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*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/5                   

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

https://almanahj.com/bh/51                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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  والمواطنة ملخص مادة االجتماعيات
 لمنتصف االبتدائي الخامسللصف  
 م2017/2018من العام الدراسي  األولالفصل 

 
 ..........................................اسم الطالب: .........

 ....... /الخامسالصف: 
 ...............اسم المعلم: ................

 
 
 
 
 
 

 قسم المواد االجتماعية /إعداد 

 
 
 
 

5



2                                                     جاد هللا جادهللا غريبإعداد األستاذ /  (1ملخص االجتماعيات )خامس فصل

 (1العرب قبل اإلسالم )
 أوالً: األرض والسكان:

 شبه الجزيرة العربية.: الموطن األصلي للعرب -

 جنوب غرب آسيا. الموقع: -

 بحر العرب )جنوباً(. -بحر القلزم )غرباً( -الخليج العربي )شرقاً( البحار: -

 حار وجاف لذلك تغلب عليها الصحارى. المناخ: -

 ينتسبون إلى سام بن نوح )ع(. السكان: -

من الجنوب إلى الشمممممماب بسمممممبب سمممممياًة الجثاف جنوباً  وبح اً عن  هجرة العرب: -

 التربة الخصبة والمياه العذبة شماالً.

 بًو وحضر ثانياً: حياة العرب االجتماعية:

 الحضر البدو وجه المقارنة
 القرى والمًن الصحراء العيشمناطق 

 بيوت من الحجارة الخيام السكن
 االستقرار التنقب طريقة العيش

 الزراعة+ الصناعة+ التجارة تربية المواشي العمب
 الشجاعة  الكرم  الوفاء  الصيً  سباق الخيب. العادات الحسنة للعربي: -

 وأً البنات  لعب الميسر  الربا. العادات السيئة للعربي: -

 حياة العرب السياسية:ثالثاً: 
 لم تكن للعرب قبب اإلسالم ًولة  وإنما توزعوا على: -

)جمع قبيلة وهي مجموعة من الناس تنتسمممممممب إلى جً واحً( كقبيلة قريش  * قبائل:

حيث كان يحكمها شيخ مًى الحياة ويعاونه رجاالت من القبيلة. )ًار النًوة: للمشورة 

 في الحرب والسلم(.

 م ب: ِكْنًة )نجً(  وَمِعْين  وسبأ  وِحْميَر )اليمن(.   * ممالك:
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 (2العرب قبل اإلسالم )
 العرب الدينية: أوالً: حياة

 * ديانات العرب قبل اإلسالم:
 عباًة األصنام واألو ان )الغالبية(:الوثنية:  -1

 : نصب تم ب آلهة عنً المشركين مصنوعة على شكب إنسان.األصنام -أ

 أشياء من الطبيعة قً تكون شجرة أو صخرة  أو طيراً تم ب آلهة عنً الو نيين. األوثان: -ب

 هللا الواحً على ًين سيًنا إبراهيم )ع(.: عباًة الحنيفية -2

 النصرانية. -3
 .اليهودية -4

 عبادة النجوم والكواكب. -6
 ثانيا: حياة العرب الفكرية:

   وكان معظمهم أميين.الشعر والخطابةالنبوغ في  -1

 العلوم التي برع فيها العرب: -2

 ب األمطار.معرفة مواقع النجوم  وأوقات هبوب الرياح  ونزو علم الفلك: -أ

 الكي  التًاوي باألعشاب. علم الطب: -ب

بناء سمممممً مأرب )سمممممبأ(  وخزان الطويلة )حمير(  ومًا ن صمممممال  في  الهندسةةةةةة والبنا : -ج

 السعوًية.

 حاجز يبنيه اإلنسان لحجز مياه األمطار واستخًامها في ري المزروعات. * السد:

 ثالثاً: حياة العرب االقتصادية:
 تربية المواشي. * البدو:

الزراعة+ الصمممناعات اليًوية )المنسممموجات  األسممملحة  الحلي(+ التجارة )بسمممبب  * الحضةةةر:

 موقع بالًهم المتوسط بين الهنً والشام ومصر والعراق(.

 دور الجمل في حياة العربي: -
 اللحم. -5الوبر )الصوف(. -4 اللبن. -3نقب البضا ع. -2 األسثار. -1
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 سيرة الرسول )ص(
 أوالً: مولد الرسول )ص( ونشأته:

