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 مملكة البحرين 

 وزارة التربية و التعليم 

  مدرسة قاللي االبتدائية للبنين

 مة لمنتصف الفصل الدراسي الثانيمراجعة عا
 أوالً: المواد االجتماعية

 السؤال األول : أكمل كالً مما يأتي :
 . قارة آسياتقع مملكة البحرين في  -1

 الخليج العربي . وسطتقع مملكة البحرين في  -2

 . الوطن العربيمن  الشرقيتقع مملكة البحرين في الجانب  -3

 من الكرة األرضية . الشماليتقع مملكة البحرين في النصف  -4

 . مدار السرطانتقع مملكة البحرين بالقرب من -5

 . المملكة العربية السعوديةتحد البحرين غرًبا  -6

 . قطرتحد البحرين شرًقا دولة  -7

 . التجارةو  للمواصالتموقع البحرين مهم بالنسبة  -8

 . جزيرة 36تتألف مملكة البحرين من حوالي أكثر من  -9

 . متقاربةتتميز جزر البحرين بأنها  -11

 . جزيرة البحرينأكبر جزر مملكة البحرين هي  -11

 . قليلة العمقتتميز شواطئ البحرين بأنها  -12

 . جبل الدخانتبلغ أقصى ارتفاع لسطح مملكة البحرين عند منطقة -13

 . الشتاء و الصيفالفصلين األساسيين في مملكة البحرين هما :  -14

 . قلة األمطاريقل النبات الطبيعي في مملكة البحرين بسبب  -15

 . الصحراوية الحارةتقع مملكة البحرين في المنطقة  -16

 . األرنب ،النمس ، الضب ، الغزالية في مملكة البحرين : من الحيوانات البر -17

 . ري المزروعاتتستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في  -18

 . تناقص مستمرالمياه الجوفية في مملكة البحرين في  -19



من المصادر التي اعتمدت عليها مملكة البحرين تأمين مواردها المالية هي :  -21
 . ،التجارة و الزراعةصيد اللؤلؤ 

الموز ، الرمان ، التين من أنواع الفواكه التي كانت تنتجها مملكة البحرين :  -21
 ، العنب و البطيخ .

 نوع من األسماك . 511يوجد في مملكة البحرين  -22

 . بجودته العاليةيشتهر لؤلؤ البحرين -23

 . المنامةيوجد مركز تسويق اللؤلؤ قديًما في  -24

 . الفسكر ، الميد ، الهامور ، الكنعدمن أشهر األسماك في مملكة البحرين :  -25

 . العيون و الكواكباستخرج أهل البحرين قديًما المياه العذبة من  -26

 

 السؤال الثاني : أجب عن األسئلة اآلتية :
 أذكر أربعة جزر في مملكة البحرين . -1

 جزيرة سترة        -جزيرة المحرق                                          ب -أ

 جزر حوار  -جزيرة أم النعسان                                      د -جـ 

 

 بماذا يتميز لؤلؤ البحرين ؟ -2

 يتميز بجودته العالية .

 

 كم نوع من األسماك يوجد في مملكة البحرين ؟ -3

 نوع من األسماك . 511

 

 أين يوجد مركز تسويق اللؤلؤ قديًما في البحرين ؟ -4

 يوجد في المنامة .

 

 



 أذكر الفصلين األساسيين في مملكة البحرين ؟ -5

 فصل الشتاء و الصيف .

 

 لماذا يقل النبات الطبيعي في مملكة البحرين ؟ -6

 بسبب قلة األمطار .

 

 البحرين لتأمين مواردها المالية ؟أذكر المصادر التي اعتمدت عليها  -7

 صيد اللؤلؤ ،التجارة و الزراعة .

 

 أذكر أربعة أنواع من الفواكه التي تنتجها البحرين ؟ -8

 الرمان . –البطيخ  –التين  –الموز  -العنب   

 

ما الذي ساعد على زراعة أنواع عديدة من الفواكه و الخضراوات في مملكة  -9
 البحرين ؟

 الخصبة و المياه العذبة .توفر التربة 

 

 عدد أربعة من الحيوانات البرية التي توجد في مملكة البحرين ؟ -11

 الغزال . –الضب  –النمس  –األرنب 

 

 كيف يمكن المحافظة على الثروة المائية في مملكة البحرين ؟ -11

 استخدام الكوب عند غسل األسنان .-أ

 استخدام الرشاش عند االستحمام .-ب

 خدام الدلو عند غسل السيارة .است-جـ

 استخدام الوعاء عند غسل الخضراوات و الفواكه . -د

 



 علل : أهمية موقع مملكة البحرين . -12

 موقع مهم للمواصالت و التجارة .

