
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com/bh/6
https://almanahj.com/bh/6social
https://almanahj.com/bh/6social
https://almanahj.com/bh/6social1
https://almanahj.com/bh/6social1
https://almanahj.com/bh/grade6
https://almanahj.com/bh/grade6
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

1 

 2018للعام لنهاية الفصل الدراسي االول مذكرة مراجعة في مادة االجتماعيات للصف السادس االبتدائي 
 

 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها: :ولالسؤال األ
 [. العراقأطلق اسم بالد الرافدين على إحدى الحضارات القديمة والتي تعرف اليوم باسم ]  -1
 بالد الرافدين.عوب التي سكنت [ هم أقدم الش السومريون]  -2
 [ للكتابة عليها. الطيناستخدم سكان بالد الرافدين ألواح من ]  -3
 [ في بالد الرافدين يتولون شؤون التعليم. الكهنةكان ]  -4
 [. طيبةعاصمة مصر في عصر اإلمبراطورية الوسطى ]  -5
 [ مصر وأقاموا لهم ممالك في منطقة الدلتا. الهكسوسغزا ]  -6
 [. مصربنيت األهرامات في ]  -7
  الشاملجزيرة العربية واستقرت على سواحل بالد ] [ التي هاجرت من شبه ا السامية] ينتسب الفينيقيون إلى  القبائل -8
 [. أوغاريت[ و ]  جبيل[ و ]  صيدون[ و ]  صورالدول وكان أبرز مدنهم ]  –أسس الفينيقيون المدن  -9
[ وعــــذذـن  النقذذود[ وعذذن اليونذذانيين ]  فذذن العمذذارة[ وعذذن المصذذريين ]  الكتابذذة]  الرافذذدينأخذذذ الفذذرس عذذن بذذالد  -01

 [. بناء األساطيلالفينيقيين ] 
 [. أورباق )اليونان( في جنوب شرق ] تقع بالد اإلغري -11
 [. أسبارطة[ و ]  أثيناالدولة ومثال لذلك مدينتي ]  -اعتمد اإلغريقيون نظام المدينة  -21
 [. فيليب مقدونياقبل الميالد الملك ]  338وحد بالد اإلغريق سنة  -31
 [. االسكندر المقدونيتم بناء مدينة اإلسكندرية بمصر على يد ]  -41
 [ مركزاً لحضارة الرومان. إيطالياانت ] ك -51

 

 :طأح الخ، وصحأمام العبارة الخاطئة أمام العبارة الصحيحة، وعالمة  ضع عالمة  :السؤال الثاني
1-  .كان سكان بالد الرافدين يكتبون على ألواح من الطين 
2-  .تقع حضارة وادي النيل في الشمال الشرقي من قارة إفريقيا 
3-  ك الذي وحد مصر العليا ومصر السفلى هو نارمر.المل 
4-   في مصر قديما يتولون مهام التعليم. التجاركان 

 . ون مهام التعليمديما يتولفي مصر ق الكهنةكان  التصحيح :
5-  .كان التعليم في مصر قديما محصوراً بأبناء الطبقة العليا من المجتمع 
6-  رافدين.السومريون هم أقدم شعوب بالد ال 
7-  .حدائق بابل المعلقة من أبرز آثار حضارة بالد الرافدين 
8-  .كانت المدارس في وادي النيل ملحقة بالمعابد 
9-  ينيقيين العديد من النشاطات االقتصادية كالزراعة والتجارة والصيد البحري.الف مارس 

10-  .من أبرز آلهة الفينيقيين بعل و أدونيس 
11-  الفرسطرنج من ابتكار حضارة لعبة الش. 

 .وادي السندلعبة الشطرنج من ابتكار حضارة  التصحيح :
12-  لطب على يد أبقراط.وضع اليونانيين القواعد األساسية لعلم ا 
13-  .وضع اليونانيين القواعد األساسية لعلم الرياضيات على يد فيثاغورس 
14-  الهم في ذلك هيرودوتس.اهتم اليونايين بكتابة التاريخ وأشهر رج 
15-   للعالم ملحمتين شهيرتين هما اإللياذة واألوديسة. أرخميدسأعطى الشعر اليوناني 

 للعالم ملحمتين شهيرتين هما اإللياذة واألوديسة. هوميروساليوناني  أعطى الشعر التصحيح :
16-  عرف الرومان أنظمة الحكم الملكية والجمهورية واالمبراطورية. 
17-  .بلغت الدولة البابلية أقصى اتساع لها في عهد الملك حمورابي 
18-  .كانت التجارة الداخلية في مصر قديما تتم عن طريق المقايضة 
19-  .اتقن المصريين القدماء الهندسة وأبرز دليل على ذلك بناء األهرامات 

 السؤال الثالث:
 أجب عن األسئلة التالية:

 
 تي يجري فيها نهرا دجلة والفرات؟: ما اسم المنطقة ال1س

 بالد الرافدين.
 

