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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 : مفتاح كتاب االجتماعيات مالحظة مهمة

 الدول المجاورة للمحافظات العراقية . وموقع المحافظات  على حفظ جميع المحافظات على انها تعاريف وكذلك التركيز -1
 
 يقسم مناخ العراق الى اربعة اقسام -2
  ممطر مع تساقط الثلوج شتاءا معتدل صيفا.مناخ البحر المتوسط يتمثل في دهوك أربيل السليمانية يمتاز بكونه بارد 
  مناخ السهوب االنتقالي يتمثل في محافظة نينوى و كركوك وهو مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط الذي يتركز في األقسام

 الشمالية من المحافظة وبين المناخ شبه الصحراوي في الجنوب .
  بغداد.المناخ شبه الصحراوي الذي يسود في صالح الدين و 
  المناخ الصحراوي الذي يسود باقي محافظات العراق في غرب ووسط وجنوب العراق يمتاز بكونه حار جاف صيفا معتدل

 شتأء مع امطار متذبذبة.وبذلك استطعنا معرفة مناخ جميع محافظات العراق وال داعي لالرباك في موضوع المناخ.
 
 بسبب المناخ ووفرة المياه وخصوبة التربة. )الجواب(/أي محافظة يكون أي سوال يكون بصيغة تنوع النشاط الزراعي في  -3

 )مثال( تنوع النشاط االقتصادي في أربيل.
 
أي سوال بصيغة عدد اذكر بين المحاصيل الزراعية في أي محافظة ومتعرفه التتركه اكتب المحاصيل الغذائية والمحاصيل  -4

 الصناعية.
 
اهم الصناعات في اي محافظة ومتعرفه التتركه اكتب الصناعات االنشائية والصناعات أي سوال بصيغة عدد اذكر بين  -5

 الغذائية.
الزراعية والصناعية كما ان بعضها يشكل  استعماالتها تعدد اكتب بسببأي سؤال بصيغة لمياه العيون والينابيع اهمية كبيرة  -6

 موقعا مهما للسياحة واالصطياف.
 
ؤال بخصوص وجود العديد من المرافق السياحية في دهوك او أربيل او السليمانية مثال تتميز السليمانية بوجود العديد أي س -7

 من المرافق السياحية / يكون الجواب بسبب مناخ المحافظ المعتدل صيفا وجمال الطبيعة ووجود العديد من العيون والينابيع.
 
 بكتابة جميع المدن في هذا الفراغ  ولم يذكر احدى المدن عليكالتاريخية  المدن المواقع او فراغ يخص أي -8

 .خان الربع()قصر االخيضر وخان النخيلة او مثال من المواقع التاريخية في محافظة كربالء 
 
 التركيز على األماكن التأريخية واالثرية في المحافظات العراقية. -9
 

 التركيز على األسماء التي سميت بها المدن العراقية. -10
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 التركيز على الثروات المعدنية وحقول النفط في المحافظات العراقية. -11
 

 حفظ المرافق السياحية. -12
 

 االنتباه السماء الجبال والسهول والهضاب . -13
 

 معرفة أسماء السدود واالنهار التي اقيمة عليها. -14
 

 معرفة مصادر المياه في كل محافظة سوا كان نهر او رافد.  -15
 

أي التضاريس يشغل  صيغة اخرى ،التضاريس في وطننا العراقشابهة تتهل  يغة اخرىصس/ اذكر انواع التضاريس في العراق ،
 مساحة اكبر؟   مهم

المنطقة الجبلية ، المنطقة المتموجة ، السهل الرسوبي ، الهضبة الغربية ، التضاريس غير متشابهة متنوعة بسبب االمتداد الكبير 
 ل مساحة كبيرة.لوطننا بين الشمال والجنوب ، الهضبة الغربية تشغ

 س/ تنوع التضاريس في العراق؟
 بسبب االمتداد الكبير لوطننا بين الشمال والجنوب 

 س/ ما اهمية السدود والبحيرات ؟ 
 توليد الطاقة الكهربائية ، خزن مياه الفيضانات ، مناطق سياحية جميلة .

 س/ لتضاريس العراق تاثير على كمية االمطار الساقطة ؟ 
 طار تزداد في المناطق الشمالية حيث المنظقة الجبلية وتقل في المناطق الجنوبية حيث السهل الرسوبي والهضبة.الن كمية االم

 س/ ماهي المدن االسالمية التي بناها المسلمون لتكون مراكز حضارية وادارية في قطرنا العراق؟
 بغداد . –الكوفة  –البصرة 

 س/ العراق بلد الحضارات ؟
أت اقدم الحضارات  مازالت اثارها الى الوقت الحاضر التي توضح تفوق وذكاء االنسان العراقي القديم في بناء الن على ارضه نش

 حضارته ومن اشهرها الحضارة السومرية ، االكدية ، البابلية ، االشورية .
 س/ العراق موطن العلم والعلماء. 

                            قة عبر التاريخ .الن ارضه تضم اهم المراكز والدور والمدارس العلمية العري
 س/ ماهي مواقع االستيطان االولى لالنسان في العراق. 

المنطقة الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية من بالد الرافدين حيث استوطن منذ قرابة المليون سنة في الكهوف والمغارات خالل 
                     .                        العصور الحجرية القديمة

 س/ ماهي القرى الزراعية التي ظهرت في االلف الثامن قبل الميالد ؟
 . ظهور المدن القديمة مثل مدينة حسونه في الموصلفي السليمانية جرمو في جمجمال  ، شمال الموصلنمريك 
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  . اشتهر موقع نمريك وجرمو وحسونه باهميتها  في الزراعة  س/ 
  .لة والفرات وروافدهما ، استواء االرض بسبب وجود نهري دج

 : موقع نمريك
 من القرى الزراعية التي ظهرت في االلف الثامن ق.م قرب فايدة شمال الموصل وهي من مواقع العصر الحجري الحديث.

 س/ استيطان االنسان في المنطقة الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية من العراق؟
اذ عمل صيادا جامعا للقوت في محافظات اقليم كردستان ، ثم تحول الى مزارع منتج للقوة في  حيث سكن الكهوف والمغارات

 العصر الحجري الحديث ، استوطن القرى الزراعية في االلف الثامن ق.م .
 س/  للعرقيين دور في التطور العلمي العالمي ؟

 قوانين والتشريعات .الن العراقيين اول من اخترع الكتابة والتدوين وان العراق مهد ال
 س/  يسافر الناس في فصل الصيف الى االقسام الشمالية من العراق ؟

 لغرض الراحة واالستجمام حيث يكون المناخ اكثر اعتداال .
 س/  توسعت الصالت االجتماعية بين الناس في قطرنا العراق؟

 تماعية مما يؤكد وحدة وطننا وتماسك اجزائه بسبب سهولة التنقل بين جهاته المختلفة منذ القدم فتوسعت الصالت االج
 س/  نشاط التبادل التجاري بين محافظات العراق ؟

 الن جهاته مفتوحة بعضها على البعض ال توجد أي حواجز او عوائق تمنع ذلك االتصال .
 س/  تنوع النبات الطبيعي والمنتجات الزراعية في العراق بين جميع جهاته ؟

 ح والمناخ في العراق .بسبب تنوع مظاهر السط
 س/  للعلماء العراقيين دور في التطور العلمي العالمي؟

 الن العراقيين اول من اخترع الكتابة والتدوين ، وان العراق مهد القوانيين والتشريعات.
 س/ بين اهم مواقع االستيطان االولى لالنسان العراقي القديم ؟

 من بالد الرافدين. المنطقة الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية 
 بأهميتها في الزراعة ؟ حسونه في الموصل ةنيس/ اشتهرت مد

 بسبب وجود نهري دجلة والفرات وروافدهما ، فضال عن استواء االرض.
 س/ ظهور القانون العراقي القديم في منتصف االلف الرابع ق.م ؟ 

لظهور اصالحات اوروكاجينا التي قوانين تنظم حياته أدت  بسبب ظهور المدن الخاتمة لعصر القرى الزراعية وحاجة المجتمع الى
 في منتصف االلف الرابع ق.م . وكذلك ظهور قوانين اور نمو وحمورابي. حلت محل العادات والتقاليد

 س/ تختلف درجات الحرارة في العراق تبعا لتضاريسه ؟ 
اما االقسام  –سهل الرسوبي والهضبة  وتعتدل شتاء الن الحرارة ترتفع صيفا في االقسام الوسطى والجنوبية حيث منطقة ال

 الشمالية فتنخفض شتاء وتعدل صيفا حيث المنطقة الجبلية .
 س/ يتأثر مناخ العراق بشكل كبير بتضاريسه بين الشمال والجنوب؟

 حيث يزداد سقوط االمطار في االقسام الشمالية وتقل نحو الجنوب ويقتصر سقوطها على فصل الشتاء .
 ن يتكون القسيم االداري لوطننا العراق ؟  س/ مم

  ( محافظة موزعة على جميع انحائه . 18يتكون من )  
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 األسئلةتصاغ  لم كيفعوانما ليت أسئلةذ جميع مافيه من ليس الغرض من هذا الملخص ان يحفظ التلمي مالحظة:
  للتلميذ.يعتبر ملخص تعليمي  أخرىصح او خطا او بصيغة فراغ ممكن يصاغ ك جود هنا كاثناء االمتحان مثال مامو 

 
 :محافظة دهوك  -1

 . تركياتجاورها من جهة الشمال العراق  اقصى شمال تقع من  محافظات اقليم كردستان :محافظة دهوك عرف 
 
 . تركياتجاورها من جهة الشمال  العراق وهي من  محافظات اقليم كردستان اقصى شمال محافظة دهوك تقع  /س

 

 سطح محافظة دهوك؟س/ عدد اقسام 
 جبل جبالها تشغل مساحة واسعة من الحافظة اذ تحدها من ثالث جهات هي الشمال والشرق والغرب من: يةالجبل المنطقة -1

  عقره ، ،كاره باكرمان ،    (االبيض الجبل) بخير
 . العمادية وسهل(  السندي) زاخو   سهل سهولها ومن الغربية والجنوبية الجنوبية االقسام وتشغل: والهضاب السهول منطقة -2
 

 .بجبال طوروسالمتمثلة  الجبليةتعد تضاريس محافظة دهوك جزاء من تضاريس المنطقة  س/
  . السهول والهضابو منطقة  الجبلية تضاريس محافظة دهوك الى المنطقة س/ تنقسم

 .اذ تحدها من ثالث جهات هي الشمال والشرق والغرب دهوك حافظةممساحة واسعة من  الجبلية المنطقة تشغلس/ 
.ممكن يأتي بصيغة عرف او اختر من  عقره و    كارهو    باكرمان و   (االبيض الجبل) بخير جبل محافظة دهوك جبال من س/ 

 بين االقوس او انسب.
 من محافظة دهوك. الغربية والجنوبية الجنوبية االقسام  والهضاب السهول منطقة تشغل س/ 
 . العمادية سهل  و  (السندي) زاخو   سهلدهوك  محافظة سهول منس/ 

 
جزاء من مناخ البحر المتوسط الرطب يمتاز بشتاء بارد يزداد فيه سقوط الثلوج وكمية االمطار  وضح صفة مناخ محافظة دهوك؟ 

  .ْم 32تصل معدالت الحرارة الى  ( ملم معتدل صيفا1000لتصل الى اكثر من )
 .الرطب البحر المتوسطجزاء من مناخ س/ يعد مناخ محافظة دهوك 

 ( ملم1000)يزداد فيه سقوط الثلوج وكمية االمطار لتصل الى اكثر من  بشتاء بارد مناخ محافظة دهوك يمتاز  س/
  .ْم 32تصل معدالت الحرارة الى  معتدل س/ يمتاز مناخ محافظة دهوك بصيف

 
  وط االمطار والثلوج وصيف معتدلالنه يتميز بشتاء بارد يزداد فيه سقعلل/ يعد مناخ محافظة دهوك جزء من مناخ البحر المتوسط؟ 

 
بسبب المناخ الذي اثر في تنوع مصادر المياه بين االمطار والثلوج ومياه العيون والينابيع علل/ تنوع مصادر المياه في محافظة دهوك ؟

 .فضال عن المياه السطحية التي تتمثل بنهر دجلة وروافده وبعض االنهار الصغيرة التي تنحدر من الجبال
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 تنوع المراعي الطبيعية في دهوك ؟ صيغة اخرى علل تنوع المحاصيل الزراعية في محافظة دهوك. علل/
 .ربسبب المناخ ووفرة المياه وخصوبة التربة االمر الذي ساعد على تربية اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية منها االغنام والماعز واالبقا

تنوع مصادر المياه بين مياه االمطار والثلوج ومياه الينابيع فضال عن المياه السطحية   في محافظة دهوك؟ الموارد المائيةتكلم عن 
  االقسام االتية: وتنقسم مصادر المياه الى

 وتمثل تلك المنطقة بداية دخول  :يدخل نهر دجلة في االقسام الشمالية من المحافظة وتحديدا عند قرية فيشخابورنهر دجلة
 قية . النهر الى االراضي العرا

 اول الروافد المغذية لنهردجلة يجري في االقسام الوسطى من سطح محافظة دهوك ويعد الشريان الحيوي لجميع الخابور:
 االنشطة االقتصادية للمحافظة.

 في منطقة العمادية وسوالف وزاخو .:العيون والينابيع
 

  لعيون والينابيع.و ا الخابور و  نهر دجلة الى في محافظة دهوك تنقسم مصادر المياهس/ 
وتمثل تلك المنطقة بداية دخول النهر  فيشخابوروتحديدا عند قرية  دهوك من محافظة الشماليةيدخل نهر دجلة في االقسام س/ 

 الى االراضي العراقية 
  في محافظة دهوك. دجلة اول الروافد المغذية لنهر الخابور س/ يعد

 . زاخو العمادية وسوالف ومنطقة  ة دهوك ضمنفي محافظ في العيون والينابيعس/ تكثر مياه 
 النها تعد مورد جيد لكثير من االستعماالت المنزلية والزراعية.س/ لمياه العيون والينابيع في دهوك اهمية كبيرة.

 .وسدها بحيرة دهوكفي محافظة دهوك  مشاريع السيطرة والخزنس/ من 
 .ها في خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائيةحيث يستفاد من س/ لبحيرة دهوك وسدها أهمية كبيرة؟

 .دهوك ونينوىتها بين محافظتي وبحير  الموصل سديقع  س/  
 .في محافظة دهوك دجلة اول الروافد المغذية لنهرالخابور  يعد يجري في محافظة دهوك؟ ةكم رافد من روافد نهر دجل  /س

 .الذي يتميز بغزارة االمطار وتوفر التربة الخصبة بسبب مالئمة مناخها  ؟تنوع النشاط الزراعي في دهوك س/ 
 
 .او عدد المحاصيل الزراعية او عدد الصناعات دهوك؟ اهم االنشطة االقتصادية في محافظة تكلم او وضحس/  
 الجوز اشجار الفاكهة واشجار اللوز و و المحاصيل الصناعية البنجر والتبغ   و: اهم المحاصيل الزراعية الحبوب القمح  الزراعة

 ساعد مناخها على وجود المراعي الطبيعية وتربية االبقار واالغنام والماعز. ،والتين 
 هي موقعها الجغرافي ، تتميز دهوك بمميزات اقتصادية اخرى  واالنشائية  و: اهم الصناعات هي الصناعات الغذائية  الصناعة

 .يا االمر الذي شجع التبادل التجاريساعد على وجود العديد من المنافذ الحدودية مع تركي وسور الذي 
 مصيف سوالف  -5مصيف انشكاي  -4مصيف سرسنك  -3توكا ه مصيف سوار  -2:مصيف زاويته السياحة واالصطياف

 صيغة السؤال فراغات او اختر من بين االقواس او عدد            عيون الماء المعدنية . -6
 التركي عبر كركوك الى تركيا ثم مؤاني البحر المتوسط.انبوب النفط العراقي  يمر من خالل محافظة دهوك 
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 الن مناخها ساعد على توافر المراعي الطبيعية. ؟ س/ تشتهر محافظة دهوك بتربية اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية
 

 :  نبذة تأريخية عن محافظة دهوك
باته المسمارية وبالخط االكدي الى دور الملك نرام الكشف عن تمثال نصفي من البرونز يمثل الملك االكدي نرام سين اشارت كتا

  .اصبحت محافظة1969لسنة  159سين في توحيد دويالت المدن وانتصاراته وفتوحاته بعد صدور قانون المحافظات رقم 
 :في دهوك االثريةاهم االماكن عدد 

 م نسبة الى مؤسسها عماد الدين زنكي.وسميت بهذا االس هجرية ( 537)اسسها عماد الدين زنكي عام  :قلعة العمادية -1
يمتاز بروعة هندسته المعمارية مشيد بالحجر على نهر الخابور في قضاء زاخو وهو من االثار القديمة المهمة  :الجسر العباسي -2

 من حيث البناء
 من اهم األماكن االثرية في محافظة دهوك. قلعة العمادية والجسر العباسيتعد س/ 

 .زاخوفي قضاء  الخابورعباسي على نهر س/ شيد الجسر ال
 .نسبة الى مؤسسها عماد الدين زنكيسميت قعة العمادية بهذا االسم؟ س/ 

 
   عرف/

هي التي تجري على سطح االرض وتشمل االنهار وروافدها والبحيرات ويعد نهر دجلة وروافده والفرات وشط  :المياه السطحية 
 .العرب من اهم الموارد في العرق

  
ية لنهر دجلة يجري في االقسام الوسطى من محافظة دهوك وهو الشريان الحيوي لكافة االنشطة ذاول الروافد المغخابور : ال

 .االقتصادية للمحافظة
 :  من قرى محافظة دهوك الحدودية مع تركيا يدخل بها نهر دجلة ارض العراق .فيشخابور 

 
 .هو احد جبال محافظة دهوك شمال العراق)جبل عقره( :    –)جبل كاره(  – )جبل باكرمان( –)الجبل االبيض(  -)جبل بيخير(  
  

 احد سهول محافظة دهوك ويشغل االقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة.    :سهل زاخو)السندي( ، سهل العمادية
 

دائرية  كان له دور في توحيد دويالت المدن  على تمثال له من البرونز في دهوك جالسا على قاعدة الملك االكدي عثر :نرام سين
 وانتصاراته وفتوحاته.
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 محافظة أربيل: -2
 .تركيا و من جهة الشرق تحدها ايرانتحدها من الشمال  العراق شمال تقع من محافظات إقليم كردستان عرف: 
  

 . ايرانو من جهة الشرق تحدها  تركياتحدها من الشمال العراق  شمال محافظة اربيل تقعس/ 
 

 س/ عدد اقسام سطح محافظة أربيل؟
  تتميز محافظة أربيل بتنوع مظاهر السطح فيها.

 قسمين: تنقسم تضاريسها الى
تشغل األقسام الشمالية الشرقية تتكون من سالسل جبلية يكون اتجاهها من الشمال الغربي الى الجنوب :منطقة الجبال العالية -1

 وسفين  و جبل حرير.  م     وجبل3600يبلغ ارتفاع قمته سسلسلة حصاروست اعلى قممها ))هلكرد((  اشهر سالسلها الشرقي من
 تقع في الغرب والجنوب ومن سهولها سهل اربيل، ديبيكة، مخمور والعديد من الهضاب.منطقة السهول والهضاب:  -2 

 
 .منطقة السهول والهضابو  ليةمنطقة الجبال العا الى محافظة اربيل تنقسم تضاريسس/  

الشمال الغربي الى الجنوب تتكون من سالسل جبلية يكون اتجاهها من  الشمالية الشرقيةاألقسام  منطقة الجبال العالية  تشغلس/ 
  الشرقي

 م.3600يبلغ ارتفاعها  قمة هلكرداعلى قممها  حصاروستس/ اشهر سلسلة جبلية ضمن محافظة أربيل سلسلة 
 .ربيلسفين وجبل حرير من جبال محافظة أ س/ يعد جبل

 محافظة أربيل. من الغرب والجنوبفي  منطقة السهول والهضاب تقع س/ 
 .الهضاب والعديد من سهل اربيل، ديبيكة، مخمور محافظة اربيل سهولس/ من اشهر 

 
تصل الكثر من قط الثلوج وامطار شتاء بارد مع فرص لتسا تتميز بسيادة مناخ البحر المتوسط  محافظة أربيل؟ مناخوضح صفة 

 الحرارة. صيف معتدل ، ملم (1000)
 

 .  مناخ البحر المتوسطبسيادة  مناخ محافظة اربيل تميزس/ ي
 صيف معتدل ، ملم (1000تصل الكثر من )شتاء بارد مع فرص لتساقط الثلوج وامطار ب مناخ البحر المتوسطس/ يمتاز 

 الحرارة.
 

 .على حدود دولتين هما ايران وتركيا بسبب موقعها الجغرافي  ن العراق والدول المجاورة؟س/ تعد أربيل حلقة وصل بي
 بسبب موقعها الجغرافي.  العراق الشمالية؟ س/ تعد أربيل حلقة وصل بين مدن 

النقل  لوجود عدة طرق برية طويلة سهلت عملية س/ نشاط حركة التجاري وتبادل السلع بين أربيل ومحافظات العراق األخرى؟
 التجاري.
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بين المياه السطحية والجوفية ومياه العيون  اربيل : تتنوع مصادر المياه في محافظةفي محافظة اربيل الموارد المائيةتكلم عن 
 والينابيع 

 تتمثل بمجموعة من األنهار والمجاري المائية تتوزع علال سطح المحافظة أهمها : المياه السطحية -1
 الزاب الصغير. )ب( الزاب الكبير  )أ(
 مياه العيون والينابيع. -2
 

 .مياه العيون والينابيعو  المياه السطحيةالى  محافظة اربيل تقسم مصادر المياه فيس/ 
 الزاب الكبيرسطح المحافظة أهمها  ىبمجموعة من األنهار والمجاري المائية تتوزع عل في محافظة اربيل المياه السطحية تتمثلس/ 

 .صغيرالزاب ال و 
 .الزاب الكبير و الزاب الصغيرمن روافد نهر دجلة التي تجري في محافظة أربيل  /س
 

 في محافظة أربيل؟ او عدد اهم المحاصيل الزراعية او عدد الصناعات او المصايف. اهم االنشطة االقتصاديةعدد 
 تنوع  ولمحاصيل الصناعية كاالتبغ والبنجر ا ومحاصيل الفواكه والخضر  و: اهم المحاصيل الزراعية الحبوب كالقمح الزراعة

 توفر المراعي الطبيعية جعلها تشتهر بالثروة الحيوانية كاالبقار واالغنام والماعز. والتين  والجوز  واشجار الفاكهة كاللوز 
  :موقعها  ورق الصناعات الخشبية والو  والغزل والنسيج  والكيمياوية   واالنشائية  واهم الصناعات هي الغذائية الصناعة

 الجغرافي اسهم في نشاط التبادل التجاري من خالل وجود المنافذ الحدودية بين العراق من جهة وتركيا وايران من جهة اخرى.
 عدد او فراغات  مصيف شقالوة . ومصيف بيخال   ومصيف حاج عمران  ولدين ا: اشهر المصايف مصيف صالح  السياحة

 او عرف او انسب
 .أربيلوة من مصايف محافظة س/ يعد مصيف شقال

 
 : نبذة تأريخية عن محافظة اربيل 

أربيل ذكرت في الكتابات االشورية والبابلية باسم مدينة االله األربعة.وقد قلعة  في محافظة أربيل؟ التاريخية ثارس/ وضح اهم اال
منهم اشور بانيبل واخرون. من اثارها منارتها كانت مركز لعبادة االله البابلية عشتار.وجدت فيها الواح مسمارية لملوك اشوريين 

المسماة بالمظفرية نسبة الى مظفر الدين حاكم أربيل وكانت المأذنة جزء من الجامع الكبير.زخارفها شبيهة بمثيالتها في الجامع 
 .1969لسنة  159ور قانون المحافظات  رقم النوري في الموصل وداقوق في كركوك أصبحت محافظة عند صد

 
 بسبب موقع المحافظة في شمال العراق حيث الجبال الشاهقة االرتفاع والسهول والوديان ج/  تنوع مظاهر السطح في اربيل ؟ /علل

 
 س/ بماذا يمتاز مناخ محافظة اربيل وما هي العوال المؤثرة عليه؟ 

وج وصيف معتدل ، يوثر عليه التنوع في بسيادة مناخ البحر المتوسط الذي يتميز  بشتاء بارد ممطر مع امكانية سقوط الثل يمتاز
 مظاهر سطحها
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 حلقة وصل بين مدن العراق الشمالية . –حلقة وصل بين العراق والدول المجاورة  علل/ تتميز اربيل بموقع جغرافي مهم؟
 علل/ سهولة النقل التجاري وتبادل السلع بين اربيل ومدن العراق الشمالية االخرى؟

 بط المدينة باالقضية والمدن االخرى حيث سهلت عمليات النقل التجاري .بسبب شبكة الطرق التي تر 
 بسبب مناخ المحافظة الممطر وتوافر التربة الخصبة . علل/ تنوع النشاط الزراعي في اربيل ؟
ربى فيها االبقار لمنطقة الجبال لذلك ت حاذيةبسبب وجود المراعي الطبيعية ال سيما تلك الم علل/ تشتهر اربيل بالثروة الحيوانية ؟

 واالغنام والماعز. 
بسبب موقعها الجغرافي ادى الى وجود  ؟ بين العراق والدول المجاورةحركة التبادل التجاري  لمحافظة أربيل دور في نشاط  علل/  

 العديد من المنافذ الحدودية بين العراق من جهة وايران وتركيا من جهة اخرى .   
 ع انحاء العراق .يبسبب اعتدال مناخها صيفا جعل السياح يقصدونها من جم  لسياحة؟علل/ تشتهر محافظة اربيل با

 عرف مايأتي:
 :م 3600سلسلة جبلية تقع شمال العراق تضم اعلى القمم الجبلية وتتمثل بجبل هلكرد الذي يصل ارتفاعه الى حصاروست 
:م .3600تفاعه اعلى قمة جبلية في سلسلة جبال حصاروست شمال العراق يبلغ ار هلكرد 
احد روافد نهر دجلة ويعد جزء من الحدود االدارية مابين محافظتي دهوك واربيلالزاب الكبير :.  
احد روافد نهر دجلة ويعد جزء من الحدود االدارية مابين السليمانية واربيل وكركوك ويعد مصدر لجميع االنشطة الزاب الصغير:

 .الزراعية والصناعية 
 : ثار محافظة أربيل ذكرت في الكتابات االشورية والبابلية باسم مدينة االلهة األربعة.وقد كانت مركز لعبادة االلهة من اقلعة اربيل

 البابلية عشتار وجدت فيها الواح مسمارية لملوك اشوريين منهم اشور بانيبال.
 ( نسبة الى مظفر الدين حاكم اربيل وكانت المأذنة : من اثار اربيل واهم  المنارات فيها سميت )المظفريةالمظفرية او منارة المظفرية

 جزء من الجامع الكبير فيها زخارف اثرية جعلها شبيهة بجامع النوري في الموصل وداقوق في كركوك .
هو احد جبال محافظة اربيل شمال العراق.عرف جبل سفين وجبل حرير : 

 .وتشغل الجهات الجنوبية والغربية من المحافظة احد سهول محافظة اربيلسهل اربيل ، سهل ديبيكة ، سهل مخمور:
 ابرز الملوك االشوريين حيث وجدت الواح مسمارية لهذا الملك في قلعة أربيل.اشور بانيبال: 

