
 

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        
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  التاریخ والحضارة -١
  :التاریخ والمؤرخون: ًأوال
  . ھو أخبار الماضي التي تروي سیرة الشعوب واألحداث التي مرت بھا:التاریخ* 
   اآلثارد علىتن تس:دراسة التاریخ* 

  اآلثار* 

  
  
  
  

  
  . أخذ الدروس والعبر:ھدف دراسة التاریخ* 
  

  :الحضارة وخصائصھا: ًثانیا
  .وع المنجزات التي حققتھا أمة من األمم خالل تاریخھا ھي مجم:الحضارة* 

  :عناصر التعرف على الحضارة* 
  ).اللباس + السكن (  طرق العیش -١

  ).الموارد الطبیعیة، أدوات اإلنتاج (  الوضع االقتصادي -٢

  . العالقات االجتماعیة-٣
  . أنظمة الحكم-٤
  . اإلنجازات العلمیة والثقافیة-٥
  
  
  
  
  
  
  

  شواھد المادیةال
 بقایا آثار كقلعة البحرین

  الوثائق المكتوبة
الكتابات المسماریة، رسالة الرسول 

 إلى حاكم البحرین) ص(
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  أسالیب حساب الزمن: مھارة
  

  . سنة١٠٠=  القرن -
  . سنة١٠٠٠ = قرون١٠ -

  التقویم
  

  
  
  
  :ًقراءة أحد التواریخ وفقا للتقویم الھجري: ًأوال
  ھـ١٠٠من تاریخ الھجرة إلى آخر یوم من السنة : القرن األول الھجري* 
  . ھـ٢٠٠ھـ إلى آخر یوم من السنة ١٠١ :القرن الثاني الھجري* 

  
  
  . ھـ١٥القرن  = ١+ ھـ ١٤     ٠٧       
  
  

  :ًقراءة تاریخ وفقا للتقویم المیالدي: ًثانیا
  .م١٠٠ من میالد المسیح إلى آخر یوم من السنة :القرن األول المیالدي* 
یالدي*  اني الم سنة :القرن الث ن ال وم م ن أول ی سنة ١٠١ م ن ال وم م ى آخر ی م إل

  م٢٠٠
  
  

  
  

  
  
  
  

  الھجري
 )ص(من ھجرة الرسول 

  المیالدي
 )ع(من میالد عیسى 

 منزلة اآلالف منزلة المئات

میالد سیدنا عیسى   األرقام تتزاید األرقام تتناقص

 بعد المیالد قبل المیالد

-١٠٠ -٢٠٠ -٣٠٠  - ٤٠٠ 
٣٠٠  ١٠٠ ٢٠٠
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  أزمنة التاریخ -٢
  

  الممیزات  الفترة  العصور  األزمنة

 –ظھور اإلنسان ( الحجري القدیم
  .)م. ق١٠٠٠٠

  . التنقل-١
  . الجمع وااللتقاط-٢
  . أدوات حجریة-٣
  . إشعال النار-٤

الحجري 
  الحدیث

 –. م. ق١٠٠٠٠( 
  .)م. ق٤٠٠٠

  . االستقرار-١
  . تدجین الحیوانات-٢
  . الزراعة-٣

عصور ما قبل 
  التاریخ

قبل اكتشاف (
  )الكتابة

  . أدوات معدنیة-١  .م. ق٤٠٠٠طیلة الحجر والمعدن
  . صھر المعادن-٢

. م. ق٤٠٠٠أواخر (  القدیمة
  ) م٤٧٦ –

قیام حضارات كبرى في 
الشرق القدیم وحوض 

البحر المتوسط كدلمون 
  .وبالد الرافدین وفینیقیا

) م ١٤٥٣ –م٤٧٦(  الوسطى

 ظھور اإلسالم -١
  .وانتشاره

 بناء الحضارة -٢
  .اإلسالمیة

 – م ١٤٥٣(  الحدیثة
  )م١٩٠٠

  . الكشوف الجغرافیة-١
 الثورة الصناعیة -٢

  .الكبرى

العصور 
  التاریخیة

بعد اكتشاف (
  )الكتابة

        )-م١٩٠٠(   المعاصرة

  . االختراعات العلمیة-١
  . اإلنجازات الطبیة-٢
  . غزو الفضاء-٣
 .ئیات اإلنترنت والفضا-٤
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  حضارة إنسان العصر الحجري القدیم -٣
  

