل بنهري دجلة والفرات ورواوا

 حمبفظخ دهىك
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 وٌمكن تقسٌم مصادر المٌاه فً المحافظة دهوك الى :
ٌدخل نهر دجلة فً االقسام الشمالٌة من المحافظة وتحدٌدا عند قرٌة ) فٌش خابور( وتمثل تلك  / نهر دجلة :1

 المنطقة بداٌة لدخول النهر الى االراضً العراقٌة .
ٌجري فً االقسام الوسطى من سطح محافظة دهوك وٌعد ٌعد اول الروافد المؽذٌة لنهر دجلة  / الخابور:2

 الشرٌان الحٌوي لجمٌع االنشطة االقتصادٌة فً المحافظة .
تتوزع على مساحة واسعة من محافظة دهوك والسٌما فً منطقة العمادٌة وسوالؾ  / العٌون والٌنابٌع :3

 .وزاخو وتعد موردا جٌدا لكثٌر من االستعماالت المنزلٌة والزراعٌة  
 

 س/ ما اهم مصادر المٌاه فً محافظة دهوك ؟
الجواب/ االمطار والثلوج ومٌاه العٌون والٌنابٌع فضال عن المٌاه السطحٌة التً تجري فٌها والتً تتمثل بنهري 

 وبعض االنهار الصؽٌرة المنحدرة من الجبال . وروافدهادجلة 
 

 ً ٌدخل عندها نهر دجلة الى االراضً العراقٌة .وهً احدى القرى التابعة لمحافظة دهوك والت فٌشخابور :ــ
 

 مشارٌع السٌطرة والخزن :
) ببحٌرة وسد دهوك( اللذان ٌستفاد منهما فً خزن المٌاه وتولٌد مشارٌع السٌطرة والخزن فً المحافظة وتتمثل 

 ) سد وبحٌرة الموصل( حدودا بٌن كل من محافظتً دهوك ونٌنوى . ٌقعالطاقة الكهربائٌة كما 
 

 س/ ما الفوائد الناتجة من اقامة مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة دهوك ؟
الجواب/ ٌستفاد منهما فً خزن المٌاه ــــ  وتولٌد الطاقة الكهربائٌة  ـــــ فضال عن تفرع العدٌد من الجداول 

 االروائٌة واالنهار التً تخدم المحافظات.
 

 النشاط االقتصادي :
 : الزراعة 

 لقد ساعد مناخ المحافظة الذي ٌتمٌز بتوفر مصادر المٌاه والتربة الخصبة على تنوع المحاصٌل الزراعٌة 

 .محاصٌل الحبوب كالقمح 
 . محاصٌل صناعٌة كالبنجر والتبػ 
 .اشجار الفاكهة مثل اللوز والجوز والتٌن 
 االؼنام واالبقار والماعز . توفر المراعً الطبٌعٌة وتربٌة اعداد كبٌرة من الثروة الحٌوانٌة والسٌما 

 : الصناعة 
 )) الصناعات الؽذائٌة واالنشائٌة((تشتهر المحافظة بالعدٌد من الصناعات منها 

 وتتمٌز المحافظة بحكم موقعها الجؽرافٌة بمركز تجاري مهم من تلك الممٌزات :
 / وجود العدٌد من المنافذ الحدودٌة مع دولتً تركٌا وسورٌا .1
 لها انبوب النفط العراقً التركً المار عبر محافظة كركوك الى تركٌا ثم / ٌمر من خال2

 موانئ البحر المتوسط .
 

 س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً اشتهرت بها المحافظة دهوك ؟
 الجواب/ 

 .محاصٌل الحبوب كالقمح 
 . محاصٌل صناعٌة كالبنجر والتبػ 
 .اشجار الفاكهة مثل اللوز والجوز والتٌن 
 المراعً الطبٌعٌة وتربٌة اعداد كبٌرة من الثروة الحٌوانٌة والسٌما االؼنام واالبقار والماعز . توفر 
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المحاصٌل فراغ / لقد ساعد مناخ المحافظة الذي ٌتمٌز بتوفر مصادر المٌاه والتربة الخصبة على تنوع 
 .الزراعٌة

 
 ؟ دهوك محافظةا اهم الصناعات التً تشتهر بها س/ م

 الصناعات الؽذائٌة واالنشائٌة .الجواب/ 
 

 س/ ما ابرز االمتٌازات التجارٌة التً تتمتع بها محافظة دهوك ؟
 الجواب/ وتتمٌز المحافظة بحكم موقعها الجؽرافٌة بمركز تجاري مهم من تلك الممٌزات :

 / وجود العدٌد من المنافذ الحدودٌة مع دولتً تركٌا وسورٌا .1
 نفط العراقً التركً المار عبر محافظة كركوك الى تركٌا ثم موانئ البحر المتوسط ./ ٌمر من خاللها انبوب ال2
 

 طرق النقل والمواصالت :
تضم المحافظة شبكة من طرق النقل الداخلٌة التً تربطها بالمحافظات المجاورة لها بحكم موقعها الجؽرافً 

 المجاورة .اصبحت المحافظة ممرا لطرق البرٌة التً تربط العراق مع الدول 
 

 السٌاحة واالصطٌاؾ :
م مناخ المحافظة الذي ٌتمٌز باعتداله خالل فصل الصٌؾ على تعدد المناطق السٌاحٌة فً المحافظة اذ تشكل ساه

 ومن تلك المناطق :مناطق جٌد ألؼراض الراحة واالستجمام 
 / مصٌؾ سرسنك .3/ مصٌؾ سواره توكا       2/ مصٌؾ زاوٌة     1
 / عٌون المٌاه المعدنٌة .6/ مصٌؾ سوالؾ          5انٌشكاي    / مصٌؾ 4
 

 نبذه تارٌخٌة عن محافظة دهوك :
ق.م  2255ـــ  2221كشفت التنقٌبات االثارٌة عن تمثال نصفً من البرونز ٌمثل الملك االكدي )نرام السٌن( 

كدٌة تشٌر الى دورة فً توحٌد دوٌالت وٌظهر فٌه الملك جالس على قاعدة دائرٌة علٌها كتابة مسمارٌة باللؽة اال
  1262لسنة 152بعد صدور قانون المحافظات رقم اصبحت  دهوك محافظة المدن السومرٌة 

 اصبحت محافظة .

 : من االماكن االثارٌة فً محافظة دهوك 
 .هـ 537وقد سمٌن نسبة الى مؤسسها )عماد الدٌن الزنكً( الذي بناها عام  / قلعة العمادٌة االثرٌة :1
وهو مشٌد بالحجر على نهر الخابور فً قضاء زاخو وٌعد من االثار القدٌمة والمهمة ,  / الجسر العباسً :2

 .وٌمتاز بروعة هندسنه المعمارٌة من حٌث البناء 
 

توحٌد دوٌالت المدن السومرٌة  وله العدٌد من االنتصارات وهو الملك األكدي الذي استطاع من  نرام سٌن :ـ
 والفتوحات العسكرٌة .

 ؟1969لسنة 159صدور قانون المحافظات رقم  بعدفراغ/ اصبح لواء دهوك محافظة 
 

 والتً سمٌت بأسمة . م537وهو مؤسس قلعة العمادٌة فً محافظة دهوك الذي بناها عام  عماد الدٌن الزنكً :ــ
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 الموقع الجؽرافً :
 كوردستان العراق .تقع محافظة اربٌل فً الشمال من وطننا العراق وهً احدى محافظات اقلٌم 

 
 التضارٌس :

 تتمٌز محافظة اربٌل بتنوع مظاهر السطح فٌها والذي ٌمكن ان نقسمه على قسمٌن هما :
 / منطقة الجبال العالٌة :1

)حصاروست( التً تضم اعلى  ومن اهم سالسلها الجبلٌة هً سلسلةتشؽل المنطقة الشمالٌة الشرقٌة من المحافظة 
 م وجبال سفٌن وجبل قندٌل وجبل حرٌر.3611قمة جبلٌة تتمثل بقمة جبل )) هلكرد(( التً ٌصل ارتفاعها الى 

 / منطقة السهول والهضاب :2
هً ) سهل اربٌل , وسهل دٌبكة ,  اقسامها سهول لؽربٌة من المحافظة واهمتشؽل هذه المنطقة الجهات الجنوبٌة ا

 .التً تنتشر على مساحة واسعة من سطح المحافظة  الهضابوجود العدٌد من وسهل مخمور( فضال عن 
 

وهً احدى السالسل الجبلٌة التً توجد فً محافظة اربٌل والتً تضم اعلى قمة جبلٌة هً )جبل  حصاروست :ــ
 (.هلكرد

 
م والذي ٌقع  3611وهً اعلى قمة جبلٌة فً سلسلة جبال حصاروست والتً ٌبلػ ارتفاعها الى  جبل هلكرد :ــ

 فً محافظة اربٌل .
 

 :ــ وهو احدى السهول المهمة الموجودة فً محافظة اربٌل  . وسهل مخمور,  وسهل دٌبكة,  سهل اربٌل
 

وٌصل ارتفاعه الى قرابة  هً هلكر  حصاروست جبال سلسلة فًفراغ / اعلى قمة جبلٌة فً محافظة اربٌل 
 م ؟3611

 
 فً محافظة اربٌل ؟ دس/ عدد اهم الجبال التً توج

 الجواب/ )) هلكرد ــ وجبال سفٌن ـــ وجبل قندٌل ـــ وجبل حرٌر(.
 

 س/ عدد اهم السهول التً توجد فً محافظة اربٌل ؟
 , وسهل مخمور( فضال عن الهضاب . الجواب/ هً ) سهل اربٌل , وسهل دٌبكة

 
 المناخ :

امتازت بسٌادة مناخ البحر المتوسط الذي ٌتمٌز بصٌؾ معتدل الحرارة وبشتاء بارد, اما كمٌة االمطار فتتراوح 
  ملم وتزداد فً االقسام الشمالٌة الشرقٌة , مع فرص كبٌرة لتساقط الثلوج . (1111ما بٌن )

 
 المناخ فً محافظة اربٌل ؟ س/ ما العوامل التً تإثر على

 الجواب/ 
 / موقع محافظة اربٌل المتمثل فً شمال وطننا العراق .1
 / التنوع فً مظاهر سطحها من حٌث الجبال والسهول والودٌان .2
 / سٌادة مناخ البحر المتوسط الذي ٌتمٌز بصٌؾ معتدل الحرارة وبشتاء بارد .3
 

 حمبفظخ اسثُل
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 ؟س/ بماذا امتاز المناخ فً محافظة اربٌل 
الجواب/ امتازت بسٌادة مناخ البحر المتوسط الذي ٌتمٌز بصٌؾ معتدل الحرارة وبشتاء بارد, اما كمٌة االمطار 

 (ملم مع تساقط الثلوج وخاصة على قمم الجبال .1111فتتراوح )
 

 ؟( ملم1111ما بٌن )فراغ / تتراوح كمٌات سقوط االمطار فً محافظة اربٌل 
 

 طرق النقل والمواصالت :
 النقل والمواصالت ؟ علىس/ ما اهمٌة الموقع الجؽرافً لمحافظة اربٌل 

 الجواب/ 
 / حلقة وصل بٌن العراق والدول المجاورة .1
 االخرى .والمدن  / حلقة وصل ما بٌن مدن العراق الشمالٌة 2
 

 الموارد المائٌة :
 والجوفٌة ومٌاه العٌون والٌنابٌع(( .تتنوع الموارد المائٌة فً محافظة اربٌل بٌن )) المٌاه السطحٌة 

 ٌمكن تقسٌم مصادر المٌاه فً محافظة اربٌل الى عدة مصادر منها :
 / المٌاه السطحٌة :1

 تتمثل بمجموعة من االنهار والمجاري المائٌة التً تتوزع على سطح ارض المحافظة ومن اهمها :
 وهو احد روافد نهر دجلة . أ / الزراب االعلى :

 مٌع االنشطة الزراعٌة والصناعٌة.وهو احد روافد نهر دجلة وٌعد وٌعد المصدر الرئٌسً لج الصؽٌر : ب/ الزاب
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

لقد اسهم مناخ المحافظة الذي ٌتمٌز بؽزارة  االمطار وتوفر التربة الخصبة على تنوع النشاط الزراعً فٌها , اذ 
عٌة االزراعٌة السٌما محاصٌل ) الحبوب , الفواكه , الخضر ,المحاصٌل الصنتزرع فٌها العدٌد من المحاصٌل 

, كتبػ والبنجر( كما تتمٌع المحافظة بتنوع االشجار كالوز والجوز والتٌن , كما تشتهر المحافظة بتوفر المراعً 
العدٌد من االبقار واالؼنام الطبٌعٌة والسٌما المناق القرٌبة  من الجبال جعلها تشتهر بالثروة الحٌوانٌة , اذ تربً 

 والماعز .
 

النشاط على تنوع  التربة الخصبةوتوفر  بؽزارة  االمطارالذي ٌتمٌز اربٌل محافظة فراغ / لقد اسهم مناخ 
 ؟ الزراعً

 
 تعلٌل / تنوع النشاط الزرعً فً محافظة اربٌل ؟

 الخصبة . الجواب/ بسبب مناخ المحافظة الذي ٌمتاز بؽزارة االمطار وتوفر التربة
 

 س/ عدداهم المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر بزراعتها محافظة اربٌل ؟
 الجواب/ 

/ المحاصٌل الصناعٌة : كالتبػ 3/ محاصٌل الفواكه والخضر .     2    / محاصٌل الحبوب : كالقمح .1
 والبنجر.

 / تنوع اشجار الفاكهة ) اللوز والجوز والتٌن( . 4
 جعلها تشتهر بالثروة الحٌوانٌة اذ تربى فٌها العدٌد من االبقار واالؼنام والماعز . / توفر المراعً الطبٌعٌة5
 

 الصناعة :
تشتهر المحافظة بتوافر الصناعات والسٌما الصناعات الؽذائٌة والصناعات االنشائٌة والصناعات الكٌمٌائٌة 

 والؽزل والنسٌج والصناعات الخشبٌة والورق .
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 تشتهر بها محافظة اربٌل ؟هم الصناعات التً ا امس/ 
الجواب/ تشتهر المحافظة بتوافر الصناعات والسٌما الصناعات الؽذائٌة والصناعات االنشائٌة والصناعات 

 الكٌمٌائٌة والؽزل والنسٌج والصناعات الخشبٌة والورق .
 

 تعلٌل / شجع موقع محافظة اربٌل الجؽرافً على نشاط حركة التبادل التجاري ؟
 ق من جهة وتركٌا واٌران من جهة اخرى .اوذلك لوجود الكثٌر من المنافذ التجارٌة ما بٌن العرالجواب/ 

 
 السٌاحة : 

لقد كان لمناخ المحافظة الذي ٌتمٌز باالعتدال والسٌما خالل موسم الصٌؾ بتواجد العدٌد من المواقع السٌاحٌة 
 ننا العراق ومن اشهر هذه المصاٌؾ :التً تشتهر بها المحافظة وٌقصدها السٌاح من جمٌع انحاء وط

 / مصٌؾ بٌخال      3/ مصٌؾ حاج عمران       2/ مصٌؾ صالح الدٌن        1
 / مصٌؾ شقالوة .4
 

 س/ ما العوامل التً شجعت على اقامة السٌاحة فً محافظة اربٌل ؟
 / المناخ : الذي ٌمتاز باالعتدال وخاصة فً فصل الصٌؾ .1الجواب/ 

 العدٌد من المواقع السٌاحٌة التً تشتهر بها المحافظة ./ تواجد 2
 
( : وهً احدى المصاٌؾ السٌاحٌة فً محافظة شقالوة ـــ  ـــ بٌخال حاج عمرانــ  : صالح الدٌن مصٌؾ)

 اربٌل والتً ٌقصدها الناس من جمٌع محافظات العراق العتدال مناخها وخاصة فً فصل الصٌؾ .
 

 والسكان فً العراق محافظة اربٌل فً وقت الصٌؾ ؟تعلٌل / ٌقصد الناس 
 الجواب/ وذلك العتدال مناخها وخاصة فً فصل الصٌؾ واحتوائها على عدد من المصاٌؾ .

 
 نبذة تارٌخٌة عن محافظة اربٌل :

 من ابرز االثار التارٌخٌة فً محافظة اربٌل هً :

  : قلعة اربٌل 
وكانت االربعة ,  اصبح اسم المدٌنة )اوربائٌلو( اي مدٌنة االلهةالكتابات االشورٌة والبابلٌة فقد ذكرت 

 من
 الناحٌة الدٌنٌة مركز لعبادة االلهة عشتار, وقد وجدت على لوح مسماري لملوك اشور منهم  

        )اشور بانٌبال( واخرون.
لدٌن حاكم اربٌل واكنت مئذنة ومن اهم االثار الموجودة فً اربٌل منارتها المسماة ) بالمظفرٌة( نسبتا الى مظفر ا

صدور ل وداقوق فً كركوك, اصبحت محافظة بعد الجامع الكبٌر , وتشبه بمثٌلتها فً الجامع النوري فً الموص
 اصبحت محافظة . م1262( لسنة 152رقم )قانون المحافظات 

 
 س/ ماذا تعد محافظة اربٌل فً عهد البابلٌٌن واالشورٌٌن من الناحٌة الدٌنٌة ؟

 الجواب/ وكانت من الناحٌة الدٌنٌة مركز لعبادة االلهة عشتار.
 

 س/ متى ذكرت محافظة اربٌل فً الكتب فً التارٌخ القدٌم ؟
 الجواب/ عند السومرٌون واالشورٌون والبابلٌٌن وخاصة فً زمن الملك ) اشور بانٌبال( .

 
 ذكر فٌها اسم اربٌل واهمٌتها . عهد الواح الشورٌٌن والتً وجدت فًوهو احد اشهر الملوك ا اشور بانٌبال :ــ

 
 وهو حاكم مدٌنة اربٌل والتً سمٌت المئذنة التً انشأها التً تعرؾ ) بالمظفرٌة( بأسمة. مظفر الدٌن :ــ
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 س/ عدد اهم المآذن فً محافظة اربٌل ؟
 ــــ ومئذنة داقوق فً كركوك .ة  المظفرٌة الجواب/  المنار

 
 حاكم اربٌل ؟ مظفر الدٌنالمظفرٌة نسبتا الى سمٌت المنارة فً محافظة اربٌل با فراغ /

 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 محافظات اقلٌم كردستان العراق .وطننا العراق وهً احدى شرق تقع محافظة السلٌمانٌة فً شمال 

 
 التضارٌس :

 تتمٌز المحافظة بتنوع تضارٌسها بٌن ) جبال وسهول وودٌان وهضاب( :
 / منطقة الجبال : 1

تقع هذه المنطقة فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة من المحافظة وهً جبال شدٌدة االرتفاع والنحدار وااللتواء ومن 
 . ان وجبال قره داغ () قندٌل وجبال بازٌاشهرها جبال 

 / منطقة السهول والهضاب :2
  ) بنجوٌن وبجوارته(ومن اشهر الهضاب االقسام الجنوبٌة الؽربٌة  تقع فً

 . ) سهل شهرزور وسهل رانٌة(اما السهول فأشهرها 
 

 س/ ما اشهر الجبال الموجودة فً محافظة السلٌمانٌة ؟
 داغ . الجواب/ قندٌل ــــ جبال بازٌان ــــ جبال قره

 
ــ وهو احد ابرز جبال المنطقة الجبلٌة  التً توجد فً محافظة : جبال قره داغــــ جبال بازٌان ــــ قندٌل 

 م . 3111ــ  1711السلٌمانٌة والتً ٌبلػ ارتفاعها حوالً  
 

 هول الموجودة فً محافظة السلٌمانٌة ؟سس/ ما ابرز الهضاب وال
 وبجوارته .   اهم السهول :  سهل شهرزور وسهل رانٌة .الجواب/  اهم الهضاب :بنجوٌن 

 
:ــ وهً من اشهر الهضاب فً محافظة السلٌمانٌة والتً تمتد حتى الحدود لمحافظة  بجوارتهبنجوٌن ـــ 
 السلٌمانٌة.
 

 :ــ وهو من اشهر السهول الموجود فً محافظة السلٌمانٌة  . رانٌةشهرزور ـــ 
 

 المناخ :
سقوط االمطار ,  البحر المتوسط الذي ٌمتاز بصٌؾ معتدل وبشتاء بارد ممطر وارتفاع معدالتفٌها مناخ  ٌسود

 اما من حٌث درجات الحرارة واالمطار فال تختلؾ كثٌرا عن محافظة اربٌل .
 

 س/ ما العوامل التً تإثر على مناخ مدٌنة السلٌمانٌة ؟
 التضارٌس . الثانً :العامل موقع المحافظة .        العامل االول :الجواب/ 

 

 حمبفظخ                                      
 السلـُمبوُخ                                
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 س/ بماذا امتاز المناخ فً محافظة السلٌمانٌة ؟
الجواب/ ٌمتاز المناخ بصٌؾ معتدل وبشتاء بارد ممطر وارتفاع معدالت سقوط االمطار , اما من حٌث درجات 

 الحرارة واالمطار فال تختلؾ كثٌرا عن محافظة اربٌل .
 

 الموارد المائٌة :
 محافظة السلٌمانٌة بٌن ) سطحٌة وجوفٌة وعٌون وٌنابٌع(:تتنوع مصادر المٌاه فً 

 : ًٌمكن تقسٌم مصادر المٌاه فً المحافظة على النحو االت 
 / المٌاه السطحٌة : 1

نهر المصدر لوٌعد اٌجري فً محافظة السلٌمانٌة واربٌل وكركوك وهو احد روافد نهر دجلة  أ / الزاب الصؽٌر :
 الزراعٌة والصناعٌة .الرئٌسً لجمٌع االنشطة 

 
ها الجنوبٌة الشرقٌة , وٌدخل محافظة السلٌمانٌة من جهتوهو احد روافد نهر دجلة  ب /نهر دٌالى ) سٌروان( :

 ونظرا ألهمٌته فقد اقٌم علٌه سد دربند دخان .
 

تقع منابعه عند جبال قره داغ وٌجر النهر فً االقسام الجنوبٌة من وهو احد روافد نهر دجلة  ج / نهر العظٌم :
 وتعتمد مصادر تؽذٌته على االمطار والثلوج .المحافظة 

 
 / مٌاه العٌون والٌنابٌع :2

تنتشر فً محافظة السلٌمانٌة العدٌد من العٌون والٌنابٌع التً تتعدد استعماالتها ما بٌن الزراعٌة والصناعٌة , 
 ضها ٌشكل موقعا مهما للسٌاحة واالصطٌاؾ .فضال عن بع

 
 تعلٌل / القٌام بؤنشاء سد دربندخان على نهر دٌالى )سٌروان( ؟

 الجواب/  وذلك نظرا ألهمٌة بالنسبة للمدٌنة ؟
 

 مشارٌع السٌطرة والخزن :
 س/ عدد اهم مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة السلٌمانٌة ؟

 الجواب/ 
وهو عبارة عن بحٌرة اصطناعٌة كبٌرة تستعمل لخزن كمٌات كبٌرة من  الصؽٌر : / سد دوكان على الزاب1

 المٌاه لالستفادة منها ألؼراض الري وتولٌد الطاقة الكهربائٌة .
 ٌقع على نهر دٌالى ٌستفاد منه فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة . / سد دربند دخان :2
 

 ظة السلٌمانٌة ؟س/ ما الفائدة من مشارٌع السٌطرة والخزن فً محاف
 الجواب/

 / تولٌد الطاقة الكهربائٌة .2/ خزن كمٌات كبٌرة من المٌاه  لالستفادة منها فً اؼراض الري .  1
 

 طرق النقل والمواصالت :
 س/ ما اهمم ممٌزات النقل والمواصالت فً محافظة السلٌمانٌة ) انواع طرق النقل فً المحافظة( ؟

 الجواب/  
 بشبكة من الطرق البرٌة التً تربطها  بالمحافظات المجاورة لها ./ تتمتع المحافظة 1
 / تظم المحافظة شبكة من طرق النقل الداخلٌة التً تربطها باألقضٌة والنواحً التابة لها .2
 / النقل الجوي فمن المؤمل المباشرة بأنشاء مطار السلٌمانٌة الدولً فً السنوات السابقة .3
 
 
 



 

12 

 

ي  السادس  الصف  
ذائ  ت  ماالاج    الاب  ات  ع ت  اد  :  ي  ي  الاسي 

ن  ار الذاب  ي  حمذ ج 
 
 ا

زف   ف  الاش  ج 
ات    - ـــ الن  خ 

ة    -  07802755620ـــ   -  المش  ي  اب   الي 
عة    (2020 – 2019)  -  الطب 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

لقد ساعد مناخ محافظة السلٌمانٌة الذي ٌتمٌز بتوفر مٌاه االمطار والتربة الجٌدة على تنوع ؼطائها النباتً اذ ان 
معظمه ٌمثل الؽابات واالشجار , والسٌما اشجار الجوز واللوز والتٌن فضال عن زراعة العدٌد من المحاصٌل 

ٌة كالتبػ بالدرجة االولى فضال عن زراعة انواع مختلفة من الؽذائٌة كالحبوب بأنواعها والمحاصٌل الصناع
 الفواكه والخضر .

 
 س/ ما اهم ما ٌمٌز المناخ فً محافظة السلٌمانٌة ؟

الجواب/ ٌتمٌز بتوفر مٌاه االمطار والتربة الجٌدة على تنوع ؼطائها النباتً اذ ان معظمه ٌمثل الؽابات 
 واالشجار.

 
 الزراعٌة التً تزرع فً محافظة السلٌمانٌة ؟س/ عدد اهم المحاصٌل 

 / المحاصٌل الؽذائٌة كالحبوب بأنواعها .2/ تزرع فٌه اشجار الجوز واللوز والتٌن .       1الجواب/ 
 / محاصٌل صناعٌة : كالتبػ بالدرجة االولى فضال عن زراعة انواع مختلفة من الفواكه والخضر .3
 

 الصناعة :
 التً تشتهر بها محافظة السلٌمانٌة ؟س/ وضح ابرز الصناعات 

 الجواب/
 / الصناعات الؽذائٌة : كالتعلٌب والمشروبات .2/ صناعة السكائر والسكر .        1
 / صناعات انشائٌة : معامل االسمنت ) سرجنار , طاسلوجه , بازٌان (3
 

 السٌاحة : 
لقد اسهم مناخ محافظة السلٌمانٌة المتمثل بمناخ البحر المتوسط الذي اذ ٌقصدها العدٌد من السٌاح , السٌما خالل 

 ومن اهم تلك المواقع /موسم الصٌؾ ألؼراض الراحة واالستجمام , 
 / سد وخزان دربند دخان .3/ سد دوكان والمجمع السٌاحً .       2/ مصٌؾ سرجنار .    1
 

 عوامل  المناخٌة التً ساعدت على قٌام السٌاحة فً محافظة السلٌمانٌة ؟س/ ما ال
 الجواب/ مناخ محافظة السلٌمانٌة المتمثل بمناخ البحر المتوسط اذ ٌقصدها العدٌد من السٌاح.

