
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*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                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين

 

 

 

 

 ملخص موضوعات مادة االجتماعيات والمواطنة 

 بار نهاية الفصل الدراسي الثاني الخت

  للصف األول اإلعدادي

 

 

 

 

 

 )الجزء الثانً(

 بعد منتصف الفصل األول

 

 

 

 

 



 

 

 هـ(  13 – 11( أبوبكر الصدٌق)1الخلفاء الراشدون)

 

 (. أبوبكر الصذٌقحٕنى انخالفت بعذ ٔفاة انشسٕل)ص( ٔ بّ ابخذأ عٓذ انخهفاء انشاشذيٍ ... )  – 1

 (.  المذٌنتمسجذ " ألبي بكش انصذيك في ... )  البٍعتحًج "  – 2

 ما أهم اإلنجازاث فً عهذ أبً بكر الصذٌق ؟ – 3

 .ٔأعاد انٕدذة نهذٔنت اإلسالييت انشدة دشكت انمضاء عهى -   

 انفخٕداث اإلسالييت. -   

 ما أسباب حركت الردة ؟ – 4

 ايخُاع بعض انمبائم عٍ دفع انضكاة. -   

 سفض آخشٌٔ يبايعت أبي بكش خهيفت نهًسهًيٍ. -   

 ادعى بعض سؤساء انمبائم انُبٕة ، أيثال يسيهًت انكزاب في انيًايت. -   

 كٍف حم الخصذي لحركت الردة ؟ – 5

 ٔجّ أبٕ بكش أدذ عشش لائذا نًذاسبت انمبائم انًشحذة أبشصْى:

 .معركت عقرباءخانذ بٍ انٕنيذ: إنى بالد بُي عايش ، ٔيُٓا إنى انيًايت ، ديذ ْضو يسيهًت انكزاب في  -

 إلى أٌن احجهج حركت الفخوحاث فً عهذ أبً بكر ؟ سم قادحها . – 6

 انشاو : أبٕعبيذة بٍ انجشاح ، يضيذ بٍ أبي سفياٌ ، عًشٔ بٍ انعاص ، ششدبيم بٍ دسُت. -   

 انعشاق: خانذ بٍ انٕنيذ )اَخصش عهى انفشط ، ٔفخخ انذيشة عاصًت انًُارسة (. -   
 

 (. خالذ بن الولٍذجيٕش انًسهًيٍ في انشاو ... )حٕنى انميادة انعايت عهى  -  7

 هـ ) األطراف ، النخائج (.33عرف معركت أجنادٌن  – 8

 انُخائج األطشاف انذذد

 ْـ13يعشكت أجُاديٍ 
 انًسهًٌٕ  -

 انبيضَطيٌٕ -
 اَخصش انًسهًٌٕ بميادة خانذ بٍ انٕنيذ عهى انبيضَطييٍ. -

 

 (. عمر بن الخطابْـ . ٔ حٕنى انخالفت بعذِ ... ) 13حٕفي أبٕبكش في سُت  – 9

 

 

 

 

 

 



 

 

 (ـه23-13(عمر بن الخطاب)2الخلفاء الراشدون)

 أول من اتخذ لنفسه لقب أمٌر المؤمنٌن هو _______________ )عمر بن الخطاب(. – 1

 ما أهم اإلنجازات التً حققها عمر بن الخطاب؟ – 2

 الفتوحات الكبرى )فتح الشام والعراق ومصر (. -    

 .واإلدارة تنظٌم الجٌش -    

 اعتمد الشورى فً أمور الحكم. -    

 .م(622)الهجرة إلى ٌثرب  اعتمد التقوٌم الهجري -    

 ما أهم الفتوحات فً عهد عمر بن الخطاب؟ – 3

 .معركة الٌرموكبعد انتصار المسلمٌن على البٌزنطٌٌن فً  الشامفتح  -

 مع الفرس. القادسٌة ونهاوندبعد معركتً  العراقفتح   -   

 .مصرفتح  -   

 المدٌنة التً تسلم عمر بن الخطاب مفاتٌحها وأعطى أهلها األمان هً _______ )بٌت المقدس(.  – 4

 كٌف نظم عمر الجٌش وإدارة البالد ؟ – 5

 أوال:الجٌش:   

 شتاال بالتجارة والزراعة والحرب )فرههم للقتال(.أعفى المقاتلٌن من اال -       

 صرف لهم رواتب )العطاء(. -       

 :ثانٌا:إدارة البالد   

 استحدث الدٌوان لتنظٌم الشئون المالٌة والعسكرٌة. -       

 قسم األقالٌم إلى والٌات على كل منها وال ٌدٌرها. -       

 علل: تنظٌم عمر بن الخطاب إدارة البالد حٌث استحدث الدٌوان. – 6

 بسبب توسع الفتوحات وبالتالً وفرة الانائم.         

 عاصمة الدولة اإلسالمٌة فً عهد عمر بن الخطاب هً _________ )المدٌنة المنورة(. – 7

 ما معنى الشورى ؟ وكٌف عالج عمر مسألة الخالفة من بعده ؟ – 8

 الشورى: هً التشاور وعدم اإلنفراد بالرأي.      

 اختار عمر ستة من كبار الصحابة وطلب منهم التشاور فٌما بٌنهم الختٌار الخلٌفة.     

 المجوسً(. ةهـ بقتله على ٌد ______________ )أبو لؤلؤ23انتهت والٌة عمر بن الخطاب عام  – 9



 

 

 هـ(35-23عثمان بن عفان)(3الخلفاء الراشدون)

 كٌف تولى عثمان بن عفان الخالفة ؟ – 1 

 اجتمع أهل الشورى بعد مقتل الخلٌفة عمر بن الخطاب وباٌعوا عثمان بن عفان بالخالفة .     