 

مستعيًنا بما تم دراستُه في )الثروة السؤال الثالث : أكمل الجدول اآلتي 
 :البحرية في مملكة البحرين (

 

 مهنتي الصيد و الغوصأسباب ضعف 
 

جهود المملكة لتطوير مهنتي الصيد و 
 الغوص

 
عمل الصيادين و الغواصين في أعمال أكثر 

 ربًحا.

 

 تطوير ميناء المحرق .

 

 
 ظهور اللؤلؤ الصناعي في اليابان .

 

 استخدام مراكب الصيد الحديثة .

 

 

 ن :البحريالسؤال الرابع : قارن بين فصلي الشتاء و الصيف في مملكة 
 

 

 

 

 

 فصل الصيف
 

 فصل الشتاء

 

 وجه المقارنة

 

 

 مرتفعة )حار(

 

 

 معتدلة
 

 درجة الحرارة

 

 ال يوجد
 

 

 قليلة
 

 
 كمية األمطار



السؤال الخامس : أمامك خريطة لتضاريس سطح مملكة البحرين ،أكتب 
 الرقم أمام ما يناسبه من مدلوله :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جبل الدخان 5
 
 

تضاريس سطح مملكة 
 البحرين

 جزيرة المحرق 1

 الخليج العربي 3

 رأس البر 2

 جزر حوار 4

 
 
 

 

2

4

3 5

1

يمكن تغيير األرقام على الخريطة لذلك يرجى التأكد  -1مالحظة : 
 من معرفة المواقع .

   43الرجاء التركيز على مستند كراسة التمارين صفحة  -2



 التربية للمواطنةثانًيأ : 

 السؤال األول : أجب عن األسئلة اآلتية :
 آل خليفة ؟أين ولد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  -1

 في الرفاع .

 

 في أي عام ولد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى ؟ -2

 م .1951عام 

 

 من هو رئيس وزراء مملكة البحرين ؟ -3

 الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة .

 

 صاحب الجاللة ؟منها تخرج توجد كلية العلوم العسكرية التي أين  -4

 إنجلترا

 

 أذكر أربعة من صفات الصديق الجيد ؟ -5

 ذو خلق و دين  -التسامح          د -متعاون         جـ -وفي          ب -أ

 

 من هم األصدقاء ؟ -6

 . األشخاص الذين تربطنا بهم في المدرسة عالقة وثيقة هم

 

 عدد ثالثة من مسؤوليات ملك البالد . -7

 يرأس الدولة . -أ

 الحامي األمين للدين و الوطن . -ب

 رعية الحكم و سيادة القانون .يحمي ش -جـ

 



 ما هي أنواع الصداقة ؟ -8

 صداقة حقيقية .-أ

 صداقة زائفة . -ب

( أمام العبارة التي تمثل الصداقة الحقة و √ضع عالمة )السؤال الثاني : 
                                                            أمام العبارة التي تمثل الصداقة الزائفة :            )×( عالمة 

 (  √   )يشاركك أفراحك و أحزانك .                                          -1
 ×  (   )       يبتعد عنك إذا حدث بينكما سوء تفاهم .                     -2

 (  √   )     يقف إلى جانبك وقت الشدة .                                    -3

 (  √   )يزورك و يسأل عنك إذا غبت  .                                    -4

 (  √   )تفضي إليه بسرك فيحفظهُ و يكتمهُ .                               -5

 ×  (   )عدم تقديم النصيحة لصديقة .                                       -6

على الخط الزمني المراحل األساسية من حياة  أكتبالسؤال الثالث : 
        صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  :                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 م1999 م1964 م1951

ولد صاحب 
 الجاللة الملك حمد

رسميًا اإلعالن 
 عن تولية العهد

تولي صاحب الجاللة 
 مقاليد حكم المملكة

 إيمانك و ثقتك باهلل ،هي طريقك للتفوق و النجاح .همسة : 


