
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1social                   

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

  

                  https://almanahj.com/bh/1social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس علوية سيد علي وفاطمة علي مكي وفائقة المراغي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين

التربية والتعليم وزارة  

زينب اإلعدادية للبناتمدرسة   

 قسم المواد اإلجتماعية

ه المراغي                  قعداد: علويه السيد علي //  فاطمه علي مكي                   المديرة المساعدة :فائإ
مديرة المدرسة :ليلى عبد الرحيم عبد الرحمن
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 بالد العرب قبل االسالم
 ( الطبيعة وأصل السكان ص 1)
 اتفق المؤرخون على أن بالد العرب هي شبه الجزيرة العربية.  س: على ماذا اتفق المؤرخون؟

 .من قارة آسيا تقع في الجنوب الغربي  ؟س: اين تقع شبه الجزيرة العربية
 ن المياه تحدها من ثالث جهاتأل س: لماذا اطلق عليها بشبه الجزيرة العربية؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
التضاريس في شبه الجزيرة 

 العربية
 مميزاتها

 سهول ساحلية ضيقة. السهول 

 سهل تهامه 
 سهول العراق الشمالية الشرقية )نهري دجلة والفرات(

 ة تحيط بالجبالشاسع الهضاب والصحاري 
 الجنوب الشرقي: جبال عمان الجبال 

 الجنوب: جبال اليمن
 الغرب: جبال الحجاز

 

 113( ص 1انظري مستند رقم ) س: اذكري ابرز اقسام شبه الجزيرة العربية :
 العروض نجد الحجاز

  تهامة اليمن
 

 س: بماذا يتميز مناخ شبه الجزيرة العربية؟
  مناخ صحراوي عة حرارة مرتف .جفاف في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية 
 .ولكن في المناطق الجبلية تزداد كمية األمطار و تعتدل الحرارة 

 ينتمي العرب الى الجماعات السامية: اصـل سكان العرب

 الجنوب : بحر العرب

 الغرب : البحر االحمر

 الشرق: الخليج العربي

 لشامالشمال: بادية ا

 الغرب : البحر األحمر

 الجنوب: بحر العرب



 

 س: ما المقصود بالجماعات السامية؟
 .)هي المجموعات البشرية المنحدرة من سام بن نوح)ع 
 الشمال الشرقي.ل وهاجر بعضها الى الشما 
 :بالد اليمن  –بالد الرافدين  أسسوا حضارات مثل 

 

 المصادر التي أشارت الى تاريخ العرب ؟ س: اين ذكر اسم العرب؟
 .النقوش واآلثار اآلشورية والبابلية 
  كتابات المؤرخ اليوناني هيرودتس، الذي اطلق أسم "آرابيا" أي العربية على شبه

 الكلمة تعني بالد العرب عند مؤرخين اليونان. الجزيرة العربية، فاصبحت
 .القرآن الكريم 

 س: ماهي لغة العرب؟
هي اللغة العربية السامية االصل، والقبائل عرفت لهجات متعددة غير متقاربة ولكنها تلتقي في 

 اللغة العربية الفصحى، ولهجة قريش اشهر لهجاتهم.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

العرب

التي عاشت وأستمرت: العرب الباقية

عرب مستعربة

اصبحوا عرب بمرور الزمن

انبنو معد بن عدن
العدنانيون

عرب الشمال

عرب عاربة

يةينتسبون إلى اصول عرب

يعرب بن قحطان
القحطانيون

عرب الجنوب

التي انقرضت: العرب البائدة

مثل قوم عاد وثمود



 

 بالد العرب قبل االسالم
 لك الجنوب وممالك الشمال ( مما2)

 
 
 
 
 
 

 
)رسم الخط الزمني لممالك  س: اذكري اسماء المماليك التي اسهمت في بنائها؟ 

 الجنوب(

 مملكة معين )القرناء( (1

 مملكة سبا )مأرب( (2

 مملكة حمير )صرواح( (8
 

 العوامل التي ساعدت على ازدهار حضارة اليمن في مجال الزراعة 
 بفضل وفرة مياه األمطار، وخاصتا في مملكة سبأ. ؟عللي: نمت الزراعة في اليمن

 النتائج جهود مملكة سبأ في الزراعة
 اقامت السدود مثل ) سد مأرب( .1

 بناء قنوات لري االراضي .2
 ارتفع االنتاج الزراعي. .1

تنوعت المحاصيل الزراعية مثل : )  .2
 المر، اللبنان، االشجار المثمرة(

  ارة اليمن في مجال التجارة؟س: العوامل التي ساعدت على ازدهار حض
 .عمل اليمنيون كوسطاء تجاريين بين البحر األحمر والمحيط الهندي 

