
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6social2                   

* 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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األشعة الشمسیة واألقالیم المناخیة
االبتدائياالبتدائيالصف السادس الصف السادس 

2323الدرس الدرس 

األشعة الشمسیة واألقالیم المناخیة
الصف السادس الصف السادس 

الدرس الدرس 



الصباح  فيشيء في الصورة، یرافقنا نھاًرا أینما سرنا، ویزداد طولھ 
الظھر، فما ھو؟

نھ الظل نھ الظل 

شيء في الصورة، یرافقنا نھاًرا أینما سرنا، ویزداد طولھ •
الظھر، فما ھو؟ عندوالمساء ویقصر 

نھ الظل نھ الظل إإ  



األھداف
:یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن

.المناطق الحراریة على خریطة العالم

.اآلثار الناتجة عن میالن األشعة الشمسیة

:یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن

.من حیث كمیة المتساقطات وأشكالھا

األھداف
یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن

المناطق الحراریة على خریطة العالمیحدد 

اآلثار الناتجة عن میالن األشعة الشمسیةیبین     

یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن
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من حیث كمیة المتساقطات وأشكالھاالمناخیة یقارن بین األقالیم 



؟األرض شكل ما
.األرض كرویة

الش����مس عل����ى المن����اطق  أش����عةس����قط تكی����ف  الش����مس عل����ى المن����اطق  أش����عةس����قط تكی����ف 
الوسطى والمناطق القطبیة؟

تس����قط أش����عة الش����مس عمودی����ة عل����ى المن����اطق 
.القطبیةالوسطى، ومائلة على المناطق 

  ،والمغرب الصباح عند الحرارة تكون كیف

:تأكد من صحة إجابتك بالرجوع إلى الشریحة التالیة

  ،والمغرب الصباح عند الحرارة تكون كیف
؟الظھر وعند

 .الظھر عندلطیفة عند الصباح والمغرب، وحارة 
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.یقع الوطن العربي في المنطقة الحارة

المنطق�����ة الح�����ارة، المنطق�����ة المعتدل�����ة 
.والمنطقة الباردة

س�����َم دوائ�����ر الع�����رض الرئیس�����یة عل�����ى 
.الخریطة

وم��دار  ،الس��رطانخ��ط االس��تواء، م��دار 
.الجدي

الخریطة؟لوان على األعالَم تدل 

ت�����دل األل�����وان عل�����ى اخ�����تالف درج�����ات 
.الحرارة بین مناطق الكرة األرضیة
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.سَم المناطق الحراریة الثالث

في أي المناطق المناخیة یقع الوطن العربي؟



.الحارالمناخ الصحراوي 

س����مِّ األق����الیم المناخی����ة ف����ي ك����ل 
.منطقة حراریة

المن�����اخ : ف�����ي المنطق�����ة الح�����ارة -
االس��������توائي والمن��������اخ الم��������داري 

:  ف����ي المن����اطق القطبی����ة الب����اردة -

االس��������توائي والمن��������اخ الم��������داري 
.والمناخ الصحراوي

مناخ ال: في المنطقتین المعتدلتین -
.متوسطيالمناخ المعتدل وال

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

:  ف����ي المن����اطق القطبی����ة الب����اردة -
ص�حراوي المن�اخ القطب�ي والمناخ ال
.باردال

؟ما المناخ الغالب على المنطقة العربیة



.قارن بین األقالیم المناخیة التالیة من حیث التساقط

المنطقة القطبیة المعتدلتان المنطقتان

التساقط اإلقلیم التساقطالتساقط اإلقلیم التساقط
طوال العام 

بأشكال مختلفة 
وكمیات متفاوتة

أمطار شتویة، 

المناخ 
القطبي

یقل التساقط في 
/  مختلف أجزائھا
على شكل ثلوج

أمطار شتویة، المناخ المتوسطي
جفاف ال یزید 

أشھر 3عن 

على شكل ثلوجالقطبي

قارن بین األقالیم المناخیة التالیة من حیث التساقط

المنطقتان المنطقة الحارة

اإلقلیم التساقط اإلقلیماإلقلیم التساقط اإلقلیم

المناخ .1  
االستوائي

أمطار غزیرة طوال 
العام

 3أمطار متقطعة المناخ .2

المناخ المعتدل.1
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المناخ .2
المداري

 3أمطار متقطعة 
أشھر

المناخ .3
الصحراوي

أمطار قلیلة

المناخ المتوسطي.2



:یأتيأمام العبارة الخاطئة فیما  X امام العبارة الصحیحة واشارة 

.یظھر الظل مائال عند الظھر في المنطقة الحارة
.تختلف الحرارة على سطح األرض باختالف الموقع من دوائر العرض

X

X

√ .تختلف الحرارة على سطح األرض باختالف الموقع من دوائر العرض
.تتاثر حیاة النبات والحیوان بالحرارة واألمطار

........................وقت الشروق والغروب تالمس أشعة الشمس سطح األرض بشكل

√

√

مائل
الظھر ...................یكون تأثیر الشمس قویا وأشعتھا شبھ عمودیة وقت

...................................ةقلیلة وقد تغیب ألكثر من سن
  .................................تقریًباغزیرة تسقط بشكل یومي 

الظھر
الصحراويھو المناخ 

ھو المناخ االستوائي

امام العبارة الصحیحة واشارة  )√( ضع اشارة : أوًال •
.تظھر الشمس عمودیھ في المنطقة القطبیة.1•
یظھر الظل مائال عند الظھر في المنطقة الحارة.2•
تختلف الحرارة على سطح األرض باختالف الموقع من دوائر العرض.3•

X

تختلف الحرارة على سطح األرض باختالف الموقع من دوائر العرض.3•
تتاثر حیاة النبات والحیوان بالحرارة واألمطار.4•

:اآلتیةأكمل الفراغ في الجمل : اثانیً •
وقت الشروق والغروب تالمس أشعة الشمس سطح األرض بشكل. 1•
یكون تأثیر الشمس قویا وأشعتھا شبھ عمودیة وقت. 2•
قلیلة وقد تغیب ألكثر من سن مطاره أالمناخ الذي . 3•
غزیرة تسقط بشكل یومي أمطاره الذي  مناخال .4•
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