
 

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 لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي اسماعيل جاسم اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 شزح ٔحذهٛم لصٛذة ) أٔال يٓذ انعال ( نهشبعز : أدًذ يذًذ آل خهٛفت            

 شزح / أ.عهٙ إطًبعٛم جبطى ل      / انفصم األٔ صانصف انظبد            يذرطت انظُببض االبخذائٛت نهبٍُٛ

انفكزة 
 انعبيت

 يعبَٙ انكهًبث شزح األبٛبث األفكبر انزئٛظٛت

(1-3) 
انخغُٙ 

ٔاالفخخبر 
بذضبراث 
ٔبطٕالث 
أٔال لذًٚبً 

 ٔدذٚثبً .

 يٓذ غُّٗ بٓب انذُْز فٙ فجِز انفخٕدبثِ   أٔاٌل يــُٓذ انعال أرُض انذضبراثِ  -1
 انعال

 انذْز

 طزٚز انطفم
 انًكبَت انعبنٛت

 انشيبٌ
ٚخغُٗ انشبعز بذضبراث أٔال ٔٚمٕل أَٓب انًٓذ ٔبذاٚت جًٛع 

 ٚفخخز بٓب ، يُذ بذأْث انفخٕدبث .انذضبراث دخٗ أصبخ انشيبٌ 
 عشْب ــــّشْب فٙ أطبطِٛز انبطٕالثِ بع    أرٌض نٓب ٚــــــشُٓذ انخبرُٚخ يفخخزاً  -2

 أطبطٛز
 يكبَخٓب انعبنٛت

 دكبٚبث خزافٛت لذًٚت
  نآلٌ خبنذة ٔببلٛت
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فٙ ٔيخهذج يذكٕرج  ٔٚشٓذ نٓا فٓٙٚفرخُز انرارُٚخ تعش ٔيكاَح انثحزٍٚ انعانٛح 
 األطاطٛز ٔانخزافاخ انمذًٚح .

اَجبسْب ، حبرٚخٓب ،  يآثزْب بُز ٚكفٙ نهكخبببثِ فْٓم حزٖ انذـ    خُز ٕٚيبً عٍ يآثزْبــنٕ ُٚطُك انص -3
فهٕ ٚظرطٛع انصخز أٌ ٚركهى ٛزج حضاراخ ٔاَجاساخ كثنهثحزٍٚ ذارٚخ ٔ يكبريٓب 

 نعجش عٍ حصز ذهك االَجاساخ ٔعجش انمهى عٍ كراترٓا .

(4-7) 
إَجبساث 

دضبرة أٔال 
انعهًٛت 
ٔانذُٚٛت 
ٔيكبَخٓب 

بٍٛ 
انذضبراث 

لذًٚبً 
 ٔدذٚثبً .

 

 انخمّٗ ثِ اــُببَز عُٓب ٔانًُــبرـطْم انً    ـــٗ ٔانفكِز شبيختٌ يـــــآثُز ببنخمـــ -4
 شبيخت

 طمْ 

 انخشٛت ٔانخٕف
 عبنٛت ، يزحفعت

 اطؤل
 ذهك االَجاساخأٌ ذزٖ  تئيكاَكذهك االَجاساخ ارذفعد تانرمٕٖ ٔانعهى ٔ

 .ْذا ٕٚيُا  حرٗفٙ انًُاتز ٔانًُاراخ انرٙ تمد 
ٍُ ييـــ -5 ٚ ٍْ أٔنٗ انذعبيبثِ     ؤحهمبً ــعبٌْذ شــعَّ يُٓب انذَّ ِِ فٓٙ ِيــ  شعَّ  بفجز

 يؤحهمبً 
 انذعبيبث

 أَبر ، أضبء ، بزقَ 
 يضٛئبً ، يُٛزاً 

 انظُذ ، ركبئش ،أطبص
ٍٚ ٔانرًظك تّ يُذ ظٕٓر االطالو حٛث ى انُاص انذ  نمذ كاَْد انًعاْذ ذعه  

 .ٔذفٕلٓا طاطٛاخ حضارج انثحزٍٚ كاٌ انذٚ ٍ يٍ أ
 طبٚزثْ  انٓذاٚبثِ أسيبَِٓب فٓــٙ يصببُح     برِة فٙـزْث كمَّ ركٍب ببنذضــٔطبٚ -6

 ركب
 يشْج يعّ

و ٔيظاٚزج انحضارج فٙ كم سياٌ ، ٔتٓا ذٓرذ٘  يظٛزة ذظرًُز انثحزٍٚ فٙ انرمذ 
 انحضاراخ ٔذأخذ يُٓا .

ٌِ فبيخـحُشزُق ببنعً انٕٛوَ  -7 ِّٙ بٓب كمُّ انًظبفبثِ     ؤلثْ ـــــزا  انخمّذو انزلٙ يٍ انزلــــــ
نمذ أصثحْد انثحزٍٚ عايزج تانًثاَٙ ٔانعًزاٌ ٔانرمذو فٙ جًٛع أَحائٓا ، 

 ٔنى ٚثمٗ فٛٓا يكاٌ إال ٔذىَّ تُائّ ٔإعًارِ . 
يكبَت ( 8)

انبذزٍٚ 
بفضم جالنت 

 انًهك .

ٍْ أْم انعذأاثِ      شَّ هللاُ عبْهٓبــــــــــذ٘ أٔاٌل أعــْ -8  أعشّ  لْذ صبَٓب هللا ي
 عبْهٓب
 صبَٓب

 رفع ، دفظ
 يهكٓب

 دفظٓب
ِ فمذ حفع انثحزٍٚ يٍ انعذاء ،  َذعٕ هللا أٌ ٚحفع نُا يهك انثحزٍٚ ٔٚعش 

 َٔذعٕ هللا أٌ ٚحفع نُا انثحزٍٚ يٍ كمَّ طٕء .

 ٔاإلٚذبءاث : انصٕر ٔاألطبنٛب
، صٕرج خٛانٛح شثّ انذْز تاإلَظاٌ انذ٘ غُٗ بٓب انذْز -

 ٚغُٙ . 
، صٕرج خٛانٛح شثّ انرارٚخ تاإلَظاٌ انذ٘  ٚشُٓذ انخبرٚخ -

 ٚشٓذ.
ر انرارٚخ تاإلَظاٌ  نٕ ُٚطك انخبرٚخ -  ٕ ، صٕرج خٛانٛح ص

 انذ٘ ُٚطك .
أطهٕب اطرفٓاو ٚذل عهٗ االيرُاع  فٓم حزٖ انذبز ؟ -

 ٔاالطرحانح .
 أطهٕب اطرفٓاو طْم انًُببز ؟ -

ت ، : شبيخانكهًاخ انرٙ ذذل عهٗ انعهٕ فٙ انثٛد انزاتع  -
 . انًُببز ، انًُبراث

 فٙ انثٛد انخايض ذذل عهٗ تذاٚح االطالو . فجزُِ كهًح  -
ذذالٌ عهٗ انُٕر ٔذثُٛاٌ دٔر  يصببح ٔحشزقكهًرا  -

 انثحزٍٚ تٍٛ انحضاراخ .
يعاْذ ذشع ، انذٍٚ يؤذهما تفجزِ ، ٔطاٚزْخ  صٕر خٛبنٛت : -

كمَّ ركٍة ، فٓٙ يصثاح انٓذاٚاخ ، انٕٛو ذشزق ، جًٛع 
 انصٕر انظاتمح  ذذل عهٗ دٔر انثحزٍٚ ٔيكاَرٓا .

 