 )السلع الشرقية تمر من ميناء عدن إلى بالد الشام )برا( ونحو مصر )بحرا 

 : أهم السلع 
الحرير  التوابل

 الصيني
 الذهب العاج

 العطور الجلود العقيق البخور
 ازدهار حضارة اليمن في مجال العمران العوامل التي ساعدت على 

 بسبب االزدهار التجاريعللي ازدهار العمران في اليمن ؟ 
 س: اذكري المدن التي نمت؟

 صرواح ظفار شبوه مأرب
 .كثرت القصور والمعابد واالبنية المتعددة الطوابق 

 س: ما االسباب التي ادت الي سقوط حضارة بالد العرب الجنوبية )اليمن(؟
 سقطت دولة حمير حينما غزاها االحباش النصاري. بعدما

 دول الجنوب

 (قامت حضارة مهمة في جنوب شبه الجزيرة العربية )اليمن
 

العوامل التي ساعدت على ازدهار حضارة اليمن في  اسماء المماليك
 رة والعمران مجال الزراعة والتجا

 ادت لسقوطها االسباب التي



 

 
 
 

 دول الشمال
 دولة الغساسنة ودولة المناذرة دولة االنباط ودولة تدمر

 في الشام دولة الغساسنة دولة االنباط 
 .نشأت في شمال شبه الجزيرة العربية 

 .عاصمة االنباط هي البتراء 

  ق. م. سيطرت على طرق  8في القرن
 رية والبحرية؟ عللي؟التجارة الب

  بسبب موقعها بين جنوب الشام والسواحل
 الشمالية للبحر االحمر.

 .تميزت اسوارها بالحصانة 

 .ومنازلها محفورة بالصخور 

 .عاصمة الغساسنة هي الجابية 

 .هم فرع من قبيلة أزد القحطانية 

  شجعت الدولة البيزنطية الغساسنة
والمناذرة ليكونو حاجز بشري و 

 .الروم والفرس جغرافي بين

  كما شجعت الفرس المناذرة لتكون
 حاجز بشري بين الفرس والروم.

 في العراق دولة المناذرة دولة تدمر في سوريا
 .نشأت في بادية الشام 

  ازدهرت التجارة بفضل موقعها كمحطة
تجارية بين العراق وموانىء البحر 

 المتوسط.

 .عاصمة المناذرة الحيرة 

 نية.هم من قبيلة لخم اليم 

 كيف سقطت الدولتين؟ كيف سقطت الدولتين؟
  بسبب توسع دولة االنباط وتعاظم شأن

تدمر ادى إلى قلق الرومان فحاربوها 
م وتدمر 103وقضوا على األنباط سنة 

 م.238
  وتم أخذ ملكة تدمر )الزباء( اسيرة الى

 روما.

  اختلف المناذرة مع الفرس وتحالفوا مع
العرب على قبيلة بكر بن وائل وأنتصر 
 م311الفرس في معركة ذي قار 

  دولة الغساسنة انتهت قبل الفتح
 االسالمي.

  م.383دولة المناذرة دخلوا االاسالم 

 
 

 اسم الدولة الغساسنة المناذرة

 العاصمة   الجابية الحيرة

ااسم القبيلة التي ينتمون اليه  ازد القحطانية لخم اليمنية  

شأت المنطقة التي ن  الشام العراق  

االمبراطورية  االمبراطورية الفارسية
  البيزنطنية

االمبرطورية التي تحالفت 
  معها

 دول الشمال

 دولة االنباط وتدمر، الغساسنة والمناذرةقامت حضارات مهمة مثل 



 

 السيرة الذاتية للنبي االعظم )محمد( صلى اهلل عليه وآله وسلم
 

 محمد بن عبداهلل بن عبد المطلب. اسمه
 عبداهلل بن عبد المطلب، توفى والده قبل أن يراه. والده
 آمنة بنت وهب. امه

 بني هاشم قريش  القبيلة
 أطلق على هذا العام بعام الفيل. م 331ولد في مكة  اين ولد؟
نشأ في كنف جده عبد المطلب ، وعندما توفى جدة عاش في كنف عمة  اين نشأ؟

 ابو طالب.
 

 لقبه قومة باألمين. الصدق واالمانة  س: بماذا اتصف النبي محمد )ص(؟
 شابا: عمل في التجارة.         وهو فتى : عمل في رعي الغنم.  ا عمل النبي )ص(؟س: ماذ

 النبي محمد )ص( كان يمقت عبادة االصنام وال يخرج للحج مع الوثنيين.
 س: ما اهم اعمال النبي قبل الوحي؟

 ترميم الكعبة.. 2        شارك في حلف الفضول. .1

 سنة. 23عمل في تجارة خديجة بنت خويلد التي تزوجها وهو بعمر  .8

 في غار حراء.: اين كان يتعبد النبي محمد)ص(؟ س
 مرتين س: كم مرة نزل الوحي على النبي محمد )ص( في غار حراء؟

 ثاني مرة نزل عليه الوحي للبدء بالدعوة.    ( سنة، ويتعبد بالغار.30اول مرة كان بعمر )
 لدعوةا

 الدعوة علنا الدعوة سرا
 الدعوة في بادىء االمر كانت سرا. .3
 سنوات. (8دامت ) .3
دعا النبي االقربين لترك عبادة  .3

 االصنام و عبادة اهلل.
 ( شخص.30دخل في االسالم ) .3

جاء االمر من السماء بأن يعلن عن  .3
 الدعوة.