 ما أهم اإلنجازات التً تحققت فً عهد عثمان بن عفان ؟ – 2

 بناء األسطول ، فتح أرمٌنٌا وكرمان وسجستان وهرب أفرٌقٌا ... ، جمع القرآن الكرٌم.  -    

 ما األسباب التً دفعت عثمان بن عفان لبناء األسطول اإلسالمً ؟ – 3

متفوقة لٌس للمسلمٌن قدرة على مواجهتها ، اقتصار الفتوحات اإلسالمٌة على  قوة بحرٌةألن البٌزنطٌٌن ٌملكون    
 الحروب البرٌة.

 الوالً الذي بنى األسطول اإلسالمً هو ____________ )والً الشام معاوٌة بن أبً سفٌان(. – 4

 قبرص(.نفذ معاوٌة بن أبً سفٌان أوامر الخلٌفة وبنى أسطوال مكنه من هزو جزٌرة _________ ) – 5

 عرف بمعركة ذات الصواري )األطراف والنتائج(. – 6

 النتائج األطراف الحدث

 المسلمون  - هـ31ذات الصوري 
 البٌزنطٌون - 

انتصر المسلمون بقٌادة والً مصر عبدهللا بن أبً السرح على األسطول 
 البٌزنطً فً عهد قسطنطٌن الثانً بالقرب من آسٌا الصارى. 

 

 ما أهم نتائج بناء األسطول اإلسالمً ؟ – 7

 هزو جزٌرة قبرص ، واالنتصار على البٌزنطٌٌن فً معركة ذات الصواري بالقرب من آسٌا الصارى.     

 لماذا جمع القرآن الكرٌم ؟ – 8 

بسبب تعدد تالوة القرآن الكرٌم واختلف القراء فً قراءته حٌث تعددت اللهجات بعد توسع الفتوحات وانتقال القبائل     
 العربٌة إلى األمصار.

 الصحابً الذي نصح عثمان بن عفان بتدوٌن القرآن هو ____________ )حذٌفة بن الٌمان(. – 9

 ف بـ ____________ )مصحف عثمان(. قرر عثمان جمع القرآن فً مصحف واحد عر – 11

 هـ بـ ______________ )قتله(. 35انتهت والٌة عثمان عام  – 11

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ(41-35(على بن أبً طالب )4الخلفاء الراشدون)

 ما األسس التً أقام علً دولته ؟ – 1

هذه السٌاسة مسائل الحكم أسس علً سٌاسته على قاعدة التقوى والعدالة والمساواة بٌن المسلمٌن . وقد شملت     
 واإلدارة واالقتصاد.

 كٌف عمل على بن أبً طالب النهوض بموارد الدولة اإلسالمٌة ؟ – 2

 .واستثمار األرض  الزراعةشجع  -

 . الحرفوأصحاب  الصناعو التجاروعزز دور   -

 وأنزل أشد العقوبات بالمخالفٌن.  -

 تشدد فً ضبط أموال المسلمٌن. -

 علً بن أبً طالب و معاوٌة بن أبً سفٌان ؟اإلمام ما سبب الخالف الذي قام بٌن  – 3

عندما تولى اإلمام علً بن أبً طالب الخالفة عزل الوالة السابقٌن ، رفض معاوٌة والً الشام قرار العزل وتمسك    
 بموقعه.

 عرف وقعة الجمل)األطراف والنتائج(. – 4

 النتائج األطراف الحدث

 اإلمام علً بن أبً طالب - هـ36الجمل وقعة 
 انتصر اإلمام علً علٌهم فً البصرة طلحة والزبٌر وأنصار عثمان -

 

 )األطراف والنتائج(. وقعة صفٌنعرف   – 5

 النتائج األطراف الحدث

 أهل العراق بقٌادة اإلمام علً  - هـ37وقعة صفٌن 
 أهل الشام بقٌادة معاوٌة -

كثٌرة ، انتهت بالتحكٌم الذي فشل جرت بٌن الطرفٌن معارك 
 ، وباٌع أهل الشام معاوٌة بالخالفة ، ظهور الخوارج.

 

 (.الخوارجعرف المعارضٌن للتحكٌم من جٌش اإلمام علً بـ ____________ ) – 6

 )األطراف والنتائج(. معركة النهروانعرف   – 7

 النتائج األطراف الحدث

 اإلمام علً بن أبً طالب   - معركة النهروان 
 انتصر اإلمام علً بن أبً طالب على الخوارج. الخوارج -

 

 (عبدالرحمن بن ملجم المرادي. )مسجد الكوفةهـ أقدم _____ على قتل اإلمام علً بن أبً طالب فً 41فً سنة  – 8

 المدٌنة التً اتخذها اإلمام علً بن أبً طالب مركزا لخالفته هً _________ )الكوفة(. – 9

 



 

 

 

 الفتوحات فً صدر اإلسالم

 دام العهد الراشدي ___________ )ثالثٌن سنة( . – 1

 ما العوامل التً ساعدت المسلمٌن على تحقٌق نصر سرٌع على الفرس و الروم ؟ – 2

 سالح إٌمان ال مثٌل له بالتارٌخ. -   

 حبهم لالستشهاد. -   

 امتالكهم آلة عسكرٌة فعالة. -   

 سرعتهم فً الحركة وتجارب اكتسبوها من الازوات والسراٌا وحروب الردة. -   

 المستوى القٌادي الرفٌع الذي تحلى به قادتهم كخالد بن الولٌد وسعد بن أبً وقاص ... -   

 كٌف فتح المسلمون الشام ؟ – 3

وفً       .خالد بن الولٌدأولى المدن المفتوحة بقٌادة  بصرىفتح المسلمون جنوب الشام حٌث كانت :أبً بكرفً عهد  -  
 .معركة أجنادٌنفً  البٌزنطٌٌن هـ حقق المسلمون النصر على13سنة 