  تحققھ  المظھر

  . القطف والصید-١  طرق العیش
  . العیش ضمن مجموعات صغیرة-٢

  األدوات واألسلحة
ضرب حجر : تشظیة الحجارة(  من الحجر -١

  ).بآخر للحصول على شظایا جارحة 
  . عظام الحیوانات وقرونھا-٢

  المسكن والملبس
  .والخیام) مساكن ومعابد( المغاور : المسكن-
خیوط من شعر (من جلود الحیوانات :  الملبس-

  )إبر من العظام + الحیوانات 

  اإلنجازات
  . إشعال النار-١
  . دفن الموتى في أماكن محددة-٢
  . معرفة النحت والرسم-٣
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  حضارة العصر الحجري الحدیث وعصر المعادن -٤

  
شر- دان ال ي بل دیم  ف ا ( ق الق ى البحر المتوسط غرب سند شرقا إل ًمن حوض ال ً( ،

  .بسبب توفر البیئة الزراعیة المالئمة
  

  تحققھ  المظھر

  طرق العیش

  . تدجین الحیوانات-١
المنطقة الخصبة ( في الھالل الخصیب (  الزراعة-٢

الھاللیة الشكل الممتدة من الخلیج العربي إلى غزة في 
  ).فلسطین 

  ) البدو ( التنقل -٣
  : المقایضة-٤
  
  

                    البدو                          الحضر
  

  األدوات واألسلحة
  . صقل األدوات الحجریة-١
  . من المعادن-٢
  . إتقان صناعة الفخار-٣

 .)م. ق١٠٠٠٠منذ (مبنیة من الحجر أو الطین المجفف   المسكن

  .باستخدام المعادن  الملبس

  اإلنجازات
  . ظھور القرى والمدن-١
+ حكام+ حرفیون+ مزارعون( انتظام المجتمع -٢

  )كھنة+ جنود
  
  
  

 لحوم+ صوف+ حلیب

 أواني+ أدوات+ حبوب
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  البحرین عبر التاریخ -٥
  

  :األرض والسكان: ًأوال
  . وسط الخلیج العربي: الموقع-

  . مھم في المواصالت والتجارة: مزایا الموقع-

  . تسابق الدول للسیطرة علیھا: عیوب الموقع-

  :یخالتار: ًثانیا
  :الدلیل على أن دلمون ھي البحرین* 
ة-١ ائق المكتوب وریة: الوث ة واآلش ة والبابلی سومریة واألكادی صوص ال ا :  الن إنھ

  .جزیرة في وسط البحر

  . الحفریات األثریة:  الشواھد المادیة-٢

  :المراحل الرئیسة في تاریخ البحرین: ًثالثا
  . ):م. سنة ق٤٠٠٠منذ : (  دلمون-١

  .ن مأھولة بالسكان منذ العصر الحجري الحدیثكانت البحری

  ).تجارة + صید+ زراعة(  ازدھار العمران وتنوع النشاط االقتصادي -أ

  . غزو العدید من ملوك بالد الرافدین وبالد فارس لھا-ب

  . ):م. ق٣٣٠): ( البحرین والمحرق (  تایلوس وأرادوس -٢
  .عندما احتل اإلسكندر المقدوني قائد الیونان البحرین

  :  أوال-٣
كانت تعبده قبیلة )) أوال (( اسم البحرین قبیل الفتح اإلسالمي نسبة إلى صنم اسمھ 

  . وائل التي حكمت البحرین آنذاك
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  حضارة دلمون -٦
  :المجتمع ونظام الحكم: ًأوال

  .قبلي:  المجتمع-١

م-٢ ام الحك ي :  نظ ى (( ملك ا عل ان ملك ة حجر ك ى قبیل سب إل ذي ینت اس ال ًریموق

  ).اإللھ الحارس لدلمون ( ًدلمون وقد حكمھا بصفتھ خادما لإللھ أنزاك 

  :الحیاة الیومیة: ًثانیا
ًبلدا زراعیا) البحرین (  أسباب كون دلمون - ً:  
  . وفرة المیاه العذبة-١

