
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس جواد الشهابي ومهدي الموالي اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 إعداد: 
 مهدي املوالي  جواد الشهابيأ.

  والتاريخرض والسكاى ( األ1بالد الرافديو )حضارة 

  تقتاادي ( احلياة اال2) بالد الرافديوحضارة 

 ( احلياة الفكري 3حضارة بالد الرافديو ) 

 رض والسكاى والتاريخ( األ1) حضارة وداي الهين 

 ( احلياة اال2حضارة وداي الهين ) تقتاادي 

 ( احلياة الفكري 3حضارة وداي الهين ) 

 حضارة بالد الشام : الفيهيقيوى ومعامل حضارتهم 

 غريقي  ) اليوناني ( والروماني احلضارتاى اإل 

  :اٌصف االعُ :
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 تالد انشافذٌٍ ويصش:ذىنى عًهٍح انرعهٍى فً  -1

      اٌىصساء                                  اٌىهٕح                                    اٌجٕىد 
 
 تُىا نهى اعطىالً ذجاسٌا جاب انثحش انًرىعظ واشرهشوا تأَهى ذجاس انعانى انمذٌى : -2
           انًصشٌىٌ انمذياء                             ٌانفٍٍُمٍى      ٌاَشىسٌى 
 
 لاو تطشد انهكغىط وأعاد ذىحٍذ يصش : -3

         اٌٍّه دلُأىط                       اٌٍّه أحّظ األوي                        ًاٌٍّه هشل 
 
 لاو ترىحٍذ انمثائم انفاسعٍح وأعظ إيثشاطىسٌره كثٍشج: -4

        لىسػ                                                        االعىٕذس             داسَىط اٌىثُش 
 
 : عهى كاَد انكراتح فً تالد انشافذٌٍ ذرى -5

ُٓأٌىاح ِٓ اٌط                         ٌأوساق اٌثشد                     جٍىد اٌحُىأاخ 
 

 :األنعاب األونًثٍح َظًها ألول يشج فً انراسٌخ  -6
          ْاٌُىٔأُى                           ْاٌّصشَى                                   ْاٌىٍذأُى 

 
 يحصىسا فً: يصشكاٌ انرعهٍى فً  -7

         ٍُا          اٌطثمح اٌؼ                                  طثمح اٌؼثُذ                 جُّغ اٌطثماخ 
 
 أتشص انًغرعًشاخ انرً أعغها انفٍٍُمٍىٌ عهى عىاحم أفشٌمٍا هً : -8

         لشطاجح                                ًُجث                                         صىس 
 
 :انًحشاز انثارس وعٍهح يٍ وعائم انضساعح ظهش فً  -9

 َٓتالد اٌشافذ                      ًٌُٕوادٌ ا                                    تالد فاسط 
 

 س انفٍٍُمىٌ كراتحً أطهك عهٍها اعى:طى   -11
      األتجذَح                               اٌهُشوغٍُفُح                                  اٌّغّاسَح 

 
 هى ألذو شعىب تالد انشافذٌٍ ، أعغىا فً جُىب تالد انشافذٌٍ يذَا عذٌذج  -11
 ْاٌثاتٍُى               ْاٌغىِشَى                        ْاالوادَى 

  
 ا انشاعش هىيٍشوط:ًكرثه إغشٌمٍراٌ يهحًراٌ -12
 واألودَغُح االٌُارج            لصح عٕىحٍ وجٍجاِؼ           طشوادج وجٍجاِؼ 

 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انهُذعح وانعًشاٌ يا ٌهً :يٍ دالئم ذطىس وذفىق انًصشٌٍٍ انمذايى فً  -13
 اٌرحُٕظ                           تٕاء االهشاِاخ                          اٌؾادوف 

 يٍ دالئم ذطىس وذفىق انًصشٌٍٍ انمذايى فً يجال انطة يا ٌهً : -14
 اخرشاع اٌىراتح                 تٕاء االهشاِاخ                          اٌرحُٕظ 

 َٕرغثىْ إًٌ اٌمثائً اٌغاُِح وهاجشوا ِٓ ؽثه اٌجضَشج اٌؼشتُح واعرمشوا ػًٍ عىاحً اٌؾاَ: -55
      اٌّصشَىْ اٌمذِاء                                   ْاٌفُُٕمُى ْاِؽىسَى 

 اهرًىا تكراتح انراسٌخ وأشهش كراتهى هٍشودذظ: -16
                ْاٌُىٔأُى                                   ْاٌفُُٕمُى ْاِؽىسَى 