 .قلعة اربيل ، المنارة المظفرية  االماكن االثرية في محافظة اربيل:عدد 
 أربيل.اكم نسبة الى مظفر الدين حس/ سميت منارة المظفرية بهذا االسم؟  
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   محافظة السليمانية:  -3
 . ايرانتحدها من الشرق العراق  شمال شرق محافظة السليمانية تقع
 

 س/ عدد اقسام سطح محافظة السليمانية؟
 ها ا شهر جبالومن  واالنحدار واأل لتواء  وتكون شديدة االرتفاع من المحافظة الشمالية الشرقية االقسام:تقع في منطقة الجبال

 قره داغ   وبازيان  وجبل قنديل 
 من المحافظة.:تقع في االقسام الجنوبية والغربية منطقة السهول والهضاب 
 وهضبة جوارته. ، :هضبة بنجويناشهر هضابها 
 سهل ورانية . سهل شهرزور و اشهرها: فهي محصورة بين الهضاب والجبال اما سهولها 
 

 .السهول والهضابو منطقة  ة الجبال العاليةمنطق الى محافظة السليمانية تنقسم تضاريس
 .من المحافظة الشمالية الشرقية االقساممحافظة السليمانية ضمن  فيالعالية  منطقة الجبال  تقعس/ 

 . األ لتواء واالنحدار و شديدة االرتفاع س/ تتميز جبال محافظة السليمانية بكونها
  . قره داغ وبازيان  و قنديلجبل  محافظة السليمانية  ا شهر جبالمن س/ 
 .من المحافظة الجنوبية والغربيةاالقسام  محافظة السليمانية ضمن في منطقة السهول والهضاب تقع س/

 . وهضبة جوارته، بنجوينهضبة محافظة السليمانية  اشهر هضابس/ 
 . سهل ورانية و شهرزورسهل  اشهرها الهضاب والجبالمحصورة بين  س/ تتميز سهول محافظة السليمانية بكونها

 
مع ارتفاع  مع امكاني سقوط الثلوج ممطر يتميز بشتاء باردس/ بماذا يمتاز مناخ محافظة السليمانية وما هي العوامل المؤثرة عليه؟ 

 .المتوسط ، بسبب تأثير مناخ البحر ومعتدل صيفا  معدالت سقوط االمطار، 
 

معتدل  و مع ارتفاع معدالت سقوط االمطار، ممطر لذي يتميز بشتاء باردا البحر المتوسطمناخ  في محافظة السليمانية يسودس/ 
 .صيفا 

 
 تكلم عن مصادر المياه في محافظة السليمانية؟

 بمجموعة من األنهار والمجاري المائية التي تتوزع على سطح المحافظة ومن أهمها                                              : تتمثلالمياه السطحية
 العظيم.  )ج( .     نهر ديالى )سيروان ( )ب( .   بالزاب الصغير )أ(

 مياه العيون والينابيع . 
 :مشاريع السيطرة والخزن تشمل 
عبارة عن بحيرة اصطناعية كبيرة تستعمل لخزن المياه لالستفادة منها ألغراض الري وتوليد الطاقة :سد دوكان على الزاب الصغير -1

 الكهربائية.
 يقع على نهر ديالى يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية.زان دربندخان:سد وخ -2
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 .مياه العيون والينابيعو  المياه السطحية الى محافظة السليمانية تنقسم مصادر المياه فيس/ 
ح المحافظة أهمها                                             بمجموعة من األنهار والمجاري المائية التي تتوزع على سطالمياه السطحية في محافظة السليمانية  تتمثل س/

  العظيم. و  نهر ديالى )سيروان و الزاب الصغير
 .الزاب الصغير و نهر ديالى و العظيمس/ من روافد نهر دجلة التي تجري في محافظة السليمانية 

 في محافظة السليمانية؟ مشاريع السيطرة والخزنس/ عدد 
عبارة عن بحيرة اصطناعية كبيرة تستعمل لخزن المياه لالستفادة منها ألغراض الري وتوليد الطاقة :على الزاب الصغيرسد دوكان  -1

 الكهربائية.
 يقع على نهر ديالى يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية.سد وخزان دربندخان: -2
 

  عدد المحاصيل الزراعية او الصناعات او المرافق السياحية. او محافظة السليمانية اهم االنشطة االقتصادية فياذكر او عدد 
 والمحاصيل  ووالتين  وواللوز   و: تنوع نباتها بسبب مناخها الممطر وتربتها الجيدة حيث الغابات واالشجاركالجوز الزراعة

 والمحاصيل الصناعية كالتبغ . وكذلك الفواكه والخضر   والغذائية كالحبوب بانواعها  
 الصناعات االنشائية كاالسمنت  ووالمشروبات  والصناعات الغذائية كالتعليب  و السكر و: وتشمل صناعة السكائر الصناعة

 بازيان. وطاسلوجه  ومثل معمل اسمنت سرجنار 
 : سد وخزان دربندخان والمجمع  وسد وخزان دوكان والمجمع السياحي  واهم المواقع السياحية هي مصيف سنجار  السياحة

 مهم .السياحي
 

 : محافظة السليمانيةنبذة تأريخية عن تكلم عن 
في منتصف القرن العشرين من قبل وجدت فيها اقدم اثار العصر الحجري   .اطلق االشوريون عليها وعلى سهل شهرزور اسم زاموا 

العصر الحجري القديم عام  م.وجدت اقدم اثار1780البعثة االثارية أسس السليمانية والي بغداد الشهير سليمان باشا الكبير عام 
وهي عبارة عن االت مصنوعة من حجر الصوان والزجاج البركاني وبعض عظام الحيوانات أصبحت محافظة بعد صدور قانون 1928

 .1969( لسنة 159المحافظات رقم )
 

 ة تربتها .ضافة الى خصوبألبسبب مناخها حيث تتوفر مياه االمطار ب علل/ تنوع الغطاء النباتي في السليمانية؟
بسبب مناخها الذي يتميزبمناخ البحر المتوسط الذي يتمتع بصيف معتدل  علل/ تنوع المناطق السياحية في محافظة السليمانية ؟

الحرارة وشتاء بارد ممطر الى تنوع المناطق السياحية فيها اذ يقصدها العديد من السواح السيما في فصل الصيف الغراض الراحة 
 واالستجمام .

بسبب موقعها الجغرافي حيث تربطها هذه الطرق بالدول والمحافظات  ل/ تتمتع محافظة السليمانية بشبكة واسعة من طرق النقل ؟عل
 المجاورة .  

لوجود اكثر من ظاهرة تضاريسية فيها حيث نجد الجبال والسهول والوديان  علل/ تتميز محافظة السليمانية بتنوع تضاريسها؟
 والهضاب.
 النه المصدر الرئيس لالنشطة الزراعية والصناعية.  الزاب الصغير من اهم الموارد المائية في محافظة السليمانية؟علل/ يعد 
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 بسبب أهمية هذا النهر لالستفادة من مياهه ألغراض الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية. علل/ أقيم سد دربندخان على نهر ديالى؟
 ب اعتماد مصادر تغذيته على االمطار والثلوج.بسب علل/ تذبذب مياه نهر العظيم؟

تعدد استعماالتها الزراعية والصناعية كما ان بعضها يشكل موقعا  علل/ لمياه العيون والينابيع في محافظة السليمانية أهمية كبيرة؟
 مهما للسياحة واالصطياف.

                عرف مايأتي:                                                        
ويعد مصدر  احد روافد نهر دجلة ويعد النهر جزءا من الحدود اإلدارية مابين محافظات السليمانية واربيل وكركوكالزاب الصغير: 

 رئيس لالنشطة الزراعية والصناعية.
 )جهتها الجنوبية الشرقية والهميته يدخل السليمانية من  تشترك منابعه بين العراق وايران: احد روافد نهر دجلة نهر ديالى )سيروان

                            اقيم عليه سد دربندخان                                                                                                        
 : ألقسام الجنوبية من المحافظة ، ويمر بين محافظتي تقع منابعه عند جبال قره داق ييجري في ااحد روافد نهر دجلة  نهر العظيم

 صالح الدين وديالى تعتمد مصادر تغذيته على االمطار والثلوج.
 
 أقيم على الزاب الصغير وهو عبارة عن بحيرة اصطناعية كبيرة تستعمل لخزن المياه لالستفادة منها ألغراض الري :سد دوكان

 وتوليد الطاقة الكهربائية.
  .لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية يستفاد منه:  شيد على نهر ديالى في السليمانية   سد دربندخان 
 :هو والي بغداد الشهير الذي اسس العديد من المدن ابان الحكم العثماني في العراق ومنها السليمانيةسليمان باشا الكبير. 
 ، يتميز بكونه شديد االرتفاع واالنحدار  شمال العراق ظة السليمانية: هو احد جبال محافجبل قره داغ  ،جبل بازيان جبل قنديل

 .وااللتواء
 سهل منبسط محصور بين الهضاب والجبال في محافظة السليمانية : هو سهل رانية ،سهل شهرزور  
 :من اشهر هضاب محافظة السليمانية تقع في االقسام الجنوبية والغربية من المحافظة.بنجوين وجوارته 
تسمية اطلقها االشوريون على السليمانية وسهل شهرزور.: زاموا 
 م 1780سليمان باشا الكبير: هو الوالي  العثماني الشهير الذي حكم بغداد  أسس السليمانية عام 
م.1780نسبة الى مؤسسها والي بغداد الشهير سليمان باشا الكبير بحدود عام سميت السليمانية بهذا االسم ؟ 
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 : ظة نينوى محاف -4
 .من وطننا العراق الغربيالشمالي في القسم  محافظة نينوى تقعس/ 

من جهة والعراق  وسوريامن جهة الغرب والشمال الغربي  جزاء من الحدود الدولية بين العراق  س/ تعد حدود محافظة نينوى 
 .من جهة اخرى وتركيا

 
 س/ عدد اقسام سطح محافظة نينوى؟

 :الى ثالث اقسام  ظة نينوى تقسم تضاريسهانظرا لسعة مساحة محاف
 تقع في الشمال والشمال الشرقي امتداد لجبال دهوك  وتتمثل بجبال باكرمان وعقرهالمنطقة الجبلية : 
 تكون علىشكل قوس من المرتفعات يمتد من الشمال : منطقة انتقالية بين المنطقة الجبلية والسهل الرسوبي المنطقة المتموجة

 وتتمثل بمرتفعات مكحول وابراهيم وعطشان وسنجار وعدي لجنوب الشرقي الغربي الى ا
 تمتد من مرتفعات مكحول وعدي وسنجار شماال وحتى البادية والسهل الرسوبي جنوبا يتكون سطحها من ارض : منطقة الهضبة

 . متباينة االرتفاعتتخللها هضاب ورواب وكثبان رملية منبسطة 
 

 و  منطقة الهضبة. المنطقة المتموجةو  المنطقة الجبليةالى  نينوى تقسم تضاريسهانظرا لسعة مساحة محافظة س/ 
وتتمثل بجبال   دهوكامتداد لجبال  من المحافظة الشمال والشمال الشرقيفي  المنطقة الجبلية في محافظة نينوى  تقع س/ 

 .باكرمان وعقره
 .قوس من المرتفعاتشكل  تكون على نطقة الجبلية والسهل الرسوبيانتقالية بين الممنطقة س/ تعد المنطقة المتموجة في نينوى 

 . الشمال الغربي الى الجنوب الشرقييمتد من  س/ تكون مرتفعات محافظة نينوى على شكل قوس
  .مكحول وابراهيم وعطشان وسنجار وعديرتفعات س/ من اهم مرتفعات محافظة نينوى م

 .جنوبا البادية والسهل الرسوبيمرتفعات مكحول وعدي وسنجار شماال وحتى  من منطقة الهضبة في محافظة نينوى تمتدس/ 
 . متباينة االرتفاعرواب وكثبان رملية  هضاب وتتخللها من ارض منبسطة  منطقة الهضبة في محافظة نينوى يتكون سطحس/ 

 
 وضح صفة مناخ محافظة نينوى؟

في االقسام الشمالية اما االقسام الجنوبية فيسود فيها مناخ السهوب  بتنوع تظاريسها اذ يسود مناخ البحرالمتوسطمناخها تنوع 
االنتقالي ويتميز مناخ المحافظة باالعتدال ال سيما في فصل الربيع والخريف لذا اطلق عليها تسمية ام الربيعين تكثر فيها االمطار 

 كلما اتجهنا شماال وتقل جنوبا.
 

 .سهاتظاريبتنوع  محافظة نينوى مناختنوع س/ ي
 .االنتقالي مناخ السهوبفي االقسام الشمالية اما االقسام الجنوبية فيسود فيها  البحرالمتوسطمناخ  في محافظة نينوى يسودس/ 

 .الربيع والخريفال سيما في فصل  االعتدالب نينوى يتميز مناخ محافظةس/  
  .اعتدال مناخهابسبب  تسمية ام الربيعين على محافظة نينوى اطلق س/ 
 .جنوباوتقل شماال كلما اتجهنا   االمطار في محافظة نينوى تكثرس/ 
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بسبب موقع المحافظة الذي يشرف على حدود دولتين هما سوريا وتركيا حيث ساعد على  س/ اشتهرت محافظة نينوى تجاريا؟
 وجود المنافذ الحدودية التي كان لها دور في انعاش حركة التبادل التجاري.

 
 صادر المياه في محافظة نينوى؟س/ وضح او اذكر م

 وتشمل.تتنوع الموارد المائية في نينوى بين المياه السطحية ومياه العيون والينابيع  
 الذي يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب ويعد الشريان الحيوي لمختلف األنشطة  : وتتمثل بنهر دجلةلمياه السطحيةا

 .االقتصادية
 تشر في العديد من اقسام المحافظة خاصة الشمالية تتعدد استعماالتها بين الزراعية والصناعية فضال ان تن: مياه العيون والينابيع

 .بعضها يشكل موقعا للسياحة واالصطياف كما يستعمل بعضها للعالج من االمراض الجلدية كعيون حمام العليل
 الذي يقع شمال  اريع السيطرة والخزن اهمها سد الموصلاهمها مشروع ري الجزيرة الشمالي والجنوبي ، مش :المشاريع االروائية

  .مدينة الموصل
 

 .مياه العيون والينابيعو  المياه السطحيةالى  محافظة نينوى فيتنقسم الموارد المائية 
يوي ويعد الشريان الح الشمال الى الجنوبالذي يخترق المحافظة من  دجلةبنهر  المياه السطحية في محافظة نينوى تتمثل س/ 

 .لمختلف األنشطة االقتصادية
 .الشمالية في العديد من اقسام المحافظة خاصة  مياه العيون والينابيع في محافظة نينوى تنتشر س/ 

تتعدد استعماالتها بين الزراعية والصناعية فضال ان بعضها يشكل موقعا للسياحة س/ أهمية مياه العيون والينابيع في محافظة نينوى؟ 
 .ما يستعمل بعضها للعالج من االمراض الجلدية كعيون حمام العليلواالصطياف ك

 .ري الجزيرة الشمالي والجنوبيمشروع  من اهم المشاريع االروائية في محافظة نينوىس/ 
  شمال مدينة الموصل. الذي يقع سد الموصل س/ من اهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة نينوى

 
 اهم االنشطة االقتصادية : 

 نوع النشاط الزراعي في المحافظة بسبب مناخ المحافظة الذي يتميز بتوافر االمطار والتربية الخصبة حيث يزرع  فيها   لزراعة:ا
والبنجر  والحبوب كالقمح والشعير حيث تحتل المرتبة االولى بزراعة الحبوب المعتمد على مياه االمطارالمحاصيل الصناعية كالذرة 

 محاصيل العلف. و
 الصناعات  و سنجار وحمام العليل  واالنشائية كمعمل اسمنت بادوش و: اهم الصناعات هي الغذائية والثروات المعدنيةاعة الصن

  .التكرير والورق  والصناعات الخشبية  والغزل النسيج  والجلدية 
 القيارة  وبطمة  وعين زالة ها حقول كبيرة النتاج النفط اهم والفوسفات في المشراق  و: وتشمل الكبريت  الثروات المعدنية          

 مهم
 عيون المياه المعدنية  وسد وبحيرة الموصل  والجزيرة السياحية  ودور الشالالت  و: وتشمل مجمع الغابات السياحي السياحة

                                  .واهمها حمام العليل والعيون الكبريتية
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  :محافظة نينوى نبذة تأريخية عن 
هي اشور العاصمة الدينية والنمرود )كالح( ونينوى العاصمة اإلدارية ودور   واسسوا فيها خمسة عواصم اتخذها االشوريون دولة لهم

كما   شروكين )خرسباد( والحضر هي تمثل عواصم إدارية وعسكرية وأصبحت هذه المدن منطلقا المبراطوريتهم المترامية االطراف،
موطن  ،اهم المواقع التاريخية فيها موقع نمريك االثري وهو من اقدم القرى الزراعية  ،الموي والعباسي ا يناهمية في العصر لها 

 (رضى اهلل عنه)حررها العرب في العصر االسالمي زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب  ،للعديد من القبائل العربية قبل االسالم 
سميت بالحدباء   ،منها الموصل النها تصل بين الشام وخورستان او بين الجزيرة والعراق لقبوها بعدة القاب  ، ةالساسانيالسيطرة من 

 ،اصبحت محافظة  1969( لسنة 159رقم) وعند صدور قانون المحافظات ،الن فيها منارة المسجد الكبير النوري 
 

 في محافظة نينوى؟ معالمها التاريخيةال س/ عدد اهم
  ،الكثير من الكنائس واالديرة ،جامع النبي جرجيس عليهم السالم  ،جامع النبي يونس  ،( الجامع الكبير )الجامع النوري

 .مدينة الحضر   ،دور شروكين )خرسباد(  ،نينوى  ،نمرود )كالح (   ،اشور في محافظة نينوى؟  اهم المدن التاريخيةعدد 
 

 ا .بسبب تنوع التضاريس فيه علل/ تتميز محافظة نينوى بتنوع مناخها ؟ 
 

 بسبب اعتدال مناخ المحافظة خالل فصلي الربيع والخريف. علل/ سميت نينوى )ام الربيعين(.
 

النه يشرف على حدود دولتين هما سوريا وتركيا  علل/ لموقع محافظة نينوى دور في انعاش حركة التبادل التجاري بين الدول ؟
  وبذلك وفر العديد من المنافذ الحدودية .

 
 بسبب مناخها ووفرة امطارها بالضافة الى تربتها الجيدة . شاط الزراعي في نينوى ؟علل/ تنوع الن

 
بسبب الموقع الجغرافي ووجود العديد من المنافذ الحدودية بين العراق من  علل/ نشاط حركة التبادل التجاري في محافظة نينوى ؟

 جهة وتركيا وسوريا من جهة اخرى.
 

 بسبب مناخها المعتدل  صيفا ووجود العديد من المواقع السياحية فيها .  فظة نينوى ؟علل/ نشاط حركة السياحة في محا
 

 حدودها من الغرب والشمال الغربي مع سوريا وتركيا.  س/ اذكر او حدد الدول التي تجاور محافظة نينوى؟
 

 بسبب سعة مساحة المحافظة. ة ؟ علل/ تنقسم تضاريس نينوى الى ثالثة اقسام المنطقة الجبلية والمنطقة المتموجة والهضب
 

 عرف مايأتي:
 : مناخ انتقالي مابين مناخ البحر المتوسط المتمثل بشمال العراق والمناخ الصحراوي المتمثل بوسط وغرب وجنوب مناخ السهوب

 العراق .
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 اء معتدل صيفا .مناخ يسود في مناطق شمال العراق ويكون بارد ممطر مع فرصة سقوط الثلوج شت: مناخ البحر المتوسط 
 
يقع شمال مدينة الموصل ويعد من اكبر المشاريع الخزنية يستعمل لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ومنطقة  : سد الموصل

 سياحية .
منطقة  تقع جنوب مدينة الموصل  تشتهر برواسب الكبريت . :المشراق 
 
  افظة نينوىحقل نفطي من حقول  مح :القيارة   -بطمة    -عين زالة . 
 
 احد عيون المياه المعدنية في الموصل يستخدم لعالج بعض االمراض الجلدية. : حمام العليل 

 

 مكن تكون الصيغة فراغ او عرف.                       المدن التاريخية في محافظة الموصل.س/ عدد 
 العاصمة الدينية لبالد اشور واسم الاهم الرئيس اشور :.   

                                                 
 )اشهر معالمها الزقورة( )القرن الثالث عشر ق.م( شلمانصراالول): ثاني عواصم االشوريين اسسها الملك االشوري نمرود )كالح.  
 
 م( ق627 – 669): سميت محافظة  نينوى  باسمها وهي ثالث عاصمة لالشوريين اشهر ملوكها اشور بانيبال نينوى.. 

 

 :)تحيط بها اسوار وابواب متعددة.العاصمة الرابع لالشوريين شيدها سرجون الثاني وهي مربع الشكل دور شروكين )خرسباد 
 

 :ومن اهم ملوكها سنطروق احدى المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت واعمال المعادن وفنون الحرب  مدينة الحضر،
 األول وسنطروق الثاني.

 
 . بالموصل)رضي اهلل عنه ( ولقبوها  عمر بن الخطابحرر العرب المسلمون الموصل من السيطرة الساسانية زمن الخليفة  /س
 

النها تصل بين الشام ومنطقة خورستان ج/ س/ اطلق العرب المسلمون على الموصل هذا االسم بعد تحريرها من السيطرة الساسانية؟ 
 او بين الجزيرة والعراق .

 
 .الن فيها منارة المسجد الكبير النوري   سميت الموصل بالحدباء؟ س/ 
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 : محافظة كركوك -5
بين محافظات شمال العراق من جهة وبين محافظات وسطه  الجسر الرابطيتميز الموقع الجغرافي لكركوك بأهمية كبيرة لكونه يمثل 

  وجنوبه من جهة اخرى .
 
 س/ عدد اقسام سطح محافظة كركوك؟ 
التالل اهم المظاهر التضاريسية في المحافظة تتركز في األقسام الجنوبية الغربية أهمها تالل حمرينيصل معدل ارتفاعها  -1 

 م  وتالل نفط داغ وكاني دوميالن.12 – 5م وبعرض يتراوح مابين350حوالي 
 م. 300 -200معدل ارتفاعها مابين الهضاب تتركز في األقسام الشمالية الشرقية من المحافظة اهمهاهضبة كركوك يتراوح  -2
السهول تتركز في معظم اقسام سطح المحافظة يرجع سبب تكوينها الى الترسبات التي حملتها لرنهار الجارية ومنها سهل  -3

  حمرين وسهل الحويجة.

 
 .يبين المنطقة الشبه الجبلية ومنطقة السهل الرسوب ضمن منطقة انتقالية تضاريس محافظة كركوك تقع س/ 
 . التالل والهضاب و السهولبتنوع التضاريس حيث تنتشر  يتميز سطح محافظة كركوك س/ 
 كركوك.  اهم المظاهر التضاريسية المميزة لسطح محافظة التالل تعدس/ 
 من المحافظة.  األقسام الجنوبية الغربية محافظة  كركوك في فيالجبال  تتركزس/ 

و  نفط داغ تالل  ( كم و12 – 5بعرض بين) (م و350ي يصل معدل االتفاعها حوالي)الت تالل حمرين جبال كركوك  أهمس/ من 
   .كاني دوميالن

 م .( 300 -200)ارتفاعها يصل من المحافظة  الشمالية الشرقيةهضبة كركوك في االقسام  تتمثلس/ 
 .يةالجار األنهار ترسبات تكونت بسبب  سهل حمرين وسهل الحويجة سهول محافظة كركوك اهمس/ 

 
تقع ضمن مناخ السهوب وهو مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط الذي يتركز في االقسام تكلم عن مناخ محافظة كركوك؟

الصحراوي في الجنوب من المحافظة حيث تعتدل درجات الحرارة في االقسام الشمالية شبه الشمالية من المحافظة، والمناخ 
 .ملم600 – 300تتراوح بين  امطارها فتزداد كلما اتجهنا شماال وتقل جنوباوارتفاعها في االقسام الجنوبية اما 

 
 .شبه الصحراويوالمناخ  وهو مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط السهوبضمن مناخ  محافظة كركوك تقعس/ 
من  الجنوبوي في الصحراشبه من المحافظة، والمناخ  الشماليةفي االقسام  مناخ السهوب في محافظة كركوك يتركز س/

 .المحافظة 
 .الجنوبيةفي االقسام  وترتفع الشمالية االقسام غفي محافظة كركوك في تعتدل درجات الحرارة في  س/ 
 .ملم600 – 300تتراوح بين  جنوباوتقل  شماالكلما اتجهنا   كمية االمطار في محافظة كركوك  تزدادس/ 
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  وضح اهم مصادر المياه في كركوك؟
 احد روافد نهر دجلة يجري في األقسام الشمالية الشرقية من المحافظة بين محافظتي  الزاب الصغير :تشمل)أ(لسطحيةالمياه ا

 .يجري في األقسام الجنوبية الغربية من المحافظة)ب( )العظيم( أربيل وكركوك. 
 تتركز في حمرين  ر حيث تزداد بزيادة كمياتهاتنبع من سفوح الجبال والمرتفعات ويعتمد توزيعها على كمية االمطا :العيون والينابيع

 كاني دوميالن .و  
 على الزاب الصغير مشروع ري الحويجة و: تشمل  سد دبس ومشاريع السيطرة والخزن. 
 

 . مياه العيون والينابيعو  المياه السطحية الى محافظة كركوك تقسم الموارد المائية فيس/ 
 .العظيمو   الزاب الصغير وك من اهم مصادر المياه السطحية في كركس/ 

 كركوك.   و أربيلبين محافظتي  كركوك   احد روافد نهر دجلة يجري في األقسام الشمالية الشرقية من محافظة الزاب الصغيرس/ يعد 
 .كركوك  في األقسام الجنوبية الغربية من محافظة العظيمس/  يجري نهر 

 حيث تزداد بزيادة  كمية االمطاريعتمد توزيعها على   و سفوح الجبال والمرتفعاتمن  مياه العيون والينابيع في محافظة كركوك تنبعس/ 
 .كمياتها

 . كاني دوميالنو  حمرين في  مياه العيون والينابيع في محافظة كركوك تتركز س/ 
 .الزاب الصغيرعلى  مشروع ري الحويجة وسد دبس   في كركوك ب مشاريع السيطرة والخزنس/ تتمثل 

 
بسبب موقع المحافظة حيث تعد حلقة وصل بين مدن الشمال  محافظة كركوك بتعدد طرق النقل المارة بها والخارجة منها؟ س/ تتميز

 والوسط والجنوب.
 في االنبار. حديثةحتى مدينة  صالح الدينس/ تضم كركوك خطا لسكة الحديد يربطها بمحافظة 

 
   كركوك.  في محافظةاهم االنشطة االقتصادية عدد 
  وجود المراعي الطبيعية اذ تربى  وزهرة الشمس  والذرة  والمحاصيل الصناعية كالقطن  و: وتشمل القمح والشعير  راعةالز

 .العديد من الحيوانات التي تشكل موردا اقتصاديا للمحافظة
 الصناعات االستخراجية.  والجلدية  والصناعات الغذائية و : وتشمل االنشائية كاالسمنت  الصناعة 
  حقول الغاز الطبيعي والكبريت  وباي حسن  وجمبور  وبابا كركر : وتشمل حقول النفط اهمها  وات المعدنيةالثر 
 

 : محافظة كركوكنبذة تأريخية عن 
، عثر فيها على العديد من المعابد والقصور والنصوص القانونية المدونه اسم كركوك مشتق من كلمة )كركر(تعني شعلة النار الملتهبة 

شاخصة والتي تضم بين ثناياها معالم اهم مايميز كركوك قلعتها ال سنة ق.م. (3500) المسماري التي تعود الى حواليبالخط 
استبدل اسمها من لواء  1976م كانت لواء تابع لوالية الموصل عام 1879عام   المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوك

 . كركوك الى محافظة
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النه يمثل الجسر الرابط بين محافظات شمال العراق من جهة وبين  افي لمحافظة كركوك باهمية كبيرة ؟علل/ يتميز الموقع الجغر 
 محافظات وسطه وجنوبه من جهة اخرى .