 
 تعلٌل / ٌقوم السٌاح من جمٌع محافظات العراق بقصد محافظة السلٌمانٌة خالل موسم الصٌؾ؟

 الراحة واالستجمام.الجواب/ وذلك لؽرض 
 

 . البحر المتوسطفراغ / ٌتؤثر مناخ محافظة السلٌمانٌة بمناخ 
 س/ عدد ابرز المناطق والمواقع السٌاحٌة فً محافظة السلٌمانٌة ؟

 / سد وخزان دربند دخان .3/ سد دوكان والمجمع السٌاحً .       2/ مصٌؾ سرجنار .    1الجواب/ 
 

 السلٌمانٌة :نبذة تارٌخٌة عن محافظة 
 س/ ما ابرز المالمح التارٌخٌة لمحافظة السلٌمانٌة ؟

 الجواب/ 
 / اطلق علٌها االشورٌون وعلى سهل شهرزور اسم ) زاموا( .1
 م .1711/ اسسها والً بؽداد الشهٌر سلٌمان باشا الكبٌر عام 2
 م.1221/ ووجدت فٌها اقدم اثار العصر الحجري القدٌم عام 3
اصبحت  1262لسنة 152السلٌمانٌة  لواء تابعا الى والٌة الموصل حتى صدور قانون المحافظات / كانت 4

 محافظة .



 

13 

 

ي  السادس  الصف  
ذائ  ت  ماالاج    الاب  ات  ع ت  اد  :  ي  ي  الاسي 

ن  ار الذاب  ي  حمذ ج 
 
 ا

زف   ف  الاش  ج 
ات    - ـــ الن  خ 

ة    -  07802755620ـــ   -  المش  ي  اب   الي 
عة    (2020 – 2019)  -  الطب 

 وُىىيحمبفظخ 

 م ؟1781بحدود عام  سلٌمان باشا الكبٌرفراغ / اسس محافظة السلٌمانٌة والً بؽداد الشهٌر 
 

  
 
 

     
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 فً القسم الشمالً من وطننا العراق  تقع محافظة نٌنوى

 
 س/ اٌن تقع محافظة نٌنوى بالنسبة للعراق ؟

 الجواب/ الجواب السابق .
 

 التضارٌس :
 تعلٌل / ٌمكن تقسٌم التضارٌس فً محافظة نٌنوى الى ثالث اقسام  ؟

 الجواب/ نظرا لسعة مساحة محافظة نٌنوى بالنسبة للعراق .
 
 / المنطقة الجبلٌة :1

تقع فً اقصى الشمال والشمال الشرقً من المحافظة وتعد جبالها جزءا من سلسلة الجبال الممتدة فً محافظة 
 دهوك وتتمثل ) باكرمان ــ عقرة ( .

 
 / المنطقة المتموجة :2

براهٌم , تعد منطقة انتقالٌة بٌن المنطقة الجبلٌة والسهل الرسوبً وتكون على شكل قوس من المرتفعات وهً ) ا
 .طشان , سنجار , وعدي (ع
 
, ٌتكون سطحها من  وتتمثل بهضبة الجزٌرة وتمتد الى الجنوب من جبال المنطقة المتموجة/ منطقة الهضبة :3

 .هضاب ورواب وكثبان رملٌة متباٌنة االرتفاع 
 

 س/ عدد اهم جبال المنطقة الجبلٌة من محافظة نٌنوى ؟
 الجواب/ باكرمان وعقرة .

 
 ؟ المنطقة الجبلٌة والسهل الرسوبًفراغ / تعد المنطقة المتموجة منطقة انتقالٌة بٌن 

 
 المناخ :

تتمٌز محافظة نٌنوى بتنوع مناخها نتٌجة لتنوع تضارٌسها اذ ٌسود فً اقسامها الشمالٌة مناخ البحر المتوسط 
ود فٌها مناخ السهوب االنتقالً , وفً الذي ٌتمٌز بصٌؾ معتدل وبشتاء بارد ممطر اما فً اقسامها الجنوبٌة فٌس

))ام الؽالب ٌتمٌز مناخ المحافظة باالعتدال والسٌما خالل فصل الربٌع والخرٌؾ اذا اطلقت علٌها تسمٌة 
, ام من حٌث كمٌات االمطار فتختلؾ هً االخرى باختالؾ تضارٌسها اذ تزداد كمٌات االمطار  الربٌعٌن((

ـــ  311قل كلما اتجهنا جنوبا وفً الؽالب تتراوح معدالتها السنوٌة مابٌن )الساقطة فً االقسام الشمالٌة وت
 (ملم .351
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 س/ صؾ بشكل مختصر بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة نٌنوى ؟
 الجواب/ السابق .

 
 س/ بماذا ٌتمٌز المناخ فً محافظة نٌنوى ؟

 الجواب/ 
 معتدل وشتاء بارد ممطر ./ صٌؾ 2/ ٌمتاز بتنوع المناخ لتنوع تضارٌسها .        1
 / ٌمتاز مناخ المحافظة فً الؽالب باالعتدال .3
 

, اما فً اقسامها الجنوبٌة فٌسود مناخ  مناخ البحر المتوسطفراغ / فً االقسام الشمالٌة من نٌنوى ٌسود 
 السهوب االنتقالً .

 
 ؟ الربٌعٌن امنٌنوى بـ  ل فصل الربٌع والخرٌؾ لذا سمٌتفراغ/ بسبب اعتدال المناخ خال

 
 س/ بماذا ٌمتاز مناخ البحر المتوسط ؟

 الجواب/ ٌتمٌز بصٌؾ معتدل وبشتاء بارد ممطر.
 

 تعلٌل / تختلؾ كمٌات االمطار فً محافظة نٌنوى بٌن منطقة واخرى ؟
 الجواب/ تبعا لالختالؾ تضارٌس المحافظة بٌن منطقة واخرى .

 
 طرق النقل والمواصالت :

 تعلٌل / اشتهرت محافظة نٌنوى بتوفر المنافذ الحدودٌة ؟
 الجواب/ نظرا لموقع محافظة نٌنوى الممٌز والذي ٌشرؾ على حدود الدولتٌن هما سورٌا وتركٌا.

 
 س/ ما اهمٌة المنافذ الحدودٌة بالنسبة لمحافظة نٌنوى ؟

 فً انعاش حركة التبادل التجاري بٌن الدول.دور الجواب/ كان لها 
 

 / ما التسهٌالت والدور التً قامت به شبكة النقل الداخلٌة فً محافظة نٌنوى ؟س
 الجواب/ سهلت تلك الشبكة عملٌات النقل التجاري والتبادل بٌن المحافظة والمدن االخرى.

 
 الموارد المائٌة :

 النحو االتً :تتنوع مصادر المٌاه فً المحافظة بٌن ) السطحٌة والعٌون والٌنابٌع( وٌمكن تقسٌما على 
دجلة الذي ٌخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب وٌعد الشرٌان الحٌوي  تتمثل بنهر / المٌاه السطحٌة :1

 لمختلؾ االنشطة االقتصادٌة فٌها .
 
تتوزع هذه المصادر المائٌة فً العدٌد من اقسام المحافظة السٌما الشمالٌة التً  / مٌاه العٌون والٌنابٌع :2

لسٌاحة واالصطٌاؾ كما ان ال عن ان بعضها ٌشكل موقعا مهما استعماالتها بٌن الزراعٌة والصناعٌة فضتعددت 
 لبعضها اثرا صحٌا من خالل معالجة العدٌد من االمراض الجلدٌة .

 
 تعلٌل / ان لبعض مٌاه الٌنابٌع والعٌون فً محافظة نٌنوى  لها اثار صحٌة ؟

 االمراض الجلدٌة . الجواب/ من خالل معالجة العدٌد من
 

 س/ ما اهم المشارٌع االروائٌة فً المحافظة ؟
 الجواب/ اهمها مشروع ري الجزٌرة الشمالً والجنوبً ـــ مشارٌع السٌطرة والخزن ومن اهمها سد الموصل .
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 ٌقع الى الشمال من مدٌنة الموصل وٌعد واحدا من اكبر المشارٌع الخزنٌة . الموصلفراغ / سد 
 

 االقتصادي :النشاط 
 الزراعة :

لقد اسهم مناخ المحافظة والذي ٌتمٌز بتوفر االمطار والتربة الخصبة على تنوع النشاط الزراعً فٌها اذ تزرع 
العدٌد من المحاصٌل الزراعٌة  اهمها محاصٌل الحبوب كالقمح والشعٌر وتحتل المحافظة المراتب االولى فً 

 ه االمطار فضال عن زراعة العدٌد من المحاصٌل زراعة محاصٌل الحبوب المعتمدة على مٌا
 الصناعٌة كالذرة والبنجر ومحاصٌل العلؾ .

 
 س/ بماذا ٌمتاز مناخ محافظة نٌنوى ؟

 تنوع النشاط الزراعً فٌها. ادىالجواب/ ٌتمٌز بتوفر االمطار والتربة الخصبة 
 

 س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تقوم محافظة نٌنوى بزراعتها ؟
 الجواب/

 كالقمح والشعٌر وتحتل المرتبة االولى فً زراعة محاصٌل الحبوب . / محاصٌل الحبوب :1
 كالذرة والبنجر ومحاصٌل العلؾ . / محاصٌل صناعٌة :2
 

 فً زراعتها .االمطار فراغ / تعتمد زراعة محاصٌل الحبوب على مٌاه 
 

 : والثروات المعدنٌة الصناعة 
 محافظة نٌنوى ؟ تشتهر بهاس/ ما ابرز الصناعات التً 

الجواب/  الصناعات الؽذائٌة والصناعات االنشائٌة كاإلسمنت )سمنت بادوش وحمام العلٌل وسنجار( 
تشتهر محافظة نٌنوى بتوفر العدٌد من الثرواة المعدنٌة , والصناعات الجلدٌة والؽزل والنسٌج والورق والتكرٌر 

منطقة المشراق , كما تضم حقوال كبٌرة لإلنتاج النفط اهمها حقول )عٌن مها ) الكبرٌت , والفوسفات( فً ومن اه
 زالة وبطمة والقٌارة(.

 
 محافظة نٌنوى الجؽرافً على حركة التبادل التجاري ؟تعلٌل / شجع موقع 

 سورٌا من جهة اخرى .الجواب/ بسبب وجود الكثٌر من المنافذ التجارٌة بٌن العراق من جهة وتركٌا و
 

 س/ ما اهم الثروات المعدنٌة  التً تتوفر فً محافظة نٌنوى ؟
 الجواب/ السابق .

 
وهو من اهم مناطق انتاج الكبرٌت والفوسفات فً محافظة نٌنوى  وتوجد فٌها اكبر الحقول لالنتاج  المشراق :ــ

 تلك المعادن .
 

 :ــ وهو احدى حقول النفط التً توجد فً محافظة نٌنوى  . الكٌارةو بطمةو عٌن زالة
 

 السٌاحة :
ٌتمٌز باالعتدال والسٌما خالل فصل الصٌؾ االثر االكبر لنشوء العدٌد من  يلقد كان لمناخ محافظة نٌنوى الذ

 المواقع السٌاحٌة اذ ٌقصدها السٌاح من جمٌع انحاء وطننا العراق ومن اشهرها :
 / سد وبحٌرة الموصل .4/ الجزٌرة السٌاحٌة .    3/ دور الشالالت .   2لسٌاحً .   / مجمع الؽابات ا1
 / العٌون المعدنٌة واهمها )حمام العلٌل والعٌون الكبرٌتٌة ( .5
 

 والسٌما خالل فصل الصٌؾ ؟ باالعتدالفراغ / ٌتمٌز مناخ محافظة نٌنوى 
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 االجىثخ

وهو احد المواقع السٌاحٌة فً وطننا العراق فً محافظة نٌنوى والتً تعد من المناطق السٌاحٌة  حمام العلٌل :ــ
 التً ٌقصدها الناس فً المحافظة .

 
 نبذة تارٌخه عن المحافظة نٌنوى :

 )) االسئلخ ((                                           
 نٌنوى هو ــــــــــــــ ؟: من اهم المواقع التارٌخٌة فً محافظة  فراغ  
 :حرر العرب المسلمون محافظة نٌنوى فً زمن الخلٌفة ـــــــــــــ ؟ فراغ  
 

 ( / لماذا لقبت الموصل بهذا االسم ؟1تعلٌل )
 ( / سمٌت الموصل )نٌنوى( بالحدباء؟2تعلٌل )

 
 / ما العواصم التً اسسها االشورٌون فً محافظة نٌنوى  وما وظٌفة كل منها؟1س 
 / عدد ابرز المعالم التارٌخٌة لمدٌنة الموصل )نٌنوى( ؟2س 
 / بٌن ابرز واشهر االلقاب التً لقبت بها الموصل )نٌنوى( ؟3س 
 / متى اصبحت الموصل محافظة ؟4س 
 / عدد اهم المدن التارٌخٌة فً محافظة الموصل ؟5س 
 لثانً / سرجون ا3/ اشور بانٌبال  ــ 2/ شلمانصر االول ــ 1/ عرؾ : 6س 
 / اشور .5/ الزقورة  ــ 4  

 / بماذا امتازت مدٌنة الحضر , ومن ابرز ملوكها ؟7س
 

      
 
 

 : موقع نمرٌك االثري .     (1الفراغ )     
 ( : عمر بن الخطاب )رض(.2فراغ )                      

 
 الجزٌرة والعراق .( : ال نها تصل بٌن الشام ومنطقة خوزستان او بٌن 1تعلٌل )
  ( : الن فٌها منارة المسجد الكبٌر النوري , وتحدب مسار نهر دجلة فٌها .2تعلٌل )

 
 / نمرود)كالح( : العاصمة االدارٌة .     2/  اشور : العاصمة الدٌنٌة .             1/   1س
 تمثل العواصم االدارٌة والعسكرٌة . /  دورشروكٌن )خرسباد( الحضر:وه4ً/ نٌنوى .        3 

 / مدٌنة الحضر .5         
 / الجامع الكبٌر وجامع النبً ٌونس)ع( وجامع النبً جرجٌس )ع( وقره سراي وقلعة 2س

 باشطبٌا فضال عن الكنائس واالدٌرة التارٌخٌة .
 / الموصل ـــ الحدباء ـــ ام الربٌعٌن .3س
 اصبحت محافظة . 1262لسنة  152/ بصدور قانون المحافظات رقم 4س
 / اشور ـــ نمرود كالح ـــ نٌنوى ـــ  دور شروكٌن ) خرسباد( .5س
 / اشور :1

 وهً العاصمة الدٌنٌة لبالد اشور واسم االههم الرئٌس .
 / نمرود كالح :2

ارٌخٌة وهً ثانً عواصم االشورٌٌن وٌعد الملك االشوري )شلمانصر االول( مؤسسها , ومن اشهر معالمها الت
 الزقورة .

 



 

17 

 

ي  السادس  الصف  
ذائ  ت  ماالاج    الاب  ات  ع ت  اد  :  ي  ي  الاسي 

ن  ار الذاب  ي  حمذ ج 
 
 ا

زف   ف  الاش  ج 
ات    - ـــ الن  خ 

ة    -  07802755620ـــ   -  المش  ي  اب   الي 
عة    (2020 – 2019)  -  الطب 

 / نٌنوى :3
سمٌت المحافظة باسمها وهً ثالث عاصمة لالشورٌٌن , حٌث ٌحكم البالد العدٌد من الملوك االشورٌٌن ومن 

 اشهرهم الملك اشور بانٌبال.
 / دور شروكٌن )خرسباد( :4

ً مربعة تحٌط بها ق .م( وه715ــ  721وهً العاصمة الرابعة لالشورٌٌن التً شٌدها الملك سرجون الثانً ) 
 اسوارها وابواب متعددة .

 / مدٌنة الحضر :5
وتعد مدٌنة الحضر احدى المدن العربٌة التً امتازت بفنون العمارة والنحت واعمال المعادن وفنون الحرب , 

 ومن اهم ملوكها سنطروق االول وسنطروق الثانً .
 
 / عرؾ :6س

 االههم الرئٌسً .هً العاصمة الدٌنٌة لبالد اشور واسم  اشور :ــ
 وهو الملك االشوري الذي اسس المدٌنة االشورٌة نمرود كالح . شلمانصر االول :ــ

تقع فً نمرود كالح وهً فً االصل ذات قاعدة  وهً اشهر المعالم التارٌخٌة فً محافظة نٌنوى الزقورة :ــ
 مربعة وربما ٌتقً الى طبقاتها عبر سلم حلزونً على ؼرار الملوٌة فً سامراء .

 وهو اشهر الملوك االشورٌٌن الذي حكم نٌنوى وسمٌت المدٌنة باسمها . اشور بانٌبال :ــ
وهو احد الملوك االشورٌٌن الذي شٌد المدٌنة القدٌمة خرسباد وهً مربعة الشكل سورها  سرجون الثانً :ــ

 مشٌد من اللبن ولها سبعة ابواب .
ي انتقل الى العاصمة نٌنوى بعد وهو الملك االشوري الذي جاء بعد وفاة والده سرجون الثانً والذ  سنحارٌب:ــ

 ان كانت خرسباد .
اشهر ملوكها : نصر ــ ولجش ــ سنطروق نحت واعمال المعادن وفنون الحرب بفنون العمارة وال/ امتازت 7س

 االول ـــ سنطروق الثانً .
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة كركوك فً الجزء الشمالً االوسط من وطننا العراق .

 
 تعلٌل / ٌتمٌز الموقع الجؽرافً لمحافظة كركوك بؤهمٌة كبٌرة ؟

الجواب/ لكونه ٌمثل الجسر الرابط بٌن محافظات شمال العراق من جهة وبٌن محافظات وسطة وجنوبه من جهة 
 اخرى .

 التضارٌس :
تتمٌز محافظة كركوك بوقوعها فً منطقة انتقالٌة بٌن المنطقة شبه الجبلٌة ومنطقة السهل الرسوبً , لذا ٌمتاز 

 بٌن التالل والهضاب والسهول . سطحها بتنوع مظاهر التضارٌس  الموجودة علٌه

 : ًمن ابرز المظاهر التضارٌسٌة للمحافظة ه 
 / التالل :1

تعد من اهم المظاهر التضارٌسٌة الممٌزة لسطح المحافظة وتتركز فً االقسام الجنوبٌة الؽربٌة منها , واهمها 
كم  و )تالل نفط داغ 12ــ  5 م وبعرض ٌتراوح مابٌن351)تالل حمرٌن( الذي ٌصل معدل ارتفاعها الى 

 وكانً ودمٌالن( .
 / الهضاب:2

تتركز فً االقسام الشمالٌة الشرقٌة من المحافظة واهمها ) هضبة كركوك( التً ٌتراوح معدل ارتفاعها مابٌن 
 (م .311ــ 211)

 حمبفظخ كشكىك
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 / السهول :3
 االنهار الجارٌة ومنها وتتركز فً معظم اقسام سطح المحافظة وٌرجع سبب تكوٌنها الى ترسبات التً حملتها

 )سهل حمرٌن وسهل الحوٌجة (. 
 

 تعلٌل / ٌتمٌز السطح فً محافظة كركوك بتنوع مظاهر التضارٌس بٌن التالل والهضاب وسهول ؟
 الجواب/ بسبب وقوعها فً منطقة انتقالٌة بٌن المنطقة شبه الجبلٌة ومنطقة السهل الرسوبً.

 
 ك , وماهً ابرز تلك التالل ؟س/ بماذا تتصؾ التالل فً محافظة كركو

 الجواب/ وتتصؾ بكونها متباعدة قلٌلة االرتفاع واهمها )تالل حمرٌن, نفط داغ وكانً ودومٌالن ( .
 

 . م 311ــ  211وٌبلػ ارتفاعها بٌن  هضبة كركوكفراغ / ابرز الهضاب فً محافظة كركوك هً 
 

 ؟تعلٌل / تتركز السهول فً معظم اقسام سطح محافظة كركوك 
 الجواب/ وٌرجع سبب تكوٌنها الى ترسبات التً حملتها االنهار الجارٌة ومنها

 )سهل حمرٌن وسهل الحوٌجة (.      
 

 المناخ :

 . تقع محافظة كركوك ضمن مناخ السهوب وبٌن المناخ الصحراوي فً الجنوب 
  ٌتمٌز مناخ المحافظة باعتدال درجات الحرارة فً االقسام الشمالٌة , فٌما تتمٌز االقسام الجنوبٌة بارتفاع

 درجات الحرارة , 
  اما االمطار فتتباٌن معدالتها باختالؾ تضارٌس المحافظة اذ تزداد فً االقسام الشمالٌة  وتقل كلما اتجهنا

 ملم . 611ـــ  311جنوبا وتتراوح معدالتها مابٌن 
 

والمناخ شبه االنتقالً وسمً بهذا االسم نسبة الى وهو مناخ انتقالً بٌن مناخ البحر المتوسط  مناخ السهوب :ــ
 نبات السهوب التً تسود منطقة العروض االستوائٌة .

 
 س/ بماذا ٌمتاز مناخ محافظة كركوك ؟

الشمالٌة , فٌما تتمٌز االقسام الجنوبٌة بارتفاع  الجواب/ ٌتمٌز مناخ المحافظة باعتدال درجات الحرارة فً االقسام
 م.43درجات الحرارة , حٌث تصل درجة الحرارة فصل الصٌؾ الى 

 
ــ  251بٌن اما كمٌات االمطار فتتراوح معدالتها م 43الى لحرارة فً فصل الصٌؾ افراغ / تصل درجات 

 ؟511
 

 الموارد المائٌة :
 قسمٌن رئٌسٌن هما :تقسم الموارد فً محافظة كركوك على 

 تتمثل باألنهار والروافد التً تجري فً المحافظة واهمها : / المٌاه السطحٌة :1

 الشمالٌة الشرقٌة من المحافظة وٌجري بٌن : وهو احد روافد نهر دجلة ٌجري فً االقسام  الزاب الصؽٌر
 محافظتً اربٌل وكركوك .

 : المحافظة وٌجري فً االقسام الجنوبٌة الؽربٌة من  العظٌم. 
تنبع هذه المٌاه من سفوح الجبال والمرتفعات وٌعتمد فً توزٌعها الجؽرافً على كمٌة  / العٌون والٌنابٌع :2

االمطار الساقطة اذ تزداد بزٌادتها وتتركز هذه  المصادر فً اؼلب اقسام المحافظة والسٌما فً )حمرٌن وكانً 
( اما بالنسبة لمشارٌع السٌطرة والخزن فتتمٌز المحافظة بوجود عدد من المشارٌع من اهمها )سد ودومٌالن

 الدبس ومشروع ري الحوٌجة على الزاب الصؽٌر ( .
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وهً احدى المناطق التً توجد فً محافظة كركوك والتً تعتبر المنطقة التً ٌصب عندها  منطقة الفتحة :ــ
 ة عند تلك المنطقة .رافد الزاب الصؽٌر فً نهر دجل

 
 س/ عدد اهم مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة كركوك ؟

 الجواب/ سد الدبس ومشروع ري الحوٌجة على الزاب الصؽٌر.
 

 طرق النقل والمواصالت :
بٌنا سابقا ان لمحافظة كركوك اهمٌة كبٌرة لذا فأنها تعد حلقة وصل بٌن مدن الشمال والوسط والجنوب لذلك فهً 

بتعدد طرق النقل المارة بها والخارجٌة منها  , كما تضم المحافظة خطا لسكة الحدٌد الذي ٌربطها بمحافظة  تتمٌز
صالح الدٌن حتى مدٌنة حدٌثة فً محافظة االنبار , وتضم محافظة كركوك شبكة من طرق النقل الداخلٌة التً 

ٌات النقل التجاري وتبادل السلع بٌن المحافظة تربطها باألقضٌة والنواحً التابعة لها وقد سهلت تلك الشبكة عمل
 والمدن االخرى .

 
 س/ ما فوائد شبكة النقل الداخلً التً تربط محافظة كركوك باألقضٌة والنواحً التابعة لها ؟

 الجواب/ تسهٌل عملٌات النقل التجاري , وتبادل السلع بٌن المحافظة والمدن االخرى .
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 س/ ما ابرز واهم المحاصٌل الزراعٌة التً تزرع فً محافظة كركوك ؟
 الجواب/ 

 / القمح والشعٌر التً تحتل زراعتها المراتب االولى .1
 / المحاصٌل الصناعٌة كالذرة والقطن وزهرة الشمس .2
 حافظة ./ توفر المراعً الطبٌعٌة اذ تربى فٌه العدٌد من الحٌوانات التً تشكل موردا القتصاد الم3
 

 :الثروة المعدنٌة الصناعة 
تشتهر محافظة كركوك بالعدٌد من الصناعات اهمها ) الصناعات االنشائٌة كاإلسمنت والصناعات الؽذائٌة 

 والصناعات الجلدٌة والصناعات االستخراجٌة ( .
 

 والكبرٌت والفحم من باطن االرض. الصناعات االستخراجٌة :ــ وهً الصناعات التً تعتمد على استخراج النفط
 

 س/ بٌن اهم الصناعات التً تشتهر بها المحافظة ؟
 الجواب/ السابق .

 
 س/ بٌن اهم الثروات المعدنٌة فً محافظة كركوك ؟

 الجواب/ 
 / توفر العدٌد من الحقول النفطٌة واهمها ) حقول بابا كركر , جمبور , وباي حسن(1
 والكبرٌت . / تواجد حقول الؽاز الطبٌع2ً
 

:ــ وهو احد قول النفط المهمة التً توجد فً محافظة كركوك والتً تعد من اهم  باي حسنــ  ــ جمبور بابا كركر
 الثروات المعدنٌة فً المحافظة .

