
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الزبارة والبحرین ى 
45الدرس 45الدرس 

الصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعدادي  

ى إلھجرة آل خلیفة 
الدرس الدرس 

  --    یةیةالمواد االجتماعالمواد االجتماع 



:الطالب أنیتوقع من  الدرس

.آل خلیفة اعتماًدا على خریطة

.یوضح إنجازات آل خلیفة في الزبارة والبحرین

الدرسفي نھایة 

آل خلیفة اعتماًدا على خریطةیتتبع ھجرات  -2

.یبین نسب آل خلیفة -1

یوضح إنجازات آل خلیفة في الزبارة والبحرین -3

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 .آل خلیفة من العتوب، وھم أكبر فروعھم

.ینحدر العتوب من قبیلة عنزة وموطنھا نجد

آل الصباح في الكویت، وآل أیًضا  العتوب
س��عود ف��ي نج��د، وعش��ائر أخ��رى ف��ي منطق��ة الخل��یج س��عود ف��ي نج��د، وعش��ائر أخ��رى ف��ي منطق��ة الخل��یج 

آل خلیفة من العتوب، وھم أكبر فروعھم -

ینحدر العتوب من قبیلة عنزة وموطنھا نجد -

العتوبینتمي إلى  -
س��عود ف��ي نج��د، وعش��ائر أخ��رى ف��ي منطق��ة الخل��یج 
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س��عود ف��ي نج��د، وعش��ائر أخ��رى ف��ي منطق��ة الخل��یج 
.العربي



مثلت ھج�رة آل خلیف�ة م�ن نج�د إل�ى س�واحل الخل�یج 
العرب��ي المنعط��ف األكث���ر أھمی��ة ف���ي ت��اریخ البح���رین العرب��ي المنعط��ف األكث���ر أھمی��ة ف���ي ت��اریخ البح���رین 

 .الحدیث والمعاصر

اس��تطاع آل خلیف��ة مواكب��ة نض��ال أھ��ل البح��رین ض��د 
م�ا تمی�ز ب�ھ ل ؛األرخبی�لوقیادة نھض�ة 

.رجاالتھا من قدرات.رجاالتھا من قدرات

مثلت ھج�رة آل خلیف�ة م�ن نج�د إل�ى س�واحل الخل�یج  -
العرب��ي المنعط��ف األكث���ر أھمی��ة ف���ي ت��اریخ البح���رین العرب��ي المنعط��ف األكث���ر أھمی��ة ف���ي ت��اریخ البح���رین 

الحدیث والمعاصر

اس��تطاع آل خلیف��ة مواكب��ة نض��ال أھ��ل البح��رین ض��د  -
وقیادة نھض�ة  ،النفوذ األجنبي

رجاالتھا من قدرات

ھجرات
آل خلیفة 
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رجاالتھا من قدرات
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ف��ي الق��رن الس��ابع عش��ر ن��زح العت��وب م��ن قری��ة الھ��دار ف��ي       
.حساء

اتجھ العتوب إلى قطر، وكان�ت تابع�ة لنف�وذ بن�ي   

.الكویتفي بدایة القرن الثامن عشر، اجتمع العتوب في 

من الكویت انتقل آل خلیفة على رأسھم محمد بن خلیفة إل�ى 
ف�ي الس�احل الش�مالي الغرب�ي لش�بھ جزی�رة ف�ي الس�احل الش�مالي الغرب�ي لش�بھ جزی�رة 

ف��ي الق��رن الس��ابع عش��ر ن��زح العت��وب م��ن قری��ة الھ��دار ف��ي        -
حساءإلمنطقة األفالج إلى ا

اتجھ العتوب إلى قطر، وكان�ت تابع�ة لنف�وذ بن�ي   اإلحساء من  -
.خالد.خالد

األفالج من 
إلى الزبارة

في بدایة القرن الثامن عشر، اجتمع العتوب في  -

من الكویت انتقل آل خلیفة على رأسھم محمد بن خلیفة إل�ى  -
ف�ي الس�احل الش�مالي الغرب�ي لش�بھ جزی�رة ) م1762(الزبارة 
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ف�ي الس�احل الش�مالي الغرب�ي لش�بھ جزی�رة ) م1762(الزبارة 
.قطر



.ورعھ ورجاحة عقلھ -

.تكریمھ للعلماء والفقھاء -

.بناء المساجد والمدارس - .بناء المساجد والمدارس -

تصدى الشیخ خلیفة لحملة نصر ب�ن  -
.مذكور حاكم بوشھر والبحرین

.حقق الشیخ خلیفة ازدھار الزبارة -

التف السكان 
الشیخ حول 

محمد بن خلیفة 
نتیجة

.ریرممحمد بن خلیفة قلعة الشیخ بنى  •
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محم����د ب����ن الش����یخ بع����د وف����اة  •
خلف�����ھ ابن�����ھ ) م1772(خلیف�����ة