 البٌزنطٌٌننصرا حاسما على  المسلمون:حاصر المسلمون دمشق وحمص ، وحقق عمر بن الخطابفً عهد  -  

 هـ أنهى الوجود البٌزنطً فً الشام.15 معركة الٌرموكفً      

 فتح العراق وبالد فارس فً عهد الخلٌفة ____________ )عمر بن الخطاب(. – 4

 هـ بقٌادة ____________ )سعد بن أبً وقاص(.15  القادسٌةفً معركة  الفرسانتصر المسلمون على  – 5

 هـ بـ ____________ ) الفتح األعظم (.15سمٌت معركة القادسٌة   - 6

 ( نهاوند هـ فً معركة ____________ ) 21سنة  الفرسانتصر المسلمون على  – 7

 (. فتح الفتوحالتً عرفت بـ       __________ )       

 فً عهد الخلٌفة _______ ) عثمان بن عفان (. أرمٌنٌا فتحت – 8

 من القائد الذي فتح مصر ؟ و كٌف تم له فتحها ؟ – 9

 القائد هو عمر بن العاص .   

 سٌره الخلٌفة عمر بن الخطاب بجٌش مكون من أربعة آالف مقاتل احتل رفع والعرٌش وحصن بابلٌون واإلسكندرٌة. 

 فً عهد الخلٌفةهـ )سبٌطلة( 27انتصر المسلمون فً شمال أفرٌقٌا على البٌزنطٌٌن فً معركة _______ – 11

 _____      )عثمان بن عفان(.         

 



 

 

 

 نظام الحكم فً صدر اإلسالم

 ما المصادر التً استمدت منها القوانٌن فً الدولة اإلسالمٌة؟ – 1

 القرآن الكرٌم و سنة الرسول )ص( .     

 كٌف كان نظام الحكم فً عهد الرسول )ص( ؟ – 2

 كان الشرع اإلسالمً النابع من القرآن الكرٌم هو القانون ، و كان الرسول )ص( ٌحكم بٌن الناس وٌفصل فً      

 الخصومات وفقا ألحكام الشرع.     

 فً الحكم ، وكان التباحث فً شؤون الدولة واتخاذ القرارات المهمة تتم فً    الشورىكما كان )ص( ٌعمل بمبدأ      

 . المسجد     

 متى نشأ نظام الخالفة ؟ و ما المبادئ التً سار علٌها هذا النظام فً العهد الراشدي ؟ – 3

 نشأ بعد وفاة الرسول )ص( ، وصاحب الخالفة خلٌفة الرسول )ص( ٌنهج نهجه وٌسٌر على هداه ، وكان الخلٌفة                      

 ٌجمع فً ٌده السلطتٌن الدٌنٌة و السٌاسٌة .    

 كٌف تمت مباٌعة الخلفاء الراشدٌن ؟ – 4

 على أساس الشورى حٌث كانت البٌعة تجري فً المسجد .    

 وضح كٌف تطور نظام اإلدارة فً العهد الراشدي ؟ – 5

 التً تعنً بسط سلطة الخلٌفة المباشرة على جمٌع الوالٌات. المركزٌةقام الحكم على  -    

 ضبط مالٌة الدولة وترتٌب أعطٌات المسلمٌن.ل الدٌوانو فً عهد عمر استحدث  -    

 فً العراق )البصرة و الكوفة( ، الشام2فً الحجاز )مكة والمدٌنة(،  2( والٌات : 8قسمت الدولة إلى ثمان ) -    

 والجزٌرة مصر  وفلسطٌن.       

 من تولى القضاء فً العهد الراشدي ؟  – 6

 تولى الخلفاء الراشدون القضاء بأنفسهم ، وعهدوا به أحٌانا إلى من ٌثقون بهم فً تولً هذه المهمة ، وقد تمتع    

 القاضً بسلطة واسعة.    

 ما وظٌفة صاحب الشرطة فً اإلسالم ؟ – 7

 كانت مهمته المحافظة على النظام و مراقبة األسواق و معاقبة المخلٌن باألمن.    

 

 



 

 

 ( العهد السفٌان1ًألموٌة )الدولة ا

 هـ( هو ____________ ) معاوٌة بن أبً سفٌان (.41مؤسس الدولة األموٌة ) – 1

 دخل معاوٌة فً اإلسالم بعد _____________ ) فتح مكة (. – 2

 على _________ ) الشام (. والٌاأصبح معاوٌة فً عهد عمر بن الخطاب  – 3

 بعد تنازل _________ له . )اإلمام الحسن بن علً(  هـ41بوٌع معاوٌة بالخالفة عام  – 4

 الجدٌدة التً اتخذها معاوٌة له هً ____________ )دمشق(. العاصمة – 5

 لماذا اتخذ معاوٌة دمشق عاصمة لدولته ؟ – 6

 ألن فٌها أشد المناصرٌن والحلفاء لبنً أمٌة.     

 ما التنظٌمات التً أدخلها معاوٌة على نظام اإلدارة فً دولته ؟ – 7

 أعاد تنظٌم اإلدارة لٌمسك بزمام األمور فً الدولة حٌث:      

 طور الدٌوان الذي أنشأه عمر بن الخطاب . -

 استحدث دٌوان الخاتم : الذي تصدر عنه الرسائل ممهورة بخاتم الخلٌفة. -

 والٌات الدولة بالعاصمة.استحدث دٌوان البرٌد : لربط  -

 كٌف حول معاوٌة نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة ؟ – 8

 بوالٌة العهد لٌكون الخلٌفة من بعده. ٌزٌدعن طرٌق مباٌعة ابنه    

 ما أهم ثورتٌن وقعتا فً العهد السفٌانً ؟ وما نتائجهما ؟ – 9

 هـ :61ثورة الكوفة  -

 مباٌعة ٌزٌد بن معاوٌة. : بسبب رفض اإلمام الحسٌن بن علًالسبب
: سار اإلمام الحسٌن إلى الكوفة مستجٌبا لدعوة أهلها الذٌن طردوا الوالً األموي ، لكن والً  األحداث والنتائج

