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 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية والتعليم

 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 
 دروس  

 مادة االجتماعيات   
 ملخ صات   للصف الصادس اآلبتدائي



 

 

 مملكة البحرين   13صالتاريخ واحلضارة : 1درس 
 وزارة الرتبية والتعليم

 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 

 

ِي الذَٖ 
ٖكتبُٕ  
 التارٖخ

من هم 
 ااملؤرخون؟

 على مارا تعتمذ دراسة التاريخ؟
 .الشواهد المادٌة -1
 .الوثائق المكتوبة -2

 أهم عناصر  
 دراشة احلضارة

 طرٌق عٌش الشعب  -1
سكنه ولباسه والظروف الطبٌعٌة ) 

 (.مثل المناه وتوافر المٌاه
انتاج )الوضع االقتصادي -2

الغذاء واألدوات المستخدمة فً 
 (.االنتاج والتجارة

العالقات االجتماعٌة بٌن فئات  -3
 .المجتمع

 .أنظمة الحكم وتنظٌم الجٌوش-4
االنجازات العلمٌة والتقنٌة -5

 .والثقافٌة والمعتقدات الدٌنٌة



 

  19صأزمنة التاريخ : 2درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 

 

 العصور التارخيية عصور ما قبل التاريخ

العصر الحجري 
 المدٌم

العصر الحجري 
 الحدٌث

العصور  
 الوسطى

 
 

ظهور -
االسالم 
 .وانتشاره 

بناء -
الحضارة 
العربٌة 
 .اإلسالمٌة

 

عصر الحجر 
 والمعدن

العصور  
 القدمية

 
 

لٌام حضارات 
كبرى فً 

الشرق المدٌم 
وحوض 
البحر 
 .المتوسط

التاريخ 
 املعاصر

 
تمٌز -

بالحروب 
واألزمات 

 .الكبرى
تحمٌك -

االنجازات 
 .الطبٌة

عصر -
 .الفضاء

العصور  
 احلديثة

 
حركة -

الكشوف 
 .الجغرافٌة

الثورة -
الصناعٌة 

 .الكبرى
االختراعات -

 .العلمٌة

 عصر 
 الحجر 
 والمعدن

 العصر 
 الحجري 
 الحدٌث

 العصر 
 الحجري 

 المدٌم

 المجال

التنقل من مكان  .االستقرار .االستقرار
 .آلخر

طرٌمة 
 العٌش

 .ٌعد طعامه بنفسه-
 .الزراعة -

   دجن الحٌوانات-
 .الزراعة-

 الصٌد -
 .قطف الثمار-

 الطعام

 صهر المعادن-
النحاس  : مثل

 .والفضة والذهب
صنع األدوات -

 .واألسلحة والحلً

األدوات  صناعة
من الحجارة 

حسب 
 .احتٌاجاته

تصنع األدوات -
من العظام 
 .والحجارة

 .إشعال النار-

 األدوات



   23صإنصان العصر احلجري القديمحضارة: 3درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة  بلقيس االبتدائية للبنات

العٗض يف -
 .جمىٕعات صغرية

 
التٍقن الدائي حبثًا -

عَ الطعاً ٔوٍابع 
 .املٗآ

قطف الثىار   -
ٔصٗد األمساك 

ٔالطٕٗر  
 .ٔاحلٕٗاٌات

ٖصٍع أدٔاتْ -
ٔأسمختْ وَ 

 .احلجز
استخداً الصظاٖا  -

الٍاجتة عَ ضزب  
حجز حبجز 

 .لصٍاعة األدٔات
صٍع السكاكني  -

ٔاستعىمّا لمصٗد  
ٔسمخ جمٕد  

 .احلٕٗاٌات

 .إشعاه الٍار -
 

دفَ املٕتى وع -
 .أسمختّي ٔحمّٗي

 
 .الٍخت ٔالزسي-

 

السكَ يف وغأر -
ٔخٗاً  وصٍٕعة 

وَ جمٕد  
 .احلٕٗاٌات

صٍع املالبس وَ -
وَ جمٕد  

احلٕٗاٌات  
ٔاستخدً خٕٗط 

وَ الصعز ٔإبز وَ 
 .العظاً



   25صإنصان العصر احلجري احلديثحضارة: 4درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

