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 مملكة البحرين        

 وزارة التربية والتعليم     

                                                                                                                      مدرسة الرازي االبتدائية للبنين

 . بالدي تاريخ وحضارة  ملخص الدرس األول : 

 المميزات التي جعلث البحزيه مكاوًا مأهوالً بالسكان مىذ أقدم العصور : -

 جضس خضشاء رحٛظ ثٓب انًٛبِ. #

  يشافئ آيُخ. #

 # يٕلٌع يٌٓى ٚزٕسظ انجهذاٌ .

 # يٛبٌِ عزثخٌ.

 صساعٛخٌ يزُٕعخٌ.# نؤنٌؤ فشٌٚذ ٔيُزجبٌد 

 المزاحل التاريخية التي مزت بها البحزيه . -

 رًٛضد ثّ يب أْى  المزحلة التاريخية

 خ ٔحٕل ججم انذخبٌ .األدٔاد انحجشٚخ انزٙ عثش عهٛٓب جُٕة يُطمخ انٕسًٛ    انعصش انحجش٘ 

 انًذٌ ٔانمشٖ ٔاألسٕاق ٔانعٌٕٛ انطجٛعٛخ.  حضبسح دنًٌٕ
 .انًعبثذ انًمذسخ 
 فٍ يخزهفخ األحجبو ٔاألشكبل .يئبد آالف انًذا 

 انفخبسٚخ ٔانحجشٚخ ٔاألخزبو انذنًَٕٛخ ألٔاا َٙ. 

  . رطٕس ًَظ انحٛبح ٔرمذو انصُبعخ ٔانزجبسح 

 أثُبء انُفٕر انَٕٛبَٙ فٙ عٓذ االسكُذس األكجش.   ادٔطربٚهٕط ٔأس

   عهٗ جضٚشح  (أٔسادٔط)  ٔ عهٗ جضٚشح انًُبيخ ،( ربٚهٕط )ٌٕ اسى نَٕٛبَٛاأطهك
 انًحشق.

َسجخ إنٗ صُى رعجذِ لجٛهخ ٔائم انزٙ  (أٔال)ة انجحشٍٚ  سًٛذفٙ انعصش انجبْهٙ   أٔال 
 رسكٍ انجحشٍٚ.

ثى الزصش  أُطهك اسى انجحشٍٚ عهٗ انًُطمخ انًًزذح يٍ انجصشح شًبالً إنٗ عًبٌ جُٕثًب  انعٓذ اإلساليٙ 
 .االسى عهٗ جضس انجحشٍٚ انحبنٛخ

 .ثعث انشسٕل )ص( انعالء انحضشيٙ إنٗ أْم انجحشٍٚ نٛذعْٕى نإلسالو 

 .اعزُك أْم انجحشٍٚ اإلسالو طًٕعب 

 فهمت ثبنفبرح.و 3871انجحشٍٚ عبو  آل خهٛفخ حًذفزح انشٛخ أحًذ ثٍ ي  عٓذ آل خهٛفخ

 .أصجحذ انجحشٍٚ انعشثٛخ انًسهًخ دٔنخ يسزهمخ راد سٛبدح 

 . رًٛض عٓذ آل خهٛفخ ثـ : االسزمشاس ، ٔانزمذو ٔاالصدْبس ، َٓضخ فٙ جًٛع انًجبالد 

 الواجب : لصق صور عه المزاحل المختلفة التي مزت بها البحزيه.

 