استشهد فٌها اإلمام  كربالءالبصرة عبٌدهللا بن زٌاد سبقه إلٌها ومنعه من دخولها فجرت معركة بٌن الطرفٌن فً 
 هـ. 61محرم 11الحسٌن ومن معه 

 

 ثورة الحجاز : أهل المدٌنة و عبدهللا بن الزبٌر. -

 : ثار أهل المدٌنة على ٌزٌد بسبب قتله اإلمام الحسٌن . السبب
: أرسل ٌزٌد حملة وصلت المدٌنة وأرهمت أهلها على مباٌعته ، ثم حاصرت مكة وعادت إلى األحداث والنتائج

 هـ .64دمشق بعد وفاة ٌزٌد 

 بعد وفاة ٌزٌد بن معاوٌة بوٌع البنه ___________ بالخالفة ولكنه تنازل عنها. )معاوٌة(  -11

 وباٌعوا _________.)مروان بن الحكم( الجوالنفً  الجابٌةبعد تنازل معاوٌة بن ٌزٌد اجتمع األموٌون فً  – 11

 

 



 

 

 لمروانً( العهد ا2الدولة األموٌة )

 عرفت الحقبة التً بدأت مع خالفة مروان بن الحكم بـ ____________ ) العهد المروانً (. – 1

 لماذا سمً العهد المروانً بهذا االسم ؟ – 2

 نسبة إلى أول خلفاء هذا العهد وهو مروان بن الحكم .     

 ما أبرز إنجازات عبدالملك بن مروان ؟ – 3

 والعراق والحجاز ، أعاد توحٌد الدولة ، توسع الفتوحات فً المارب.السٌاسٌة : قضى على الثورات فً الشام  -

 إصدار عملة عربٌة)الدٌنار اإلسالمً(. اإلدارٌة : تعرٌب الدواوٌن، و -

 العمرانٌة : بناء مسجد قبة الصخرة فً القدس الشرٌف.    -

 ما العملتٌن المتداولتٌن فً الدولة اإلسالمٌة قبل ضرب الدٌنار اإلسالمً ؟ – 4

 الدٌنار البٌزنطً و الدرهم الفارسً.     

 ؟ د الملكما أبرز إنجازات الولٌد بن عب – 5

هـ على ٌد موسى بن نصٌر وطارق بن زٌاد، ووصلت الفتوحات إلى حدود 92: فتح األندلسالفتوح -
 الصٌن. 

 : بناء الجامع األموي والمسجد األقصى.العمران -

 شجع الصناعات وأصلح الطرق وحفر اآلبار.  -

 استحدث البٌمارستان ودار الضٌافة. -

 أول من وظف خدما للمسنٌن و مؤدبٌن لألٌتام وقادة للعمٌان.  -

 ما األعمال التً قام بها عمر بن عبدالعزٌز ، وجعلت المؤرخٌن ٌلقبونه بالخلٌفة الراشدي الخامس؟ – 6

 اعتمد على الفقهاء وعٌن الوالة من ذوي الكفاءة. -

 وساواهم فً العطاء مع سائر المسلمٌن.ألاى امتٌازات بنً أمٌة  -

 حول األراضً التً بحوزتهم إلى بٌت المال. -

 إسقاط الجزٌة عن الداخلٌن فً اإلسالم. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( الفتوحات4الدولة األموٌة )

 بلات الفتوحات األموٌة حدودها القصوى فً عهد ____________ ) الولٌد بن عبدالملك(. – 1

 قضى المسلمون على دولة الفرس فً عهد ______________ ) الخلفاء الراشدٌن (. – 2

 ما النظام الذي أنشأه معاوٌة لمحاربة البٌزنطٌٌن ؟ – 3

 أنشأ نظاما ٌقوم على إقامة مراكز عسكرٌة على الحدود لرصد تحركاتهم ، واعتمد على خروج حمالت عسكرٌة     

 ". الشواتً والصوائف فً الصٌف و الشتاء استهدفت مواقع البٌزنطٌٌن فً آسٌا الصارى عرفت بـ "     

 هـ.49علل: فشل حملة ٌزٌد بن معاوٌة إلسقاط القسطنطٌنٌة  – 4

 بسبب مناعتها البحرٌة. -

 ".النار اإلغرٌقٌةاستخدام البٌزنطٌٌن سالحا متطورا هو " -

 لماذا بلغت الفتوحات أقصى مداها فً أٌام الولٌد بن عبدالملك ؟ – 5

 بسبب استقرار الدولة وازدهارها.     

 ما الفتح األهم الذي تحقق فً الغرب ؟ – 6

 فتح األندلس )إسبانٌا(.      

 كٌف تم هذا الفتح ؟ ومن قاده ؟ – 7

 اد الذي عبر المضٌق الذي سمً باسمه )مضٌق جبلأرسل موسى بن نصٌر جٌشا إلى إسبانٌا بقٌادة طارق بن زٌ    

 فتمكنوا من فتح األندلس. وادي لكةطارق( وهزموا جٌش القوط فً معركة     

 إلى أٌن وصل توسع األموٌٌن فً الشرق ؟ ومن قاد هذا التوسع ؟ – 8

 قاد محمد بن القاسم الثقفً حملة بلات بالد السند. -

 بالد ما وراء النهر و كاشار على حدود الصٌن. تمكن قتٌبة بن مسلم الباهلً من فتح -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( نظام الحكم5الدولة األموٌة )

 ؟ لماذا حول معاوٌة نظام الحكم من نظام شوري إلى نظام وراثً – 1

 لكً ٌحفظ استمرار الحكم فً أسرته ، و خوفا من حدوث صراع على الحكم بعد وفاته.      