وذلك بسبب  وقوع المحافظة في منطقة انتقالية  علل/ تنوع مظاهر التضاريس في محافظة كركوك بين التالل والهضاب والسهول ؟
 الجبلية ومنطقة السهل الرسوبي. بين المنطقة الشبه

 
 عرف مايأتي:

.  :سد اقيم على الزاب الصغير في محافظة كركوك .سد دبس 
 من مشاريع السيطرة والخزن في كركوك على الزاب الصغير.مشروع ري الحويجة: 
تقع شرق جمجمال وهي من اقدم القرى الزراعية في كركوك والعالم  :قرية جرمو . 
سواق كركوك القديمة يقع  جانب القلعة .احد ا: سوق كركوك 
 :هو االسم الذي اشتق منه اسم كركوك وتعني شعلة النار الملتهبة .كركر 
 :احد سهول محافظة كركوك تكون بسبب الترسبات التي حملتها االنهار الجارية.سهل حمرين وسهل الحويجة 
 :الصحراوي وسمي بهذا االسم نسبة الى نباتات السهوب التي تسود مناخ انتقالي بين البحر المتوسط والمناخ الشبهمناخ السهوب 

 منطقة العروض المدارية.
والفحم من باطن األرض. :هي الصناعات التي تعتمد على استخراج النفط والكبريتالصناعات االستخراجية 
 :200وح معدل ارتفاعها مابين هضبة تقع فيمحافظة كركوك ضمن األقسام الشمالية الشرقية من المحافظة يتراهضبة كركوك – 

 م. 300
:احد روافد نهر دجلة يجري في محافظة السليمانية واربيل وكركوك ويعد المصدر الرئيس لالنشطة الزراعية والصناعية  الزاب الصغير

 لهذه المحافظات.
 ، سوق كركوك. : موقع جرموفي محافظة كركوك. مواقعها التاريخية عدد اهم ال

 نسبة الى نباتات السهوب التي تسود منطقة العروض المدارية.هوب بهذا االسم؟   س/ سمي مناخ الس
 . ألن اسمها مشتق من كلمة )كركر( وتعني شعلة النار الملتهبة س/ سميت كركوك بهذا االسم ؟

 

 س/ اكتب خمسة اسطر تصف فيها اهم المعالم الحضارية والتاريخية لمحافظة كركوك؟
، عثر فيها على العديد من المعابد والقصور والنصوص القانونية تعني شعلة النار الملتهبة )كركر( اسم كركوك مشتق من كلمة

شاخصة والتي تضم بين ثناياها اهم مايميز كركوك قلعتها ال ( سنة ق.م.3500المدونه بالخط المسماري التي تعود الى حوالي )
 معالم المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوك.

 الزاب الصغير يجري في األقسام الشمالية الشرقية من المحافظةافد من روافد نهر دجلة يجري في محافظة كركوك؟  س/ كم ر 
  و العظيم يجري في األقسام الجنوبية الغربية من المحافظة. ويجري بين محافظتي أربيل وكركوك
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 :  محافظة صالح الدين -6

  . المحافظات التي تجاورهابتعدد  محافظة صالح الدين  يمتاز موقعس/ 

 

 مابين المنطقة المتموجة شماال ومنطقة السهل الرسوبي جنوبا تتميز بموقعها الفاصل  س/ عدد اقسام سطح محافظة صالح الدين؟
 وتنقسم تضاريسها الى ثالثة اقسام:

 تتمثل بتالل  منطقة المتموجة التيوتعد تضاريسها امتدادا لتضاريس ال: تقع في االقسام الشمالية الشرقية المنطقة المتموجة
 حمرين ومكحول 

 يتميز سطحها بالتموج البسيط في : تقع في االقسام الغربية من المحافظة و تمتد بين تالل حمرين ووادي الثرثار هضبة الجزيرة
 .معظم اجزائه

 يحتل االقسام الجنوبية والجنوبية الغربية ويغلب عليه االنبساط.السهل الرسوبي : 
 

 .جنوبا السهل الرسوبيشماال ومنطقة  المنطقة المتموجةمابين بموقعها الفاصل  تضاريس محافظة صالح الدين ميزتتس/ 
 .المنطقة المتموجة و هضبة الجزيرة و السهل الرسوبيالى  محافظة صالح الدين تنقسم تضاريسس/ 
وتعد تضاريسها امتدادا لتضاريس المنطقة الدين من محافظة صالح  الشمالية الشرقيةفي االقسام  المنطقة المتموجة  تقعس/ 

  .حمرين ومكحولتتمثل بتالل  المتموجة التي
 .بين تالل حمرين ووادي الثرثارو تمتد  صالح الدين محافظة من الغربيةفي االقسام  هضبة الجزيرة تقعس/ 
 .ائهفي معظم اجز  بالتموج البسيط هضبة الجزيرة في محافظة صالح الدين يتميز سطح س/ 
 .االنبساطويغلب عليه  الجنوبية والجنوبية الغربيةاالقسام  السهل الرسوبي في محافظة صالح الدين يحتلس/ 

 
 س/ انتشار العديد من المظاهر التضاريسية في محافظة صالح الدين؟

 بسبب موقع المحافظة الفاصل مابين المنطقة المتموجة شماال ومنطقة السهل الرسوبي جنوبا.
 

تقع محافظة صالح الدين وباقي اقسام مناطق العراق ضمن المنطقة شبه    م عن صفة مناخ محافظة صالح الدين؟س/ تكل
الصحراوي الذي يتميز بشتاء شبه مناخ المدارية الحارة االمر الذي انعكس تاثيره على تحديد صفة المناخ السائد الذي يتمثل ب

 الف تضاريسها اذ تزداد شماال وتقل جنوبا .واالمطار تتباين تبعا الخت جاف ممطر وصيف حار
 

 س/ سيادة المناخ شبه الصحراوي في محافظة صالح الدين؟
 بسبب وقوع المحافظة ضمن المنطقة شبه المدارية الحارة االمر الذي انعكس تاثيره على تحديد صفة المناخ السائد.

 
 .شبه الصحراويس/ تتميز محافظة صالح الدين بسيادة المناخ 
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 في محافظة صالح الدين؟ الموارد المائيةتكلم عن الموارد  س/
انعكس مناخ المحافظة الذي عرف بقلة امطاره على مصادر المياه التي اقتصرت على المياه السطحية والبحيرات الخزنية وتقسم 

 االقسام االتية: المصادر المائية في محافظة صالح الدين الى
 وتشملالمياه السطحية: 
  يعد الشريان الحيوي لالنشطة االقتصادية في المحافظة.: دجلة ) أ ( نهر 
 يجري في األقسام الشرقية من المحافظة في قضاء طوز خرماتو: )ب( نهر العظيم. 
 تشمل منخفض الثرثار المشاريع االروائية :. 
  تشمل سد سامراء :مشاريع السيطرة والخزن . 
 

 .العظيم ح الدين نهرس/ من روافد نهر دجلة التي تجري في محافظة صال
 .نهر دجلة و نهر العظيممن اهم مصادر المياه السطحية في محافظة صالح الدين  /س

 .منخفض الثرثارمن اهم المشاريع االروائية والخزنية في محافظة صالح الدين س/ 
 .دجلة يقع سد سامراء على نهر س/ 

 
 س/ لسد سامراء اهمية كبيرة؟
والخزن كما يقوم بتحويل قسم من مياه نهر دجلة الى منخفض الثرثار لالستفادة منه في خزن المياه   النه من اهم مشاريع السيطرة

 وكذلك تغذية نهر الفرات خالل موسم الصيف عن طريق قناة الثرثار.
 س/ علل تحويل قسم من مياه نهر دجلة الى منخفض الثرثار؟

 ل فصل الصيف عن طريق قناة الثرثار.لالستفادة منه في خزن المياه ولتغذية نهر الفرات خال
 س/انشاء او صيغة أخرى لقناة الثرثار اهمية كبيرة؟

 عن طريق هذه القناة يتم تغذية نهر الفرات بالمياه في فصل الصيف من منخفض الثرثار.
 
 : صالح الدين في محافظةاالنشطة االقتصادية  س/  تكلم عن  
 زراعة اشجار الفواكه  والخضر وزهرة الشمس  ويل صناعية القطن محاص و: الحبوب كالقمح والشعير  الزراعة. 
 : الدوائية وتتمثل بمصنع ادوية سامراء لالدوية والعقاقير الطبية ووتشمل الصناعات الغذائية  الصناعة، 
 اذ تضم اكبر مصفى للنفط في بيجي  صناعة التكرير. 
 

 .صالح الدينس/ يقع مصنع ادوية سامراء في محافظة 
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 الدين نبذة تأريخية عن محافظة صالح  : 
 .  الذي حررها وحرر مدن عدة من البالد العربية يرتبط اسمها بالقائد صالح الدين االيوبي

 
 ؟التاريخية محافظة صالح الدين اهم مدن عدد

تكريت كلمة سريانية اصلها جاء ورد اسمها في العديد من المصادر التاريخية االشورية واإلسالمية والرومانية و : مدينة تكريت)أ(   
من )تجريت( أي المتجر الن أهلها كانو يشتهرون بالتجارة والبيع والشراء،كما ورد اسمها في المصادر السريانية بصيغة )تكريث( 

 .1976أصبحت محافظة محافظة عام 
 

الذي كان مانعا لدخول االعداء الى بسبب بناء حصن سوميرا  وايضاسميت باسم سامرا وسومرا وسر من رأى  :مدينة سامراء )ب(
ومن كلمة كلمة سوميرا جاء اسم سامراء وبنى هذا الحصن في الحقبة الساسانية ثم حرف هذا االسم ليصبح فيما بعد بصيغة المدينة 

لذي يرجع تاريخه سر من رأى.اثبتت التنقيبات االثرية ان موقع سامراء كان اهال بالسكان منذ عصور ماقبل التاريخ، منها تل الصوان ا
 الى االلف السادس ق.م بالقرب من سامراء كشف عنه علماء االثار العراقيون عثر فيه على ابنية استعمل في بنائها اللبن المقولب. 

 ؟سامراء االسالمية  تكلم عن مدينة  
العباسي المعتصم باهلل تبعه  خالل حكم الخليفةهجرية  (221 -220)بعد العاصمة بغداد فقد انتقلت عاصمة الخالفة العباسية 

( هجرية واعاد مقر الخالفة الى 892عام)  على اهلل ، تركها المعتمد(م 861 – 847)المتوكل الخليفة ازدهرت زمن  ابنه الواثق.
( وابنه الحسن 452 -212الروضة العسكرية حيث مرقد االمامين علي بن محمد بن علي بن موسى الهادي ) يوجد فيها بغداد ، 

 (هجرية 260 -232علي بن محمد العسكري)  بن
 

 قصر العاشق والمعشوق ، جامع الملوية ، دار الخليفة ، جامع ابي دلف ،  :في محافظة صالح الدين اهم المعالم التاريخيةعدد 
 .م(892 – 834عاما )58ظلت سامراء مقرا للخالفة العباسية مايقرب 

 .مدينة تكريت و مدينة سامراءالدين س/ من اهم المدن التاريخية في محافظة صالح 
 

 الن مناخ المحافظة يتميز بقلة امطاره .ج/   علل/ اعتماد محافظة صالح الدين على المياه السطحية والبحيرات ؟ 
 ها وحررالن اسم المحافظة يرتبط باسم القائد صالح الدين االيوبي الذي حرر  علل/ سميت محافظة صالح الدين بهذا االسم ؟

 .عدة من البالد العربيةاجزاء 
 ليكون مانعا لدخول األعداء الى هذه المدينة شيد في الحقبة الساسانية. س/ بناء حصن سوميرا في سامراء. 

 علل/ سميت مدينة تكريت بهذا االسم ؟
اء ورد اسمها في الن اسمها جاء من كلمة سريانية اصلها ) تجريت ( أي المتجر الن اهلها كانو يشتهرون بالتجارة والبيع والشر 

 المصادر في المصادر السريانية بصيغة )تكريث( .
 سانية احيث اشتق االسم من اسم هذا الحصن الذي شيد في الحقبة الس بسبب بناء حصن سوميرعلل/ سميت سامراء بهذا االسم؟ 
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 عرف مايأتـي:
 :بية من صالح الدين ويشكل حدود ادارية بين صالح من اكبر المشاريع الخزنية يقع في االقسام الجنوبية الغر منخفض الثرثار

 كم .    25كم وعرض   110الدين و االنباريبلغ  طوله 
 :سد سقع على نهر دجلة في محافظة صالح الدين يقوم بتحويل قسم من مياه نهر دجلة الى منخفض الثرثار لالستفادة سد سامراء

 عليه محطة لتوليد الطاقة الكهربائية . في خزن المياه وتغذية نهر الفرات في فصل الصيف اقيمة
قناة تستخدم لتحويل وتغذية نهر الفرات بالمياه في فصل الصيف من بحيرة الثرثار.قناة الثرثار : 
م وصار ملكا  على مصر سوريا وفلسطين خلد انتصاراته في معركة حطين  1137:  ولد في تكريت عام صالح الدين االيوبي

 م .1187ا على ارض فلسطين عام الخالدة التي دارت رحاه
مركز محافظة صالح الدين وتكريت كلمة سريانية اصلها جاء من )تجريت( أي المتجر الن اهلها يشتهرون بالتجارة مدينة تكريت :

 والبيع والشراء.
من اثار عصورماقبل التاريخ يرجع تاريخه الى االلف السادس قبل الميالد بالقرب من سامراء .تل الصوان: 
( هجرية، وابنه الحسن بن علي بن 254 -212حيث مرقد االمام علي بن محمد بن علي بن موسى الهادي) لروضة العسكرية: ا

 (هجرية عليهما السالم وهما من احفاد االمام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السالم. 260 -232محمد العسكري) 
لمنع دخول االعداء الى المدينة ومن اسم هذا الحصن اشتق اسم سامراء ثم  : شيد في الفترة الساسانية في سامراءحصن سوميرا

 حرف فيما بعد ليصبح  بصيغة سر من رأى .
  :من مدن صالح الدين التأريخية جاء اسمها من من بناء حصن سوميرا الذي كان مانعا لدخول األعداء ومن كلمة سوميرا سامراء

 ة الساسانية ثم حرف هذا االسم ليصبح فيما بعد سر من راى.جاء اسم سامراء بنى هذا الحصن في الحقب
 من جاء اصلها سريانية كلمة  وتكريت والرومانية واإلسالمية االشورية التاريخية المصادر من العديد في اسمها ورد: تكريت 

( تكريث) بصيغة السريانية المصادر في اسمها ورد والشراء،كما والبيع بالتجارة يشتهرون كانو  أهلها الن المتجر أي( تجريت)
 .1976 عام محافظة محافظة أصبحت

 كلمة سريانية تعني المتجر سميت مدينة تكريت بهذا االسم نسبة الى هذه الكلمة.تجريت : 
 ه.221 -220: هو الخليفة العباسي الذي نقل عاصمة الخالفة العباسية من بغداد الى سامراء عام المعتصم باهلل 
 م.892هو الخليفة العباسي الذي أعاد مقر الخالفة العباسية من سامراء الى بغداد عام : االمعتمد على اهلل 
 

 .لواثقاتبعه ابنه  المعتصم باهللس/ أصبحت سامراء عاصمة للخالفة العباسية زمن الخليفة العباسي 
 

 (.861 – 847) الخليفة المتوكلس/ ازدهرت سامراء زمن 
 

  .م892 عام    المعتمد على اهللى بغداد الخليفة العباسي س/ أعاد مقر الخالفة من سامراء ال
 

 .ه221  -  220س/ انتقلت عاصمة الخالفة العباسية الى سامراء بعد العاصمة بغداد عام 
 
 . 
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 :  محافظة ديالى -7

 .ايرانحدودها الشرقية مع  االوسط من شرق العراقفي القسم محافظة ديالى  تقع 

 
  كان لشكل محافظة ديالى القريب من الشكل الطولي دور في تنوع مظاهر السطح فيهاديالى؟   س/ عدد اقسام سطح محافظة

 وتقع في الشمال والشمال الشرقي وتعد تالل حمرين اهم مظاهرها.  المنطقة المتموجة: -1
تميز باالنبساط التام ي :الذي يشغل مساحة واسعة من سطح المحافظة السيما في االقسام الوسطى والجنوبيةالسهل الرسوبي -2 

 .(م فوق مستوى سطح البحر100في معظم اجزائه اذ الترتفع معظم أراضيه عن )
 

 .دور في تنوع مظاهر السطح فيها القريب من الشكل الطوليكان لشكل محافظة ديالى س/  
 .المنطقة المتموجة والسهل الرسوبيمحافظة ديالى الى  تنقسم تضاريس س/ 
 اهم مظاهرها.   تالل حمرينوتعد  من المحافظة الشمال والشمال الشرقيفي  موجة في محافظة ديالىنطقة المتمال تقع س/ 
في  باالنبساط التاميتميز  الوسطى والجنوبيةالسيما في االقسام ديالى مساحة واسعة من سطح محافظة  السهل الرسوبي يشغل س/ 

 .معظم اجزائه
 .م فوق مستوى سطح البحر 100عن  محافظة ديالى السهل الرسوبي في الترتفع معظم أراضي س/ 

 
 ،يسود فيها نوعان من المناخ االول مناخ السهوب ويتمثل في االقسام الشمالية  س/ تكلم عن صفات مناخ محافظة ديالى؟

دة ممطرة شتاءا الصحراوي الذي يتمثل في االقسام الوسطى والجنوبية وتبعا لتلك الصفات تكون االقسام الشمالية بار  شبه والمناخ
 معتدلة صيفا ، بينما االقسام االخرى تعاني ارتفاع درجات الحرارة صيفا ، واالمطار تزداد كلما تقدمنا من الجنوب الى الشمال

 .(ملم600 – 150تتراوح كمياتها  مابين)
 .مناخ السهوب و المناخ شبه الصحراويس/ يسود في محافظة ديالى نوعان من المناخ هما 

 
 فظة ديالى دور في نشاط حركة التبادل التجاري بين العراق وايران؟س/ لمحا

بسبب موقع المحافظة الحدودي بين العراق وايران ساهم في وجود العديد من المنافذ الحدودية التي تنظم حركة التبادل التجاري 
 بين البلدين.

 
 روافد نهر دجلة يجري في محافظة ديالى؟ في محافظة ديالى؟ او صيغة أخرى كم رافد من الموارد المائيةس/ تكلم 

  المائية منها:المصادر تضم ديالى العديد من 
 احد روافد نهر دجلة يتكون من منبعين احدهما في العراق واالخر في ايران يصب في نهر دجلة جنوب مدينة بغداد نهر ديالى:

 .تصادية والسيما الزراعةويعد الشريان الحيوي الذي يعتمد عليه سكان المحافظة في األنشطة االق
 يوجد النهر في منطقة العظيم ويشكل النهر حدودا بين محافظة ديالى وصالح الدين  نهر العظيم : 
  :تتمثل بسد ديالى  وسد حمرين  على نهر ديالى وسد العظيم على نهر العظيم فضال عن مشروع خزان حمرين السيطرة والخزن

 ي المحافظة.الذي يعد من اكبر المشاريع الخزنية ف
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 على نهر العظيم.العظيم على نهر ديالى وسد  سد ديالى وسد حمرينس/ من اهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة ديالى 
 .ديالىس/ يقع سد ديالى وسد حمرين على نهر 

 .العظيمس/ يقع سد العظيم على نهر 
 من اكبر المشاريع الخزنية في محافظة ديالى. خزان حمرينس/ يعد 

 
 ديالى؟في محافظة اهم االنشطة االقتصادية بين  /س
 واليوسفي كالبرتقال  تشتهر المحافظة بانتاجها الزراعي اذ تزرع فيها العديد من المحاصيل الزراعية السيما النخيل والفواكه :الزراعة 

 اليمون وغيرها من الفواكه.  ( وااللنكي)
 ناعات الكهربائية  والميكانيكية .وتشمل الصناعات الغذائية والتعليب  والص :الصناعة 
 صناعة ر العديد من الصناعات خاصة الذي ساعد في توفل نفط خانه و حقب وجود حقول النفط التي تتمثل :الثروات المعدنية

 . بمصفى الوندالتكرير المتمثلة 
 بحيرة حمرين . ومنطقة تالل حمرين  و: تشمل المنطقة السياحية في الصدور السياحة 

 .نفط خانهول نفط محافظة ديالى حقل س/ من حق
 في محافظة ديالى. الوند س/ يقع مصفى

لوجود حقل نفط خانه الذي ساعد على توفر العديد من الصناعات خاصة صناعة التكرير المتمثلة تشتهر ديالى بصناعة التكرير؟ س/ 
 بمصفى الوند.

 
 :  نبذة تأريخية عن محافظة ديالى

، الرافد المهم الذي يروي معظم اراضيها نسبة الى نهر ديالى ( لواء ديالى) سابقا سميتارية المهمة تعد ديالى من المناطق الحض
تمكن علماء االثار من تحديد الكثير من التالل االثرية التي سكنها ، (طريق خرسانب )سميت في العهدين العباسي والعثماني 

في الالف الثالث السالالت  حوالي ستة االف سنة ق.م وعصر فجرصر العبيد ع العراقيون القدماء منذ عصور ماقبل التاريخ، السيما
، ورد اسم بعقوبة في اللغات االرامية ، سميت بعقوبا وتعني بيت العقوبة ، وجود ق.م والعصر البابلي القديم في االلف الثاني ق.م

، ، وجود  )توتوب( )اشنونا القديمة( ، موقع خفاجي العديدمن المعابد والقصور تم اكتشافها حديثا ، من مدنها القديمة تل اسمر
 . م1969االف الرقم الطينية بالخط المسماري ، اصبحت محافظة عام 
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 بسبب شكلها القريب من الشكل الطولي . ج/   ؟ علل/ تنوع مظاهر السطح في محافظة ديالى
 

حقول النفط المتمثلة بحقول نفط خانه الذي ساعد على توفر ؟  س/ اذكر اهم الثروات المعدنية التي تشتهر بها محافظة ديالى
 صناعة التكرير المتمثلة بمصفى الوند.

 
   .خاصة الزراعية حيث تعتمد عليه اغلب االنشطة االقتصاديةج/   ؟ ديالى من اهم المصادر المائية في محافظة ديالى علل / يعد نهر

  
    .النخيل الفواكه كالبرتقال واليوسفي والليمون والمحاصيل الصناعيةديالى؟    س/ ماهي المحاصيل التي تشتهر بها محافظة 
                                                   

بسبب سيادة المناخ الصحراوي في معظم اراضي المحافظة المتميز  علل/ تعد المياه السطحية اهم المصادر المائية لمحافظة ديالى؟
 .بقلة امطاره 

 علل/ سميت محافظة ديالى بهذ االسم ؟
 .نسبة الى نهر ديالى الرافد المهم الذي يروي معظم اراضيها التي كانت تسمى في العهدين العثماني والعباسي بطريق خراسان

 
.من  توب()تو  : تل اسمر )اشنونا القديمة( ازدهرت في العصر البابلي القديم ، موقع خفاجيالقديمة محافظة ديالى مدنس/ عدد 

 مدن ديالى  القديمة ازدهرت في العصر البابلي القديم . بصيغة عدد او )عرف(
 

 س/ سميت ديالى )بلواء ديالى (؟
 نسبة الى نهرديالى الرافد المهم الذي يروي معظم اراضيها .

 
 ب)طريق خراسان (. س/ فراغ او صح وخطأ:   سميت ديالى في العهدين العباسي والعثماني   •
 
 تعني بيت العقوبة . سميت ديالى في العصور القديمة باسم باعقوبا؟  س/ •
 
 عرف مايأتي:  
:تسمية اطلقت على ديالى في العهدين العباسي والعثماني  .   طريق خراسان 
:)من مدن ديالى القديمة ازدهرت في العصر البابلي القديم .  تل اسمر )اشنونا القديمة 
 :)ى القديمة ازدهرت في العصر البابلي القديم .من مدن ديال خفاجي )توتوب 
 :من اكبر المشاريع الخزنية في محافظة ديالى.خزان حمرين 
 :مصفى نفطي يقع في محافظة ديالى. عرف مصفى الوند 
:نتجات فصل زيت النفط الخام الى مكوناته وجزيئاته االصلية عن طريق التقطير بالتجزئة وإعادة ترتيبها لتكون م صناعة التكرير

 صالحة لالستخدام مثل البنزين والنفط األبيض وغيره.  
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 : محافظة بغداد -8
  واالقتصادي والتعليمي والثقافي تحتل موقعا وسطا من العراق. المركز االداريالعراق  واكبر مدنه وتعد  عاصمةبغداد س/ 

 من العراق. وسطاس/ تحتل بغداد موقعا 
 

 س/ تكلم عن تضاريس محافظة بغداد.
 ( م  فوق سطح البحر.   35تقع محافظة بغداد ضمن منطقة السهل الرسوبي و تتميز ارضها  بالنبساط التام وال ترتفع ارضها عن )

 م. 35تتميز أراضيها باالنبساط التام اذ الترتفع اراضيهاعن  السهل الرسوبيس/ تقع محافظة بغداد ضمن منطقة 
 

  بماذا يمتاز مناخ محافظة بغداد؟س/ 
تتراوح كمياتها  الصحراوي وهو قليل االمطار شتاءا وصيف حار جاف تمتاز كمية االمطار بالتذبذب والقلةشبه  ع ضمن المناختق

 .(ملم300 – 150مابين )
 

 . الصحراويشبه  ضمن المناخ بغداد تقعس/ 
 .حار جافشتاءا وصيف  قليل االمطارس/ يتميز مناخ محافظة بغداد بكونه 

 .ملم 300 – 150تتراوح كمياتها مابين  بالتذبذب والقلة في محافظة بغداد المطارتمتاز كمية ا س/ 
 

 النها عاصمة جمهورية العراق .؟  س/ لمحافظة بغداد أهمية إدارية كبيرة
 بسبب أهميتها اإلدارية الكبيرة كونها عاصمة العراق. س/ توفر جميع خطوط النقل البرية والنهرية والجوية في بغداد؟

 
  في محافظة بغداد؟ الموارد المائيةكلم عن س/ ت

الشريان الحيوي لمحافظة بغداد الذي يقسم المحافظة الى جانبي الكرخ والرصافة االمر الذي امدها باسباب النمو  يعد نهر دجلة
 والتطور العمراني .

