
 

 مقدمة بحث عن الوطن العربي

 14نتناول في هذا البحث الوطن العربي، حيث أن الوطن العربي هو البقعة الجغرافية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 

م وحتى العربية من المحيط إلى الخليج ومن بالد الشامليون كيلومتر مربع، وتضم ضمن حدودها الواسعة جميع الدول 

قارة إفريقيا، ويعيش على هذه المساحة السكان العرب ضمن دول تحمل أسماء تاريخية لها، وجميعها منتسبة إلى 

 .جامعة الدول العربية

 جاهز للطباعة pdf بحث عن الجاحظ واهم مؤلفاته :شاهد أيًضا

 بحث عن الوطن العربي

الوطن العربي هو المصطلح الجيو سياسي الذي يشمل الدول العربية، ويطلق عليه اسماً آخر وهو الوطن العربي 

قة لها التاريخ الواحد والفكر الثقافي واللغة الكبير، وكذلك العالم العربي، وهذا المصطلح ال يطلق إال على منط

دولة وهذه الدول كلها تنتمي إلى القومية العربية التي ترجع إلى قحطان وعدنان  23الواحدة، ويضم الوطن العربي 

 .أجداد العرب، ويتجمعون في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط وشمال إفريقيا

الوطن في الفقرات القادمة ونقدم في هذا المقال معلومات متنوعة عن : 

 تقرير عن الكهوف في سلطنة عمان وأهم أنواعها جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

 موقع الوطن العربي

يتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي متميز عن بقية الدول في العالم، حيث أنه يقع في وسط العالم وقلبه، ويكتسب 

ميزة أنه في المكان األفضل من الناحية االستراتيجية بين مناطق العالم، فحدوده الجغرافية تمتد من تركيا والبحر 

بيض المتوسط شماالً وحتى المحيط األطلسي والخليج العربي جنوباً، ويتمتع بمساحة جغرافية ضخمة على مستوى األ

بالمئة، وإفريقيا بنسبة  22كيلومتر مربع، وتمتد مساحته ما بين قارتي آسيا بنسبة  13.487.814العالم إذ تبلغ مساحته 

بالمئة 78 . 

 دول الوطن العربي

دولة، وجميع هذه الدول تتخذ من اللغة  23طن العربي والمنضمة إلى الجامعة العربية هي إن عدد الدول غي الو

العربية لغة رسمية لها، وتقيم هذه الدول العربية مع بعضها عالقات جيدة وتتعاون مع بعضها البعض في المواقع 

ك من خالل الموقف العربي المشترك السياسية والتبادالت التجارية واالستشارية والتعليمية واألمنية، وتعبر عن ذل

 .الذي يثدر عن الجامعة العربية

 عدد سكان الوطن العربي

يبلغ العدد اإلجمالي لسكان الوطن العربي بحسب اإلحصائيات الجديدة الصادرة عن مراكز اإلحصاء الرسمية في 

 5بة العالمية لتعداد السكان حوالي مليون نسمة، وهذه النسبة تشكل مقارنة بالنس 430,753,333الدول العربية حوالي 

بالمئة من عدد سكان العالم، ويتوزع السكان في الوطن العربي على المدن الرئيسة ذات النشاط االقتصادي، وعلى 

السواحل وعلى السهول وفي العديد من المناطق الداخلية التي تمارس فيها أعمال مثل الزراعة وتتواجد فيها مصادر 

ل توزع السكان في المناطق الصحراوية إلى حد التالشي لوجودهم مثل الصحراء الكبرىالمياه، بينما يق . 

 حال الوطن العربي
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إن واقع الحال في الوطن العربي من الناحية االقتصادية هو حال جميع الدول النامية في العالم الثالث بحاجة إلى 

لدول العربية بحاجة إلى ترشيد استخراج الثروات تطوير ألجل المنافسة مع االقتصاد العالمي، ألن الكثير من ا

الباطنية، خاصةً وأنها تعرضت لموجات استعمارية حرمتها من االستفادة من مواردها، وكذلك هناك دول عربية تفتقر 

 .إلى الثروات وتعاني من الفقر وارتفاع نسبة البطالة وضعف الدخل القومي

 حدود الوطن العربي

باتساع مساحته وامتدادها بين قارتين ولذلك له حدود واسعة نوردها فيما يلييتميز الوطن العربي  : 

 يحده من السمال سلسلة جبال طوروس والبحر األبيض المتوسط. 

 أما من الشرق فتحده جبال زاغروس وفارس والخليج العربي. 

 يحده من الغرب المحيط األطلسي. 

 رات والسنغالأما من الجنوب فتحده الصحراء الكبرى وهضبة البحي . 

 جغرافيا الوطن العربي

مليون كيلو متر ويشترك مع دول الجوار بحدود  14الوطن العربي يمتد بين قارتين هما آسيا وأفريقيا بمساحة حوالي 

برية وبحرية، تتنوع جغرافيته بين الصحاري الشاسعة والمعدومة الحياة مثل الربع الخالي أو الصحراء الكبرى، 

ة التربة والمناخ والخصوبة، والسالسل الجبلية الكثيرة مثل السراة و حرمون والحجاز، وأصغر والسهول المتنوع

دولة عربية مساحة هي البحرين بينما أكبرها مساحة هي المملكة العربية السعودية، وأقل بلد عربي من حيث التعداد 

مصر، وجميع الدول العربية فيها سواحل بحرية السكاني البحرين بينما أكثر دولة عربية تعداداً بالسكان هي جمهورية 

 .طويلة ما عدا جمهورية العراق فسواحله قصيرة بسبب موقعه المطل على الخليج العربي

 الدول العربية في آسيا

دولة ونورد أسماءها بالتعداد التالي 12إن عدد الدول العربية المتواجدة في قارة آسيا هي  : 

 الجمهورية العربية السورية. 

 لجمهورية العراقيةا . 

 الجمهورية اللبنانية. 

 دولة فلسطين المحتلة. 

 المملكة األردنية. 

 إمارة الكويت. 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

 سلطنة عمان. 

 مملكة البحرين. 

 إمارة قطر. 

 المملكة العربية السعودية. 

 جمهورية اليمن. 

 الدول العربية في افريقيا

، وهي كاآلتي11وعددها  : 

  مصرجمهورية . 

 السودان. 



 

 الجزائر. 

 تونس. 

 ليبيا. 

 المملكة المغربية. 

 الصحراء العربية. 

 موريتانيا. 

  الصومال. 

 جيبوتي. 

 جزر القمر. 

 pdf بحث عن الملك فهد بن عبدالعزيز وأهم إنجازاته :شاهد أيًضا

 خاتمة بحث عن الوطن العربي

دولة عربية منتسبة لجامعة  23ونختتم البحث عن الوطن العربي الذي قدمنا فيه أنه العالم العربي الكبير، وهو يضم 

ان الوطن العربي يعود الثقافة واللغة والتاريخ، فسكالدول العربية، وجميع سكانه ينتمون إلى القومية العربية من حيث 

 .أصلهم إلى عدنان وقحطان

  

 

https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%81%d9%87%d8%af/

	مقدمة بحث عن الوطن العربي
	بحث عن الوطن العربي
	موقع الوطن العربي
	دول الوطن العربي
	عدد سكان الوطن العربي
	حال الوطن العربي
	حدود الوطن العربي
	جغرافيا الوطن العربي
	الدول العربية في آسيا
	الدول العربية في افريقيا

	خاتمة بحث عن الوطن العربي

