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 مراجعة لنهاية الفصل الدراسي األول للصف الرابع 

 للعام الدراسي 2018-2019 م 

 آل خليفة في الزبارة : 

كان موطنهم االصلي ؟ وأينخليفة ؟  آللى من يرجع نسب إ:  1س  

ج1 : يرجع نسب آل خليفة امراء البحرين والصباح امراء الكويت الى قبيلة عنزة العربية احدى قبائل 

 العتوب . وموطنهم ال صلي منطقة نجد وسط شبه الجزيرة العربية .

استقروا ؟ وفي أي سنة كان ذلك ؟  وأينخليفة  آلين هاجر أ: الى  2س  

ج2 : هاجر آل خليفة إلى ساحل الخليج العربي واستقروا في شبه جزيرة قطر ثم هاجروا إلى الكويت وفي عام 

 1762 م قرر آل خليفة بزعامة الشيخ محمد بن خليفة العودة الى شبه جزيرة قطر واستقروا في الزبارة .

 عليهم ؟أ: ملاذا اختار  3س
ً
هل الزبارة محمد بن خليفة شيخا  

 عليهم لسيرته الحسنة وورعه ولحسن حكمه .
ً
 ا
ً
 ج3  : اختار أهل الزبارة محمد بن خليفة شيخ

عمال الذي قام بها محمد بن خليفة في الزبارة ؟برز األ أ : ما 4س  

: ابرز االعمال هي :  4ج  

  1 – أنشأ املدارس واملساجد .

  2 – أكرم العلماء والشعراء .

  3 – حصن الزبارة من جهة البحر ببناء قلعة مرير .

  4 – ازدهرت التجارة .
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 آل خليفة وفتح البحرين: 

خليفة استقروا في الزبارة وكان يحكم البحرين نصر بن مذكور . آل أنعرفنا من الدرس السابق   

: ملاذا هاجم نصر بن مذكور الزبارة ؟  1س  

 ج1 : للسيطرة على تجارتها املزدهرة .

ت نتيجة املعركة ؟وماذا كان ؟: من تصدى لنصر بن مذكور  2س  

ج2 : تصدى ال خليفة بمساعدة القبائل العربية إلى نصر بن مذكور ثم طردوه من البحرين وتمكنوا من 

 فتحها وبسط سيطرتهم عليها .

وملاذا لقب بالفاتح ؟ ؟ال خليفة انذاك  يرأس: من كان  3س  

 ج3 : كان يرأس ال خليفة الشيخ احمد بن محمد ال خليفة . ولقب بالفاتح لنه فتح البحرين . 

: ملاذا ازدهرت البحرين في عهد ال خليفة . وما مظاهر هذا االزدهار ؟ 4س  

: ازدهرت البحرين في عهد ال خليفة بسبب : 4ج  

   1 – توفر عهد من االستقرار والمن والهدوء .

   2 – االزدهار التجاري  .

   3 – إلغاء الضرائب عن البضائع التي تمر في البحرين .

   4 – إنشاء اسطول تجاري كبير لنقل البضائع بين الهند والخليج العربي .

  ونتج عن ذلك تحول البحرين الى مركز تجاري مهم .

 

 

 

 البحرين في عهد ال خليفة ) 1 ، 2 ، 3 ( :
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خليفة واالنجازات التي تحققت في  آل: من مظاهر االزدهار التي عاشتها البحرين في عهد  1

 عهدهما هي : 

ازاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنجا دـــــــــــــــــــــــــــالعه   

اول مدرسة نظامية للبنيين وهي الهداية الخليفية  تأسيس – 1

م. 1928مدرسة للبنات وهي خديجة الكبرى  وأول م  1919  

بلدية . أول افتتاح  – 2  

ربا ء على ساحل راس رمان باملنامة محطة لتوليد الكه إنشاء – 4

. 

عهد الشيخ عيس ى بن علي ) 

م ( 1932 – 1869  

م . 1932اكتشاف النفط عام  – 1  

جسر الشيخ حمد الذي يربط مدينتي املنامة واملحرق  إنشاء – 2

. 

عهد الشيخ حمد بن عيس ى بن 

( 1942 – 1932علي )   

الجتماعية ومنها :سارت البالد في تقدم في املجاالت االقتصادية وا  

م . 1957افتتاح مستشفى السلمانية الطب عام  – 1  

  .افتتاح محطة الكهرباء بالجفير  – 2

الشيخ سلمان بن حمد  عهد

( 1961 – 1942بن عيس ى )   

م . فقد  1971في عهده حصلت البحرين على استقاللها عام 

 كانت هناك نهضة كبيرة تمثلت في :

م . 1961ام افتتاح ميناء سلمان ع – 1  

م . 1972افتتاح مطار البحرين الدولي عام  – 2  

 انشاء مصنع املنيوم البحرين .