 .أبناء األسرة األموٌةعلل: استفحال الصراع بٌن  – 2

 ألن الخلفاء األموٌون صاروا ٌباٌعون الثنٌن من أبنائهم بوالٌة العهد.      

 .علل: واجه األموٌون معارضة شدٌدة فً الحجاز و العراق – 3

 بسبب التحول من الشورى إلى الوراثة.     

 .وضح دور الجٌش فً العصر األموي – 4

 على الثورات المناهضة( .فرض األمن واالستقرار )القضاء  -

 توسٌع رقعة الدولة ) الفتوحات فً الشرق والارب(. -

 ما الوظائف الجدٌدة التً ظهرت فً العصر األموي ؟ – 5

 الكاتب. -

 الحاجب. -

 الوالً: الذي ٌحكم باسم الخلٌفة فً والٌته. -

 القاضً: ٌحكم فً الخصومات. -

 رئٌس الشرطة. -

 ما الدواوٌن التً استحدثها األموٌون لتنظٌم الدولة ؟ – 6

 دٌوان الخراج: تنظٌم الخراج و جباٌته والنظر فً مشكالته. -

 دٌوان الرسائل: استحدثه معاوٌة إلعداد رسائل الخلٌفة إلى الوالة والقادة. -

 دٌوان الخاتم: أنشأه معاوٌة لمنع التزوٌر فً رسائل الخلٌفة. -

 معاوٌة لتنظٌم االتصال بٌن العاصمة و الوالٌات.دٌوان البرٌد: أنشأه  -

 دٌوان النفقات: للنظر فً مصروفات الدولة. -

 دٌوان الصدقات: لتنظٌم موارد الزكاة والصدقات و توزٌعها على مستحقٌها. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البحرٌن قبل اإلسالم

 ما المناطق التً شملتها البحرٌن قدٌما ؟ – 1

 كانت البحرٌن تشمل المناطق الممتدة على ساحل الخلٌج العربً بٌن البصرة و عمان.     

 ما االسم الذي كانت تعرف به جزر البحرٌن الحالٌة ؟ – 2

 .أوالكانت تعرف باسم      

 أذكر تأثٌر موقع البحرٌن على النشاطات االقتصادٌة لسكانها ؟ – 3

 فً المالحة وتفوقوا فً التجارة ، وكانت السفن تتردد على موانئهم من الشرق       اكتسب أهل البحرٌن خبرة عالٌة      

 األقصى وبالد المحٌط الهندي ، وٌقومون هم بإعادة تصدٌر البضائع إلى عدد من األماكن خاصة العراق.     

 ما أبرز حواضر البحرٌن القدٌمة ؟ – 4

 .العاصمة هجرالخط و دارٌن و جواثا و     

 ما أشهر القبائل العربٌة التً سكنت البحرٌن قدٌما ؟  – 5

 قبائل عبدالقٌس و عشائر تمٌم وبكر بن وائل و األزد.     

 ما الذي شجعهم على السكن فً البحرٌن ؟  - 6

 شجعهم على ذلك ، وفرة مٌاهها و خصوبة أرضها إلى جانب ازدهار التجارة .     

 ما أهم مقومات الحٌاة االقتصادٌة فً البحرٌن قبل اإلسالم؟ – 7

 استخراج اللؤلؤ و صٌد األسماك. -

 بعض الصناعات الحرفٌة مثل صناعة الفخار. -

 التجارة. -

 علل : عمل سكان البحرٌن فً الزراعة .  -  8

 بسبب وجود الٌنابٌع الجوفٌة التً ٌتفجر بعضها عٌونا وجداول.      

 مر إلى هجر" ضرب هذا المثل فً تمر _____________ ) هجر (." كحامل الت – 9

 ما الدٌانات التً اعتنقها سكان البحرٌن قبل اإلسالم ؟ – 11

 الٌهودٌة ، و النصرانٌة ، والمجوسٌة إلى جانب الوثنٌة القائمة على عبادة األصنام.      

 (. أوال الصنم الذي كان ٌعبده سكان البحرٌن وباسمه سمٌت جزر البحرٌن هو _________ ) – 11

 من الذي كان ٌحكم البحرٌن عند ظهور اإلسالم ؟ – 12

 كان ٌحكم البحرٌن حاكم عربً متنصر ) نصرانً ( من قبٌلة تمٌم هو المنذر بن ساوى.      

 ؟كٌف كانت عالقة المنذر بن ساوى بالفرس  – 13

 كان موالٌا للفرس الذٌن امتد سلطانهم إلى بعض أطراف شبه الجزٌرة العربٌة ، لكن هذه العالقة هٌر ثابتة إذ      

 م التً انتصر فٌها العرب على الفرس فً العراق.611وقفت قبٌلة بكر بن وائل إلى جانب العرب فً موقعة ذي قار  



 

 

 ( فً عهد الرسول)ص(1البحرٌن فً صدر اإلسالم)

 كٌف تم أول اتصال للبحرٌن باإلسالم ؟ – 1

 أرسل عبدهللا بن األشج وهو أحد زعماء قبٌلة عبدالقٌس رسل مع قافلة تمور إلى مكة لالتصال بالرسول)ص(     

 فأسلم أحدهم وهو عمرو بن عبدالقٌس ، وبعد عودته حمل رسالة من الرسول)ص( ٌدعوه فٌها إلى اإلسالم ، أسلم   

 كتم إسالمه إلى أن اتصل الرسول)ص( بالمنذر بن ساوى حاكم البحرٌن. األشج لكنه   

 متى تم أول اتصال رسمً للرسول)ص( بالبحرٌن ؟ وكٌف ؟ – 2

 للهجرة ، أرسل الرسول)ص( العالء بن الحضرمً إلى البحرٌن ، حامال كتابا إلى المنذر بن ثامنالفً العام      

 جزٌة فاستجاب المنذر لدعوة الرسول)ص( وأسلم معه سكان البحرٌن.ساوى ٌخٌره بٌن اإلسالم و دفع ال    

 من تولى السلطة فً البحرٌن فً عهد الرسول)ص( ؟ – 3

 العالء بن الحضرمً.    