 في محافظة بغداد.  دجلةيمر نهر س/ 
 

 ؟ بغداد محافظة االنشطة االقتصادية في س/ وضح اهم
 المحاصيل الصناعية كزهرة الشمس والذرة . و: الفواكه والخضر الزراعة 
 الجلدية  والزيوت النباتية وصناعة الغذائية  والصناعاتالغزل والنسيج القطني  تشتهر بتوفر العديد من الصناعات منها : الصناعة

 التكرير. وصناعة
 وتشمل حقول نفط شرق بغداد .الثروات المعدنية : 
 العديد  وجزيرة بغداد السياحية   ومنتزه الزوراء السياحي  ومجمع مدينة االعراس  وتضم جزيرة االعراس السياحية  :السياحة

 من الحدائق والمناطق الخضراء تضم وسائل الراحة والترفيه .
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 : نبذة تأريخية عن محافظة بغداد
(ه 145بو جعفر المنصور في بناء مدينته المدورة )بغداد( عام )وان المدينة كانت موجودة قبل ان يبدا أاسم بغداد عراقي قديم ،  

في منتصف  محمد وكذلك مدينة سيبار )أبو حبه( قرب اليوسفية وعقرقوف والمدائن.تل موجودة فيها مثل وجود مدن صغيرة وكبيرة 
داد غرب دجلة التي اشتهرت بتخطيطها (ه بنى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مدينته المدورة بغ145القرن الثاني للهجرة عام)

الدائري المحصن بسور وأربعة أبواب )باب الشام ، باب البصرة ، باب خراسان ، باب الكوفة( ، اما في العصر الحديث أصبحت 
 ( عاصمة للجمهورية العراقية الى االن ، أصبحت محافظة1958( عاصمة  للمملكة العراقية ، وفي عام )1921بغداد بعد عام )

 .1969( لسنة 159بعد صدور قانون المحافظات رقم) 
 في محافظة بغداد؟ معالم التاريخيةالاشهر س/ عدد 

ه وحفيده محمد بن علي بن موسى )الجواد(  (183 – 128: يضم مرقد االمامين موسى بن جعفر )الكاظم( )المشهد الكاظمي
 اظمية.( )عليهما السالم( يقع في جانب الكرخ في منطقة الك195-220)
 (ه )رضي اهلل عنه(، احد تالميذ االمام 150 – 80هو مرقد الشيخ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي )األعظم: مرقد االمام

  الصادق )عليه السالم( ، مؤسس المذهب الحنفي، ويقع مرقده في جانب الرصافة في منطقة االعظمية.
ثوليك ،كنيسة االرمن االرثوذكس )كنيسة مريم العذراء( من اقدم الكنائس في وجود العديد من الكنائس منها كنيسة الالتين الكا

 بغداد
  :المدرسة المستنصرية ، القصر العباسي ، السراي ، القشلة مواقع أخرى مثل. 

  الن مناخها يمتاز بشتاء ممطر وصيف حار واالمطار متذبذبة.  ؟الصحراوي شبه علل/ تقع محافظة بغداد ضمن نطاق المناخ 
 لكونها عاصمة جمهورية العراق .   علل/ لمحافظة بغداد اهمية ادارية ؟

النه يقسم المدينة الى جانبي الكرخ والرصافة االمر الذي امدها باسباب  علل / يعد نهر دجلة الشريان الحيوي لمحافظة بغداد ؟
 .العمراني النمو والتطور

 س/ اسم بغداد اسم عراقي قديم ، وضح ذلك ؟ 
لكتابات المسمارية والوثائق التاريخية والتنقيبات االثرية ان المدينة كانت موجودة قبل ان يشرع ابو جعفر المنصور في بناء توكد ا

 مدينته المدورة بغداد .
 س/ عرف 

 .عاصمة العراق  واكبر مدنه وتعد المركز االداري واالقتصادي والتعليمي والثقافي تحتل موقعا وسطا من العراق :بغداد
 .واتخذها عاصمة للخالفة العباسية ه145الخليفة العباسي الذي بنى مدينته المدوره بغداد عام أبو جعفر المنصور: 

ه غرب دجلة التي اشتهرت بتخطيطها  145مدينة بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة  المدينة المدورة:
 الشام ، باب البصرة ، باب خراسان ، باب الكوفة(الدائري المحصن بسور وأربعة أبواب )باب 

 .من اقدم الكنائس في بغداد كنيسة لالرمن األرثوذكس في ساحة الميدان وتعد:كنيسة مريم العذراء
 ة.جفي منطقة الشور  االتين الكاثوليكس/ من اقدم الكنائس في بغداد كنيسة 

 من اقدم الكنائس في بغداد. مريم العذراءعرف بكنيسة س/ تعد كنيسة األرمن االرثوذكس في ساحة الميدان التي ت
 .المذهب الحنفي مؤسس الشيخ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفييعد  س/ 
 عاصمة للجمهورية العراقية.  1958عاصمة  للمملكة العراقية ، وفي عام   1921أصبحت بغداد بعد عام س/ 
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 :محافظة االنبار -9
قسم الغربي من العراق وهي اكبر مدنه من حيث المساحة تحدها من الشمال الغربي سوريا ومن الغرب في المحافظة االنبار  تقع 

 االردن ومن الجنوب الغربي السعودية .
 . المساحةمن العراق وهي اكبر مدنه من حيث  لغربيفي القسم امحافظة االنبار  تقعس/ 
 .السعودية ومن الجنوب الغربي  االردنرب ومن الغ سوريامن الشمال الغربي  محافظة االنبار تحدس/ 

 
 س/ عدد اقسام سطح محافظة االنبار؟

   .نقسم سطحها الىيعلى الرغم من سعة مساحة محافظة االنبار اال ان سطحها يكاد يخلو من االشكال التضاريسية البارزة 
 شرقه .:تقع في الجهة الشمالية تحديدا الى الشمال من مجرى نهر الفرات و هضبة الجزيرة 
 يشغل المناطق التي تقع حول مجرى نهر الفرات يزداد اتساعه كلما تقدمنا بأتجاه الجنوب الشرقي وتتميز السهل الرسوبي:

 .في معظم اجزائهاراضيه باالنبساط 
 تشغل القسم االكبر من المحافظة الهضبة الغربية:. 
 

 .شرقه من مجرى نهر الفرات و الشماليدا الى تحدالشمالية في الجهة هضبة الجزيرة في محافظة االنبار تقع س/ 
 . مجرى نهر الفراتس/ يشغل السهل الرسوبي في محافظة االنبار المناطق التي تقع حول 

 .في معظم اجزائه باالنبساط وتتميز اراضيه الجنوب الشرقيكلما تقدمنا بأتجاه   السهل الرسوبي في محافظة االنبار يزداد اتساعس/ 
 من سطح المحافظة. األكبرالغربية في محافظة االنبار القسم س/ تشغل الهضبة 

 
 ؟محافظة االنبار مناخوضح صفة 

وتنخفض اثناء (ْم 48اذ ترتفع خالل النهار لتصل اكثر من )المدى الحراري صيفا الذي يتميز بارتفاع صحراوي تقع ضمن المناخ ال 
 ملم.300 -150تتراوح كمياتها بين واالمطار تتسم بالقلة والتذبذب  (ْم 15لتصل الى ) الليل

 .الصحراويس/ تقع محافظة االنبار ضمن المناخ 
 (ْم؟ 15درجات الحرارة في محافظة االنبار ليال لتصل الى ) تنخفضس/ 

ي يؤد المدى الحراري بين اليل والنهار الن األرض ليال تكون قد فقدت جزءا من الحرارة التي اكتسبتها اثناء النهاراختالف  بسبب
  هذا الى برودة الهواء المالمس لألرض.

 
 بسبب الموقع الجغرافي الذي تتميز به المحافظة.س/ تعدد طرق النقل المارة خالل محافظة االنبار؟  

 
 س/ لمحافظة االنبار أهمية في تصدير النفط العراقي؟

ية في تصدير النفط عن طريق الخط الخط موقعها الجغرافي المحاذي للحدود السورية واالردنية والسعودية أعطاها أهمبسبب 
حيث اعطى مرونة في نقل النفط العراقي  الستراتيجي الذي يربط الحقول الشمالية مع الحقول الجنوبية ثم الى مؤاني البحر المتوسط

 الى المؤاني العالمية.
 .ترتيجيالخط السس/ يصدر العراق نفطه عبر محافظة االنبار الى مؤاني البحر المتوسط عن طريق 
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انعكس مناخ المحافظة الذي يتميز بقلة امطاره على مصادر المياه التي اقتصرت على ؟ في محافظة االنبار الموارد المائيةتكلم عن 
 الىتقسم المصادر المائية المياه السطحية وبعض مكامن المياه الجوفية.

  تشمل المياه السطحية: 
  :الغربية عند مدينة القائم ويعد النهر المصدر الرئيس لمختلف االنشطة االقتصادية.يدخل محافظة االنبار من جهتها نهر الفرات 
 توجد في مناطق المرتفعات وبطون االودية يرتبط وجودها وغزارتها بمواسم سقوط االمطار ومن اهم مناطقها : المياه الجوفية

 الرحالية. وكبيسة 
 اما عدد او صح وخطأ او فراغات او اختر من بين االقواس( )صيغة السؤال         أهمها: مشاريع السيطرة والخزن 
 خالل فصل الشتاء الى بحيرة الحبانية عن طريق جدول  : يقع على نهر الفرات عن طريقه يحول قسم من مياه النهرسد الرمادي

 الورار. 
 االنبار. :جدول عن طريقه يحول قسم من مياه نهر الفرات الى بحيرة الحبانية في محافظةجدول الورار 
 جدول عن طريقه يحول قسم من مياه بحيرة الحبانية في محافظة االنبار الى نهر الفرات .جدول الذبان : 
 جدول عن طريقه يحول قسم كبير من المياه الزائدة من بحيرة الحبانية الى بحيرة الرزازة. تخلية المجرة : 
 يقع على نهر الفرات شمال مدينة حديثة. سد حديثة: 
 
  البحيرات منها بحيرة  الى تعدد بألضافة : جداول ري الفرات الواقعة بين الفلوجة وسدة الهندية ريع االروائية تشملالمشا

 . وبحيرة الرزازة التي تقع بين محافظتي االنبار وكربالء بحيرة حديثة  الحبانية  و
 

 .التجاريةس/ تتميز محافظة االنبار بوجود المنافذ 
 .السطحية والمياه الجوفيةفي محافظة االنبار على المياه س/ تشمل مصادر المياه 

 .القائمعند مدينة  الغربيةيدخل نهر الفرات محافظة االنبار من جهتها س/ 
 المصدر الرئيسي للمياه في محافظة االنبار.الفرات س/ يعد نهر 

 .االمطار سقوط بمواسم وغزارتها وجودها يرتبط االودية وبطون المرتفعات مناطق في س/ تكثر المياه الجوفية في محافظة االنبار
 .الرحالية و كبيسة  المياه الجوفية في محافظة االنبار مناطق اهم منس/ 
 .الحبانيةخالل فصل الشتاء الى بحيرة  عن طريقه يحول قسم من مياه النهر الفرات على نهرسد الرمادي يقع س/ 

 .الورارطريق جدول س/ تصل مياه نهر الفرات الى بحيرة الحبانية عن 
 تخلية المجرة.عن طريق جدول  المياه الزائدة من بحيرة الحبانية الى بحيرة الرزازةتحول س/ 
 .حديثةشمال مدينة  الفراتعلى نهر  سد حديثة يقعس/ 
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 لثروات المعدنية.او عدد اهم المحاصيل الزراعية او عدد الصناعات او عدد ا في محافظة االنبار؟ النشاط االقتصاديتكلم عن 
 في االنبار الى االنشطة االقتصادية تقسم 

 أدى مناخ المحافظة الصحراوي الى تركز النشاط الزراعي بالقرب من مجرى نهر الفرات ومكامن المياه الجوفية للتعويض :الزراعة
 .لشمسزهرة ا والذرة   والقمح  عن النقص الحاصل في كمية االمطار، اهم المحاصيل التي تزرع فيها

 مثل معامل السمنت  نظرا لتوفر موادها األولية في معظم مناطق المحافظة االنشائية :وتشمل الصناعةوالثروة المعدنية الصناعة
  في القائم وكبيسة والفلوجة

 حقول الغاز الطبيعي ورواسب الزجاج والكبريت  والفوسفات بالقرب من عكاشات مثل : المعدنية الثروات 
 الواقعة بين االنبار وكربالء. بحيرة الرزازةو عيون المياه المعدنية  وخزان حديثة و سد  وحيرة الحبانية السياحية : تشمل بالسياحة 

 .لتجاريةاس/ تتميز محافظة االنبار بوجود المنافذ 
 

 .همكامن الميا و مجرى نهر الفراتالصحراوي الى تركز النشاط الزراعي بالقرب من  االنبار أدى مناخ محافظةس/ 
 .عكاشاتس/ تتوفر في محافظة االنبار كميات كبيرة من الفوسفات بالقرب من منطقة 

 االنبار و كربالء.س/ تقع بحيرة الرزازة بين محافظتي 
 

 :نبذة تأريخية عن محافظة االنبار
حالي للمحافظة هو نسبة ، االسم ال ( م 1872 – 1869اثناء واليته على بغداد عام ) مدحت باشا الوالي الثاني العثماني بناها 

لمدينة االنبار التأريخية التي بنيت في عهد الملك البابلي نبوخذ نصر، كانت تعرف سابقا ب )لواء دليم(  نسبة الى عشائر الدليم ، 
أصبحت االنبار  1969( لسنة 159غير اسمها الى لواء الرمادي ، بعد صدور قانون المحافظات رقم) 1958تموز  14بعد ثورة 

 فظة.محا
 :اهم مدنها التاريخية 

، ومن اثارها مئذنتها اشتق من االلهة انانا السومرية  ربما يكون اسمها قدذكرت في النصوص البابلية واالشورية،   :مدينة عنه -1
 المثمنة العالية وقلعتها.

التي ، من اثارها الشاخصة قلعة هيت  لقيرا لمادة اشتهرت عبر العصور السومرية والبابلية واالشورية بانها مصدر :مدينة  هيت -2
التي أنشئت زمن الخليفة الراشدي الثاني منارة الفاروق بنيت منذ قديم الزمان على تلة مرتفعة يوجد في القلعة منارة عالية تعرف ب

 .عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه(
 ..اثناء واليته على بغدادمدحت باشاس/بنى االنبار الوالي العثماني الثاني 

  .نبوخذ نصرالتي بنيت في عهد الملك البابلي  االنبار التاريخيةس/ االسم الحالي لمحافظة االنبار نسبة لمدينة 
 .عنه  و  مدينة هيتس/ من اهم مدن االنبار التاريخية مدينة 

 .للقير س/اشتهرت مدينة هيت عبر العصور بانها مصدر
   خ المحافظة الذي يمتاز بقلة امطاره .بسبب منا  علل/ قلة الموارد المائية في االنبار؟

  علل/ تركز النشاط الزراعي في محافظة االنبار بالقرب من مجرى نهر الفرات ؟
بسبب مناخ المحافظة الصحراوي الذي ادى الى تركز الزراعة بالقرب من مجرى النهر او قرب مكامن المياه الجوفية لتعويض النقص 

 في كمية االمطار.



 

                                                                                     - 33 - 

 عرف مايأتي:
تقع في القسم الغربي من العراق وهي اكبر مدنه من حيث المساحة تحدها من الشمال الغربي سوريا ومن الغرب  :حافظة االنبارم

 االردن ومن الجنوب الغربي السعودية .
  :لمرونة هو خط االنابيب الذي يربط الحقول الشمالية والجنوبية ثم الى موانى البحر المتوسط وقد اعطى االخط االستراتيجي

 االزمة في نقل النفط العراقي   الى الموانى العالمية .
يقع على نهر الفرات يقوم بتحويل بعض من مياه  نهر الفرات خالل فصل الشتاء الى بحيرة الحبانية عن طريق سد الرمادي  :

 جدول الورار 
 :جدول يقوم بنقل مياه نهر الفرات الى بحيرة الحبانية .جدول الورار 
يقوم بتحويل مياه بحيرة الحبانية الى نهر الفرات .ذبان: جدول ال 
  :العالية جدول عن  طريقه يتم تحويل قسم من مياه بحيرة الحبانية الى بحيرة الرزازة خاصة وقت الفيضاناتتخلية المجرة. 
 :في توليد الطاقة الكهربائية سد يقع على نهر الفرات تقع خلفه بحيرة حديثة وهو ثاني اكبر السدود بعد سد الموصل سد حديثة 
 )واحة من واحات محافظة االنبار وهي من اهم مناطق المياه الجوفية .)الرحالية (:   –)كبيسة 
  :واحدة من االثار التاريخية في محافظة االنبار وقد بنيت منذ زمن قديم على تلة مرتفعة في هيت .قلعة هيت 
 : ق تركيا و يدخل األراضي العراقية عند القائم في محافظة االنبار ويستمر بجريانه ينبع من المرتفعات الواقعة شر  نهر الفرات

 بأتجاه الجنوب الشرقي حتى يلتقي بنهر دجلة في القرنة شمال مدينة البصرة ليكونا شط العرب. 
 :ت األراضي العراقية.مدن محافظة االنبار غرب العراق تقع على الحدود بين العراق وسوريا يدخل بها نهر الفرااحدى القائم 
 :احدى المدن التاريخية في محافظة االنبار اشتهرت عبر العصور التاريخية السومرية والبابيلية والاشورية بانها مصدر للقير. هيت 
 

 التاريخية : محافظة االنبار مدنعدد 
 1- الرمادي بناها مدحت باشا.  
  2-  مدينة عنه.  
 3- عة هيت ومنارة الفاروق انشأت زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه (.مدينة هيت ومن اثار مدينة هيت قل 
 

س/ تعد المياه الجوفية من مصادر المياه في محافظة االنبار ، اذكر العوامل التي تحدد وجودها وغزارتها ، ثم بين اهم مناطق 
 تواجدها؟

 والرحالية ، يرتبط وجودها وغزارتها بمواسم سقوط االمطار. توجد في مناطق المرتفعات وبطون االودية خاصة في كبيسة 
 ربما يكون اسمها مشتق من اسم االلهة انانا السومري .  سميت مدينة عنه بهذا االسم ؟ س/ 

بسبب موقع المحافظة المحادي لحدود   س/ تتميز محافظة االنبار بوجود المنافذ التجارية التي تشجع حركة التبادل التجاري ؟
 ث دول هي سوريا واألردن والسعودية.ثال

 نسبة لمدينة ىاالنبار التأريخية التي بنيت في عهد الملك البابلي نبوخذ نصر.  بهذاالسم؟ علل/ سميت محافظة االنبار 
 نسبة الى عشائر الدليم التي تسكن فيها. علل/  سميت االنبار بلواء دليم ؟

الهضبة و الن صفة  ؟اال ان سطحها يكاد يخلو من االشكال التضاريسية البارزةعلى الرغم من سعة مساحة محافظة االنبار س/ 
 فيها. الجبال وجود وانعدام هي التي تشكل اقسام سطح المحافظة السهل الرسوبي
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 : محافظة واسط -10
  تقع في القسم الشرقي االوسط من السهل الرسوبي حدودها الشرقية مع ايران . عرف/محافظة واسط:

 ايران.من السهل الرسوبي حدودها الشرقية مع  طسالشرقي االو محافظة واسط في القسم س/ تقع 
 .السهل الرسوبي منطقة في القسم الشرقي االوسط من محافظة واسط تقعس/ 

 
وتتميز اغلب اقسامها  تعد جزاء من منطقة السهل الرسوبي المنبسط والقليل االنحدار وضح اقسام سطح محافظة واسط ؟

 .    الشرقية( م فوق مستوى سطح البحر بأستثناء المناطق 25اط اذ الترتفع عن مستوى )باالنبس
 .الشرقيةفوق مستوى سطح البحر بأستثناء المناطق   م 25 عن مستوى  أراضي السهل الرسوبي في محافظة واسط  الترتفعس/ 

 بي المنبسط القليل االنحدار.؟   النها جزء من السهل الرسو علل/ تتميز اراضي محافظة واسط باالنبساط 
 

 يعد جزء من المناخ الصحراوينظرا لوقوع المحافظة في المنطقة الشبه المداري فان مناخها  محافظة واسط؟   مناختكلم عن 
 – 150تتراوح كمياتها بين ) حار جاف صيفا معتدل شتاءا االمطار قليلة ومتذبذبة تزداد في االقسام الشرقية الذي يتميز بكونه

 (ملم.300
 .الصحراويس/ تقع محافظة واسط ضمن المناخ 

بسبب وقوعها في المنطقة شبه المدارية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة  علل/ يعد مناخ واسط جزء من المناخ الصحراوي ؟
 والجفاف صيفا واعتدالها شتاء واالمطار قليلة متذبذبة وتزداد في المناطق الشرقية .

 حار جاف صيفا معتدل شتاءا االمطار قليلة ومتذبذبة تزداد في االقسام الشرقية يتميز بكونه؟ المناخ الصحراويس/ بماذا يتميز 
 (ملم.300 – 150تتراوح كمياتها بين )

 
 س/لمحافظة واسط دور في نشاط حركة التبادل التجاري بين العراق وايران؟

اق وايران حيث تميزت بوجود العديد من طرق النقل بين البلدين ساعد لكون حدود المحافظة جزاءا من الحدود الدولية بين العر 
 على نشاط التبادل التجاري.

 
 في محافظة واسط؟ او فراغات او اختر من بين االقواس او عرف.اهم مصادر المياه عدد 
  وهو الشريان الحيوي لجميع االنشطة االقتصادية في المحافظة.نهر دجلة 
  نهر دجلة يتفرع من الجهة اليمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت. : احد فروعنهر الدجيلة 
 العديد من   المشاريع  النهر : احد فروع نهر دجلة يتفرع من الجهة اليمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت ويغذينهر الغراف

 االروائية واالراضي الزراعية بين محافظتي واسط وذقار.
 هور الشويجة.ة اهمها وجود العديد من االهوار الدائمة والفصلي 

سدة الكوت تقع على نهر دجلة وهي تتحكم  في توزيع المياه بين محافظات واسط وميسان ب تتمثل مشاريع السيطرة والخزن: اهم
وذي قار كما تؤمن مشاريع الري المقامة على نهر الغراف والدجيلة ولوال هذه السدة لتحولت مساحات واسعة الى صحراء تحيط 

 ط و ذي قار.محافظتي واس
 .سدة الكوتقبل  للنهريتفرع من الجهة اليمنى  دجلةاحد فروع نهر نهر الدجيلة س/ 
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 .واسطفي محافظة  االهوارمن اهم  الشويجةيعد هور س/ 
 دجلة.تقع سدة الكوت على نهر س/ 

 اهم االنشطة االقتصادية فيها هي:وضح او عدد 
 الحبوب كالقمح و الشعير و الذرة و المحاصيل الصناعية القطن و السمسم زرع تشتهر المحافظة بالنشاط الزراعي اذ ت :الزراعة

 و التمور.
 وتشمل الصناعات النسيجية تتمثل بمعمل نسيج الكوت و الصناعات الغذائية و االلبسة الجاهزة و االنشائية .الصناعة : 
 تشمل     حقول نفط االحدب وحقل بدرةالثروات المعدنية  : . 

النسيجية تتمثل بمعمل نسيج الكوت و الصناعات الغذائية و االلبسة الجاهزة و  لصناعات في محافظة واسط؟س/ عدد اهم ا
 االنشائية .

 .واسطيقع معمل نسيج الكوت في محافظة س/ 
 . حقل االحدب وحقل بدرةمن حقول النفط في محافظة واسط س/ 

 
 الموجودة في محافظة واسط؟او تكلم عن المعالم الحضارية والتاريخية  نبذة تأريخية:

 83اكملها  78التي تقع وسط العراق ، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي عام  االثرية نسبة الى مدينة واسطسميت بهذا االسم 
هجرية لتكون مقر لجنده ، معنى االسم يعود الى الموقع الذي اختاره الحجاج لبناء المدينة كان يسمى واسط القصب او موقعها 

ط بين البصرة والكوفة ، تضم مباني مثل مسجدها الجامع وقصر القبة الخضراء ، مدينة واسط االثرية ، تل النعمان ، اثار كان وس
 .اصبحت تعرف محافظة واسط  1969، سميت لواء الكوت ، بعد صدور قانون المحافظات  يالنجم

 
 .سط العراقو التي تقع  االثرية مدينة واسطنسبة الى بهذا االسم  واسط سميت /س

 .مقرا لجندهه لتكون  78عام    الحجاج بن يوسف الثقفيس/ بنى مدينة واسط 
 .واسط القصبيعود الى الموقع الذي اختاره الحجاج لبناء المدينة كان يسمى  واسط معنى اسمس/ 

 والكوفة. البصرةس/ تحتل واسط موقعا وسطا بين 
 .واسطس/ يقع تل النعمان واثار النجمي في محافظة 

  
 ؟  علل/ لسدة الكوت الواقعة على نهر دجلة  اهمية كبيرة

النها تتحكم في توزيع المياه مابين محافظات واسط وميسان وذي قاركما تؤمن مشاريع الري المقامة على نهر الغراف والدجيلة 
 ولوال هذه السدة لتحولت مساحات واسعة الى صحراء تحيط محافظتي واسط وذي قار.
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 يأتي:عرف ما
  : احد فروع نهردجلة يتفرع من الجهة اليمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت في واسط .نهر الدجيلة 
   :يتفرع من الجهة اليمنى لنهر دجلة قبل سدة الكوت ويغذي العديد من المشاريع االروائية واالراضي الزراعية بين نهر الغراف

 محافظتي واسط  وذي قار.
  ر محافظة واسط .:هو احد اهواهور الشويجة 
  ( )حقل نفطي يقع في محافظة واسط .)حقل بدرة(  –حقل االحدب : 
  :( واكملها عام 78اسس اول مدينة في العهد االموي وهي واسط لتكون مقرا لجنده بناها عام )الحجاج بن يوسف الثقفي 
 (هجرية . 83)
  :صر من اهم االثار في المحافظة.احد القصور الشامخة في محافظة واسط ويعد هذا القالقبة الخضراء 
 

 س/ سميت محافظة واسط بهذا االسم ؟
نسبة الى مدينة واسط التي تقع وسط العراق ، كذلك معنى االسم يعود الى الموقع الذي اختاره الحجاج لبناء مدينته ، كان يسمى 

 واسط القصب او الن موقعها كان وسطاُ بين البصرة والكوفة .
 

: وتضم مباني كبيرة مثل مسجدها الجامع ، وقصرها المعروف بالقبة الخضراء. وتل النعمان واثار ط االثرية واس محافظة مدنعدد 
 . يالنجم

 
تقع على نهر دجلة وهي تتحكم  في توزيع المياه بين محافظات واسط وميسان وذي قار كما تؤمن مشاريع الري  سدة الكوت:

 ه السدة لتحولت مساحات واسعة الى صحراء تحيط محافظتي واسط و ذي قار.المقامة على نهر الغراف والدجيلة ولوال هذ

 
 س/ تكلم عن المعالم الحضارية والتأريخية الموجودة في محافظة واسط.

 83اكملها  78التي تقع وسط العراق ، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي عام  االثرية سميت بهذا االسم نسبة الى مدينة واسط
ر لجنده ،  معنى االسم يعود الى الموقع الذي اختاره الحجاج لبناء المدينة كان يسمى واسط القصب او موقعها هجرية لتكون مق

كان وسط بين البصرة والكوفة ، تضم مباني مثل مسجدها الجامع وقصر القبة الخضراء ، مدينة واسط االثرية ، تل النعمان ، اثار 
 .، سميت لواء الكوت يالنجم
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 :عرفحافظة بابلم -11
 تقع في القسم الشمالي من منطقة الفرات االوسط . 

