
 

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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الصف األول اإلعدادي

)4(الخلفاء الراشدون
/ ھـ35-40( 

الدرس 

الصف األول اإلعدادي–المواد االجتماعیة 



األھــــــــــــداف
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.علي بن أبي طالباإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة 

.علي بن أبي طالب الخالفات التي حدثت في عھده

:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.علي بن أبي طالب الخالفات التي حدثت في عھده

.بي طالبأعلي بن 

األھــــــــــــداف
یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

1

2

اإلنجازات التي تحققت في عھد الخلیفة  ُیعّدد

علي بن أبي طالب الخالفات التي حدثت في عھدهیبّین معالجة الخلیفة 

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

علي بن أبي طالب الخالفات التي حدثت في عھدهیبّین معالجة الخلیفة 2

علي بن یثّمن إنجازات الخلیفة 2



في من یلتقي نسب علي بن  - 
أبي طالب وعثمان بن عفان؟

في عبد مناف - 

ف��ي م��ن یلتق��ي نس��ب عم��ر  - 
بن الخطاب مع بقیة الخلفاء؟

في كعب - 
م��ا ص��لة القراب��ة ب��ین عل��ي  - 

ب��ن أب��ي طال��ب والنب��ي محم��د ب��ن أب��ي طال��ب والنب��ي محم��د 
؟)ملسو هيلع هللا ىلص(

أبناء عم - 

شجرة نسب الخلفاء الراشدین. 1



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



بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان، بایع المسلمون علي بن أبي طالب بالخالفة

.اإلدارة - التقوى والعدالة واصل علي سیاسة الخلفاء الراشدین القائمة على 

.مسائل الحكم - 

.اإلدارة - التقوى والعدالة واصل علي سیاسة الخلفاء الراشدین القائمة على 

.القضاء - 

.تشجیع الزراعة واستثمار األرض

.تعزیز دور التجار والصناع والحرفیین.تعزیز دور التجار والصناع والحرفیین
.مراقبة أصحاب تلك المھن، وإنزال أشد العقوبات على المخالفین

.التشدد في ضبط أموال المسلمین
.المالإعطاء كل فرد حقھ من بیت 

بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان، بایع المسلمون علي بن أبي طالب بالخالفة

:سیاسة علي بن أبي طالب. 1
واصل علي سیاسة الخلفاء الراشدین القائمة على  - 1 واصل علي سیاسة الخلفاء الراشدین القائمة على  - 1

: والمساواة بین المسلمین شملت

:بشؤون الحیاةاھتم  - 2
تشجیع الزراعة واستثمار األرض - 

تعزیز دور التجار والصناع والحرفیین -  تعزیز دور التجار والصناع والحرفیین - 
مراقبة أصحاب تلك المھن، وإنزال أشد العقوبات على المخالفین - 

التشدد في ضبط أموال المسلمین - 
إعطاء كل فرد حقھ من بیت  - 



.آخرین

أحداث الوقعة 

جمیع���ا المعارض���ین التق���اء  -  .آخرین

.العزل

أن یبایع��ا علًی��ا طلح��ة ب��ن عبی��د هللا والزبی��ر ب��ن الع��وام 

جمیع���ا المعارض���ین التق���اء  - 
.البصرةفي 

.وقاتلھمسار لھم علي  -

.طالب

األسباب 

آخرینوعیَّن علي بن أبي طالب الوالة السابقین َعَزلَ  - 

.م656/ ھـ 36الجمل وقعة . 2

آخرینوعیَّن علي بن أبي طالب الوالة السابقین َعَزلَ  - 

العزلقرار رفض معاویة بن أبي سفیان والي الشام  -

طلح��ة ب��ن عبی��د هللا والزبی��ر ب��ن الع��وام رف��ض  - 
.إلى مكةوخرجا 

د  -  .من طلحة والزبیرعثمان ُكال أنصار أیَّ د  -  .من طلحة والزبیرعثمان ُكال أنصار أیَّ