جمع النبي محمد )ص( عشيرته من بني  .3
 عبد المطلب ودعاهم لألسالم جهرا.

 عارضة عمة ) ابو لهب( معارضة شديدة. .10

 أول من آمن بالنبي )ص(: .11
 ديجة.زوجتة خ .12

 الفتيان : االمام علي. .18

 الرجال : ابو بكر .13

عارضتة قبيلة قريش، وأخذت تضايقة ،  .13
كل المضايقات لم تثن عزم النبي ونشر 

 الدعوة االسالمية.

 س: ما موقف قريش من الدعوة؟
شعرت بالخطر رت بالخطر على معتقداتها الوثنية شعشعرت بالخطر على مصالحها.، .1

 ين أن تفقد مكة مركزها الديني.خشي القريشي. 2                تجارتها   على

هددوا   الترهيباتبعت في البداية سياسة  عزم النبي )ص(؟ تثِن: مالذي قامت به قريش لس
عن  الترغيبالقريشين(.اتبعت قريش سياسة  النبي بالقتل ) ولكن عمه ابوطالب حماه من

 عرضوا علية ان يكون ملكا ) ولكنه رفض( طريق اغراء النبي محمد )ص( 

 

 الدعوة الى االسالم 



 

 .الحبشةبعد أن زاد أذى قريش أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى 
 الحبشة.أول هجرة للمسلمين كانت إلى 

 

 س: عللي : اختيار الرسول األعظم الحبشة لهجرة المسلمين؟
 ألن ملكها عرف بالعدل والتسامح.

 

 مقاطعة بني هاشم
 س: على ماذا تضمنت صحيفة المقاطعة؟

 يتزوجوا او يزوجوا من بني هاشم.تعاقدوا على أن ال  

 .تعاقدوا أن ال يبيعوا أو يبتاعوا من بني هاشم شيئ 
 

 ؟ نعمس: هل صمد النبي في وجه المقاطعة
بعد تمزق الصحيفة التي كانت بجوف الكعبة حيث  س: كيف تراجعت قريش عن مقاطعتها؟ 

 اكلتها االرض ولم تأكل ام ) بأسمك اللهم(.
 سنتين وعدة اشهر. عة؟س: كم استمرت المقاط

 بيعتا العقبة
 بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة األولى

  : التقى النبي محمد )ص(  11السنة
بأفراد من األوس و الخزرج 

 وأستمعوا إلى دعوته وآمنوا به.
  وعندما وصلوا الى يثرب نشروا

 تعاليم الدين االسالمي.
  في السنة التالية قدم   للدعوة 12وفي

مد )ص( وفد من األوس و للنبي مح
 الخزرج.

  رجل. 12عددهم 
 .بايعوا النبي محمد سرا في العقبة 
رسل النبي ) مصعب بن عمير( الى يثرب أ

ن الكريم ويشرح لهم تعاليم آليعلمهم القر
 االسالم.

  : للدعوة 18السنة 
  رجع )مصعب بن عمير( من يثرب إلى مكة في موسم

 الحج.
 ( رجل38رجع مع مصعب بن عمير ) ( أمرأة.2و ) 
  التقى هؤالء مع النبي بنفس المكان )العقبة( وبايعوا

 الرسول على االسالم.
  طلبوا من الرسول القدوم إلى يثرب، وضمنوا له ان

 يحموه بعد وصوله الى مدينتهم. 
 .عرفت هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية أو الكبرى 
 ؟ما نتائج البيعة بالنسبة لمستقبل الدعوة االسالمية 
 .عرف أول انتشار لها خارج مكة 

 .اكتسب الرسول له انصار 

 .مكان يلجا اليه المسلمون عن أذى قريش 
 الهجرة الى المدينة )يثرب(

 .الحظت قريش هجرة المسلمين الى يثرب 

 المسلمون فيها ويعودوا أقوياء الى مكة. خشيت أن يتجمع 

 .قرروا قتل الرسول االعظم 

  وصل الخبر الى الرسول ادر داره خفية بصحبة ابي بكرفغ  )تاركا االمام علي )ع
 في فراش النبي.

