
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/3social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود النصيرات وعبد الجليل جمعة اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 يل جمعة  مربي الصف : أ . محمود النصيرات                                                               المعلم األول  : عبد الجل 

 

أكتب الجهاا ا اليااوال هالجهاا ا العلىااال ىوااث اللاا ا ج ااا  ألاا   الجهاا ا 
 اليوال ب لو   الزرق ج هالجه ا العلىال ب لو   الحمل .

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ما هي األداة التي نستدل )نتعّرف( بها على الجهات؟ -2
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لاا    المحاطاا ا أكتب أسم ء الق راا ه المحاط ا ىوث اللس  الت لي ا  أ
 -ب لو   الزرق الع تح ه الق راا بأل ا  مختوعل:

 

 
 الق ر اا م المحاط ا م
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 -مل الفراغ فيما يأتي:أك -ب
 يقع بلدنا مملكة البحرين في قارة ........................ . -1
 تنقسم الكرة األرضية إلى قسمين هما القطب ....................و القطب .......................... . -2
 الخط الذي يمر في وسط الكرة األرضية هو ........................... . -3
 تقع مملكة البحرين في النصف ................. من الكرة األرضية. -4
 إذا كان لون اليابسة على الخريطة هو األصفر، فإن لو المياه هو ............................. . -5
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 -أكما العلاغ ب ل وم ا المن سبل مم  يأتي:** 

  –الل طئ  –باا الرخ –الجزيلة  –ال ادي  –الهضبل  –السها  –) الجبا 
 ( سوسول جبوال – الخواج –اللأس 

 
 ..................... أرض منبسطة يسهل السكن و الزراعة فيها، كما يسهل التنقل عليها. -1
 األرض املرتفعة جداً و اليت تشرف على ما حوهلا من سطح األرض تسمى ................. -2

 ................................... .تسمى .. ببعض موعة منها بعضهاـجماتصلت و إذا           
 منخفض من األرض بني جبلني يسّمى ........................... .ـمكان الـال -3

 ..................... هي أرض منبسطة و مرتفعة تتخللها أودية عميقة. -4

 متصل ابلبحر.ـ....................... هو القسم من اليابسة ال -5

 جزء من اليابسة البحر يسمى ...................... .عندما يتقدم  -6

 عندما يتقدم جزء من البحر اليابسة يسمى ...................... . -7

 جهات.ـميع الـمياه من جـحاطة ابلـ..................... هي قطعة من اليابسة م -8

 جزر .............................. .ـجموعة الـتسمى م -9

 جموعة جزر ........................... .ـها من مـحرين بسبب تكّونتعترب الب – 10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ
 -المن سب: ال وم ا في م  نه أضع ه  أالحظ اللس  الت لي** 

 جزيلة (  –ش طئ  –خواج  –) رأس                               
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 أمأل الفراغ بالعبارات المناسبة 
  : .... موارد األرض في البر هي

 أهمية الماء لإلنسان   الماء  .1
1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

 تعتبر األعشاب غذاء للمواشي حيث يستفيد اإلنسان من المواشي:   األعشاب .4
 ................................... الجلد : نصنع من .1

 .................................... الصوف : نصنع من .2

 .................................. الحليب : نصنع من .3

   ويصنع من األخشاب :على األخشاب من الغابات صل اإلنسان حي  الغابات   .5
1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

المعادن في باطن األرض ونحصل عليها من خالل أنفاق توجد   المعادن  .4
 تسمى المناجم وأهم المعادن التي يستخدمها اإلنسان : 

 . ............................. 1  الحديد ونصنع منه       ❖

2  .............................. 

 . ............................. 1  النحاس ونصنع منه ❖

2  .............................. 

 . ............................. 1   النفط ويستخدم في ❖

2 ............................. 

 . ............................. 1  الفحم الحجري ونصنع منه ❖

2. ............................. 
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