 . الفرات االوسطمن منطقة  الشماليفي القسم  محافظة بابل تقعس/ 
 

( 40 – 20جزاء من السهل الرسوبي الذي يتميز باألنبساط اذ يتراوح معدل ارتفاع اراضيها بين )؟ محافظة بابل تضاريستكلم عن 
 لبحر.م فوق مستوى سطح ا

فوق مستوى سطح  م40 – 20بيناذ يتراوح معدل ارتفاع اراضيها  السهل الرسوبيس/ تعد تضاريس محافظة بابل جزء من تضاريس 
 البحر.

 
ال يختلف عن مناخ القسم االوسط من السهل الرسوبي تقع ضمن المناخ الصحراوي حار صيفا  محافظة بابل؟ مناختكلم عن صفة 

 .(ملم 300 -150تتراوح كمياتها بين )ة ومتذبذبة يقتصر سقوطها في فصل الشتاء معتدل شتاءا امطار قليل
 .الصحراويس/ تقع بابل ضمن المناخ 

 
يربط بين بغداد والبصرة مرورا بمحافظات بابل : في محافظة بابل طريق المرور السريعوضح المحافظات التي يمر فيها طريق 

 والديوانية والمثنى وذي قار فالبصرة.
 
 التي تنقسم تتمثل بنهر الفرات وتفرعاته التي تعد عصب الحياة لسكان المحافظة.؟  كلم او وضح مصادر المياه في محافظة بابلت
 من المحافظة. الذي يجري في القسم الجنوبي الشرقي شط الحلة 
 (شط الشاميةو  ةشط الكوف) الذي يمثل مجرى نهر الفرات الرئيس الذي يتفرع جنوب مدينة الكفل الى شط الهندية. 
 .في مدينة الهنديةعلى نهر الفرات بسدة الهندية  التي تقع تتمثل اهم المشاريع االروائية  

 .واسط من محافظة في القسم الجنوبي الشرقي شط الحلة يجري س/
 .شط الشاميةو  شط الكوفة جنوب مدينة الكفل الى شط الهندية يتفرعس/ 
 .الهنديةفي مدينة  الفراتسدة الهندية على نهر تقع س/ 

 
  في محافظة بابل او عدد اهم المحاصيل الزراعية او اذكر اهم الصناعات.االنشطة االقتصادية  تكلم عن

 القمح والشعير و الرز و الذرة و لنهر الفرات وتفرعاته دور مهم في النشاط االقتصادي السيما المحاصيل الزراعية ك :الزراعة
 القطن و زهرة الشمس و النخيل كالخستاوي والبرحي والخضراوي. 

 تشمل  الصناعات النسيجية والحرير الصناعي وااللبسة الجاهزة و الغذائية و تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات : الصناعة
 .اإلسكندريةسيارات والمحركات والساحبات في االنشائية و الصناعات الخفيفة و الصناعات التجميعية كال

                                                              
 .بابلمن الصناعات الموجودة ضمن محافظة  الصناعات النسيجية والحرير الصناعي وااللبسة الجاهزةس/ 
 ضمن محافظة بابل. اإلسكندريةوالساحبات في  الصناعات الخفيفة و الصناعات التجميعية كالسيارات والمحركاتس/ 
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 نبذة تأريخية:
اهم المدن العراقية القديمة ، اعتبرت جنائنها المعلقة واسوارها من عجائب الدنيا السبع ، اطلق عليها في العصور القديمة تعد بابل  

 ا السادس حمو رابي،باب ، ايلو أي باب االله ، كانت ، ازدهرت في العصر البابلي القديم في عهد ملكه
، شارع الموكب ، القصر الجنوبي  االصلي بوابة عشتاروانموذج المسرح البابلي )االغريقي( ،  في محافظة بابل؟ ثاراالاهم  عدد 

  .،  الزقورةوهو رمز االلهة عشتارلملك بابل نبوخذ نصر الثاني ، القصر الشمالي ، تمثال اسد بابل 
 التاريخية.تيمنا  بمدينة بابل  1970عام استبدل اسمها بمحافظة بابل سميت لواء الحلة 1921عام بعد تشكيل الحكومة العراقية 

 في محافظة بابل؟ مدن التاريخيةالاهم  عدد 
 .عاش فيها الملك سرجون االول ، تشتهر بزقورتها الحمراء :مدينة كيش )تل االحيمر ( -1 

النها كانت مركز لعبادة االله لها اهمية في الديانة البابلية المدن التأريخية في بابل وهي من اهم  :مدينة بورسبا )برسبا نمرود( -2  
  .، وجود برج المدينة والمدرج )زقورتها ( التي تزهي بالوانه وطباقاتها السبع)نابو(

 
 عرف مايأتي: 
 احد تفرعات نهر الفرات يجري في القسم الجنوبي الغربي من بابل.  شط الحلة :  

 يمثل مجرى نهر الفرات الرئيس الذي يتفرع جنوب مدينة الكفل الى فرعين هما شط الكوفة وشط الشامية في هندية: شط ال
 محافظة بابل  

  :اهم المشاريع االروائية في بابل تقع على نهر الفرات  تعمل على توزيع مياه نهر الفرات بين شط الحلة وشط سدة الهندية
 الهندية وبقية جداول المنطقة.

  وهي من اهم اثار مدينة بابل العراقية القديمة تعد جنائنها المعلقة واسوارها من احد عجائب الدنيا السبع عرف الجنائن المعلقة :
 آنذاك.

   :تمثال وجد في القصر الشمالي ضمن قصور مدينة بابل القديمة وهو رمز االلهة عشتار. اسد بابل 
  :) تي عاش فيها الملك االكدي سرجون االول مؤسس اول امبراطورية في العالم القديم هي المدينة المدينة كيش )تل االحيمر

  .تشتهر بزقورتها الحمراء
 )النها كانت مركز لعبادة االله )نابو(لها اهمية في الديانة البابلية وهي من اهم المدن التأريخية في بابل  :بورسبا )برسبا نمرود ،

 .( التي تزهي بالوانه وطباقاتها السبع وجود برج المدينة والمدرج )زقورتها
 :هو الملك االكدي الذي عاش في مدينة كيش)تل االحيمر( وهو مؤسس اول امبراطورية في العالم القديم. سرجون األول 
 
  /يقي( الجنائن المعلقة واسوارها التي اعتبرت من عجائب الدنيا السبع ، المسرح البابلي )االغر محافظة بابل؟   اهم اثارعدد س

،انموذج بوابة عشتار ، شارع الموكب ، القصر الجنوبي لملك بابل نبوخذ نصرالثاني، اسد بابل الذي وجد في القصر الشمالي 
 وهو رمز االلهة عشتار.
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  مؤسس اول امبراطورية في العالم القديم. سرجون األولس/ يعتبر الملك االكدي 
 
 مدينة كيش )تل االحيمر( ، مدينة )برسبا نمرود(. التاريخية: محافظة بابل س/فراغ او عدد مدن 
 

 تيمنا ب مدينة بابل القديمة .سميت بابل بمحافظة بابل ؟ علل / 
 

 تيمنا ب مدينة بابل القديمة .  استبدل اسم )لواء الحلة( الى محافظة بابل ؟علل/ 
 

 م1921عام س/ تشكلت الحكومة العراقي في اب من 
 

 همية كبيرة في محافظة بابل.س/ لنهر الفرات وتفرعاته ا
 النه عصب الحياة لسكان المحافظة حيث تعتمد عليه جميع األنشطة االقتصادية.

 
 في محافظ بابل. الفراتس/ يمر نهر 
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 : محافظة كربالء المقدسةعرف /  -12
 . ة الغربيةعلى حافة منطقة الهضب تقع في القسم الغربي االوسط من العراق محافظة عراقية

 . منطقة الهضبة الغربيةعلى حافة  من العراق الغربي االوسطفي القسم  مافظة كربالء تقعس/ 
 
 

تقع المحافظة ضمن منطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية اذ تقع اراضي عدد اقسام تضاريس محافظة كربالء المقدسة؟ س/ 
،اما االقسام الغربية فهي ضمن منطقة الهضبة وتتميز اراضيها بكونها منبسطة االقسام الشرقية والوسطى ضمن منطقة السهل الرسوبي 

 تتخللها بعض الوديان.
 .الهضبة الغربيةو  السهل الرسوبيضمن تضاريس منطقة س/ تقع محافظة كربالء المقدسة 

 . السهل الرسوبيضمن منطقة  من محافظة كربالء تقع اراضي االقسام الشرقية والوسطىس/ 
 .منبسطة تتخللها بعض الوديانوتتميز اراضيها بكونها  الهضبةضمن منطقة من محافظة كربالء  االقسام الغربيةأراضي  س/ تقع

 
 تقع ضمن المناخ الصحراوي الجاف حار صيفا معتدل شتاءا االمطار قليلة ومتذبذبةتكلم عن مناخ محافظة كربالء المقدسة؟  /س

 .(ملم300- 150تتراوح كمياتها مبين )
 .الصحراويس/ تقع محافظة كربالء ضمن المناخ 

 
 النها من المراكز الدينية المقدسة .؟ س/ تحظى طرق النقل في كربالء بأهمية كبيرة

 
انعكس مناخ المحافظة الذي عرف بقلة امطاره على مصادر المياه التي اقتصرت المياه في محافظة كربالء؟ س/ تكلم عن مصادر 

 تنقسم مصادر المياه فيها الىالجوفية على نهر الفرات والمياه 
 :لثمتوت المياه السطحية

يعد المصدر الرئيس للمياه في المحافظة ويجري في األقسام الشرقية، وتشرف وتتمثل بشط الهندية الذي  :نهر الفرات وجداوله)أ(  
 المحافظة من جهة الشمال على بحيرة الرزازة التي تقع بين االنبار وكربالء المقدسة.

التي يعتمد عليها سكان األقسام الغربية المحاذية للهضبة الغربية في العيون والينابيع والواحات بل ثمت: وتالمياه الجوفية )ب( 
 . (شثاثة)ومن هذه العيون عين التمر  نشاطهم االقتصادي 

 قلة امطاره.بسبب مناخ المحافظة الذي عرف ب س/ لنهر الفرات والمياه الجوفية أهمية كبيرة في كربالء.
 .الجوفيةوالمياه  السطحيةس/ اقتصرت مصادر المياه في محافظة كربالء على المياه 

 .المصدر الرئيس للمياه في محافظة كربالء الفراتيعد نهر س/ 
 .الشرقيةالذي يجري في األقسام  الهندية س/ تتمثل جداول نهر الفرات في محافظة كربالء بشط

 وكربالء.  االنبارالتي تقع بين محافظة  بحيرة الرزازةدسة من جهتها الشرقية على س/ تشرف محافظة كربالء المق
 .للهضبة الغربيةالمحاذية الغربية س/ تتمثل مياه العيون والينابيع والواحات في محافظة كربالء على األقسام 

 .العيون والينابيع والواحاتاه س/ يعتمد سكان األقسام الغربية المحاذية للهضبة الغربية في محافظة كربالء على مي
 عين التمر )شثاثة(س/ من اهم العيون والواحات في محافظة كربالء المقدسة 
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 محافظة كربالء المقدسة او عدد اهم المحاصيل الزراعية او عدد اهم الصناعات؟ ط االقتصادي فيانشس/ تكلم عن ال
 الصناعية كالسمسم  وزهرة الشمس و النخيل .:تثمل القمح والشعير و الرز و الذرة و والمحاصيل الزراعة 
 وتشمل الصناعات الغذائية  والصناعات االنشائية المتمثلة بمعمل اسمنت كربالء و الصناعات الخفيفةالصناعة : . 
 

 نبذة تأريخية:
وائر الحكومية و ،  طورت في عهد الوالي العثماني مدحت باشا وأضاف اليها العديد من الديعود اصل تسميتها الى اصل بابلي 

بنى فيها محلة العباسية ، كما انجز السلطان العثماني سليمان القانوني مهمة حفر نهر من الفرات سمي بالنهر السليماني  االسواق
 1969لسنة  159والذي يعرف اليوم بنهر الحسينية ، كانت تسمى سابقا ب )لواء كربالء(، وبعد صدور قانون المحافظات رقم 

 ة.أصبحت محافظ
  
 .الروضة العباسية  -2    الروضة الحسينية   -1؟ في محافظة كربالء المقدسةالمقدسة الدينية  اهم مراقدس/ عدد  

 . الروضة العباسية و  الروضة الحسينيةالمقدسة في محافظة كربالء المقدسة الدينية  اهم مراقدس/ من 
 قصر االخيضر ، خان النخيلة  او )خان الربع (. سة؟ في محافظة كربالء المقد اهم المواقع التاريخيةس/ عدد  

 .خان النخيلة  او )خان الربع و قصر االخيضر في محافظة كربالء المقدسة  اهم المواقع التاريخيةس/ 
 .بابليالى اصل اصل تسمية كربالء  يعودس/ 

 س/ تطورت كربالء في عهد العثمانيين ناقش ذلك ؟
لعديد من الدوائر الحكومية واالسواق وبنى فيها محلة العباسية كما انجز السلطان سليمان اضاف اليها الوالي مدحت باشا ا

 القانوني مهمة حفر نهر من الفرات سمي بالنهر السليماني والذي يعرف اليوم بنهر الحسينية  .
 

 ناخ الصحراوي وقلة االمطار بسبب الم علل/ اقتصرت الموارد المائية في محافظة كربال على نهر الفرات والمياه الجوفية ؟
 

 عرف مايأتي:
         وابنائه ه( سبط النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم(61 – 4)الشهيد( ) تضم مرقد االمام الحسين بن علي :الروضة الحسينية
 ه.61معه عام  االذين استشهدو  وشهداء واقعة الطف)عليهم السالم( 
الذي استشهد في  )عليه السالم( (ه 61 -26) )أبو الفضل(  اس بن علي بن ابي طالبتضم مرقد االمام العب :الروضة العباسية

 . تقع الروضة الى الشمال الشرقي من العتبة الحسينية (هجرية 61واقعة الطف سنة )
 كم .  50: قصر متعدد االجزاء والمرافق يقع في داخل حصن منيع يقع في البادية جنوب غرب كربالء بنحو قصر االخيضر 

(:  يقع في ربع المسافة بين كربالء والنجف كان مخصصا لراحة المسافرين والزائرين الذين يقصدون خان النخيلة او )خان الربع
 العتبات المقدسة .

ه( بين جيش تابع لمعاوية وبين الحسين بن علي سبط النبي محمد ) 61: هي المعركة التي حدثة في كربالء سنة )واقعة الطف
 واهل بيته واصحابه. )عليه السالم( استشهد فيها الحسين ه وسلم(صلى اهلل علي
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 .الحسينيةالذي يعرف اليوم بنهر  السليمانيس/ انجز السلطان العثماني سليمان القانوني مهمة حفر نهر من الفرات سمي بالنهر 
 

 . لجوفيةاطهم االقتصادي على المياه اس/ يعتمد سكان األقسام الغربية ضمن محافظة كربالء المحاذية للهضبة الغربية في نش
 

 س/ للمياه الجوفية في محافظة كربالء أهمية كبيرة.
 يعتمد عليها سكان األقسام الغربية المحاذية للهضبة الغربية في نشاطهم االقتصادي بسبب قلة االمطار.

 
ويعرف  لسليمانيات الى كربالء سمي بالنهر اول من انجز مهمة حفر نهر من الفرا سليمان القانونيس/ يعتبر السلطان العثماني 

 .اليوم بالنهر 
 

: هي من العيون التي تقع في األقسام الغربية من محافظة كربالء يعتمد عليها سكان هذه المناطق في عرف: عين التمر )شثاثة( 
 نشاطهم االقتصادي.

 
الفرات الى كربالء سمي بالنهر السليماني ويعرف  هو السلطان العثماني الذي انجز مهمة حفر نهر منعرف سليمان القانوني: 

 اليوم بنهر الحسينية.
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 (محافظة الديوانية )القادسية -13
 االوسط . تقع في الجزء الجنوبي االوسط من السهل الرسوبي وهي احدى محافظات الفراتمن محافظات العراق عرف / 

 . االوسط الفراتوهي احدى محافظات  السهل الرسوبيمن  وبي االوسطالجنفي الجزء  محافظة الديوانية تقعس/ 
 

تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي الذي يتصف بقلة انحداره وانبساطه التام اذ يتراوح س/ وضح تضاريس محافظة الديوانية؟ 
لجنوبية الغربية التي تتصف ( م و يشغل السهل الرسوبي مساحة واسعة باستثناء االقسام ا12 -4ارتفاعه معظم اراضيها بين )

 بسيادة الكثبان الرملية فيها .
 

 .بقلة انحداره وانبساطه التامالذي يتصف  السهل الرسوبيضمن منطقة  محافظة الديوانية تقعس/ 
 .م 12 -4  بين أراضي السهل الرسوبي محافظة الديوانيةيتراوح ارتفاع معظم س/ 
بسيادة الكثبان التي تتصف  الجنوبية الغربيةباستثناء االقسام  حافظة الديوانيةمن م يشغل السهل الرسوبي مساحة واسعة س/ 

  الرملية
 

 تقع ضمن المناخ الصحراوي حار جاف صيفا معتدل شتاءا االمطار قليلة ومتذبذبة .  محافظة الديوانية؟  مناخوضح صفة 
 . الصحراويضمن المناخ  محافظة الديوانية تقعس/ 

 
 الت: طرق النقل والمواص

 –الديوانية  –بابل  –تضم المحافظة خطا لسكة الحديد الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية ويتمثل بخط بغداد 
 البصرة. –ذي قار  –المثنى 

 
ينقسم ته وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة الديوانية ونظرا لتعدد تفرعاالفرات يعد نهر : عدد مصادر المياه في محافظة الديوانية؟

 الى 
  )وهو احد فروع شط الحلة نهر الفرات )شط الديوانية . 
  احد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفة .شط الشامية . 
  . احد تفرعات شط الحلة .شط الدغارة 
  وهو امتداد لشط الكوفة .شط الشنافية . 

 اذكر ابرز التفرعات لنهر الفرات في محافظة الديوانية.او  صيغة السؤال اما عرف او فراغات او اختر من بين االقواس او انسب
  الحلةنهر الفرات )شط الديوانية( وهو احد فروع شط  /س

 . الكوفةشط الشامية  احد تفرعات شط الهندية بعد مدينة س/ 
 . الحلةشط الدغارة  احد تفرعات شط س/ 
 . الكوفةشط الشنافية  وهو امتداد لشط س/ 

 
 النه ينقسم الى نهر الفرات وشط الشامية وشط الدغارة وشط الشنافية.الفرات في محافظة الديوانية. س/ تعدد تفرعات نهر



 

                                                                                     - 44 - 

 محافظة الديوانية؟ في تكلم  النشاط االقتصادي او عدد اهم المحاصيل الزراعية او عدد اهم الصناعات
 الذي تشتهر به المحافظة و القمح والشعير و الحبوب كالرز  تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي اذ تزرع فيها: الزراعة

 المحاصيل الصناعية كالقطن و زهرة الشمس و وزراعة اشجار النخيل.
 وتشمل الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات االنشائية والصناعات الكيمياوية الصناعة :. 
 

 :نبذة تأريخية
يها )لواء الديوانية( ،ثم سميت باسم القادسية نسبة الى موقعة ( اطلق عل1921بعد تشكيل الحكومة العراقية في اب عام )

 القادسية ، أصبحت محافظة بعد صدور قانون المحافظات. 
 .: مدينة نفر ، مدينة ايسن )ايشان البحريات(في محافظة الديوانية مدن التاريخيةس/ عدد ال

لقادسية بين جيش المسلمين وجيش الفرس انتصر فيها المسلمون نسبة الى موقعة ا علل / سميت محافظة  الديوانية باسم القادسية ؟
 على الفرس.
 عرف مايأتي:

  :هو احد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفة شط الشامية. 
  هو احد تفرعات شط الحلة في محافظة الديوانية .شط الدغارة : 
   :هو امتداد لشط الكوفة في محافظة الديوانية .شط الشنافية 
 ( هجرية بين المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص والفرس بقيادة 15من اهم معارك فتح العرق وقعت سنة ) القادسية :   وقعةم

 رستم انتهت بانتصار المسلمين وقتل رستم .
  :العصر  من المدن االثرية القديمة في محافظة القادسية اشتهرت بحضارتها عبر العصور السومرية والبابلية حتى نهايةمدينة نفر

 .  وهي مركز عبادة االله السومري انليل )اله الهواء( العباسي
 :معابد تبنى على ارض مرتفعة لحمايتها من اخطار الفيضان.  الزقورة 
   :)االكدي  – السومري من المدن التاريخية في محافظة القادسية وتعد من مدن التماس الحضاريمدينة ايسن )ايشان البحريات

 م مركز االشعاع الحضاري والمحور السياسي لبالد الرافدين .   -ق2000العصر البابلي القديم  وكانت في بداية 
                                                         االكدي.  –من مدن التماس الحضاري السومري  ايسن)ايشان البحريات(س/ تعد مدينة   
   :ك لنا قانون سبق قانون حمورابي بنحو قرنين من الزمن مدون باللغة السومرية بقية منه هو الملك االموري الذي تر لبت عشتار

 .مادة قانونية واجزاء من المقدمة والخاتمة يعالج القضايا التي تنظم حياة المجتمع    37
 س/ تكلم عن اقدم القوانين في العراق التي سبقت قانون حمورابي.

  ري الذي ترك لنا قانون سبق قانون حمورابي بنحو قرنين من الزمن مدون باللغة السومرية هو الملك االمو  عشتار -قانون لبت
 .مادة قانونية واجزاء من المقدمة والخاتمة يعالج القضايا التي تنظم حياة المجتمع    37بقية منه 

 س/ اكتب تقريرا ال يزيد عن خمسة اسطر تصف فيه مسلة حمورابي وابرز موادها القانونية.
(مادة قانونية على مسلة من الحجر األسود باللغة البابلية والخط 282ن اشهر الشرائع القديمة نقشت شريعته الؤلفة من )م

المسماري، الغرض منها نشر العدل ومكافحة الفساد والقضاء على الشر والغش ومنع القوي من اضطهاد الضعيف والسعي لخير 
ال المعابد او المال العام فرض عقوبات  كبيرة على السراق باإلضافة الى العقوبات الشعب ورفاهيته ومعاقبة كل من يسرق أمو 

    البدنية.
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 : محافظة النجف االشرف -14
  .تقع في القسم الغربي من العراق حدودها من الغرب والجنوب الغربي مع السعودية: محافظة النجف عرف 

 
 س/ تكلم عن تضاريس محافظة النجف؟

    حافظة النجف بين منطقتي السهل الرسوبي والهضبة الغربية  يضم السهل االقسام الشمالية الشرقية ويشغل:تقع متضاريسها
( من مساحة المحافظة ويتميز باالنبساط التام في معظم اقسامه ، اما الهضبة الغربية  فتشغل االقسام الغربية والشمالية  5%)

تاز اراضيها بسيادة الكثبان الرملية والتالل التي تتميز باالرتفاع كلما اتجهنا ( من مساحة المحافظة تم %95الغربية وتشكل ) 
 غربا 

 
 بماذا يمتاز فصل الشتاء في محافظة النجف؟ صيغة اخرىوضح صفة مناخ محافظة النجف او س/ 

حار  ذي يتميز بصيفالحار، االمر الذي انعكس تأثيره على تحديد صفة المناخ وال صحراويال تقع ضمن نطاق المناخ: مناخها
  .بشتاء معتدل وامطار قليلة متذبذبة و جاف

 
 طرق النقل والمواصالت:

 .النجف الدوليس/ تضم النجف مطارا يعرف باسم مطار 
 

 عدد تفرعات نهر الفرات في محافظة النجف االشرف؟س/ 
 ية المتمثلة  بنهر الفرات و تفرعاته وهيبسبب مناخ المحافظة الجاف اقتصرت مصادرالمياه على المياه السطح:الموارد المائية

  شط الكوفة وشط العباسية المتفرع من شط الهندية 
 . والمياه الجوفية في االقسام الغربية 
 

 تنقسم االنشطة االقتصادية فيها الى مايأتي 
 شجار النخيل.: تشمل زراعة القمح والشعير و المحاصيل الصناعية كالقطن و الذرة و زهرة الشمس و زراعة االزراعة 
 تشتهر بتوفر العديد من الصناعات منها الصناعات االنشائية كمعمل اسمنت الكوفة و صناعة االلبسة الجاهزة الصناعة:

 .والصناعات الغذائية والصناعات الجلدية و صناعة االطارات
 اإلطارات.بصناعة  النجف االشرفتشتهر محافظة س/ 
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 نبذة تأريخية:

( نسبة ، )والربوةنسبة الى مقبرتها الكبرى  ، لقبت بوادي السالمربي جمعه )نجاف( ومعنى النجفة )التل(  كلمة نجف لفظ ع
بقبته الذهبية ه( )عليه السالم(  40 –قبل الهجرة 23الرتفاع هضبتها ، تضم مرقد االمام علي بن ابي طالب )امير المومنين( )

والنجف مدينة دينية علمية فيها ابنية   هدايا الملوك والرؤساء والسالطين.الشاخصة ويحتوي المرقد نفائس التقدر بثمن من 
ومدارس يدرس فيها الفقه والنحو والتاريخ واالدب ، توجد بها الحوزة العلمية التي درس بها االف الطالب ويؤمها االف الزوار ، ، 

الى الملك غازي ، كانت قضاء تابع  للواء كربالء كما شيدة فيها محلة  جديدة في العهد الملكي سميت بمحلة الغازية نسبة 
 م ، 1976محافظة مركزها النجف عام  تاستحدث

 
 صيغة السؤال عدد او اذكر او عرف. من مدن محافظة النجف االشرف التأريخية:

قصر السدير وهي عاصمة المناذرة وقاعدة حكمهم من اشهر ملوكها عمر بن عدي بن نصر ومن اهم اثارها مدينة الحيرة:   -1
 والخورنق فضال عن وجود العديد من الكنائس واالديرة.

:احدى مدن العالم اإلسالمي التي أسسها المسلمون منذ بداية الفتح اإلسالمي تقع الى هذه المدينة مهمة (مدينة الكوفة )  -2 
أصبحت عاصمة للخالفة الراشدية ص.م على يد القائد سعد بن ابي وقا638ه  17جوار مدينة الحيرة بدا العرب بتشييدها عام 

ه ، والمدينة مكونة من أربعة  36عهد الخليفة الرابع االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( اذ اتخذها عاصمة لخالفته سنة في 
  .رمللاالسم النها ارض يختلط بها الحصى وا بهذااقسام تتوسطها دار االمارة لمسجد الجامع ، سميت 

مسجدها الشاخص له أربعة أبواب لكل ضلع باب اكبرها باب الفيل وهومقابل للضلع القبلي اريخية في الكوفة: اهم المعالم الت
 لمقام االمام على بن ابي طالب )عليه السالم( ومنبره وقصر االمارة الذي يقع في الواجه الجنوبية من مسجد الكوفة.

