
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7social                   

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

https://almanahj.com/bh/7social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الصف األول اإلعدادي

)2(الخلفاء الراشدون
/ ھـ23 - 13( 

الدرس 

الصف األول اإلعدادي–المواد االجتماعیة 



األھــــــــــــداف
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.أھم اإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب

.الخطاب مسألة الخالفة من بعده یبّین معالجة الخلیفة عمر بن

:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.الخطاب مسألة الخالفة من بعده یبّین معالجة الخلیفة عمر بن

.یثّمن إنجازات الخلیفة عمر بن الخطاب

األھــــــــــــداف
یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

1

2

أھم اإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب یعّدد

یبّین معالجة الخلیفة عمر بن

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

یبّین معالجة الخلیفة عمر بن2

یثّمن إنجازات الخلیفة عمر بن الخطاب2



الراش�دین استكمل الخط الزمن�ي ب�أن تض�ع علی�ھ ت�اریخ ب�دء والی�ة ك�ل م�ن الخلف�اء 
، عثم��ان ب��ن عف��ان )ھ��ـ13(، عم��ر ب��ن الخط��اب 

، م�ع العل�م أن ك�ل س�نتیمتر واح�د عل�ى الخ�ط ، م�ع العل�م أن ك�ل س�نتیمتر واح�د عل�ى الخ�ط 

علي بن أبي طالبعثمان بن عفان
ھـ35

استكمل الخط الزمن�ي ب�أن تض�ع علی�ھ ت�اریخ ب�دء والی�ة ك�ل م�ن الخلف�اء 
، عم��ر ب��ن الخط��اب )ھ��ـ11(أب��و بك��ر الص��دیق : األربع��ة

، م�ع العل�م أن ك�ل س�نتیمتر واح�د عل�ى الخ�ط )ھ�ـ35(، علي بن أب�ي طال�ب )ھـ23( ، م�ع العل�م أن ك�ل س�نتیمتر واح�د عل�ى الخ�ط )ھ�ـ35(، علي بن أب�ي طال�ب )ھـ23(
.الزمني یعادل سنتین

عثمان بن عفانعمر بن الخطابأبو بكر الصدیق
ھـ23 ھـ13 ھـ11



اتخذ الخلیفة عمر بن الخطاب لنفسھ لقب أمیر المؤمنین، وحمل الخلفاء 

.یعتبر المؤرخون عھده من أعظم عھود اٍإلسالم.یعتبر المؤرخون عھده من أعظم عھود اٍإلسالم

ما أبرز اإلنجازات التي حققھا الخلیفة عمر بن الخطاب؟
أبرز اإلنجازات

التقویم الھجريالشورىتنظیم اإلدارة

أبرز اإلنجازات

اتخذ الخلیفة عمر بن الخطاب لنفسھ لقب أمیر المؤمنین، وحمل الخلفاء 
.من بعده ھذا اللقب

یعتبر المؤرخون عھده من أعظم عھود اٍإلسالم: علّل یعتبر المؤرخون عھده من أعظم عھود اٍإلسالم: علّل

. نظًرا إلى اإلنجازات التي حققھا

ما أبرز اإلنجازات التي حققھا الخلیفة عمر بن الخطاب؟
أبرز اإلنجازات

تنظیم اإلدارةتنظیم الجیشالفتوحات الكبرى

أبرز اإلنجازات



.االنتصار على البیزنطیین في معركة الیرموك

.االنتصار على الفرس في معركتي القادسیة ونھاوند

.أھلھا األمانوإعطاء المقدس  .أھلھا األمانوإعطاء المقدس 

الفتوحات الكبرى  : أوًال   

االنتصار على البیزنطیین في معركة الیرموك. 1 

االنتصار على الفرس في معركتي القادسیة ونھاوند. 2 

.فتح الشام والعراق ومصر. 3 

المقدس تسلّم الخلیفة مفاتیح بیت . 4  المقدس تسلّم الخلیفة مفاتیح بیت . 4 



آسیا؟ما المناطق التي تم فتحھا في . 1 

التوسع في بالد فارس، العراق، الشام، بیت المقدس  التوسع في بالد فارس، العراق، الشام، بیت المقدس 

إفریقیا؟ما المناطق التي تم فتحھا في . 2 

مصر، برقة، طرابلس 

.  لون مفتاح الخریطة بما یناسب. 3  .  لون مفتاح الخریطة بما یناسب. 3 

الفتوحات الكبرى  : أوًال   

).ھـ 23- 13(خریطة الفتوح في عھد عمر بن الخطاب . 1 



:االھتمام بتنظیم الجیش والجبھات العسكریة من خالل
.إعفاء المقاتلین من االشتغال بالتجارة والزراعة والحرف

.صرف الرواتب والعطاء للمقاتلین وجعلھم متفرغین للقتال

:االھتمام بتنظیم الجیش والجبھات العسكریة من خالل

.جیش منظم ومتفرغ للجھاد بعیًدا عن االنشغال بأعمال أخرى

تنظیم الجیش: ثانیًا  
االھتمام بتنظیم الجیش والجبھات العسكریة من خالل 

إعفاء المقاتلین من االشتغال بالتجارة والزراعة والحرف. 1 

صرف الرواتب والعطاء للمقاتلین وجعلھم متفرغین للقتال. 2 

:النتیجة 

االھتمام بتنظیم الجیش والجبھات العسكریة من خالل 

جیش منظم ومتفرغ للجھاد بعیًدا عن االنشغال بأعمال أخرىللمسلمین أصبح  



:عمل عمر بن الخطاب على تنظیم الدولة وذلك بسبب:عمل عمر بن الخطاب على تنظیم الدولة وذلك بسبب
.توّسع الدولة اإلسالمیة من الغرب إلى برقة وطرابلس الغرب، ومن الشرق إلى بالد فارس

