
 

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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عثمان بن عفان  )3(الراشدون
) 655 -644/  ھـ

42الدرس 

الصف األول اإلعدادي

الراشدونالخلفاء 
ھـ23-35( 

الدرس 

الصف األول اإلعدادي–المواد االجتماعیة 



األھــــــــــــداف
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.عثمان بن عفانأھم اإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة 

.جمع القرآن الكریم یفسر حرص الخلیفة عثمان بن عفان على

:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.جمع القرآن الكریم یفسر حرص الخلیفة عثمان بن عفان على

.عثمان بن عفان

األھــــــــــــداف
یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

1

2

أھم اإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة  یعّدد

یفسر حرص الخلیفة عثمان بن عفان على

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

یفسر حرص الخلیفة عثمان بن عفان على2

عثمان بن عفانیثّمن إنجازات الخلیفة 2



استكمل الخط الزمن�ي ب�أن تض�ع علی�ھ ت�اریخ ب�دء والی�ة ك�ل م�ن الخلف�اء الراش�دین 
، 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 

عثمان بن عفان
ھـ35

علي بن ابي طالب

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

عمر بن الخطاب
ھـ23 ھـ13 ھـ11

أبو بكر الصدیق



:بن عفان بـ عثمان

القرآن جمع الفتوحات توسع 

ثالًثا ثانًیا

عثمان الخلیفةتمیز عھد 

توسع بناء االسطول

اوًال 



بناء األسطول
.لم ینتھ الخطر البیزنطي على المسلمین بالرغم من ھزائمھم البریة.لم ینتھ الخطر البیزنطي على المسلمین بالرغم من ھزائمھم البریة

.  أمر الخلیفة عثمان بن عفان والي الشام معاویة بن أبي سفیان ببناء أسطول بحري قوي

بنى معاویة األسطول  وتمكن من غزو جزیرة قبرص 

ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري بقیادة والي مصر          ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري بقیادة والي مصر          

بناء األسطول          
 لم ینتھ الخطر البیزنطي على المسلمین بالرغم من ھزائمھم البریة

اوًال 

 لم ینتھ الخطر البیزنطي على المسلمین بالرغم من ھزائمھم البریة

 أمر الخلیفة عثمان بن عفان والي الشام معاویة بن أبي سفیان ببناء أسطول بحري قوي

  بنى معاویة األسطول  وتمكن من غزو جزیرة قبرص

  ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري بقیادة والي مصر          31عام   ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري بقیادة والي مصر          31عام
.عبدهللا بن سعد بن أبي السرح



:عفانفي عھد الخلیفة عثمان بن 

.ھـ، وعقد معاھدات مع أھلھا25سنھ نجح حبیب بن سلمة الفھري في فتح مدن أرمینا 

.في الشرق فُتحت كرمان وسجستان في عمق اإلمبرطویة الفارسیة المنھارة

. غربا حاولت قوات المسلمین التقدم في إفریقیة بقیادة عبدهللا بن سعد بن أبي السرح

توسع الفتوحات       ثانًیا

في عھد الخلیفة عثمان بن 

نجح حبیب بن سلمة الفھري في فتح مدن أرمینا  

في الشرق فُتحت كرمان وسجستان في عمق اإلمبرطویة الفارسیة المنھارة 

غربا حاولت قوات المسلمین التقدم في إفریقیة بقیادة عبدهللا بن سعد بن أبي السرح 



انطالق���ا م���ن الخریط���ة، إل���ى الفتح اإلسالمي في عھد عثمان بن عفان 
أی�������ن وص�������لت الفتوح�������ات 
اإلسالمیة في عھد عثمان ؟

: في أسیا • : في أسیا •
.فتحت أرمینا -1•
.فتحت كرمان وسجیستان -2•

:  فریقیةإفي •
أنتصر المسلمون على • أنتصر المسلمون على •

.سبیطلةالبیزنطیین في معركة 

 

الفتح اإلسالمي في عھد عثمان بن عفان 



.القرآنأسباب جمع 

.اختالف القراء في تالوة القرآن الكریم•

.اختالف اللھجات بین القبائل العربیة•.االمصارانتقال قبائل عربیة الى 

.استجابة الخلیفة عثمان إلى نصیحة الصحابي حذیفة بن الیمان بتدوین القرآن 

.سواه یقرؤأمر الخلیفة بجمع القران في مصحف واحد ال  .سواه یقرؤأمر الخلیفة بجمع القران في مصحف واحد ال 
.عرف المصحف الذي تم جمعھ بمصحف عثمان

. م655/ ھـ  35من ذي الحجھ سنھ  

  .توسع الفتوحات •

انتقال قبائل عربیة الى •

  استجابة الخلیفة عثمان إلى نصیحة الصحابي حذیفة بن الیمان بتدوین القرآن

  أمر الخلیفة بجمع القران في مصحف واحد ال   أمر الخلیفة بجمع القران في مصحف واحد ال
 عرف المصحف الذي تم جمعھ بمصحف عثمان

  18قتل الخلیفة عثمان في 



.ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري

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

 .ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري

. م655/ ھـ 

.من أھم اإلنجازات التي قام بھا الخلیفة عثمان بن عفان جمع األحادیث النبویة الشریفة





.بن عفان ببناء أول أسطول في اإلسالم

 ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري31عام

أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) (ضع عالمة 

 ھـ انتصر المسلمون على البیزنطیین في معركة ذات الصواري31عام

  ھـ  35من ذي الحجھ سنھ  18قتل الخلیفة عثمان في

من أھم اإلنجازات التي قام بھا الخلیفة عثمان بن عفان جمع األحادیث النبویة الشریفة

 بن عفان ببناء أول أسطول في اإلسالم عثمان الخلیفةتمیز عھد



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

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 