بدأ انسان العصر الحجري 
الحدٌث حضارته فً بلدان 

الشرق المدٌم وباألخص منطمة 

 اهلالل اخلصيب

طريقة 
 دجن  العيش

 الحٌوانات
زراعة 

أنواع من 
 الحبوب

االستمرار 
 فً المرى

التجارة على 
شكل 
 مماٌضة

 المماٌضة
تعطً جماعات البدو 
الحلٌب والصوف 

واللحوم للحضر مقابل 
حصولها على الحبوب 

 .واألوانًواألدوات 

– 
–  

فئات 
المجتمع 

في المدن 
 والقرى

 جيود حلاو حرفيني مسارعني
 كَية  

 (رجال ديً)

 ظهور المرى والمدن
بنيت مضاكن من احلجز 

أو الطني اجملفف جبانبوا  
خماسن حفظ احملاصين، 

وحظائز لمخيوانات مع العمن 
بالشراعة فنشأت بذلك 

القزى وحتولت بعدها  
 .لممدن



 29البحر ين عرب  التار يخ القـد يم ص : 5درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 بالد السيد
 بالد فارس

 

 موقع 
 البحرين

تطورت األنشطة االقتصادية -
والعمزان يف دملون 
فمارصوا الشراعة وصيد 
 .األمساك واصتخزاج المؤلؤ

تاجزوا مع بالد الزافدين -
 .والضند

ر املقدوني داحتموا االصكن-
وجعن هلا اصم آخز هو  

 .تايموس وأرادوس

 بالد الينً

 بالد 
 الفراعية

 بالد الرافديً
 بالد الليعاىيوٌ

 وا الدلٗن  : س
 عمى أُ دملُٕ ِ٘ البخزَٖ؟

جاء اسه دملوٌ يف العديد مً  -1: ج
اليصوص الشومرية واألكادية والبابلية واآلشورية، 

 .على أىَا جزيرة يف وسط اخلليج العربي
وجود شواٍدأثرية يف البحريً تدل على أٌ -2

 .دملوٌ القدمية مركزٍا جزر البحريً

 

عالقة 
 جتارية

 الرئيسية املراحل 
 البحريًتاريخ يف 

ما االسم الذي 
عرفت به 

البحرٌن لبل 
 الفتح اإلسالمً؟

 أوال



 .سكان دلمون ٌعٌشون على شكل لبائل اجملتنع

 .ملكً ىظاو احلله 

 .آمنوا بعودة المٌت إلى الحٌاة - عبدوا آلهة متعددة  الديً

 31حضارة  د ملو ن  ص : 6درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 .التربة الخصبة –بسبب  وفرة المٌاه العذبة : ج
 .الشعٌر –الممح  –التمور : أهم المحاصٌل الزراعٌة

صٌد  –تربٌة األبمار واألغنام والماعز مثل 
 .األسمان والغوص الستخراج اللؤلؤ

األدوات  –األوانً الفخارٌة  
.األختام الدائرٌة –النحاسٌة 

 

علم الهندسة والحساب والمساحة 
عرفوا األشكال المربعة والمستطٌلة 

بناء : واستفادوا منها فً والدائرٌة،
 –البٌع والشراء  –البٌوت والمدافن 

 .وسائل المٌاس والوزن والكٌل
 .رصد النجوم والكواكب: علم الفلن 

 .علم الطب والمعالجة

 .درسوا المظاهر الطبٌعٌة

بسبب  
موقعَا  
 اجلغرايف

تحول : عللً
دلمون لمحطة 

 تجارٌة



 ألنه ٌجري فٌها
 .نهرا دجلة والفرات 

 38ص ( األرض والصكان والتاريخ) حضارة  بالد الرافد ين  : 7درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 الصرق
 جبال زاجروس

 الغرب
 بادٌة الشام

 موقع  
 حضارة بالد 

 الرافدين

 اجليوب 
 الخلٌج العربً

 الصنال
 (تركٌا)جبال طوروس

 

   
 

 .التجار-
 .أصحاب احلرف-

 .املوظفون-
 .اجلنود-

 .امللك-
 .كبار املعاونني-
 .رجال الدين-

 
 .الفالحني-

 .العمال-
 

 .أسرى احلرب-



 السكان
سكن بالد الرافدٌن  

 .شعوب عدٌدة

 38ص ( األرض والصكان والتاريخ) حضارة  بالد الرافدين  : 7درس ..يتبع 

 اسم الشعب المكان اسم العاصمة اسم الملن أهم األحداث والمنجزات

 
 ـــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــ

لما مدن عدٌدة 
 –أور : أهمها

  -الغاش 
 نٌبور

جنوب بالد 
 الرافدٌن

 السومرٌون

حوض نهر  أكادٌا سرجون ـــــــــــــــ
 الفرات

 اآلكادٌون

 .عرف البابلٌون بإسم األمورٌٌن-
دولتهم اشد اتساع لها فً عهد حمورابً حٌث امتدت  بلغت-

