
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص المواد االجتماعية

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الرابع ⇦ المواد االجتماعية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الرابع

روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة المواد االجتماعية في الفصل األول

ملخص شامل 1

ملخص أسئلة وأجوبة لدرس أحب وطني وأحافظ عليه 2

ملخص أسئلة وأجوبة لدرس خدمات تقدمها حكومة بالدي 3

مذكرة مراجعة مع اإلجابة 4

مذكرة مراجعة 5
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درس النفط والغاز في مملكة البحرين 

ما دور عائدات النفط في تطور البحرين؟
كثيرة تستخدم األموال الناتجة من بيع النفط في تطوير مجاالت: ج

.الصناعة و الزراعة والتجارة والعمران و الصحة والتعليم: مثل

التنقيب 
هو البحث عن 
النفط في جوف

األرض أو تحت 
.مياه البحر

البحرين 
أول دولة 
خليجية 
يها يكتشف ف
.النفط

عائدات 
النفط

األموال الناتجة 
.من بيع النفط

ما أهمية ميناء سترة لتكرير النفط؟
.تكرير النفط الخام البحريني-1: ج

.تكرير جزء من النفط السعودي الخام-2

تمتلك 
البحرين 

رة ثروة كبي
من الغاز 
.الطبيعي

ما أهمية الغاز الطبيعي في البحرين؟
.تشغيل محطات توليد الكهرباء-1: ج
.للطهي-3. مصنع ألبا لأللمونيوم-2



درس الصناعة في مملكة البحرين 

تقسم الصناعات  في البحرين
لقسمين

أذكري أهم المناطق الصناعية :س
في البحرين؟

.ميناء سلمان في المنامة-1
.جنوب الحد-3. سترة-2

حرف 
قديمة

صناعات 
حديثة

مكان تواجدهاالحرف القديمة
المحرق والمنامةصناعة مراكب الصيد

بني جمرةقريةصناعة النسيج
قرية عاليصناعة الفخار

الكيماويةالغذائية
األصباغتعليب التمور

األدوات البالستيكيةطحن الحبوب

الورقمنتوجات األلبان

مواد البناءالحلويات

األثاثالمرطبات

.عمدت البحرين لوضع خطة لتطوير الصناعة: عللي
.لزيادة االنتاج الصناعي-1: ج
.توفير فرص عمل للمواطنين-2

.أذكري أهم المصانع الكبرى في البحرين
مصنع -مصافي تكرير النفط وتسييل الغاز: ج

مصنع البتروكيماويات النتاج–( ألبا)األلمونيوم 
.  مصنع الحوض الجاف لصناعة السفن-االسمدة



الصادراتالواردات
النفط المكرراآلالت

األلمونيوماألدوات الكهربائية
التمورالسيارات
األدوية
األلبسة

المواد الغذائية

البضائع التي
تشتريها 

البحرين من 
الخارج

درس التجارة في البحرين

أهم الصادرات والواردات في البحرين

:  ريقتنتقل البضائع إلى البحرين عن ط
من الشاحنات-الطائرات-السفن والبواخر

.مختلف بلدان العالم

.اهمية المصارف في البحرين: عللي
.تأمين األموال-2. لتسهيل العمليات التجارية-1:ج

.همأصبحت البحرين مركز مالي م: عللي
.بسبب وجود عدد كبير من المصارف: ج

أنواع االبضائع 

واردات صادرات

هي الحركة القائمة على الواردات: التجارة
.والصادرات  والترانزيت

ي البضائع الت
ين تبيعها البحر
إلى الدول

اهمية : عللي
المصارف في 

.التجارة
تأمين -1:ج

.األموال



درس المواصالت واالتصاالات في البحرين

يستخدم السكان عدة وسائل من المواصالت في التنقل من مكان آلخر

الشاحنات لنقل –السيارات –الحافالت 
.البضائع .أقيمت شبكة من الطرق المعبدة والجسور في البحرين: عللي

.لتصل بين المدن والقرى: أقيمت شبكة الطرق-1:ج
.لتصل بين جزر البحرين: أقيمت شبكة الجسور-2

(المنامة والمحرق) يربطان بين جسر الملك حمد و جسر الشيخ عيسى  
(سترة والمنامة) يربط بين جسر سترة  
(البحرين والسعودية) يربط بين جسر الملك فهد 

يربط هد جسر الملك فعن طريق الشاحنات والسيارات والحافالت لنقل الناس والبضائع عبر : برية-1
.بين البحرين ودول الخليج العربي

.للتجارة ونقل البضائعميناء سلمان: عن طريق السفن عبر موانئ البحرين، أهمها: بحرية-2
.مطار البحرين الدوليعن طريق الطائرات عبر : جوية-3

أنواع 
شبكة 

المواصالت

أذكري أهم وسائل االتصاالت
رامج ب-الصحافة-التلفاز-اإلذاعة-االنترنت-التلكس-الفاكس-الهاتف-البريد

.فيسبوك–توتيتر -االتصال ، مثل الوتس اب 



درس السياحة في البحرين

ين تقسم السياحة في البحر
:لنوعين

تقسم المعالم السياحية لنوعين هما
(معالم أثرية–معالم طبيعية ) 

المرافق
ةالسياحي

المعالم
ةالسياحي

معالم أثريةمعالم طبيعية

قلعة –قلعة عراد الجزر
قلعة الرفاع-البحرين

معابد-مدافن سارالشواطئ
تالل عالي-باربار

بيت –مسجد الخميس 
الشيخ عيسى بن علي

قديمة
حديثة

ة أهم المرافق السياحي
في البحرين

–المطاعم –الفنادق الضخمة 
متحف ) المتاحف –المسابح 

-مركز التراث-(البحرين الوطني
-المهرجانات–كلية الخليج 

عين عذاي وعين ) المتنزهات 
(.قصاري والحديقة المائية

شبكة انشاء: قامت البحرين بعدة أمور لتنشيط السياحة، مثل
ريق مواصالت واتصاالت، وتستقبل البحرين السياح عن ط

.مطار البحرين الدولي-جسر الملك فهد



درس السكان في البحرين

.تجمع السكان في المناطق الشمالية من البحرين: عللي
.تربة خصبة صالحة للزراعة-2.   توافر المياه العذبة-1: ج

.سكان البحرين يعيشون في المدن¾  
.يعيشون في القرى¼  

.يعيشون في مدينتي المنامة والمحرق½  

لماذا توسعت المدن والقرى في البحرين؟
.اكتشاف النفط فتطور العمران-1: ج

..تزايد عدد السكان-2

ما أسباب الزيادة السكانية في البحرين؟
.زيادة عدد المواليد-1: ج

.تطور مجال الصحة والطب-3. قلة عدد الوفيات-2

.تختلي المناطق الجنوبية من السكان في البحرين: عللي
.وجود تربة غير صالحة للزراعة-2.   عدم توافر المياه العذبة-1: ج

أذكري بعض أسماء القرى في
.البحرين

–الزالق –السنابس –البديع 
.المالكية –عالي –بني جمرة 

أذكري بعض أسماء المدن في 
.البحرين

–جدحفص -المحرق–المنامة 
.سترة–الرفاع 

أذكري أسماء مدن اسكانية في
.البحرين

–مدينة عيسى –مدينة حمد 
.مدينة زايد

25  %
قرى

75  %
مدن




