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 :  يعتمد مديرة المدرسة
 صديمة المالح . أ

 

 يًهكح انثحشٍٚ
 ٔصاسج انرشتٛح ٔانرؼهٛى
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

 الممٌزات المجال
ً  المولع  .تمع فً جنوب غرب آسٌا بٌن الخلٌج العربً شرلاً، والبحر األحمر غربا

 .حار جاف تغلب علٌه الصحاري المناخ

 (.ع)نسبة إلى سام بن نوح ( السامٌون) سمً العرب بـ  النسب

 .هاجر العرب فً هجرات متتالٌة للعراق والشام ومصر بسبب توافر المٌاه والتربة الخصبة الهجرة

 الحٌاة االجتماعٌة
 .بدو وحضر: العرب لمسمٌن همٌنمسم -
 .ٌعٌش البدو والحضر ضمن لبائل-
أما عاداته . الشجاعة والكرم والوفاء ومارس هوٌات الصٌد وسباق الخٌل: ممٌزات اإلنسان العربً-

 .لعب المٌسر، وأد البنات، ممارسة الربا: السٌئة فهً

 .ٌحكم المبٌلة شٌخ -. العرب على شكل لبائل وممالنتوزع - الحٌاة السٌاسٌة
 .مملكة كندة فً الٌمن، ومملكة معٌن وسبأ وحمٌر فً الٌمن: ممالن فً شبه الجزٌرة العربٌة مثل ظهرت -

عبادة  -3.      األوثان -2.     ُهبل، الالت، العزى، مناة: األصنام ، مثل -1: كان غالبٌة العرب ٌعبدون الحٌاة الدٌنٌة
 .الحنٌفٌة -6(.     المسٌحٌة)النصرانٌة  -5.      الٌهودٌة -4. الكواكب والنجوم

 الحٌاة الفكرٌة
 .فً الشعر والخطابةنبغوا .1
خزان  –سد مأرب : علم الهندسة والبناء -4.    الكً، التداوي باألعشاب: علم الطب -3.    الفلنعلم .2

 .الطوٌلة فً الٌمن

 الحٌاة االلتصادٌة
سد مأرب، لنوات ) فً الٌمن : اعتمد الحضر على الزراعة  –. اعتمد البدو على تربٌة المواشً -

تمٌزت مكة بالتجارة حٌث ٌوجد سوق . المنسوجات واألسلحة والحلً: الصناعات الٌدوٌة( + الري
 .اللبن والوبر واللحم -نمل البضائع -اعتمدوا على الجمل بشكل كبٌر فً التنمل. عكاظ

 ( 2)و ( 1)العرب لبل االسالم : درس الثاني+ درس األول  
   13-10ص 

 أعًاء ػٛذ                                                    نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

 أعًاء ػٛذ                      نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 

 13-10ص ( 2)و ( 1)العرب لبل االسالم : درس الثاني + يتبع درس األول 

 انفشق تٍٛ انثذٔ ٔانحضش

 الحضر البدو المجال
 الصحاري المكان

 
 المدن والمرى

 البٌوت والمنازل الخٌام المسكن
تربٌة المواشً والتنمل من مكان  طرٌمة العٌش

 .آلخر بحثاً عن الماء والعشب
العمل فً التجارة  مستمرون،

 .والصناعة والصٌد والزراعة

 .أهمٌة الجمل لدى العرب: عللً
 : ....................................................................................................اإلجابة

 .( السامٌون) سمً العرب بـ : عللً
 : ....................................................................................................اإلجابة



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 توبلي االبتدائية للبنات مدرسة 
 16سيرة الرسول عليه الصالة والسالم ص : 3درس 

 َٔغثّ( ص)يٕنذ انُثٙ 

ه السلام  ها الزسول علت  ز  ب  مي  ي  ت  ات  الت  ما الصف 
؟ ول الوحي  ز  ل ن  ي   ق 

 
 :الجواب

 .األمانة -2. الصدق -1

لبنً هاشم ( ص)ٌرجع أصل النبً دمحم 
 .  من لبٌلة لرٌش

 .آمنه بنت وهب: أمه
 .عبد هللا بن عبد المطلب: أبوه

 نشأة الرسول عليه السالم

 .ذٕفٙ ٔانذِ ٔ نى ٚشِ-
 .عُٕاخ  6ذٕفٛد أيّ ٔػًشِ الٚضال -
 .لاو ترشتٛرّ جذِ ػثذ انًطهة-
 8شى لاو ترشتٛرّ ػًّ أتٕ طانة ٔػًشِ -

 .عُٕاخ
 .ػًم فٙ سػٙ األغُاو ٔانرجاسج-
 .شٓذ حشب انفجاس ٔحهف انفضٕل-
عُح  40ذضسٔض انغٛذج خذٚجح ٔػًشْا -

