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 بالدي تاريخ وحضارة

 
  مأهوال  بالسكان منذ أقدم العصور :مميزات جعلت من بالدي البحرين مكانا   •

 
 جزر خضراء تحيط بها المياه. .1

 ئ آمنة.مراف .2

 موقع مهم يتوسط البلدان. .3

 مياه عذبة. .4

 لؤلؤ فريد ومنتجات زراعية متنوعة. .5

 
 
 المراحل التاريخية لبلدي البحرين : •

 
 صر الحجري :الع .1

ين ، ودل على ذلك األدوات الحجرية بحرإنسان العصر الحجري في السكن 
 حول جبل الدخان.مية وعثر عليها جنوب الوسالتي 

 
 ضارة دلمون :ح .2

حيوية ) من خالل وجود التميزت البحرين خالل هذه الحضارة بالنشاط و -
والعيون الطبيعية والقنوات ، والمعابد المقدسة المدن والقرى واألسواق 

 مدافن.وال

 

وقد دل على ذلك من لصناعة والتجارة تميزت بتطور نمط الحياة وتقدم ا -
 .االواني الفخارية والحجرية واألختام الدلمونية خالل

 
 ايلوس وأرادوس :ت .3

وأسم أرادوس على جزيرة نيون أسم تايلوس على جزيرة المنامة اطلق اليونا
 المحرق.

 
 أوال : .4

كانت  سميت البحرين باسم أوال في العصر الجاهلي نسبة إلى صنم أوال الذي
 قبيلة وائل.تعبده 

 
 العهد اإلسالمي : .5

عمان جنوبا شماال إلى أطلق اسم البحرين على المنطقة الممتدة من البصرة  -
 ، ثم أقتصر االسم على جزر البحرين.

 



أعتنق أهل البحرين اإلسالم طوعا بعد أن بعث لهم الرسول )ص( العالء  -
 الحضرمي.

 

 : ين في عهد آل خليفةالبحر .6

ولقب  1786خليفة عام فتحت البحرين على يد الشيخ احمد بن محمد آل  -
 بالفاتح.

 :تميزت البحرين بأنها  -

 .دولة مستقلة ذات سيادة .أ

 دهار.باالستقرار والتقدم واإلز .ب

 تصادية واالجتماعية.بالنهضة السياسية واالق .ت

 
 

 اآلتية : األسئلةأجيب على  •

 
 ن؟علت من البحرين مكانا مأهوال بالسكاجما هي المميزات التي  .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما هي مراحل البحرين التاريخية ؟ .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لتي مرت بها البحرين.م في الدائرة لترتيب المراحل التاريخية اأكتب األرقا .3

 
  دلمون       أوال

 
  العهد اإلسالمي     العصر الحجري

 
 تايلوس وأرادوس      عهد آل خليفة

 
 
 
 

 أكتب اسم المرحلة التاريخية في المكان المخصص. .4

  
 رالتقدم واإلزدهاد أحمد الفاتح ، وتميز بعهد فتحت فيه البحرين على ي •

)......................................................................( 
 

 في العصر الجاهلي ، وارتبطت باسم صنم لقبيلة وائل.مرحلة عرفت البحرين  •

......................................................(...............) 
 

 تأثرت فيها البحرين بالحضارة اليونانية.مرحلة  •

(..................................................................)... 
 

فات األثرية على تطور نمط بحرين ، دلت المكتشحضارة قامت على أرض ال •
 الحياة بها وتقدم الصناعة والتجارة فيها.

(.....................................................................) 
 

 الحجرية األدواتصر تميز باستعمال ع •

(.....................................................................)  
 

 عهد اعتنق فيه اهل البحرين اإلسالم •

........................()............................................. 
 
 
 
 
 
 



 ( في المكان المناسب. Xو ) أ(  √ اضع عالمة ) .5

 
 ( جود المرافئ اآلمنة. )يزت البحرين بوتم -

 

 ( شاف األدوات الحجرية حول جبل الدخان. )تم اكت -

 

 (   دافن. )تام والمجود األختايلوس وأرادوس بوضارة تميزت ح -

 

 (    المحرق. ) المنامة وتايلوس على علىوس ادأرأطلق أسم  -

 

 ( عبد أهل البحرين في العصر الجاهلي صنم هبل. ) -

 

 ( . )عهد اإلسالميتم بناء مسجد الخميس في ال -

 

 ( فتحت البحرين على يد الشيخ أحمد الفاتح. ) -


