
 

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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  yyٔابو بكر الصديقٔابو بكر الصديق) ) ٔابو بكر الصديقٔابو بكر الصديق
  ))4400((الدرس الدرس 

الثالث اإلعداديالصف 

) ) 11((الخلفاء الراشدونالخلفاء الراشدون
الدرس الدرس 

الصف –المواد االجتماعیة 



األھــــــــــــداف
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن 

.الصدیق بكر أبي الخلیفة عھد في تحققت

.كر الصدیقب

األھــــــــــــداف
یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن 

1

2

تحققت التي اإلنجازات یوضح

. یعلل أسباب حركة الردة

بالخلیفة أبي یثّمن إنجازات 3



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 

علي بن أبي طالبعثمان بن عفان
ھـ35

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 : األربع��ة

، 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

عثمان بن عفانعمر بن الخطابأبو بكر الصدیق
ھـ23 ھـ13 ھـ11
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:أھم اإلنجازات

11(عھد الخلیفة أبي بكر الصدیق 

:أھم اإلنجازات

القضاء على حركة الردة.
بدء الفتوحات.

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



y بالخالف��ة بع��د وف��اة الرس��ولe ف��ي مس��جد

:أبو بكر أول الخلفاء الراشدین

y بالخالف��ة بع��د وف��اة الرس��ولe ف��ي مس��جد

نھا الخط�وط العام�ة لسیاس�تھ، وأعل�ن فیھ�ا أن�ھ س�ائر عل�ى  ألقى أبو بكر خطبة ضمَّ

 ب��ایع المس��لمون أب��ا بك��ر الص��دیقy

أبو بكر أول الخلفاء الراشدین: أوًال 

 ب��ایع المس��لمون أب��ا بك��ر الص��دیقy

.المدینة
 نھا الخط�وط العام�ة لسیاس�تھ، وأعل�ن فیھ�ا أن�ھ س�ائر عل�ى ألقى أبو بكر خطبة ضمَّ

.eھدى الرسول 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



.بادرت القبائل التي كانت حدیثة العھد باإلسالم، إلى قطع صلتھا بالمدینة وارتدت عن اإلسالم

عى بعض رؤساء القبائل النبوة مثل مسیلمة الكذاب في الیمامة .ادَّ

.لم یبَق على الوالء لدولة اإلسالم سوى مكة والمدینة والطائف، مما شكل تھدیًدا لوحدة الدولة اإلسالمیة الناشئة

تصدى أبو بكر للردة ووجھ أحد عشر قائًدا لمحاربة القبائل المرتدة، أبرزھم خالد بن الولید الذي سار إلى بالد بني ع�امر، ومنھ�ا إل�ى 

لم تمِض سنة عل�ى ت�ولي أب�ي بك�ر الخالف�ة، حت�ى أخض�ع المرت�دین ف�ي جمی�ع أنح�اء ش�بھ الجزی�رة العربی�ة، وأع�اد الوح�دة إل�ى دول�ة 

 بعد وفاة الرسولe بادرت القبائل التي كانت حدیثة العھد باإلسالم، إلى قطع صلتھا بالمدینة وارتدت عن اإلسالم

امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة.

:القضاء على الردة: ثانًیا

امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة.

امتنعت قبائل أخرى عن مبایعة أبي بكر خلیفة للمسلمین.

عى بعض رؤساء القبائل النبوة مثل مسیلمة الكذاب في الیمامة ادَّ

لم یبَق على الوالء لدولة اإلسالم سوى مكة والمدینة والطائف، مما شكل تھدیًدا لوحدة الدولة اإلسالمیة الناشئة

 تصدى أبو بكر للردة ووجھ أحد عشر قائًدا لمحاربة القبائل المرتدة، أبرزھم خالد بن الولید الذي سار إلى بالد بني ع�امر، ومنھ�ا إل�ى

. الیمامة، حیث ھزم مسیلمة الكذاب في معركة عقرباء

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

. الیمامة، حیث ھزم مسیلمة الكذاب في معركة عقرباء

قضى القادة اآلخرون على الردة في أنحاء الجزیرة العربیة.

