
 (حضارات الوطن العربي + حضارة دلمون وماجان درس ) 

 

 )  أ  ( عبري باسلوبك عن بعض المصطلحات 

 وادي النيل -

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

 الشادوف –

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

 الكتابة المسمارية – 

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

 خالل الجدول أستكملي البيانات المطلوبة  من ) ب ( 

 حضارة بالد الرافدين  حضارة وادي النيل  المقارنة

   النشاط االقتصادي 

   نوع الكتابة 

 

 أستكملي المخطط الذهني عن الحضارات القديمة  ) ج ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحضارات القديمة في الوطن العربي 

.........حضارة

........حضارة .

.. 

........حضارة

.. 



 : استنتجي من الصور األتية عوامل قيام الحضارات

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكملي ما يأتي : -

 كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا يسمى ........................... – 1

 ................................. و من حضارات الوطن العربي حضارة ........................ – 2

 ............................. بجوارقامت أغلب الحضارات القديمة  – 3

 



 أكملي العبارات األتية بما يناسب :

 ...............................................................الحضارة هي :...................... – 1

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

 .........................................................ي .................ه الكتابة المسمارية – 2

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

 ...و.......................................................من عوامل قيام الحضارات القديمة ..... – 3

 و......................................................و................................................

 .   سجلي أثنين مما يميز حضارة ماجان ودلمونأ (  

 .............................................................. 1ماجان : 

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

 ................................................................. - 1دلمون : 

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

 ب ( من خالل الجدول أستكملي البيانات المطلوبة  . 

 دلمون  ماجان  المقارنة 

   األنشطة االقتصادية 

   ها أحد مميزات

 

 

 

 

 



 دلمون وماجان    األنشطة االقتصادية التي مارسها سكان أستكملي المخطط الذهني عن ج ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةكمل الفراغات التاليأ:-  

من أشهر الحضارات التي نشأت في جنوب شبه الجزيرة العربية حضارة......................والتي  - 1
 تشتهر ببناء السدود مثل سد.........................

 حضارة قديمة تقع على الساحل الجنوبي الخليج العربي وهي............................- 2

من أهم الحضارات التي نشأت في شمال شبه الجزيرة حضارة..............................والتي - 3
 اشتهرت ببناء مدينة.......................

 سم حضارة................................اا بتعرف دولة الكويت قديم   - 4

 حضارة..............................حضارة قديمة تقع على الساحل الشرقي الخليج العربي وهي  - 5

  اآلتيةأجب عن األسئلة: 
 :فسر أسباب قيام الحضارات القديمة في الوطن العربي 

1.................................................2................................... 
3.................................................4................................... 

ألنشطة االقتصادية لسكان دلمون وماجان ا  



  )من أجل تطوير الزراعة في اذكر أهم اإلنجازات التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه هللا
 مارات العربية المتحدة:دولة اإل

1.................................................2................................... 

3.................................................4................................... 

 

 ؟) ج ( لماذا يرتبط وجود الحضارة بالماء 

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


