
ب/مدرسة فاطمة بنت اليمان م 

قسم االجتماعيات
بنك معلومات الصف السادس 

مادة االجتماعيات

الفصل الدراسي األول 

المعلمة شيماء العبدالرحمن -:اإلعداد 

تجميع أوراق العمل من معلمات متميزات 

نكران جهودهم اليمكن

الدغيمجليلة . أ/ ريم الهاجري . أ/ شيماء العبدالرحمن. أ

الجحيلشيخة . أ



مال الصف السادس باستكياجميلةمن خالل الخريطة ساعديني *

-:األقواس مابينخالل االستعانة بالكلمات من الفقرة 
---------------------------------------------------------------

(  خط االستواء –شبه الجزيرة –جرينتش –16-جغرافية -قارة آسيا ) 

-------العربية  بموقع متميز من الناحيتين  الفلكية و----------------تمتاز -

-----------------ناحية الموقع الجغرافي فهي تقع في أقصي جنوب غرب من 

-------------درجة عرضية شمال ---------الفلكي فهي تشغل الموقع ومن حيث 

.  ------------------شرق خط طول 25و -

-:مايليعرفي 
-----------------:الموقع الفلكي -

--------------------------------

----------------:النسبي الموقع -

--------------------------------

شكرا  لحسن اصغائك 

ل طالبتي العزيزة  لكل سؤا

نجمة كم نجمة حصلتي يا 

!؟ترى 

سجلي 
الجهات

األصلية



-:لمفهوم ذكية قارني بين الشكلين التاليين من حيث اأنتي-

--------------------------------------------------------

دوائر العرضخطوط  الطول

دائرة 180عدد دوائر العرض 

موقع الدولة بالنسبة لليابس و الماء هو الموقع الفلكي 

تطل دول الخليج على مسطح مائي هو الخليج العربي 

لية الشرقية تقع شبة الجزيرة العربية بالنسبة لقارة آسيا في الجهة الشما

ضللي العبارة الصحيحة  جميلتي•

-:بتضليل المربع 

-----------------------

---------------------------------------------------------------------------

--

-:عرفي المفاهيم التالية -
-------------------------------------------

----------------------:التضاريس 

----------------------------------

---------------------------:الجبل 

----------------------------------

--------------
----------------

-:المعروض أمامكماهو



قدها

وقدود

-:اكملي اآلتي بترتيب األحرف التالية 

----------------------------------------

ل -ض   -أ  -ر -خ -ا 

--------------------------الجبل 

د -ن -ج  

-----------------------------هضبة 

ر-ا-ز-و-ل-ا-ج-ل

-----------------------------تالل 

-:ية  كوني  خبيرة األرصاد الجوية اوصفي لنا مناخ دول الخليج العرب

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------

ى دول خبيرة أرصاد الصف السادس ساعدينا في التذكر تهب عل-

-:أنواع من الرياح عدديها 3الخليج العربية 

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

3 .---------------------------------
المناخ؟ماهو

------------

---------------

---------------



يعي ينقسم النبات الطب
في دول الخليج 
-:العربية إلي نوعين 

-------------- -------------

حيوانات بريةحيوانات غير مستأنسةحيوانات مستأنسة

-:صنفي في الجدول التالي أسماء الحيوانات الموجودة فيما بين القوسين •

----------------------------------------------------------------------

(  الذئاب -الثعابين  –اإلبل -الماعز –الضب -الذئاب -األغنام –الغزالن -السحالي )

النبات الحولي

اذكري 
شطورةيا 

مميزات 

النبات 

الحولي

موفقة

(ب )من القائمة مايناسبهاأمام (أ)ضعي الرقم من القائمة 





-:ارسمي بريشة فنان 

جبال شبة 
ةالجزيرة العربي

ضب سحلية

ثعبان جمل

من الحيوانات غير 
المستأنسة

عسير

جال الزور الحجاز

األخضر

ي ضلل الكلمة التي ال تنتم

-:للمجموعة

-:قارني بين كل من 

فصل الشتاءفصل الصيف المقارنةوجة

درجة الحرارة

أهم ما يميز كل 

فصل 

النبات الحوليالنبات المعمرالمقارنةوجة

التعريف 

األنواع 



أمام كل سؤال ضعي اجيبي

اإلجابة 

-:اكتبي المدلول للكلمات التالية 

---------------------= قرقور + الحظرة + الميدار--------------------= ميد + زبيدي + هامور 

----------------= التباب + السيب + الغواص ----------------= الجالبوت+ البغلة + البوم 





بالتوفيق يا ذكية 



-:لما يلي عللى-

------------------------

ج الحياة النباتية و الحيوانية في دول الخلي-

.العربية فقيرة بصفة عامة 

------------------------------------------------

------------------------------------------------

حيوانات غير ةحيوانات مستأنس

مستأنسة

حيوانات برية

ا صنفي في الجدول التالي أسماء الحيوانات الموجودة فيم•

-:بين القوسين •

–الضب -الذئاب -األغنام –الغزالن -السحالي )  