 
م( متأثرا بجراحه 661ه/ 40علي بن ابي طالب )عليه السالم( عام )هي استشهاد االمام اهم االحداث التي وقعت في الكوفة 

 .في مسجد الكوفة ودفن في النجف االشرف حسب وصيته ، كما تضم مراقد دينية أخرى 
 النها كانت ارض يختلط بها الحصى والرمل.  سميت الكوفة بهذا االسم ؟  س/

  بسبب مناخ الحافظة الذي يمتاز بقلة امطاره . حية ؟علل/ اقتصرت الموارد المائية في النجف على المياه السط
 من العراق. الغربيفي القسم   تقع مدينة النجف /س

 الهضبة الغربية.و  السهل الرسوبيتقع محافظة النجف بين منطقتي  س/
 .الشمالية الشرقيةيضم السهل الرسوبي في محافظة النجف األقسام  /س

 من مساحة المحافظة. % 5لنجف نسبة تصل الى قرابة يشكل السهل الرسوبي في محافظة اس/ 
 من مساحة المحافظة. %95وتشكل نسبة  الغربية والشمالية الغربيةس/ تشغل الهضبة الغربية في محافظة النجف األقسام 

 لما اتجهنا غربا.سيادة الكثبان الرملية والتالل التي تتسم باالرتفاع كس/ بماذا يتميز سطح الهضبة الغربية في محافظة النجف؟ 
 .الصحراوي الحارس/ تقع محافظة النجف ضمن نطاق المناخ 

 . شط العباسيةو  شط الكوفةس/ من تفرعات نهر الفرات في محافظة النجف 
 .الهنديةس/ يعد شط العباسية احد تفرعات شط  

 .الجوفيةس/ تعتمد مناطق األقسام الغربية في محافظة النجف على مصادر المياه 
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 .النجف االشرفاعة اإلطارات احدى الصناعات التي تشتهر بها محافظة س/ صن
 .علي بن ابي طالب عليه السالمس/ تضم محافظة النجف مرقد االمام 

 .سعد بن ابي وقاصم على يد القائد  638ه /  17س/ بدا العرب بتشييد الكوفة عام 
 بع االمام علي بن ابي طالب عليه السالم.عاصمة للخالفة الراشدة في عهد الخليفة الرا الكوفةس/ أصبحت 

 ه. 36س/ اتخذ االمام علي بن ابي طالب عليه السالم الكوفة عاصمة للخالفة سنة 
 م.661ه/40عام  علي بن ابي طالب عليه السالمان من اهم االحداث التي وقعت في الكوفة استشهاد االمام س/ 
 ربية  جمعه )نجاف ( ومعنى النجفة )التل( الن كلمة نجف لفظة ع سميت النجف بهذا االسم؟س/ 

 نسبة الى مقبرتها الكبرى . علل/ لقبت النجف بوادي السالم ؟
 الرتفاع هضبتها . علل /  سميت النجف بالربوة ؟

 نجاف ومعنى النجفة التل ، وادي السالم ، الربوة .  س/ ماهي االسماء التي اطلقت على النجف ؟
انها مدينة دينية علمية فيها مدارس وابنية يدرس فيها الفقه والنحو والتاريخ واالدب حيث توجد   ف ؟س/ بماذا تميزت محافظة النج

 فيها الحوزة العلمية ويؤمها االالف من الزوار سنويا .
 

ثرا م متا661هجرية /  40استشهاد االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم (عام  س/ بين اهم االحداث التي وقعت في الكوفة ؟
 بجراحه في مسجد الكوفة ودفن في النجف االشرف حسب وصيته .

 لماذا؟ و س/ شيدت في مدينة النجف محلة جديدة في العهد الملكي ماذا سميت 
 سميت محلة الغازية نسبة الى الملك غازي .

 نسبة الى الملك غازي . س/ سميت محلة الغازية بهذا االسم؟
 عرف مايأتي:

   :بواب مسجد الكوفة وهو المقابل للضلع القبلي لمقام االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( ومنبره.هو اكبر اباب الفيل 
   :قصر يقع في الواجهة الجنوبية من مسجد الكوفة .قصر االمارة 
  )احد تفرعات شط الهندية في محافظة النجف االشرف.)شط العباسية( :   –)شط الكوفة 
    : لنجف االشرف درس بها اآلالف من الطلبة كما يؤمها اآلالف من الزوار سنويا .تقع في االحوزة العلمية 
   : محلة جديدة شيدت في العهد الملكي في محافظة النجف سميت بمحلة الغازية نسبة الى الملك غازي .محلة الغازية 
  :ومن اهم اثارها قصر السدير وهي عاصمة المناذرة وقاعدة حكمهم من اشهر ملوكها عمر بن عدي بن نصر مدينة الحيرة

 والخورنق فضال عن وجود العديد من الكنائس واالديرة.
  احدى مدن العالم اإلسالمي التي أسسها المسلمون منذ بداية الفتح اإلسالمي تقع الى جوار مدينة الحيرة بدا :مدينة الكوفة

اصمة للخالفة الراشدية في عهد الخليفة .أصبحت عم على يد القائد سعد بن ابي وقاص638ه  17العرب بتشييدها عام 
 .ه 36الرابع االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( اذ اتخذها عاصمة لخالفته سنة 
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 : محافظة ميسان -15

 تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق تحدها من الشرق ايران .عرف محافظة ميسان:
 .ايرانمن العراق تحدها من الشرق  رقيالجنوبي الشفي القسم  محافظة ميسان تقعس/ 

 
 س/ تكلم عن تضاريس محافظة ميسان؟

( م باستثناء االقسام الشرقية التي تعد اكثر ارتفاعا 20 -5:تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي المنبسط يتراوح ارتفاعها )تضاريسها
 .والسعدية و النساف و االهوار الوسطى هور الحويزةبوجود المنخفضات )االهوار( واهمها من غيرها وتتميز المحافظة 

 
 .م (20 -5)المنبسط يتراوح ارتفاعها  السهل الرسوبيضمن منطقة  محافظة ميسان تقعس/ 
 .من غيرهااكثر ارتفاعا من تضاريس محافظة ميسان بكونهاالشرقية  تتميز االقسامب س/
 .حويزة والسعدية و النساف و االهوار الوسطىالهور بوجود المنخفضات )االهوار( واهمها  ميسان تميز محافظةت س/
 

 تكلم عن صفة مناخ محافظة ميسان؟
 .تقع ضمن المناخ الصحراوي يمتاز بصيف حار جاف و معتدل شتاءا وامطار قليلة تسقط شتاءا مناخها: 

 
 طرق النقل والمواصالت:

 س/ لمحافظة ميسان دور في نشاط حركة التبادل التجاري بين العراق وايران.
 الن حدودها الشرقية مع ايران ساعد على وجود العديد من المنافذ الحدودية بين البلدين.

 
                                                                        الموارد المائية:   

ائية في محافظة ميسان او عدد جداول : او بصيغة أخرى عدد المشاريع االرو اهم مصادر المياه فيها  نهر دجلة وتفرعاته وهيس/ 
 ري ميسان؟

  حتى مدخل مدينة العمارة : يدخل المحافظة من جهتها الشماليةنهر دجلة الرئيس . 
 احد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة . جدول الكحالء : 
 احد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة يتفرع من الضفة اليسرى لجدول الكحالء  جدول المشرح :. 
 احد فروع نهر دجلة يتفرع من جهة شمال مدينة العمارة. البتيرة : 
 وهذه جميعا تسمى جداول ري ميسان .المجر الكبير : 
 بسد العمارة فتتمثل والخزن مشاريع السيطرة : . 

 تقسم االنشطة االقتصادية فيها الى مايأتي
 القطن  والمحاصيل الصناعية كالسمسم  والقمح والشعير ثل تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي اذ تزرع محاصيل م: الزراعة

 العديد من اشجار الفواكه والحمضيات. وقصب السكر  وزهرة الشمس  و
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 الصناعات  والسكر  والورق  وصناعة الزيوت النباتية  والغذائية تشتهر بالعديد من الصناعات منها : والثروات المعدنية الصناعة
 .بزركانو ابو غراب  والفكة  أهمها حقلية نفطال هر المحافظة بوجود العديد من الحقولتشت الكيمياوية والتكرير

 نبذة تأريخية:
 استمر حكمهم من القرن الثاني واألول ق.م الى القرن الثاني الميالدي ملكا  23التاريخية التي حكمها  احدى المدن ميسان تعد

 اما في العصر اإلسالمي:
 ، وولى عليها النعمان بن عدي عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( فتحها عتبة بن غزوان في 

 القديمة السيما في العهد االموي ،  مركزا لسك العملة اصبحت
وهي واطلق عليها االوردي  وتقع بين نهري دجلة والكحالء، م لتكون منطلقا لجنده1861بناها مدحت باشا عام ميسان الحديثة 

  ى معسكر الجيش ،لفظ تركية تطلق عل
 ،1970اما في حقبة التاريخ المعاصر فقد سميت ب )لواء العمارة( أيام الحكم العثماني ثم استبدل الى محافظة ميسان عام 

 محلة القادرية  وهي اول محلة انشات في المدينة بعد سوق الباشا. و المسجد الكبير ومنارتهاهم اثارها الشاخصة 
 

 واتخذها مقرا لجنده   1861بناها الوالي محمد باشا عام ة ميسان ؟ س/ من هو الذي بنى محافظ
 

 تيمنا باسم دولة ميسان العربية المعروفة في التاريخ . سميت محافظة ميسان بهذا االسم ؟
 

 م  ببناء ميسان الحديثة ؟1861س/  قيام الوالي العثماني )محمد باشا( عام 
ناء حملته العسكرية حيث تقع بين نهري دجلة والكحالء حيث نزل بها الجيش واطلق ج/ النها افضل مكان لتكون مقرا لجنده اث

 عليها اسم االوردي أي معسكر الجيش.
 

 العهد االموي.محافظة ميسان مركز لسك العملة القديمة السيما في  اصبحت: س/ فراغات او صح وخطأ 
 عرف مايأتي:

   :الشمالية حتى مدخل مدينة العمارة .يدخل محافظة ميسان من جهتها نهر دجلة الرئيس  
   :من الموارد المائية في ميسان واحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة .             جدول الكحالء 
 : احد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة يتفرع من الضفة اليسرى لجدول الكحالء                                            جدول المشرح                
 احد فروع نهر دجلة يتفرع من جهة  شمال مدينة العمارة .لبتيرة ا  : 
   : سدة تقع على مجرى نهر دجلة في محافظة ميسان .سد العمارة 
   :هو قائد الجيش االسالمي الذي فتح ميسان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( . عتبة بن غزوان 
 :و والي ميسان بعد فتحها في العصر االسالمي.    ه النعمان بن عدي 
 :( م واتخذها مقر لحملته العسكرية فنزل الجيش في هذه 1861هو الوالي العثماني الذي بنى ميسان الحديثة سنة )محمد باشا

    المنطقة 
   : لفظة تركية تطلق على معسكر الجيش االوردي. 
  ن وهي اول محلة انشئت بعد سوق الباشا:  من االثار الشاخصة في ميسامحلة القادرية. 
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 :ملكا استمر حكمهم من القرن الثاني واالول ق.م الى القرن الثاني الميالدي 23حكمها  احدى المدن التأريخية هي ميسان. 
 احد اهوار محافظة ميسان جنوب العراق.، السعدية، النساف ، عودة، االهوار الوسطى  عرف هور الحويزة : 
 احد حقول نفط محافظة ميسان جنوب العراق.: بزركانو بو غراب ا والفكة  حقل 
  :تقع في محافظة ميسان؟   ، السعدية، النساف ، عودة، االهوار الوسطى  هور الحويزةاين تقع كل من االهوار االتية. 
 

 : وهي من اهم المشاريع االروائية في المحافظة وتشمل: س/ عدد او عرف جداول ري ميسان
 المجر الكبير. -4البتيرة  -3جدول المشرح  -2كحالء جدول ال -1
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 س/ حدد على الخريطة اهم االهوار في المنطقة الجنوبية من العراق.
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 :  محافظة ذي قار -16
 تقع في القسم الجنوبي من العراق.

 من العراق. الجنوبيس/ تقع محافظة ذي قار في القسم 
 

 وضح تضاريس محافظة ذي قار؟س/ 
سطح المحافظة جزءا من منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز باالنبساط  في معظم اقسامه كما تتميزالمحافظة بوجود تضاريسها:

 المنخفضات واالودية في اقسامها الغربية.
 .الغربيةس/ توجد المنخفضات واالودية في محافظة ذي قار ضمن األقسام 

 
 لتباين في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء في محافظة ذي قار؟وضح أسباب اس/ 

 شتاء االمطار قليلة ومتذبذبةال واعتداله في صيفاالذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة  حارالمناخ صحراوي تعد جزءا من المناخها:
 .ملم300 – 150بين 
  مصادر المياه في محافظة ذي قار؟ عددس/ 

 الموارد المائية:
عدة يتفرع الى الناصرية وسوق الشيوخ مارا بمدينة الشمالية الغربية الشريان الحيوي اذ يدخل المحافظة من جهتها  هر الفراتنيعد 

هما دخوله هور الحمار مجريين حيث يتخذ نهر الفرات عند  وهو احد االهوار الكبرى في العراق هور الحمارليجري في فروع  
 )مهم( . كرمة عليالذي يتصل بشط العرب في   الجنوبيوالمجرى  القرنةدجلة في  الذي يلتقي بنهرالمجرى الشمالي 

 
 .الشمالية الغربيةالشريان الحيوي لمحافظىة ذي قار يدخل المحافظة من جهتها  الفراتس/ يعد نهر  

 .الحمارس/ يتفرع نهر الفرات في محافظة ذي قار الى عدة فروع ليجري في هور 
 االهوار الكبرى في وطننا العراق.من الحمار س/ يعد هور 

 .الجنوبيوالمجرى الشمالي مجريين اثنين هما المجرى س/ يتخذ نهر الفرات عند دخوله هور الحمار 
بينما يلتقي المجرى الجنوبي بشط العرب في  القرنةس/ يلتقي المجرى الشمالي لنهر الفرات في محافظة ذي قار بنهر دجلة عند 

 .كرمة علي
 

 طة االقتصادية فيها الى مايأتيتقسم االنش
 اشجار الفواكه  وقصب السكر  وزهرة الشمس  والسمسم مثل المحاصيل الصناعية  والقمح والشعير وتشمل :الزراعة

 والحمضيات .
 الغزل والنسيج الصوفي وصناعةالمعدنية  والصناعاتالغذائية  والصناعات: وتشمل الصناعات الكهربائية الصناعة . 
 

 بوجود الصناعات المعدنية وصناعة الغزل والنسيج. ذي قارحافظة س/ تتميز م
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 نبذة تأريخية:
استبدل اسمها الى محافظة  ذي قار عام  ،م 1958وفي العهد الجمهوري لواء الناصرية  ،سميت في العهد العثماني لواء المنتفك 

1969  
 صيغة أخرى تكلم. :التاريخية اهم مدنها عددس/ 

اشهر المدن وتعد  ،اوريم وهو مشابه للتسمية السومرية اوروكي  بأسم تعود اصل تسمية مدينة اور الى العهد القديم :مدينة اور -1  
في عهد الملك بلغت اوج عظمتها  ،مركز السومريين  ،النها عاصمة لثالث سالالت سومرية حكمة العراق االثرية جنوب العراق 

فيها  مشرع اول قانون سومري عرف بأسمه،ويعد اور نمو ( ق.م 2004 – 2112) مؤسس ساللة اور الثالثة اور نمو السومري 
         فيها العديد من النفائس والحلي الذهبية ومنها  ،مقبرة ضخمة تضم الفي قبر  ،سور كبير بداخله عدد من المعابد والزقوراة 

 . اسماها السومريون سوق مارو أي سوق الحكيم،الشيوخ اهم مدنها سوق  ،ظهر نبي اهلل ابراهيم الخليل ذي قار من  ،القيثارة 
 

حيث لمملكة االموريين نهاية االلف الثالث ق.م.ظلت الرسا عاصمة  اسسها الملك االموري نبالنوم : مدينة الرسا )السنكرة ( -2 
 و مدينة اريدو ظة منها،كما توجد مدن رئيسة أخرى في المحاف من بالد سومر وعيالم واكد وحتى الخليج العربيوصل حكمهم 

 .مدينة لكش  
 

 عرف مايأتي:
 :هو احد االهوار الكبرى في وطننا العراق وهو من اهم اهوار محافظة ذي قار.هور الحمار

 :تسمية اطلقها العثمانيون على ذي قار في العهد العثماني .  لواء المنتفك 
 :وهو مشابه للتسمية السومرية اوروكي اوريم بأسم تعود اصل تسمية مدينة اور الى العهد القديم اور 
م وهي عاصمة مملكة االموريين التي وصل حكمهم من  -اسسها الملك  االموري نبالنوم نهاية االلف الثالث قالرسا )السنكرة (: 

 بالد سومر وعيالم واكد حتى الخليج العربي .
 م ويعد اور نمو مشرع اول قانون سومري عرف ( ق2004 – 2112مؤسس ساللة اور الثالثة )  هو الملك السومري:اور نمو.

 .بأسمه
  :هو اول قانون سومري شرعه الملك السومري اور نمو سبق قانون حمورابي بنحو قرنين من الزمن. قانون اور نمو 
 :السومريون سوق مارو او سوق الحكيم. اهم المدن الرئيسية في ذي قار سوق الشيوخ اسماها سوق مارو 
  :الموري الذي أسس مدينة السنكرة نهاية االلف الثالث ق.م واتخذها عاصمة لمملكة االموريون.الملك انبالنوم 
 :حضارة عراقية قديمة وصل حكمهم من بالد سومر وعيالم واكد حتى الخليج العربي. مملكة االموريون 
 :من المدن التاريخية في محافظة ذي قار. اريدو و لكش 
 

 .مدينة لكش اريدو واور ومدينة الرسا ومدينة في محافظة ذي قار مدينة من المدن التاريخية الرئيسة س/ 
 .ذي قارس/ تعد زقورة الوركاء وقصر الملك شولوكي من اهم اثار محافظة 
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 ومدينة اريدو ومدينة لكش. : مدينة اور ، مدينة الرسا ) السنكرة ( التاريخية محافظة ذي قار س/  هم مدن
 

 المدن االثرية جنوب العراق؟ س/ تعد مدينة اور من اشهر
 تعود تسميتها الى العهد القديم كانت عاصمة لثالث سالالت سومرية حكمت العراق . -1
متها في عهد الملك السومري اور نمو مؤسس ساللة اور الثالثة ويعد اور نمو مشرع اول قانون سومري عرف ظبلغت اوج ع -2

 باسمه .
 د من المعابد الكبيرة والزقورة .للمدينة سور كبير يوجد داخله عد -3
 فيها مقبرة ضخمة تعود لعصر فجر السالالت الثالث اغنت الباحثين والمتاحف  بمواردها النادرة والنفيسة . -4
 

 س/ من هو النبي الذي ظهر من مدينة ذي قار. والى ماذا دعا ؟
 .التوحيدي الذي خرجت به جميع الديانات الثالث  ( ق.م لينشر الفكر1805هو نبي اهلل ابراهيم الخليل عليه السالم عام )

  
 ؟ )السنكرة(س/ تكلم عن مدينة الرسا 

اسسها الملك االموري نبال نوم نهاية االلف الثالث ق.م وقد ظلت عاصمة لمملكة االموريين الذين وصل حكمهم من بالد سومر 
 وعيالم واكد حتى الخليج العربي .  

 
 مسة اسطر تصف فيه جمال االهوار وطبيعتها في محافظة ذي قار.س/ اكتب تقريرا اليزيد عن خ

 هور الحمار
يقع هور الحمار في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق في محافظتي ذي قار والبصرة وتحيط هور الحمار مدن سوق الشيوخ 

 . شرقية والبصرة عند الحدود الجنوبيةوالجبايش على حدود الهور الشمالية الغربية والقرنة عند نهاية حدود الهور الشمالية ال
  الحمار هور مميزات

 والبردي القصب نباتات مثل الحية الكائنات من مختلفة ألنواع موطنا   تعد حيث األحيائي بتنوعها الحمار هور بيئة تتميز •
 . وغيرها والشبوط البني مثل واألسماك الطيور الى باألضافة والجوالن

 . الغرينية المراوح من يتشكل الذي الرسوبي السهل من جزء وتعتبر الهور مغذيات من النهرية لرواسبا من الهور تربة تتكون •
 . باألنقراض مهدد أنواعها بعض والتي الشتاء فصل في الدفئ عن تبحث والتي المهاجرة الطيور الى محطة تمثل •
 . للمنطقة البيئي الواقع وتحسين المناخي غييروالت التصحر لظاهرة السلبية األثار من التقليل في بفعالية تساهم •
 مابين بالد حضارة على وشاهدا   حضاريا   أرثا   تشكل والتي السومرية الحضارة بقاية من األثرية التالل من العديد على تحتوي •

 . النهرين
 والبردي القصب وجمع الصيد يمتهنون واللذين لألهوار المحاذية والمدن القرى للسكان المعاشي الواقع تحسين في تساهم •

 . األهوار مناطق بها تتميز التي والمضايف القصب وبيوت الحصران لصناعة
 الجاموس وخصوصا   الحيوانات من للعديد موطنا   يمثل حيث الحيوانية الثروة زيادة خالل من المحلي األقتصاد دعم في يساهم •

 المجاورة والمناطق األهوار لسكان واأللبان الحليب منتجات من للعديد ئيسيار  مصدرا   ويمثل الهور بيئة على معيشته في يعتمد الذي
. 
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 : محافظة المثنى -17
 تقع في القسم الجنوبي الغربي من العراق تحدها من الغرب والجنوب الغربي السعودية .  
 .السعودية غربي من العراق تحدها من الغرب والجنوب ال الجنوبي الغربيفي القسم  محافظة المثنى تقع /س
 

 س/ تكلم عن تضاريس محافظة المثنى؟
: تقع المحافظة بين السهل الرسوبي والهضبة الغربية يشغل السهل االقسام الشرقية والشمالية الشرقية وتتميز اراضيها تضاريسها

غربية والجنوبية الغربية التي تتميز فتشغل باقي اقسام المحافظة السيما الاألكبر باالنبساط التام، اما الهضبة الغربية تشكل القسم 
 بسيادة الكثبان الرملية واالودية والمنخفضات.

 
 .الهضبة الغربية و السهل الرسوبيبين  المثنى محافظةتضاريس  تقعس/ 
 .وتتميز اراضيها باالنبساط التام من محافظة المثنى الشرقية والشمالية الشرقيةاالقسام  الرسوبي يشغل السهل س/ 
التي تتميز بسيادة  الغربية والجنوبية الغربيةاألقسام السيما  من تضاريس محافظة المثنى األكبرالهضبة الغربية القسم  غلتش س/ 

 .الكثبان الرملية واالودية والمنخفضات
 

 س/ بماذا يمتاز مناخ محافظة المثنى؟
اذ تكون كمياتها اقل من المطار قليلة ومتذبذبة :تقع ضمن المناخ الصحراوي يمتاز بكونه حار جاف صيفا معتدل شتاءا امناخها
 ملم. 150

 
 س/ تكلم عن مصادر المياه في محافظة المثنى؟

 الموارد المائية:
اللذان يعدان وتفرعاته كالسبيل والعطشان اقتصرت مصادر المياه في المحافظة على المياه السطحية ، وتتمثل بنهر الفرات 

 كذلك وجود المنخفضات واالهوار والبحيرات أهمها اساوة وهور الصليبات.قتصادية  المصدر الرئيس لمختلف األنشطة اال
 

 . كالسبيل والعطشانوتفرعاته   الفرات على المياه السطحية  وتتمثل بنهر المثنى اقتصرت مصادر المياه في محافظةس/ 
 .الصليبات هور وة ساو  بحيرة وجود المنخفضات واالهوار والبحيرات أهمهاس/ تتميز محافظة المثنى ب

 
 

  تقسم االنشطة االقتصادية فيها الى مايأتي:
 زراعة اشجار النخيل. و زهرة الشمس والمحاصيل الصناعية كالسمسم  والقمح والشعير تشمل زراعة : الزراعة 
 صناعة التكرير والصناعات الغذائية  ومعمل اسمنت السماوة  مثل االنشائية الصناعات : وتشملالصناعة. 
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 نبذة تأريخية:
 159أصبحت محافظة بعد صدور قانون المحافظات رقم  معنى اسم السماوة االرض المستوية التي الحجر فيها او الشي العالي

 .1969لسنة 
 صيغة أخرى عرف :اهم مدنها التاريخية عددس/ 

منذ ستة االف عام وحتى المدة السابقة  تعد من اشهر المدن السومرية في العراق القديم التي سكنها الناس  :مدينة الوركاء -1 
الملك السومري اول من بنى مراحلها  ، اكتسبت أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية.للعصر اإلسالمي

 ،زقورتها تشتهر بمخططها الحضاري  الذي يشمل السور الخارجي واالبراج والبوابات والمعابد  و  ،(ق.م 4700قبل ) كلكامش 
 عام.يعود تاريخها لعهد الملك اور نمو مؤسس ساللة اور الثالثة قبل اربعة االف 

 س/ بماذا تمتاز مدينة الوركاء ؟                         
 اشهر المدن السومرية في العرق القديم ، -1
 لها سور دفاعي محصن . -2
 ة والدينية وهي مركز عبادة االلهة اينانا )عشتار( .لها اهمية خاصة بين مدن العراق من الناحية العلمي -3
اشتهرت بمخططها الحضري الذي يمثل السور الخارجي واالبراج والبوابات والمعابد وزقورتها يرجع تاريخها لعهد الملك  -4

 اورنمو مؤسس ساللة اور الثالثة قبل اربعة االف عام .
 
 

 عرف مايأتي:
  :ينة السماوة .بحيرة طبيعية قرب مدبحيرة ساوة 
  :منخفض مملوء بالمياه في محافظة المثنى  . منخفض الصليبات 
  :)هي االرض المستوية التي الحجر فيها وربما جاء اسمها نسبة الى الشي العاليالسماوة )المثنى. 
 :السابقة للعصر  من اشهر المدن السومرية في العراق القديم التي سكنها الناس  منذ ستة االف عام وحتى المدة  الوركاء

 . اإلسالمي
  هو مؤسس ساللة اور الثالثة قبل اربعة االف عام .اورنمو  : 
  :افظة .حمن تفرعات نهر الفرات في المثنى ويعدان المصدر الرئيس لمختلف االنشطة االقتصادية في الم السبيل والعطشان 
  :سنة . 4000الوركاء قبل حوالي ملك سومري صاحب االسطورة الشهيرة وباني اول مراحل مدينة  كلكامش 

 .مدينة الوركاءاهم مدن محافظة المثنى التاريخية س/ 
 تعني االرض المستوية التي ال حجر فيها وربما جاء اسمها نسبة الى الشي العالي . س/ سميت السماوة بهذا االسم ؟

 
 .لوركاءاة صاحب األسطورة الشهيرة اول من بنى مراحل مدين كلكامشس/ يعد الملك السومري  

 
 س/ تعد الوركاء من اشهر المدن السومرية في العراق القديم.
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سكنها الناس منذ ستة االلف عام  وحتى المدة السابقة للعصر اإلسالمي، لها أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية 
 والدينية ، مركز عبادة االلهة اينانا )عشتار( التي تمثل كوكب الزهرة.