 : ما طبقات المجتمع في بالد الرافدين قديماً؟2س
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 بار معاونيه ورجال الدين.طبقة األسياد وتضم الملك وك  ❖
 طبقة األحرار وتضم التجار وأصحاب الحرف والموظفين والجنود.  ❖
 طبقة عامة الناس وتضم الفالحين والعمال.  ❖
 ة العبيد وهم أسرى الحرب.طبق  ❖

 

 : أذكر الشعوب التي أسست ممالك في بالد الرافدين.3س
 السومريون.  ❖
 األكاديون.  ❖
 البابليون.  ❖
 وريون.شاأل  ❖
 الكلدانيون.  ❖

 

 إلى من ينتسب األكاديون والبابليون واألشوريون والكلدانيون؟: 4س
 ينتسبون إلى القبائل السامية.

 

 ولة البابلية أقصى اتساع لها؟متى بلغت الد: 6س
 بلغت أقصى اتساع لها في عهد الملك حمورابي.

 

 لماذا سميت دولة األشوريين إمبراطورية؟: 5س
 بالد الرافدين والشام و وادي النيل وقبرص.عت وشملت ألنها توس

 

 : علل ) أذكر السبب ( : اهتمام سكان بالد الرافدين بالتعليم.6س
 يسية لنقل المعرفة.ألنه كان الوسيلة الرئ

 

 : من كان يتولى شؤون التعليم في بالد الرافدين؟7س
 الكهنة.

 

 : عالم كان يكتب سكان بالد الرافدين؟8س
 ين.ح من الطعلى ألوا

 

 : عدد المنجزات األدبية التي حققها سكان بالد الرافدين.9س
 .بانيبال التي ضمت العديد من المؤلفات وأشهرها مكتبة أشور إنشاء المكتبات  ❖
 .في العهد البابلي ظهور القصص المروية على ألسنة الحيوانات  ❖
 .ظهور أول ملحمة معرفة في التاريخ )) ملحمة جلجامش ((  ❖

 
 
 
 
 

 : عدد المنجزات العلمية التي حققها سكان بالد الرافدين.10س
 وضعوا جداول الضرب والقسمة.  ❖
 أجادوا قياس المساحات.  ❖
 يوماً. 354شهراً قمرياً، وجعلوا أيامها  12إلى  قسموا السنة  ❖
 درجة. 360توصلوا إلى تقسيم الدائرة إلى   ❖
 كانوا يعرفونها. أعطوا األيام أسماء الكواكب التي  ❖
    عرفوا األنصاف واألثالث واألرباع.  ❖

 

 : علل ) أذكر السبب ( : أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر.11س
 التربة الخصبة.والمياه الوفيرة : توافرت لمصرألنه بفضل نهر النيل 

 

 : عدد طبقات المجتمع المصري القديم.12س
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 طبقة الفرعون.  ❖
 الكة والوزراء والكهنة والقادة العسكريين والكتبة.ضم أفراد العائلة المالطبقة العليا التي ت  ❖
 الطبقة الثالثة التي تضم الحرفيين والتجار وصغار الموظفين.  ❖
 قاعدة الهرم التي تضم الفالحين والعمال والعبيد.  ❖

 

 : ما اسم الملك الذي وحد مصر السفلى ومصر العليا؟13س
 الملك نارمر.

 
 تالي بتحديد أبرز ما شهدته مصر في عصورها التاريخية:: أكمل الجدول ال14س

 أبرز ما شهدته مصر العصور
 الكتابة / بناء األهرامات الكبرى. أرست مصر أسس حضارتها / تطوير عصر الدولة القديمة
 فيها ممالك لهم.شهدت مصر فترة من االستقرار واالزدهار / غزا الهكسوس مصر وأقاموا  عصر الدولة الوسطى
 توسعت مصر وتحولت إلى إمبراطورية / ضعفت مصر وأنهكتها الحروب المتعددة. عصر الدولة الحديثة

 

 مصر قديماً؟ : من كان يتولى مهام التعليم في15س
 الكهنة.

 

 ؟عدد الوسائل التي استخدمها المصريين القدماء في الزراعة: 16س
 جل.الـمن  ❖الـمحراث.   ❖الـمجرفة.   ❖

 

 ؟أذكر بعض المصنوعات المصرية القديمة: 17س
 صناعة األثاث والمنسوجات والجلود والورق.  ❖صناعة األواني وأدوات الزينة واألسلحة والحلي.  ❖

 

ً : 18س  وما الهدف منها؟ ؟من كان يشرف على التجارة الخارجية في مصر قديما
 ً ، وكان الهدف منها تأمين احتياجات مصر من األخشاب كانت الدولة تشرف على التجارة الخارجية في مصر قديما

 وغيرها.
 