 
 نبذه تارٌخٌة عن محافظة كركوك :
وتعنً شعلة النار الملتهبة , وقد عثر فٌها على العدٌد من المعابد والقصور  اسم كركوك مشتق من كلمة )كركر(

 (سنة ق.م .3511والنصوص القانونٌة المدونة بالخط المسماري والتً تعود الى حوالً )
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ومن اهم ماٌمٌز كركوك قلعتها الشاخصة والتً تضم فً ثنٌاها معالم المنطقة القدٌمة كموقع جرمو وسوق 
م 1276م وفً عام 1172قع بجانب القلعة , كانت كركوك لواء تابع الى والٌة الموصل عام كركوك الذي ٌ

 استبدل اسمها من لواء كركوك الى محافظة كركوك .
 

 س/ ما معنى اسم كركوك , وماهو معنى اسمها ؟
 اسم كركوك مشتق من كلمة )كركر( وتعنً الشعلة الملتهبة . الجواب/

 
 كركوك ؟ س/ ما هو اهم ماٌمٌز

 هو قلعتها الشاخصة التً تضم بٌن ثنٌاها معالم المنطقة القدٌمة . الجواب/
 

 س / عدد اهم المواقع االثارٌة فً محافظة كركوك ؟
 موقع جرموا وسوق كركوك . الجواب/

 
                                                          

     
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تتمٌز محافظة صالح الدٌن بتعدد المحافظات التً تجاروها  .

 
 التضارٌس :

تتمٌز  تضارٌس محافظة صالح الدٌن بموقعها الفاصل مابٌن المنطقة المتموجة شماال ومنطقة السهل الرسوبً 
 جنوبا وتنتشر علٌها العدٌد من المظاهر التضارٌسٌة .

  : ًالى كم قسم تقسم التضارٌس فً صالح الدٌن((.ٌمكن تقسٌم مظاهر التضارٌس الى ما ٌات (( 
 / المنطقة المتموجة :1
 ع هذه المنطقة فً االقسام الشمالٌة الشرقٌة وتعد تضارٌسها امتداد لتضارٌس المنطقة المتموجة  تق

 .التً تتمثل بتالل )حمرٌن ومكحول( 
 / هضبة الجزٌرة :2

تقع هذه المنطقة فً االقسام الؽربٌة من المحافظة وتمتد بٌن تالل حمرٌن ووادي الثرثار وٌتمٌز سطحها بالتموج 
 عظم اجزائه.البسٌط فً م

 / السهل الرسوبً :3
 ٌحتل االقسام الجنوبٌة والجنوبٌة الؽربٌة وٌؽلب علٌها صفة االنبساط .

 
 المناخ :

المنطقة المدارٌة  الحارة االمر الذي انعكس تأثٌره على تحدٌد صفة المناخ شبة تقع محافظة صالح الدٌن ضمن 
السائد والذي ٌتمثل بالمناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز بشتاء ممطر وبصٌؾ حار جاؾ اما من حٌث كمٌة االمطار 

 311اتها مابٌن فتتباٌن فً كمٌاتها تبعا الختالؾ تضارٌسها اذ تزداد شماال وتقل كلما اتجهنا جنوبا وتتراوح كمٌ
 ملم .611ــ 
 

 س/ اٌن تقع محافظة صالح الدٌن من حٌث المناخ ؟
 الجواب/ تقع ضمن المنطقة المدارٌة الحارة .

 

 حمبفظخ                                             
 صالح الذَه                                         
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 ؟المنطقة المدارٌة  الحارةشبه فراغ / تقع محافظة صالح الدٌن ضمن 
 

 المناخ فً محافظة صالح الدٌن؟ٌمتاز س/ بماذا 
الجواب/ ٌتمٌز بشتاء ممطر وبصٌؾ حار جاؾ اما من حٌث كمٌة االمطار فتتباٌن فً كمٌاتها تبعا الختالؾ 

 ملم .251ــ  211تضارٌسها اذ تزداد شماال وتقل كلما اتجهنا جنوبا وتتراوح كمٌاتها مابٌن 
 

 تعلٌل / تتباٌن كمٌات االمطار فً محافظة صالح الدٌن  بٌن منطقة واخرى ؟
ــ  211الجواب/ تبعا الختالؾ تضارٌسها اذ تزداد شماال وتقل كلما اتجهنا جنوبا وتتراوح كمٌاتها مابٌن 

 ملم.251
 

 ؟ ملم251ــ  211بٌن فراغ / تتراوح كمٌات االمطار فً محافظة صالح الدٌن 
 

 طرق النقل والمواصالت :
تضم محافظة صالح الدٌن شبكة من الطرق الرئٌسٌة التً تربطها بالمحافظات المجاورة من خالل طرق عدٌدة, 

 وتضم المحافظة اٌضا خطا لسكك الحدٌد مابٌن  بؽداد ــ صالح الدٌن ــ موصل .
 

 الوارد المائٌة :
 ٌمكن تقسٌم مصادر المٌاه على االقسام االتٌة :

 / المٌاه السطحٌة :1
 بماذا تتمثل المٌاه السطحٌة فً محافظة صالح الدٌن ؟س/ 

 الجواب/ 

 : ٌعد نهر دجلة الشرٌان الحٌوي لجمٌع االنشطة االقتصادٌة فً المحافظة . نهر دجلة 
 : وٌجري فً االقسام الشرقٌة من المحافظة ضمن قضاء طورز خرماتو . نهر العظٌم 

تلك المشارٌع وٌقع فً االقسام الجنوبٌة الؽربٌة من  رفٌعد ))منخفض الثرثار(( من اكب اما المشارٌع األروائٌة
 .المحافظة  

 ومن المشارٌع االخرى ))سد سامراء(( الواقع على نهر دجلة والذي ٌعد ن اهم تلك المشارٌع .
 

 س/ ما اهمٌة وفائدة سد سامراء الواقع على نهر دجلة ؟
 الجواب/

 اه نهر دجلة الى منخفض الثرثار لالستفادة منه فً خزن المٌاه ./ تحوٌل جزء من م1ٌ
 / تؽذٌة نهر الفرات خالل موسم الصٌؾ عن طرٌق قناة الثرثار .2
 / تولٌد الطاقة الكهربائٌة .3
 

وهو احد المشارٌع االروائٌة فً محافظة صالح الدٌن وٌعد من اكبرها وٌقع فً االقسام  منخفض الثرثار :ــ
 كم .25كم وعرضة 111لؽربٌة من المحافظة ٌبلػ طوله الجنوبٌة ا

 
وهو احد مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة صالح الدٌن الذي ٌقع على نهر دجلة والذي ٌقوم  سد سامراء :ــ

بتحوٌل قسم من مٌاه دجلة الى منخفض الثرثار لالستفادة منه فً خزن المٌاه وتؽذٌة نهر الفرات وتولٌد الطاقة 
 الكهربائٌة .

 
 
 
 



 

22 

 

ي  السادس  الصف  
ذائ  ت  ماالاج    الاب  ات  ع ت  اد  :  ي  ي  الاسي 

ن  ار الذاب  ي  حمذ ج 
 
 ا

زف   ف  الاش  ج 
ات    - ـــ الن  خ 

ة    -  07802755620ـــ   -  المش  ي  اب   الي 
عة    (2020 – 2019)  -  الطب 

 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

تتمٌز المحافظة بتنوع النشاط الزراعً اذ تزرع العدٌد من المحاصٌل الزراعٌة ٌأتً فً مقدمتها محاصٌل 
الحبوب كالقمح والشعٌر والمحاصٌل الصناعٌة كالقطن وزهرة الشمس فضال عن زراعة العدٌد من اشجار 

 الفواكه والحمضٌات .
 عدد المحاصٌل التً ٌتم زراعتها فً محافظة صالح الدٌن ؟س/ 

 كالقمح والشعٌر  . / محاصٌل الحبوب :1الجواب/ 
 كالقطن وزهرة الشمس . / محاصٌل صناعٌة :2
 / اشجار الفواكه والحمضٌات .3
 

 الصناعة :
 س/ ما اهم الصناعات التً تشتهر بها محافظة صالح الدٌن ؟

 الؽذائٌة ـــ والصناعات الدوائٌة , التً تتمثل بمصنع سامراء لألدوٌة والجواب/ الصناعات 
 العقاقٌر الطبٌة  ـــ صناعة تكرٌر النفط اذ تضم اكبر مصفى لتكرٌر النفط فً بٌجً .

 
 وهو من اكبر مصافً تكرٌر النفط فً محافظة صالح الدٌن فً مدٌنة بٌجً . مصفى بٌجً :ــ

 
 صالح الدٌن :نبذة تارٌخٌة عن محافظة 

 الذي حرر اجزاء من البالد العربٌة ؟ صالح الدٌن االٌوبًفراغ / ٌرتبط اسم محافظة صالح الدٌن  باسم القائد 
 

ولد فً مدٌنة تكرٌت والذي حرر اجزاء عدة من البلدان العربٌة  وهو القائد العربً الدي صالح الدٌن االٌوبً :ـــ
 م .1117وخلد انتصاراته فً معركة حطٌن عام 

 
بح ملكا على مصر وسورٌا واص م1137مدٌنة تكرٌت عام فراغ / ولد القائد صالح الدٌن االٌوبً فً 

 وفلسطٌن.
 

 اهم المدن التارٌخٌة لمحافظة صالح الدٌن :
 / مدٌنة سامراء .                                                2/ مدٌنة تكرٌت .       1

 / متى ورد ذكر مدٌنة تكرٌت تارٌخٌا ؟1س                                                  
 / ما هو اصل كلمة تكرٌن )من اٌن جاءت تسمٌتها ؟2س                                                  
 رؾ : توكلتً ننورتا ـــ نبوخذ نصر الثانً ــ تل الصوان ــ / ع3س                                                  

 المعتصم باهلل ــ الواثق ـــ المعتمد على هللا . 
 / عدد ابرز المعالم التارٌخٌة فً مدٌنة سامراء ؟4س                                                 

  
 ن كلمة سرٌانٌة اصلها جاء من ـــــــــــــ اي المتجر ؟( : تكر1ٌفراغ : )                                  
 ( : اصبحت محافظة صالح الدٌن محافظة فً تارٌخ ــــــــــــ ؟2فراغ: )                                  

 بؽداد بـ ــــــ؟( : تقع مدٌنة سامراء على نهر ــــــــــــ وتبعد عن العصمة 3فراغ : )                               
 التنقٌبات االثارٌة بؤن سامراء كانت اهلة بالسكان منذ عصور         ت( : اثبت4فراغ : )                             

 ماقبل التارٌخ  منها ـــــــــــــ ؟                                                
 من بؽداد الى سامراء عام ـــــــــــ ابان حكم الخلٌفة ــــــــــ ؟ ( : انتقلت عاصمة الخالفة العباسٌة5فراغ : )
 ( : ازهرت العاصمة العباسٌة سامراء فً عهد الخلٌفة العباسً ـــــــــــــ ؟6فراغ : )
 ( : لم ٌطل مقام العباسٌٌن فً سامراء فقد تركت فً زمن الخلٌفة ــــــــــ عام ـــــــــــــــ  ؟7فراغ : )

 ( : ٌبلػ عدد القطع الذهبٌة فً قبة االمامٌن العسكرٌن حوالً ـــــــــــــــــ ؟8: ) فراغ
 ( : ظلت سامراء مقرا للخالفة العباسٌة ماٌقارب  ــــــــــــــــ ؟9فراغ : )

 هٌا لنتعلم 
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 لىجُت        هُب معب    
       َب اصذقبء          

 

 

 حمبفظخ دَبىل            

 / كان اصل تكرٌت من )تجرٌت( اي المتجر ؟1تعلٌل / 
 وسومرا , وسر من رأى ( ؟ / سمٌت مدٌنة سامراء بعدة اسماء منها )سامرا ,2تعلٌل/

 
 
 
 
 
 / ورد فً عهد الملك االشوري توكلتً ننورتا الثانً , والملك البابل1ًس

 نبوخذ نصر الثانً , وفً النصوص المسمارٌة , وفً العهود الرومانٌة      
 وفً العصور االسالمٌة .       

   / جاءت من الكلمة السرٌانٌة اصلها جاء من )تجرٌت( اي المتجر .2س
 / عرؾ :3س

 وهو الملك االشوري التً ذكرت فً عهد مدٌنة تكرٌت . توكلتً ننورتا :ــ
 وهو احد الملوك البابلٌٌن الذي ذكرت فً عهدة  نبو خذ نصر الثانً :ــ
 مدٌنة تكرٌت .                        

 احد المواقع التارٌخٌة القدٌمة التً ذكرت فً عصور ماقبل التارٌخ وهو  تل الصوان :ــ
 والتً كانت مأهولة بالسكان بالقرب من سامراء  فً االلؾ السادس ق.م .             

 صمة العباسٌة من بؽداد الى سامراء .وهو الخلٌفة العباسً الذي فً عهد نقل العا المعتصم باهلل :ــ
 وهو الخلٌفة العباسً ابن المعتصم باهلل الذي استمر فً البقاء فً سامراء بعد وفاة والده المعتصم . الواثق :ــ

وهو الخلٌفة العباسً الذي نقل العاصمة العباسٌة واسترجعها من سامراء واعادها الى بؽداد  المعتمد على هللا :ـ
 مره اخرى .

 / قصر المعشوق )العاشق( ــ المسجد الجامع )جامع الملوٌة ( ــ دار الخلٌفة العباسً ـــ جامع ابً دلؾ ــ4س
 وجود حلبات الخٌل التً اولع بها الخلفاء العباسٌٌن .      

 
 ن: تل الصوا4كم        فراغ :111: دجلة , 3.        فراغ :1276/ 1/ 22: 2: تجرٌت         فراغ :1فراغ :
 : المعتمد على هللا .7: المتوكل .      فراغ :6هـ .       فراغ :221ــ 221: المعتصم باهلل , 5فراغ:
 عام . 51: 2الؾ قطعة .        فراغ : 72: 1فراغ :

 
 / وذلك الن اهلها كانوا ٌشتهرون بالتجارة وبالبٌع والشراء .1تعلٌل /
 كان مانعا لدخول االعداء الى هذه المدٌنة ./ وذلك بسبب بناء حصن )سومٌر( الذي 2تعلٌل/

 
 
 

 
 

 
 

 وطننا العراق :
 تقع محافظة دٌالى فً القسم االوسط من شرق العراق .

 
 التضارٌس :

لقد كان لشكل محافظة دٌالى والقرٌب من الشكل الطولً دور فً تنوع مظاهر السطح فٌها اذ ٌمكن تقسٌمها الى 
 قسمٌن رئٌسٌن :

 

 االجبثخ
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 / المنطقة المتموجة:1
 وتقع فً االقسام الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة من المحافظة وتعد )تالل حمرٌن( اهم تلك المظاهر .

 / السهل الرسوبً :2
وٌشؽل مساحة واسعة من سطح المحافظة والسٌما فً االقسام الوسطى والجنوبٌة وٌتمٌز باالنبساط التام فً 

 م فوق مستوى سطح البحر .111ذ ال ترتفع معظم اراضٌه عن معظم اجزائه ا
 

 تعلٌل / تنوع مظاهر السطح فً محافظة دٌالى ؟
 من الشكل الطولً .القرٌب الجواب/ وذلك لشكل محافظة دٌالى 

 
 س/ ما اهم مظاهر السطح فً محافظة دٌالى ؟

 الجواب/ تالل حمرٌن .
 

 دٌالى ؟س/ بماذا ٌمتاز السهل الرسوبً فً محافظة 
 م فوق 111الجواب/ ٌمتاز باالنبساط التام فً معظم اجزائه اذ ال ترتفع معظم اراضٌه عن 

 مستوى سطح البحر .
 

 المناخ :
 س/ ما نوع المناخ السائد فً محافظة دٌالى , وما اهم ما امتاز به المناخ  ؟

 الجواب/ ٌسود فٌها نوعٌن من المناخ هما :
 وٌتمثل فً االقسام الشمالٌة . مناخ السهوب : االول :
 : الذي ٌتمثل فً االقسام الوسطى والجنوبٌة . المناخ الصحراوي الثانً :

فقد تمٌزت االقسام الشمالٌة بشتاء بارد وممطر وبصٌؾ معتدل فٌما كانت االقسام االخرى تعانً من ارتفاع 
 مئوٌة .درجة  41درجات الحرارة والسٌما خالل فصل الصٌؾ لتتجاوز معدالتها 

  اما االمطار فتتباٌن كمٌاتها اذ تزداد بشكل عام كلما تقدمنا من الجنوب الى الشمال 
 ملم .611ــ  151ما بٌن  وتتراوح كمٌاتها

 
          طرق النقل والمواصالت :

تعلٌل / لقد كان لموقع محافظة دٌالى الحدودي مع جمهورٌة اٌران االسالمٌة دور فً نشاط حركة التبادل 
 التجاري بٌن اٌران والعراق ؟

 الجواب/ وذلك من خالل وجود عدد من المنافذ الحدودٌة التً تنظم حركة التبادل التجاري بٌن البلدٌن .
 

 س/ ماهً انواع النقل والمواصالت فً محافظة دٌالى ؟
 الجواب/ 

 / الطرق البرٌة .2/ المنافذ الحدودٌة .         1
 

 الموارد المائٌة :
 تعد المٌاه السطحٌة من اهم المصادر المائٌة فً محافظة دٌالى ؟ تعلٌل /

 الجواب/ نظرا لسٌادة ظروؾ المناخ الصحراوي فً معظم اراضً المحافظة .
 

 س/ ما اهم مصادر المٌاه السطحٌة فً محافظة دٌالى ؟
 الجواب/ 

فً نهر دجلة جنوب مدٌنة  ٌتكون من منبعٌن احداهما فً العراق واالخر فً اٌران وٌصب / نهر  دٌالى :1
بؽداد وٌعد الشرٌان الحٌوي الذي ٌعتمد علٌه سكان المحافظة فً مختلؾ االنشطة االقتصادٌة والسٌما الزراعٌة 

 منها .
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 .بٌن محافظة دٌالى ومحافظة صالح الدٌن  ٌجريفً منطقة العظٌم  ٌوجد / نهر العظٌم :2
 

 دٌالى ؟ س/ عدد ابرز مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة
الذي ٌعد من اكبر واهم المشارٌع  الجواب/ سد دٌالى ــ سد حمرٌن ــ سد العظٌم ــ مشروع وخزان حمرٌن

 . الخزنٌة فً المحافظة
 

:ــ وهو احد مشارٌع السٌطرة والخزن فً مشروع وخزان حمرٌنــ  سد العظٌمــ  سد حمرٌنــ  سد دٌالى
 من المٌاه لالستفادة منها فً فصل الصٌؾ والجفاؾ . محافظة دٌالى التً تقوم بخزن كمٌات كبٌرة

 
 النشاط االقتصادي :

 الزراعة :
 تشتهر المحافظة بإنتاجها الزراعً .

 
 س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر بها محافظة دٌالى ؟

كالبرتقال والاللنكً  الجواب/ تزرع فٌها العدٌد من المحاصٌل الزراعٌة والسٌما النخٌل والفواكه التً تشتهر بها
 واللٌمون وؼٌرها من الفواكه والمحاصٌل الصناعٌة .

 
 الصناعة الثروات المعدنٌة: 

تشتهر المحافظة بتوفر العدٌد من الصناعات فٌها والسٌما الصناعات الؽذائٌة والتعلٌب والصناعات الكهربائٌة 
 والمٌكانٌكٌة  .

 
 دٌالى ؟ س/ عدد اهم الصناعات التً تشتهر بها محافظة

 الجواب/ السابق .
 

 س/ بٌن ابرز الثروات المعدنٌة التً تتوفر فً محافظة دٌالى ؟
 الجواب/ حقول نفط خانه ـــ صناعة التكرٌر التً تتمثل بمصفى الوند .

 
وهو احد حقول النفط المهمة فً محافظة دٌالى والذي اسهم بتوفر العدٌد من الصناعات ومنها  حقل نفط خانه :ــ
 صناعة التكرٌر.
 بتكرٌر وتصفٌة نفط من حقول خانه.وهو احد مصافً النفط المهمة فً محافظة دٌالى الذي ٌقوم  مصفى الوند :ــ

 
 السٌاحة :
 المناطق السٌاحٌة فً محافظة دٌالى ؟ زس/ ما ابر

 الجواب/ توجد فً محافظة دٌالى العدٌد من المرافق السٌاحٌة فٌه اهمها :
 / بحٌرة حمرٌن .3/ منطقة تالل حمرٌن .     2/ المنطقة السٌاحٌة فً الصدور .      1
 

 نبذه تارٌخٌة عن محافظة دٌالى :
 تعلٌل / سمٌت محافظة دٌالى سابقا )بلواء دٌالى( ؟

 الجواب/ نسبتا الى نهر دٌالى الرافد المهم الذي ٌروي معظم اراضٌها .
 

 محافظة دٌالى تارٌخٌا ؟ س/ ما التسمٌات التً اطلقت على
 الجواب/ لواء دٌالى ـــ طرٌق خراسان فً العهد العباسً والعثمانً ــ بعقوبة :فً االرامٌة .

 س/ ماذا كانت تعنً تسمٌة )بعقوبة( التً كانت تطلق على دٌالى فً العصور القدٌمة ؟
 الجواب/  تعنً بٌت العقوبة .
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 دٌالى ؟س/ عدد اهم المواقع التارٌخٌة فً محافظة 
/ عثر على معابد وقصور فً مدنها القدٌمة مثل تل اسمر )اشنونا القدٌمة ( التً ازدهرت فً العهد 1الجواب/ 

 البابلً القدٌم .
 / االلؾ الرقم الطٌنٌة المدونة بالخط المسماري .3/ كذلك موقع خفاجً .       2
 

 اصبحت محافظة . م1969لسنة  159رقم فراغ / اصبحت دٌالى محافظة بعد صدور قانون 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
بؽداد عاصمة العراق واكبر مدنه وتعد المركز االداري واالقتصادي والتعلٌمً والثقافً وتحتل موقعا وسطا من 

 العراق .
 

 التضارٌس :
التام فً معظم اقسامها اذ ال ترتفع تقع محافظة بؽداد ضمن منطقة السهل الرسوبً  وتتمٌز ارضها باالنبساط 

 م فوق مستوى سطح االرض .35معظم اراضٌها عن 
 

 س/ بماذا تمتاز التضارٌس فً محافظة بؽداد ؟
الجواب/ تقع بؽداد ضمن منطقة السهل الرسوبً وتتمٌز ارضها باالنبساط التام فً معظم اقسامها اذ ال ترتفع 

 االرض .م فوق مستوى سطح 35معظم اراضٌها عن 
 

 المناخ :
تقع محافظة بؽداد ضمن نطاق المناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز بقلة أمطاره فً فصل الشتاء وبصٌؾ حار جاؾ اذ 

درجة مئوٌة اما من حٌث كمٌات االمطار فتتمٌز بالتذبذب 45تصل معدالت درجات حرارة فصل الصٌؾ الى 
 ملم . 311ــ  151والقلة اذ تتراوح كمٌاتها ما بٌن 

 
 ؟ المناخ الصحراويراغ / تقع محافظة بؽداد ضمن نطاق ف
 

 س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة بؽداد ؟
 الجواب/ ٌتمٌز بقلة أمطاره فً فصل الشتاء وبصٌؾ حار جاؾ اذ تصل معدالت درجات 

 درجة مئوٌة اما من حٌث كمٌات االمطار فتتمٌز بالتذبذب والقلة 45حرارة فصل الصٌؾ الى 
 ملم . 51ــ  31تتراوح كمٌاتها ما بٌن اذ 
 

 تعلٌل / تمتاز كمٌات االمطار فً محافظة بؽداد بالتذبذب ؟
 ملم . 51ـ  31ما بٌن تتراوح الجواب/ الن كمٌاتها 

 
 طرق النقل والمواصالت :

 تعلٌل / لمحافظة بؽداد اهمٌة ادارٌة كبٌرة ؟
 الجواب/ نتٌجة لكونها عاصمة العراق .

 
 س/ ما اهم انواع طرق النقل والمواصالت  فً محافظة بؽداد ؟ 

 .الجواب/ طرق النقل البرٌة والنهرٌة والجوٌة  

 حمبفظخ ثغذاد       
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 الموارد المائٌة : 
ٌعد نهر دجلة الشرٌان الحٌوي لمحافظة بؽداد الذي ٌقسم المدٌنة الى قسمٌن جانبً الكرخ والرصافة , االمر الذي 

 وامدادها بأسباب النمو والتطور العمرانً .ادى الى زٌادة رقعة المدٌنة 
 

 ؟ الكرخ والرصافةفراغ / ٌقسم نهر دجلة محافظة بؽداد الى قسمٌن هما 
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 تتمٌز محافظة بؽداد بتنوع النشاط الزراعً :
 ٌأتً فً مقدمتها محاصٌل الفواكه والخضر . / محاصٌل زراعٌة :1
 كزهرة الشمس والذرة . / محاصٌل صناعٌة :2
 

 الصناعة :
 تشتهر المحافظة بتوفر العدٌد من الصناعات فٌها :

 س/ ما ابرز الصناعات التً تشتهر بها محافظة بؽداد ؟
   / صناعة الزٌوت النباتٌة .3/ الصناعات الؽذائٌة .     2/ الؽزل والنسٌج القطنً .     1الجواب/ 

 صناعات التكرٌر ./ 5/ الصناعات الجلدٌة .      4
 

 الثروات المعدنٌة :
 تحتوي محافظة بؽداد على حقول لإلنتاج النفط تتمثل بحقول شرق بؽداد .   