 كاَد سويا يشكضا نحضاسذهى ثى اَمغًد إيثشاطىسٌرهى إنى تٍضَطٍح وسوياٍَح : -17
               ْاٌشوِا                    اٌفشط                      ْاٌُىٔا 

 :كاَد انرجاسج انخاسجٍح فً تالدهى ذحد إششاف انذونح نرأيٍٍ احرٍاجاذهى -18
 ًٌُٕوادٌ ا                         َٓتالد اٌشافذ                    ٌُّٓا 

 :تُى يذٌُح اإلعكُذسٌح  -19
 ٍٔاإلعىٕذس اٌّمذو               داسَىط اٌىثُش                 ًهُٕثؼ 

 عًٍد تالد انشافذٌٍ تهزا االعى  َغثح إنى َهشٌٍ هًا : -21
                ًٌُٕاٌؼاصٍ وا           دجٍح واٌفشاخ            ْعُحىْ وجُحى 

 : ذمع تالد وادي انٍُم فً لاسج -21
         آعُا                          أفشَمُا                           أوسوتا 

 ذشكض عكاٌ يصش انمذًٌح حىل : -22
 ِذَٕح االعىٕذسَح                   صحشاء عُٕاء                ًٌُٕٔهش ا 

 اشرهش عكاٌ تالد انشافذٌٍ تغٍ انمىاٍٍَ وأشهش يهك اشرهش تغٍ انمىاٍٍَ هى:  -23
                 أؽىستأُثاي           ٔثىخزٔصش                  جٍجاِؼ 

 يٍ يعانى  حضاسج تالد انشافذٌٍ وأهى آثاسها : -24
 ذّثاي أتى اٌهىي            االهشاِاخ                             حذائك تاتً اٌّؼٍمح 



  
 
 
 

 

 ذؼذ حضاساخ تالد اٌشافذَٓ ألذَ اٌحضاساخ اٌرٍ ػشفرها اٌثؾشَح.  5
 اٌثالد.ذّىٓ اٌٍّه أحّظ األوي ِٓ طشد اٌهىغىط وأػاد ذىحُذ   2
 ألاَ اِؽىسَىْ إِثشاطىسَح وثشي ِشوضها تالد اٌشافذَٓ.  3
 ذأثش اٌفُُٕمُىْ فٍ ِؼرمذاذهُ تؾؼىب تالد اٌشافذَٓ وِصش.  4
 فشػىْ.اٌَطٍك ػًٍ حاوُ ِصش اٌمذَّح اعُ   5
 . اٌىٍذأُىِْٓ ألذَ اٌؾؼىب اٌرٍ عىٕد تالد اٌشافذَٓ   6
 .ِٓ اٌؾؼىب اٌرٍ عىٕد وادٌ إًٌُ واألوادَىْ ٌغىِشَىْا  7

 َٕرغة اٌفُُٕمُىْ إًٌ اٌمثائً اٌغاُِح اٌرٍ هاجشخ ِٓ ؽثه اٌجضَشج اٌؼشتُح.  8
 واْ  ٌٕهش إًٌُ فضً وثُش فٍ لُاَ واصدهاس اٌحضاسج اٌّصشَح اٌمذَّح.  9

