
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5social                   

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

https://almanahj.com/bh/5social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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هم الخلفاء األربعة الذين تعاقبوا على إمارة المسلمين بعد  الخلفاء الراشدون:
 وفاة النبي )ص( ومن أهم أعمالهم .

 أوال: القضاء على حركة الردة:

ارتداد بعض القبائل عن االسالم وإدعاء بعض النبوة ، بعد وفاة  األسباب:
 الرسول )ص(.

أرسل جيوشا موقف أبي بكر الصديق ) رضي هللا عنه (: 
 -لمحاربة المرتدين بقيادة :

 خالد بن الوليد  -1

 عمرو بن العاص  -2

 العالء الحضرمي  -3

 النتائج:
 انتصر المسلمون في معركة ) عقرباء( -1

 إعادة توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية االسالم -2

 مدة الحكم الخليفة م
 هـ 13هـ الى  11 من أبو بكر الصديق  1
 هـ  23هـ  الى  13من  عمر بن الخطاب  2
 هـ 35هـ الى  23من  عثمان بن عفان  3
 هـ 40هـ الى  35من  علي بن أبي طالب  4

 ثانياً:الفتوحات:
هي حروب خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول )ص( ضد ) الفرس ( في 

ومصر وشمال  العراق والشام و فارس ، و ضد ) بيزنطة ( في الشام
 نشر االسالم.الهدف : أفريقيا.

 1-ملخص درس الخلفاء الراشدون 



 اهم الفتوحات االسالمية:

القوى  البالد
 المسيطرة

 في عهد عمر بن الخطاب في عهد أبي بكر 

 العراق

 وفارس 

حقق المسلمون أول انتصار  الفرس
،  خالد بن الوليدبقيادة 

 والمثنى بن حارثة

انتصرت الجيوش االسالمية 
 في معركتي

 هـ 16عام  القادسية -1

 هـ 21عام  نهاوند -2

 أصبحت العراق وفارس جزء من الدولة اإلسالمية النتائج

انتصر المسلمون في معركة  البيزنطيين الشام
 هـ 13) أجنادين ( عام 

االنتصار للمسلمين في 
 هـ 15معركة )اليرموك (عام 

مصر 
 وافريقيا

 الروم 

 البيزنطيين

انتصر المسلمون بقيادة  
العاص على الروم عمرو بن 

 )ماالنتائج(:

تم فتح االسكندرية عام  -
 هـ 21

 تم فتح برقه وطرابلس -

 

 

 

 

 

 



 

 أوال:اعتماد مبدأ الشورى في اختيار الخليفة :
 هي أخذ رأي الجماعة عند اتخاذ القرار  الشورى: -

 )ص(اختار المسلمون )أبي بكر الصديق( خليفة رسول هللا  -

 ثانيا:إدارة الدولة ) في عهد عمر بن الخطاب:
 

 

 

 

نظرا التساع مساحتها بعد تم تقسيم الدولة الى واليات؟  -1
 الفتوحات وتم تعين قائد على كل والية.

 منها .إقامة عدد من الدواوين  -2

 اآلهمية الديوان
 لجمع اآلموال من زكاة وخراج وجزية ديوان الخراج أو بيت المال

 لإلهتمام بالجنود ديوان الجند
 االهتمام بالجنود وذلك بــــ -3

 منعهم من العمل في الزراعة واالختالط بسكان البالد المفتوحة. -

 –البصرة  –أقام لهم معسكرات أصبحت بعد ذلك مدن ) الكوفة  -
 الفسطاط (

 حيث تم اعتماد الرسول )ص( بداية التقويم الهجري.:التقوى الهجرى -4

 رابعا:العالقات مع غير المسلمين.
 دعا ) المسلمون ( الكفار الى االسالم واال فالقتال -1

من سالم من اهل الكتاب ) اليهود والنصارى( بقي علة دينه وماله مقابل  -2
 أن يدفع الجزية والخراج

 2-ملخص درس الخلفاء الراشدون 

تقسيم الدولة الى 
 واليات

 التقويم الهجري االهتمام بالجنودا إقامة الدواوين



 

 أوال:قيام الدولة األموية:
 بعد مقتل )االمام علي ( انتقلت الخالفة الى معاوية بن أبي سفيان. -

هــ وهو ينتسب الى بني أمية من  41تسلم معاوية الخالفة عام  -
 قريش.