 .عُح 25ْٕٔ ٚثهغ يٍ انؼًش 
 17راجع الدرس لمتابعة سيرة الرسول ص : مالحظة

 أعًاء ػٛذ                                       نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 18الدعوة إلى االسالم  ص : 4درس  مدرسة توبلي البتدائية للبنات

ول الوحي   ز   ن 
 19ص ( 1)الفمرة 

 :عللً
 .كاَد انذػٕج فٙ يكح انًكشيح عشٚح أٔل األيش

 

 .خوفاً من أذى المشركٌن :الجواب

 كى عُح أعرًشخ فٛٓا انذػٕج عشٚح؟: ط
 

 :انجٕاب
 .عُٕاخ 3ظهد انذػٕج عشٚح نًذج 

 
 .ػاسضد لشٚش انذػٕج اإلعاليٛح: ػههٙ

 

 :انجٕاب
 .خٕفاً ػهٗ يشكضْا انرجاس٘ ٔانذُٚٙ

 

 .ْجشج انًغهًٍٛ نهحثشح: ػههٙ
 

 :انجٕاب
ْشتا ً يٍ اضطٓاد  -2. ألٌ فٛٓا يهك ػادل -1

 .ٔأرٖ انًششكٛــٍ حٛس حشيٕا يٍ انًاء ٔانطؼاو
 

 :عللً
 ٔضؼد لشٚش ٔشٛمح انًماطؼح  

 .نثُٙ ْاشى
 

   :الجواب
 .عزل بني هاشم -1

 .المضاء على الدعوة االسالمية -2

أول شهٌدة 
 سمٌة زوجة ٌاسر فً االسالم

 أعًاء ػٛذ                              نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 



 مملكة البحرٌن
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 وبلً االبتدائٌة للبناتتمدرسة 

 أعًاء ػٛذ          يؼهًح يادج االجرًاػٛاخ           نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 

تأسيس الدولة اإلسالمية في عهد الرسول عليه : 5درس 
 20السالم ص 

 بيعة العمبة الثانية بيعة العمبة األولى البيعة

ه    للدعوة 13 للدعوة 12 الست 

طزاف    وفد+ الرسول  الا 
 12ٌتكون من 

رجل من األوس 
 .والخزرج

وفد كبٌر من لبٌلتً 
األوس والخزرج من 

 .ٌثرب

ه   ج  ي  ت  الرسول  مباٌعة الت 
واعالن االوس 

والخزرج 
 .اسالمهم

 تعهدوا أن ٌنصروا-
 .الرسول وٌحموه

دعوا الرسول -
 .لٌثرب

 بيعة العمبة األولى والثانية

   :عللي
 .ْجشج انًغهًٍٛ إنٗ ٚصشب

 
 .بسبب تعاظم اضطهاد وأذى لرٌش للمسلمٌن

استمبل أهل ٌثرب النبً علٌه السالم 
بالفرح فصار اسمها المدٌنة المنورة  بدالً 

فأصبحت المدٌنة المنورة أول . من ٌثرب
 .دولة إسالمٌة

اء دولة  الاسلام ي  ها الزسول لت  ام ب  ي  ق   :ا هم الخ طوات  الت 

دار      -المضاء –التعلٌم  –العبادة : الهدف منهتُاء يغجذ  
 .إعداد الجٌوش -المضاء -للحكومة

تحمٌك المؤاخاة بٌن : منهٓذف ان: أنف لهٕب انًغهًـٛـٍ 
 .تحمٌك المصالحة بٌن األوس والخزرج –المهاجرٌن لألنصار 

تنظٌم العاللات فً المجتمع : منهانٓذف أصذس انصحٛفح 
 .االسالمً

عدم التعاون مع أعداء : الهدف منهانرؼاْذ يغ ٕٚٓد انًذُٚح 
 .اإلسالم



كان  لدلمون  
 دور

 انًًٛضاخ

 26انتصار اإلسالم وتوحيد العرب ص : 7درس 
 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم
 مدرسة توبلي  االبتدائية للبنات

 يادج االجرًاػٛاخ           نهصف انخايظ االترذائٙأعًاء ػٛذ           يؼهًح . أ: إػذاد 

 هـ6

كان  لدلمون  
 دور

كان  لدلمون   انحذز
 دور

 انغُح

 هـ8

 هـ10

 هـ11

 صلح الحديبية

 فتح مكة

 حجة الوداع

 وفاة الرسول

توجه الرسول ألداء العمرة مع المسلمين 
وأخبر لريش أنه جاء مسالماً وليس للحرب، 
 .حتى تم الصلح بينهما وسمي بصلح الحديبية

