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 *أكمل الجمل اآلتٌة بما ٌناسبها:

 (الطبٌعٌة المراعً)     % من مساحة الوطن العربً.22تبلغ مساحة ........................ نحو -1

 (دانالســو)             تتركز تربٌة األبمار فً ..................-2

 (والعراق مصر)          تتركز تربٌة الجاموس فً دولتً ........................-3

 (مصــــــــر)        من أهم الدول العربً التً تموم بتربٌة الخٌول األصٌلة .......................-4

 (االمارات)                 من الدول التً ٌُمام فٌها سباق الهجن دولة ...............-5

 (مصــــــــر)                العربٌة التً ٌوجد بها جمٌع أنواع المصاٌد دولة ............... ةالدول -6

 *أكمل الجدول التالً:

 أكثر الحٌوانات انتشاراً فً الوطن العربً لفمر المراعً. ...........................

 ته فً مصر والعراق على ضفاف األنهار.تتركز تربٌ ...........................

 تُربى فً مصر والمغرب والعراق. ...........................

تمووووم الووودول العربٌوووة بتربٌتهوووا للحصوووول علوووى بووودٌل للحووووم  ...........................
 الحمراء.

 تأتً المغرب فً ممدمة الدول الُمنتجة لها. ...........................

 األسمان،  الدواجن،  الخٌول العربٌة األصٌلة،  الجاموس،  نغناماأل

 *بم تفسر . . . ؟

 األنغنام أكثر الحٌوانات انتشاراً فً الوطن العربً.-1

 *بسبب فمر المراعً فً الوطن العربً.

 اهتمام الدول العربٌة بتربٌة الدواجن.-2

 بٌضها.*للحصول على بدٌل للحوم الحمراء حٌث ٌُستفاد من لحمها و

 تُعد األسمان أهم موارد الثروة المائٌة فً الوطن العربً.-3

 *تمد السكان بغذاء بروتٌنً أساسً ٌحمٌهم من األمراض.

 *تعوض النمص فً اإلنتاج الزراعً والحٌوانً.

 *برهن على صحة كل عبارة مما ٌلً:

 للثروة الحٌوانٌة أهمٌة كبٌرة فً الوطن العربً.-1

 تُعد مصدر لغذاء اإلنسان فتمده باللحوم الحمراء واأللبان.-



 توفر المواد الخام الحٌوانٌة الالزمة للصناعة مثل: صناعة الجلود واأللبان واللحوم.-

 تُستخدم بعض الحٌوانات فً النمل وأعمال الحمل.-

 *ما ممترحاتن لتنمٌة الثروة السمكٌة فً الوطن العربً ؟

 ى استخدام األسالٌب التكنولوجٌة فً الصٌد وتوعٌتهم بمواعٌد الصٌد المناسبة.تدرٌب الصٌادٌن عل-1

 تحسٌن أحوال الصٌادٌن ورفع مستوى معٌشتهم.-2

 حماٌة المٌاه من التلوث الذي ٌؤدي إلى تسمم األسمان.-3

 االهتمام ببناء األساطٌل الُمجهزة بأحدث وسائل حفظ ونمل األسمان.-4

 ارع السمكٌة.التوسع فً إنشاء المز-5

 *صحح الخطأ فً العبارات اآلتٌة:

 تموم تربٌة الحٌوانات فً الوطن العربً على األعالف الزراعٌة.-1

 *تموم تربٌة الحٌوانات فً الوطن العربً على األعالف الزراعٌة وفً المراعً الطبٌعٌة أٌضاً.

 تُربى األنغنام والماعز شمال الوطن العربً حٌث المراعً الحارة.-2

 ربى األنغنام والماعز شمال الوطن العربً حٌث المراعً المعتدلة.*تُ 

 تُعد األبمار أكثر الحٌوانات انتشاراً فً الوطن العربً.-3

 *تُعد األنغنام أكثر الحٌوانات انتشاراً فً الوطن العربً.

 تتركز تربٌة اإلبل فً الٌمن.-4

 *تتركز تربٌة اإلبل فً السودان.

 لدول العربٌة امتالكاً للثروة الحٌوانٌة.تُعد مورٌتانٌا أكبر ا-5

 *تُعد السودان لبل تمسٌمها أكبر الدول العربٌة امتالكاً للثروة الحٌوانٌة.

 تُعد السودان ومصر وتونس من أكبر الدول العربٌة إنتاجاً للدواجن.-6

 *تُعد السعودٌة ومصر وتونس من أكبر الدول العربٌة إنتاجاً للدواجن.

 من أهم المصاٌد البحرٌة فً مصر.بحٌرة لارون -7

 *بحٌرة لارون من أهم المصاٌد البحٌرٌة فً مصر.

 

 مع دعواتنا للجمٌع بالتوفٌك

 