 .استقبل أهل يثرب النبي محمد )ص( واطلق على المدينة اسم المدينة المنورة 

  م( بداية التقويم الهجري.322ربيع األول من سنة  12شكلت هجرة النبي ) يوم االثنين 

 هجرة ال



 

 ولى. دولة األسالم األ –المدينة المنورة  
 س: اين قامت دولة االسالم األولى ؟ 

 في يثرب والتي اطلق عليها اسم ) المدينة المنورة ( بعد قدوم النبي )ص( اليها.
 س: ظهرت مصطلحات جديدة مثل :

 (103) انظري المصطلحات ص  االمة ، األنصار ، المهاجرين
 

 دينة ؟س: ما األسس التي قامت عليها وحدة المجتمع االسالمي في الم
 المساواة 
 االيمان باهلل ورسولة 
 تطبيق فرائض االسالم 
 .االلتزام بالدفاع عن المدينة من اي خطر 

 
 س: اذكري نتائج وحدة المسلمين في المدينة المنورة؟

 .اصبح المسلمون اكثرية 
 .اصبح للمسلمين مكان يحتمون فيه من أذى قريش 
 .نشر الدعوة االسالمية للقبائل المجاورة 

 
 اول مسجد في االسالم هو مسجد قباء.د : المسج

 س: ما دور المسجد ؟
 للصالة  
  مركز للسلطة حيث يجتمع فيه الرسول مع المسلمين لتشاور في األمور

 المهمة.
 .لتعزيز الوحدة االجتماعية والسياسية 

 
 المؤاخاة : " انما المؤمنون أخوة"

 ين جميعا.حيث آخى بين المهاجرين واالنصار، والمؤخاة بين المسلم
 فاصبحت المؤخاة اقوى من رابطة الدم.

 الصحيفة )دستور االمة(: 
o .تنظيم حياة المسلمين 
o .تعريف المسلمين بواجباتهم تجاه المجتمع والدولة 
o  الوالء لألمة بدل القبيلة. لم تتجاهل الصحيفة اليهود بالمدينة ، فقد ضمت

لدخول باالسالم. لهم لهم حرية المعتقد. وتركت المجال مفتوح لمن احب ا
 .حقوق وواجبات مثل المسلمين

لدّي واجب 
بيتي



 

 

 االسالم يوحد شبه الجزيرة العربية 
 ( الجهاد في االسالم 1)

 بالحوار س: بداية الدعوة االسالمية كيف كانت؟

اآلية ) ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، 
 وهو اعلم بالمهتدين( سورة النحلان ربك هو اعلم ببمن ظل عن سبيله 

 س: كيف نشر الرسول االعظم الدعوة االسالمة بالحوار؟

o .خاطب عقول الجميع بالمنطق والحجة واالقناع 
o .ترك حرية المعتقد لليهود مقابل االلترزام بالعهود والمواثيق 

 س: لماذا اتجه الرسول للجهاد؟

 الى الجهاد. بعدما تطمن الرسول الى قوة المسلمين أعلن تحولة

 س: اذكري بعض االيات التي تحث على الجهاد ؟

 )اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن اهلل على نصرهم لقدير( سورة الحج

 س: ما المبادىء واالسس التي قام عليها الجهاد في االسالم؟

o .الجهاد فرض واجب على المسلمين 
o لعطاء والتضحية دفاعا عن العقيدةتحفيزهم على ا 

 قارني بين السريا و الغزوات؟س: 

 الغزوات السرايا
o  مجموعة من المقاتلين ال يقودها الرسول

ــة بـل يوكل امر قيادتها الى أحد   بنفسـ
 االنصار أو المهاجرين.

o )مفردها ) سرية 
o   ــهر الثامن ــريـة كانت في الشـ اول سـ

 للهجرة.

مجموعة من المقاتلين 
 يقودهم الرسول )ص( بنفسة.

 مفردها ) غزوة(
 غزوة. 23لغزوات عدد ا

 
 
 



 

  االسالم يوحد شبه الجزيرة العربية

( غزوتا بدر وأحد 2)  

 

عدد  السبب النتائج
 المقاتلين

الغزوة  المكان القائد
 والسنة

  ــار انــــتصــــ
ــلــمــين  الــمسـ
ــر  وتحقيق نصـ

 كبير.
  ــارة خســـــــ

 المشركين.
    ــد ــائ ــل ق ــت ق

ــركين )  المشـ
 ابو جهل(.

  قتــل أكثر من
( قتيــل من 30)

 المشركين.

  الرسول بمرور علم
قافلة لقريش قادمة 
ــام، وعلى  من الشــ
راسها )ابوسفيان بن 

 حرب(.
    ــول فـخـرج الرسـ

ــة   ــابـ وأصـــــحـ
 ألعتراضها.

  ،لكن ابو سفيان علم
ــتنجـد بمكة.    فـاسـ
 فجاء جيش من مكة.