 
 ؟ شرق بؽدادفراغ / من ابرز حقول انتاج النفط فً بؽداد هً حقول 

 
 السٌاحة :

 س/ ما هً اهم االماكن السٌاحٌة فً بؽداد ؟
 المرافق السٌاحٌة اهمها :الجواب/ تضم محافظة بؽداد الكثٌر من 

 / جزٌرة بؽداد السٌاحٌة .3/ متنزه الزوراء السٌاحً .             2زٌرة االعراس السٌاحٌة .       / ج1
 / توفر العدٌد من الحدائق والمناطق الخضراء التً تضم مختلؾ انواع وسائل الراحة والترفٌه .4
 

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة بؽداد :

 د اسم عراقً قدٌم , وان المدٌنة كانت موجودة قبل ان ٌشرع ابو جعفر المنصور فً بناء ان  اسم بؽدا
 هـ.145المدٌنة المدورة بؽداد عام 

 
 س/ ما ابرز المواقع االثارٌة التارٌخٌة القدٌمة فً محافظة بؽداد ؟

 ً ــ واشجالً ./ خفاج4/ تل الضباعً .       3/ مملكة اشنونا .       2/ تل حرمل .     1الجواب/ 
 / مدٌنة عقرقوؾ والمدائن .7/ مدٌنة سبار .      6/ تل محمد .     5

 , وفً اي مكان , وبماذا اشتهرت ؟ لذي بنى مدٌنة بؽداد , وفً اي سنةس/ من ا
 الجواب/ 

  , بناها الخلٌفة العباسً ابو جعفر المنصور 
  هـ , 145عام 
  , بنٌت الى الؽرب من نهر دجلة 
  المدٌنة بتخطٌطها الدائري المحصن بسور واربعة ابواب وهً ) باب الشام , باب البصرة , واشتهرت

 باب خراسان , باب الكوفة (.
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 س/ ماذا اصبحت بؽداد على مر التارٌخ ؟
م , عاصمة الجمهورٌة العراقٌة 1221هـ, عاصمة المملكة العراقٌة عام 145الجواب/ عاصمة الدولة العباسٌة  

 م.1251عام 
 
 . 1969لسنة  159رقم راغ / اصبحت بؽداد محافظة بعد صدور قانون المحافظات ف
 

 س/ ما اهم المعالم الحضارٌة لمحافظة بؽداد؟
الجواب/ تتمٌز بؽداد بأسواقها القدٌمة ومتاحفها الحضارٌة ومعالمها الحضارٌة مثل ))المدرسة المستنصرٌة , 

 القصر العباسً , والسراي , القشلة ((.
 

 من اشهر معالم بؽداد التارٌخٌة :          
 مواقع اخرى. 3          / مرقد االمام االعظم .2/ المشهد الكاظمً .     1
 / المشهد الكاظمً :1

هـ( وحفٌده محمد بن علً بن موسى الرضا 113ــ  121وٌضم مرقد االمامٌن موسى بن جعفر )الكاظم( )
 الم ٌقع فً جانب الكرخ فً منطقة الكاظمٌة .هـ( علٌهما الس221ــ  125)الجواد( )

 / مرقد االمام االعظم :2
هـ( رضٌة هللا عنه, احد تالمٌذ االمام جعفر 151ــ  11وهو مرقد الشٌخ ابو حنٌفة النعمان بن ثابت الكوفً )

ا ٌوجد الصادق )علٌة السالم( مؤسس المذهب الحنفً , وٌقع مرقده فً جانب الرصافة فً منطقة االعظمٌة  كم
العدٌد من الكنائس القدٌمة فً بؽداد منها ) كنٌسة الكاثولٌك فً منطقة الشورجة ـــ وكنٌسة االرمن االرثدوكس 

 فً ساحة المٌدان وتعرؾ بكنٌسة مرٌم العذراء وهً اقدم الكنائس ببؽداد( .
 / مواقع اخرى مثل :3

 مثل المدرسة المستنصرٌة والقصر العباسً والسراي والقشلة .
 

 ؟جانب الكرخ فً منطقة الكاظمٌةفراغ / ٌقع المشهد الكاظمً لإلمامٌن الكاظم والجواد علٌهم السالم فً 
 

وهو ابو حنٌفة النعمان بن ثابت الكوفً احد تالمٌذ االمام جعفر الصادق )ع( ومؤسس  ابو حنٌفة النعمان :ــ
 المذهب الحنفً وٌقع مرقده فً االعظمٌة .

 
 القدٌمة واشهرها فً بؽداد ؟س/ عدد اقدم الكنائس 

كنٌسة الكاثولٌك فً منطقة الشورجة ـــ وكنٌسة االرمن االرثدوكس فً ساحة المٌدان وتعرؾ بكنٌسة  الجواب/
 مرٌم العذراء وهً اقدم الكنائس ببؽداد

 
والتً تعتبر من ـ وهو احد المواقع االثارٌة فً بؽداد المستنصرٌة ـــ القصر العباسً ـــ السراي ـــ القشلة :ـ

 المواقع التراثٌة المهمة فً العاصمة بؽداد .
      

 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع فً القسم الؽربً من العراق .تعد محافظة االنبار من اكبر محافظات وطننا العراق 

 
 ؟المساحة فراغ / تعد محافظة االنبار من اكبر محافظات العراق من حٌث 

 

 حمبفظخ االوجبس    
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 التضارٌس :
 ٌمكن ان نقسم سطح محافظة االنبار الى االقسام االتٌة :

 / هضبة الجزٌرة :1
 .تقع فً الجهة الشمالٌة من المحافظة وتحدٌدا الى الشمال من مجرى نهر الفرات وشرقة 

 / السهل الرسوبً : 2
الجنوب الشرقً , وتتمٌز  ٌشؽل المناطق التً تقع حول مجرى نهر الفرات وٌزداد اتساعه كلما تقدمنا باتجاه

 اراضٌه باالنبساط فً معظم اجزاءه .
 / الهضبة الؽربٌة :3

 .تشؽل القسم االكبر من مساحة المحافظة 
 

 س/ الى كم قسم تقسم محافظة انبار من حٌث السطح ؟
 /  ) هضبة الجزٌرة ـــ السهل الرسوبً ــ الهضبة الؽربٌة (.الجواب

 
 السهل الرسوبً من االنبار ؟فً س/ بماذا تتمٌز التضارٌس 

 وتتمٌز اراضٌه باالنبساط فً معظم اجزاءه . الجواب/
 

 المناخ :
تقع المنطقة ضمن منطقة المناخ الصحراوي الحار الذي ٌمتاز بارتفاع المدى الحراري والسٌما خالل فصل 

 م,15للٌل الى م بٌنما تنخفض اثناء ا41الصٌؾ اذ ترتفع درجات الحرارة خالل النهار الى اكثر من 
 .ملم  311الى  151وٌتراوح بٌن  اما االمطار فتتسم بقلة التذبذب

 
 ؟ المناخ الصحراوي الحارضمن منطقة من حٌث المناخ فراغ / تقع محافظة االنبار 

 
 س/ بماذا ٌمتاز مناخ محافظة االنبار ؟

 الجواب/ ٌمتاز بارتفاع المدى الحراري والسٌما خالل فصل الصٌؾ اذ ترتفع درجات 
 م.15م بٌنما تنخفض اثناء اللٌل الى 41الحرارة خالل النهار الى اكثر من 

 
 طرق النقل والمواصالت :

التً تربطها نظرا للموقع الجؽرافً الذي تتمٌز به محافظة االنبار فقد تعددت طرق النقل المارة خاللها او 
بالمحافظات المجاورة , وتتمٌز محافظة االنبار بوجود منافذ تجارٌة التً تشجع حركة التبادل التجاري بٌن 

 العراق من جهة وسورٌا و االردن من جهة اخرى .
 

 تعلٌل / لقد تعددت طرق النقل المارة خالل محافظة االنبار والتً تربطها بالمحافظات المجاورة ؟
 ا للموقع الجؽرافً الذي تتمٌز به محافظة االنبار.نظر الجواب/

 
 النقل باألنابٌب :

لقد اعطى الموقع الجؽرافً لمحافظة االنبار والمحاذي للحدود السورٌة االردنٌة السعودٌة اهمٌة كبٌرة فً 
بحر التوسط تصدٌر النفط العراقً عن طرٌق الخط الستراتٌجً الذي ٌربط الحقول الشمالٌة والجنوبٌة ثم موانئ ال

 وبذلك اعطى المرونة الالزمة فً نقل النفط العراقً الى الموانئ العالمٌة .
 

وهو احد الخطوط الناقلة للنفط العراقً والذي ٌربط الحقول الشمالٌة  بالحقول الجنوبٌة من  الخط الستراتٌجً :ــ
 نقلة الى موانئ البحر المتوسط .والعراق وتصدٌره 
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 تعلٌل / قٌام المنشاة العراقٌة النفطٌة بؤنشاء الخط الستراتٌجً فً العراق ؟
 الجواب/ من اجل اعطاء المرونة الالزمة فً نقل النفط العراقً الى الموانئ العالمٌة .

 
 الموارد المائٌة :

ه السطحٌة وبعض لقد انعكس مناخ المحافظة الذي عرؾ بقلة أمطاره على مصادر المٌاه التً اقتصرت على المٌا
 مكامن المٌاه الجوفٌة وٌمكن تقسٌمها الى ما ٌأتً :

 / المٌاه السطحٌة :1
وتتمثل تلك المصادر بنهر الفرات الذي ٌدخل محافظة االنبار من جهتها الؽربٌة عند مدٌنة القائم وٌعد النهر 

 المصدر الرئٌسً لمختلؾ االنشطة االقتصادٌة للمحافظة .
/ وتتواجد فً مناطق المرتفعات وبطون االودٌة وٌكون تواجدها وؼزارتها مرتبطة بمواسم سقوط االمطار 2

 )) الرحالٌة ــ كبٌسة(( .ومن اهم مناطقها 
 

 ؟ مدٌنة القائمفراغ / ٌدخل نهر الفرات محافظة االنبار من جهتها الؽربٌة عند 
 

والواحات التً توجد فٌها المٌاه الجوفٌة والتً تعتمد علٌها اعتماد ــ وهً من اهم مناطق الرحالٌة :ـــ  كبٌسة
 كبٌر فً جمٌع انشطتها االقتصادٌة والزراعٌة .

 
 اهم مشارٌع السٌطرة والخزن فً المحافظة :

 / سد الرمادي :1
 ٌق جدول ٌقع على نهر الفرات وٌقوم بتحوٌل قسم من مٌاه النهر الى بحٌرة الحبانٌة  خالل فصل الشتاء عن طر

 ) الورار( كما ٌمكن اعادة المٌاه المخزونة عن طرٌق )جدول الذبان( الى نهر الفرات وفً 
 حالة الفٌضانات الكبٌرة ٌحول قسم كبٌر من المٌاه من بحٌرة الحبانٌة الى بحٌرة الرزازة عن 

 طرٌق )جدول تخلٌة المجرة(
 / سد حدٌثة :2

 ع خلفة بحٌرة حدٌثة .ثة تقٌقع على نهر الفرات شمال مدٌنة حدٌ
 اهم المشارٌع االروائٌة :

جداول ري الفرات الواقعة بٌن مدٌنة الفلوجة وسدة الهندٌة كما تتمٌز المحافظة بتعدد البحٌرات الخزنٌة فٌها 
 . التً تقع بٌن محافظة االنبار وكربالء (وبحٌرة الرزازة )بحٌرة الحبانٌة وبحٌرة حدٌثةومنها 

 
وهو احد الجداول التً تقع على بحٌرة الحبانٌة والذي ٌحول المٌاه من نهرالفرات الى البحٌرة  جدول الورار :ــ

 خالل فصل الشتاء.الحبانٌة 
 

وهو احد جداول نهر الفرات الذي ٌمكن بواسطته اعادة المٌاه من بحٌرة الحبانٌة الى نهر الفرات  جدول الذبان :ــ
 مرة ثانٌة .

 
وهو احد جداول نهر الفرات الذي ٌمكن من خالله تحوٌل المٌاه من بحٌرة الحبانٌة الى  جدول تخلٌة المجرة :ــ

 بحٌرة الرزازة فً موسم الفٌضانات .
 

وهً مجموعة من الجداول تتفرع من نهر الفرات تقع بٌن مدٌنة الفلوجة وسدة الهندٌة  جداول ري الفرات :ــ
 اصمة بؽداد.ن الضفة الٌسرى لنهر الفرات باتجاه العموتتفرع 

 
وهً احدى البحٌرات الخزنٌة فً محافظة االنبار التً تقوم بخزن المٌاه فً  :ــوبحٌرة حدٌثة بحٌرة الحبانٌة 

 فً فصل الصٌؾ .الى نهر الفرات فصل الشتاء واعادتها 
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 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

من مجرى نهر الفرات ومكامن المٌاه لقد ادى مناخ المحافظة الصحراوي الى تركز النشاط الزراعً بالقرب 
الجوفٌة لتعوٌض النقص الحاصل فً كمٌة االمطار وبالرؼم من ذلك تزرع فٌها العدٌد من المحاصٌل  اهمها 

 القمح والذرة وزهرة الشمس .
 

تعلٌل / ادى مناخ المحافظة الصحراوي الى تركز النشاط الزراعً بالقرب من مجرى نهر الفرات ومكامن 
 لجوفٌة ؟المٌاه ا

 الجواب/ وذلك لتعوٌض النقص الحاصل فً كمٌة االمطار.
 

 س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تزرع فً محافظة االنبار ؟
 الجواب/ القمح والذرة وزهرة الشمس .

 
 :وات المعدنٌة الصناعة الثر

 س/ ما ابرز الصناعات التً تشتهر بها محافظة االنبار ؟
 الجواب/ 

 / صناعة االسمنت )مصنع اسمنت القائم ــ كبٌسة ــ الفلوجة (.2االنشائٌة .     / الصناعات 1
 / صناعة الزجاج  .4/ صناعة االسمدة الفوسفاتٌة  .     3
 

 تعلٌل / تشتهر المحافظة بتوفر العدٌد من الصناعات فٌها كالصناعات االنشائٌة ؟
 حافظة .الجواب/ نظرا لتوفر موادها االولٌة فً معظم مناطق الم

 
 س/ عدد معامل االسمنت فً محافظة االنبار ؟

 الفلوجة.معمل كبٌسة ــ معمل الجواب/ مصنع اسمنت القائم ــ 
منطقة عكاشات ورواسب الزجاج والكبرٌت من تتوافر فً محافظة االنبار كمٌات كبٌرة من الفوسفات بالقرب 

 فضال عن توفر حقول الؽاز الطبٌعً .
 

 التً تتوفر فً محافظة االنبار ؟س/  ما اهم المعادن 
 الجواب/ الفوسفات ــ الزجاج ــ الكبرٌت ــ الؽاز الطبٌعً .

 
 وهً احدى مناطق محافظة االنبار التً تشتهر بتوفر  الفوسفات فٌها . عكاشات :ــ

 
 السٌاحة :

 ابرز المناطق السٌاحٌة فً محافظة االنبار هً : 
 / عٌن المٌاه المعدنٌة .3سد وخزان حدٌثة .      /2/ بحٌرة الحبانٌة  السٌاحٌة .    1
 / بحٌرة الرزازة .4
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 فلىفكش     
 معب    

 
 
 
 
 

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة االنبار :
 ( : فً سبعٌنٌات القرن الماضً كشؾ عن الكثٌر من المواقع االثارٌة ؟1تعلٌل )

 ( ؟( : كانت االنبار تعرؾ سابقا باسم )لواء الدلٌم2تعلٌل )              
             

   
 ( : بنٌت مدٌنة االنبار التارٌخٌة فً عهد الملك البابلً ـــــــــــــ ؟أفراغ )              
 ( : ربما ٌكون اسم مدٌنة )عنة( مشتق من ـــــــــــــ ؟بفراغ )              
 واالشورٌة بؤنها ـــــــــــــ؟( :اشتهرت مدٌنة هٌت عبر العصور السومرٌة والبابلٌة جفراغ )              
               
 / ما ابرز التسمٌات التً سمٌت بها المحافظة على مر العصور التارٌخٌة ؟1س              
 / عدد اهم المدن التارٌخٌة التً ٌمكن مشاهدتها فً مدٌنة االنبار ؟2س              
 اصبحت محافظة ؟ ىر الى )لواء الرمادي( ومت/ متى تم تؽٌر اسم مدٌنة االنبا3س              
 / ما ابرز االثار الشاخصة فً مدٌنة ) عنة( ؟4س              

 / ما المقصود بـ : لواء الدلٌم ـــ نبوخذنصر ـــ منارة الفاروق ــ موقع شٌشٌن5س          
   / من بنى مدٌنة االنبار.6س              

 االجـــــوبة                                                                 

 
 للحفر الذي قامت به الحكومة  آنذاك إلنقاذ االثار فً حفر مشارٌع  :نتٌجة1 تعلٌل

 االرواء لسد حدٌثة .              
 .م 1251تموز  14نسبة الى عشائر الدلٌم , بعد ثورة  : 2تعلٌل 

 
 ( : نبوخذنصر .     أ)فراغ 
 ( :اسم االله )انانا( السومرٌة .بفراغ)

 صدرا للقٌر .م( : جفراغ )
 
 / مدٌنة الرمادي ـــ االنبار ــ لواء الدلٌم ــ لواء الرمادي .1س
 / مدٌنة عنة ـــ مدٌنة هٌت .2س
 م , واصبحت محافظة بعد صدور قانون 1251تموز  14/ تم تؽٌٌر اسمها بعد ثورة 3س

 . 1262لسنة  152المحافظات العراقً       
 / مئذنة المدٌنة المثمنة العالٌة وقلعتها ..4س
 / 5س

 وهً التسمٌة التً اطلقت على مدٌنة االنبار سابقا نسبتا الى عشائر الدلٌم  لواء الدلٌم :ـــ
 م .1251تموز عام  14وسمٌت بذلك بعد ثورة 

 البابلٌٌن واشهرهم حٌث بنٌت فً عهده مدٌنة االنبار التارٌخٌة القدٌمة .وهو احد الملوك  نبو خذ نصر :ــ
وهً المنارة التً توجد فً قلعة هٌت التارٌخٌة القدٌمة التً بناها الخلٌفة الثانً عمر بن  منارة الفاروق :ــ
 الخطاب )رض( .
ولة البابلٌة القدٌمة والتً بنٌت وهو عبارة عن موقع عسكري قدٌم ٌستعمل للمراقبة فً عهد الد موقع شٌشٌن :ــ

 فٌها مدٌنة هٌت التارٌخٌة القدٌمة .
 
 م .1172ــ  1162والً بؽداد ) مدحت باشا (  وكانت والٌته عام /  6س

             
م وقام ببناء مدٌنة 1172ــ  1162وهو الوالً العثمانً الذي حكم العراق فً الفترة مابٌن   مدحت باشا :ــ

 الرمادي 
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 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة واسط فً القسم الشرقً االوسط من السهل الرسوبً .

 
 التضارٌس :

ل االنحدار , وتتمٌز اؼلب اقسامها باالنبساط اذ تعد محافظة واسط جزء من منطقة السهل الرسوبً المنبسط القلٌ
م فوق مستوى سطح البحر باستثناء المناطق الحدودٌة والمحاذٌة للحدود العراقٌة 25ال ترتفع كثٌرا عن مستوى 

 االٌرانٌة .
 

 س/ بماذا تمتاز التضارٌس فً محافظة واسط ؟
م فوق مستوى سطح البحر باستثناء 25عن مستوى الجواب/ وتتمٌز اؼلب اقسامها باالنبساط اذ ال ترتفع كثٌرا 

 المناطق الحدودٌة والمحاذٌة للحدود العراقٌة االٌرانٌة .
 

 المناخ :
نظرا لوقوع محافظة واسط فً المنطقة شبه المدارٌة فأن مناخها ٌعد جزءا من المناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز 

ا امطاره فتتسم بالقلة والتذبذب وتزداد كمٌاتها فً بارتفاع درجات الحرارة والجفاؾ صٌفا واعتداله شتاءا ام
 ( ملم .311ــ  151االقسام الشرقٌة من المحافظة , اذ تتراوح كمٌاتها بٌن )

 
 تعلٌل / ٌعد المناخ فً محافظة واسط جزءا من المناخ الصحراوي ؟

 من المناخ الصحراوي.الجواب/ نظرا لوقوع محافظة واسط فً المنطقة شبه المدارٌة فأن مناخها ٌعد جزءا 
 

 س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة واسط ؟
الجواب/ ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والجفاؾ صٌفا واعتداله شتاء اما امطاره فتتسم بالقلة والتذبذب وتزداد 

 ( ملم .151ــ  121كمٌاتها فً االقسام الشرقٌة من المحافظة , اذ تتراوح كمٌاتها بٌن )
 

 ؟ ملم 151ــ  121بٌن اوح كمٌات االمطار فً االقسام الشرقٌة من محافظة واسط فراغ / تتر
 

 طرق النقل والمواصالت :
 س/ بماذا تمتاز محافظة واسط من حٌث النقل والمواصالت ؟

 الجواب/ 
 / تمثل حدود المحافظة جزءا من الحدود الدولٌة بٌن العراق واٌران .1
 تربط العراق مع اٌران . / وجود العدٌد من طرق النقل الت2ً
 / نظرا لوجود الطرق المتعددة فقد كان لذلك دور فً نشاط حركة التبادل التجاري .3
 / تتصؾ المحافظة كونها حلقة وصل بٌن العاصمة بؽداد والمحافظات الجنوبٌة .4
 

 الموارد المائٌة :
 س/ بماذا تتمثل  الموارد المائٌة فً محافظة واسط ؟

 / نهر دجلة :1
 ٌعد نهر دجلة الشرٌان الحٌوي لجمٌع االنشطة االقتصادٌة فً المحافظة.

 

 حمبفظخ واسط
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 / نهر الدجٌلة :2
 احد فروع نهر دجلة ٌتفرع من الجهة الٌمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت .

 / نهر الؽراؾ :3
شارٌع احد فروع نهر دجلة ٌتفرع من الجهة الٌمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت وٌؽذي النهر العدٌد من الم 

 االروائٌة واالراضً الزراعٌة بٌن محافظتً واسط وذي قار .
 / وجود العدٌد من االهوار الدائمٌة والفصلٌة اهمها ) هور الشوٌجة( .4
 

وهو احد االهوار المهمة التً تقع فً محافظة واسط والتً تعد من الموارد المائٌة المهمة فً  هور الشوٌجة :ــ
 المحافظة .

 ارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة واسط ؟س/ عدد ابرز مش
الواقعة على نهر دجلة اهم تلك المشارٌع اذ تتحكم فً توزٌع المٌاه  بٌن محافظتً  / سدة الكوت :1 الجواب/

 واسط ومٌسان وذي قار .
 / مشارٌع الري المقامة على نهر ) الؽراؾ ــ الدجٌلة ( .2
 

 االروائٌة فً محافظة واسط والتً تتفرع من نهر دجلة .وهو احد المشارٌع  الدجٌلة  :ــالؽراؾ ـــ 
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 تشتهر محافظة واسط بالنشاط الزراعً اذ تزرع فٌها العدٌد من المحاصٌل اهمها محاصٌل 
 كالقمح والشعٌر والذرة وزهرة الشمس والقطن والسمسم والتمور . 
 

 تشتهر بها محافظة واسط ؟ س/ عدد ابرز المحاصٌل الزراعٌة التً
 الجواب/ اهمها محاصٌل كالقمح والشعٌر والذرة وزهرة الشمس والقطن والسمسم والتمور .

 
 الصناعة الثروات المعدنٌة:

 س/ ما اهم الصناعات التً تشتهر بها محافظة واسط ؟
 الجواب/ 

 / الصناعات النسٌجٌة  : وتتمثل بمعمل نسٌج الكوت .1
 / الصناعات االنشائٌة . 4/ صناعة االلبسة الجاهزة .      3الؽذائٌة .     / الصناعات 2

 تحتوي محافظة واسط على العدٌد من حقول النفط اهمها ) حقل االحدب ــ حقل بدرة ( .
 

:ــ وهو احد ابرز حقول النفط التً توجد فً محافظة واسط والتً تعد من الثروات  ـــ حقل بدرةحقل االحدب 
 ة المهمة فً محافظة واسط .المعدنٌ

  
 نبذه تارٌخٌة عن محافظة واسط :       

 ( : لماذا سمٌت محافظة واسط بهذا االسم ؟1تعلٌل )

 ( : كان ٌسمى موقع مدٌنة واسط )واسط القصب( ؟2تعلٌل )

 / من بنى مدٌنة واسط , وفً اي عام , متى تم اكمالها , وبماذا استخدمها ؟1س

 االثارٌة فً محافظة واسط ؟ / عدد اهم المواقع2س

 / ما ابرز التالل االثارٌة فً محافظة واسط ؟3س

 / عرؾ : الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً ـــ القبة الخضراء ـــ تل الولدٌة ـــ تل النعمان .4س

 ( : لقد بنى مدٌنة الكوت من قبل ـــــــــــــ التً تبعد عن بؽداد حوالً ــــــــــــ؟1فراغ )

 اصبحت مدٌنة الكوت محافظة بعد صدور قانون ـــــــــــ لعام ــــــــــــ ؟( : 2فراغ )
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 ( : نسبة الى مدٌنة واسط التً تقع وسط العراق .1تعلٌل )
 ( : وذلك الن موقعها وسطا بٌن البصرة والكوفة .2تعلٌل )

 
 هـ , استخدمها مقر لجنوده .13هـ , واكملها عام 71/ بناها الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً , عام 1س
/ مسجد المدٌنة الجامع , وقصرها الشامخ المعروؾ بالقبة الخضراء , مدٌنة واسط االثرٌة  , تل النعمان , 2س

 اثار النجمة , تل الولدٌة .
 / تل النعمان , تل الولدٌة , وؼٌرها من التلول االثارٌة االخرى .3س
 / عرؾ :4س

 وهو احد الوالة الذٌن حكموا العراق وبنى مدٌنة الكوت  ــالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً :
 هـ لٌتخذها مقر لجنوده.71عام 

 وهً احدى المواقع االثارٌة فً مدٌنة واسط وهً قبة جامع المدٌنة المعرفة بهذا االسم . القبة الخضراء :ــ
 كم من قضاء النعمانٌة .61بعد وهً احدى التالل االثارٌة فً محافظة واسط واثار النجمة التً ت تل النعمان :ــ
 وهو احد التالل االثارٌة فً محافظة واسط والتً تقع جنوب ناحٌة االحرار . تل الوالدٌة :ــ
 كم من قضاء النعمانٌة . 61وهً احدى المواقع االثارٌة التً تقع فً محافظة واسط والتً تبعد  اثار النجمة :ــ

 
 كم .111( : الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً , 1فراغ )
 م .1262, لسنة  152( : 2فراغ )

 
 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة بابل فً القسم الشمالً من منطقة الفرات االوسط .

