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حضارة 

النصوص بالكتابة المسمارية ورسالة : الوثائق المكتوبة 
الرسول ص إلى حاكم البحرين المنذر بن ساوى التميمي 

اآلثار

√√
معابد باربار وقلعة عراد : اللشواهد المادية

الكتابة 



حك حجرين  من الصوان معاً بشكل سريع: الطريقة األولى
حك عودين من الخشب معاً بشكل سريع: الطريقة األولى

، األشارة ، الدفاع عن النفس  الطهي،التددفئةاألضاء،

صيد الحيوانات

جمع الثمار وقطغها وصيد االسماك والطيور

عبارة عن خيمة صغيرة على شكل هرم مصنوعة من جلد الحيوان وأغصان الشجر



استقرار في أماكن ثابته في القرى والمدن: كيف كان يعيش 

الزراعة وتربية الحيوانات: كيف يؤمن غذائه 

السكن في بيوت من طين وحجارة او األكواخ : أين كان يسكن؟ 

صنعها من المعادن والحجارة المطورة المصقولة:: مما صنع أدواته



√√√
√



لمتنقصياد

اشعال النار 

الرسم على الجدران

جمع الثمار

تشظية الحجر

مساكن ثابته

تدجين الحيوان

صناعة الفخار

ظهور القرى والمدن

المقايضة



هو الذي يكتب التاريخ

يعود إلى اسم صنم تعبده قبيلة وائل اسمه أوال: السبب االول
مؤخوذة من كلمة وأل أي لجأ وتؤيدها قصة في الفقرة أعاله: السبب الثاني

يعود إلى اسم صنم اسمه محرق: السبب االول
يعود إلى أن المحرق مكان لحرق موتى الوثنيين والمجوس: السبب الثاني

هم سكان اليونان في جنوب شرق أوربا على البحر المتوسط واطلقوا على المحرق أرادوس



التمور

القمح

األبقارالشعير

األغنام

الماعز

الفخار

السغن الشراعية

النسيج

موقعها الجغرافي
جزر البحرين

أنكي

بالد السندبالد الرافدين
الوسيط



√
√

√