من  30
المهاجرين 

 230و
 لالنصار

(810)  

+ 

ألف من 
 المشركين

 المسلمون
 )الرسول(

 

 

 

+ 

 المشركين
 )ابوجهل(
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 س: عللي:
 حظيت معركة بدر بأهمية كبيرة في تاريخ االسالم؟ .1
 .اول صدام مسلح يخوضة المسلمون ضد عدو يفوقهم عددا 
 .المقدرة القيادية للرسول االعظم 
 .تمسك المسلمون بعقيدتهم 
 .الغنائم 

 إجالء الرسول قبيلة ) القينقاع( اليهودية من المدينة؟ .2

 لمواثيق مع المسلمين.خيانتها ا 

 
 
 
 
 

 



 

عدد  السبب النتائج
 المقاتلين

الغزوة  المكان القائد
 والسنة

  انتصــار المســلمين في
البــدايــة ثم انهزامهم) 
ــياع   ــبب عدم االنص بس
الوامر  الرسول االعظم 
وترك الرماة اماكنهم 

) 

  ــكرية في انهزام المشـ
ــر و   ــادىء االمـ بـ

 انتصارهم في النهاية.

 (30  ــهــيــد مــن ( شــ
ــلــمين  منهم )  الـمسـ

ــد    ــب ــن ع ــزة ب ــم ح
 المطلب(.

  بسبب هزيمة
المشــركين 
ــزوة   ــي غ ف
بــدر الكبرى، 
ــارعوا  فســ
العـداد حملة  
لألنتقام ورد 
االعتبــار الى 
ــة بــين  مــك

 القبائل.

(- )
 المسلمين

 

+ 

 

( األف 8)
من 

 المشركين

 المسلمون
 )الرسول(

 

 

 

+ 

 المشركين
حد )ابوسفيان(
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 النهم خططوا لقتلة.       رسول يهود بني النضير من المدينة ؟ابعد العللي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 حد شبه الجزيرة العربيةواالسالم ي
 ( غزوتا الخندق والحديبية 8)
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سبب تسميتها  السبب القادة
 باالحزاب

 النتائج

 المسلمين
)الرسول 
 االعظم(

+ 
 المشركين
 )ابوسفيان(

   ارادت قـريــش غزو
الـمــديـنــة الـمنورة،    
فجهزت حملــة كبيرة 

 لغزو المدينة.
  )ــول )ص علم الرسـ

 بحملة قريش للمدينة.

ــتركوا مجموعة  اشـ
من القبائل و كذلك 
ــير   يـهود بني النضـ
ــول  لمحــاربــة الرسـ

 )ص(

انتصار 
 المسلمين
هزيمة 

 المشركين

 س: لماذا اطلق على غزوة الخندق بهذا االسم؟
 وا خندق شمال المدينة.الن المسلمين حفر

 س: عللي هزيمة المشركين امام المسلمين؟
 )شهرا واحد(.طول فترة حصارهم للمدينة.8   حلول فصل الشتاء..2 قلة المؤونة..1

 س: هل استشار الرسول )ص( اصحابة فيما يفعل مع المشركين من قريش؟
في أشاروا عليه بحفر خندق حول المدينة يحميها من قريش، وكان الرسول يعمل 

 حفل الخندق بنفسة.
 س: عللي : حفر الخندق بشمال المدينة؟

 الن باقي جهاتها محصنة بالجبال او البيوت والنخيل.
 شهرا واحدا.   س: كم دام حصار المشركين للمسلمين في المدينة المنورة؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م323 -هـ 3غزوة الحديبية : 
 عللي: توجه الرسول إلى مكة ألداء العمرة وزيارة الحرم؟

 لكي ال يدع إلى قريش وحلفائها العودة إلى قتالة.
 نعم منعود من الدخول  س: هل حاول المشركون منع الرسول من الدخول الى مكة؟

 عثمان بن عفان   س: من الذي ذهب للتفاوض مع المشركين؟
هي البيعة على الجهاد بين يدي رسول اهلل من تحت الشجرة عندما تأخر عثمان   س: عرفي بيعة الرضوان؟

 ن.عن الرجوع للمسلمين وإشاعة قتله بين المشركي
كال لم تحدث حربن الن قريش خافت أن تتجدد الحرب ،   س: هل حدثت حرب بين االطراف؟ ولماذا؟

 يف احلديبية وانتهت بالصلح. فأخلت سبيل عثمان و جرت مفاوضات بين الطرفين
 س: اذكري نتائج صلح الحديبية؟

 .اعتراف مشركين قريش بقوة المسلمين 
 .النصر السياسي الكبير للمسلمين 
 االسالم اثنان من كبار رجاالتها وهم ) خالد بن الوليد و عمرو بن العاص(. اعتنق 



 

 ( االسالم يوحد شيه الجزيرة العربية33)
 (33( من خيبر إلى مؤته ص )3)
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 النتيجة السبب االطراف
المسلمين  بقيادة 

 الرسول )ص(
+ 

 اليهود في الحجاز

قرر الرسول وضع حد لخطر 
اليهود في الحجاز، لما 

يبيتونه من نية للهجوم على 
 المدينة.