 .من بالد الرافدٌن لبالد الشام

حمورابً الذي 
 اشتهر بقوانٌنه

 البابلٌون بالد الشام بابل

 .اآلشورٌون بإسم السامٌون عرف-
ألنها شملت .امبراطورٌة كبرى توسعت دولتهم وأقاموا-

 .بالد الرافدٌن و الشام ووادي النٌل وقبرص

أشور ثم  آشور بانٌبال
 نٌنوى

شمال بالد 
 الرافدٌن

 اآلشورٌون

 .أعادوا بناء مدٌنة بابل-
 .شواطئ البحر المتوسط وصلت حدود دولتهم إلى-
 

نبوخذ نصر 
 الثانً

وسط بالد  بابل
 الرافدٌن

 الكلدانٌون

 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية والتعليم

 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات



 
 

1

 

 أذكري أهم النشاطات   اليشاط الزراعي  
 يف حضارة بالد الرافدين  االقتصادية

اعتمدت الزراعة يف بالد لرافدين على 
 نوعني من املياه

 مياه الري من هنري 
 دجةل والفرات

 مياه الامطار 
 يف الشامل

 41ص ( احلياة االقتصادية ) 2حضارة  بالد الرافدين  : 8درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

 الزراعُ 
 تربًُ املىاشٌ

 الصنا عُ
 التجارَ

 أهم                    
 األساليب         

          الزراعية   

 أٍه احملاصيل السراعية
 السمسم –القمح  –الشعٌر 

 النخٌل  –الرمان 
 الزٌتون

 

 اليشاط تربية املواشي

 :اهتم السكان برتبية املواشي مثل

 األبقار 
 الماعز
 األغنام

 صٌد األسماك
 

 :أهم الصناعات
 .أدوات الزٌنة -2.األسلحة  -1

التماثٌل تصنع من النحاس -3
الحلً تصنع من الذهب -4. والحدٌد

األدوات واألوانً  -5.والفضة
 .الغزل والنسٌج-6.الفخارٌة



الضرب وضعواجداول  -1
األنصاف عرفوا -2. والقسمة

 .واألرباعواألثالث 
تقسٌم -4. قٌاس المساحات-3

درجة  والساعة 360الدائرة لـ 
 60دقٌقة والدقٌقة لـ  60لـ 

 .ثانٌة

سبب اٍتناو سكاٌ بالد : عللي 
 .الرافديً بالتعليه

 42ص ( احلياة االفكرية) 3حضارة  بالد الرافدين  : 9درس 
 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم
 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات

لنماء الزراعُ وهندسُ 
 .البناء وتطىره

أهم املنجزات األدبية يف   
 بالد الرافدين        

 املدارس امللحقة باملعابد  

أول من كتبوا التاريخ يف 
 :بالد الرافدين هم

 

 
مكتبات وأشهرها مكتبة أشور  إنشاء  -1

 .بانيبال
ألواح مو طني مؤلفات الكتابة على – 2

يف الفلسفة والتاريخ والعلوم 
 .والرياضيات

 
ظهور أول ملحنة يف التاريخ هي ملحنة -3

 .جلجامش
 

تأليف القصص املروية على ألسهة  -4
 .البابلياحليوانات يف العهد 

 

 

 

 

 (اللَية) رجال الديً 

 مبادئ اللتابة 
 األخالق - احلساب

 أهم  
املنجسات  

 العلمية

 .اعتمدوا على القمر -1
 شهر،  12قسموا السنة إلى -2

 .ٌوما   354وجعلوا أٌامها 
 .أسابٌع 4قسموا الشهر إلى -3

 .  أعطوا أٌام األسبوع أسماء الكواكب-4



 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 50ص ( 1)حضارة وادي الهيل : 10درس 

 تقع حضارة وادي النيل؟أين     
مصر فً الشمال الشرقً من تقع 

قارة أفرٌقٌا، وتتألف من صحراء 
 .واسعة جافة وحارة

 

 ممًزات العصىر اليت شهدتها مصر 

 .أهمية نور النيل ملصر

 