 : أذكر اثنين من المنجزات األدبية التي حققها سكان مصر القدامى.19س
 .مهكتابتهم لتاريخ  ❖
 .وأشهرها قصة سنوحي كتابة القصص المتنوعة األسطورية والواقعية  ❖

 
 
 
 
 

 صر القدامى.: أذكر المنجزات العلمية التي حققها سكان م20س
 عرفوا مواعيد فيضان نهر النيل.  ❖
 يوماً وربع اليوم. 364اعتمدوا السنة الشمسية وجعلوا أيامها   ❖
 ت الدينية.وضعوا روزنامة لألعياد واالحتفاال  ❖
 وتشييد األبنية. أتقنوا الحساب والهندسة لتحديد المساحات  ❖
 عرفوا األعداد وجعلوا لها رموزاً مختلفة.  ❖
 مارسوا الطب وبرعوا في الجراحة والتحنيط.  ❖

 

 ما البراهين التي تدل على أن المصريين برعوا في الهندسة والطب؟ : 21س
 وتحنيط الموتى. طب الجراحةوفي ال بناء األهراماتفي الهندسة 

 

 : إلى من ينتسب الفينيقيون؟22س
 ينتسب الفينيقيين إلى القبائل السامية.

 

 الفينيقية؟: أذكر أهم المدن 23س
 صور و صيدون وجبيل و أوغاريت.
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 : ما السبب الذي جعل الفينيقيين يلعبون دورا حضارياً وتجارياً بارزاً؟24س
 أهمية موقع بالدهم.

 

 أبرز نشاطات الفينيقيين االقتصادية؟: ما 25س
 الزراعة والتجارة والصيد البحري.

 

 لمية؟جازات الفينيقيين الثقافية والعـ: أذكر أبرز ان26س
 فنون المالحة.  ❖األبجدية.       ❖

 

 : ما أبرز آلهة الفينيقيين؟27س
 بعل وأدونيس.

 
 

 : ما أبرز معالم حضارة وادي السند؟29س
 من الناحية الهندسية. العمران المتطور ❖

 

 : ما العالقة التي كانت تربط بالد السند بدلمون وبالد الرافدين؟30س
 عالقة تجارية.

 

 معالم الحضارة اليوناينة )اإلغريقية(؟ : أذكر بعض31س
 أورثوا للعالم النظام الديمقراطي.  ❖
 ياء والفلسفة.وضعوا القواعد األساسية للعديد من العلوم كالطب والرياضيات والفيز  ❖
 اهتموا بفنون الشعر.  ❖
 اهتموا بكتابة التاريخ.  ❖
 برعوا في التمثيل والمسرح والخطابة.  ❖
 ن الرسم والنحت والعمارة.برعوا في فنو  ❖

قارن بين حضارة بالد الرافذدين وحضذارة وادي النيذل فذي الجــذـدول أدنذاه مسذتعيناً بالعبذارات التاليذة بذين السؤال الرابع: 
 قـــواس:األ

) الكتابة الهيروغليفية / الكتابة المسمارية / نهري دجلة والفرات / نهر النيل /ظهور ملحمة جلجامش / كتابة قصة 
 نوحي / الجراحة وتحنيط الموتى / وضع جداول الضرب والقسمة (س

 

 حضارة وادي النيل حضارة بالد الرافدين أوجه المقارنة

 نهر النيل جلة والفراتنهري د )النهر الذي قامت حوله( 

 كتابة قصة سنوحي ظهور ملحمة جلجامش أبرز المنجزات األدبية

 الجراحة وتحنيط الموتى ب والقسمةوضع جداول الضر أبرز المنجزات العلمية

 الكتابة الهيروغليفية الكتابة المسمارية الكتابة
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 ة املناسبة .يف اجلدول أدانه أكتب رقم اإلجابة الصحيحة أمام العبار 

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ ( 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 الروزانمة
 املالح سنوحي 
 العبيد واألسرى

 الفلك
 ةاملقايض
 أودونيسبعل و 

 صور وجبيل

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

 ي النيل .هم أهل الطبقة الدنيا من حضارة واد
 من العلوم اليت كان الفينيقيون يستخدموهنا يف املالحة  ، تعتمد على النجوم .

 هي عملية تبادل السلع بدون نقود بني الناس .
 ان الشرق القدمي وكتب قصصا تتعلق هبا  .هو املالح الذي جاب بلد

 هي ما وضعه املصريون ملعرفة األعياد و املناسبات .
 اليت كان يعبدها بعض الفينيقيون .من أهم اآلهلة 

 من أهم مدن بالد الفينيقيني .
 
 

 أمامك خريطة صماء عين عليها ما يلي: : الخامسالسؤال 

 
 نهر النيل/  نهر دجلة / نهر الفرات /ر / بحر العرب / البحر المتوسط لبحر األحمالخليج العربي / ا. 
  بالد السند حضارة دلمون /  ي النيلوادحضارة /  فدينابالد الرحضارة /. 

 
  أسئلة المذكرة انتهت 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح  
 

 : مهمة  مالحظة
 عن مراجعة الكتابعزيزي الطالب: المذكرة ال تغنيك 

 حر المتوسطالب

 العرب بحر

 الخليج
 العربي

 خريطة مراكز الحضارات القديمة

 البـــــــــــحر
 األحمر

وادي حضارة 
 الــنيل

 نهر النيل

 نهر دجلة

 حضارة 
 بالد

 الرافديـن

 نهر الفرات

 بالد فارس
 بالد السند

حضارة 
 دلمون 

حضارة 
الفينيقيون 

 الشام 