 .تساقط حصون اليهود 
  السماح ألهل خيبر

بالبقاء في اراضيهم 
طون نصف بشرط يع

 محاصيلهم للمسلمين
 م )كتب الرسول إلى الملوك واالمراء(.323 -هـ3

 .بعد التخلص من خطر اليهود وانكفاء قريش 
  ،وجه الكتب الى رؤساء القبائل العربية، والى ملوك الدول المجاورة

 ودعوتهم لالسالم.
 :اجاب بعضهم بالحسنى، والبعض االخر اساء معاملة المبعوثين مثل 

o رى حيث مزق كتاب الرسول و طرد موفده.ملك كس 

o  .والغساسنة قتلوا الموفد اثناء عودتة من الشام 
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 النتيجة السبب االطراف المكان
شام

 ال
ف

طرا
 بأ

تة
مؤ

 
 المسلمين

 )ثالثة آالف(
+ 

 البيزنطيين

بسبب مقتل 
موفد المسلمين 

على يد 
 الغساسنة.

 طيينانتصار المسلمين على البيزن. 
  استشهادمن المسلمين كل من زيد

بن حارثة، جعفر بن ابي طالب، 
 عبداهلل بن رواحة.

 .مهدت الطريق الى الشام 

  اعتبرها المسلمون خطوة اولى في
حركة الفتوح خارج شبه الجزيرة 

 العربية.
 س: اذكري القادة الذين حملوا الراية للحرب؟

 خالد بن الوليد.3  ن رواحة.عبداهلل ب.8   جعفر بن ابي طالب،.2   حارثة،زيد بن .1
 سيف اهلل    س: ماذا اطلق الرسول االعظم على خالد بن الوليد؟

الن قريش ظنت ان غزوة مؤتة اضعفت  عللي : قريش نقضت الصلح مع المسلمين؟
 هالمسلمين، حيث ساندت قبيلة بكر في هجومها على قبيلة خزاع

 بر إلى مؤتهمن خي



 

 إلسالم يوحد شبه الجزيرة العربيةا
 حجة الوداع ( فتح مكة و 3)

 س:   لماذا قرر الرسول)ص( فتح مكة؟ أو ما هي أسباب فتح مكة؟
 بسبب نقض قريش لصلح الحديبية إعالنا للحرب على الرسول )ص(.

 س: هل استطاع أهل قريش إعالن الحرب؟
ال، الن الرسول لم يدع لهم فرصهم ليكون جيشهم؛ بل فاجأهم الرسول )ص( 

(2المسلمين( مستند) بحملة مكونة من )عشرة آالف من  

 س:  هل أعلن أبو سفيان إسالمه؟
نعم، عندما علم بصعوبة مواجهة هذه الحملة، فخرج إلى المدينة بصحبة العباس 

 بن عبد المطلب للقاء الرسول، وهناك أعلن إسالمه.
 س: كيف فتح الرسول )ص( مكة؟

 دخل الرسول )ص( مكة دون مقاومة تذكر. .أ

 ة األصنام منها.أمر بإزالج.      طاف حول الكعبة. .ب

 س: ما هي نتائج فتح مكة؟  
 بدأ عهد اإلسالم.ب.      انهارت قلعة الوثنية في شبه الجزيرة العربية. .أ

 س: المعارك بعد فتح مكة هي:
 غزوة تبوكب.            غزوة حنين .أ

 النتائج األسباب األطراف السنة الغزوة
غزوة 
 حنين

 هـ3
 م323

قبيلتي ثقيف  -
 وهوازن

الرسول  -
 )المسلمين(

تحرك ثقيف  -
وازن إلى وه

 وادي حنين

دخول قبيلة ثقيف  -
 وهوازن في اإلسالم.

غزوة 
 تبوك

 هـ 3
 م380

 بيزنطيين -

الرسول  -
 )المسلمين(

تجمع  -
البيزنطيين 

 لغزو المسلمين

عقد معاهدة مع أهل  -
 تبوك.