 س/ اكتب تقريرا اليزيد عن خمسو اسطر تصف فيهمدينة الوركاء.
تعد من اشهر المدن السومرية في العراق القديم التي سكنها الناس منذ ستة االف عام وحتى المدة السابقة للعصر   :مدينة الوركاء

 الملك السومري كلكامش اول من بنى مراحلها  اإلسالمي، اكتسبت أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية.
يعود تاريخها  ،تشتهر بمخططها الحضاري  الذي يشمل السور الخارجي واالبراج والبوابات والمعابد  وزقورتها  (ق.م ،4700قبل )

 عام.لعهد الملك اور نمو مؤسس ساللة اور الثالثة قبل اربعة االف 
 

 أريخ الزقورة.اكتب تقريرا اليزيد عن خمسة اسطر عن ت
المعابد التي كانت تقام على أماكن مرتفعة لحمايتها من الفيضانات المتكررة يتم الصعود اليها بساللم عريضة مبنية من الطابوق ذي 
الحجم الكبير وكذلك سميت أيضا بالصرح المدرج وتعد زقورة اور من اشهر الزقورات التي بناها االنسان العراقي القديم في محافظة 

 قار.  ذي
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 : محافظة البصرة -18
تقع اقصى الجنوب الشرقي من العراق وتعد ميناء العراق ومنفذه البحري الوحيد نظرا لوقوعها على الخليج  :عرف محافظة البصرة

 .ومن الجنوب والجنوب الغربي الخليج العربي والكويت العربي تحدها من الشرق ايران
 

 .ومنفذه البحري الوحيد ميناء العراقمن العراق وتعد  الجنوب الشرقياقصى البصرة  محافظةتقع س/ 
 .الخليج العربي والكويتومن الجنوب والجنوب الغربي  ايرانمن الشرق  محافظة البصرة تحدس/ 

 العربي. نظرا لوقوعها على الخليج  س/ علل تعد الصرة ميناء العراق ومنفذه البحري الوحيد؟
 

 عن تضاريس محافظة البصرة.س/ تكلم 
:تعد محافظة البصرة جزءا منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز بانبساطه التام في معظم اقسام المحافظة الشمالية والشرقية  تضاريسها

 اما االقسام الغربية والجنوبية الغربية فتظهر بعض االودية  والتالل وتتمثل ب تل سنام.
 

التام في معظم اقسام المحافظة الشمالية  بانبساطهالذي يتميز  السهل الرسوبيجزءا منطقة  محافظة البصرةتضاريس  تعدس/ 
 .والشرقية

 سنام. بعض االودية  والتالل تتمثل ب تل من محافظة البصرة االقسام الغربية والجنوبية الغربية تسود في س/ 
 

 وضح صفة مناخ محافظة البصرة؟
الذي يتميز بأرتفاع درجات الحرارة صيفا وتصبح األجواء غير مريحة في حال هبوب رياح رطبة  جزاءا من المناخ الصحراوي ها:مناخ

 ( ملم.300 – 150من الخليج العربي اما امطاره فتكون متذبذبة تتراوح كمياتها بين)
 

 .صيفاس/ تتميز محافظة البصرة بارتفاع درجات الحرارة 
 .الخليج العربيحال هبوب رياح رطبة من  محافظة البصرة تصبح األجواء غير مريحة فيس/ 

 
 طرق النقل والمواصالت:

 س/ لموقع البصرة أهمية كبيرة في تشجيع وتسهيل حركة التبادل التجاري او نشاط حركة التبادل التجاري في محافظة البصرة.
في نشاط حركة التبادل التجاري  بسبب موقعها الحدودي مع ايران والكويت أدى الى وجود العديد من المنافذ الحدودية أسهمت 

 ، كذلك وجود العديد من المؤاني التي تنقل صادرات العراق وتستقبل وارداته التجارية والنفطية من والى جميع بلدان العالم.
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 :في محافظة البصرة الموارد المائيةس/ تكلم عن 
 تضم العديد من موارد المياه السطحية منها:

  مدينة القرنةعند دجلة والفرات من التقاء نهري  الذي يتكونشط العرب 
  هور الحويزة واالهوار الوسطى االهوار الدائمة والموسمية اهمها. 
 

 .القرنةمن التقاء نهري دجلة والفرات عند مدينة  شط العرب يتكونس/ 
 . الحويزة واالهوار الوسطى هور في البصرة االهوار الدائمة والموسمية من اهم س/
 
 

 االنشطة االقتصادية فيها الى مايأتي:تقسم 
 زراعة العديد من اشجار النخيل تحتل مركز متقدم  والذرة  والقطن كالمحاصيل الصناعية   والقمح والشعير تنقسم الى : الزراعة

 في انتاج التمور .
 مركز متقدم في انتاج التمور. البصرةس/ تحتل محافظة 

 
 والصناعاتاالنشائية  والصناعاتاالسمدة  وصناعةالغذائية  الصناعات منها الصناعاتتهر بتوفر العديد من منها : تشالصناعة 

التكرير الذي يتمثل  وصناعةالورق  وصناعةالصناعات الثقيلة  والحديد والصلب  وصناعةالبتروكيمياويات  وصناعةالكيمياوية 
 بمصفى البصرة .
 .التكرير وصناعةالورق  وصناعةالصناعات الثقيلة  والحديد والصلب بتوفر صناعات  البصرةس/ تشتهر محافظة 

 
 اللحيس وارطاوي  و حقول الزبير وحقول الرميلة  : وتشمل العديد من الحقول النفطية اهمهاالثروات المعدنية.  
 

 .اللحيس وارطاوي  و حقول الزبير وحقول الرميلة س/ من اهم حقول نفط محافظة البصرة 
 
 
 

 :محافظة البصرة عن نبذة تأريخيةتكلم عن 
عتبة بن غزوان  اسسها  ،كان لها شان كبير اذ كانت مركز اداري في الواليات االسالمية   ،خارج حدود الجزيرة اول والية اسالمية 

هجرية بأمر من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( لتكون قاعدة ادارية وعسكرية للفتوحات االسالمية في  14عام 
كانت هي وضاحيتها االبلة مركز تجارة العرب البحرية التي بلغت   ،لغت اوج ازدهارها في العصر العباسي ب ،والخليج العربي الشرق 
 استبدل الى محافظة البصرة . 1969لسنة   159سميت سابقا لواء البصرة وعند صدور قانون المحافظات   ،الصين 

 ائد عتبة بن غزوان ؟هجرية  من قبل الق14علل/ اسست البصرة عام س/ 
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    لتكون قاعدة ادارية وعسكرية للفتوحات االسالمية في الشرق والخليج العربي .
 النها كانت مركز إداريا في الواليات اإلسالمية.  س/ علل كان للبصرة شان كبير؟  

 عرف مايأتي:         
  )وهو من الموانى العراقية  يقع في محافظة البصرة(ميناء الفاو)–)ميناء البصرة(  –)ميناء العمية(  –)ميناء العميق :. 

                                                                               
 :يقع هورالحويزة في جنوب العراق على أمتداد الجانب الشرقي من نهردجلة في محافظتي ميسان والبصرة وتحده   هور االحويزة

 . ) )الحدود العراقية األيرانية من الجهة الشرقية
 
  )من مجموعة حقول ضهو حقل نفطي يقع  في محافظة البصرة  )اللحيس(: –)ارطاوي(  –)حقول الزبير(  –)حقول الرميلة

 .المنطقة الجنوبية من العراق 
 

 : العباسي .هي احدى ضواحي مدينة البصرة وقد كانتا مركز تجارة العرب التي بلغت الصين في العصر   االبلة 
 

 :كيلو متر.  2كيلو متر وعرضه   180يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات عند القرنة ويبلغ طوله   شط العرب 
 : االبلة مركز تجارة العرب البحرية التي بلغت الصين .اهم ضاحية فيها هي

 
 س/ صح او خطأ او فراغ:

 اول والية إسالمية تقع خارج حدود الجزيرة.  البصرةتعد 
 )رضي اهلل عنه(. عمر بن الخطاببأمر من الخليفة  ه 14 عام عتبة بن غزوانأسس البصرة القائد  س/
 

 .العباسيس/ بلغت البصرة اوج  ازدهارها الحضاري في العصر 
 

 .الصينمركز تجارة العرب التي بلغت  البلةاس/ تعد 
 

 اري في المواني العراقية.س/ اكتب تقريرا ال يزيد عن خمسة اسطر تصف فيه حركة التباجدل التج
 العراقــــــــي لالقتصاد كبير  رفد في العراقية الموانىء الهمية ،  تكمن أهمية النقل البحري على عملية التبادل التجاري الدولي

القة تبادلية وثيقة ويرتبط النقل البحري بحركة التجارة الخارجية بع العالم مع المباشر التجاري للتعامل األولى العراق بوابة واعتبارها
 ألنة الركيزة األساســـية والقاعدة التحتية لتنمية حركة الصــــــادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف دول العـالم.

فكلما تطورت وتحســـنت وسائط النقل البحري وموانئ الشحن والتفريغ ازدادت إمكانية نقل البضـــائع بين مخــتلف دول العالم 
 عت حركة التجارة الخارجيـــة وتهيأ لها المزيد من االنتشار وإيجاد منافذ وأسواق تجارية جديدة . وتوس
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 أسئلة الوحدة االولى   

 : ضع كلمة )صح ( امام العبارات الصحيحة وكلمة )خطأ(امام العبارة غير الصحيحة 1س

  خطألعراق . تنتشر الهضاب في االقسام الشمالية والشمالية الشرقية من ا -1

 خطأتقع محافظة دهوك في اقص ى جنوب وطننا العراق.  -2

 خطأيعد مناخ اربيل جزءا من املناخ الصحراوي .  -3

  صحيعد رافد الخابور اول الروافد املغذية لنهر دجلة .  -4

 .صحتل اسمر هو احد املعالم الحضارية ملحافظة ديالى -5

 صحر. بنيت االنبار في عهد امللك نبوخذ نص -6

 خطأالجسر العباس ي هو احد األماكن االثرية في محافظة ميسان.  -7

 صحيرتبط اسم محافظة صالح الدين بالقائد صالح الدين االيوبي. 8

 صحتعد الجنائن املعلقه احدى عجائب الدنيا السبع.  -9

 خطأتعد تضاريس محافظة بابل جزءا من منطقة الهضبة الغربية.  -10

 خطاه.  90يوسف الثقفي محافظة واسط عام  بنى الحجاج بن -11

 صحتقع محافظة الديوانية في الجزء الجنوبي األوسط من السهل الرسوبي. -12

 خطأتقع محافظة النجف في القسم الشرقي من وطننا العراق.  -13

 خطأمدينة نفر احدى املدن االثرية في محافظة السماوة.  -14

 في محافظة ذي قار. صح تعد الرسا احدى املدن التأريخية -15

 خطأتقع محافظة ميسان في القسم الجنوبي الغربي من العراق.  -16

 صحالبصرة من الواليات اإلسالمية التي تقع خارج حدود الجزيرة. -17

 امأل الفراغات االتية  /2س

 .الجسر العباس يو  العمادية االثرية قلعة، اما اهم معاملها الحضارية   البحر املتوسطيعد مناخ محافظة دهوك جزءا من مناخ.   -1

 منطقة السهول والهضاب.  منطقة الجبال العاليةتنقسم التضاريس في محافظة اربيل على قسمين رئيسيين هما .  -2

 ياملجمع السياحو   سد وخزان دوكانو  . مصيف سرجنار هامن اهم مصايفو  بازيانو  قنديلمن اشهر جبال محافظة السليمانية جبال .  -3

و  اشور واهم مدنها التأريخية  منطقة الهضبةو   املنطقة املتموجةو  املنطقة الجبليةتقسم تضاريس محافظة نينوى على ثالث اقسام .  -4

 . نينوى و   نمرود )كالح(

 .  طريق خراسانكانت محافظة ديالى تسمى في العهدين العباس ي والعثماني ب  -5

 .الهضبة الغربيةو    السهل الرسوبيو  هضبة الجزيرةثالثة اقسام هي . تتكون تضاريس محافظة االنبار من  -6

 .اناناوقداشتق اسمها من اسم االله  . القرن املاض يويعود تاريخها الى   االشوريةو   البابليةورد ذكر مدينة عنه في النصوص   -7

 القشلةو  و السراي القصر العباس يو  املستنصرية املدرسةعاصمة جمهورية العراق،واهم معاملها الحضارية  بغدادعد محافظة ت -8

 كيش )تل االحيمر( و بورسبا )برسبا نمرود(.اهم املدن التأريخية في محافظة بابل مدينة  -9

 .منتزه الزوراء السياحيو  جزيرة االعراس السياحيةمن املناطق السياحية في بغداد  -10

 .لنار امللتهبةشعلة اوتعني  كركر اسم كركوك مشتق من كلمة  -11

 .حقل بدرةو    حقل االحدبمحافظة واسط على العديد من الحقول النفطية اهمها .  تضم-12

 من مساحة املحافظة  %95. من الحافظة وتبلغ نسبتها حوالي .  الشمالية الغربية. و  الغربيةتشمل الهضبة الغربية االقسام .  -13

 . الوركاءمن العراق واهم مدنها  لغربيالقسم الجنوبي اتقع محافظة املثنى في  -14

 ( . مدينة ايسن )ايشان البحرياتو  نفر من اهم املدن االثرية في محافظة الديوانية مدينة  -15

 .الرسا السنكرةو مدينة  اور من اهم املدن االثرية في محافظة ذي قار مدينة  -16

 ) رض ي هللا عنه( . عمر بن الخطابامر من الخليفة ب هجرية 14عام  عتبة بن غزواناسس مدينة البصرة القائد  -17

 . سد الرماديو  سد حديثةمن اهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة االنبار  -18
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 األرض املستوية التي الحجر فيهااو نسبة الى الش يء العالي.معنى اسم السماوة هو  -19

 

 انسب املشاريع التالية الى االنهار الرئيسة. /3س

 دوكان                                        على الزاب الصغير/ احد روافد نهر دجلة سد -1

 الزاب االسفل                                    احد روافد نهر دجلة -2

 سد دربندخان                                    على نهر ديالى -3

 نهر دجلة                 الخابور                           -4

 نهر العظيم                                       نهر دجلة -5

 بحيرة حمرين                                    نهر ديالى -6

 سد حديثة                                       نهر الفرات -7

 احد فروع نهر دجلة       الغراف                                    -8

 شط الدغارة                                    احد تفرعات شط الحلة / نهر الفرات -9

 سد الكوت                                  على نهر دجلة      -10

 شط الشامية                                 احد تفرعات شط الهندية / نهر الفرات -11

 احد تفرعات شط الهندية / نهر الفرات         شط العباسية         -12

 نهر دجلة           سدة العمارة          -13

 

 عرف ماياتي: /4س

 لبناءيمتاز بروعة هندسته المعمارية من حيث امشيد بالحجر على نهر الخابور في قضاء زاخو وهو من االثار القديمة المهمة : الجسر العباس ي  -1
  .: احد روافد نهر دجلة ويعد جزء من الحدود االدارية مابين محافظتي دهوك واربيلالزاب الكبير -2
  .اشهر معالمها الزقورة( )القرن الثالث عشر ق.م( شلمانصراالول): ثاني عواصم االشوريين اسسها الملك االشوري نمرود )كالح(  -3
جاء اسمها من من بناء حصن سوميرا الذي كان مانعا لدخول األعداء ومن كلمة سوميرا جاء اسم سامراء  من مدن صالح الدين التأريخيةسامراء:  -4

 بنى هذا الحصن في الحقبة الساسانية ثم حرف هذا االسم ليصبح فيما بعد سر من راى.
 موصل في توليد الطاقة الكهربائية .سد يقع على نهر الفرات تقع خلفه بحيرة حديثة وهو ثاني اكبر السدود بعد سد السد حديثة:  -5
، وجود برج المدينة والمدرج النها كانت مركز لعبادة االله )نابو(لها اهمية في الديانة البابلية وهي من اهم المدن التأريخية في بابل  :بورسبا  -6

 .)زقورتها ( التي تزهي بالوانه وطباقاتها السبع
 .ي ربع المسافة بين كربالء والنجف كان مخصصا لراحة المسافرين والزائرين الذين يقصدون العتبات المقدسة(:  يقع فخان النخيلة او )خان الربع -8
اول الروافد المغية لنهر دجلة يجري في االقسام الوسطى من محافظة دهوك وهو الشريان الحيوي لكافة االنشطة االقتصادية للمحافظة الخابور:  -9
. 

ويعد مصدر رئيس لالنشطة  افد نهر دجلة ويعد النهر جزءا من الحدود اإلدارية مابين محافظات السليمانية واربيل وكركوكاحد رو الزاب الصغير:  -10
 الزراعية والصناعية.

ر تقع على نهر دجلة وهي تتحكم  في توزيع المياه بين محافظات واسط وميسان وذي قار كما تؤمن مشاريع الري المقامة على نهسدة الكوت:  -11
 الغراف والدجيلة ولوال هذه السدة لتحولت مساحات واسعة الى صحراء تحيط محافظتي واسط و ذي قار.

 

  /5س

 تكلم عن اهم املراقد الدينية في محافظة كربالءاملقدسة.

ليهم السالم وشهداء الروضة الحسينية : تضم مرقد االمام الحسين بن علي )الشهيد( سبط النبي محمد صلى هللا عليه وسلم . وابنائه ع -1

 (هجرية . 61واقعة الطف الذين استشهدوا معه عام )

( هجرية عليهم السالم الذي استشهد في واقعة 61-26الروضة العباسية : تضم مرقد االمام العباس بن علي بن ابي طالب )ابو الفضل(  ) -2

  هجرية .61الطف عام 
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 تشتهر بها محافظة بغداد. : عدد اهم االماكن الحضارية  والدينية التي /6س

 الحضارية :  تشمل املدرسة املستنصرية  و القصر العباس ي و السراي و القشلة  .  -1

 . االماكن الدينية : وتشمل املشهد الكاظمي : ومرقد االمام االعظم -2 
 

 : تكلم عن محافظة كركوك تاريخيا وعن اهم املعالم الحضارية فيها. /7س

، عثر فيها على العديد من المعابد والقصور والنصوص القانونية المدونه بالخط المسماري كلمة )كركر(تعني شعلة النار الملتهبةاسم كركوك مشتق من   
 شاخصة والتي تضم بين ثناياها معالم المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوكاهم مايميز كركوك قلعتها ال (سنة ق.م.3500التي تعود الى حوالي)

 . استبدل اسمها من لواء كركوك الى محافظة 1976م كانت لواء تابع لوالية الموصل عام 1879عام  .
 
 

 تكلم عما ياتي :  /8س

 املوارد املائية في محافظة السليمانية ؟ -1

نهر  -2ربيل وكركوك الزاب الصغير: احد روافد نهر دجلة وهو من الحدود االدارية بين السليمانية وا -1تنقسم الى املياه السطحية واهمها 

نهر العظيم: منابعه عند جبال قره داغ يشكل  -3ديالى )سيروان(: احد روافد نهر دجلة ينبع من املرتفعات االيرانية اقيم عليه سد دربندخان 

الزاب الصغير  مشاريع السيطرة والخزن تشمل سد دوكان على -5مياه العيون والينابيع  -4حدود مشتركة بين محافظة صالح الدين وديالى 

                                                                     وسد دربندخان على نهر ديالى .

  

 الثروات املعدنية في محافظة نينوى . -2

 .وحقول النفط واهمها حقل عين زالة وبطمة والقيارة –الفوسفات في منطقطة املشراق  –الكبريت  -اهمها  

 

 رد املائية في محافظة كركوك . املوا -3

املياه السطحية: واهمها الزاب الصغير احد روافد نهر دجلة يجري في االقسام الشمالية من املحافظة يكون في بداية جريانه حدود  -1تشمل 

 مشتركة مع اربيل بعدها يجري داخل كركوك حتى مصبه في نهر دجلة عند منطقة القشة .  

قسام الجنوبية الغربية تغذيه مياه االمطار والثلوج يتكون من اربع روافد ثالث منها في كركوك والربع في صالح الدين  العظيم: يجري في اال -2

 اما مشاريع السيطرة والخزن اهمها سد دبس ومشروع ري الحويجة على الزاب الصغير. –العيون والينابيع: تتركز في حمرين وكاني دوميالن  -3

 

 افظة صالح الدين .التضاريس في مح -4

 وتنقسم تضاريسها الى ثالثة اقسام: مابين المنطقة المتموجة شماال ومنطقة السهل الرسوبي جنوبا تتميز بموقعها الفاصل  :تضاريسها
 ين ومكحول تتمثل بتالل حمر  وتعد تضاريسها امتدادا لتضاريس المنطقة المتموجة التي: تقع في االقسام الشمالية الشرقية المنطقة المتموجة

 .يتميز سطحها بالتموج البسيط في معظم اجزائه: تقع في االقسام الغربية من المحافظة و تمتد بين تالل حمرين ووادي الثرثار هضبة الجزيرة
 : يحتل االقسام الجنوبية والجنوبية الغربية ويغلب عليه االنبساط.السهل الرسوبي

 

 الصناعة في محافظة بغداد .  -5

 –املعدنية  –الكهربائية  –صناعة االدوية والعقاقير الطبية  –الغذائية  –الغزل والنسيج الصوفي  –الغزل والنسيج القطني  -االنشائية

الصناعات  –الصناعات االلكترونية  –الصناعات الخفيفة  –صناعة السكائر  –صناعة االصباغ  –الزيوت النباتية  –الصناعات الكيمياوية 

 تكرير.صناعة ال –الجلدية 

 

 الثروات املعدنية في محافظة البصرة . -6
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 توجد فيها العديد من الثروات املعدنية اهمها حقول النفط واهمها حقول الرميلة والزبير وارطاوي واللحيس .

 

 الوحدة الثانية                                                    

    مجتمعنا العراقي                                                   

 : املجتمع 

مجموعة من االفراد يعيشون على ارض العراق تربطهم روابط ناريخية واجتماعية اصيلة وهي الوطن املصير املشترك 

 االهداف املشتركة الحضارة واملصالح املشتركة  .

 ماهي الروابط املشتركة للمجتمع العراقي؟

 الحضارة واملصالح املشتركة . –هداف املشتركة اال  –املصير املشترك  –الوطن  

 ممن يتكون املجتمع العراقي ؟

: يقطنون اغلب محافظات العراق يتميزون بارثهم االجتماعي والحضاري االصيل فضال عن العادات والتقاليد  العرب -1

 العربية االصيلة يعيشون بانسجام مع املكونات االخرى .

 : االكراد  -2

قسام الشمالية من العراق فضال عن وجودهم في بعض املحافظات  لهم عادات وتقاليد نابعة من حضارة يقطنون في اال

 الشعب الكردي  .

 :التركمان  -3

يقطنون في االقسام الشمالية السيما كركوك التي تشكل الغالبية العظمى من اعداد التركمان  لهم موروث اجتماعي قديم  

 جتماعية .يتعلق بعاداتهم وتقاليدهم اال 

 : الكلدان واالشوريون والسريان واالرمن -4

من مكونات الشعب العراقي عاشو على ارض الوطن منذ اقدم العصور واسهمو في صنع الحضارة العراقية مثل االشورية  

 والكلدانية 

 :  االزيدية -5

 بة الى ديانتهم االزيدية .من مكونات املجتمع العراقي يتواجدون في محافظتي نينوى ودهوك ترجع تسميتهم نس

 : الشبك -6

 من مكونات الشعب العراقي يتواجدون في املحافظات الشمالية السيما نينوى ولهم لغة خاصة بهم . 

 : الصابئة -7

من مكونات الشعب العراقي يسكنون في محافظات وسط وجنوب العراق بالقرب من االنهار الهميتها في معتقداتهم الدينية  

 . 

 

هذا تعريف لكل المكونات أي مكون يجي تعريف اكتب هو احد مكونات الشعب العراقي لهم عادات ت المجتمع العراقي مكونا
وتقاليد اجتماعية مميزة ويعيش هذا المكون بأنسجام وتعاون مع باقي المكونات األخرى ويسكونون في اذا اجه العرب يسكنون 

شمال العراق واذا اجه التركمان يسكنون في كركوك واذا اجه االزيديون  يسكنون اغلب محافظات العراق واذا اجه الكرد يسكنون 
في نينوى وسمي االزيديين بهذا االسم نسبة الى ديانتهم االزيدية هذا أيضا تعليل دير بالك ودهوك واذا اجه الشبك يسكنون في 

 الهميتها في معتقداتهم الدينية هذا تعليل أيضا.  نينوى واذا اجه الصابئة يسكنون في وسط وجنوب العراق باقرب من األنهار 
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   ماهي الروابط التاريخية االجتماعية للمجتمع العراقي ؟ 

 : التنوع الثقافي -1

لكل قومية وطائفة من ابناء الوطن تراثها الثقافي وهذا التنوع عزز روح االخوة بين تلك القوميات ورغم ذلك التنوع اال  

 .انهم يجمعهم الوطن 

: تتمثل بالصفات الفكرية التي حملها االجداد وهي نابعة من الدين االسالمي او االديان السماوية  العادات والتقاليد -2

االخرى ورغم التقسيمات االدارية للسكان االانهم لم يختلفوا في عاداتهم وثقافتهم االصيلة ولم تشكل حاجزا في طريق وحدة 

 .الثقافة العراقية 

 :  الديناللغة و  -3

يمتاز سكان العراق بالتنوع اللغوي في جميع انحائه حيث اللغة العربية والكردية وغيرها واحترام جميع االديان والطوائف 

   .بكل انواعها
 .: تاريخنا نابع من التاريخ االسالمي واالديان السماوية االخرى فهم يقفون صفا في مواجهة التحديات واالخطار التاريخ المشترك -4
                                                        : تعد صفة التسامح من ابرز الصفات التي يتميز بها ابناء الوطن بجميع اطيافه واحترام الرأي االخر. التسامح ونبذ العنف -5 

  س/ ماهي حقوق المواطن العراقي:
 الحرية . -الحق في الحياة الكريمة  –الحق في التملك  –الحق في التنقل  –الخصوصية الفردية  -الحق في الحياة 

 
 

  ماهي القيم المدنية التي تربط ابناء المجتمع العراقي ؟ 
 

 :احترام العمل -1
                              تعريف العمل النشاط الذي يقوم به االنسان من اجل تحقيق هدف معين وهو اساس تقدم االمم والمجتمعات .                                

 س/  لماذا  يعد احترام العمل واجب على االنسان ؟ 
 النه لوال العمل لما استطاع االنسان العيش وتلبية احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس . 

 س/ لماذا تهتم الدول بالعمل ؟ 
 .النه يبني مجتمعا سليما ويحقق الفراده االمن والرفاهية واالستقرار 

 
 
 
 : مطابقة القول للواقع . الصدق -2

 س/ لماذا اكدت جميع االديان السماوية اهمية الصدق ؟
 قيمة عليا ال غنى عنها من اجل استمرار العالقات االنسانية الطيبة بين الناس . 

 س/ لماذا توجب على االنسان االلتزام بالصدق ؟
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يبعده عن الصفات غير الجيدة مثل الكذب والغش  -ل )في الصدق النجاة(يحميه من المخاطر كما قي –ينقي االنسان من الضرر  
 . 