.استحدث الدیوان الذي نظم الشؤون المالیة والعسكریة

.تعدد مصادر بیت المال بفعل الفتوحات من غنائم وزكاة وجزیة وخراج

أبقى على المدینة المنورة عاصمة للدولة اإلسالمیة، وقسم األقالیم إلى والیات، لكل منھا واٍل 

تنظیم اإلدارة  : ثالثًا  
عمل عمر بن الخطاب على تنظیم الدولة وذلك بسبب.1 عمل عمر بن الخطاب على تنظیم الدولة وذلك بسبب.1

توّسع الدولة اإلسالمیة من الغرب إلى برقة وطرابلس الغرب، ومن الشرق إلى بالد فارس. أ 

استحدث الدیوان الذي نظم الشؤون المالیة والعسكریة.2 

تعدد مصادر بیت المال بفعل الفتوحات من غنائم وزكاة وجزیة وخراج. ب 

أبقى على المدینة المنورة عاصمة للدولة اإلسالمیة، وقسم األقالیم إلى والیات، لكل منھا واٍل . 3 
. یدیرھا



.اعتمد الخلیفة عمر في أمور الحكم على الشورى، واستشار الصحابة في األمور المھمة.اعتمد الخلیفة عمر في أمور الحكم على الشورى، واستشار الصحابة في األمور المھمة

عالج مسألة الخالفة فاختار ستة من كب�ار الص�حابة، وطل�ب إل�یھم التش�اور فیم�ا بی�نھم واالتف�اق 

من ھم الستة الذین اختارھم عمر بن الخطاب الختیار خلیفة من بعده؟ من ھم الستة الذین اختارھم عمر بن الخطاب الختیار خلیفة من بعده؟ 

عثم��ان ب��ن عف��ان، عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، الزبی��ر ب��ن الع��وام، طلح��ة ب��ن عبی��د هللا، س��عد ب��ن أب��ي 

الشورى: رابًعا  
اعتمد الخلیفة عمر في أمور الحكم على الشورى، واستشار الصحابة في األمور المھمة.1 اعتمد الخلیفة عمر في أمور الحكم على الشورى، واستشار الصحابة في األمور المھمة.1

عالج مسألة الخالفة فاختار ستة من كب�ار الص�حابة، وطل�ب إل�یھم التش�اور فیم�ا بی�نھم واالتف�اق . 2 
. على واحد منھم لیتولى الخالفة من بعده

من ھم الستة الذین اختارھم عمر بن الخطاب الختیار خلیفة من بعده؟  -  من ھم الستة الذین اختارھم عمر بن الخطاب الختیار خلیفة من بعده؟  - 

عثم��ان ب��ن عف��ان، عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، الزبی��ر ب��ن الع��وام، طلح��ة ب��ن عبی��د هللا، س��عد ب��ن أب��ي : ھ��م 
.وقاص وعبد الرحمن بن عوف



.كان العرب قبل اإلٍسالم یؤرخون باألحداث التي تطرأ علیھم، مثل عام الفیل، یوم الفجار وغیرھا.كان العرب قبل اإلٍسالم یؤرخون باألحداث التي تطرأ علیھم، مثل عام الفیل، یوم الفجار وغیرھا

.ھـ اعتماد تاریخ خاص بالمسلمین

.الھجرة النبویة إلى یثرب بدایة لھذا التاریخ

.التقویم اإلسالمي األشھر القمریة أساًسا للسنة الھجریة

.م644/ ھـ23عمر بن الخطاب في عام 

التقویم الھجري: خامًسا  
كان العرب قبل اإلٍسالم یؤرخون باألحداث التي تطرأ علیھم، مثل عام الفیل، یوم الفجار وغیرھاكان العرب قبل اإلٍسالم یؤرخون باألحداث التي تطرأ علیھم، مثل عام الفیل، یوم الفجار وغیرھا

ھـ اعتماد تاریخ خاص بالمسلمین17عمر بن الخطاب في العام قّرر - 

الھجرة النبویة إلى یثرب بدایة لھذا التاریخجعل - 

التقویم اإلسالمي األشھر القمریة أساًسا للسنة الھجریةاتخذ - 

نھایة والیة الخلیفة عمر بن الخطاب  

عمر بن الخطاب في عام اغتال أبو لؤلؤة المجوسي الخلیفة 



:أمام العبارات الخاطئة فیما یلي) (أمام العبارات الصحیحة وعالمة 













اُْسُتْحدث الدیوان الذي نظم الشؤون المالیة والعسكریة.

أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) (ضع عالمة 



:في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب

اُْسُتْحدث الدیوان الذي نظم الشؤون المالیة والعسكریة.

 جیش منظم متفرغ للجھادللمسلمین أصبح.

انتصر المسلمون على الفرس في معركة الیرموك.





اُْعُتِمدت الشورى في أمور الحكم.

انتصر المسلمون على المرتدین في عقرباء.







نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 