 
 التضارٌس :

 تعد محافظة بابل جزءا من منطقة السهل الرسوبً الذي ٌتمٌز بانبساطه اذ ٌتراوح معدل ارتفاع اراضٌها  بٌن 
 م فوق مستوى سطح البحر . 41ــ  21
 

 س/ بماذا تمتاز التضارٌس فً محافظة بابل )السهل الرسوبً( ؟
 م فوق مستوى سطح البحر . 41ــ  21الجواب/ ٌتمٌز بانبساطه اذ ٌتراوح معدل ارتفاع اراضٌها  بٌن 

 
 فوق مستوى سطح البحر ؟ م41ــ  21بٌن فراغ / ٌتراوح ارتفاع اراضً محافظة بابل 

 المناخ :
ال ٌختلؾ مناخ محافظة بابل عن مناخ القسم االوسط من السهل الرسوبً اذ تقع المحافظة ضمن المناخ 

الصحراوي الذي ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والسٌما خالل فصل الصٌؾ واعتداله خالل فصل الشتاء , اما 
 ملم .311ــ  151كمٌاتها اقل من  امطارها فتكون قلٌلة متذبذبة ٌقتصر سقوطها فً فصل الشتاء وتكون

 االجىثخ

 حمبفظخ ثبثل
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 س/ بماذا ٌمتاز مناخ محافظة بابل؟
 الجواب/ ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والسٌما خالل فصل الصٌؾ واعتداله خالل فصل الشتاء.

 
 ؟ المناخ الصحراوي منطقة فراغ / تقع محافظة بابل ضمن

 
 ( ؟س/ بماذا ٌمتاز مناخ المنطقة الوسطى ) المناخ الصحراوي 

 الجواب/ ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والسٌما خالل فصل الصٌؾ واعتداله خالل فصل الشتاء.
 

وهو احد الطرق البرٌة فً محافظة بابل الذي ٌربط بؽداد بالبصرة مرورا بمحافظة طرٌق المرور السرٌع :ــ 
 بابل.

 
 الموارد المائٌة :

 بابل ؟س/ بماذا تتمثل الموارد المائٌة فً محافظة 
 الجواب/

 : علٌه اؼلب االنشطة  وتفرعاته اذ ٌعد عصب الحٌاة لسكان محافظة بابل وتعتمد  نهر الفرات
االقتصادٌة وٌتفرع عند مدٌنة المسٌب الى فرعٌن )شط الحلة ــ شط الهندٌة( وٌتفرع شط الهندٌة  جنوب 

 .مدٌنة الكفل الى فرعٌن هما )شط الكوفة ــ وشط الشامٌة(
 تقع فً مدٌنة الهندٌة وتعمل على توزٌع مٌاه  لمشارٌع االروائٌة فتتمثل بـ )سدة الهندٌة( التًاما اهم ا

 نهري دجلة والفرات بٌن شط الحلة وشط الهندٌة وبقٌة جداول المنطقة .
 

 ؟ شط الهندٌةو  شط الحلةفراغ / ٌتفرع نهر الفرات عند مدٌنة المسٌب الى فرعٌن هما  
 ؟ شط الشامٌةو  شط الكوفةعٌن هما رات جنوب مدٌنة الكفل الى فرفراغ / ٌتفرع نهر الف

 
 س/ ما ابرز المشارٌع االروائٌة فً محافظ بابل ؟

التً تقع فً مدٌنة الهندٌة وتعمل على توزٌع مٌاه نهري دجلة والفرات بٌن شط  )سدة الهندٌة(الجواب/ فتتمثل بـ 
 الحلة وشط الهندٌة وبقٌة جداول المنطقة .

 
وهً احد اهم المشارٌع االروائٌة فً محافظة بابل و التً تعمل على توزٌع مٌاه نهر الفرات بٌن  الهندٌة :ــسدة 

 شط الحلة وشط الهندٌة .
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 ٌعد نهر الفرات وتفرعاته دور فً النشاط االقتصادي والسٌما الزراعة :
 

 ؟بابلمحافظة محاصٌل الزراعٌة التً تشتهر بها س/ ما اهم ال
 الجواب/ 

 : القمح ــ الشعٌر ــ الرز ــ الذرة ــ القطن ــ زهرة الشمس . / المحاصٌل الزراعٌة1
 : تتمٌز المحافظة بكونها تحتل مراكز متقدمة فً انتاج التمور اذ تزدهر  / زراعة النخٌل2

 البرحً , الخضراوي( .بزراعة العدٌد من انواعه )الخستاوي , 
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 الصناعة :
 ؟بابلمحافظة د ابرز الصناعات اتً تشتهر بها س/ عد

الجواب/ الصناعات النسٌجٌة , الحرٌر الصناعً , االلبسة الجاهزة , الصناعات الؽذائٌة , االنشائٌة , الصناعات 
 االسكندرٌة .الخفٌفة , الصناعات التجمٌعٌة كالسٌارات والمحركات والساحبات فً مدٌنة 

 
 نبذة تارٌخٌة عن محافظة بابل :

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 وهو من اشهر ملوك دولة بابل القدٌمة  / حمورابً :ــ1

  وملكها السادس وهو المشرع الكبٌر الذي اقترن اسمه باسم مسلته الكبٌرة .
 وهو احد التماثٌل الذي وجد فً احد ساحات القصر الشمالً وهو مصنوع  / اسد بابل :ــ2

 من حجر البازلت وهو رمز االلة عشتار .
 
وهً المدٌنة التً عاش فٌها الملك االكدي سرجون االول الذي اسس اول امبراطورٌة فً العالم  / كٌش :ــ3

 القدٌم.
 وهو احد ملوك الدولة االكدٌة الذي قام بتأسٌس اول امبراطورٌة له فً العالم القدٌم . / سرجون االكدي :ــ4
ق.م وٌعد اخر ملوك 2611بعد هزٌمته فً  وهو احد ملوك دولة كٌش االكدٌة  التً انتهت الدولة / كلكامش :ــ5

 دولة كٌش.
 وهو االله مدٌنة بابل القدٌمة واشهر الهتها  وكانت مدٌنة النمرود مركز لعبادة ابنه االله )نابو( . / مردوخ :ــ6
 
 / المسرح البابلً االؼرٌقً ــ بوابة عشتار ــ شارع الموكب ــ اسد بابل .2س
 / مدٌنة بورسبا )برسبا نمرود( .2( .              / مدٌنة كٌش )تل االحٌمر1/ 3س
     1271( / نٌسان 2.      فراغ )(اي باب االله )( / باب ـــ اٌلو 1/ فراغ )4س

 ( / النها كانت مركز لعبادة االله )نابو( ابن االله البابلٌٌن مردوخ.1تعلٌل )
 
 
 
 
 

 

 مردوخ (؟/ عرؾ ) حمورابً ــ ــ اسد بابل ــ كٌش ــ كلكامش ــ 1س         

 / عدد اهم ابرز االثار التارٌخٌة الشاخصة فً محافظة بابل ؟2س

 / عدد اهم ابرز المدن التارٌخٌة لمحافظة بابل ؟3س

 

 بابل فً العصر القدٌم اسم ـــــــــــــ ؟( : اطلق على مدٌنة 1فراغ : )

 ( :  استبدل اسم محافظة بابل فً نٌسان عام ــــــــــــ الى محافظة بابل ؟2فراغ : )

 

 ( : لقد كان لمدٌنة )برسبا نمرود( اهمٌة فً الدٌانة البابلٌة ؟1تعلٌل )
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 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة كربالء المقدسة فً القسم الؽربً االوسط من وطننا العراق  على حافة منطقة الهضبة الؽربٌة .

  
 ؟ منطقة الهضبة الؽربٌةفراغ / تقع محافظة كربالء على حافة 

 
 التضارٌس :

ضمن منطقة السهل الرسوبً والهضبة الؽربٌة اذ تقع اراضً االقسام الشرقٌة والوسطى تقع محافظة كربالء 
ضمن منطقة السهل الرسوبً , اما االقسام الؽربٌة فهً ضمن منطقة الهضبة وتتمٌز اراضٌها بكونها منبسطة 

 تتخللها بعض الودٌان .
 

 ٌة ؟س/ اٌن تقع محافظة كربالء من حٌث التضارٌس او المنطقة التضارٌس
 الجواب/ تقع محافظة كربالء ضمن منطقة السهل الرسوبً والهضبة الؽربٌة.

 
 س/ بماذا ٌمتاز اراضً القسم الؽربً من كربالء )منطقة الهضبة( ؟

 الجواب/ وتتمٌز اراضٌها بكونها منبسطة تتخللها بعض الودٌان .
 

 المناخ :
م اما 45تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الجاؾ اذ ترتفع درجات الحرارة خالل موسم الصٌؾ لتتجاوز 

فً موسم الشتاء فتتمٌز باالعتدال فً معظم اقسام المحافظة اما امطارها فتعرؾ بالقلة والذوبان وتتراوح كمٌاتها 
 ملم . 311ــ  151مابٌن 

 
 كربالء ؟ س/ ضمن اي منطقة مناخٌة تقع محافظة

 الجواب/ تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الجاؾ.
 

 م .مل 31ــ 21بٌن وتتراوح كمٌاتها  القلة والذوبانفراغ / تمتاز االمطار فً محافظة كربالء بـ 
 

 س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة كربالء خالل )الصٌؾ والشتاء( ؟
م اما فً موسم الشتاء فتتمٌز 45ل موسم الصٌؾ لتتجاوز الجواب/ فً فصل الصٌؾ ترتفع درجات الحرارة خال

 باالعتدال فً معظم اقسام المحافظة.
 

 طرق النقل والمواصالت :
طرق النقل فً محافظة كربالء بأهمٌة كبٌرة لكونه من المراكز الدٌنٌة المقدسة اذ تضم شبكة من طرق  تحضى

 فضال على خط سكك الحدٌد الذي ٌربطها بمحافظة بؽداد.النقل الرئٌسٌة التً تربطها بالمحافظات المجاورة , 
 

 تعلٌل / تحظى طرق النقل فً محافظة كربالء بؤهمٌة كبٌرة ؟
 الجوب/ لكونها من المراكز الدٌنٌة المقدس .

 
 الموارد المائٌة :

الفرات والمٌاه لقد انعكس مناخ المحافظة الذي عرؾ )بقلة امطاره ( على مصادر المٌاه التً اقتصرت على نهر 
 الجوفٌة .

 حمبفظخ كشثالء ادلقذسخ
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 االسئلةعلى  لنجٌبمعا  

 ٌا اصدقاء        

 س/ ما اهم مصادر المٌاه فً محافظة كربالء المقدسة ؟
 الجواب/ 

 أ / المٌاه السطحٌة :
 / نهر الفرات وجداوله :1

اذ ٌعد المصدر الرئٌس للمٌاه فً المحفظة وٌجري فً االقسام الشرقٌة وتشرؾ المحافظة   )بشط الهندٌة(تتمثل 
 من جهة الشمال على بحٌرة الرزازة التً تقع بٌن محافظتً كربالء واالنبار .

 / المٌاه الجوفٌة :2
الؽربٌة ومن اهم تلك وتتمثل بالواحات والعٌون والٌنابٌع وٌعتمد علٌها سكان االقسام الؽربٌة المحاذٌة للهضبة 

 العٌون )عٌن التمر , شثاثة ( .
 

 س/ ما ابرز العٌون والٌنابٌع فً محافظة كربالء ؟
 الجواب/ عٌن التمر ــ شثاثة .

 
:ــ وهو احد فروع نهر الفرات الذي ٌتفرع عند سدة الهندٌة والتً تعتمد علٌة محافظة  ــ بنً حسن الحسٌنٌة

 االقتصادٌة .كربالء فً جمٌع انشطتها 
 

:ــ وهً احدى العٌون والٌنابٌع التً توجد فً محافظة كربالء والتً تعد احدى مصادر شثاثة ـــ  عٌن التمر
 المٌاه السطحٌة فً المحافظة تعتمد علٌها فً جمٌع انشطتها االقتصادٌة .

 
 النشاط االقتصادي :

 الزراعة :
 كربالء فً زراعتها ؟س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر محافظة 

 الجواب/ 
 : القمح , الشعٌر , الرز , الذرة . / المحاصٌل الزراعٌة1
 : السمسم , زهرة الشمس .       / محاصٌل صناعٌة2
 / زراعة النخٌل التً تحظى بأهمٌة فً المحافظة .3
 

 الصناعة :
 حافظة كربالء المقدسة ؟مس/ عدد ابرز الصناعات التً تشتهر بها 

 الصناعات الؽذائٌة ــ الصناعات االنشائٌة المتمثلة )معمل اسمنت كربالء( ــ الصناعات الخفٌفة . الجواب/
 

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة كربالء :
 تارٌخٌا( ؟/ متى تم ذكر محافظة كربالء تارٌخٌا ) ابرز المناسبات التً تم فٌها ذكر كربالء 1س
 / بٌن اهم ما قام به الوالً مدحت باشا فً محافظة كربالء ؟2س
 / ما االعمال التً قام بها السلطان العثمانً )سلٌمان القانونً ( فً محافظة كربالء؟3س

  
 
 
 /  ٌعود اصل تسمٌة كربالء كما تذكر المصادر الى اصل بابلً  ورد ذكرها1س
 فً عهد الساللة الثامنة . 

 لحكومٌة ا/ امر الوالً مدحت باشا )تطوٌر كربالء ــ اضاؾ الٌها العدٌد من الدوائر 2س
 ة العباسٌة ( .واالسواق ــ بنى فٌه محل

 / انجز سلٌمان القانونً مهمة حفر نهر من الفرات سمً انذاك )بالنهر السلٌمانً(3س
 والذي ٌعرؾ الٌوم بنهر الحسٌنٌة . 

 االجىثخ



 

41 

 

ي  السادس  الصف  
ذائ  ت  ماالاج    الاب  ات  ع ت  اد  :  ي  ي  الاسي 

ن  ار الذاب  ي  حمذ ج 
 
 ا

زف   ف  الاش  ج 
ات    - ـــ الن  خ 

ة    -  07802755620ـــ   -  المش  ي  اب   الي 
عة    (2020 – 2019)  -  الطب 

 
      

 / ما اهم المراقد الدٌنٌة فً كربالء ؟1س                          
 تضم مرقد االمام الحسٌن )ع( سبط النبً محمد )ص(  الروضة الحسٌنٌة :/ 1الجواب/                            

 هـ .61وابنائه )ع( وشهداء واقعة الطؾ عام                                
 وتضم مرقد االمام العباس )ع( بن علً ابن ابً طالب ابو الفضل / الروضة العباسٌة :2                          
 ة مراقد دٌنٌة اخراى.هـ , كما توجد فً المحافظ61الذي استشهد فً واقعة الطؾ عام                        

 
 / ما اهم المواقع االثار التً توجد فً كربالء المقدسة ؟2س

 الجواب/ 
 / قصر االخٌضر : 1

ٌقع قصر االخٌضر الواسع المتعدد االجزاء والمرافق فً داخل صحن منٌع ٌقع فً البادٌة جنوب ؼربً كربالء 
 كم . 51بنحو 

 / خان النخٌلة ) خان الربع( :2
لربع النه ٌقع تقرٌبا فً ربع المسافة مابٌن النجؾ وكربالء و وكان هذا مخصص لراحة المسافرٌن ٌسمى بخان ا

 والزائرٌن الذٌن ٌقصدون العتبات المقدسة فٌها .
 / قصر شمعون :3

 الذي ٌرجع تارٌخ بناءه الى القرن السادس المٌالدي وٌقع فً قضاء عٌن التمر .
 

 ـ .ه61عام  ) علٌهم السالم(بها االمام الحسٌن واخٌه العباس الذي استشهد فراغ / حدثت واقعة الطؾ 
 

 تعلٌل / سمً خان النخٌلة بـ )خان الربع (؟
 الجواب/ النه ٌقع تقرٌبا فً ربع المسافة مابٌن النجؾ وكربالء.

 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 الجنوبً االوسط من السهل الرسوبً.تحتل محافظة الدٌوانٌة الجزء 

 
 التضارٌس :

تعد محافظة الدٌوانٌة جزءا من منطقة السهل الرسوبً الذي ٌتصؾ بقلة انحداره وانبساطه التام الذي ٌتراوح 
م وٌشؽل السهل الرسوبً مساحة واسعة من اقسام المحافظة باستثناء االقسام 12ــ  4ارتفاع معظم اراضٌها بٌن 

 ربٌة التً تتصؾ بسٌادة الكثبان الرملٌة فٌها .الجنوبٌة الؽ
 

 . السهل الرسوبًفراغ / تعد محافظة الدٌوانٌة جزء من منطقة 
 

 س/ بماذا تتصؾ التضارٌس فً محافظة الدٌوانٌة او ) بماذا تتمٌز التضارٌس فً منطقة السهل الرسوبً(؟
 م.12ــ  4ارتفاع معظم اراضٌها بٌن الجواب/ ٌتصؾ بقلة انحداره وانبساطه التام الذي ٌتراوح 

 
 
 

فلىزعشف علً 
 كشثالء

 َب اصذقبء
 

 حمبفظخ الذَىاوُخ )القبدسُخ(
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مالحظة : تضم تسمٌة )الفرات 

 االوسط( تشمل المحافظات التالٌة

 )بابل ــ كربالء ــ الدٌوانٌة ــ 

 النجؾ ــ المثنى (

 المناخ :
 تقع محافظة الدٌوانٌة ضمن المناخ الصحراوي الحار الذي ٌتصؾ بارتفاع

  درجات الحرارة والجفاؾ فً الموسم الصٌؾ واعتداله فً موسم الشتاء , اما 
 ( ملم .311ــ  151امطارها فتتسم بالقلة والتذبذب اذ تتراوح بٌن )

 
 س/ بماذا ٌتصؾ المناخ فً محافظة الدٌوانٌة ؟

 الجواب/ ٌتصؾ بارتفاع درجات الحرارة والجفاؾ فً الموسم الصٌؾ واعتداله 
 شتاء.فً موسم ال

 
 ؟ المناخ الصحراويفراغ / تقع محافظة الدٌوانٌة ضمن 

 م .مل61ن اذ تقل اقل م بالقلة والتذبذبفراغ / تتسم االمطار فً محافظة الدٌوانٌة 
 

 الموارد المائٌة :
 ٌعد نهر الفرات وتفرعاته الشرٌان الحٌوي لمحافظة الدٌوانٌة , ونظرا لتعدد تفرعاته فً المحافظة .

 
 تتمثل الموارد المائٌة فً محافظة الدٌوانٌة ؟ س/ بماذا
 الجواب/ 

 ) شط الدٌوانٌة( : وهو احد فروع شط الحلة. / نهر الفرات :1
 وهو احد تفرعات شط الهندٌة بعد مدٌنة الكوفة . / شط الشامٌة :2
 احد تفرعات شط الحلة . / شط الدؼارة :3
 وهو امتداد لشط الكوفة . / شط الشنافٌة :4
 

 تعلٌل / ٌعد نهر الفرات وتفرعاته الشرٌان الحٌوي لمحافظة الدٌوانٌة ؟
 الجواب/ نظرا لتعدد تفرعاته فً المحافظة .

 
 النشاط االقتصادي :

 الزراعة :
تتمٌز المحافظة بتنوع النشاط الزراعً اذ تزرع فٌها العدٌد من المحاصٌل الزراعٌة تأتً فً مقدمتها محاصٌل 

تشتهر به المحافظة والقمح والشعٌر والمحاصٌل الصناعٌة كالقطن وزهرة الشمس فضال الحبوب كالرز الذي 
 عن زراعة العدٌد من اشجار النخٌل .

 
 س/ تشتهر محافظة الدٌوانٌة بالعدٌد من المحاصٌل الزراعٌة , بٌنها ؟

 الجواب/ 
 الرز ــ القمح ــ الشعٌر. / المحاصٌل الزراعٌة :1
 القطن ــ زهرة الشمس . المحاصٌل الصناعٌة :/ 2
 / زراعة اشجار النخٌل .3
 

 الصناعة :
 تشتهر المحافظة بتوفر العدٌد من الصناعات فٌها السٌما )الصناعات الؽذائٌة , صناعة الؽزل والنسٌج , 

 والصناعات االنشائٌة , والكٌمٌاوٌة ( .
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 نبذة تارٌخٌة عن محافظة الدٌوانٌة ) القادسٌة( :
 المدن التارٌخٌة التً توجد فً محافظة الدٌوانٌة )المعالم الحضارٌة( ؟س/ عدد اهم 

 الجواب/ 

وهً من المدن التارٌخٌة العراقٌة القدٌمة التً اشتهرت بحضارتها عبر العصور السومرٌة  / مدٌنة نفر:1

 والبابلٌة حتى نهاٌة العصر العباسً  

 . )انٌل , اله الهواء(وتعنً بالؽة السومرٌة , مركز عبادة االلة السومري 

وهً من المدن العراقٌة القدٌمة وتعد من مدن التماس الحضاري السومري  / مدٌنة اٌسن )اٌشان البحرٌات( :2

ــ االكدي, وكانت فً العصر البابلً القدٌم مركز االشعاع الحضاري والمحور السٌاسً لبالد الرافدٌن. ولقد ترك 

انونا سبق قانون حمورابً بنحو القرنٌن من الزمن مدون باللؽة السومرٌة ق)لبت ــ عشتار(لنا الملك األموري 

 ( مادة قانونٌة واجزاء من المقدمة والخاتمة .37وبقٌت منه )

 

مادة 37وهو الملك األموري الذ اقترن اسمه بالقانون القدٌم الذي وضعه والذي ٌتكون من  لبت ــ عشتار :ــ

 رابً بقرنٌن من الزمن .قانونٌة ومقدمة وخاتمة وقد سبق حمو

 

 قانونٌة ومقدمة وخاتمة ؟ مادة37على وٌحتوي  باللؽة السومرٌةفراغ / دون قانون لبت ــ عشتار 

 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة النجؾ االشرؾ فً القسم الؽربً من وطننا العراق .

 
 التضارٌس :

 تضارٌسٌة تقع محافظة النجؾ االشرؾ ؟س/ فً اي منطقة 
الجواب/ تقع محافظة النجؾ االشرؾ بٌن منطقتً السهل الرسوبً والهضبة الؽربٌة , فتمثل االقسام الشمالٌة 

 الشرقٌة منطقة السهل الرسوبً , اما الهضبة الؽربٌة فتمثل االقسام الؽربٌة والشمالٌة الؽربٌة .
 

 من مساحة المحافظة ؟ % 5قرابة سوبً فً محافظة النجؾ االشرؾ فراغ / تصل نسبة منطقة السهل الر
 

 من مساحة المحافظة ؟ %95حوالً فراغ / تمثل الهضبة الؽربٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ 
 

 هل الرسوبً ــ الهضبة الؽربٌة( ؟ً محافظة النجؾ االشرؾ )منطقة السس/ بماذا تمتاز التضارٌس ف
 الجواب/ 

 ٌمتاز االنبساط التام فً معظم اقسامه .:  السهل الرسوبً
: تمتاز اراضٌها بسٌادة الكثبان الرملٌة والتالل التً تتمٌز باالرتفاع كلما اتجهنا ؼربا وتتخللها  الهضبة الؽربٌة

 بعض االودٌة والمنخفضات .
 
 
 

 
 حمبفظخ الىجف االششف    
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 المناخ /
ة على تحدٌد صفة المناخ تقع محافظة النجؾ االشرؾ ضمن المناخ الصحراوي الحار االمر الذي انعكس تأثٌر

السائد, الذي ٌتمٌز بشتاء ممطر وبصٌؾ حار جاؾ  , اما من حٌث كمٌة االمطار  تمتاز بالقلة والتذبذب اذ تصل 
 ملم . 151الى اقل من 

 
 س/ ضمن اي منطقة مناخٌة تقع محافظة النجؾ االشرؾ ؟

 السائد هو المناخ الصحراوي .الجواب/ تقع المحافظة ضمن المنطقة المدارٌة الحارة , ومناخها 
 

 ؟ المناخ الصحراويفراغ / المناخ السائد فً محافظة النجؾ االشرؾ هو 
 

 تعلٌل / تتباٌن كمٌات االمطار فً محافظة النجؾ بٌن منطقة واخرى ؟
 الجواب/ تبعا الختالؾ تضارٌسها بٌن الشمال والجنوب .

 
 ؟ ملم 111ــ  81فراغ / تتراوح كمٌات االمطار فً محافظة النجؾ ما بٌن  

 
 س / بماذا  ٌمتاز المناخ الصحراوي فً محافظة النجؾ ؟

 الجواب / ٌتمٌز بشتاء ممطر وبصٌؾ حار جاؾ وتباٌن كمٌات االمطار بٌن منطقه واخرى.
 

