
 

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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-# ضع كل كلمة بما يتناسب معها في العبارات االتية:  

-ديالوا-جبل الدخان-الجبل-سلسلة جبلية-االنهار–الجبل -البديع-السهل
الخليج.-السكن-الرأس-الشاطئ-الزراعه-الجاف-الهضاب  

.-----------و----------تصلح بعض الهضاب لـ -1  

هو مكان منخفض بين مرتفعين.-----------2  

هي أرض منبسطة يسهل السكن والزراعة واالنتقال -------------3
 فيها.
هي أرض منبسطة ومرتفعة تتخللها أودية عميقة-----------4  

-----------وبعضها ----------بعض االودية بها-5  

--------------في مملكة البحرين منطقة مرتفعة تسمى -6  

------------في مملكة البحرين منطقة سهلية في منطقة-7  

أرض مرتفعة تشرف على ماحولها من سطح االرض -------8  

---------------مجموعة من الجبال متصلة بعضها ببعض -9  

هو القسم من اليابسة المتصل بالبحر ------------ -10  

تقدم جزء من اليابسة في البحر------------ -11  

تقدم جزء من البحر في اليابسة ------------- -12  

:# ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة  

)   (الشاطئ يمتد بخط مستقيم-1  

)   (تنتج الرؤوس والخلجان عندما تتفتت الصخور-2  

هات)    (الجزيرة قطعة من اليابسة محاطة بالمياة في جميه االتجا -3  

)    (اذا تجاورت مجموعة جزر تشكل ارخبيل  -4  

(مملكة البحرين تشكل جزيرة )    -5  

 



 # ضع دائره حول االجابه الصحيحه

 

يحصل االنسان على مايحتاج اليه من-1  

البر والبحر-البحر فقط       ج-البر فقط          ب-ا  

يسمى مانحصل عليه من البر والبحر-2  

موارد اليابسه -موارد البحر      ج-موارد االرض      ب-ا  

وري  االنسان العيش من دونه ،يستعمل للشربمورد مهم،اليستطيع -3
 المزروعات

الماء -الطعام           ج-المعادن          ب-ا  

ما هو غذاء المواشي -4  

المعادن-االعشاب           ج-الماء          ب-ا  

ورق والمفروشات المنازل و المكاتب يصنع منه -5  

االنهار -المعادن        ج -االخشاب        ب-ا  

في باطن االرضموارد موجوده -6  

المعادن -المالبس          ج-الماء          ب-ا  

تستعمل المعادن في صنع-7  

االسالك -االالت       ج -المالبس         ب-ا  

-#اجب عن االسئله االتيه:  

من موارد البحر-1  

1-     ..................2-        ..................3-...................  

من ادوات صيد االسماك  -2  

1-       ................2-        ..................3-...................  

اذكر ثالثا من حاجان االنسان 3  

1-       ................2-        ..................3-...................  

.......و...............حركه تقدم مياه البحر وترجعها تسمى ........-4  

واطئيستعمل االنسان ملح الطعام من ............التي يقيمها عند الش-5  



يستخرج الصيادون.............و ...............من قاع البحر-6  

يستعمل االنسان اللؤلؤ والمرجان في صناعه .............-7  

مملكه البحرين مشهوره بـ..............-8  

الميناء في ملكه البحرين ..........................ما اسم -9  

 #صل كل صوره بما يناسبها

 

 

http://www.google.com.bh/url?url=http://mina-michel.blogspot.com/2011/12/fish-diary.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N4hwVKegF8n1avnqgfgJ&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNE9K8Rc9uSu5J9TjTRQkxWrWZcF6w
http://www.google.com.bh/url?url=http://www.fotosearch.ae/TBZ181/salt002/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y4hwVKreEs_easO0gNgM&ved=0CC0Q9QEwCw&usg=AFQjCNFALn1jNhpCzZEgTiCKTyhgv5hVVA
http://www.google.com.bh/url?url=http://www.i2clipart.com/clipart-vegetables-882f&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h4hwVMfhK9X7aoO1gPAC&ved=0CCsQ9QEwCg&usg=AFQjCNGi9WiCMpbn6edVzoo-BZSgxIsxRw
http://www.google.com.bh/url?url=http://www.i2clipart.com/clipart-corn-9bfc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F4hwVMtyhrNpj9CByAc&ved=0CCkQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEPCkXLUHaNkQRSlIn6mJziB2fsxQ
http://www.google.com.bh/url?url=http://mahabaa.twilight-newmoon.org/t3-topic&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wIhwVOnAMIzhavfxgMgD&ved=0CDUQ9QEwDw&usg=AFQjCNE-cq9PJ42EbYtWQS65svz7vBe8xg
http://www.google.com.bh/url?url=http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id%3D1935971%26language%3Dar&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CYlwVOuuHc3ZasvSgdAP&ved=0CBkQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHsWbC8ZnpI33A-idvKyqJixvBWDQ