 من قبيلة قريش. نسبه: -

 م )عام الثيب(.571سنة  مولده: -

 عبً هللا بن عبً المطلب. أبوه: -

 آمنة بنت وهب. أمه: -

 ثانياً: نشأة الرسول )ص(:
 توفي أبوه ))عبً هللا(( قبب مولًه. -

 حليمة السعًية. مرضعته: -

 ه جًه عبً المطلب.سنوات  فكثل 6توفيت أمه وعمره  -

 سنوات  فكثله عمه ))أبو طالب((. 8توفي جًه ))عبً المطلب(( وعمره  -

 اشتغب في أوب حياته بالرعي والتجارة. -

 سنة. 15اشترك في حرب الثجار )بين قريش وهوازن( وعمره  -

 سنة. 17شارك في حلف الثضوب وعمره  -

 سنة(. 25تزوج السيًة خًيجة وعمره ) -

 سيرة الرسول )ص( قبل البعثة:ثالثاً: 
 لقب بـ )) الصاًق األمين ((. -

 .)أبًاً( لم يسجً لصنم قط  -

 لم يمب إلى اللهو. -

 تحكيمه في وضع الحجر األسوً في مكانه. -

 سنة. 40تعبًه في غار حراء في جبب النور ونزوب الوحي عليه وعمره  -
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 الدعوة إلى اإلسالم
 اإلسالمية:أوالً: مراحل الدعوة 

 خاصة بأقاربه وبعض رجاالت قريش الخيرين. سنوات(: 3المرحلة السرية ) -1

 وفيها أعلن الرسوب )ص( ًعوته على المأل.المرحلة العلنية )الجهرية(:  -2

 ثانياً: موقف قريش من الدعوة اإلسالمية:
 المعارضة؛ خوفاً على مركزها الًيني والتجاري.

 قتب سمية زوج ياسر )أوب شهيًة في اإلسالم(. مثال:

 * الهجرة األولى: إلى الحبشة:
 أسبابها:  -
 ازًياً اضطهاً قريش للمسلمين. -1

 ألن فيها ملكاً عاًالً )النجاشي(. -2

 * مقاطعة قريش لبني هاشم:
 3بسممممبب انتشممممار اإلسممممالم ووقوف أبي طالب مع الرسمممموب )ص( واسممممتمرت 

 الب.سنوات في ِشْعب أبي ط

 هدفها: -
 عزب بني هاشم عن المجتمع المكي. -1

 القضاء على الًعوة اإلسالمية. -2
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 تأسيس الدولة اإلسالمية في عهد الرسول )ص(
 أوالً: بيعتا العقبة األولى والثانية:

 رجالً من األوس والخزرج. 12للًعوة: مع  12سنة  األولى: -

شممخصمماً  حيث تعهًوا للرسمموب )ص( بالنصممرة  73للًعوة: مع  13سممنة  الثانية: -

 والحماية وًعوه إلى مًينتهم.

 ثانياً: هجرة الرسول )ص( إلى يثرب:
 * أسبابها:

 ازًياً اضطهاً قريش للمسلمين. -1

 اطم نان الرسوب )ص( إلى نصرة أهب ي رب له. -2

 لدولة اإلسالمية:ثالثاً: األعمال التي قام بها الرسول )ص( لتأسيس ا
 لتوحيد صفوف المسلمين: -أ
 بناء المسجً النبوي. -1

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار. -2

 المصالحة بين األوس والخزرج. -3

 لتنظيم الدولة اإلسالمية: -ب
 إصًار الصحيثة. -1

 التعاهً مع يهوً المًينة. -2
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 ( : اإلسكان(1حكومة بالدي )ملخص الدرس األول في المواطنة )خدمات تقدمها 
 

 أوالً: الخدمات اإلسكانية:
 وهي ثالثة أنواع: الدخل المحدودتقدمها وزارة اإلسكان لألفراد ذوي 

 توزيع القسائم السكنية )األراضي الخالية(. -1
 بنا  الوحدات السكنية)بيوت، شقق(. -2
 منح القروض اإلسكانية )بنا ، ترميم(. -3
 

 اإلسكانية:ثانياً: اإلنجازات 
 م(.1997م(، زايد )1984م(، حمد )1968بنا  مدن جديدة: عيسى ) -1
إنشا  المشاريع اإلسكانية الحديثة في القرى والمدن )اللوزي، النبيه صالح، سلماباد، شمال شرق  -2

 المحرق(.
المجالس م(: لتأهيل المنازل القديمة، بالتنسيق مع 2003ترميم وإعادة بنا  البيوت اآليلة للسقوط ) -3

 .البلدية
 

 ثالثاً: تعاون وزارة اإلسكان مع الوزارت الخدمية األخرى:
وزارة شؤون البلديات والتخطيط 

 وزارة األشغال هيئة الكهربا  والما  العمراني

 بناء شبكة الطرق والجسور توصيب التيار الكهربي أعماب النظافة والتشجير

 إنشاء شبكة الجاري تأمين وصوب المياه إنشاء الحًا ق العامة

 تصميم المباني الحكومية )مًارس ... إنارة األحياء السكنية إصًار تراخيص البناء
 إعداد األستاذ / أحمد ناصح أحمد
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 اكتب ما يطلب منك على الخريطة: 
 في المكان المناسب على الخريطة أسما  ما يلي: أوالَ: اكتب

 بحر العرب. -البحر المتوسط -البحر األحمر -الخليج العربي البحار:* 

 الطا ف. -المًينة -مكة* المدن: 

  البيزنطية ةاإلمبراطوري -الًولة الثارسية -الًولة اإلسالمية عنً وفاة الرسوب ) ص (* الدول: 
 

 
 

 

 

 

 

 