 هو مطار النجؾ ؟ فراغ / ٌعد المنفذ الجوي الوحٌد فً محافظة النجؾ
 

 الموارد المائٌة :
لقد انعكس مناخ المحافظة الذي عرؾ بقلة امطاره على مصادر المٌاه التً اقتصرت على المٌاه السطحٌة  

 المتمثلة 
 )نهر الفرات وتفرعاته كشط الكوفة وشط العباسٌة المتفرع من شط الهندٌة( كما تعتمد المحافظة على مصادر 

 سٌما فً االقسام الؽربٌة من المحافظة .)المٌاه الجوفٌة( ال
 

 س/ عدد مصادر الموارد المائٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ؟
 الجواب/ 

 نهر الفرات وتفرعاته كشط الكوفة وشط العباسٌة المتفرع من شط الهندٌة. /1
 / المٌاه الجوفٌة فً االقسام الؽربٌة من المحافظة .2
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر بها محافظة النجؾ االشرؾ ؟س/ 
 الجواب/ 

 / المحاصٌل الصناعٌة : القطن والذرة وزهرة الشمس .2/ محاصٌل الحبوب : القمح والشعٌر .          1
 / زراعة اشجار النخٌل .3
 

 الصناعة :
 س/ ما الصناعات التً تشتهر بها محافظة النجؾ االشرؾ ؟

 / صناعة االلبسة الجاهزة .2/ الصناعات االنشائٌة : متمثلة بمعمل اسمنت الكوفة .          1الجواب/   
 صناعة االطارات. /5/ الصناعات الجلدٌة .        4/ الصناعات الؽذائٌة .      3
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 االسئلخ   

 

 

 

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة النجؾ االشرؾ :
 النجؾ االشرؾ ؟/ من اٌن جاءت اصل تسمٌة 1س
 / ماذا كانت تمثل مدٌنة النجؾ , وما ابرز العلوم التً كانت 2س

 تدرس فٌها؟
 

 ( : سمٌت المحلة التً انشات فً مدٌنة النجؾ االشرؾ بمحلة )الؽازٌة( ؟1تعلٌل )
 ( : لقبت النجؾ بـ )وادي السالم( ؟2تعلٌل )
 ( : سمٌت النجؾ اٌضا )الربوة( .3تعلٌل )
 ت النجؾ لواء تابع الى كربالء استحدثت كمحافظة فً ــــــــــــــ ؟    ( : كن1فراغ )

 االجــــــىثخ                                 
                                  
 / كلمة نجؾ من اصل عربً جمعه )نجاؾ(ومعنى النجفة )التل( ولقبت بوادي 1س                                 
قبرتها الكبرى و) الربوة( الرتفاع هضبتها وتضم مرقد االمام منسبة الى السالم                                  

 علً
                  (. )علٌة السالم                                                     

 ٌة فٌها مدارس وابنٌة عدٌدة ٌدرس فٌها الفقه والنحو / النجؾ مدٌنة علمٌة دٌن2س                                  
 ٌث توجد بها الحوزة العلمٌة الت ٌدرس والتارٌخ واالدب ح                                          

 الطلبة.بها االالؾ من                                                        

 
 الذي انشأ هذه المحلة . ( : نسبة الى الملك ؼازي1تعلٌل )
 .التً تعرؾ بوادي السالم ( : نسبة الى مقبرتها الكبرى فً النجؾ 2تعلٌل )
 ( : الرتفاع هضبتها .3تعلٌل)

 
 . 1276/ 1/ 22( : فً 1فراغ )

 

 النجؾ التارٌخٌة : من ابرز مدن 
 / مدٌنة الحٌرة :1

وهً عاصمة المناذرة وقاعدة حكمهم , ومن اشهر ملوكها )عمر بن عدي بن نصر( ومن اهم االثار التارٌخٌة 
 الشاخصة فٌها قصرا ) السدٌر والخورنق( فضال عن وجود العدٌد من الكنائس واالدٌرة .

 
 لمحافظة النجؾ .:ــ وهو من اشهر ملوك مدٌنة الحٌرة  التً تعد من المدن التارٌخٌة  عمر بن عدي بن نصر

 
 :ــ وهو احد القصور التارٌخٌة  والمعالم المهمة فً مدٌنة الحٌرة فً محافظة النجؾ . الخورنقالسدٌر ــ 

 
 س/ عدد اهم االثار التارٌخٌة الشاخصة لمدٌنة الحٌرة ؟

 الجواب / قصري الخورنق والسدٌر .
 
 / مدٌنة الكوفة  :2

سها المسلمون بداٌة الفتح االسالمً , تقع بجوار مدٌنة الحٌرة , بدا وهً احدى مدن العالم االسالمً التً اس
م على ٌد سعد بن ابً وقاص , اصبحت عاصمة للخالفة الراشدٌة فً عهد 631هـ , 17العرب بتشٌٌدها عام 

ة من هـ وتتكون المدٌن36الخلٌفة الرابع االمام علً ابن ابً طالب )علٌه السالم( اذ اتخذها عاصمة لخالفته سنة 
 اربعة اقسام تتوسطها  دار االمارة والمسجد الجامع .
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 ؟ سعد بن ابً وقاصـ على ٌد القائد ه 17عام فة والعرب بتشٌٌد الك فراغ / بدأ
 ؟ هـ36سنة فراغ / اتخذ االمام على )ع( مدٌنة الكوفة عاصمة للخالفة العربٌة االسالمٌة  

 
 تعلٌل / سمٌت مدٌنة الكوفة بهذا االسم ؟

 الجواب/ النها كانت ارض ٌختلط بها الحصى والرمل .
 

 ؟ومن هم سكانها س/ ماذا كانت الحٌرة قبل الفتح االسالمً 
 الجواب/ كان اؼلب سكانها من المسٌحٌٌن العراقٌٌن وكانت تنتشر فٌها قبل الفتح االسالمً 

 االدٌرة المسٌحٌة .
 

 الكوفة ؟س/ ما اهم االحداث التارٌخٌة التً وقعت فً مدٌنة 
م متأثرا بجراحة فً مسجد الكوفة ودفن فً 661هـ / 41الجواب/  استشهاد االمام علً ابن ابً طالب )ع( عام 

 النجؾ االشرؾ حسب وصٌته .
 

 س/ ما اهم المواقع التارٌخٌة فً مدٌنة الكوفة؟
 / منبر مسجد الكوفة .          2/ مسجد الكوفة .      1الجواب/ 

 الذي ٌقع فً الواجهة الجنوبٌة من مسجد الكوفة . / قصر االمارة :3
  

 س/ ما اهم االحداث التً وقعت فً مدٌنة الكوفة ؟
 41عام )علً ابن ابً طالب )علٌة السالم( / اهم االحداث التً وقعت فً مدٌنة الكوفة هً استشهاد االمامالجواب

 االشرؾ حسب وصٌته .م( متأثرا بجراحة فً مسجد الكوفة ودفن فً النجؾ 661هـ / 
  

 ؟م 661هـ /  41عام فراغ / استشهد االمام علً ابن ابً طالب )ع( فً مسجد الكوفة 
 

                       :ــ وهو احد القادة العربً الذي شٌد مدٌنة الكوفة بعد الفتح العربً االسالمً . سعد بن ابً وقاص
                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة مٌسان فً القسم الجنوبً الشرقً من وطننا العراق .

 
 التضارٌس:

 ٌعد سطح المحافظة جزءا من منطقة السهل الرسوبً المنبسط فً معظم اراضٌه اذ ٌتراوح ارتفاعها ما بٌن 
م(باستثناء االقسام الشرقٌة التً تعد اكثر ارتفاعا من ؼٌرها , كما تتمٌز المحافظة بكثرة المنخفضات 21ــ  5)

 , واالهوار الوسطى (.)االهوار( واهمها هور )الحوٌزة , والسعدٌة , السناؾ , وعودة 
 

 س/  بماذا تمتاز محافظة مٌسان من حٌث التضارٌس )اي اشكال سطح االرض( ؟
 الجواب/ السابق )التضارٌس كاملة(.

 

 حمبفظخ مُسبن
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باستثناء االقسام م 21ــ 5مابٌن فراغ / ٌتراوح ارتفاع التضارٌس فً محافظة مٌسان )السهل الرسوبً( 
 الشرقٌة؟

 فً محافظة مٌسان ؟ س/ عدد اهم المنخفضات )االهوار(
 الجواب/ )الحوٌزة , والسعدٌة , السناؾ , وعودة , واالهوار الوسطى (.

 
:ــ وهو احد االهوار المهمة التً تقع فً محافظة  واالهوار الوسطى وعودة ,,  السناؾ,  السعدٌة, والحوٌزة 

 مٌسان ولها اهمٌة كبٌرة بالنسبة للمحافظة .
 

 المناخ : 
ٌعد مناخ المحافظة جزءا  من المناخ الصحراوي والذي ٌتصؾ بارتفاع درجات الحرارة والجفاؾ فً الصٌؾ 

 (ملم .311ــ  151واعتداله فً فصل الشتاء , اما امطاره فتكون قلٌلة وتتراوح كمٌاتها مابٌن )
 

 ؟ المناخ الصحراويفراغ / ٌعد المناخ فً محافظة مٌسان جزءا من 
 

 ز المناخ فً محافظة مٌسان ؟س/ بماذا ٌمتا
 الجواب/ ٌتصؾ بارتفاع درجات الحرارة والجفاؾ فً الصٌؾ واعتداله فً فصل الشتاء.

 
 وٌقتصر سقوطها  ملم111ــ  51فراغ / تتراوح كمٌات االمطار فً محافظة مٌسان مابٌن 

 ؟ الشتاءفً فصل 
 

 طرق النقل والمواصالت:
 الرئٌسٌة التً تربطها بالمحافظات المجاورة من خالل طرق برٌة عدٌدة .تضم محافظة مٌسان شبكة من الطرق 

 
 الموارد المائٌة :

ٌعد نهر دجلة وتفرعاته الشرٌان الحٌوي لمحافظة مٌسان وتعد من اهم مصادر المٌاه السطحٌة فً المحافظة 
 الٌة :وتعتمد علٌه اؼلب االنشطة االقتصادٌة وٌمكن تقسٌم تلك المصادر على االقسام الت

 : ٌدخل المحافظة من جهتها الشمالٌة حتى مدخل مدٌنة العمارة . / نهر دجلة الرئٌس1
 وهو احد فروع نهر دجلة فً مدٌنة العمارة . / جدول الكحالء :2
 وهو احد فروع نهر دجلة فً مدٌنة العمارة ٌتفرع من الضفة الٌسرى لجدول الكحالء . / جدول المشرح :3
 احد فروع نهر دجلة ٌتفرع من جهة شمال مدٌنة العمارة .هو  / البتٌرة :4
 

الشرٌان الحٌوي لمحافظة مٌسان وتعد من اهم مصادر المٌاه السطحٌة فً  نهر دجلة وتفرعاتهفراغ / ٌعد 
 المحافظة؟

 
 س/ بٌن اهم المشارٌع االروائٌة التً توجد فً محافظة مٌسان ؟

 المجر الكبٌر . الجواب/ جدول الكحالء , المشرح , البتٌره,
 

 س/ ما اهم مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة مٌسان ؟
 الجواب/ سدة العمارة .

 
 ؟ جداول ري مٌسانفراغ / ٌطلق على المشارٌع االروائٌة فً محافظة مٌسان بـ 

 
التً توجد فً محافظة مٌسان  وهً التسمٌة التً تطلق على جمٌع المشارٌع االروائٌة جداول ري مٌسان :ــ

 والتً تعد مصدر مهم من صادر المٌاه السطحٌة فً المحافظة .
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 وهً احد اهم مشارٌع السٌطرة وخزن المٌاه فً محافظة مٌسان . سدة العمار :ــ
 

 النشاط االقتصادي :
 الزراعة :

 س/ ما ابرز المحاصٌل الزراعٌة التً تزرع فً محافظة مٌسان ؟
 / محاصٌل صناعٌة : القطن 2/ المحاصٌل الزراعٌة : القمح والشعٌر .        1الجواب/ 

 / اشجار الفواكه والحمضٌات.3 والسمسم وزهرة الشمس وقصب السكر 
 

 الصناعة الثروات المعدنٌة :
 س/ ما اهم الصناعات التً تشتهر بها محافظة مٌسان ؟

 / صناعة الورق والسكر.3صناعة الزٌوت النباتٌة .        / 2/ الصناعات  الؽذائٌة .     1الجواب/ 
 / صناعة التكرٌر .5/ الصناعات الكٌمٌاوٌة .         4

 تشتهر محافظة مٌسان بوجود العدٌد من حقول النفط اهمها )حقول الفكه , ابو ؼراب , وبزركان ( .
 

المهمة فً محافظة مٌسان والتً تعد من :ــ وهو احد الحقول النفطٌة وبزركان ,  ابو ؼراب,  حقول الفكه
 المصادر االقتصادٌة المهمة للمحافظة .

 
 نبذه تارٌخٌة عن محافظة مٌسان :

 (: فً عهد االسالم افتتح مٌسان القائد العربً ـــــــــــ فً عهد 1فراغ )

 الخلٌفة ــــــــــــ ووالى علٌها ــــــــــــ ؟

 االسالمً مركز لـ ــــــــــــ والسٌما(: اصبحت مٌسان فً العصر 2فراغ)

 فً العهد االموي ؟

 م واختارها مقرا1161( :بنى محافظة مٌسان الحدٌثة الوالً ــــــــــ عام 3فراغ)

 لجٌشة واطلق علٌها اسم ـــــــــــ؟

 ( : ان السكان االصلٌٌن لمحافظة مٌسان هم ـــــــــــ ؟4فراغ)

 كم العثمانً بـ ــــــــــ وسمٌت بمحافظة نٌسان (: سمٌت مٌسان اٌام الح5فراغ )

 فً ــــــــــــ ؟

 / عرؾ : )عتبة بن ؼزوان ــ النعمان بن عدي ــ محمد باشا ــ االوردي 1س

 عبد القادر الكولندي ـــ محلة القادرٌة (

 / ما ابرز االثار التارٌخٌة الشاخصة فً محافظة مٌسان ؟2س

 بهذا االسم ؟ (  :لماذا سمٌت مٌسان1تعلٌل )

 مٌسان مقرا لجٌشة ؟( : اختٌار محمد باشا منطقة 2تعلٌل )

 
 
 
 
 
  

(: سك العملة .          2فراغ)       (: عتبة بن ؼزوان ــ الخلٌفة عمر بن الخطاب ــ النعمان بن عدي .1فراغ )  
لواء العمارة , نٌسان (: 5فراغ )                ( : الصابئة المندائٌٌن .4( :محمد باشا .           فراغ)3فراغ)
1271. 

 االجىثخ 
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 حمبفظخ رٌ قبس

 / عرؾ :1س
وهو القائد العربً االسالمً الذي استطاع من فتح وتحرٌر مٌسان فً عهد الخلٌفة عمر بن  عتٌة بن ؼزوان :ــ

 الخطاب .
لى مٌسان بعد وهو الوالً الذي تم تعٌنه من قبل الخلٌفة عمر بن الخطاب )رض( والٌا ع النعمان بن عدي :ــ

 تحرٌرها من قبل عتبة بن ؼزوان .
وهو القائد العثمانً والوالً الذي احتل مٌسان وجعلها مقرا لجٌشة عند احتالل العراق وٌعد هو  محمد باشا :ــ

 اول من اسس مدٌنة مٌسان الحدٌثة .
 نً بقٌادة محمد باشا .وهً لفظة تركٌة تطلق على معسكر الجٌش وهً منطقة نزل فً الجٌش العثما االوردي :ــ

عبد القادر الكولندي :ــ وهو احد الوالة الذٌن حموا مٌسان  والذي قام ببناء محلة القادرٌة التً سمٌت باسمة 
 ومنارة الجامع الكبٌر.

 وهً المحلة التً شٌدها عبد القادر الكولندي فً مٌسان وسمٌت باسمه وتعد  محلة القادرٌة :ــ
 المدٌنة بعد سوق الباشا .اول محلة انشئت فً هذه 

 
/ من اهم االثار الشاخصة فً المدٌنة هً ) المسجد الكبٌر ومنارته التً شٌدها عبد القادر الكولندي , ومحلة 2س

 القادرٌة( .
 

 ( : وذلك تٌمنا باسم دولة مٌسان العربٌة المعروفة فً التارٌخ .1تعلٌل )
 الذي ٌقع بٌن نهرٌن دجلة والكحالء .( : ألنه لم ٌجد افضل من هذا المكان 2تعلٌل )

 
 

 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة ذي قار فً القسم الجنوبً من وطننا العراق .

 
 التضارٌس :

 ٌعد السطح جزءا من منطقة السهل الرسوبً الذي ٌتمٌز باالنبساط فً 
 ودٌة فً االقسام الؽربٌة .معظم اقسامه , كما تتمٌز المحافظة بوجود المنخفضات واال

 
 . السهل الرسوبًفراغ / ٌعد سطح المحافظة جزءا من منطقة 

 
 س/ بماذا تتمتاز التضارٌس فً محافظة ذي قار ؟

 الجواب/ ٌتمٌز باالنبساط فً معظم اقسامه , كما تتمٌز المحافظة بوجود المنخفضات
 واالودٌة فً االقسام الؽربٌة . 
 

 المناخ :
جزءا من المناخ الصحراوي الذي ٌتصؾ بارتفاع درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ واعتداله فً تعد المحافظة 

 ملم .311ــ  151الشتاء , اما امطاره فتكون قلٌلة ومتذبذبة اذ تتراوح كمٌاتها بٌن 
 

 . الصحراويفراغ / ٌعد المناخ فً محافظة مٌسان جزءا من المناخ 
 

 قار ؟ س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة ذي
 الجواب/ ٌمتاز المناخ بارتفاع درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ واعتداله فً الشتاء.
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 ؟ ملم75من تصل كمٌاتها الى اقل  قلٌلة ومتذبذبةفراغ / تمتاز االمطار فً محافظة ذي قار بانها 
 

 طرق النقل والمواصالت:
 بالمحافظات المجاورة من خالل طرق برٌة .تضم محافظة ذي قار شبكة من الطرق الرئٌسٌة التً تربطها 

 
 الموارد المائٌة :

ٌعد نهر الفرات الشرٌان الحٌوي للمحافظة اذ ٌدخل من جهتها الشمالٌة الؽربٌة مارا بمدٌنة الناصرٌة وسوق 
الشٌوخ ثم ٌتفرع بعدها الى فروع عدة لٌجري فً هور الحمار وهو احد االهوار الكبرى فً وطننا العراق كما 
تتمٌز المحافظة بوجود اهوار اخرى تتوزع على مساحة كبٌرة منها , وٌتخذ نهر الفرات عند دخوله الى هور 

الحمار مجرٌٌن اثنٌن هما مجرى شمالً والذي ٌلتقً بنهر دجلة فً القرنة والمجرى الجنوبً الذي ٌتصل بشط 
 العرب فً كرمة علً .

 
 قار ؟ س/ ماهً مصادر الموارد المائٌة فً محافظة ذي

 / االهوار )هور الحمار( .        2/ نهر الفرات .       1الجواب/   
 

وهو ا حد االهوار المهمة فً محافظة ذي قار وٌعد احد مصادر مواردها المائٌة المهمة التً  هور الحمار :ــ
 ٌدخلها نهر الفرات .

 
 , بٌنهما ؟ س/ ٌتخذ نهر الفرات عند دخوله هور الحمار مجرٌٌن , ماهما

والذي ٌلتقً بنهر  مجرى شمالًالجواب/ وٌتخذ نهر الفرات عند دخوله الى هور الحمار مجرٌٌن اثنٌن هما 
 الذي ٌتصل بشط العرب فً كرمة علً . والمجرى الجنوبًدجلة فً القرنة 

 
 س/ صؾ مجرى نهر الفرات منذ دخوله محافظة ذي قار حتى وصولة هور الحمار ؟

ر الفرات الشرٌان الحٌوي للمحافظة اذ ٌدخل من جهتها الشمالٌة الؽربٌة مارا بمدٌنة الناصرٌة الجواب/ ٌعد نه
وسوق الشٌوخ ثم ٌتفرع بعدها الى فروع عدة لٌجري فً هور الحمار وهو احد االهوار الكبرى فً وطننا 

 العراق.
 

ٌتصل بشط العرب وهو المجرى وهً المنطقة التً ٌلتقً بها نهر الفرات بنهر دجلة والذي  كرمة علً :ــ
 الجنوبً لنهر الفرات .

 
 النشاط االقتصادي :

 الزراعة :
 س/ عدد اهم المحاصٌل الزراعٌة التً ٌتم زراعتها فً محافظة ذي قار ؟

/ محاصٌل صناعٌة : زهرة الشمس والسمسم وقصب 2/ محاصٌل الحبوب : القمح والشعٌر .      1الجواب/ 
 اشجار الفواكه والحمضٌات ./ زراعة 3السكر .     

 
 الصناعة :

 س/ ما الصناعات التً تشتهر بها محافظة ذي قار ؟
 الجواب/ الصناعات الكهربائٌة ــ الصناعات الؽذائٌة ــ الصناعات المعدنٌة ــ صناعة الؽزل والنسٌج الصوفً .

 
 نبذة تارٌخٌة عن محافظة ذي قار :

 التسمٌات التً اطلقت على محافظة ذي قار عبر العصور ؟س/ متى تؤسست محافظة ذي قار , وما 
 م , تسمى فً العهد العثمانً )لواء المنتفك( وفً العهد1162الجواب/ تأسست فً عام 

 م)محافظة ذي قار ( .1262لسن 152الجمهوري )لواء الناصرٌة( وبعد صدور قانون المحافظات رقم 
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 افظة ذي قار ؟س/ ما ابرز المدن التارٌخٌة التً توجد فً مح
 الجواب/ 

 / مدٌنة الرسا )السنكرة(2 / مدٌنة اور:1
 / مدٌنة اور:1

 وٌعود اصل التسمٌة  الى العهد القدٌم باسم )اورٌم( وهو مشابه للتسمٌة السومرٌة )اوروكً( .
 

 س/ ما اصل تسمٌة مدٌنة اور ؟
 مشابه للتسمٌة السومرٌة )اوروكً( .الجواب/ وٌعود اصل التسمٌة الى العهد القدٌم باسم )اورٌم( وهو 

 
 وهً من اشهر المدن االثرٌة فً جنوب العراق وكانت عاصمة لثالث سالالت س اور :ــ

 ومرٌة حكمت العراق .
 

 مإسس ساللة اور الثالثة؟  اورنموفراغ / بلؽت مدٌنة اور اوج عظمتها فً عهد الملك السومري 
 

ٌون مؤسس ساللة اور الثالثة وٌعد مشرع اول قانون سومري عرؾ وهو احد اشهر الملوك السومر اورنمو :ــ
 باسمه .

 س/ ماهً ابرز المالمح التارٌخٌة فً محافظة ذي قار ؟
الجواب/ الزقورة ــ المقبرة التً تعود الى عصر فجر السالالت ــ القٌثارة الذهبٌة ــ الحلً الذهبٌة والفضٌة 

 ابراهٌم الخلٌل ابو االنبٌاء لٌنشر فكر التوحٌد الذي خرجت به والحجر النفٌس ـــ فً ذي قار ظهر نبً هللا
 الدٌانات الثالثة .

 س/ من هً اهم المدن الرئٌسٌة فً ذي قار ؟
الجواب/ اهم المدن هو )سوق الشٌوخ( وقد اسماه السومرٌون بأسم )سوق مارو( اي سوق الحكٌم وقد انشئت هذه 

 ادل البضائع المختلفة .المدٌنة على احدى التالل السومرٌة  لتب
 

 لٌنشر دٌن التوحٌد ؟ نبً هللا ابراهٌم الخلٌل )ع(فراغ / من مدٌنة ذي قار ظهر 
 
 / مدٌنة الرسا : )السنكرة( :2

 واسسها الملك االمور)نبالنوم( نهاٌة االلؾ الثالث ق.م.
 

 ؟ارٌدو مدٌنة لكشفراغ / توجد مدن رئٌسٌة اخرى الى جانب ) اور ــ الرسا( فً ذي قار منها  
 

 وهو الملك االموري الذي قام بتأسٌس مدٌنة الرسا )السنكرة( فً نهاٌة االلؾ الثالث ق.م . نبالنوم :ــ
 
 
 
 
 

 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة المثنى فً القسم الجنوبً الؽربً من وطننا العراق .

 
 التضارٌس :

والهضبة الؽربٌة وٌشؽل السهل الرسوبً االقسام الشرقٌة والشمالٌة الشرقٌة  تقع المحافظة بٌن السهل الرسوبً
منها وتتمٌز اراضٌها باالنبساط التام اما الهضبة الؽربٌة والتً تشؽل القسم االكبر فتشؽل باقً اقسام المحافظة 

 .السٌما الؽربٌة والجنوبٌة منها فتتمٌز بسٌادة الكثبان الرملٌة واالودٌة والمنخفضات 

 حمبفظخ ادلثىن
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 ؟ السهل الرسوبً والهضبة الؽربٌةفراغ / تقع محافظة المثنى بٌن 
 

 س/ بماذا تتمتاز التضارٌس فً محافظة المثنى )بماذا تمتاز اقسام سطح محافظة المثنى( ؟
 : ٌمتاز باالنبساط التام . السهل الرسوبًالجواب/ 

 والمنخفضات .: فتتمٌز بسٌادة الكثبان الرملٌة واالودٌة  الهضبة الؽربٌة
 

اما الهضبة فتشمل االقسام  الشرقٌة والشمالٌة الشرقٌةفراغ / ٌشؽل السهل الرسوبً من المثنى االقسام 
 الؽربٌة والجنوبٌة الؽربٌة .

 
 المناخ :

تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الحار الجاؾ الذي ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والسٌما خالل فصل 
 ملم .151فً فصل الشتاء اما امطاره فتكون قلٌلة ومتذبذبة وتكون كمٌاتها اقل من  الصٌؾ واعتداله

 
 ؟ المناخ الصحراويفراغ / تقع محافظة المثنى من حٌث المناخ ضمن منطقة 

 
 س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة المثنى ؟

ً فصل الشتاء اما امطاره الجواب/ ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة والسٌما خالل فصل الصٌؾ واعتداله ف
 ملم .25فتكون قلٌلة ومتذبذبة وتكون كمٌاتها اقل من 

 
 . ملم25الى وتقل كمٌاتها قلٌلة ومتذبذبة فراغ / تمتاز كمٌات االمطار فً محافظة المثنى بانها 

 
 طرق النقل والمواصالت :

 المجاورة من خالل الطرق البرٌة. تضم محافظة المثنى شبكة من طرق النقل الرئٌسٌة التً تربطها بالمحافظات
 

 الموارد المائٌة:
 س/ ما مصادر الموارد المائٌة فً محافظة المثنى ؟

 الجواب/ 
 المتمثلة  بنهر الفرات وتفرعاته ) العطشان , السبٌل(. / المٌاه السطحٌة :1
 المتمثلة ببحٌرة )ساوة( ومنخفض )الصلٌبات( . / المنخفضات واالهوار والبحٌرات :2
 

وهو احد تفرعات نهر الفرات فً محافظة المثنى  وٌعد من مصادر المٌاه السطحٌة فٌه  :ــالسبٌل ــ العطشان 
 والتً تعتمد علٌها المحافظة فً جمٌع االنشطة االقتصادٌة .

 
 دى البحٌرات المهمة فً المحافظة.وهً احد مصادر المٌاه السطحٌة فً محافظة المثنى وتعد اح بحٌرة ساوة :ــ

 
وهو احد المنخفضات المهمة فً محافظة المثنى وٌعد احدى مصادر الموار المائٌة فً  منخفض الصلٌبات :ــ

 المحافظة .
 