طالبانتصار علي بن أبي  - نتائج الوقعة 



. وقوف أھل الكوفة مع علي في وقعة الجمل

.اتخاذ علي الكوفة مركًزا لخالفتھ

.لكون معاویة والًیا على الشام

.  علي ومعھ أھل العراق، بمعاویة ومعھ أھل الشام في صفین

.لكون معاویة والًیا على الشام

.انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ

.الخوارج وھم من عارض التحكیم من جیش علي

.أھل الشام معاویة بالخالفة

تحول الصراع بین علي ومعاویة : عّلل 
.  والشامإلى صراع بین العراق 

وقوف أھل الكوفة مع علي في وقعة الجمل -  

اتخاذ علي الكوفة مركًزا لخالفتھ -  
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لكون معاویة والًیا على الشام -  

األحداث 
علي ومعھ أھل العراق، بمعاویة ومعھ أھل الشام في صفینالتقى  -  

.طالب أھل الشام بالتحكیم -  

لكون معاویة والًیا على الشام -  

النتائج 
انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ -  

الخوارج وھم من عارض التحكیم من جیش عليظھر  -  

أھل الشام معاویة بالخالفةوبایع فشل التحكیم  -  



النتــــــائج  األحــــداث 

.انتصار علي في المعركة - معركة قتال علي الخوارج في 

أقدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج على قتل علي بن أبي أقدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج على قتل علي بن أبي 
.طالب في مسجد الكوفة أثناء الصالة

.بوفاة علي بن أبي طالب انتھى عھد الخلفاء الراشدین

األسبــــــاب 

.قتال الخوارج. 4

األحــــداث  

محاول��ة عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  - 
إقن����اع الخ����وارج ب����العودة إل����ى 

.ورفضھم العودةصفوفھ، 

قتال علي الخوارج في  - 
.النھروان

أقدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج على قتل علي بن أبي  - 
م661/ ھـ40عام  

أقدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج على قتل علي بن أبي  - 
طالب في مسجد الكوفة أثناء الصالة

بوفاة علي بن أبي طالب انتھى عھد الخلفاء الراشدین -



.آخرینوعیَّن علي بن أبي طالب الوالة السابقین 

:ضع مستطیًال حول األسباب الصحیحة لوقعة الجمل فیما یلي

.رفض معاویة بن أبي سفیان والي الشام الرضوخ لقرار العزل

العوام أن یبایعا علَیا طلحة بن عبید هللا والزبیر بن 

.انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ

.كال من طلحة والزبیر

.بعض القبائل عن دفع الزكاة

علي بن أبي طالب الوالة السابقین َعَزل  - 

ضع مستطیًال حول األسباب الصحیحة لوقعة الجمل فیما یلي. 2

رفض معاویة بن أبي سفیان والي الشام الرضوخ لقرار العزل -

طلحة بن عبید هللا والزبیر بن رفض  - 
.إلى مكةوخرجا 

انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ - 

.إلى مكةوخرجا 

د  -  كال من طلحة والزبیرعثمان أنصار أیَّ

بعض القبائل عن دفع الزكاةامتنعت  - 



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



.انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ في وقعة صفین

.بالتحكیم في وقعة النھروان









.العزلقرار 

.إلى مكةأن یبایعا علّیا وخرجا 

.أقدم أبو لؤلؤة المجوسي على قتل علي بن أبي طالب في المسجد





أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) (ضع عالمة 
:بن أبي طالب في عھد الخلیفة علي

.الخوارج في معركة الجمل قاتل - .الخوارج في معركة الجمل قاتل -

.للخالفةمركًزا الشام  اتخذ -

انقسم أنصار علي بین مؤید لمبدأ التحكیم ومعارض لھ في وقعة صفین -

بالتحكیم في وقعة النھروان طالب أھل العراق -

قرار رفض معاویة بن أبي سفیان والي الشام  -

أن یبایعا علّیا وخرجا طلحة بن عبید هللا والزبیر بن العوام  رفض -

أقدم أبو لؤلؤة المجوسي على قتل علي بن أبي طالب في المسجد -



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

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 