 ثانيا:أهم الخلفاء وأعمالهم.

 

 معاوية بن أبي سفيان

 680 –م 661هـ (60 -هــ 41)
 هـ

 

بن مراونعبدالملك   

-م685هـ()86 -هـ 65)
م(705  

 

 

 الوليد بن عبدالملك

-م705هـ()96 -هـ 86)
715) 

أسس الدولة األموية وأتخذ  -1
 عاصمة لها. دمشق

في الحكم  الوراثةأدخل نظام  -2
 وعين أبنه )يزيد(وليا للعهد

جديدة)البريد  ديواويون أقام -3
الخاتم )تختم به الرسائل  –

وتحفظ نسخة منها منعا 
 للضياع(

 .الجيشعمل على تقوية  -4

حربي في  أول أسطولأقام  -5
 االسالم

 الدواوين تعريب -1

اللغة  استخدامفرض  -2
 العربية

 العملةإصدار  -3
 االسالمية

 الفتوحات االسالمية -1

وصلت الفتوحات)في عهد 
الوليد بن عبد الملك( من 
حدود الصين شرقا الى 

 االندلس شرقا

 النهضة العمرانية -2

تم بناء عدد من  -
القصور و 
 المستشفيات.

المسجد تم بناء  -
بدمشق و  األموي

 مسجد قبة الصخرة
وتجديد بناء المسجد 

 األقصى

 مويةلدولة األملخص لدرس ا



 

 اهتموا بالعلم فأقاموا المدارس والمكتبات العامة -

 ثالثاً:سقوط الدولة االموية:

 االسباب:-1
 النظام ) الوراثي( في الحكم والتنافس على الهالفة بين األمراء األمويين -

 (مع العباسيين ضد األمويين. تحالف ) الموالي -

 النتائج:-2
 مقتل )مراون بن محمد( آخر خلفاء الدولة األموية  -

 سنة فقط. 91هــ بعد حكم  132انتهاء الدولة األموية عام  -

 

 

 أوال:قيام الدولة العباسية:
عم الرسول )ص( ، لذلك يعتقدون في  نسبهم إلى العباسيرجع  -1

 أحقيتهم بالخالفة من األمويين.

وانتصروا عليهم لألمويين ) الموالي(  جمعوا حولهم المعارضيين -2
 هــ . 132في معركة )الزاب( سنة 

 اشهرهم.اهتم الخلفاء بالدولة و  -3

 أهم األعمال الخليفة  م
 المؤسس الحقيقي للدولة وبني مدينة بغداد ابو جعفر المنصور 1

 بغداد مقرا للعلم والعلماءجعل من  هارون الرشيد 2

 شجع األدب وحركة الترجمة المأمون 3

 نظام الحكم. -4

 ملخص لدرس الدولة العباسية



 وراثي. -أ

 ألول مرة في عهدهم نقالً عن الفرس )الوزارة(ظهرت  -ب

 مثل: )األندلس( الدول المستقلةظهور  -5

عندما أخذ العباسيين في مالحقة بني أمية وقتلعهم ، فر ) عبدالرحمن بن  -أ
 هــ . 138استقالله بها سنة  معاوية( الى األندلس وأعلن

صمتها ) قرطبة( من أعظم ازدهرت األندلس علميا وعمرانيا وأصبحت عا -ب
 مراكز الحضارة.

استمر حكم األمويين لألندلس زهاء )ثالث قرون ( ، وسقط الحكم االسالمي  -ت
 م.1492بها عام 

 ثانيا:انتشار االسالم في العهد العباسي.
بفتوحات كبيرة حيث ركزوا على صد لم يقم العباسيين الفتوحات: -1

 األخطار الخارجية.

كان لهم دور بارز في نشر االسالم بــ ) الهند وإندونيسيا في  التجار: -2
 وسط افريقيا وغربها(

  ثالثا:تفكك الدولة العباسية
 ضعف الخلفاء ) ما النتائج ( -1

  زيادة النفوذ األجنبي ، حتى أصبح الحكم الفعلي في يد )الفرس( تارة وفي يد
 )االتراك( تارة اخرى.

قيام دويالت شبه مستقلة في ) شمال أفريقيا ومصر والشام وفارس( أهمها  -2
 الدولة الفاطمية.

 

 

 أوال:فئات المجتمع االسالمي :

 -الوظائف(:)حسب المهن و -1
 المحاربين -علماء الدين           ج-الحكام             ب -أ

 ملخص لدرس المجتمع والعمران



 الصناع والتجار -الزراع               و -الشعراء           هــ  -د

كفل لهم االسالم الحرية في العبادة والعمل مقابل دفع النصارى واليهود:-2
 الجزية والخراج لبيت المال.

 المجتمع االسالمي:ثانياً:مظاهر الحياة في 
   أصبحت مراكز نشطة تقام فيها حلقات الشعر واألدب.قصور الخلفاء: -1

للسباق والفروسية وااللعاب الرياضية مثل ) الميادين والمالعب:  -2
 المصارعة والسباحة ورمي النبال(

تزخر باالحتفاالت في األعياد وتزدحم بها األسواق المدن والقرى: -3
 وتضاء شوارعها ليالً.

 ثالثا:المدينة المنورة:

 البنية األساسية: -أ

 المسجد وسط المدينة و بجانبه دار االمارة. -1

 الشوارع على شكل أضالع  متجه نحو األبواب. -2

 يحيط المدينة سور كبير  -3

 

 الخدمات: -4

 تمتد شبكات توزيع المياه في الشوارع.  -1

 تضاء الشوارع ليال بقناديل الزيت أو النفط. -2

 والمساكن على جانبي الشوارع.الحمامات العامة  -3

 وجود األسواق. -4

 
 
 

 



 

 

 

 أوال:الزراعة:
 على جوانب األنهار وفي السهول؟نشطت الزراعة  -أ

 لوجود التربة الخصبة و المياه الوفيرة.

 كما يلي: توزيع الملكياتتم   -ب

 األهمية الفـــــــــــــــــــــئة نوع الملكية م

  الكبيرة 1

 الحكام و األعيان وكبار الموظفين

يؤجرونها للمزارعين 
 ويتقاسمون محاصيلها

 المتوسطة 2

 يعيشون على مواردها ( من سكان القرى %80الفالحون ) الصغيرة 3

 اهتمام الدولة بالزراعة.ما مدى  –ج 

بناء السدود وشق القنوات وإقامة ) النواعير( ؟؟؟ لرفع مياه األنهار  -1
 واألبار أليا.

 تنظيم توزيع المياه مجانا على الفالحين  -2

 استخدام األسمدة العضوية ؟؟؟ لتخصيب التربة. -3

 

 المحاصيل الزراعية  –د 

 تنوعت المحاصيل ؟؟؟ بسبب تنوع المناخ  -1

 ملخص لدرس الموارد االقتصادية



قصب السكر ( من بالد  –األرز  –دخلت زراعاات جديدة مثل ) القطن  -2
 السند.

 القز( أخذوا عن أهل الصيين تربية )دودة -3

 

 ثانيا:الصناعات الزراعية.

 المادة المصنعة المادة الخام
 المنسوجات وصناعات الخيوط دودة الحرير  –القطن  –الكتان 

 استخراج العطور بالتقطير األزهار
 الحلويات  –السكر  قصب السكر

 الزيت الزيتون
 المطهرات  –الدبس  عصروا العنب 

 

 

 

 أوال:األطماع األوروبيين )الصليبين(:
 .عرفوا بالصليبيين؟ ألنهم اتخذوا من الصليب شعاراً لهم في حمالتهم 

:أسباب الحمالت الصليبية على الشرق االسالمي 

 الرغبة في اإلستيالء على خيرات الدولة االسالمية. -1

 لمسلمين.)القدس( من أيدي ااإلدعاء برغبتهم في تحرير  -2

 تفكك الدولة اإلسالمية وسقوط العباسيين. -3

 ج:النتائ
  انتصر الصليبين و أقاموا مملكة صليبية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط

 عاصمتها ) القدس (.

 والتصدي االسالميملخص لدرس الغزو الخارجي 



 موقف المسلمين:
 دافعوا عن دمشق وحرروا )الرها(.:آل زنكي  -1

 انتصر على الصليبين في:صالح الدين مؤسس الدولة اإليبويبة -2
 م(.1187 \هــ 583كة )حطين( وأعاد )القدس( عام )معر

هــ  691قضوا على ما تبقى من الصليبيين في بالد الشام سنة )المماليك: -3
 م(1291\

 ثانيا:األطماع اآلسيوية )المغول(
 ( الهجري توحد المغول في أوسط آسيا ثم سعوا 7في مطلع القرن )

 الى التوسع.
 م(وكانت النتائج:1258\هــ 656غزا )هوالكو( بغداد سنة  -أ

 تدمير المعالم الحضارية. -1

 انهاء الخالفة العباسية في بغداد -2

 توجه المغول نحو)بالد الشام ومصر( وكانت النتائج(: -ب

 \هــ  658تصدى لهم المماليك وانتصروا عليهم في )عين جالوت( عام ) -1
 م(1260

 \هــ  722توقف التوسعات المغولية واالنسحاب من ديار االسالم ) -2
 م(1322

 مقارنة بين الغزو )الصليبي( و الغزو المغولي: 

 \هــ  392الصليبين ) وجه المقارنة
 هـــ(691

 722 \هــ  656المغول )
 هــ(

 جاءوا من الشرق اآلسيوي جاءوا من الغرب األوروبي المكان

 بغدادسيطروا على  بالد الشامسيطروا على  السيطرة

دمروا بغداد وما بها من معالم  عاصمتها القدس أقاموا المملكة النتائج
 حضارية

 تصدى لهم الموقف االسالمي
 وأعادوا الرها آل زنكي -

 تصدى لهم 
وهزموا في معركة  المماليك -



حرر بيت  صالح الدين -
 المقدس

 أنهو آخر معاقلهم المماليك -

 )عين جالوت( بفلسطين

 

 

 اوال:العثمانيون يحملون راية اإلسالم:
هم مسلمون )أتراك( أسسوا دولتهم في آسيا الصغرى )تركيا( عام  -1

 م.1922

حملوا راية االسالم وقضوا على دولة الروم البيزنطيين وفتحوا  -2
 م.1453معاصمتهم )القسطنطينية( عا

 أعاد العثمانيون توحيد بالد اإلسالم. -3

 .1517حملوا لقب )خليفة( منذ عام  -4

من أجل التصدي لألطماع تعاون العرب مع العثمانيون؟ -5
 األوروبية وحماية الشرق االسالمي منها.

 -ثانيا:السيطرة االستعمارية:
 )في القرن )التاسع عشر 

 ضعفت الدولة العثمانية -1

بسبب سعى األوروبيون للسيطرة على بالد الشرق االسالمي؟ -2
ضعف  –تنوع ثرواتها ومواردها  –)موقعها الجغرافي المتميز 

 العثمانيين(

 –فرنسا  –وقعت معظم االراضي العربية تحت سيطرة )بريطانيا  -3
شمال  –عسير  –نجد  –اسبانيا ( ماعدا ) الحجاز  –ايطاليا 
 اليمن(.

 ثالثا:كفاح العرب من أجل التحرر:

 األسباب ، حيث أن األستعمار عمل على 

 ملخص لدرس التصدي االسالمي لإلطماع االستعمارية



 تقسيم الوطن العربي بهدف  -1

 إضعاف العرب -أ

 استغالل الثروات  -ب

 محاولة القضاء على العروبة واالسالم عن طريق  -2

منع العرب من تعلم اللغة العربية في المدارس والتي هي لغة  -
 القرآن الكريم 

 موقف العرب 
 رفضوا هذه المحاوالت فقاموا بالثروات: -

 ثورة )عمر المختار( في ليبيا -1

 الجزائرحركة )عبدالقادر الجزائري ( في  -2

 ثورة )عبدالكريم الخطابي ( في المغرب -3

 :النتائج 
استطاع العرب تحرير كل )المناطق العربية( ما عدا )فلسطين( وأجزاء 

 من سوريا ولبنان ، والتي ال تزال تحت االحتالل االسرائيلي.

  

 

 ما هي األسس التي تقوم عليها الوحدة العربية؟ 

 

 

 

 

 أوال: العوامل الجغرافية:
 سهولة اتصال البلدان العربية ببعضها؟؟  -1

 ملخص لدرس )الوحدة العربية( األسس التاريخية والجغرافية

 أسس تاريخية أسس جغرافية



 لعدم وجود فواصل جغرافية حادة.

 تنوع اشكال التضاريس والمناخ والموارد االقتصادية!!! -2

 حقق نوعا من التكامل 

 االقاليم الزراعية!!!تنوع  -3

 يؤمن االحتياجات الغذائية له .

 تنوع المعادن ومخزون النفط!!! -4

 ساعد على قيام الصناعات وكفل التقدم واالزدهار

 الوقف المتميز!!! -5

 منحه السيطرة على أهم الطرق البرية والبحرية

 ثانيا:العوامل التاريخية
 تشابع العادات والتقاليد  -1

 الدين االسالمي !! -2

ه توحد العرب واقاموا دولتهم واصبح لهم تراث مشترك بفضل
 ثقافي وتشريعي.

 وحدة اللغة )اللغة العربية(!! -3

 بفضل القرآن الكريم.

 التاريخ المشترك!! -4

يؤكد على وجود عدو واحد ينتصر عليهم اذا تفرقوا وينهزم منهم 
 اذا اتحدوا.

 فقدر العرب أن يتحدوا الن مصيرهم واحد.



 

 

 أوال:تأسيس الجامعة:
 (.1944اكتوبر  7) وثيقة إقامة الجامعة توقيع  -أ

في مدينة االسكندرية تم توقيع أول وثيقة رسمية تدعو القامة  -1
 )جامعة الدولة العربية(

 اتخذوا القاهرة مقرا لها -2

 م(1945مارس  22) الميثاق واالهداف  -ب

 –( دول عربية هي )مصر 7وقع على الميثاق عند التاسيس ) -1
 اليمن( –السعودية  –االردن  –العراق  –لبنان  –سوريا 

 حدد الميثاق االهداف وهي: -2

 تعزيز العالقات بين الدول العربية -أ

 دعم الشعوب المحتلة حتى تحقيق االستقالل -ب

 ثانيا:انجازات الجامعة.
 العربية والدوليةتوحيد مواقف العرب في القضايا  -1

 دعم نضال الشعوب من أجل تحقيق االستقالل -2

عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية وعسكرية تخدم  -3
 المصالح المشتركة 

 ثالثا:االنضمام للجامعة:
انضمت الدول التي حصلت على االستقالل الى  -1

 الجامعة

 ( دولة عربية22اصبح العدد ) -2

 1971انضمت البحرين فور استقاللها عام  -3

 جامعة الدول العربيةملخص لدرس 