اهتمام الرسول )ص(  -
بالشام و رغبته في 
ضم قبائلها العربية 

 في اإلسالم.
الن الرسول اعلن قرب وفاته عندما  االسم؟س: لماذا عرفت )حجة الوداع( بهذا 
  38هـوعمره 11ربيع األول  12ألقى خطبة الوداع وتوفى النبي في 



 

 (2لملك حمد بن عيسى آل خليفة )ا الدرس الخامس
 س: ما الذي سعى اليه الملك بعد توليه الحكم؟

 تحقيق حياة كريمة ومتطورة في مختلف الشؤون وفي كافة ميادين الحياة.
 : ما اهم االنجازات التي حدثت في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟س

 ثانيا: المجال االقتصادي اوال: المجال السياسي
 اقرار التعديالت الدستورية .1

 االستفتاء على ميثاق العمل الوطني .2

إجراء االنتخابات للمجالس البلدية و  .8
 النيابية

 تأسيس المحكمة الدستورية .3

النيابية وتفعيل إعادة اطالق الحياة  .3
 المجلس الوطني 

إطالق حرية العمل الجمعياتي  .3
 وتوسيع نطاق المشاركة السياسية .

نفذت الدولة العديد من المشاريع  .1
 -الكبرى مثل:

 المرفأ المالي .أ

 جزر امواج .ب

 حلبة البحرين الدولية .ت

 واالدارية تأسيس ديوان الرقابة المالية .2

 تهيئة البنية التحتية الالزمة .8

 وم الجمركيةتخفيض الرس .3

 تطوير المصارف .3

 تنويع مصادر الدخل .3

حماية الموارد الطبيعية و الحياة  .3
 الفطرية

تعزيز االنفتاح االقتصادي على العالم  .3
 الخارجي

 رابعا: المجال االجتماعي ثالثا: المجال البشري
 الصحة .1

انشاء العديد من المستشفيات و  .أ
 المراكز الصحية

 تدريب الكوادر الصحية .ب

 احة العالجيةتنشيط السي .ت

بناء أحدث المؤسسات االستشفائية  .ث
التخصصية من خالل )مستشفى 

 الملك حمد التخصصي (

 
 
 
 

تخطيط االنشطة والخدمات  .1
 االجتماعية لجميع أفراد المجتمع .

 تنفيذ مشاريع لالم والطفل واالسرة  .2

يير المتعلقة بصرف اوضع المع .8
 المساعدات االجتماعية 

 للمعاقين  تقديم خدمات .3

رفع مستوى االفراد ذوي الدخل  .3
 المحدود  

تطوير المجتمع وتحقيق التماسك  .3
 االجتماعي 

 
 



 

 التعليم .2

 الزامياالساسي جعل التعليم  .أ

التعليم في المدارس الحكومية  .ب
 مجاني

إناث –تعميم التعليم للجميع )ذكور  .ت
) 

دمج ذوي االحتياجات الخاصه في  .ث
 المدارس الحكومية 

ة دوان وذي دمج فئات متالزم .ج
االحتياجات الخاصة واالعاقة الذهنية 

واالعاقة الجسدية والبصرية 
 واالعاقة السمعية وفئات التوحد

تأسيس مشروعات تطويرية مثل ) .ح
عداد المعلمين /مديري كليات ال

المدارس /تطوير التعليم الفني 
 والمهني /توسيع التعليم العالي .

تطوير أحدث وسائل التكنلوجيا  .خ
تمكين الرقمي /استحداث كمشروع ال

المركز االقليمي لتكنلوجيا 
المعلومات واالتصال /اطالق جائزة 

اليونيسكو  –جاللة الملك حمد 
العالمية الستخدام تكنلوجيا 

 المعلومات واالتصال (

 م بالتعليمنتيجة االهتما
التمدرس في حققت أعلى نسبة  -1

 %100بالمرحلة االبتدائية 
حسب تقرير 2،33انخفضت االمية الى 

 اليونسكو 

 العمل و التدريب .8

بحرنة الوظائف في القطاع العام و  .أ
 الخاص

تنمية الموارد البشرية مع الهيئات و  .ب
 المنظمات االقليمية و الدولية

 :المرأة
تقلدها العديد من المناصب الوزارية  .1

 والرسمية

مشاركتها في عمليات صنع وسعت  .2
 القرار

اسهاماتها المتميزة في مختلف  .8
المجاالت السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

 امج تمكين من خالل بر
 الشباب و الرياضة:

عن طريق استثمار طاقات الشباب و توجيهها 
 الى ماهو مفيد ونافع من خالل :

 البرامج الرياضية .1

 النشاطات الشبابية .2

 االندية .8

 المراكز الشبابية .3

 برامج لجميع الفئات العمرية  .3

 برامج رياضية /ثقافية /الترويحية . .3

 
 المؤسسات الخيرية الملكية :

 نجازات على صعيد محلي ودولي ()ا
اعمال تطوعية له دور انساني واجتماعي  -1

 واقتصادي 
كفالة االيتام والمسنين /ذوي االحتياجات  -2

 الخاصة /االرامل وااليتام .
تقديم المساعدة التعليمية والصحية -8

 واالجتماعية
 تخفيف االعباء عن االسر المحتاجة  -3
ة المشاريع المساهمة في انشاء وتنمي -3

 االجتماعية والخيرية غير الربحية 
معوقين –رعاية الطفولة  -االيتام –)كدور 

 مراكز للتأهيل الصحي (–
 إنشاء مشاريع صغير  ومتوسطه  -3



 

 االسكان .3

 استكمال بناء مدينة زايد .أ

 انشاء مدن سكنية جديدة  .ب

ارست نظام االقراض الميسر   .ت
 االجتماعي

 والنتيجة

بن سلمان آل خليفة حصل الشيخ خليفة 
على جائزة الشرف لالنجاز المتميز في 

مجال التنمية الحضرية واالسكان من قبل 
 االمم المتحدة.