كان  لدلمون  
 دور

 انُرٛجح

ولف الحرب لمدة عشر  -
اعترفت لريش  –سنوات 

 .بالمسلمين وعظم شأنهم

نمضت لريش الصلح حيث ساعدت لريش 
حليفتها لبيلة بكر على لبيلة خزاعة حليفة 

المسلمين، فجهز الرسول جيش وتوجه لفتح 
 .مكة

دخل المسلمين مكة وحطم  -
األصنام وكان الرسول متسامحا 

: مع لريش وعفا عنهم ولال لهم
 (.أذهبوا فأنتم الطلماء) 

خرج الرسول من المدينة المنورة لمكة ألداء 
فريضة الحج وخطب الرسول خطبة للمسلمين 

 .على جبل عرفات

___ ___ 

___ 



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 توبلي االبتدائية للبنات مدرسة 

 أعًاء ػٛذ            يؼهًح يادج االجرًاػٛاخ           نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 

 24جهاد الرسول عليه الصالة والسالم ص : 6درس 

 .ػهٗ انحٕاس ٔاإللُاع تادئ األيش نُشش انذػٕج( ص)اػرًذ انشعٕل 

 : انجٕاب. انرحٕل إنٗ انجٓاد( ص)أػهٍ انشعٕل : عللي
 .حًاٚح انذٔنح يٍ أ٘ خطش -2. انذفاع ػٍ انذػٕج ٔانُفظ -1

اعى 
 انغضٔج

 انُرٛجح األعثاب األطشاف انغُح

غزوة 
 بدر

 
 هـ2

 المسلمين
مشركي  +

 لريش

أمر الرسول أصحابه باعتراض لافلة 
لمريش لتعويض المسلمين أموالهم 

 (.بئر بدر: المكان.) وممتلكاتهم

 
على  انتصار المسلمين

 .لريش
غزوة 

 أحد
 
 هـ3

 المسلمين
مشركي  +

 لريش

 
رغبة لريش في الثأر من المسلمين 

 (.جبل أحد: المكان. ) لهزيمتها في بدر

لريش على  أنتصار
المسلمين بسبب مخالفة 
الرماة ألوامر الرسول 
 .والنزول من على الجبل

غزوة 
 الخندق

 
 هـ5

عدد  +لريش 
 من المبائل

( +  االحزاب)
 .المسلمين

 
 .مهاجمة المدينة والمضاء على المسلمين

على  انتصار المسلمين
المشركين فمد أشار سليمان 

الفارسي بحفر خندق 
 .لحماية المدينة



 :عللي  
 أعد أبو بكر جٌوشاً كبٌرة  

 بعد وفاة الرسول 
 .علٌه الصالة والسالم

وات    : الج 
 لمحاربة المرتدٌن عند الدٌن 

 .االسالمً بعد وفاة الرسول

 يًهكح انثحشٍٚ
 ٔصاسج انرشتٛح ٔانرؼهٛى

 ذٕتهٙ  االترذائٛح نهثُاخ يذسعح 

 أعًاء  ػٛذ              يؼهًح يادج االجرًاػٛاخ           نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 

 28ص ( 1)الخلفاء الراشدين : 8درس 

ه   دي  من  شت  ه    11دام العهد الزاش  لي شت  اعى  هـ  40هـ ا 
 انخهٛفح

اعى 
 انًؼشكح

 انحذز ٔانُرٛجح

 
ابو بكر 
 الصدٌك

أرسل أبوبكر جٌوش لمحاربة المرتدٌن  عمرباء
 :  ٔانُرٛجح

 .القضاء على حرب الردة-1
 .إعادة توحٌد شبه الجزٌرة العربٌة -2

بٌن المسلمٌن والروم  لامت المعركة أجنادٌن
 :  ٔانُرٛجحفً الشام 

 .  وفتح الشام انتصار المسلمون
انتصر المسلمون على الفرس فً  فتح العراق

 :  ٔانُرٛجح .العراق 
 .تم فتح العراق

 
عمر بن 
 الخطاب

 المادسٌة
+   

 نهاوند

انتصرت الجٌوش اإلسالمٌة على 
 :  ٔانُرٛجح .الجٌوش الفارسٌة

 .انهارت االمبراطورٌة الفارسٌة 
انتصار المسلمٌن على جٌوش  الٌرمون

 .الروم

 :فٙ ػٓذفرح يصش ذى 
 .ػًش تٍ انؼاص



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة توبلي  االبتدائية للبنات

 أعًاء ػٛذ                  نهصف انخايظ االترذائٙ. أ: إػذاد 

 30ص ( 2)الخلفاء الراشدين : 9درس 

 انًثذأ انز٘ اذثؼّ انًغهًٌٕ تؼذ ٔفاج انشعٕل انكشٚى 
 .إلخرٛاس انخهٛفح تؼذ انشعٕل( يثذأ انشٕسٖ ) 