 لم تمِض سنة عل�ى ت�ولي أب�ي بك�ر الخالف�ة، حت�ى أخض�ع المرت�دین ف�ي جمی�ع أنح�اء ش�بھ الجزی�رة العربی�ة، وأع�اد الوح�دة إل�ى دول�ة

.اإلسالم



اإلسالمیة ضد المرتدین؟ الحمالت كم عدد . 1 

.حملة 11  .حملة 11 

أین انطلقت مقاومة الردة؟من . 2 

.من المدینة المنورة 

تجھت معظم الحمالت؟اإلى أین . 3 

المناطق البعیدة عن المدین�ة (إلى أطراف شبھ جزیرة العرب  
عو )المنورة ، إلى القبائل التي أسلمت ح�دیًثا؛ حی�ث ظھ�ر م�دَّ

.النبوة

الردة حروب 

).ھـ 13- 11(حروب الردة في عھد ابي بكر الصدیق خریطة . 1 



ھ في : بعد نجاحھ في القضاء على الردة، بدأ أبو بكر الصدیق ُیِعد لفتح الشام : أربعة من كبار القادة المسلمین ھم) ھـ12(َوجَّ ھ في : بعد نجاحھ في القضاء على الردة، بدأ أبو بكر الصدیق ُیِعد لفتح الشام : أربعة من كبار القادة المسلمین ھم) ھـ12(َوجَّ

.كان خالد بن الولید في ھذه األثناء قد انتقل إلى العراق، حیث حارب الفرس وانتصر علیھم، وفتح الحیرة عاصمة المناذرة
.القیادة العامة على جیوش المسلمین كلھا.القیادة العامة على جیوش المسلمین كلھا

.م634/ ھـ  13انتصر المسلمون بقیادة خالد بن الولید على البیزنطیین في معركة أجنادین سنة 

بعد نجاحھ في القضاء على الردة، بدأ أبو بكر الصدیق ُیِعد لفتح الشام

:بدء الفتوحات: ثانًیا

بعد نجاحھ في القضاء على الردة، بدأ أبو بكر الصدیق ُیِعد لفتح الشام
أبو عبیدة عامر بن الجراح.
یزید بن أبي سفیان.
عمرو بن العاص.
شرحبیل بن حسنة.

كان خالد بن الولید في ھذه األثناء قد انتقل إلى العراق، حیث حارب الفرس وانتصر علیھم، وفتح الحیرة عاصمة المناذرة
 ،القیادة العامة على جیوش المسلمین كلھا ووّالهأمر الخلیفة خالد بن الولید بالتوجھ إلى الشام

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

 ،القیادة العامة على جیوش المسلمین كلھا ووّالهأمر الخلیفة خالد بن الولید بالتوجھ إلى الشام
 انتصر المسلمون بقیادة خالد بن الولید على البیزنطیین في معركة أجنادین سنة

 م634/ ھـ 13توفي أبو بكر في جمادى اآلخر سنة



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



.تسلَّم خالد بن الولید القیادة العامة على جیوش المسلمین في بالد الشام





.تسلَّم خالد بن الولید القیادة العامة على جیوش المسلمین في بالد الشام

 ھـ11في السنة  بكرالصدیقبایع المسلمون أبا.

أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) (ضع عالمة 

من أھم إنجازات أبي بكر الصدیق القضاء على الردة.

كان بدء الفتوحات سبًبا مباشًرا لحركة الردة.

تسلَّم خالد بن الولید القیادة العامة على جیوش المسلمین في بالد الشام تسلَّم خالد بن الولید القیادة العامة على جیوش المسلمین في بالد الشام



:اآلتیةبكر الصدیق في المجاالت وضح األحداث التي جرت في عھد الخلیفة أبي 

: ھمالمسلمین لفتح الشام من كبار القادة توجیھ أربعة 

الفتوحات

ب�ن س�فیان، عم�رو بن ابي الجراح، یزید عبیدة عامر بن أبو 
.بن حسنةالعاص وشرحبیل 

إلى العراق حیث حارب الفرس وانتصر الولید خالد بن  انتقال
.علیھم، وفتح الحیرة عاصمة المناذرة

العام�ة عل�ى جی�وش المس�لمین القی�ادة ب�ن الولی�د تولّي خال�د 
.في الشام

عل�ى البی�زنطیین ف�ي خالد بن الولید بقیادة انتصار المسلمین 
.م634/ ھـ  13سنة أجنادین معركة 

 أح��د عش��ر وتوجی��ھ لل��ردة التص��دي

القضاء على الردة

وضح األحداث التي جرت في عھد الخلیفة أبي 

 توجیھ أربعة
. المرتدةقائًدا لمحاربة القبائل 

  عل����ى ب����ن الولی����د انتص����ار خال����د
عقرب�اء الكذاب ف�ي معرك�ة مسیلمة 

. في الیمامة
 ال��ردة قض��اء الق��ادة اآلخ��رین عل��ى

أبو 
العاص وشرحبیل 

انتقال
علیھم، وفتح الحیرة عاصمة المناذرة

 تولّي خال�د

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

 ال��ردة قض��اء الق��ادة اآلخ��رین عل��ى
في الشام.في أنحاء الجزیرة العربیة

 انتصار المسلمین
معركة 



انـتھـى الــــــدرسانـتھـى الــــــدرسانـتھـى الــــــدرسانـتھـى الــــــدرس