 

تخصيص أراضي للمشاريع االجتماعية  -3
 .والخيرية  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التربية للمواطنة
 دولة القانون –مملكة البحرين 

 بالقوانيين.المجتمعات البشرية حياتها؟  س: بماذا نظمت
 ؟القانونس: ما فائدة القانون 

 ينظم حياة البشر .1

 ينظم العالقات بين الناس و السلطة .2

 حماية حقوق االفراد دون تمييز طائفي او تفريق عنصري. .8

 س: من الذي يضع هذه القوانين؟
الدولة الذ يعتبر يضع هذه القوانين ممثلو الشعب في البرلمان استنادا الى دستور 

 القانون األعلى في البالد.
لحماية حقوق األفراد حتى يعيش الجميع في أمان  س: لماذا توضع القوانيين؟

 وأطمئنان.
 اوال : مقومات القانون

 س: اذكري مقومات دولة القانون؟
 وجود دستور .1

 الفصل بين السلطات .2

 االعتراف بحقوق االفراد وحرياتهم .8

 خضوع السلطات للقانون .3

 تدرج القواعد القانونية .3

 تنظيم الرقابة القانونية .3
 س: على ماذا يقوم نظام الحكم؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

السلطات

القضائية التشريعية

الملك

المجلس الوطني

التنفيذية

الملك

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

 المحاكم 



 

 السلطة التنفيذيةأوال: 
 رئيس الوزراء الملك

 راس الدولة .1

 الممثل الرسمي لها .2

 ذاته مصونة ال تمس .8

 الحامي االمين للدين و الوطن .3

 رمز الوحدة الوطنية .3

يحمي شرعية الحكم و سيادة  .3
 الدستور

 حقوق االفراد و الهيئات يرعى .3

 يرأس عدة وزارات .1

 يقوم بوضع السياسة العامة للحكومة .2

 متابعة تنفيذها .8

 االشراف على سير العمل في الجهاز الحكومي .3

 
 مجلس الوزراء

يتألف من رئيس الوزراء و عدد من  .1
 الوزراء

 يمثلون وزارات الدولة .2

 يعين هذا المجلس بأمر من الملك .8
 

 ائيةثانيا: السلطة القض
 السلطة القضائية السلطة التشريعية

 يتوالها الملك و المجلس الوطني .1

يتالف المجلس الوطني من مجلس  .2
 الشورى والنواب

عضوا،  30يتالف مجلس الشورى من  .8
 )معين(.

عضوا،  30يتألف مجلس النواب من  .3
 )منتخب(

 
 س: ما الذي يقوم به المجلس الوطني؟

 .سن القوانين1
 قرارها.تصدر القوانين بعد ا

تتولى السلطة القضائية  .1
 المحاكم

تصدر االحكام القضائية  .2
 بأسم الملك

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ثالثا: مبدأ فصل السلطات
 س: ما المقصود بفصل السلطات؟

 استقالل السلطات الثالثاء
 : مميزات مبدأ الفصل بين السلطات؟س

 حماية الحريات و تحقيق العدل و المساواة ومنع االستبداد .1

 لة وإتقانهاحسن اداء وظائف الدو .2

 ضمان احترام مبدأ سيادة القانون .8
 الئحة القوانين و القضاء في مملكة البحرين و هيئاتها:

 القضاء المدني: .1

  الفصل بين المنازعات المدنية ذات العالقة بالحقوق الشخصية و المعامالت
 المالية و التجارية

 القضاء الشرعي: .2

 يفصل في مسائل االحوال الشخصية 

 :القضاء االداري .8

  يفصل في المنازعات التي تكون في الدوائر الحكومية و الوزارات طرفا
 فيها

 القضاء العسكري: .3

  يفصل في قضايا العسكريين من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني و االمن
 العام المتهمين بارتكاب مخالفات او اعتداءات

 المحكمة الدستورية: .3

 ن، و الفصل في المنازعات تضمن سالمة التشريع، و الرقابة على القواني
 المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح

 المجلس االعلى للقضاء: .3

 االشراف على حسن سير العمل في المحاكم 

 محكمة التمييز: .3

 الحكم على القضايا التي تحول من المحاكم االخرى بموجب القانون. 

 
 