(  الذئاب -الثعابين  –اإلبل -الماعز 



يعية على كل إجابة صحيحة  ستحصلين على كلمة تشج

-:البالونةتكتب داخل 

-:عددي األنشطة البرية -:السؤال األول -

األنشطة

البرية

:ضعي المصطلح العلمي للتعاريف التالية -

-------------------------------------------

.  موجودة في باطن األرض مياةهي . )                   ( 1

مياةهي منطقة تقع في الصحراء فيها . )                   ( 2

.    عذبة 

--------------------------------------------------------------

-: ضعي تعليق مناسب تحت الصورة •

---------------------------------------



لعبة من أنا ؟

اخرج من 

باطن األرض 

لوني أسود 

-------------

اعتبر من أقوي 

السفن اتحمل 

المخاطر 

ةوالحمولة الكبير

-------------

اسم اليوم 

الذى ينتهي 

فيه موسم 

الغوص

-------------

-:اكملي قصة الغوص على اللؤلؤ بالكلمات المناسبة -

----------------------------------------------------

وينتهي في ( -----------شهر ) يبدأ موسم الغوص من أوائل الصيف 

أشهر  وتسمي -----------يستمر لمدة أنةأي ( ------------شهر ) 

(  -------------) أما نهايته فيسمونه ( ------------) بداية موسم الغوص 

--------------

-:صلي صاحب المهنة لهدفه وتعرفي عليه من هو 



-:اذكري الوسائل القديمة المستخدمة في الصيد 



حوطي على خريطة  شبة الجزيرة -

-:العربية  المسطح المائي 

يطلق علي الخليج 

-:العربي قديما 

1.-------------------

2.-------------------

-:صلي يا ذكية المربع بالعبارة المناسبة -

----------------------------------------

هر قد عثر على العديد من أفران ص

المعادن و كذلك اشتهرت بوجود 

معدن النحاس 

هلينستيةحضارة 

حضارة دلمون 

حضارة مجان 



عرفي الم هو  التالي :-   -

    ------------------------------

 

الجليب ) القليب ( :- ----------------------------------------------    -

 

   -:  ا تا ي ا  ابة الص ي ة من ا  ابات المتعدد

  --------------------------------------------------- 

ظهر اإلسالم 

-:في القرن 

ما س سكان منطقة 

اط الخليج العربية نش

-:اقتصادي 

السابع. العاشر            ب. أ 

الخامس. دالثامن . ج

أ.  التجا                   . ال  اعة                  .   عي ا  نا   

 

أ.  التجا                   . ال  اعة                  .   عي ا  نا   

 

االحرف. ه

اليدوية

عددي العوامل المؤثر  في نشأ  -

ال ضا ات بمنطقة الخليج العربية



الج ير  با ستعانة بخريطة العالم حوطي موقع شبة 

-:ومن ثم عددي أهمية موقعها الجغرافي العربية  

------------------------------

---------------

المنطقة التى االسم

هاجروا إليها

ياسبني 

المعاضيد

صباحآل 

البوسعيدآل 

اكملي -

الجدول التالي

من حيث كل 

قبيلة ومكان 

-:استقرا ها



-:اذكري الدول االستعمارية التي توالت على  دول الخليج العربية -

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

بهدف  استغالل -----------------------علي دولة -----------------هو  أن تسيطر 

(خيراتها ) ------------------------و ---------------

-:اكملي قصة م هو  ا ستعما  

لى اتبعها االستعمار للسيطرة عالتىاذكري األساليب -

-:دول الخليج العربية 

1.---------------------2.--------------------------
-:االتفاقية كحوار اكتبي بيانات -



--------------------------------

--------------------------------

-:و انجازاته ألقابةتعرفي علي صاحب الصورة واذكري أهم -

----------------------------------------------------------

-:عرفي مفهوم التالي -

-:ا ستقالل 

----------------------------------

----------------------------------

---------

---------



عرفي مجل  التعاون الخليجي :-   -

  -------------------------------------------------                         

الستةحددي دول مجلس التعاون-                            -------------------------------------------------

27في أي دولة خليجية أقامت قمة -

* ضعي عالمة 

وضع في أي دولة خليجية حدث فيها الغزو العراقي الغاشم ب-

(  1)رقم 

من هي أصغر دولة خليجية من حيث مساحة الدولة  وذلك -

(  2)بوضع رقم 

-----------------

------------------

-------------------

-----------------

-----------------

1------------------

2-------------------

3--------------------



ار قومي بتلوين شع

مجلس 

التعاون الخليجي 

صلي علم 

كل دولة 

بحاكمها 

من هو صاحب الصورة ؟

-----------------------

------------------------



-----------------------------------------------------------

-:المثالية با  ابةيا عبقرية السؤال اضيئي

----------------------------------------------

له أمامك  دول بالصو  ت ت كل صو   حددي التعاون الذى تمث

-:الصو   

من أهم إنجازات مجلس 

دول التعاون الخليجي بين

ث الخليج العربي في حد

مهم في تاريخ 

م1990/أغسطس / 2

-------------------



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي



طبقي علي 

الخريطة 

الصماء 

ها وتدربي علي