.الشیخ خلیفة



.نھزم نصر بن مذكور في معركة الزبارة

.قاد الشیخ خلیفة بن محمد حملة للقضاء على حامیة البحرین.قاد الشیخ خلیفة بن محمد حملة للقضاء على حامیة البحرین

أحم�د آل خلیف�ة، ف�ي بس�ط  س�یطرتھ الش�یخ خ�وه أم، بعد وفاة الشیخ محمد ب�ن خلیف�ة، نج�ح 
.الشتاء في الزبارة والصیف في البحرین يِ كان الفاتح یقض

ل��ى إ ھس��لمان ب��ن أحم��د الف��اتح بع��د وف��اة وال��ده، فنق��ل مرك��ز حكم��

.عاد الشیخ سلمان إلى الزبارة بسبب الحرب بینھ وبین حكام نجد ومسقط.عاد الشیخ سلمان إلى الزبارة بسبب الحرب بینھ وبین حكام نجد ومسقط

ف�ي الع�ودة إل�ى حك�م البح�رین بمس�اعدة عب�دالرحمن ب�ن راش�د آل 

نھزم نصر بن مذكور في معركة الزبارةا -

قاد الشیخ خلیفة بن محمد حملة للقضاء على حامیة البحرین•

من الزبارة إلى 
البحرین 

قاد الشیخ خلیفة بن محمد حملة للقضاء على حامیة البحرین•

م، بعد وفاة الشیخ محمد ب�ن خلیف�ة، نج�ح 1783في  •
كان الفاتح یقض. على البحرین، ولذلك عرف بالشیخ الفاتح

س��لمان ب��ن أحم��د الف��اتح بع��د وف��اة وال��ده، فنق��ل مرك��ز حكم��لش��یخ ل��ت الس��لطة لآم 1794ف��ي •
).م1797(البحرین

عاد الشیخ سلمان إلى الزبارة بسبب الحرب بینھ وبین حكام نجد ومسقط •
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عاد الشیخ سلمان إلى الزبارة بسبب الحرب بینھ وبین حكام نجد ومسقط •

ف�ي الع�ودة إل�ى حك�م البح�رین بمس�اعدة عب�دالرحمن ب�ن راش�د آل الشیخ س�لمان نجح  م 1810في •
.فاضل



دولة عربیة مستقلة تنتیجة إلى ما سبق نشأ

.جزر البحرین في موقع وسط من الخلیج العربي

 .اقائم على الزراعة وتجارة اللؤلؤ أساسً 

أم��ن الدول��ة م��ن م��ن مجموع��ة قبائ��ل وعش��ائر نتیج��ة م��ا وفرت��ھ 

نتیجة إلى ما سبق نشأ

 جزر البحرین في موقع وسط من الخلیج العربي: مجالھا الجغرافي

قائم على الزراعة وتجارة اللؤلؤ أساسً :  اقتصادھا
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م��ن مجموع��ة قبائ��ل وعش��ائر نتیج��ة م��ا وفرت��ھ  ونت��ألفی: س��كانھا
. واستقرار



الحكام من آل خلیفة في الزبارة والبحرین
1772 - 1762الشیخ محمد بن خلیفة 

1795- 1782) الفاتح(الشیخ أحمد بن محمد ) 3(

1843  - 1821الشیخ عبدهللا بن خلیفة) 5(

1869  -1869الشیخ محمد بن عبدهللا ) 8(

1869 - 1868الشیخ علي بن خلیفة ) 7(

1932 -  1869الشیخ عیسى بن علي ) 9(

1942 -  1932الشیخ حمد بن عیسى ) 10( 1942 -  1932الشیخ حمد بن عیسى ) 10(

  1961 - 1942الشیخ سلمان بن حمد ) 11(

1999 - 1961الشیخ عیسى بن سلمان ) 12(

أمد هللا في عمره  -1999الملك حمد بن عیسى ) 13(

الحكام من آل خلیفة في الزبارة والبحرین
الشیخ محمد بن خلیفة ) 1(

1882 - 1772الشیخ خلیفة بن محمد ) 2(

1821 - 1795الشیخ سلمان بن احمد ) 4(

1868 -  1843الشیخ محمد بن خلیفة ) 6(

)لم یحكم ( الشیخ خلیفة بن سلمان 

)مركز الدراسات التاریخیة، جامعة البحرین(شجرة نسب آل خلیفة 



:  اختر االجابة المناسبة من الكلمات المعطاة أدناه بحسب الجدول
قطر

الكویت
 البحرین

المكان

  

اختر االجابة المناسبة من الكلمات المعطاة أدناه بحسب الجدول
الھدار

نجد

الحدث
.العتوبمكان انطالق 

.األصلي العتوبموطن  

. مكان وصول آل خلیفة في ھجرتھم الثانیة

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

.مكان وصول آل خلیفة  في المرحلة الثالثة

.مكان وصول آل خلیفة في المرحلة الرابعة
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