 ؟ بالسبٌل والعطشانوتفرعاته المتمثلة  بنهر الفراتفراغ / تتمثل المٌاه السطحٌة فً محافظة المثنى 
 النشاط االقتصادي:

 الزراعة :
 الزراعٌة التً تشتهر محافظة المثنى بزراعته؟س/ ما اهم المحاصٌل 

 / المحاصٌل الصناعٌة : السمسم وزهرة الشمس .2/ المحاصٌل الزراعٌة : القمح والشعٌر .       1الجواب/ 
 / زراعة اشجار النخٌل .3
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 الصناعة :
 لتً تشتهر بها محافظة المثنى ؟اس/ عدد ابرز الصناعات 

 الجواب/ 
 / الصناعات الؽذائٌة .     2/ الصناعات االنشائٌة : متمثلة بمعمل اسمنت السماوة .       1
 / الصناعة التكرٌر .3
 

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة المثنى :
 س/ ما المقصود باسم المحافظة )المثنى( او ما معنى اسم السماوة ؟

 فراغ / اصبح لواء السماوة محافظة فً عام ــــــــــــــ ؟
 
 
 
  اء اسمها نسبة الى الشًء الحجر فٌها وربما ج/ قٌل ان معنى اسم السماوة هو االرض المستوٌة التً 2س

  م .1262لسنة  152فراغ / بعد صدور قانون رقم 
 

 من المدن التارٌخٌة فً محافظة المثنى :
 / مدٌنة الوركاء :1

التً سكنها الناس منذ ستة االلؾ عام وحتى المدة السابقة للعصر تعد من اشهر المدن السومرٌة فً العراق القدٌم 
االسالمً, وتعد ذو اهمٌة من الناحٌة العلمٌة والدٌنٌة وهً مركز عبادة االلهة اٌنانا )عشتار( والتً تمثل كوكب 

 الزهرة .
مراحلها قبل وتشٌر النصوص المسمارٌة الى ان كلكامش الملك السومري صاحب االسطورة الشهٌرة بانً اول 

 سنة مضت.4711حوالً 
 
 
 
 

  
 / بماذا اشتهرت المدٌنة,3س 
 وما االثار التارٌخٌة الشاخصة                                                                                       

 فٌه ؟ (/ من هو كلكامش )عرفه2س       / ما االهمٌة التً اكتسبتها1س  
 ثم عرؾ )الوركاء(.                        مدٌنة الوركاء ؟    

 
 
 

 
 االجىثــــــــــــــخ :                                                        

 / اكتسبت اهمٌة خاصة بٌن مدن العراق القدٌم من الناحٌة العلمٌة والدٌنٌة وهذا ما اكدته الرقم الطٌنٌة .1س
 سنة.4711وهو الملك السومري الشهٌر وصاحب االسطورة الشهٌرة وبانً اول مراحلها قبل :ــ  / كلكامش2س

تعد من اشهر المدن السومرٌة فً العراق القدٌم التً سكنها الناس منذ ستة االلؾ عام وحتى المدة  الوركاء :ــ
 . السابقة للعصر االسالمً وتقع الى الشرق من مدٌنة السماوة

/ اشتهرت بمخططها الحضري والذي ٌشمل السور الخارجً واالبراج والبوابات والمعابد والزقورات التً 3س
 ٌعود تارٌخا لعهد الملك اورنمو مؤسس ساللة اور الثالثة .

 

                                 

 االسئلة                                                                                                                
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 الموقع الجؽرافً :
 تقع محافظة البصرة فً اقصى الجنوب الشرقً من وطننا العراق .

 
 تعلٌل / تعد محافظة البصرة مٌناء العراق الوحٌد ؟

 الجواب/ نظرا لوقوعها على الخلٌج العربً الذي اضاؾ لها اهمٌة اقتصادٌة وتجارٌة .
 

 التضارٌس :
تعد محافظة البصرة جزءا من منطقة السهل الرسوبً الذي ٌتمٌز بانبساطه التام فً معظم اقسام المحافظة 

 ً االقسام الؽربٌة والجنوبٌة الؽربٌة فتظهر بعض االودٌة والتالل وتتمثل بتل )سنام( .الشمالٌة والشرقٌة اما ف
 

 سطح محافظة البصرة من حٌث التضارٌس ؟ٌمتازس/ بماذا 
الجواب/ ٌتمٌز بانبساطه التام فً معظم اقسام المحافظة الشمالٌة والشرقٌة اما فً االقسام الؽربٌة والجنوبٌة 

 ودٌة والتالل وتتمثل بتل )سنام( .الؽربٌة فتظهر بعض اال
 

ً االقسام الشمالٌة باالنبساط فالذي ٌمتاز  منطقة السهل الرسوبًفراغ / تعد محافظة البصرة جزءا من 
 ؟ تل سناموالشرقٌة منها اما الؽربٌة و الجنوبٌة والؽربٌة منها فتظهر بها بعض التالل مثل 

 
 محافظة البصرة فً االقسام الجنوبٌة والؽربٌة من المحافظة .وهو احد التالل الذي ٌوجد فً  تل سنام :ــ

 
 المناخ :

ٌتصؾ مناخ محافظة البصرة بانه جزء من المناخ الصحراوي الذي ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة فً فصل 
الصٌؾ وتصبح االجواء مزعجه فً حالة هبوب الرٌاح الرطبة من الخلٌج العربً , اما امطاره فتكون قلٌلة 

 (ملم .121ــ  11قتصر سقوطها فً فصل الشتاء وتتراوح معدالتها بٌن )وٌ
  

 س/ بماذا ٌمتاز المناخ فً محافظة البصرة ؟
الجواب/  ٌتمٌز بارتفاع درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ وتصبح االجواء مزعجه فً حالة هبوب الرٌاح 

 الرطبة من الخلٌج العربً , اما امطاره فتكون قلٌلة وٌقتصر سقوطها فً فصل الشتاء وتتراوح معدالتها بٌن 
 (ملم.121ــ  11)

 وتكون الشتاء وطها على فصل ٌقتصر سققلٌلة فراغ / تكون االمطار فً محافظة البصرة 
 . ملم121ــ  81معدالتها مابٌن 

 
 س/ هناك عدة انواع للنقل والمواصالت فً محافظة البصرة , عددها ؟

 الجواب/ 
 صرة (مرورا بالمحافظات الجنوبٌة / خط لسكة حدٌد )بؽداد ــ الب2/ شبكة من طرق النقل البرٌة .               1
 / المنافذ الحدودٌة مع اٌران.4) بمطار البصرة(.        / النقل الجوي المتمثل3
 / النقل المائً : وجود العدٌد من الموانئ التً تنقل صادرات العراق وتستقبل وارداته 5

 ومن اهم موانئ العراق  )مٌناء العمٌق ,العمٌة , البصرة , والفاو (.

 حمبفظخ الجصشح
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 ؟ بمطار البصرةفراغ / ٌتمثل النقل الجوي فً محافظة البصرة 
 

 س/ ما اهم الموانئ التجارٌة فً محافظة البصرة ؟
 الجواب/ مٌناء العمٌق ,العمٌة , البصرة , والفاو .

 
ــ وهو احد الموانئ الذي ٌقع فً محافظة البصرة وٌعد احد انواع النقل :والفاو ,  البصرة,  العمٌة,مٌناء العمٌق 

 ل وارداته التجارٌة ..فً العراق والذي ٌعمل على نقل صادرات العراق واستقبا
 

 س/ ماهو دور واهمٌة المنافذ الحدودٌة  فً محافظة البصرة بالنسبة للعراق ؟
 الجواب/ لها اهمٌة كبٌرة فً تشجٌع حركة التبادل التجاري بٌن اٌران والعراق  .

 
 طرق النقل والمواصالت:

 المجاورة من خالل الطرق البرٌة .تضم محافظة البصرة شبكة من طرق الرئٌسٌة التً تربطها بالمحافظات 
 

 الموارد المائٌة :
 س/ ماهً مصادر الموارد المائٌة فً محافظة البصرة ؟

 الجواب/ 

  المٌاه السطحٌة : المتمثلة بـ: 
 )شط العرب : الذي ٌتكون من التقاء نهري دجلة والفرات . /1
 . ر الوسطى ()هور الحوٌزة , االهوا/ االهوار الدائمٌة  والموسمٌة اهمها : 2
 

وهو النهر الذي ٌتكون من التقاء نهر ي دجلة والفرات عند مدٌنة القرنة وٌعد من مصادر الموارد  شط العرب :ــ
 المائٌة فً محافظة البصرة والتً تعتمد علٌه فً جمٌع االنشطة االقتصادٌة .

 
:ــ وهً احدى مصادر الموارد المائٌة  واالهوار المهمة فً محافظة البصرة  االهوار الوسطىــ  هور الحوٌزة

 وتكون دائمٌة او موسمٌة وتعتمد علٌها المحافظة فً العدٌد من االنشطة االقتصادٌة .
 

هور الحوٌزة واالهوار واالهوار مثل  بشط العربفراغ / تتمثل الموار المائٌة السطحٌة فً محافظة البصرة 
 الوسطى .

 
 النشاط االقتصادي :

 الزراعة :
 س/ ما اهم المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر محافظة البصرة بزراعتها ؟

 الجواب/ 
 : الحبوب : القمح والشعٌر . / المحاصٌل الزراعٌة1
 / زراعة اشجار النخٌل .3: القطن والذرة .               / محاصٌل صناعٌة2
 

 . فً انتاج التمورفراغ / تحتل محافظة البصرة مركزا متقدما 
 

 :الثروة المعدنٌة الصناعة 
 س/ تكلم عن اهم الصناعات التً تشتهر بها محافظة البصرة ؟

الجواب/ الصناعات الؽذائٌة , صناعة االسمدة , الصناعات االنشائٌة , والكٌمٌاوٌة , والبتروكٌمٌاوٌة , وصناعة 
 , والصناعات الثقٌلة , وصناعة الورق والتكرٌر . الحدٌد والصلب
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 لىخزرب اوفسىب 

 .  بمصفى البصرةفراغ / تتمثل صناعة التكرٌر فً محافظة البصرة 
 

وهو احد مصافً النفط المهمة فً العراق وفً محافظة البصر خاصة والتً تعتمد علٌه  مصفى البصرة :ــ
 صناعة التكرٌر فً المحافظة بشكل رئٌسً .

 
 وات المعدنٌة فً محافظة البصرة او ) اهام الحقول النفطٌة فً المحافظة(؟س/ ما ابرز الثر

 الجواب/ حقول الرمٌلة ــ حقول الزبٌر ــ ارطاوي ــ اللحٌس .
 

:ـــ وهو احد حقول النفط المهمة فً محافظة البصرة واحد اللحٌسـ ارطاوي ـــ  حقول الزبٌرــ  حقول الرمٌلة
 جانب اقتصادي مهم للمحافظة وللعراق بشكل عام .مواردها المعدنٌة الذي ٌشكل 

 
 نبذة تارٌخٌة عن محافظة البصرة :

 
       

                                      
 / ماذا كانت تعنً تسمٌة البصرة فً اللؽات القدٌمة؟1س                                    
                                      
 ( : كان للبصرة شان كبٌر فً العهد االسالمً ؟1تعلٌل )                                    
 ( : قٌام عتبة بن ؼزوان بتأسٌس مدٌنة البصرة ؟2تعلٌل )                                    
 ( : بلؽت البصرة اوج ازدهارها فً العصر العباسً ؟3)تعلٌل                                    
                                     

 ( : تعد البصرة اول والٌة اسالمٌة خارج حدود ــــــــــــ؟1فراغ )                                     
 ( : اسس عتبة بن ؼزوان مدٌنة البصرة فً عام ـــــــــــــــ ؟2فراغ )                                     
 ( :كانت ضاحٌة والٌة البصرة فً العهد العباسً هً ـــــــــــــــ ؟3فراغ )                                     

 سمى  البصرة فً السابق بـ ــــــــــــ واصبحت محافظة فً ــــــــــــ ؟( : كانت ت4فراغ )                          
 
 
 
 

 / جاء اسمها من اللؽة االرامٌة العراقٌة والتً تعنً منطقة الصرائؾ )اي البٌوت 1س 
 من القصب والطٌن(.                               

 
 كانت مركزا ادارٌا فً الوالٌات االسالمٌة . ( : النها1تعلٌل )
 ( : لتكون قاعدة ادارٌة وعسكرٌة للفتوحات االسالمٌة فً الشرق والخلٌج العربً .2تعلٌل)
 ( : النها كانت مركزا لتجارة العرب البحرٌة التً بلؽت الصٌن .3تعلٌل)

 
 ( : االبلة .     3فراغ )     هـ .            14( : 2(: الجزٌرة .              فراغ )1فراغ )
 . 1262لسنة  152( : لواء البصرة , قانون المحافظات رقم 4فراغ )

 
 
 
 
 
 

 االجىثخ
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 وال: ا

 ( اما العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً؟ / ضع عالمة )    (  امام العبارة الصحٌحة وعالمة )1س
 خطؤ / تنشر الهضاب فً االقسام الشمالٌة الشرقٌة من العراق ؟  1
 خطؤ  / تقع محافظة دهوك فً اقصى جنوب وطننا العراق ؟  2
 ؟  خطؤ / ٌعد مناخ محافظة اربٌل جزءا من المناخ الصحراوي 3
 صح .؟     / ٌعد رافد الخابور اول الروافد المؽذٌة لنهر دجلة 4
 خطؤ./ تل اسمر هو احد المعالم الحضارٌة لمحافظة دٌالى ؟ 5
 خطؤ ./ بنٌت االنبار فً عهد الملك نبوخذنصر ؟ 6
 خطؤ ./ الجسر العباسً هو احد االماكن االثارٌة فً محافظة مٌسان ؟ 7
 صح ./ ٌرتبط اسم محافظة صالح الدٌن بالقائد صالح الدٌن االٌوبً ؟ 1
 صح .حدى عجائب الدنٌا السبع ؟ / تعد الجنائن المعلقة ا2

 خطؤ ./ تعد تضارٌس محافظة بابل جزءا من منطقة الهضبة الؽربٌة ؟ 11
 صح .هـ ؟ 21/ بنى الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً محافظة واسط عام 11
 صح ./ تقع محافظة الدٌوانٌة فً الجزء الجنوبً االوسط من السهل الرسوبً؟ 12
 خطؤ ./ تقع محافظة النجؾ فً القسم الشرقً من وطننا العراق ؟ 13
 خطؤ ./ مدٌنة نفر احدى المدن االثرٌة فً محافظة السماوة ؟ 14
 صح ./ تعد مدٌنة الرسا احدى المدن التارٌخٌة فً محافظة ذي قار ؟ 15
 خطؤ ./ تقع محافظة مٌسان فً القسم الجنوبً الؽربً من وطننا العرق ؟ 16
 صح ./ البصرة من الوالٌات االسالمٌة التً تقع خارج حدود الجزٌرة ؟ 17
 

 / امأل الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها :2س
 ؟الجسر العباسًو  قلعة العمادٌةاما اهم معالمها   البحر المتوسط/ ٌعد مناخ محافظة دهوك جزءا من مناخ 1
 ؟ سوالؾو سرسنك/ من مصاٌؾ محافظة دهوك مصٌؾ 2
ومنطقة السهول  المنطقة الجبلٌة العالٌةسم التضارٌس فً محافظة اربٌل على قسمٌن رئٌسٌن هما / تق3

 ؟ابوالهض
 ؟ بازٌانو قندٌل/ من اشهر جبال محافظة السلٌمانٌة جبال 4
 ؟ ودربند دخان سرجنار/ من اهم مصاٌؾ محافظة السلٌمانٌة 5
واهم مدنها التارٌخٌة    الهضبٌةو  لمتموجةو االجبلٌة / تقسم التضارٌس فً محافظة نٌنوى على ثالثة اقسام 6

 ؟ نٌنوىو ونمرود كالح اشور
الهضبة و  السهل الرسوبًو  هضبة السهل الرسوبً/ تكون تضارٌس محافظة االنبار من ثالثة اقسام هً 7

 الؽربٌة ؟
 ؟ طرٌق خراسان/ كانت محافظة دٌالى تسمى فً العهدٌن العباسً والعثمانً بـ 1
 ؟ بورسباومدٌنة  كٌشهم المدن التارٌخٌة فً محافظة بابل مدٌنة  / ا2

 ؟ وجزٌرة بؽداد السٌاحٌة متنزه الزوراء/ من المناطق السٌاحٌة فً بؽداد 11
 ؟ شعلة النار الملتهبةوتعنً  كركر/ اسم كركوك مشتق من كلمة 11
 ؟ وحقل بدرة حقل االحدب/ تضم محافظة واسط العدٌد من الحقول النفطٌة اهمها 12
من محافظة النجؾ االشرؾ وتبلػ نسبتها حوالً  الشمالٌة الؽربٌةو  الؽربٌة/ تشمل الهضبة الؽربٌة االقسام 13
 من مساحة المحافظة ؟ 25%
 ؟القسم الجنوبً الؽربً من وطننا العراق/ تقع محافظة المثنى فً 14
 ؟ مدٌنة اٌسنو   مدٌنة نفر/ من اهم المدن االثارٌة فً محافظة الدٌوانٌة 15

 حل اسئلخ الىحذح االوىل 
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 ؟ ومدٌنة الرسا مدٌنة اور/ من اهم المدن االثارٌة فً محافظة ذي قار 16
 )رضً هللا عنه(؟ عمر ابن الخطاببأمر من الخلٌفة  هـ14عام  عتبة ابن ؼزوان/ اسس مدٌنة البصرة القائد 17
 ؟ سدة حدٌثةو  سد الرمادي/ من اهم مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة االنبار 11
 ؟ االرض المستوٌة التً الحجر فٌها/ معنى اسم السماوة هو  12
 

 / انسب المشارٌع التالٌة الى االنهار الرئٌسٌة :3س
 .نهر الفرات سد حدٌثة :                                          نهر دجلة سد دوكان : 

 نهر دجلة ..                                    الؽراؾ : نهر دجلة الزاب االسفل : 
 نهر الفرات .شط الدؼارة :                                 نهر دجلة .  سد دربند دخان : 

 .نهر دجلة سدة الكوت : نهر دجلة .                                           الخابور : 
 .نهر الفرات شط الشامٌة :                                       نهر دجلة .نهر العظٌم :  

 نهر الفرات .شط العباسٌة : نهر دجلة .                                    بحٌرة حمرٌن : 
 نهر دجلة .سدة العمارة : 

 
 عرؾ ما ٌاتً ؟ /4س
محافظة دهوك وهو مشٌد بالحجر على نهر وهو احد االماكن االثارٌة التً توجد فً / الجسر العباسً :ــ 1

 الخابور فً قضاء زاخوا وٌمتاز بهندسة معمارٌة من حٌث البناء .
 وهو احد روافد نهر دجلة وٌجري بٌن محافظتً دهوك واربٌل ؟ / الزاب الكبٌر :ــ2
اسسها  وهً احدى المدن التارٌخٌة فً محافظة نٌنوى وهً ثانً عواصم االشورٌٌن / نمرود )كالح( :ــ3

 شلمناصر االول واشهر معالمها التارٌخٌة الزقورة .
عدة ) سامراء ــ  بأسماءوهً احدى المدن التارٌخٌة  فً محافظة صالح الدٌن وسمٌت  / مدٌنة سامراء :ــ4

 وسومرا ــ سر من رأى ( ونقلت الٌها العاصمة العباسٌة من بؽداد فً عهد الخلٌفة المستعصم باهلل .
وهو احد مشارٌع السٌطرة والخزن فً محافظة االنبار وٌقع على نهر الفرات شمال مدٌنة  ــ/ سد حدٌثة :5

 حدٌثة تقع خلفة بحٌرة حدٌثة .
وهً احدى المدن التارٌخٌة فً محافظة بابل وكان للمدٌنة اهمٌة فً الدٌانة البابلٌة النها تعد  / بورسبا :ــ6

 مركزا لعبادة االله )نابو( .
وهو احد المواقع التارٌخٌة فً مدٌنة كربالء المقدسة وسمً بهذا االسم نسبة  )خان الربع( :ــ / خان النخٌلة7

 الى النه ٌقع تقرٌبا فً ربع المسافة بٌن كربالء والنجؾ ؟
وهو احد الروافد المؽذٌة لنهر دجلة ٌجري فً االقسام الوسطى من سطح محافظة دهوك وٌعد  / الخابور :ــ8

 االقتصادٌة . نشطةلألالشرٌان الحٌوي 
وهو احد روافد نهر دجلة وٌمر فً محافظة السلٌمانٌة واربٌل وكركوك وٌعد المصدر  / الزاب الصؽٌر :ــ9

 الزراعٌة والصناعٌة . لألنشطةالرئٌسً 
 ما بٌن المٌاهوهً احدى مشارٌع السٌطرة والخزن الواقعة على نهر دجلة وتتحكم فً توزٌع  / سدة الكوت :ــ11

 تً واسط ومٌسان وذي قار .محافظ
 

 / تكلم عن اهم المراقد الدٌنٌة فً محافظة كربالء المقدسة . 5س
تضم مرقد االمام الحسٌن )ع( سبط النبً محمد )ص( وابنائه )ع( وشهداء  الروضة الحسٌنٌة :/ 1الجواب/ 

 هـ61واقعة الطؾ عام 
وتضم مرقد االمام العباس )ع( بن علً ابن ابً طالب ابو الفضل  الذي استشهد فً  / الروضة العباسٌة :2   

 هـ , كما توجد فً المحافظة مراقد دٌنٌة اخراى.61واقعة الطؾ عام 
 

 / عدد اهم االماكن الحضارٌة الدٌنٌة التً تشتهر بها محافظة بؽداد . 6س
 / خفاجً ــ واشجالً .4تل الضباعً .        /3/ مملكة اشنونا .       2/ تل حرمل .     1الجواب/ 

 / مدٌنة عقرقوؾ والمدائن .7/ مدٌنة سبار .      6/ تل محمد .     5
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 / تكلم عن محافظة كركوك تارٌخٌا وعن اهم المعالم الحضارٌة فٌها .  7س
وتعنً شعلة النار الملتهبة , وقد عثر فٌها على العدٌد من المعابد  اسم كركوك مشتق من كلمة )كركر(الجواب/ 

 (سنة ق.م .3511والقصور والنصوص القانونٌة المدونة بالخط المسماري والتً تعود الى حوالً )
ومن اهم ماٌمٌز كركوك قلعتها الشاخصة والتً تضم فً ثنٌاها معالم المنطقة القدٌمة كموقع جرمو وسوق 

م 1276م وفً عام 1172قع بجانب القلعة , كانت كركوك لواء تابع الى والٌة الموصل عام كركوك الذي ٌ
استبدل اسمها من لواء كركوك الى محافظة كركوك ومن اشهر المعالم الحضارٌة فٌها موقع جرحوا وسوق 

 كركوك.
 

 / تكلم عما ٌؤتً :8س
 / الموارد المائٌة  فً محافظة السلٌمانٌة 1

 مصادر المٌاه فً محافظة السلٌمانٌة بٌن ) سطحٌة وجوفٌة وعٌون وٌنابٌع(:تتنوع الجواب/ 

 : ًٌمكن تقسٌم مصادر المٌاه فً المحافظة على النحو االت 
 / المٌاه السطحٌة : 1

 ج / نهر العظٌم :           ب /نهر دٌالى ) سٌروان( :        أ / الزاب الصؽٌر 
 / مٌاه العٌون والٌنابٌع :2 

فً محافظة السلٌمانٌة العدٌد من العٌون والٌنابٌع التً تتعدد استعماالتها ما بٌن الزراعٌة والصناعٌة , تنتشر 
 فضال عن بعضها ٌشكل موقعا مهما للسٌاحة واالصطٌاؾ .

 
 / الثروات المعدنٌة فً محافظة نٌنوى . 2 

منطقة مها ) الكبرٌت , والفوسفات( فً تشتهر محافظة نٌنوى بتوفر العدٌد من الثرواة المعدنٌة ومن اهالجواب/ 
 المشراق , كما تضم حقوال كبٌرة لإلنتاج النفط اهمها حقول )عٌن زالة وبطمة والقٌارة(.

 
 / الموارد المائٌة فً محافظة كركوك . 3

 تقسم الموارد فً محافظة كركوك على قسمٌن رئٌسٌن هما :الجواب/ 
 وافد التً تجري فً المحافظة واهمها :تتمثل باألنهار والر / المٌاه السطحٌة :1

  العظٌم ::                  الزاب الصؽٌر
تنبع هذه المٌاه من سفوح الجبال والمرتفعات وٌعتمد فً توزٌعها الجؽرافً على كمٌة  / العٌون والٌنابٌع :2

والسٌما فً )حمرٌن وكانً االمطار الساقطة اذ تزداد بزٌادتها وتتركز هذه  المصادر فً اؼلب اقسام المحافظة 
ودومٌالن( اما بالنسبة لمشارٌع السٌطرة والخزن فتتمٌز المحافظة بوجود عدد من المشارٌع من اهمها )سد 

 الدبس ومشروع ري الحوٌجة على الزاب الصؽٌر ( .
 
 / التضارٌس فً محافظة صالح الدٌن . 4

تتمٌز  تضارٌس محافظة صالح الدٌن بموقعها الفاصل مابٌن المنطقة المتموجة شماال ومنطقة السهل الجواب/ 
 الرسوبً جنوبا وتنتشر علٌها العدٌد من المظاهر التضارٌسٌة .