 ما موقف العالء بن الحضرمً من المجوس والٌهود والنصارى فً البحرٌن ؟ – 4

 ظل المجوس والٌهود والنصارى على معتقداتهم ، وصالحوا العالء على دفع الجزٌة.     

 كٌف أسهمت البحرٌن فً تثبٌت دعائم دولة الرسول)ص(؟ -  5

 أسهمت بذلك ألن خراجها فاق خراج سائر األقالٌم )حوالً ثمانٌن ألف درهم(.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العهد الراشدي( فً 2البحرٌن فً صدر اإلسالم )

 كٌف حدثت الردة فً البحرٌن ومن تزعمها ؟ – 1

 الذي  الحطم بن ضبٌعةبعد وفاة الرسول )ص( قاد رجل من قبٌلة قٌس بن ثعلبة حركة الردة بالبحرٌن وهو      

 . الملقب بالارور المنذر بن النعمانسٌطر على القطٌف و هجر وانظمت إلٌه قبائل من الخط ودارٌن وسانده      

 من قاد القتال ضد أهل الردة فً البحرٌن ؟ – 2

 . العالء بن الحضرمًقاد القتال ضد أهل الردة     

 لماذا عهد الخلٌفة أبوبكر أمر القضاء على المرتدٌن فً البحرٌن إلى العالء بن الحضرمً ؟ – 3

 بسبب خبرته فً البحرٌن ومعرفته لقبائلها فً عهد الرسول )ص(.    

 كٌف تم القضاء على الردة فً البحرٌن ؟ – 4

 كلف أبوبكر العالء بن الحضرمً أمر القضاء على الردة فً البحرٌن فوصل إلى هجر حٌث انظم إلٌه قبائل تمٌم     

 هـ( التً قتل فٌها الحطم بن ضبٌعة.11) معركة جواثاو بنو عبدالقٌس فشن هجوما على المرتدٌن وهزمهم فً   

 جواثا )األطراف و النتائج(.عرف معركة   - 5

 النتائج األطراف الحدث

 المسلمون - هـ11جواثا 

 المرتدون فً البحرٌن -

 انتصر المسلمون على المرتدٌن فً البحرٌن. -

 قتل قائد المرتدٌن فً البحرٌن الحطم بن ضبٌعة. -

 انتهاء حركة الردة فً البحرٌن. -

   تولى األمر فً البحرٌن العالء بن الحضرمً. -

 بٌن دور البحرٌن فً حركة الفتوح اإلسالمٌة ؟ – 6

 فً ركب البحر، و كان أهل البحرٌن أول من العراق و فارسكانت البحرٌن من أهم مراكز الفتوح المنطلقة إلى   

 سبٌل نشر اإلسالم.   

 ) العالء بن الحضرمً (  هـ هو ________ .15سنة  فارس أول من قاد حملة من البحرٌنٌٌن إلى – 7

 هو __________ )عثمان بن أبً العاص(. عمان و البحرٌنالوالً الذي عٌنه الخلٌفة عمر بن الخطاب على  – 8

 علل: أصبحت البحرٌن فً عهد عمر بن الخطاب والٌة مستقلة فً الدولة اإلسالمٌة. – 9

 بسبب الدور الكبٌر الذي تلعبه فً حركة الفتوح الشرقٌة.     

 فً عهد الخلٌفة _____ ) عثمان بن عفان (. البصرةركزها جواثا ، تتبع إدارٌا لوالٌة صارت البحرٌن ، وم – 11

 للعالء بن الحضرمً دور مهم فً تارٌخ البحرٌن .. وضح هذا الدور. – 11

 أول والً للدولة اإلسالمٌة على البحرٌن.حمل رسالة اإلسالم إلى المنذر بن ساوى ، و  -

 وهزمهم فً معركة جواثا.قاتل المرتدٌن فً البحرٌن  -

 تولى والٌة البحرٌن ثانٌا فً عهد أبً بكر . -

  على فارس. بحرٌة شن أول حملة -

 



 

 

 البحرٌن فً العهد األموي

 

 انفصل الخوارج عن جٌش الخلٌفة علً بن أبً طالب بعد _________ ) موقعة صفٌن (. – 1

 وكٌف ؟ متى وصل الخوارج إلى البحرٌن ؟ – 2

بعد موت ٌزٌد بن معاوٌة ، وطرد أهل البصرة لوالٌهم األموي عبٌدهللا بن زٌاد حٌث نشطت حركة الخوارج فً     
 البصرة ، و والتهم القبائل المجاورة وصوال إلى البحرٌن إذ ناصرتهم جماعات من األزد و تمٌم و بكر .

 كٌف تمكن نجدة بن عامر الحنفً من السٌطرة على البحرٌن ؟ – 3

 هـ حٌث باٌعته قبائل األزد ، وهزم قبائل عبدالقٌس وحلفائها فصار نجدة حاكما67سار نجدة إلى البحرٌن سنة     

 على البحرٌن فنظم شؤونها وعٌن العمال على مدنها ، وأعادها والٌة مستقلة.     

 كٌف انتهت حركة نجدة بن عامر الحنفً ؟ – 4

 ى إلى سٌطرة أبً فدٌك عبدهللا بن ثور ، من قبٌلة بكر ، على البحرٌن.حدث خالف شدٌد بٌن نجدة وأصحابه أد    

 كٌف تم القضاء على ثورة أبً فدٌك أبً فدٌك الخارجً فً البحرٌن؟ – 5

 هـ حملة من أهل الكوفة و البصرة دخلت معسكر الخوارج وقضت على حكم72وجه عبدالملك بن مروان سنة      

 أبً فدٌك .    