 أعمال أبو بكر الصديك
 .جمع المرآن الكرٌم فً مصحف موحد -

 عفانأهم أعمال عثمان بن 
الكرٌم وتوزٌعه على نسخ المرآن -

 (.األمصار) البلدان المفتوحة 

 العاللات مع 
 :ػاللرٓى يغ انكفاس غير المسلمين

 .دػا انًغهًٌٕ انكفاس نإلعالو ٔإال لاذهْٕى

 

 
 :ػاللرٓى يغ أْم انكراب

ٚؼٛشٌٕ تغهى يغ انًغهًٍٛ ػهٗ أٌ ٚثمٕا 
ػهٗ دُٚٓى ٔٚثمٗ نٓى يانٓى  يماتم أداء 

 .لخ زاج  انجضٚح ٔا

 عمر بن الخطاب أهم أعمال 
الدولة االسالمٌة توسعت وأصبحت تضم شعوب ألنه  نًارا ؟ .لسم الدولة االسالمٌة لعدة والٌات -1

أنشأ دٌوان الجند ودٌوان  -3 .الجندمنها لائداً من ( والٌة)عٌن على كل إدارة  -2. ومناطك مختلفة
لهم معسكرات منعزلة أنشأ -5 .الزراعةنهى الجنود المسلمٌن عن العمل فً  -4. المالالخراج أو بٌت 

بداٌة للتموٌم ( ص)هجرة الرسول إعتماد -6. والبصرةالكوفة، الفسطاط : تحولت فٌما بعد لمدن، مثل 
 .الهجري

 



 :  عللي  
 انذٔنح عمٕط 

 .األيٕٚح

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

 أعًاء ػٛذ        يؼهًح يادج االجرًاػٛاخ           نهصف انخايظ  االترذائٙ. أ: إػذاد 

 36الدولة األموية ص : 10درس 

 انذٔنح انخهٛفح انغُح انؼاصًح َظاو انخالفح انًُجضاخ

 .دٕٚاٌ انثشٚذ ٔانخاذى-1

 .ٔضغ أٔل أعطٕل حشتٙ-2

ٔساشٙ، حٛس ُػٍٛ 
ٚضٚذ ٔنٙ انؼٓذ 
 .تؼذ أتّٛ يؼأٚح

 ْـ 41 ديشك

يؼأٚح تٍ أتٙ 
 عفٛاٌ

يؤعظ انذٔنح ) 
 (األيٕٚح

 األيٕٚح

 .ذؼشٚة انذٔأٍٚ-1

 .اعرخذاو انهغح انؼشتٛح-2

 ٔساشٙ .إصذاس انؼًهح اإلعاليٛح -3

  

 ديشك

  

- 
ػثذ انًهك تٍ 

 يشٔاٌ

ٔصهد دٔنح اإلعالو أللصٗ اذغاع -1
فأيرذخ يٍ حذٔد انصٍٛ ششلاً إنٗ  نٓا،

 ً  .األَذنظ غشتا

تُاء انمصٕس ٔانًغاجذ -2
 .ٔانًغرشفٛاخ

 انٕنٛذ تٍ ػثذ انًهك -

األموي، و المسجد بناء -1
الصخرة وتجدٌد مسجد 

 .المسجد األلصى
 

انتشرت المدارس  -2
 .والمكتبات العامة

أْى اَجاصاخ األيٍٕٚٛ فٙ 
 انؼًاسج

 .ذحانف انًٕانٙ انؼثاعٛٛـٍ ضذ األيٕٚٛـٍ -1:ض

 .ذُافظ األيشاء األيٕٚٛـٍ ػهٗ انخالفح -2

اَرٓد انخالفح 
ْـ  132األيٕٚح عُح 

 91تؼذ حكى داو  -
 .عُح 

 نهاٌة الدولة األموٌة
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 نًارا 
عًٛد انذٔنح انؼثاعٛح 

 ؟تٓزا االعى

 َغثح إنٗ انؼثاط ػى 
انشعٕل ػهّٛ انصالج 

 .ٔانغالو

 كٛف لايد انذٔنح انؼثاعٛح؟
(  المسلمون من غير العرب) تعاون العباسيون مع الموالي

ضد األمويين وانتصروا عليهم في معركة الّزاب ، فمامت 
 .الدولة العباسية

   -:انؼثاعٌٕٛاذثغ 
 (.أخزِٔ ػٍ انفشط) َظاو انٕصاسج  -2. َظاو انٕساشح -1 

 وممٌزات حكمه أعماله اسم الخلٌفة
 .أسس الدولة العباسٌة -1 أتٕ جؼفش انًُصٕس

 .بنى عاصمتها بغداد -2
للمشاهٌر والعلماء  اصبحت بغداد ممر ْاسٌٔ انششٛذ

 .واألدباء
 .شجع الحركات األدبٌة والترجمة انًأيٌٕ


