
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3social                   

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

    

                  https://almanahj.com/bh/3social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود النصيرات اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=محمود النصيرات
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


   االجتماعیاتفي  اختبار قصیرلث االبتدائي  مملكة البحرین    وزارة التربیة والتعلیم   مدرسة البسیتین االبتدائیة للبنین    الصف الثا
  م2011/   ..../    ....:  التاریخ  ........................:  الیوم .................................................................................................:  االسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد الجليل جمعة  : محمود النصيرات                                                               المعلم األول  . أ  : مربي الصف  
 

  .        أكتب الجھات األصلیة والجھات الفرعیة على الشكل ) : 1(س 
 

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التالي  في الجدولكتب أسماء القارات و المحیطات أ) : 2(س 

 القارّات  المحیطات 
1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
  11  
  12  

  

  -:أكمل الفراغ فیما يأتي) : 3(س 
  
  ........................ .یقع بلدنا مملكة البحرین في قارة  - 1
  .................... .......و القطب ....................تنقسم الكرة األرضیة إلى قسمین ھما القطب  - 2
  ........................... .الخط الذي یمر في وسط الكرة األرضیة ھو  - 3
  .من الكرة األرضیة................. تقع مملكة البحرین في النصف  - 4
  ............................. .إذا كان لون الیابسة على الخریطة ھو األصفر، فإن لو المیاه ھو  - 5
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  إدارة المدرسة  محمود النصيرات                                                                . أ  : مربي الصف  
 

  :  أكتب الرقم المناسب للعبارة الذي يوافق رقم الكلمة الدالة علیھا ) : 4(س 
  

 العمود الثاني العمود األول  

أرض منبسطة يسھل السكن و الزراعة فیھا، كما  ).........(
 الجبل -1 يسھل التنقل علیھا

أرض المرتفعة جداً و التي تشرف على ما حولھا من  ).........(
 السھل -2 سطح األرض

 الھضبة -3 البعض مـجموعة من الـجبال متصلة مع بعضھا ).........(

 الوادي - 4 الـمكان الـمنخفض من األرض بین جبلین يسّمى ).........(

 الجزيرة - 5 ھي أرض منبسطة و مرتفعة تتخللھا أودية عمیقة ).........(
 األرخبیل - 6 ھو القسم من الیابسة الـمتصل بالبحر ).........(
 الشاطئ - 7 عندما يتقدم جزء من الیابسة البحر يسمى ).........(
  الرأس - 8 عندما يتقدم جزء من البحر الیابسة يسمى ).........(
  الخلیج - 9 الـجھاتمیع من جمیاه بالـحاطةالیابسة مقطعةمن  ).........(

سلسلة  - 10 تسمى مـجموعة الـجزر ).........(
  جبلیة
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