 س/ اذكر نصوصا قرانية او احاديث نبوية تدل على الصدق.
، ِإَلى يـَْهِدي الصِّدقَ  إنَّ »: قَالَ  - وسلم عليه اهلل صلى - النَّبي   عن - عنه اهلل رضي - مسعود ابن عن  ِإَلى يَهِدي البر وإنَّ  البرِّ
يق ا اهللِ  ِعْندَ  يُْكَتبَ  َحتَّى لََيصُدقُ  الرَُّجلَ  وإنَّ  نَِّة،الجَ   الرَُّجلَ  َوِإنَّ  النَّاِر، ِإَلى يَهِدي الُفُجورَ  َوِإنَّ  الُفُجوِر، ِإَلى يـَْهِدي الَكِذبَ  َوِإنَّ . ِصدِّ

اب ا  اهلل ِعْندَ  يُكَتبَ  َحتَّى لََيْكِذبُ   .َعَليهِ  ُمتـََّفق  . «َكذَّ
 : االمانة -3
وتعني المحافظة على ممتلكات الناس وحفظ اسرارهم وهي احدى صور الوفاء والصدق عند االنسان وتعد احدى الصفات الجيدة  

 والنبيلة التي عرفها المجتمع العراقي .
  هي وانواع االمانة 

 االمانة في انجاز العمل   -1
 االمانة في المحافظة على المال العام  -2
 كالم االمانة في نقل ال -3
 االمانة في حفظ االسرار  -4
 من صور األمانة المحافظة على المال العام ؟ مالمقصود بالعبارة  -3
 خيانة مظاهر ومن لها. خصص التي المصلحة تقتضيه بما األمانة هذه رعاية عليه فيجب عليه، ائتمن من يد في أمانة العام المال ان 

 . الشخصية األغراض في استخدامه العام المال
 
 :  التعاون -4

 يعني مساعدة االفراد بعظهم لبعض في مختلف جوانب الحياة .
 فوائد التعاون:

 زيادة التكاتف بين الناس. -4تنظيم الوقت  -3السرعة في انجاز العمل  -2تقوية أواصر المحبة بين الناس  -1
 عدد مجاالت التعاون بين مكونات المجتمع العراقي ؟ 

الجتماعي والحضاري اذ وقفوا جميعا مدافعين عن الوطن ازاء التحديات واالسهام في اعالء شانه ومكانته بين التعاون في البناء ا
 الدول .

 ماهي فوائد التعاون في حياتنا االجتماعية؟
ومساندة  التعاون صفة ال يمكن االستغناء عنها في اي مجتمع الن االنسان غير قادر دائما على انجاز اموره لوحده بل يحتاج دعم

 االخرين .
 هل اكد الدين االسالمي اهمية التعاون ؟ اذكر بعض االيات التي تدل على ذلك .

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم نعم اكد على اهميته في تقوية العالقات االجتماعية بين الناس ومن االيات القرانية  .
 ( . 2والعدوان )المائدة: 

 
 : يعني ان يكون االنسن صادقا في وعوده وعهوده مع االخرين في القول والفعل . بالعهدالوفاء  -5
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 ماهي فوائد الوفاء بالعهد ؟
 انتشار الصدق .  ،طمئنينة الفرد واستقراره  ،تقوية اواصر التعاون في المجتمع  -زيادة الثقة بين االفراد 

 منافعنا ومصالحنا وهو من الصفات الحسنة وهو عكس االنانية . : هو تقديم منفعة االخرين ومصلحتهم على االيثار -6
 س/ لماذا اكدت جميع االديان السماوية اهمية االيثار؟

 الن االيثار هو تقديم منفعة االخرين ومصلحتهم على منافعنا ومصالحنا وهو من الصفات الحسنة عكس االنانية .                    
 . س/ اذكر فوائد االيثار

 يربي االنسان على الكرم  -3  يزيد االلفة والمحبة بين الناس . -3  يعلم الصبر. -2 يعلم االنسان حب مساعدة االخرين . -1
  

 : الكرم -7
 ان يعطي االنسان من ممتلكاته الخاصة لالخرين  دون ان يحصل على مقابل . 

 
 س/ بماذا كان يتفاخر العراقيون ؟

السيما كرم الضيافةالن العراقيين يفرحون منذ القدم عندما ياتيهم ضيف ويسارعون الى تقديم كل ماعندهم يتفاخر العراقيون بالكرم  
 اليه . 

 
 س/ ماهي اهم فوائد الكرم؟ 

 يرسخ الطمانينة وراحة النفس عند الفرد . –يزيد احترام الفرد بين الناس  ،يعلم االنسان الصبر  ،يزيد المودة والمحبة بين الناس  
 

 ضايا اجتماعية عامةق 
 

 احترام القانون والنظام في المجتمع 

 :المجتمع 
 مجموعة من االفراد يعيشون في مكان معين وهوالء االفراد بحاجة الى تنظيم امورهم الحياتية بشكل يحمي حقوق الجميع . 

 س/ ان القوانين هي الطريقة المناسبة لتنظيم حياة الناس وحل الخالفات ؟
 ي الطريقة المناسبة لتنظيم حياة الناس وحل الخالفات والمحافظة على ممتلكاتهم وارواحهم .الن القوانين ه

 س/ اذكر اهم فوائد القانون ؟
 تحقيق العدالة والمساواة بين الناس . -1
 المحافظة على االمن واالستقرار في المجتمع . -2
 جتمع .حماية المتلكات الخاصة والعامة ، حماية حرية الفرد في الم -3
 تحقيق التقدم ومواكبة التطور في جميع مجاالت الحياة . -4

 س/ يجب على االنسان احترام القوانين واالنظمة في المجتمع الذي يعيش فيه ؟
 الن احترام القانون يؤدي الى حماية حقوقه وحريتهكما يعبر عن وعي االنسان والتزامه باخالق وادب المجتمع الذي يعيش فيه .
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  الوقت وتنظيمه :احترام 
 س/ لماذا يعد الوقت من االمور المهمة لكل فرد؟

 النه يرتبط بمختلف جوانب الحياة والن اغلب االشياء يمكن تعويضها اال الةقت فهو يذهب وال يعود . 
 س/ تسعى جميع المجتمعات الى تعليم افرادها كيفية تنظيم الوقت ؟ 

 لحياة كافة .االاستفادة منه لتحقيق التقدم في مجاالت ا
 س/ عدد فوائد تنظيم الوقت ؟ 

تحقيق التقدم والتطور للمجتمع الذي  ،الشعور بالراحة والطمئنينة  ،تحقيق الفائدة والنجاح  ،توفير الجهد  ،انجاز االعمال بدقة 
 تعيش فيه .

 س/ كلما سعى االنسان الى احترام وقته وتنظيمه كلما زاد احترامه وتقديره بين الناس ؟ 
 ن تنظيم الوقت دليل وعي االنسان ودليل نجاحه في الحياة .ال

 كيف يمكن التعرف الى مدى احترام االنسان لوقته؟او  احترام االنسان للوقت ؟  اعط بعض األمثلة من حياتنا اليومية عنس/ 
 رين . عدم االسراف .احترامه اوقات االخ –االستفادة من وقت الفراغ بامور جيدة  –عن طريق التزامه بالمواعيد بدقة 

 
 االسراف : 

 يعني استعمال االشياء بكثرة دون الحاجة الى ذلك .  
 س/ لماذا يعد االسراف من االمور المضرة بالفرد والمجتمع؟  

يعد من الصفات غير الجيدة وذلك الن االسراف في الطعام يوثر على الصحة واالسراف في استعمال الماء والكهرباء يحرم االخرين 
االسراف في استعمال المال وتبذيره يضر  –االسراف في الوقت يحرم االنسان من االفادة منه وال يمكن تعويض ذلك مطلقا  ،ها من

 بالفرد واالسرة والمجتمع .
 جوانب االسراف في حياة االنسان؟ عدد س/ 

 ء و والمال و الوقت .والملبس و الكالم والسهر والنوم  والماء و الكهربا –والمشرب  –االسراف في االكل 

                                                               
 المحافظة على البيئة وحمايتها: 

 : مالمقصود بالبيئة
 هي المكان الذ يعيش فيه االنسان  ،وعناصر البيئة هي االرض والهواء والماء .                                      

 البيئة التي يعيش فيها االنسان ؟ ولماذا تعد البيئة مهمة لحياة االنسان؟س/ ما انواع 
 وتعد البيئة مهمة لحياة االنسان لكونها مصدر صحته ورزقه وسعادته  –بيئة االماكن العامة  –بيئة المحلة  -بيئة المدرسة –بيئة البيت 

 عدد طرق المحافظة على البيئة ؟
 النباتات وعدم االضرار بها النها تحمي االنسان من الحر والبرد ومن الغبار فضال عن جمالها .عدم قطع االشجار واالزهار و  -1
 المحافظة على نظافة البيئة سواء كانت بيئة االسرة او المدرسة او االماكن العامة وعدم رمي النفايات اال في االماكن المخصصة  -2
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وذلك عن طريق حماية البحار واالنهار ومصادر المياه من النفايات والمخلفات المضرة المحافظة على الماء وحمايته من التلوث  -3
المحافظة على الهواء النقي وذلك عن طريق االبتعاد عن كل مايضر بالهواء مثل اشعال النيران لغرض اللهو او  -4 بصحة االنسان

 حرق النفايات في االماكن العامة .
 امةالمحافظة على الممتلكات الع : 

 س/ ما المقصود بالممتلكات العامة ؟ وضح ذلك مع االمثلة .
جميع الممتلكات العائدة للدولة والمجتمع وهي ليست ملكا الحد وانما ملك لجميع المواطنين الذين يعيشون على ارض الوطن . 

 –المدارس  –المستشفيات العامة  تعد جميع ابنية المؤسسات والدوائر الحكومية واثاثها واجهزتها من الممتلكات العامة مثل
  الحدائق والمنتزهات العامة وغيرها .  –الشوارع والطرق والجسور  –المعاهد والجامعات 

 س/ لماذا تعد المحافظة على الممتلكات العامة واجب ديني ووطني ؟ 
تها الن هذه الممتلكات وجدة لخدمة جميع الن جميع االديان تحرم االعتداء على الممتلكات العامة او تخريبها والعبث بها او سرق 

 الناس .
 س/ لماذا تقوم المجتمعات بتوجيه مواطنيها الى ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة ؟ 

الن المحافظة على الممتلكات العامة صفة من صفات المجتمع المتقدم وهي دليل على وعي المواطن ودليل امانته وحرصه واخالصه 
 م جميع الدول بتوجيه مواطنيها الى ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة واالمتناع عن االضرار بها .للوطن لذلك تقو 

 س/ هل هناك نصوص قرانية او احاديث نبوية شريفة إشارة الى الحفاظ على الممتلكات العامة؟ اذكرها.
َنُكم َأْمَواَلُكم تَْأُكُلواْ  َوالَ : ﴿ وتعالى سبحانه قوله  تـَْعَلُمونَ  َوَأنُتمْ  بِاإِلْثمِ  النَّاسِ  َأْمَوالِ  مِّنْ  َفرِيقا   لَِتْأُكُلواْ  اْلُحكَّامِ  ِإَلى ِبَها َوتُْدُلواْ  ْلَباِطلِ بِا بـَيـْ
 تأكيد بكل داخل العام والمال الناس؛ أموال على بالمحافظة وتعالى سبحانه اهلل يأمر الكريمة اآلية هذه ففي[. 188: البقرة﴾ ]
 .لمنفعتهم العام المال ألن ناس؛ال أموال في

 س/ هل هناك نصوص قرانية او احاديث نبوية شريفة إشارة الى عدم االسراف ؟ اذكرها.
 لحفظ اإلسالم يوليها التي العناية على قطعا   يدل وذلك الجوانب، جميع من المال عن الكريم القرآن في كثيرة  آيات تحدثت
 . فيه تصرف أن ينبغي فيما وصرفها األموال،

 ِإَلى َمْغُلوَلة   يََدكَ  َتْجَعلْ  َوال: )تعالى قوله فمنها واإلسراف، التبذير عن فيها ونهى المال بحفظ فيها تعالى اهلل أمر التي اآليات وأما
 [.29:اإلسراء( ]َمْحُسورا   َمُلوما   فـَتَـْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكلَّ   تـَْبُسْطَها َوال ُعُنِقكَ 
رِينَ  ِإنَّ  تـَْبِذيرا   رْ تـَُبذِّ  َوال: )وجل عز وقوله  [.27-26: اإلسراء( ]َكُفورا    ِلَربِّهِ  الشَّْيطَانُ  وََكانَ  الشََّياِطينِ  ِإْخَوانَ  َكانُوا  اْلُمَبذِّ

 [.67:الفرقان( ]قـََواما   َذِلكَ  بـَْينَ  وََكانَ  يـَْقتـُُروا َوَلمْ  ُيْسرُِفوا َلمْ  َأنـَْفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ : )وعال جل قوله وكذلك
 -3الحدائق العامة  -2الماء  -1س/ كيف يمكن المحافظة على البيئة من التلوث؟ اذكر اهم االعمال الواجبة للمحافظة على 

 محلتك السكنية. -4المدرسة 
 النقاط 111الشق األول من السؤال ص 

 الشق الثاني من السؤال. 
م في مجاري المياه وعدم ري المزروعات بالمياه الصالحة الماء: نحافظ على الماء عن طريق عدم رمي النفايات والسمو  -1

 للشرب تقنين استخدام المياه  اثناء ري المزروعات باستخدام الطرق الحديثة في سقي المزروعات.
 الحدائق العامة: نحافظ عليها بعدم رمي النفايات في ساحاتها وعدم العبث بممتلكاتها وعدم قطع وتخريب اشجارها. -2
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ة: االلتزام بالوقت واحترامه واحترام األنظمة والقوانين المدرسية عدم العبث بلممتلكات الخاصة بالمدرسة التفوق المدرس -3
 واالجتهاد في أداء الواجبات احترام الكادر التدريسي واحترام التالميذ، رمي النفايات في األماكن المخصصة لها.

تلكات والحدائق العامة فيها المساهمة في نظافتها العمل على المساهمة محلتك السكنية: المحافظة على الشوارع والمم -4
 والتعاون في كل عمل يسهم في تطوير ونظافة المنطقة والمساهمة في حفظ االمن فيها عن طريق اإلبالغ عن المسيئين فيها .

 ))اسئلة الوحدة الثانية ((
 لعبارة الخاطئة ضع كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام ا /1س
 يتالف مجتمعنا العراقي من قوميات متعددة . صح  -1
 يتركز الشبك في محافظات وسط وطننا العراق وجنوبه السيما في محافظة البصرة . خطأ -2
 يتركز الصابئة في محافظات وسط وجنوب العراق بالقرب من االنهار . صح  -3
 ز بها ابناء وطننا وبجميع اطيافه . صحتعد صفة التسامح من ابرز الصفات التي يتمي -4
 امآل الفراغات االتية .  /2س
التسامح ، التاريخ المشترك،اللغة والدين،العادات والتقاليد،التنوع الثقافيمن الروابط التاريخية واالجتماعية للمجتمع العراقي  -1

  ونبذ العنف
                                                             ذلكاستخدام االشياء بكثرة دون الحاجة الى  االسراف :  يعني -2
المحافظة على  – المحافظة على نظافة البيئة – عدم قطع االشجار واالزهارمن الطرق الواجب اتباعها للمحافظة على البيئة  -3

  المحافظة على الهواء النقي – الماء وحمايته من التلوث
  امتداد للعادات والتقاليد التاريخية االسالميةالخاصة بابناء وطننا العراق هي ان العادات والتقاليد  -4
  الهميتها في معتقداتهم الدينيةيتركز الصابئة بالقرب من االنهار وذلك  -5

 / عرف ماياتي  3س
المصير  ،هي الوطن  صيلة: مجموعة من االفراد يعيشون على ارض العراق تربطهم روابط تاريخية واجتماعية ا المجتمع العراقي-1

 الحضارة والمصالح المشتركة . ،االهداف المشتركة ،المشترك 
: من مكونات المجتمع العراقي ترجع تسميتهم نسبة الى ديانتهم االزيدية وقد اندمجو مع مكونات المجتمع العراقي االزيدية  -2

 ظتي نينوى ودهوك .منذ االزل واسهمو في الدفاع عنه يتواجد اغلب هذا المكون في محاف
: التعامل مع االخرين بوضوح وامانة بالقول والفعل والصدق قيمة عليا ال غنى عنها الجل استمرار العالقات االنسانية الصدق -3

 الطيبة بين الناس .
االستغناء : يعني مساعدة االفراد بعضهم البعض في مختلف جوانب الحياة والتعاون صفة اجتماعية جيدة ال يمكن  التعاون -4

  عنها في اي جماعة او مجتمع .
 
 ارسم مخططا يوضح حقوق وواجبات المواطن العراقي . /4س
 

 الحرية                                                                  
 

 الحق في الحياة الكريمة                 الحق في الحياة                                                          



 

                                                                                     - 71 - 

 حقوق المواطن العراقي                                               
 
 

                                                      الحق في التملك    الحق في التنقل                           الخصوصية الفردية                             
 تكلم عن  /5س
 : احترام القانون والنظام في المجتمع  -1

ان احترام القوانين هي الطريقة المناسبة لتنظيم حياة الناس وحل الخالفات والمشكالت التي تحدث بينهم من اجل المحفظة على 
فيه الن احترام القوانين يودي الى ارواحهم وممتلكاتهم لهذا وجب على االنسان احترام القوانين واالنظمة في المجتمع الذي يعيش 

 حماية حقوقه وحريته واحترام القانون دليل وعي االنسان واالتزامه باخالق وادب المجتمع الذي يعيش فيه .
 
 : التسامح  -2

خرين تعد صفة التسامح من ابرز الصفات التي يتميز بها ابناء وطننا بجميع اطيافه اذ نجدهم يسعون الى التعايش السلمي مع اال
بكرامة وسالم بعيدا عن العنف ونبذ الخالفات واعتماد ثقافة الحوار مع االخرين واحترام الراي االخر واحترام العادات والتقاليد التي 

 تجمعهم .
 
 احترام الوقت وتنظيمه : -3

ذهب ال يعود تسعى المجتمعات  يعد الوقت من االمور المهمة لكل فرد النه يرتبط بمختلف جوانب حياته والوقت اليمكن تعويضه اذا
الى تعليم افرادها كيقية تنظيم الوقت لالستفادة منه لتحقيق التقدم في مجاالت الحياة وتنظيم الوقت له فوائد منها انجاز االعمال 

عيش فيه وكلما بدقة ، توفير الجهد ، تحقيق الفائدة والنجاح، الشعور بالراحة والطمئنينة، تحقيق التقدم والتطور للمجتمع الذي ي
نظم االنسان وقته زاد احترامه وتقديره من االخرين النه دليل وعي االنسان ونجاحه ويعرف االنسان الذي يحترم وقته من التزامه 

 بالمواعيد بدقة ، االستفادة من وقت الفراغ بامور جيدة ، احترامه الوقات االخرين   .
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 .رية في جميع محافظات العراقاالماكن والمدن التاريخية والحضارية واالث
  

 االماكن االثرية في محافظة دهوك : -1
 الجسر العباسي .  و  قلعة العمادية االثرية 
 
 االماكن االثرية في محافظة اربيل :-2
  . المنارة المظفرية سميت نسبة الى مظفر الدين حاكم اربيل . -2قلعة اربيل 
 
 .وهو من اقدم القرى الزراعية في نينوىع نمريك موق االماكن االثرية في محافظة نينوى :-3
  
 الجامع الكبير )الجامع النوري( ، جامع النبي يونس ، جامع النبي جرجيس ، قره سراي، والكثيرمن الكنائس  المعالم التاريخية :

 واالديرة التاريخية .
 د( ، مدينة الحضر .   : فهي : اشور ، نمرود )كالح( ، نينوى ، دور شروكين ) خرسبا المدن التاريخية 

  
 .، موقع جرمو سوق كركوك: محافظة كركوك : من مواقعها التاريخية  -4
 
 . محافظة صالح الدين :اهم مدنها التاريخية -5
  مدينة تكريت ، مدينة سامراء ، مدينة سامراء االسالمية. 
    ليفة ، جامع ابي دلف ،فهي قصر العاشق والمعشوق ، جامع الملوية ، دار الخ معالمها التاريخية.  
 الموجودة فيها الروضة العسكريةالمراقد الدينية :.   
 
 .: تل اسمر )اشنونا القديمة( ازدهرت في العصر البابلي القديم ، موقع خفاجي محافظة ديالى :مدنها القديمة -6
 
حبه( قرب اليوسفية ، مدينة عقرقوف ،  : تل محمد، مدينة سبار )ابواالف عام 4محافظة بغداد من مدنها التي ازدهرت قبل  -7

محصنة بسور واربع ابواب هي )باب الشام ، باب البصرة ، باب خراسان  المدائن، مدينة بغداد المدورة التي بناها ابو جعفر المنصور
 .، باب الكوفة (

 المدرسة المستنصرية ، القصر العباسي ، السراي ، القشلة معالمها الحضارية القديمة فهي( : ). 
 المشهد الكاظمي ، مرقد االمام االعظم ، العديد من الكنائس القديمة كنيسة الالتين الكاثوليك، كنيسة  معالمها التاريخية فهي  :

 .االرمن االرثوذكس في الميدان وتعرف بكنيسة مريم العذراء وهي اقدم الكنائس في بغداد
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 محافظة االنبار: مدنها التاريخية : -9
 مدحت باشا ، مدينة عنه ، مدينة هيت ومن اثار مدينة هيت قلعة هيت ومنارة الفاروق انشأت زمن الخليفة الثاني  الرمادي بناها

 .عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه (
: وتضم مباني كبيرة مثل مسجدها الجامع ، وقصرها المعروف بالقبة الخضراء. محافظة واسط من مدنها مدينة واسط االثرية  -10

 ي.مان واثار النجموتل النع
: الجنائن المعلقة واسوارها التي اعتبرت من عجائب الدنيا السبع ، المسرح البابلي )االغريقي(  محافظة بابل :اهم اثارها -11

،انموذج بوابة عشتار ، شارع الموكب ، القصر الجنوبي لملك بابل نبوخذ نصرالثاني، اسد بابل الذي وجد في القصر الشمالي 
 القصر الصيفي ، الزقورة .الرئيسي و 

 : مدينة كيش )تل االحيمر( ، مدينة )برسبا نمرود( مدنها التاريخية. 
 

 : المراقد الدينية المقدسة هي الروضة الحسينية ، الروضة العباسية  محافظة كربالء المقدسة -12
 
 قصر االخيضر ، خان النخيلة او )خان الربع(  المواقع التاريخية في المحافظة :.     

                                                         
 : مدينة نفر ، مدينة ايسن )ايشان البحريات(محافظة الديوانية ) القادسية ( :  من مدنها التاريخية  -13

 
 : مدينة الحيرة ، مدينة الكوفة ) هذه المدينة مهمة (محافظة النجف االشرف : من مدنها التاريخية  -14

 
 ، محلة القادرية وهي اول محلة انشأت في المدينة بعد سوق الباشا  :المسجد الكبير ومنارته محافظة ميسان : من اهم اثارها -15

 
 : مدينة اور ، مدينة الرسا ) السنكرة ( محافظة ذي قار : اهم مدنها التاريخية -16

 
  .: مدينة الوركاء  محافظة المثنى : اهم مدنها التاريخية -17

 
 : االبلة مركز تجارة العرب البحرية التي بلغت الصين محافظة البصرة : اهم ضاحية فيها هي -18

 
خان النخيلة او )خان   -2 قصر االخيضر  -1ج/     ؟  س/ اذكر اثنين من اهم المواقع التاريخية في محافظة كربالء المقدسة

                                                         الربع (
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 االسماء التي سميت بها مدن ومحافظات العراق .
 سميت السليمانية بهذا االسم ؟. -1

 .م1780بحدود عام  نسبة الى مؤسسها والي بغداد الشهير سليمان باشا الكبير
 
 ولقبوها بالموصل  ( حرر العرب المسلمون الموصل من السيطرة الساسانية زمن الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه -2

 النها تصل بين الشام ومنطقة خورستان او بين الجزيرة والعراق .
 سميت الموصل بالحدباء ؟ •

 .النوري  الن فيها منارة المسجد الكبير
 الن مناخها معتدل في فصلي الربيع والخريف.سميت ام الربيعين؟ 

 
  كر( وتعني شعلة النار الملتهبة .ألن اسمها مشتق من كلمة )كر  سميت كركوك بهذا االسم ؟ -3
 
 سميت محافظة صالح الدين بهذا االسم ؟ -4

 ( وحرر اجزاء عدة من البالد العربية 1137الن اسمها يرتبط باسم القائد صالح الدين االيوبي الذي ولد في تكريت عام )
 سميت مدينة تكريت بهذا االسم ؟ •

 يت ( اي المتجر الن اهلها كانو يشتغلون بالتجارة والبيع .الن  تكريت كلمة سريانية اصلها جاء من) تجر 
 ؟ سميت مدينة سامراء بهذا االسم •

بسبب  بناء حصن سوميرا الذي كان مانعا لدخول االعداء الى المدينة وقد بني في الحقبة الساسانية ثم حرف االسم ليصبح سر 
 من رأى.

 
 سميت ديالى )بلواء ديالى ( ؟ -5

 الى الرافد المهم الذي يروي معظم اراضيها .نسبة الى نهردي
 .  ب)طريق خراسان ( سميت ديالى في العهدين العباسي والعثماني  •
 تعني بيت العقوبة .  سميت ديالى في العصور القديمة باسم باعقوبا؟ •
 
 
 
 سميت محافظة االنبار بهذا لالسم ؟ -6
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 لملك البابلي نبوخذ نصر.نسبة لمدينة االنبار التاريخية التي بنيت في عهد ا
 نسبة الى عشائر الدليم .  سميت محافظة االنبار )بلواء دليم (؟ •
 سميت مدينة عنه بهذا االسم ؟ •

 ربما يكون اسمها مشتق من اسم االلهة انانا السومرية .
 
 سميت محافظة واسط بهذا االسم ؟ -7

سم يعود الى الموقع الذي اختاره الحجاج لبناء مدينته ، كان يسمى نسبة الى مدينة واسط التي تقع وسط العراق ، كذلك معنى اال
 واسط القصب او الن موقعها كان وسطاُ بين البصرة والكوفة .

                   سميت مدينة بابل في العصور القديمة ب )باب ايلو(؟ ي باب االله . •
 الى محافظة بابل ؟سميت بابل بمحافظة بابل ؟ او استبدل اسم )لواء الحلة(  -8

 .  التاريخيةمدينة بابل  نسبة الىى
                                                     

 :مااصل تسمية كربالء  -9
 .اصلها بابلي

 
 سميت محافظة الديوانية بالقادسية ؟ -10

 ى القادسية انتصر فيها العرب  وهزم االعداء.تيمنا باسم معركة القادسية التي دارت بين المسلمين وجيش الفرس في موقع كان يسم
  

 نسبة الى مقبرتها الكبرى . لقبت النجف بوادي السالم ؟ -11
  الرتفاع هضبتها . لقبت النجف )بالربوة( ؟ •
 النها كانت ارض يختلط بها الحصى والرمل . سميت الكوفة بهذا االسم ؟ •
 

 م دولة ميسان العربية المعروفة في التاريخ .تيمنا باس سميت محافظة ميسان بهذا االسم ؟ -12
 

 ( م ب )لواء الناصرية(1958تسمى في العهد العثماني ب )لواء المنتفك( وفي العهد الجمهوري عام ) ذي قار كانت  -13
 

 تعني االرض المستوية التي ال حجر فيها وربما جاء اسمها نسبة الى الشي العالي . سميت السماوة بهذا االسم ؟ -14
 
 
 

 كل جديد ليصلك                                              
 