 من نتائج القضاء على حكم أبً فدٌك الخارجً فً البحرٌن إعادتها إلى والٌة ______ )البصرة(. – 6

 فً عهد الخلٌفة ___________ )عمر بن عبدالعزٌز(. –ذو المنارتٌن  – مسجد الخمٌسبنً  – 7

 ود العبدي (.سٌطر الخوارج على البحرٌن من جدٌد فً عهد هشام بن عبدالملك بقٌادة __________ ) مسع – 8

 هل نجح األموٌون فً القضاء على حركة الخوارج نهائٌا ؟ وضح ذلك.  - 8

 كال حٌث عادوا فً أواخر العهد األموي بقٌادة سلٌمان بن حكم ، الذي استمرت حركته حتى سقوط الدولة       

 هـ.   132األموٌة فً سنة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخرائط 

 بن الخطاب() الدولة اإلسالمٌة فً عهد عمر 

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمٌة فً الجدول التالًأكتب ما ترمز إلٌه األرقام عل - 1

 البٌانات الرقم البٌانات الرقم
 بحر القلزم )األحمر(  المدٌنة المنورة 
 القسطنطٌنٌة  مكة المكرمة 
 بحر الروم )المتوسط(  نهاوند 
 الفسطاط  الخلٌج العربً 
 شبه الجزٌرة العربٌة  البصرة 
 القدس  طرابلس 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمٌة فً نهاٌة عهد أبً بكر الصدٌق بالون األخضر الفاتح. – 2

 لون حدود الدولة اإلسالمٌة فً نهاٌة عهد عمر بن الخطاب بالون األصفر.  – 3

 لون حدود اإلمبراطورٌة الفارسٌة بالون األزرق الفاتح. – 4

 لون حدود اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة بالون البرتقالً. - 5

 (:القادسٌة ، الٌرموك ، نهاوند.مستخدما رمز المقص) ضع المعارك التالٌة فً المكان المناسب على الخرٌطة – 6

 

 

1

12

7

11

5
9

10

8

4

3

2
6



 

 

 ) الدولة اإلسالمٌة فً عهد عثمان بن عفان(

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمٌة فً الجدول التالًأكتب ما ترمز إلٌه األرقام عل - 1

 البٌانات الرقم البٌانات الرقم
 بحر بنطس )األسود(  المدٌنة المنورة 
 القسطنطٌنٌة  مكة المكرمة 
 )المتوسط(بحر الروم   مرو 
 اإلسكندرٌة  عدن 
 بحر العرب  الكوفة 
 بحر الخزر )قزوٌن(  القٌروان 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمٌة فً نهاٌة عهد عثمان بن عفان باللون األخضر الفاتح. – 2

 لون حدود اإلمبراطورٌة الفارسٌة باللون األزرق الفاتح. – 3

 باللون البرتقالً.لون حدود اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة  - 4

 .ذات الصواري(: مستخدما رمز المقص) التالٌة فً المكان المناسب على الخرٌطة اسم المعركةضع   - 5
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 )الدولة األموٌة(

 

 : الجدول التالًى خارطة الدولة اإلسالمٌة فً أكتب ما ترمز إلٌه األرقام عل - 1

 البٌانات الرقم البٌانات الرقم
 الدٌبل  دمشق 
 القسطنطٌنٌة  قرطبة 
 بحر الروم )المتوسط(  سمرقند 
 طنجة  خراسان 
 بحر العرب  صنعاء 
 الفسطاط  القٌروان 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمٌة فً نهاٌة العهد الراشدي باللون األخضر الفاتح. – 2

 لون المناطق التً أضٌفت فً العهد األموي  باللون األزرق الفاتح. – 3

 لون حدود اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة باللون البرتقالً. - 4

 (: مستخدما رمز المقص) التالٌة فً المكان المناسب على الخرٌطة اسم المعاركضع   - 5

 .وادي لكة ، المائدة      
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 ) البحرٌن قبل اإلسالم (

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمٌة فً الجدول التالًأكتب ما ترمز إلٌه األرقام عل - 1

 البٌانات الرقم البٌانات الرقم
 كاظمة  هجر 
 الحٌرة  دارٌن 
 األبلة  جواثا 
 سٌراف  اإلحساء 
 عمانبالد   الٌمامة 
 بالد فارس  الخط 
 نجد  الخلٌج العربً 

 

 لون منطقة )ناحٌة( البحرٌن باللون األصفر. – 2

 لون جزر أوال باللون األحمر. – 3
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 حقوق اإلنسان

 ما حقوق اإلنسان؟ – 1

 .باض النظر عن جنسٌته أو لونه أو دٌنه أو لاته.. هً الحقوق والحرٌات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا   

 وهٌر قابلة للتصرف. عالمٌةحقوق اإلنسان  – 2

 .فً أغلبٌة الدٌانات والفلسفات، توجد القٌم التً تقوم على أساسها حقوق اإلنسان  – 3

 بما تتمٌز الحقوق؟ – 4

 مرتبطة باإلنسان ومالزمة ومتأصلة فً كل فرد. . أ

 واحدة لكل البشر باض النظر عن الجنس أو الدٌن أو األصل ...  . ب

 متكاملة تشمل مختلف مجاالت الحٌاة. . ت

 .كحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق اإلنسان العامةوقد وجدت حقوق مخصوصة  – 5

 ما األسس التً تقوم علٌها حماٌة حقوق اإلنسان؟ – 6

 الحرٌة والكرامة والعدل والمساواة.قامت هذه الحقوق على أركان أهمها الحق فً    

 ما مصادر حقوق اإلنسان فً اإلسالم؟ – 7

 آراء الفقهاء -السنة النبوٌة الشرٌفة                   -القرآن الكرٌم               -

 علل مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة أساس الحقوق اإلنسانٌة. – 8

لكونها أقدم المصادر الملزمة وأسبقها ظهورا من ناحٌة ، وأشملها جمٌعا من ناحٌة أخرى ، حٌث جاء اإلسالم باألسس    
 التً تقوم علٌها حماٌة حقوق اإلنسان.

