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التربيةوزاره  

مادة الدراسات االجتماعية 

لطفاً يمنع القص و النسخ دون ذكر المصدر أو اإلعداد–الخاصهتجميع ألوراق العمل 

يمنع بيعها أو استخدامها ألغراض تجاريه 

R_alhajri@live.com

اضغط 

ة األيقون

للذهاب 

لقناة 

التلغرام
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حدد منطقه  أسماء قارات العالم اكتب -العربية      بالخليج -أ

22-19خطوط الطول و دوائر العرض                               ص -درس الموقع   

خطوط الطول عباره عن 

.................خطوط

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

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

العدد

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

الخط األساسيماهو
...................

دوائر العرض عباره عن 

.................خطوط

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

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

العدد

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

الخط األساسيماهو
...................

يةأكمل الخرائط الذهنية التال
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فلكي موقع موقع نسبي مقارنه 

التعريف

خط االستواء

ارسم خط جرينتش -1

ارسم مدار الجدي-2

ارسم مدار السرطان-3

24-23درس التضاريس                                                                  ص 

 بوضع الرقم المناسب ( ب)المجموعهما يرتبط بها من ( أ)للمجموعهاختر

بالرقم أ 

وتمتد مساحه كبيرة,سطحها مستويمرتفعهأرض جبال-1

ً 1000ال يقل ارتفاعه عن كل مرتفع له قمهسهول-2 متر تقريبا

اعهافسيحه من سطح األرض تتميز باستوائها وقله ارتفأجزاءهضاب-3

 ارتفاعا ً رتب مظاهر السطح التالية ترتيبا تصاعدياً من األقل إلى األعلى:

سهول   هضاب   جبال        
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من أنا ؟
..............

الجبل األخضر هضبة نجد تالل جال الزور
جبال الحجاز 

وعسير 

ضع مظاهر السطح التي أمامك في مكانها المناسب على الخريطة

سهولتاللهضابجبال

 صنف مظاهر السطح السابقة في مكانها المناسب في الجدول التالي :

االحساء

الجزيرهخريطة شبة 

العربيه
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25درس المناخ                                                                             ص 

الطقس المناخ

 قارن بين مفهومي المناخ و الطقس –المقارنهباستخدام مخطط فن

R_alhajri@live.com

المناخ

فصل الصيفطبيعة

............أكثر من..فصل الشتاءطبيعة

............أقل من..

سقوط األمطار الصيفية على : علل

.جبال عسير والجبل الخضر

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

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

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

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

........جبال ........         الجبل 

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

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

هيا نكمل الخريطة الذهنية لدرس المناخ
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https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo8OSi6nWAhXIVxoKHbunCLQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/skittl4702/downloaded-clipart/&psig=AFQjCNExECpxF9x8uOno2me00AjOksClxQ&ust=1505629957138427
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo8OSi6nWAhXIVxoKHbunCLQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/skittl4702/downloaded-clipart/&psig=AFQjCNExECpxF9x8uOno2me00AjOksClxQ&ust=1505629957138427


اجتماعيات| الصف السادس 6 ريم الهاجري. اعداد أ

27-26درس الحياة النباتية و الحيوانية                                                 ص 

 اكتب خصائص النبات المعمر حسب  الصور التالية

نباتات حوليةنباتات معمره (المقارنة) المطلوب

التعريف 

مثال 

 و الحولية بين النباتات المعمرة جدول قارن في

1-2-
اكتب -3

خصائص أخرى 

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

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

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

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

.

 العربيهتوفر النبات المعمر طول العام في دول الخليج : علل

..............................................................................................................................
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ظة شكر لألفراد والمؤسسات والدولة عن الجهود المبذولة في المحافاكتب رساله 

الطبيعيهعلى البيئة والحياه 

30-28درس األنشطة البرية                                                             ص 

 أكمل المخطط السهمي التالي  :

األنشطة البريه 

و حياكة السد

الرعي
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قصه رحلة الىأكمل معنا 

الصحراء لنتعرف معاً 

رية  على عناصر البيئة الب

من أنا ؟

...........

من نحن ؟

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

ما مصدر هذه المياه ؟

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

ما اسمي ؟

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

أعتبر من أي نوع من أنواع 

؟النباتات

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

أن يكون مصدر هذه تتوقع ماذا 

المياه ؟

...............................
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  التي أمامك الخرطيةثم حددها على قديمأاكتشف أسماء أهم المدن التجارية البرية

ـصـر....
...العـرا ـام...الـ

....ـمـ...الـ

عدد المسطحات المائية ثم حددها.

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

   .............................
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أكمل لوحه عالم البحار وتعرف على الكائنات البحرية التي تعيش في المياه

36-31درس األنشطة البحرية                                                             ص 

من أنا ؟

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

 عدد أدوات الصيد البحرية القديمة أسفل كل صورة
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 على المخطط الزمني الذي أمامك ( الى القفال الدشهمن ) ظلل أشهر موسم الغوص:

ديسمبرنوفمبرأكتوبررسبتمبأغسطسيوليويونيومايو ابريل مارس فبرايريناير

 صنف المهن التالية بمكانها المناسب في الجدول:

سيب-قالف  –طواش –مجدمي–نوخذة

تعرف على اسم المهنة من خالل الصور التالية

 انصرف سكان دول الخليج العربية عن حرفة الغوص/ علل

نةالسفيصانعهالبحريرئيس هالغاصيسحب تاجر اللؤلؤنهالسفيربان العمل

المهنه
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لنقل أنا أفضل أنواع السفن يستخدمونني

الحمولة الكبيرة  فما اسمي ؟

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

 جارية بعض المحطات الت–المسطحات المائية ) أكمل متطلبات  الخريطة التالية حسب ما يلي

(  البضائع-المهمة 

بضائع واردهبضائع صادره 

 صنف البضائع السابقة في الجدول التالي بمكانها الصحيح
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 الدراسية االولىالوحدهتمارين و تطبيقات أخرى ضمن

 للمجموعات التالية وذلك بوضع عالمه ال تنتمي اختر الكلمة التيxعلي الكلمة  :

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

 اكتب مدلوالت الصور التي أمامك

2

................................................................1
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