
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص الدرس الثاني المواقع األثرية في بالدي

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

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثالث

روابط مواد الصف الثالث على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

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

أسئلة القارات والمحيطات 1

أسئلة المواقع األثرية في بالدي 2

أوراق عمل الجهات األربعة 3

أوراق عمل الجهات األصلية والفرعية وتطور وسائل النقل في
البر وتطور وسائل النقل في البحر وتطور وسائل النقل في الجو

4

نشاط تقويمي للجهات األصلية والفرعية 5
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.لف هو مكان يتضمن آثارًا قديمة تركها الس: الموقع األثري 
-:منهاالسلفتركهاالت   األثار

.ىه أبنية دينية بناها أهل البحرين قديماً : المعابد -1
–ار معبد س–معابد باربار ) الموجودة بالبحرين المعابدمن

(معبد الدراز 

ىل ىه قبور بأشكال وأحجام مختلفة وىه تعود إ: المدافن -2
.عصور قديمة 

مدافن-تالل مدينة حمد  ) بالبحرينالموجودةالمدافنمن
(مدافن سار المتشابكة –تالل عاىل  الملكية –الحجر 

.ومن أشهرها وأقدمها مسجد الخميس : المساجد -3

  عسكرية للدفاع: القالع -4
.قديماً الوطنعنىه مبان 

عة قل–قلعة عراد –قلعة البحرين ) من أشهر قالع البحرين 
(بوماهر 

(أهمية المواقع األثرية ) 

  معرفة تاري    خ السلف والحضارات
الت   كانت تلك المواقع األثرية تساعدنا ف 

.عىل أرض مملكة البحرين

  المحافظة عىل األثار ) 
(دور المملكة ف 

  الحفاظ عىل تلك المواقع وصيانت
ة ف  ها وترميمها قامت المملكة بجهود كبير

.؛ حت  تكون شاهد عىل حضارة البحرين

اعداد                                         المديرة مساعدة                                مديرة المدرسة 
حصة المهيزع         / عبير حسن                               أ / انجي يوسف                                   أ / أ

  ملخص الدرس 
الثان 

  بالدي
المواقع األثرية ف 

معابد
باربار

قلعة عراد
مسجد الخميس

عاىل  تالل
الملكية

مملكة البحرين
بية والتعليم وزارة التر

مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات
  المواطنة للصف مادة ) 

(الثالث االبتدان 


