
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   
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االبتدائيالصف الرابع 

الصناعة في مملكة البحرین

االبتدائيالصف الرابع 
)23(الدرس 

الصف الرابع –االجتماعیة المواد 

الصناعة في مملكة البحرین

الصف الرابع –االجتماعیة المواد 
الدرس 



األھــــــــــــداف
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.صناعات قدیمة وحدیثة

.یعلل وضع مملكة البحرین خطة لتطویر الصناعة

:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

. یثمن دور الحكومة في االھتمام بالقطاع الصناعي

األھــــــــــــداف
یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

11

22

صناعات قدیمة وحدیثة الصناعات في مملكة البحرین إلى یصنف

یعلل وضع مملكة البحرین خطة لتطویر الصناعة

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

یثمن دور الحكومة في االھتمام بالقطاع الصناعي33



.شھدت مملكة البحرین نمًوا صناعًیا كبیًرا مع اكتشاف النفط

ما الصناعات التي نشأت في مملكة البحرین؟ما الصناعات التي نشأت في مملكة البحرین؟

الصناعات الكیماویة
.صناعة مواد البناء. 1
.األثاث. 2

.األصباغ
.البالستیكیة

صناعات أخرى

.األثاث. 2
.التجھیزات المكتبیة. 3

.البالستیكیة

شھدت مملكة البحرین نمًوا صناعًیا كبیًرا مع اكتشاف النفط

ما الصناعات التي نشأت في مملكة البحرین؟

 الصناعات

ما الصناعات التي نشأت في مملكة البحرین؟

الصناعات الكیماویةالصناعات الغذائیة
.تعلیب التمور 1.
.طحن الحبوب 2.

األصباغ صناعة 1.

البالستیكیة األدوات 2. .طحن الحبوب 2.
.منتجات األلبان 3.
.الحلویات 4.
.المرطبات 5.

البالستیكیة األدوات 2.

.ورقـال 3.



نف الصناعات في مملكة البحرین وفق الجدول التالي :صِّ
.مواد البناء 
.الحبوبطحن  

.المرطبات
.منتجات األلبان

.التجھیزات المكتبیة

الصناعات الكیماویة
.مواد البناء 

.األثــــاث .البالستیكیة

صناعـات أخـرى

.المرطبات
.األصباغ

.التجھیزات المكتبیة

.األثــــاث
.التجھیزات المكتبیة

.البالستیكیة

نف الصناعات في مملكة البحرین وفق الجدول التالي صِّ
.تعلیب التمور 

.األدوات البالستیكیة
.األثــاث

.الــورق
منتجات األلبان 

التجھیزات المكتبیة

الصناعات الكیماویةالصناعات الغذائیة
.تعلیب التمور 
.طحن الحبوب 

.األصبـــــاغ 
البالستیكیة األدوات

.األثــاث
.الحلویات

التجھیزات المكتبیة

.طحن الحبوب 
.منتجات األلبان 

.الحلـــــــویات
.المرطبـــــــات

البالستیكیة األدوات
.الـــــورق



ما الِحَرف القدیمة التي ال تزال قائمة في مملكة البحرین؟ما الِحَرف القدیمة التي ال تزال قائمة في مملكة البحرین؟

المناطق المشتھرة بھا
.المحرق والمنامة

ما الِحَرف القدیمة التي ال تزال قائمة في مملكة البحرین؟

 الصناعات الحرفیة

ما الِحَرف القدیمة التي ال تزال قائمة في مملكة البحرین؟

المناطق المشتھرة بھاالحـــرفة
.مراكب الصید صناعة 1.

.صناعة النسیج 2.

المحرق والمنامة 1.

.بني جمرة 2. .صناعة النسیج 2.

.صناعة الفخار 3.

.بني جمرة 2.

.عالي 3.



)بني جمرة/ المحرق والمنامة/ عالي(:المنطقة التي تشتھر بالحرفة

عــاليعــالي

جمرةبني 

المنطقة التي تشتھر بالحرفة اكتب أعلى الصورة اسم
 الصناعات الحرفیة

والمنامةالمحرق والمنامةالمحرق 

بني 



المنامة
میناء سلمان

الحد

سترة

ما أھم المناطق الصناعیة
في مملكة البحرین؟ 

الصناعات

المنطقة الصناعیة حول 1.
.في المنامة میناء سلمان

المنطقة الصناعیة في . 2
.جزیرة سترة

الحد

جنوب الحد
.جزیرة سترة

المنطقة الصناعیة . 3
.في جنوب مدینة الحد



.لتطویر الصناعة فیھا

مملكة البحرین بالصناعة؟

لتطویر الصناعة فیھامملكة البحرین خطة وضعت : علل

الصناعات

.الصناعيزیادة اإلنتاج  1. .الصناعيزیادة اإلنتاج  1.

.توفیر فرص عمل للمواطنین. 2

:إقامة العدید من المصانع الكبرى مثل
.تكریر النفط مصنع

مملكة البحرین بالصناعة؟ ما نتیجة اھتمام

.تكریر النفط مصنع
.تسییل الغاز مصنع

.مصنع ألبا لأللومنیوم
.مصنع البتروكیماویات

.الحوض الجاف لبناء السفن وصیانتھا



:یأتيأمام العبارة الخاطئة فیما  X امام العبارة الصحیحة واشارة 

.الصناعات الكیماویة في مملكة البحرین
.ساھمت خطة تطویر الصناعة في مملكة البحرین في توفیر فرص عمل

X

√ .ساھمت خطة تطویر الصناعة في مملكة البحرین في توفیر فرص عمل
.انتشرت صناعة مراكب الصید في المنامة والمحرق

........................صناعات یدویة تنتج سلًعا مختلفة بأدوات بسیطة تعرف بــ

√

√

حرف قدیمة
منطقة صناعیة ...................مكان یجمع عدًدا كبیًرا من المصانع المختلفة

..................مبنى ضخم یضم آالت متطورة إلنتاج السلع، یعمل فیھ عدد كبیر من العمال 
.............. 

منطقة صناعیة
مصنع كبیر

المنامة

امام العبارة الصحیحة واشارة  )√( ضع اشارة : أوًال •
.تشتھر قریة بني جمرة بصناعة الفخار. 1
الصناعات الكیماویة في مملكة البحرینتعلیب التمور من . 2
ساھمت خطة تطویر الصناعة في مملكة البحرین في توفیر فرص عمل. 3

X

ساھمت خطة تطویر الصناعة في مملكة البحرین في توفیر فرص عمل. 3
انتشرت صناعة مراكب الصید في المنامة والمحرق. 4

:اآلتیةأكمل الفراغ في الجمل : اثانیً •
صناعات یدویة تنتج سلًعا مختلفة بأدوات بسیطة تعرف بــ. 1
مكان یجمع عدًدا كبیًرا من المصانع المختلفة. 2
مبنى ضخم یضم آالت متطورة إلنتاج السلع، یعمل فیھ عدد كبیر من العمال . 3
..............تقع منطقة میناء سلمان في محافظة. 4

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

المنامة



نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم..نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم


