
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

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

https://almanahj.com/bh/9social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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مم19611961إلى إلى   18211821
))4646((الدرس الدرس  ))4646((الدرس الدرس 

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي

18211821البحرین من البحرین من 
الدرس الدرس الدرس الدرس 

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي  --المواد االجتماعیة المواد االجتماعیة 



:الطالب أنفي نھایة الحصة یتوقع من 

.م1961و1821یوضح التطور السیاسي في البحرین بین عامي 

.المحاوالت البریطانیة

في نھایة الحصة یتوقع من 

.یبین مظاھر النفوذ البریطاني في البحرین -2

یوضح التطور السیاسي في البحرین بین عامي  -1

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

المحاوالت البریطانیة یبرز ردود الفعل الوطنیة ضد -3



:الحكم من آل خلیفة

.الشیخ سلمان بن أحمد
.الشیخ محمد بن سلمان

. الشیخ علي بن خلیفة
. الشیخ عیسى بن علي

 .وعالقات والء مع أطیاف المجتمع

. الشیخ عیسى بن علي
.الشیخ حمد بن عیسى
.الشیخ سلمان بن حمد

 .وعالقات والء مع أطیاف المجتمع

.على السكان وعلى إقلیم جغرافي واضح المعالم

.أصبحت إمارة البحرین إحدى الكیانات السیاسیة الكبرى في المنطقة

الحكم من آل خلیفة المرحلة تولّي في ھذه

السیاسي التطّور

وعالقات والء مع أطیاف المجتمع تقالید متینة لتوارث الحكم، نشأة -

:مما یدل على
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وعالقات والء مع أطیاف المجتمع تقالید متینة لتوارث الحكم، نشأة -

على السكان وعلى إقلیم جغرافي واضح المعالم نجاح الدولة في بسط ُسلطتھا -

أصبحت إمارة البحرین إحدى الكیانات السیاسیة الكبرى في المنطقة  -



. نشأ التعلیم النظامي

.مؤسسات إداریةوتأسیس النفط  بدأ استغالل

.في األنشطة نفسھا
تزای�����د توظی�����ف البح�����رینیین ف�����ي األجھ�����زة تزای�����د توظی�����ف البح�����رینیین ف�����ي األجھ�����زة 

.

نجحت اإلمارة ف�ي بدای�ة الق�رن التاس�ع عش�ر ف�ي التص�دي للق�وى المج�اورة؛ لك�ن 
. الخطر األكبر تمثل في النفوذ البریطاني المتزاید في المنطقة

نشأ التعلیم النظامي - عليعھد الشیخ عیسى بن 
  خلیفة آل

السیاسي التطّور

بدأ استغالل -

في األنشطة نفسھاتوسع  -
تزای�����د توظی�����ف البح�����رینیین ف�����ي األجھ�����زة  -

عیسى عھد الشیخ حمد بن 
آل خلیفة

حمد عھد الشیخ سلمان بن 
  آل خلیفة
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تزای�����د توظی�����ف البح�����رینیین ف�����ي األجھ�����زة  -
.الحكومیة   آل خلیفة

نجحت اإلمارة ف�ي بدای�ة الق�رن التاس�ع عش�ر ف�ي التص�دي للق�وى المج�اورة؛ لك�ن 
الخطر األكبر تمثل في النفوذ البریطاني المتزاید في المنطقة



ف��ي النص��ف األول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر، تفوق��ت بریطاین��ا 
على بقیة منافسیھا من ال�دول األوروبی�ة بواس�طة معاھ�دات م�ع 

م، وأق��رت 1892آخ��ر معاھ��دة بریطانی��ة بحرینی��ة كان��ت ف��ي 
ا على العالقات الدبلوماسیة والتجاریة البحرینیة .نفوًذا بریطانّیً

لم یستتب األمر لبریطانیا، بدلیل تعدد المعاھ�دات وتواص�ل س�لطة 
.الدولة البحرینیة على السكان وعلى المجال الجغرافي

ف��ي النص��ف األول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر، تفوق��ت بریطاین��ا  -
على بقیة منافسیھا من ال�دول األوروبی�ة بواس�طة معاھ�دات م�ع 

.الخلیج العربيمشایخ 

النفوذ البریطاني 

.الخلیج العربيمشایخ 

آخ��ر معاھ��دة بریطانی��ة بحرینی��ة كان��ت ف��ي  -
ا على العالقات الدبلوماسیة والتجاریة البحرینیة نفوًذا بریطانّیً
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لم یستتب األمر لبریطانیا، بدلیل تعدد المعاھ�دات وتواص�ل س�لطة 
الدولة البحرینیة على السكان وعلى المجال الجغرافي استنتاج 



.عینت ممثال لھا في البحرین -.

.سعت للتفریق بین البحرینیین

:

.سعت للتفریق بین البحرینیین

بقی�ادة عب�دالوھاب الزی�اني ف�ي إقن�اع ح�اكم ال�بالد بإنش�اء 

.مجلس تأسیسي للحد من النفوذ البریطاني

.م1932

 -1926(نج��ح التواف��ق ب��ین الح��اكم والش��عب، واكتف��ت بریطانی��ا بتعی��ین بیلغری��ف 
.مستشاًرا لدى حكومة البحرین

.جمعت قوات لھا في البحرین -

سعت للتفریق بین البحرینیین -
العالمیة الحرب بعد

األولى

:ألن بریطانیاردود الفعل الوطنیة

سعت للتفریق بین البحرینیین - األولى

بقی�ادة عب�دالوھاب الزی�اني ف�ي إقن�اع ح�اكم ال�بالد بإنش�اء تمثل رد الفعل الوطني  

مجلس تأسیسي للحد من النفوذ البریطاني
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1932انعقد المجلس الوطني في 

نج��ح التواف��ق ب��ین الح��اكم والش��عب، واكتف��ت بریطانی��ا بتعی��ین بیلغری��ف 
مستشاًرا لدى حكومة البحرین) م1957 النتیجة



).عمال وطلبة(ظھور فئات اجتماعیة جدیدة 

انتعش����ت الحرك����ة الوطنی����ة، حی����ث طال����ب الوطنی����ون 

).عمال وطلبة(ظھور فئات اجتماعیة جدیدة 

.م سلًبا في البحرین1929

انتعش����ت الحرك����ة الوطنی����ة، حی����ث طال����ب الوطنی����ون 
.وسیاسیة

بعد 

ردود الفعل الوطنیة

ظھور فئات اجتماعیة جدیدة  -

انتعش����ت الحرك����ة الوطنی����ة، حی����ث طال����ب الوطنی����ون 

بعد 
اكتشاف 
النفط 

:نتیجة
ظھور فئات اجتماعیة جدیدة  -

1929تأثیر أزمة  -
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انتعش����ت الحرك����ة الوطنی����ة، حی����ث طال����ب الوطنی����ون 
وسیاسیة بإصالحات إداریة



صدرت مجلة ص�وت البح�رین حی�ث ق�ام عب�دالرحمن 

.المجلة إلى وضع ّحد للنفوذ البریطاني.المجلة إلى وضع ّحد للنفوذ البریطاني

ردود الفعل الوطنیة

صدرت مجلة ص�وت البح�رین حی�ث ق�ام عب�دالرحمن  -
.بدور مشھود الباكر

المجلة إلى وضع ّحد للنفوذ البریطاني دعت -

في 
األربعینیات

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

المجلة إلى وضع ّحد للنفوذ البریطاني دعت -



.البریطانیة ركزت الحركة الوطنیة في نقد السیاسة

إل��ى الح��د م��ن نف��وذ بیلغری��ف  دع��ت الحرك��ة الوطنی��ة إل��ى الح��د م��ن نف��وذ بیلغری��ف  دع��ت الحرك��ة الوطنی��ة

.في االقتصاد واإلدارة

ردود الفعل الوطنیة

ركزت الحركة الوطنیة في نقد السیاسة -

دع��ت الحرك��ة الوطنی��ة -

في 
الخمسینات
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دع��ت الحرك��ة الوطنی��ة -

في االقتصاد واإلدارة



:صّنف العبارات اآلتیة بحسب العھد الذي حصلت بھ

. نشأة التعلیم النظامي -

.بدء استغالل النفط - تزای����د توظی����ف البح����رینیین ف����ي 
.األجھزة الحكومیة

 عیسىعھد الشیخ حمد بن 
آل خلیفة

حمد عھد الشیخ سلمان بن 
  آل خلیفة

. نشأة التعلیم النظامي -

وتأس�یس توسع في استغالل ال�نفط  -.بدء استغالل النفط .بدء استغالل النفط

.مؤسسات إداریة

وتأس�یس توسع في استغالل ال�نفط  -
.مؤسسات إداریة

تزای����د توظی����ف البح����رینیین ف����ي  -
.األجھزة الحكومیة

صّنف العبارات اآلتیة بحسب العھد الذي حصلت بھ
وتأس�یس توسع في استغالل ال�نفط  -

.مؤسسات إداریة
تزای����د توظی����ف البح����رینیین ف����ي  -

األجھزة الحكومیة

.مؤسسات إداریةتأسیس بدء  -

علي عھد الشیخ عیسى بن 
  آل خلیفة

عھد الشیخ حمد بن 
آل خلیفة

.مؤسسات إداریةتأسیس بدء  -

بدء استغالل النفط -. نشأة التعلیم النظامي -
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بدء استغالل النفط -. نشأة التعلیم النظامي -

مؤسسات إداریةتأسیس بدء  -



حّدد ردود الفعل الوطنیة البحرینیة في النصف األول في القرن العشرین بحسب 

في الخمسیناتفي األربعینات

صدرت مجلة صوت البحرین 
حی��ث ق��ام عب��دالرحمن الب��اكر 

.بدور مشھود

دعت المجل�ة إل�ى وض�ع ّح�د 
.البریطانيللنفوذ 

ركزت الحركة الوطنی�ة ف�ي 
.نقد السیاسة البریطانیة

دعت الحركة الوطنیة إلى 
الح��د م��ن نف��وذ بیلغری��ف 

.واإلدارةاالقتصاد في 
.البریطانيللنفوذ 

.واإلدارةاالقتصاد في 

حّدد ردود الفعل الوطنیة البحرینیة في النصف األول في القرن العشرین بحسب 
:المراحل في الجدول اآلتي

بعد الحرب العالمیة 
بعد أكتشاف النفطاالولى 

صدرت مجلة صوت البحرین  
حی��ث ق��ام عب��دالرحمن الب��اكر 

بدور مشھود

دعت المجل�ة إل�ى وض�ع ّح�د 
للنفوذ 

الحرك��ة الوطنی��ة، انتعش��ت 
حی�����ث طال�����ب الوطنی�����ون 
بإص������������الحات إداری������������ة 

.وسیاسیة

س�عت الحرك�ة الوطنی�ة 
إل��ى اقن��اع ح��اكم ال��بالد 
بإنش�����������اء مجل�����������س 

.تأسیسي
انعق���������د المجل���������س 
ال�������������وطني ف�������������ي 

.م1932
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للنفوذ  .م1932
التواف��ق ب��ین الح��اكم 

.والشعب



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


