
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4social                   

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

https://almanahj.com/bh/4social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيماء حمود وفاطمة مكي وأمنية الشوملي وهالة المران اضغط هنا                                          

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 للصف الرابع االبتدائي مذكرة مراجعة

 

 : البحرين قديما  الدرس الثاني:

 :الصحيحةوفقا لما درسته عن حياة االنسان في العصر القديم أملئ الجدول التالي باإلجابات 

 ألدوات الملبس الغذاء المسكن
 المغاور 
 والخيام

 

 م الحيواناتولح
 راشجثمار األ 

سهام من حجر  جلد الحيوانات
 وعظام

 أذكر السبب لما يأتي:  

  ؟تسمية العصور الحجرية بهذا االسم .1

  ألن اإلنسان القديم كان يستخدم أدوات مصنوعة من الحجر .

 إلى جبل الدخان؟لجأ إنسان العصور الحجرية  .2

 إلى جبل الدخان لوجود كهوف صخرية دافئة.إنسان العصور الحجرية لجأ 

 : بين أهم االكتشافات في العصور الحجرية 

 .النار .1

 الزراعة ودجن الحيوانات. .2

 الكتابة . .3

 كيف تعرفنا دلمون ؟ :البحرين هي دلمونالدرس الثالث:

 لماذا سميت الكتابة  المسمارية بهذا االسم؟ 

فيجعل الطين بواسطة قلم من القصب يغرزه في الطين ألن الكاتب يكتب على 
 أو الكتابة على شكل مسامير . الرسوم 

  دلمون كانت البحرين قديما  تعرف بأسم 
 بم وصفت بعض الكتابات المسمارية دلمون؟ 

 .بأنها جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب

  

 مملكة البحرين 

 وزاره التربية والتعليم 

 مدرسة سعد بن ابي وقاص األبتدائية للبنين 

 قسم المواد األجتماعية 



 ؟على أرض البحرينر أن دلمون قامت كيف عرف علماء األثا 

 دت في البحرين وأبرزها األختام الدلمونية . من خالل األثار التي وج

 حجرا  في البحرين عليه كتابة مسمارية .  رحالة بريطاني اكتشف 

 : البحرين هي تايلوس ثم أوالالدرس الرابع:

   األسكندراستطاع اليونانيون احتالل دلمون في عهد قائدهم . 

  اليونانيةفي ظل السيطرة  تايلوسحملت البحرين اسم . 

  المحرق على جزيرة أرادوسأطلق اليونانيين اسم  

  ًالحتالل البحرين . نيارخوسارسل األسكندرقديما 

   من البلدان التي سيطر عليها اليونانيون قديما 

 بالد فارس  .1

 بالد ما بين النهرين  .2

 لماذا اطلق على البحرين اسم أوال؟

 .وائل التي حكمت البحرين كانت تعبد صنماً اسمه أوالن قبيلة بني أل

  أسماء البحرين من األقدم إلى األحدث: 
 دلمون  .1

 تايلوس  .2

 أوال  .3

 ينالبحر .4

 انتشار الدعوة اإلسالمية في البحرينالدرس السادس:

 من كان يحكم البحرين عند ظهور اإلسالم ؟ 

 .المنذر بن ساوى التميمي

  لى حكام شبه الجزيرة العربية وخارجها ؟ صلى هللا عليه وسلم إكم رسالة بعث النبي محمد 

 رسائل  9

 من الصحابي الذي حمل رسالة النبي محمد)صلى هلل عليه وسلم( إلى حاكم البحرين؟ 

 العالء بن عبدهلل الحضرمي.



  هل قبل أهل البحرين بالدعوة األسالمية ؟ 

 نعم 

  كم يوم بقي الوفد الذي دعاه النبي محمد صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة ؟ 

 أيام  10

 مامعنى الخراج؟وماأول خراج يصل إلى المدينة المنورة؟  

 هي ضريبة تفرض على األرض الزراعية ,وكان خراج أهل البحرين أول خراج يصل المدينة المنورة .

 

 : عهود اإلسالميةالبحرين في ال الدرس السابع:

 مرت البحرين بثالث عهود إسالمية وفقاً لما درسته املىء الجدول التالي:

 

 

 

 
 

  

 

 

  تم بناء مسجد الخميس في البحرين ؟ في أي عهد

 في العهد األموي

 

 

 

  

 

 الحركات المعادية لإلسالم العاصمة العهد

 

 العهد الراشدي
 المرتدين عن االسالم المدينة المنورة

 

 العهد األموي
 الخوارج دمشق

 

 العهد العباسي
 نشاط تجاري بغداد



 

 خريطة الدرس الرابع : البحرين هي تايلوس ثم أوال : 

 

 ادناه :  حدد موقع الحضارات القديمة من خالل قراءة الخارطة ووضع الرقم في الجدول

 

 بالد مابين النهرين فارسبالد  مصر اليونان بالد السند دلمون
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 المديرة المساعدة : أ. أمينة الشوملي                    مديرة المدرسة : أ. هالة المران             شيماء حمود             اعداد : أ. 

 منسقة المادة : أ. فاطمة مكي 
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