 الطبقت العليا
 افراد العائلت المالكت و الىزراء 

 الكهنت و القادة العسكرييه و 
 الطبقت الثالثت 

 الحرفييه و التجار و صغار المىظفيه 
 قاعدة الهرم 

 الطبقت الفالحيه و العمال و العبيد 

 الرأس
 الفرعىن

 اسم العصر العاصمة اسم الملك ممٌزات الدولة
 عصر الدولُ القدميُ ممفٌس الملك نارمر .بنٌت اإلهرامات الكبرى – تطورت الكتابة

 عصر الدولُ الىسطِ طٌبة - .أقاموا ممالك -غزاها الهكسوس-االستقرار والهدوء

 عصر الدولُ احلديثُ طٌبة الملك أحمس الثانً .إمبراطورٌة تحولت مصر إلى –طرد الهكسوس 



 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 52ص ( 2)حضارة وادي الهيل : 11درس 

 أهم احملاصًل الزراعًُ يف وادٍ النًل

––  
 
 

 عللي
 اٍتنت الدولة بتيصيط السراعة

 (فرعون ) ألن امللك 
 .ميلك معظم األراضي 

 

العنب  -الشعٌر –القمح  –الخضار 
 الكتان -النخٌل 

 السراعة

 

 األبقار                     األغنام
احلمري                     الدواجن                                        

 صيد األمساك

اعتمد سكان وادي 
 تأمين في النيل 

 على غذائهم 

 

– 

–– – 

 التجارة الداخلٌة التجارة الخارجٌة

تحت اشراف الدولة 
لتأمين احتياجات مصر 
خصوصًا من األخشاب 

 .والحديد والعطور
 

تقوم على المقايضة 
بين سكان المدن 

 .والقرى
بتبادل المحاصيل 

 بالمصنوعات

 

كاٌ ملــصر القدمية أسطول  
جتاري مَه جيوب ىَر  
الييل والبحر املتوسط 

وكاىت  . والبحر األ محر
املواىئ املـــصرية تشتقبل 

التجار مً بالد الشاو  
 .والينً واليوىاٌ

 كانت التجارة لدى بالد وادي النٌل نوعان



 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 54ص ( 3)حضارة وادي الهيل : 12درس 

 
 
 

 كانوا ٌتولون لكهنة امن هم المعلمون؟ 
 .مدارس ملحقة بالمعابدمهام التعلٌم فً 

الطبقة العلٌا من كان التعلٌم محصوراً بأبناء 
 .المجتمع

 .التلقٌن -اإلمالء -الكتابةأهم العلوم التً ٌتعلمونها 
 .ٌلتحق المتفوقون بالمدارس العلٌا التابعة للدولة

 .تدرٌس نظم اإلدارة  الكتبةٌتولى 
 

 علم الفلك

 التعليه
 امليجسات

 األدبية

 علم الحساب والهندسة

 
 
 

 علم الطب

 
 
 



 

 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 64حضارة بالد الشام ص : 13درس 

 

 أهم المدن

 جبٌل  –صٌدون  –صور 
 أوغارٌت

 :  ألن موقع بالدهم ٌشكل معبرا  طبٌعٌا بٌن
 .آسٌا الصغرى ووادي النٌل -1
 .البحر المتوسط وبالد الرافدٌن-2

 

 اإلمرباطورية التجارية

 ما أبرز ىصاطات الفيييقيني وإجنازاتَه؟
األبجدٌة، وقد أخذ الٌونانٌون عن الفٌنٌقٌون : نشر الثقافة  -1

ٌصدرون الحبوب : الزراعة -3. فنون المالحة -2. األبجدٌة
 –المصنوعات الخزفٌة :الصناعات-4. والزٌت وخشب األرز

المنحوتات  –الحلً  –المنسوجات المصبوغة باألرجوان 
 .الصموغ -العاجٌة 

 



 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 64حضارة بالد الشام ص ..يتبع : 13درس 

 .أشتَر الفيييقيوٌ بأىَه جتار العامل و رواد اللتابة األجبدية
 

 

 :هماطـبقتني كان اجملتمع الفينيقي يتألف من 

الفالحٌن  األعٌان
 والحرفٌٌن

 



 المجال (األغريقية) احلضارة اليونانية  احلضارة الرومانية

  

 
 

 

 

 

–
 

 مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 74والرومانية ص ( اليونانية) احلضارتان اإلغريقية : 14درس 


