
 

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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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الّصف الّثالث االبتدائي
نشاط المواد االجتماعية

إثرائي
11  --تطور الزراعة تطور الزراعة  11  --تطور الزراعة تطور الزراعة 



أھداف الدرس

التعرف على تطور أدوات االنسان األول في الزراعة

التعرف على مصادر غذاء االنسان األول

التعرف على وسائل ري المزروعات قدیًما

التعرف على بدایة الزراعة قدیًما

التعرف على وسائل ري المزروعات قدیًما

أھداف الدرس

التعرف على تطور أدوات االنسان األول في الزراعة -3

التعرف على مصادر غذاء االنسان األول -1

التعرف على وسائل ري المزروعات قدیًما -4

التعرف على بدایة الزراعة قدیًما -2

التعرف على وسائل ري المزروعات قدیًما -4



تي الّ  الَمصادرِ  تي الّ  الَمصادرِ 

:ھذائِ غِ  َعلىل 

ةجارَ التّ  ةجارَ التّ 
یواناتیوانات

الَمصادرِ  نَ ت مِ سَ یْ لَ لي ما یَ مِ  واحدةٌ  الَمصادرِ  نَ ت مِ سَ یْ لَ لي ما یَ مِ  واحدةٌ 

ل وْ األَ سان ھا اإلنْ نْ مِ  َیْحُصل

شجار األَ  مارُ ثِ  التّ التّ شجار األَ  مارُ ثِ 
یواناتحَ حوم الْ لُ  یواناتحَ حوم الْ لُ 



ة رَّ ل مَ اوِ حَ  ة رَّ ل مَ اوِ حَ 
ىرَ خْ أُ 

4



ت نْ سَ حْ أَ 
طَ 

سَ حْ 
لطَ یا بَ 

5



:   لي فیما یَ ة            ة           شارَ و إِ أَ          ة شارَ ر  إِ تَ اخْ 
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.يالرّ  ناةِ ى قَ لَ إِ  رِ ھْ ى النَّ رَ جْ مَ  نْ مِ  .يالرّ  ناةِ ى قَ لَ إِ  رِ ھْ ى النَّ رَ جْ مَ  نْ مِ  مِ  یاهِ مِ الْ  فعِ رَ لِ  آلةٌ  وَ ادوف ھُ الشّ    مِ  یاهِ مِ الْ  فعِ رَ لِ  آلةٌ  وَ ادوف ھُ الشّ   

7



ة رَّ ل مَ اوِ حَ  ة رَّ ل مَ اوِ حَ 
ىرَ خْ أُ 

8



ت نْ سَ حْ أَ 
طَ 

سَ حْ 
لطَ یا بَ 

9



.رِ مَ حْ األَ  رِ حْ بَ الْ  نْ مِ  ربِ قُ الْ  .رِ مَ حْ األَ  رِ حْ بَ الْ  نْ مِ  ربِ قُ الْ  الْ بِ  راعةَ زّ ال دایةُ ت بِ كانَ   الْ بِ  راعةَ زّ ال دایةُ ت بِ كانَ  
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ة رَّ ل مَ اوِ حَ  ة رَّ ل مَ اوِ حَ 
ىرَ خْ أُ 

11



ت نْ سَ حْ أَ 
طَ 

سَ حْ 
لطَ یا بَ 

12



في  بَ شَ خَ ل الْ مَ عْ تَ اسْ ، وَ يّ نِ دَ عْ  في  بَ شَ خَ ل الْ مَ عْ تَ اسْ ، وَ يّ نِ دَ عْ 

.ھتِ ناعَ 

عْ حراث المَ مِ الْ  سانُ اإلنْ  رَ وَّ طَ  عْ حراث المَ مِ الْ  سانُ اإلنْ  رَ وَّ طَ 

ناعَ صِ 

13



ة رَّ ل مَ اوِ حَ  ة رَّ ل مَ اوِ حَ 
ىرَ خْ أُ 

14



ت نْ سَ حْ أَ 
طَ 

سَ حْ 
لطَ یا بَ 

15



ة لَ جْ ي ِد رَ هْ نَ  َل حوْ ، وَ رِ صْ ي مِ فِ  يِل النّ  واديِ 

:، وذلك بسببراِق ِع ي الْ  :، وذلك بسببراِق ِع ي الْ 

الشمس والهواءالشمس والهواء

واديِ ديًما بِ قَ  راعةَ الزّ  دايةُ بِ  تكانَ 

ي الْ فِ  راِت فُ الْ َو  ي الْ فِ  راِت فُ الْ َو 

الشمس والهواءالشمس والهواء  ٔاشعةٔاشعة
16



ة رَّ ل مَ اوِ حَ  ة رَّ ل مَ اوِ حَ 
ىرَ خْ أُ 

17



ت نْ سَ حْ أَ 
طَ 

سَ حْ 
لطَ یا بَ 
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 انتهى النشاط.. 
 

..  شكرًا جزيالً 

19