  : ًالى كم قسم تقسم التضارٌس فً صالح الدٌن((.ٌمكن تقسٌم مظاهر التضارٌس الى ما ٌات (( 
 / السهل الرسوبً :3             / هضبة الجزٌرة :2            / المنطقة المتموجة :1
 
 / الصناعة فً محافظة بؽداد . 5

   / صناعة الزٌوت النباتٌة .3/ الصناعات الؽذائٌة .     2/ الؽزل والنسٌج القطنً .     1الجواب/ 
 / صناعات التكرٌر .5/ الصناعات الجلدٌة .      4
 
 / الثروات المعدنٌة فً محافظة البصرة . 6

 الجواب/ تحتوي على مجموعة من حقول النفط منها حقول الرمٌلة ــ حقول الزبٌر ــ ارطاوي ــ اللحٌس .
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 / خذ خرٌطة صماء للعراق محدد علٌها المواقع االتٌة :5س
 / هور الحوٌزة  5/ سدة الهندٌة         4/ سدة الكوت        3/ نهر الفرات      2/ نهر دجلة       1
 / بحٌرة الثرثار2/ حقول النفط فً محافظة كركوك      1/ سدة دٌالى        7/ هور الحمار       6

 بحٌرة حمرٌن . 12/ الزراب االعلى      11/ بحٌرة الحبانٌة        11
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 مجتمعنا العراقً :
 اوال : مفهوم المجتمع العراقً :

)المجتمع العراقً( : هو مجموعة من االفراد ٌعٌشون على ارض العراق وتربطهم روابط تارٌخٌة  تعرٌفه :
 واجتماعٌة اصٌلة كما موضح فً الشكل االتً :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وٌتألؾ مجتمعنا العراقً من )قومٌات متعددة( عاشت على ارض العراق فً سهولة وجبالة واهواره وصحارٌه 
 متساوون جمٌعا فً الحقوق والواجبات . منذ العصور القدٌمة وهم

 
 ثانٌا : مكونات المجتمع العراقً :

 س/ عدد مكونات المجتمع العراقً , او ) ممن ٌكون المجتمع العراقً ( ؟
 الجواب/ 

 / العرب :1
وٌقطنون اؼلب محافظات العراق وٌتمٌز العرب بإرثهم االجتماعً والحضاري االصٌل فضال عن العادات 

 العربٌة االصٌلة , وٌعٌش هذا المكون بانسجام وتعاون مع المكونات االخرى . والتقالٌد
 / االكراد :2

ولهم عادات وتقالٌد اجتماعٌة ممٌزة نابعة من حضارة الشعب الكردي وتارٌخه وٌقطنون فً االقسام الشمالٌة من 
نب مع اخوتهم العرب وطننا العراق فضال عن وجودهم فً محافظات وطننا االخرى وٌعٌشون جنبا الى ج

 وؼٌرهم من اطٌاؾ وطننا .
 / التركمان :3

 ولهم موروث اجتماعً قدٌم ٌتعلق بعاداتهم وتقالٌدهم االجتماعٌة وٌقطنون فً االقسام الشمالٌة
 من العراق والسٌما فً محافظة كركوك التً تشكل الؽالبٌة العظمى من االعداد التركمان . 

 
 

 الىحذح الثبوُخ
جمزمعىب العشاقٍ ) مفهىمه ــ مكىوبره ــ الشواثط الزبسخيُخ 

واالجزمبعُخ ـــ القُم ادلذوُخ العشاقُخ السبمُخ ــ قضبَب 
 اجزمبعُخ عبمخ (
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 / الكلدان واالشورٌٌن والسرٌان واالرمن : 4
من مكونات المجتمع العراقً وقد عاشوا على ارض الوطن منذ اقدم العصور واسهموا فً صنع الحضارة 

 العراقٌة العظمى )االشورٌة والكلدانٌة (.
 / االٌزٌدٌة :5

 لدٌانة االٌزٌدٌةٌعد االٌزٌدٌٌن احد من مكونات المجتمع العراقً وترجع تسمٌتهم  نسبة الى ا
 واندمجوا مع المجتمع العراقً منذ االزل واسهموا فً الدفاع عن الوطن وٌتواجد اؼلب هذا

 المكون فً محافظتً ) نٌنوى وكركوك( .
 / الشبك :6

وهو مكون نعتز بوجوده ضمن مكونات المجتمع العراقً وٌزداد تواجدهم فً المحافظات الشمالٌة والسٌما 
 د امتاز هذا المكون بعادات وتقالٌد ممٌزة عكست حبهم للتعاٌش السلمً محافظة )نٌنوى( وق

 مع جمٌع المكونات  االخرى فضال عن وجود لؽة خاصة بهم . 
 / الصابئة :7

ٌعد هذا المكون من الطوائؾ الدٌنٌة القدٌمة فً المجتمع العراقً وتتركز مناطق سكنهم فً االؼلب فً 
بالقرب من االنهار , وذلك لالهٌتها فً معتقداتهم الدٌنٌة , ولهم دور مهم فً المحافظات وسط العراق وجنوبه و

 الدفاع عن الوطن .
 

 حول مكونات المجتمع العراقً(و                اجىثـــــخ ) لخ ــــاسئ                        

 
 

 س/ بماذا ٌمتاز العرب باعتبارهم احد مكونات الشعب العراقً ؟
 .وٌتمٌز العرب بإرثهم االجتماعً والحضاري االصٌل فضال عن العادات والتقالٌد العربٌة االصٌلةالجواب/  

 
 من العراق ؟ المناطق الشمالٌةفراغ / ٌسكن االكراد الذٌن هم احد مكونات المجتمع العراقً فً 

 من العراق ؟ االقسام الشمالٌةفراغ / ٌقطن التركمان فً 
 ؟  االشورٌة والكلدانٌةفراغ / صنع الكلدان واالشورٌٌن والسرٌان واالرمن حضارة عظٌمة تمثلت بـ 

 
 تعلٌل / سمً المكون االٌزٌدي بهذا االسم )االٌزٌدٌة( ؟

 الجواب/ نسبة الى دٌانتهم االٌزٌدٌة .
 

 ؟ نٌنوى ودهوكفراغ / ٌتواجد اؼلب المكون االٌزٌدي فً محافظتً 
 ؟ محافظة نٌنوىفراغ / ٌزداد تواجد الشبك فً المحافظات الشمالٌة والسٌما 

 
 س/ بماذا امتاز الشبك باعتبارهم احد مكونات الشعب العراق ؟

امتاز هذا المكون بعادات وتقالٌد ممٌزة عكست حبهم للتعاٌش السلمً  مع جمٌع المكونات  االخرى الجواب/ 
 فضال عن وجود لؽة خاصة بهم .

 
بالقرب من  وسط العراق وجنوبهالصابئة فً العراق فً فً اؼلب محافظات  نفراغ / تركزت مناطق سك

 ؟االنهار
 

 تعلٌل / تركز الصابئة فً المناطق القرٌبة من االنهار ؟
 الجواب/ وذلك لالهٌتها فً معتقداتهم الدٌنٌة .
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 ثالثا : الروابط التارٌخٌة واالجتماعٌة للمجتمع العراقً :
 عدد اهم الروابط التارٌخٌة واالجتماعٌة التً ٌمتاز بها المجتمع العراقً ؟س/ 

 الجواب/ 
 / التنوع الثقافً :1

ٌمتاز سكان وطننا بالتنوع الثقافً اذ نجد ان لكل قومٌة وطائفة لها تراث ثقافً وهذا نابع من التنوع وقد ادى هذا 
 التنوع الى تعزٌز روح االخوة بٌن تلك القومٌات .

 العادات والتقالٌد : /2
ان عادات وتقالٌد العراقٌٌن هً امتداد للعادات والتقالٌد التارٌخٌة فهم ٌحملون الصفات الفكرٌة واالخالقٌة التً 

 حملها اجدادهم وكلها نابعة ن الدٌن االسالمً او االدٌان السماوٌة االخرى .
 / اللؽة والدٌن :3

فً جمٌع انحائه فنجد هناك )اللؽة العربٌة ــ واللؽة الكردٌةــ  ٌمتاز سكان وطننا العراق بالتنوع اللؽوي
والتركمانٌة ــ والسرٌانٌة( وؼٌرها من اللؽات التً ٌتكلم بها ابناء وطننا وقد نص دستور وطننا على احترام 

 جمٌع االدٌان والطوائؾ العراقٌة بكل انواعها .
 / التارٌخ المشترك :4

ان تارٌخ وطننا نابع من التارٌخ االسالمً و االدٌان السماوٌة االخرى فنجدهم دائما ٌقفون صفا واحدا فً 
مواجهة التحدٌات واالخطار التً نواجهها الٌوم وهذا ما نجده واضحا من خالل وقفة ابناء وطننا بجمٌع اطٌافة 

 فً محاربة االرهاب .
 / التسامح ونبذ العنؾ :5

من ابرز الصفات التً ٌتمٌز بها ابناء وطننا وبجمٌع  اطٌافه اذ نجدهم ٌسعون الى التعاٌش  وهو التسامح :
السلمً مع االخرٌن بكرامة وسالم بعٌدا عن العنؾ ونبذ الخالفات والتحدٌات واعتماد ثقافة الحوار مع االخرٌن 

 لتً تجمعهم .واحترام الرأي االخر واحترام العادات والتقالٌد االجتماعٌة والتارٌخٌة ا
 

 رابعا : حقوق المواطن العراقً :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا : القٌم المدنٌة العراقٌة السامٌة :
 س/ ماهً القٌم المدنٌة التً تربط المجتمع العراقً ؟

 االمانة ــ التعاون ــ الوفاء بالعهد ــ االٌثار ــ الكرم( . م العمل ــ الصدق ــالجواب/ ) احترا
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 احترام العمل :/ 1
 هو النشاط الذي ٌقوم به االنسان من اجل تحقٌق هدؾ معٌن ,  العمل :

والعمل هو اساس تقدم االمم والمجتمعات وعن طرٌقة بنٌت الحضارات البشرٌة , وٌعد العمل واجبا على 
ب  , ولهذا احترم االنسان النه لوال العمل لما استطاع االنسان العٌش  وتلبٌة احتٌاجاته من مأكل وملبس ومشر

العراقٌون بكل مكوناتهم العمل , وعملوا على تأدٌته بأمانه واخالص النه ٌمثل مصدر قوتهم وكرامتهم لذا اصبح 
العراقً ٌتحمل المسؤولٌة , ولدٌه مشاعر احترام الواجب والدفاع عن الحق , ولقد اهتمت جمٌع الدول بالعمل , 

 ه االمن والرفاهٌة واالستقرار .النه  ٌبنً مجتمعا سلٌما وٌحقق ألفراد
 

 تعلٌل / ٌعد العمل واجبا على االنسان ؟
 الجواب/ النه لوال العمل لما استطاع االنسان العٌش وتلبٌة احتٌاجاته من مأكل ومشرب وملبس .

 
 تعلٌل / احترم العراقٌون العمل وعملوا على تؤدٌته بؤمانه واخالص ؟

 متهم .الجواب/ النه ٌمثل مصدر قوتهم وكرا
 

 تعلٌل / اهتمت جمٌع الدول بالعمل ؟
 الجواب/ النه ٌبنً مجتمعا سلٌما وٌحقق ألفراده االمن والرفاهٌة واالستقرار .

 
 / الصدق :2

 هو قٌمة علٌا ال ؼنى عنها من اجل استمرار العالقات االنسانٌة الطٌبة من الناس . تعرٌفه :
 

 التمسك بالصدق واهمٌته ؟س/ لماذا اكدت جمٌع االدٌان السماوٌة  على 
الجواب/ النه ٌنقً االنسان من الضرر , وٌحمٌه من المخاطر كما قٌل ) فً الصدق النجاة( , وٌبعده عن 

 الصفات الؽٌر جٌدة مثل )الكذب والؽش ( .
 

 س/ ما فوائد الصدق ؟
 ) فً الصدق النجاة(. وٌحمً االنسان من المخاطر كما قٌل /2/ ٌنقً االنسان من الضرر.        1الجواب/   

 وٌبعد االنسان عن الصفات الؽٌر جٌدة مثل )الكذب والؽش ( . /3
 

 . الكذب والؽشفراغ / من الصفات الؽٌر جٌدة التً ٌبعد الصق عنها االنسان هً 
 
 / االمانة :3

اسرارهم هً احدى صور الوفاء والصدق عند االنسان , وتعنً المحافظة على ممتلكات الناس وحفظ  تعرٌفها :
. 

 . هً االمانةفراغ / احد اهم الصفات الجٌدة والنبٌلة التً عرفها المجتمع العراقً بكل اطٌافه 
 

 س/ هناك عدة انواع لألمانة , عددها فقط ؟
 / االمانة فً المحافظة على المال العام .2/ االمانة فً انجاز العمل .        1الجواب/  

 / االمانة فً حفظ االسرار .4       / االمانة فً نقل الكالم .     3
 

 س/ ماهً الدروس التً ٌتعلمها انسان من االمانة ؟
 / المحافظة على ممتلكات االسرة .2/ المحافظة على الممتلكات الشخصٌة .        1الجواب/   

 / المحافظة على ممتلكات الناس .4/ المحافظة على ممتلكات المدرسة .           3
 على ممتلكات الوطن . / المحافظة5
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 / التعاون :4
 : ٌعنً مساعدة االفراد بعضهم لبعض فً مختلؾ جوانب الحٌاة .تعرٌفه 

 
 تعلٌل / التعاون صفة اجتماعٌة الٌمكن االستؽناء عنها فً اي جماعة او مجتمع ؟
 ومساندتهم .الجواب/ الن االنسان ؼٌر قادر دائما على انجاز اموره بل ٌحتاج الى دعم االخرٌن 

 
 س/ لماذا اكدت جمٌع االدٌان السماوٌة والحضارات البشرٌة على التعاون ؟

 الجواب/  
 / الن االنسان ؼٌر قادر على انجاز اموره لوحدة بل ٌحتاج الى دعم االخرٌن ومساندته .1
 / دورة فً تقوٌة العالقات االجتماعٌة بٌن الناس .2
 

 ها ؟س/ للتعاون فوائد عدٌدة , ماهً عدد
 / السرعة فً انجاز العمل .2/ تقوٌة اوصر المحبة بٌن الناس .       1الجواب/    

 / زٌادة التكاتؾ بٌن الناس .4/ تنظٌم الوقت .        3
 
 / الوفاء بالعهد :5

 ٌعنً ان ٌكون االنسان صادقا فً وعوده وعهوده مع االخرٌن فً القول والفعل . تعرٌفه :
 

 ؟) بمن ٌتفاخر العراقٌٌن(تعلٌل / ٌتفاخر العراقٌٌن بٌن الشعوب 
 الجواب/ الن لدٌهم صفة الوفاء بالعهد .

 
 س/ للوفاء بالعهد فوائد عدٌدة , عددها ؟

 / تقوٌة اواصر التعاون فً المجتمع .2/ زٌادة ثقة بٌن االفراد .       1الجواب/ 
 / انتشار الصدق .     4/ طمأنٌنة الفرد واستقراره .       3
 
 / االٌثار :6

هو تقدٌم منفعة االخرٌن ومصلحتهم على منافعنا ومصالحنا , وهو من الصفات الحسنة وهو عكس  تعرٌفه :
 االنانٌة .

 تعلٌل / اكدت جمٌع االدٌان السماوٌة على االٌثار ؟
 ً عن حاجاته من اجل تلبٌة حاجات االخرٌن .الجواب/ النه ٌدفع االنسان للتخل

 
 س/ لإلٌثار فوائد عدٌدة , ماهً عددها ؟

 الجواب/ 
 / ٌزٌد االلفة والمحبة بٌن الناس .3/ ٌعلم الصبر .       2/ ٌعلم االنسان حب مساعدة االخرٌن .          1
 / ٌربً االنسان على الكرم .4
 
 / الكرم :7

 االنسان من ممتلكاته الخاصة لألخرٌن من دون ان ٌحصل على مقابل .هو ان ٌعطً  تعرٌفة :
 

 تعلٌل / الكرم صفة جٌدة ٌتفاخر بها العراقٌون دوما والسٌما كرم الضٌافة ؟
 الجواب/ الن العراقٌون منذ القدم ٌفرحون عندما ٌأتٌهم الضٌؾ وٌسارعون الى تقدٌم كل 

 ما عندهم الٌة .
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 للكرم فوائد عدٌدة , عددها ؟ /س
 الجواب/ 

 / ٌزٌد احترام الفرد بٌن الناس .3/ ٌعلم االنسان الصبر .       2/ ٌزٌد المودة والمحبة بٌن الناس .          1
 / ٌرسخ الطمأنٌنة وراحة النفس عند الفرد .     4
 

 تعلٌل / ٌجب على االنسان ان ٌفرق بٌن الكرم والتبذٌر ؟
 ن التبذٌر ٌؤدي الى ضٌاع الوقت والجهد والمال .الجواب/ ال

 
 سادسا : قضٌا اجتماعٌة عامة :

 / احترام القانون والنظام فً المجتمع :أ 
 وهو مجموعة من االفراد ٌعٌشون فً مكان معٌن . المجتمع :ــ

 
 ؟ هً القانونفراغ / لقد وجد االنسان ان الطرٌقة المناسبة لتنظٌم حٌاة الناس وحل الخالفات والمشكالت 

 
 س/ للقوانٌن فوائد عدٌدة , ما فوائد القانون عددها ؟

 الجواب/ 
 / المحافظة على االمن واالستقرار فً المجتمع .2/ تحقٌق العدالة والمساواة بٌن الناس .    1
 الممتلكات الخاصة والعامة , وحماٌة حرٌة الفرد فً المجتمع ./ حماٌة 3
 / تحقٌق التقدم ومواكبة التطور فً جمٌع مجاالت الحٌاة .4
 

 تعلٌل / ٌجب على االنسان احترام القوانٌن واالنظمة فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ؟
الجواب/ الن احترام القوانٌن ٌؤدي الى حماٌة حقوقه وحرٌته , كما ٌعبر عن وعً االنسان والتزامه بأخالق 

 واداب المجتمع الذي ٌعٌش فٌه .
 

 ب/ احترام الوقت وتنظٌمه :
 تعلٌل / ٌعد الوقت من االمور المهمة لدى كل فرد ؟

اؼلب االشٌاء ٌمكن تعوٌضها  اال الوقت فهو ٌذهب الجواب/ النه ٌرتبط بمختلؾ جوانب حٌاة االنسان  , والن 
 وال ٌعود .

 
 س/ فوائد تنظٌم الوقت او )تنظٌم االنسان لوقته له فوائد مهمة ( ؟

 / تحقٌق الفائدة والنجاح .    3/ توفر الجهد .             2/ انجاز االعمال بدقة .            1الجواب/ 
 / تحقٌق التقدم والتطور للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه .5    / الشعور بالراحة والطمأنٌنة.    4
 

 تعلٌل / كلما سعى االنسان الى احترام وقته وتنظٌمه كلما زاد احترامه وتقدٌره بٌن الناس ؟
 لجواب/ الن تنظٌم الوقت دلٌل على وعً االنسان ونجاحه فً الحٌاة .

 
 نعرؾ احترام االنسان للوقت ؟ ما الطرق التً ٌمكن بواسطتها ان س/

 الجواب/ 
 / االستفادة من وقت الفراغ بأمور جٌدة .2/ احترامه بالمواعٌد بدقة .            1
 / احترام اوقات االخرٌن .3
 

 ج/ عدم االسراؾ :
 ٌعنً استعمال االشٌاء بكثرة من دون حاجة الى ذلك . االسراؾ :ــ
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 ) اهم جوانب االسراؾ فً حٌاة االنسان( ؟ س/ اعط امثلة تبٌن معنى االسراؾ او
الجواب/ ) االسراؾ فً المأكل ــ المشرب ــ الملبس ــ المسكن ــ الكالم ــ السهر ــ النوم ـــ الماءــ الكهرباء ــ 

 والمال ــ الوقت ( .
 

 س/ لماذا ٌعد االسراؾ من االمور المضرة بالفرد والمجتمع ؟
ٌأدي الى التأثٌر فً صحة االنسان وقد ٌؤدي الى مرضه والسراؾ فً  الجواب/ الن االسراؾ فً المأكل

 استعمال الماء والكهرباء ٌحرم االخرٌن منهما .
 

 د/ المحافظة على البٌئة وحماٌتها :
 هً المكان الذي ٌعٌش فٌه االنسان وعناصر البٌئة وهً االرض والهواء والماء . بٌئة االنسان :ــ

 
 ٌعٌش بها االنسان ؟ س/ ما انواع البٌئة التً

 الجواب/ بٌئة البٌت ــ بٌئة المدرسة ــ بٌئة محلٌة ــ بٌئة االماكن العامة .
 

 س/ عناصر البٌئة  ماهً عددها ؟
 الجواب/ االرض ــ الماء ــ الهواء .

 
 س/ ما الطرق التً ٌمكن بواسطتها حماٌة البٌئة والمحافظة علٌها ؟

 / عدم قطع االشجار واالزهار والنباتات وعدم االضرار بها النها تحمً االنسان1الجواب/ 
 من الحر ومن البرد ومن الؽبار فضال عن جمالٌتها وفوائدها العدٌدة . 
/ المحافظة على نظافة البٌئة سواء كانت بٌئة االسرة او المدرسة او االماكن العامة ورمً النفاٌات فً االماكن 2
 خصصة لها .الم
/ المحافظة على الماء وحماٌته من التلوث وذلك عن طرٌق حماٌة البحار واالنهار ومصادر المٌاه من النفاٌات 3

 والمخلفات المضرة بحٌاة االنسان .
/ المحافظة على الهواء النقً وذلك عن طرٌق االبتعاد عن كل ما ٌضر الهواء مثل اشعال النٌران لؽرض اللهو 4

 اٌات فً االماكن العامة .او حرق النف
 

 هـ / المحافظة على الممتلكات العامة :
 وهً جمٌع الممتلكات العائدة للدولة والمجتمع . الممتلكات العامة :ــ

 
 تعلٌل / ان جمٌع االدٌان تحرم االعتداء على الممتلكات العامة وتخرٌبها والعبث فٌها او سرقتها ؟

 اجل خدمة جمٌع الناس .الجواب/ الن هذه الممتلكات وجدت من 
 

 س/ عدد اهم انواع الممتلكات العامة او ) اعط امثلة على الممتلكات العامة (؟
الجواب/ المستشفٌات العامة ــ المدارس ــ المعاهد ــ الجامعات ــ الشوارع ــ الطرق ــ الجسور ــ الحدائق ــ 

 المتنزهات العامة وؼٌرها( .
 

اطنٌها الى ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة  واالمتناع عن االضرار س/ تقوم جمٌع الدول بتوجٌه مو
 بها؟

 الجواب/ الن المحافظة على الممتلكات العامة صفة من صفات المجتمعات المتقدمة وهً دلٌل 
 على وعً المواطنٌن ودلٌل امانته وحرصة واخالصه للوطن .  

 نً ووطنً ؟س/ تعد المحافظة على الممتلكات العامة واجب دٌ
 الجواب/ ان جمٌع االدٌان تحرم االعتداء على الممتلكات العامة وتخرٌبها والعبث فٌها او سرقتها.
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 / ضع عالمة )صح( اما العبارة الصحٌحة وعالمة)خطؤ( امام العبارة الخاطئة فٌما ٌاتً ؟1س
 . صح ./ ٌتألؾ مجتمعنا العراقً من قومٌات متعددة 1
 . خطؤ . نٌنوى ./ ٌتركز الشبك فً محافظات وطننا العراق وجنوبه والسٌما محافظة البصرة 2
 . صح ./ ٌتركز الصابئة فً محافظات وسط وجنوب العراق بالقرب من االنهار 3
 . صح ./ تعد صفة التسامح من ابرز صفات التً ٌتمٌز  بها ابناء وطننا وبجمٌع اطٌافه 4
 

 / امأل الفراؼات االتٌة :2س
والتارٌخ  واللؽة والدٌن والعادات والتقالٌد التنوع الثقافً/ من الروابط التارٌخٌة واالجتماعٌة  للمجتمع العراقً 1

 المشترك .
 . االشٌاء بكثرة من دون الحاجة الى ذلكٌعنً استعمال / االسراؾ 2
والمحافظة  والمحافظة على نظافة البٌئة عدم قطع االشجار/ من الطرق الواجب اتباعها للمحافظة على البٌئة 3

 على الماء .
 . هً امتداد للعادات والتقالٌد التارٌخٌة/ ان العادات والتقالٌد الخاصة بأبناء وطننا العراق 4
 من االنهار وذلك لالهٌتها الدٌنٌة .ة بالقرب / ٌتركز الصابئ5
 
 /  4س
هو مجموعة من االفراد ٌعٌشون على ارض العراق وتربطهم روابط تارٌخٌة واجتماعٌة / المجتمع العراقً :  1

 اصٌلة
 احد من مكونات المجتمع العراقً وترجع تسمٌتهم  نسبة الى الدٌانة االٌزٌدٌة / االٌزٌدٌة :2 

 المجتمع العراقً منذ االزل واسهموا فً الدفاع عن الوطن وٌتواجد اؼلب هذاواندمجوا مع 
        المكون فً محافظتً ) نٌنوى وكركوك( 

 هو قٌمة علٌا ال ؼنى عنها من اجل استمرار العالقات االنسانٌة الطٌبة من الناس .  / الصدق :3 
 جوانب الحٌاة .ٌعنً مساعدة االفراد بعضهم لبعض فً مختلؾ  / التعاون :4 
 
 / تكلم عن :5س
 / احترام القانون والنظام بالمجتمع : 1

 عدٌدة , ما فوائد القانون عددها للقوانٌن فوائد وهو مجموعة من االفراد ٌعٌشون فً مكان معٌن .الجواب/ 
 / المحافظة على االمن واالستقرار فً المجتمع .2/ تحقٌق العدالة والمساواة بٌن الناس .    1
 حماٌة الممتلكات الخاصة والعامة , وحماٌة حرٌة الفرد فً المجتمع . /3
 / تحقٌق التقدم ومواكبة التطور فً جمٌع مجاالت الحٌاة .4
 / التسامح :2

وهو من ابرز الصفات التً ٌتمٌز بها ابناء وطننا وبجمٌع  اطٌافه اذ نجدهم ٌسعون الى التعاٌش السلمً  الجواب/
وسالم بعٌدا عن العنؾ ونبذ الخالفات والتحدٌات واعتماد ثقافة الحوار مع االخرٌن واحترام مع االخرٌن بكرامة 

 الرأي االخر واحترام العادات والتقالٌد االجتماعٌة والتارٌخٌة التً تجمعهم .
سان  النه ٌرتبط بمختلؾ جوانب حٌاة االنالمهمة لدى كل فرد ٌعد الوقت من االمور  / احترام الوقت وتنظٌمه :3

 ., والن اؼلب االشٌاء ٌمكن تعوٌضها  اال الوقت فهو ٌذهب وال ٌعود

 حل اسئلخ الىحذح الثبوُخ 
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 مت حبمذ اهلل 

 وصعذ جمبوب
 (07802755620يف الىجف االششف ـــ ادلشخبة ) 

 ورهذي اىل اسواح شهذاء العشاق
 مه احلشذ الشعجٍ والقىاد االمىُخ الزَه ضحىا ثذمبئهم

 ادلشثٍ((و )) األة  سوح وهذَخ اىل
 االسزبر

 ججبس عجذ احلسني الذاَىٍ
 

 


