
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص درس الخلفاء الراشدين

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الخامس ⇦ المواد االجتماعية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة المواد االجتماعية في الفصل األول

ملخص درس العرب قبل اإلسالم ( 1، 2 ) بشكل مخططات
وأسئلة واإلجابة عليها

1

ملخص تأسيس الدولة اإلسالمية بشكل أسئلة وأجوبة 2

ملخص دروس 3

ملخص شامل 4

مذكرة أسئلة شاملة 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/5social1
https://almanahj.com/bh/5social
https://almanahj.com/bh/5
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade5bh
http://bit.ly/3bNNkpY
http://T.me/bh5grade
http://T.me/grade5bh_bot
https://bit.ly/2EiRdqE
https://bit.ly/3kVszgF
https://bit.ly/2DWKR0B
https://bit.ly/2YfI9tV
https://almanahj.com/bh/id=2125
https://almanahj.com/bh/id=2125
https://almanahj.com/bh/id=2128
https://almanahj.com/bh/id=2388
https://almanahj.com/bh/id=3108
https://almanahj.com/bh/id=3109
http://www.tcpdf.org


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المسلمينانتصار تفاصيل  عهد الخليفة الدولة المسيطرة البالد
 عراق

 الفرس

انهارت الدولة  النتيجة: أول انتصار على الفرس بقيادة خالد بن وليد + الُمثنى بن حارثة الشيباني أبو بكر الصديق
وأصبحت  ،الفارسية

من ا العراق وفارس جزء  
 .دولة اإلسالم

 هـ 16معركة القادسية  عمر بن الخطاب عراق

 هـ21نهاوند معركة  عمر بن الخطاب فارس

 الشام

 الروم البيزنطيين

 هـ13معركة أجنادين  أبو بكر الصديق

 هـ 15معركة اليرموك  عمر بن الخطاب الشام

 أخرج عمرو بن العاص الروم من مصر ،هـ21بعد فتح اإلسكندرية سنة  عمر بن الخطاب مصر

 فتح برقة + طرابلس عمر بن الخطاب شمال إفريقيا

 هـ 40 ــ 11دام عهدهم من سنة 

 . عثمان بن عفان3             أبو بكر الصديق .1
 . علي بن أبي طالب4            الخطابعمر بن  .2

 إعداد: أ. أمينة إبراهيم

 (1الخلفاء الراشدون )
 أبرز إنجازاتهم:

 ةالقضاء على حركة الرد   .1
 الفتوحات .2

 )عقرباء(القضاء عليهم في معركة 

أرسل الخليفة أبو بكر الصديق 

 يادة:، بقجيوش ا لمقاتلة المرتدين

 خالد بن الوليد 
 عمرو بن العاص 
 العالء الحضرمي 

   ةحركة الرد 

 ة  ادعاء النبوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة الرسول 

 الفتوحات:

للبلدان المجاورة لفتحها، ونشر  الجيوش اإلسالمية توجهت
 ، وكانت هذِه البلدان ضمن دولتي:اإلسالم فيها

 عراق + فارس الفرس:.1

 شام + مصر + شمال إفريقياال إمبراطورية الروم البيزنطيين:.2
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