 ٌُ ذىٓ هٕان ػاللاخ ذجاسَح تٓ اٌغٕذ ودٌّىْ وتالد اٌشافذَٓ.  51
 دٌّىْ ِحطح ٌٍغفٓ اٌّرجه ِٓ وادٌ اٌغٕذ وتالد اٌشافذَٓ واٌؼىظ.وأد   55
 ِٓ األدٌح ػًٍ اهرّاَ عىاْ وادٌ إًٌُ تاٌطة وتشاػرهُ فُه ِؼشفرهُ تاٌرحُٕظ.  52
 اؽرهش اٌٍّه اٌثاتٍٍ حّىساتٍ تغٓ اٌمىأُٓ فٍ تالد اٌشافذَٓ.  53
 ِذاسط ٍِحمح تاٌّؼاتذ.واْ وهٕح ِصش اٌمذاًِ َرىٌّىْ ِهاَ اٌرؼٍُُ فٍ   54
 ِٓ األدٌح ػًٍ ِؼشفح عىاْ وادٌ إًٌُ تاٌهٕذعح تٕاء األهشاِاخ.  55
 تًٕ اٌّصشَىْ اٌمذاًِ أهشاِاذهُ ٌرخضَٓ اٌحثىب اٌضساػُح.  56
 . ؽهشا 52لغُ عىاْ تالد اٌشافذَٓ اٌغٕح اًٌ   57
  إًٌ اٌمثائً اٌغاُِح اٌّهاجشج ِٓ تالد اٌؾاَ واعرمشوا فٍ تالد اٌشافذَٓ اٌثاتٍُىَْٕرغة   58
 عُّد اٌحضاسج اٌشوِأُح تهزا االعُ ٔغثح ٌؼاصّرها سوِا.  59
 واْ اٌرؼٍُُ فٍ ِصش ِراحاً ٌجُّغ طثُماخ اٌّجرّغ.  21
 ذؼرثش ٍِحّح جٍجاِؼ اٌرٍ ظهشخ تثالد اٌشافذَٓ أوي ٍِحّح ذاسَخُح.  25
 اٌرٍ ذؼٍّها اٌؼاٌُ ِٓ اإلغشَك إٌظاَ اٌذَّمشاطٍ.ِٓ األٔظّح   22
 ظهشخ األٌؼاب األوٌّثُح ألوي ِشج فٍ اٌراسَخ ػٕذ اٌُىٔأُُٓ.  23
 اؽرهش اٌفُُٕمُىْ تثٕاء األعاطًُ ٌزٌه ػشفىا تأٔهُ ذجاس اٌؼاٌُ اٌمذَُ.  24
 واٌفشاخ.َطٍك اعُ تالد اٌشافذَٓ ػًٍ إٌّطمح اٌرٍ َجشٌ فُها ٔهشا دجٍح   25
 ذمغ اٌحضاسج اإلغشَمُح فٍ لاسج أوسوتا واعّها اٌحاٌٍ إَطاٌُا.  26
 .أوي ِٓ  لاَ ترىحُذ ِصش اٌؼٍُا واٌغفًٍ  خفشعاٌٍّه   27
 اٌؾادوف وعٍُح ٌٍشٌ ذُ اعرخذاِها فٍ ِصش اٌمذَّح.  28
 أسعطىا ِٓ أؽهش اٌفالعفح فٍ اٌراسَخ وهى ِٓ أصً َىٔأٍ  29
 اٌحضاسذاْ االغشَمُح واٌشوِأُح فٍ لاسج أوسوتاذمغ   31
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  قراءة النصوص  قراءة النصوص التاريخية:

والغاية نشأة األلعاب األولمبية، 
 منها

كان هزقل أول من مجع الًىنانًني 
يف هذا االحتفال )األلعاب األوملبًة (. 
وقبل هذا احلدث، كانت املدن 
الًىنانًة تتقاتل فًنا بًنوا. لقد 
متكن هذا البطل من القضاء على 
اإلستبداد، ووضع حدَّ للعنف، ثه 
أنشأ هذه املناسبة اليت يلتقٌ فًوا 

قىة والثزوة املتبارون يف عزوض ال
والذكاء، يف أمجل مكان يف 
بالد الًىنان ] ...[ وقد رأى هزقل يف 
هذه املناسبة وسًلة خللق روح 
احملبة والتعاون بني أبناء املدن 

 الًىنانًة
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  قراءة الخط الزمني:

 خط زمني لحضارات بالد الرافدين

 انخظ انضيًُ نراسٌخ وادي انٍُم



  
 
 
 

 أواًل: قارن بين حضارتي بالد الرافدين ووادي النيل في الجدول التالي: 

 وادي النيل بالد الرافدين أوجه المقارنة

   املوتقع )القارة(

   الكتاب  

   االسم احلالي 

   أشهر املالحم والقاص

   أبرز اآلثار

   أبرز املموك

 
 

 وطثماخ يجرًع تالد انشافذٌٍ يشاعٍا انرشذٍة : لاسٌ تٍٍ طثماخ انًجرًع انًصشي انمذٌىثاٍَاً : 

 طثماخ  يجرًع تالد انشافذٌٍ انمذٌى طثماخ انًجرًع انًصشي انمذٌى

5- 5- 

2- 2- 

3- 3- 

4- 4- 

  :من خالل دراستك لتاريخ الحضارات القديمة قارن بين الحضارات التالية المقارنة:



  
 
 
 

 وذلكك بتتابكة أسكماء الحضكارات فكي     الحضارات التالية  الخريطة التي أمامك حدد مواقع  على
   :متانها الصحيح
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 البحر املتوسط

 حبر العرب

 دملوى

..................
.

..................
.

..................
.

..................
.

..................
.

..................
.

..................
.