 ما مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً مجال الحقوق؟ – 9

 ، والعقل ، والمال. تمثل مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً: حفظ الدٌن ، والنفس ، والنسلت   

 اكتب ثالثة من حقوق اإلنسان فً اإلسالم. – 11

 (37حق الحرٌة والكرام ة والمساواة:  )راجع الشواهد فً الكتاب صـ  . أ

 (37حق العدل والسالمة الشخصٌة: )راجع الشواهد فً الكتاب صـ  . ب

 (37حق الحٌاة: )راجع الشواهد فً الكتاب صـ  . ت

 حق التعلٌم. . ث

 والتفكٌر والتعبٌر.حرٌة الرأي  . ج

 حق التملك. . ح

 (اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان)  م ...12/1948 الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  أول المواثٌق الدولٌة فً مجال حقوق اإلنسان أقرته – 11

 ما هو اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان؟ – 12

واألمم كافة ، وٌتألف من هو وثٌقة دولٌة تتضمن المبادئ والمعاٌٌر العامة لحقوق اإلنسان، وهو موجه إلى الشعوب    
 مادة. 31دٌباجة و

 ما مبادئ اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان؟ – 13

 ، عدم التجزؤ ، التكامل ، عدم التمٌٌز ، المشاركة والجمع ، المحاسبة وقواعد القانون. الكونٌة 



 

 

 ما الحقوق التً تضمنها اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان؟ – 14

 : حق السفر ، حق اللجوء ، منع االستعباد والتعذٌب ، المحاكمة العادلة ، حرٌة التفكٌر ...الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة . أ

 : العمل ، الضمان االجتماعً ، التعلٌم ...الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة . ب

 

 التي تضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ الواجبات والمسؤولياتما  – 15

 هي واجبات الفرد نحو المجتمع ومسؤوليات الدول في احترام حقوق اإلنسان.    

 

 استعرض أبرز التطورات التي شهدتها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. – 16

ومحيط  تطور محتوى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بإضافة الحق في التنمية ، الحق في السلم ، الحق في بيئة نقية   
 ل التمييز ضد المرأة.، كما صدرت مجموعة من القوانين المخصوصة مثل حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على أشكاسليم

 

 اإلنسان في مملكة البحرين؟ قما مبادئ حقو - 17

  .قامت مبادئ حقوق اإلنسان في مملكة البحرين على مبادئ العدل والحرية والمساواة واألمن وتكافؤ الفرص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حقوقنا و واجباتناملف: 

 

 الواجبات الحقوق القسم

الحقوق المدنية 
 والسياسية

 حق احلياة  -

 احلرية  -

  األمن -

  عدم التعذيب -

 املشاركة السياسية - 

  املساواة -

 حرية الرأي والتعبري والضمري والدين -

الوالء للوطن والدفاع عنه إذا تعرض للخطر وهو  -
 واجب مقدس على كل مواطن.

 االلتزام بالوحدة الوطنية وسالمة النظام العام. -

الحقوق 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 العمل  -

 التعليم   -

 املستوى الالئق للمعيشة -

 التملك  -

 املأكل -

 املأوى -

 الرعاية الصحية والضمان االجتماعي -

 واجب اإلنتاج واإلخالص يف العمل. -

 واجب االلتزام بالقوانني االقتصادية واالجتماعية. -

 واجب التضامن االجتماعي. -

الحقوق البيئية 
 والثقافية
 والتنموية

 العيش يف بيئة نظيفة وآمنة -

 املشاركة يف التنمية -

 حياة ذات جودة -

 فرص متكافئة -

واجب احملافظة على املمتلكات واألموال العامة  -
 ومحايتها.

ترشيد االستهالك واحملافظة على التنوع الفطري  -
 والبيولوجي.

احرتام حقوق األجيال القادمة يف استالم عامل  -
 صاحل للحياة.

 



 

 

 عالقات مملكة البحرين الدولية

 إالم يهدف التعاون الدولي؟ – 1

 يهدف التعاون الدولي إلى تحقيق التنمية ونشر السالم في العالم.  

 

 نماذج من تعاون مملكة البحرين مع محيطها اإلقليمي والعالمي:  - 2

م ، لترساايد دعااائم األماان 1891ساااهمت مملكااة البحاارين فااي إنشاااء مجلااو التعاااون لاادول الخلااي  العربيااة عااام  .أ 
 واالستقرار في المنطقة ودعم التعاون اإلقليمي ، وااللتزام بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية.

 

تسعى مملكة البحرين في خدمة قضاايا األماة العربياة وفاي المسااهمة النشاطة فاي العمال العرباي المشاتر  ، مان  .ب 
 خالل عضويتها في جامعة الدول العربية.

 
 تتمس  مملكة البحرين بالمبادئ األساسية للقانون المنظم للعالقات الدولية وتدعم القضايا الدولية العادلة... .ج 

 
 الدولي؟ نما هي السياسات التي اتبعتها مملكة البحرين للتعاو – 3

 من خالل التعاون مع الدول الكبرى.أ . أرست قواعد ثابتة في عالقاتها 

 المنظمات الدولية كمنظمة األمم المتحدة. اهتمت بتعزيز التعاون مع ب.

 جـ. شاركت في تكريو السلم و األمن الدوليين.

 د. تشجيع الحوار بين الحضارات. 

 

 

 