  . خصوبة التربة-٢

  .الشعیر+ القمح+  التمور: المحاصیل-

صادیة- شاطات االقت ة: الن ي+  الزراع ة المواش ؤ+ تربی ماك واللؤل ید األس + ص

ة( الصناعات الخزفیة  ي الفخاری ة + األدوات النحاسیة+ األوان ام الدائری ) + األخت

  ).مزدھرة بفضل الموقع الجغرافي المتوسط ( التجارة 

  . عبادة آلھة متعددة-١    :  المعتقدات-
  .یمان بعودة المیت إلى الحیاة اإل-٢                  

  :المنجزات العلمیة: ًثالثا
  . معرفة األشكال المربعة والمستطیلة والدائریة-١

  . ابتكار وسائل للقیاس والوزن والكیل-٢

  . رصد النجوم والكواكب-٣

  . ممارسة الطب والمعالجة-٤

   دراسة المظاھر الطبیعیة-٥

  ] ) األول والثاني (ل في االجتماعیات باستثناء درسي المواطنة  نھایة مواضیع منتصف الفصل الدراسي األو[
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  ) المواطنةيملخص لدرس( 
  االتصاالت: خدمات تقدمھا حكومة بالدي -١

  

  : تعریف االتصاالت: َأوال
  .ھي خدمات تساعد أفراد المجتمع على التواصل وتبادل األفكار والمعلومات

  : االتصاالتأسباب اھتمام حكومة البحرین بقطاع: ًثانیا
  . ألنھ یخدم االقتصاد الوطني والمجتمع-١

  . كون البحرین نقطة مھمة لالتصاالت-٢

  :تطور خدمات االتصاالت في مملكة البحرین: ًثالثا
  .خدمة البرقیات في البحرین): م١٨٦٣ (-
  .افتتاح أول مكتب برید في المنامة): م١٨٨٤ (-
  ).بن عليحمد بن عیسى (افتتاح أول إذاعة ): م١٩٤٠ (-
  .افتتاح المحطة األرضیة األولى لألقمار االصطناعیة): م١٩٦٩ (-
  .أول بث تلفزیوني في مملكة البحرین): م١٩٧٣ (-
  ).شركة البحرین لالتصاالت السلكیة والالسلكیة(تأسیس شركة بتلكو ): م١٩٨١ (-
  .تأسیس ھیئة تنظیم االتصاالت): م٢٠٠٢ (-

  :كومة بالديخدمات اتصالیة تقدمھا ح: ًرابعا
ا ١٨٨٤منذ عام :  الخدمات البریدیة-١ واردة والمودعة محلی ائل ال ع الرس تم توزی ث ی ًم حی

  . ساعة٢٤في مدة ال تتجاوز الـ 
  .  الجرائد والمجالت-٦.  الحاسوب-٥.  المذیاع-٤.  الھاتف-٣.  التلفاز-٢

  :فوائد خدمة االتصاالت: ًثالثا
  . معرفة أخبار الوطن والعالم-١

  .رعة إنجاز األعمال س-٢

  . االطالع على األحداث العالمیة والمستجدات بسرعة-٣

  . اختصار الوقت-٤
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  العمل واجب وطني
  :الفرق بین العمل والوظیفة: ًأوال

  .مجھود یبذلھ اإلنسان لتحصیل منفعة:  العمل-
  .ھي مجموعة من الواجبات والمسؤولیات یؤدیھا الفرد مقابل أجر محدد:  الوظیفة-

  :العمل في مملكة البحرین: ًاثانی
الى-أ ھ تع ھ، مصداقا لقول ل وإتقان ى العم م األرض : ((ً تشجیع اإلسالم عل ل لك ذي جع و ال ھ

  )). في مناكبھا وكلوا من رزقھًذلوال فامشوا
  .توفیر فرص العمل للمواطنین:  سیاسة الحكومة-ب
  . المشروع الوطني للتوظیف-ج

  :أصناف العمل: ًثالثا
  ).عسكریة+ مدنیة (طاع الحكومي  أعمال الق-١

  ).المؤسسات+ الشركات ( أعمال القطاع الخاص -٢

  . األعمال الحرة-٣

  :أسباب تطور األعمال والوظائف: ًرابعا
  . االختراعات العلمیة والتكنولوجیة-١

  . الطفرة االقتصادیة-٢

  . تطور سوق العمل-٣

  . اختالف حاجات المجتمع-٤

  :ن یتحلى بھا الموظفالصفات التي یجب أ: ًخامسا
  . الدقة واألمانة-١

  . حسن المعاملة-٢

  . سرعة األداء-٣

  . احترام مواعید العمل-٤

  . تنمیة القدرات والكفاءات-٥
 