انشاء مدينتي عيس ى وحمد . – 4  

عهد الشيخ عيس ى بن سلمان 

م ( 1999 – 1961ال خليفة )   
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انشاء املراكز الصحية في انحاء البالد . – 5  

 في عهده  – 6
ً
 وافرا

ً
فزاد عدد املدارس واملعاهد نال التعليم حظا

صحية وكلية الخليج وافتتاح جامعة البحرين وكلية العلوم ال

 للضيافة والسياحة .

ازدهرت البحرين في عهد ملك البحرين في الكثير من املجاالت منها 

 : 

املجال السياس ي : 1 – حيث تم حل الخالف الحدودي بين دولتي 

 قطر والبحرين .

بنسبة طني التصويت على ميثاق العمل الو  – 2   

م . 2001فبراير عام  15 – 14% في  98’ 4   

نوفمبر عام  25ترشيح االنتخابات البلدية والنيابية في   – 3

. الترشيح و االنتخاب املرأةمن حق  وأصبحم   2002  

فبراير  14ة دستورية في لكمن دولة الى مم البحرينتحولت  – 4

م . 2002  

املجال االجتماعي : 1 – تأسيس لجنة كفالة ال رامل واليتام 

 وصرف معونات لهم .

صاحبة الجاللة  تترأسهوالتي  للمرآةعلى ال انشاء املجلس  – 2 

 الشيخة سبيكة .

املجال االقتصادي : تم تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع 

 والرسوم الجامعية على الطلبة .

 املجال العمراني : 1 – وضع خطة ملشروع االسكان .

عهد صاحب الجاللة امللك 

 حمد بن عيس ى ال خليفة 
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حجر االساس ملكتبة الشيخ عيس ى . وضع – 2   

وقرى البحرين تمثلت بالحب ومدى  املدنحيث قام بعدة زيارات 

 اتصاله بشعبه .

 

قام امللك حمد عند توليه الحكم بعدة زيارات إلى قرى ومدن البحرين . فعلى ماذا تدل   – 2

 هذه الزيارات ؟

  * تدل على حبه لشعبه ووطنه وتواصله معهم. 

 األسئلة الشاملة )اختبر نفسك (:
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أمام العبارة  أمام العبارة الصحيحة، وعالمة  : ضع عالمة  1س

 الخاطئة مع تصويب اإلجابة الخاطئة :

 

ى جميلة من يرجع نسب آل خليفة حكام البحرين وآل ثان حكام قطر إل(    ×)    -1

  آل الصباح قبيلة عنزة العربية. 

الجزيرة  جنوب شبه في اليمن هو منطقة  لقبائل العتوب املوطن األصلي (    × )  -2

  منطقة نجد في وسط شبه الجزيرة العربيةالعربية. 

ثم نزحوا منها  العراق عشر امليالدي هاجر آل خليفة إلى  سابعفي القرن ال(   ×)    -3

 هاجر آل خليفة  إلى قطر     إلى الكويت. 

واستقروا  العودة إلى نجد  آل خليفة بزعامة الشيخ محمد بن خليفةقرر (     ×)  -4

   في الزبارة االعودة إلى شبه جزيرة قطر واستقرو      في الزبارة.

 ازدهرت الزبارة بشكل كبير خالل حكم آل خليفة ونشطت التجارة بها. ( √)    -5

 .2010فبراير  14دستورية في اعلن قيام مملكة البحرين مملكة (  × )   - 8

 2002فبراير عام  14

 .م 1781فتح آل خليفة البحرين في عام (   × )    -9

 1783فتح آل خليفة  البحرين في عام 

والترشيح في انتخاب املجالس البلدية  االنتخابمنحت املرأة حق (  √ )   -10

 .والنيابية  

 . ارة ببناء قلعة عرادحصن الشيخ محمد آل خليفة الزب (  ×)      -11

 ببناء قلعة مرير

 

 

من أهم انجازات امللك حمد في املجال السياس ي حل الخالف الحدودي (   ×)   – 12

 بين دولتي البحرين والكويت  .

 حل الخالف الحدودي بين البحرين وقطر

تأسست أول مدرسة نظامية للبنين في البحرين هي مدرسة الشيخ  (      × )  -13

 ) مدرسة الهداية الخليفية للبنين(للبنين  نظاميةأول مدرسة  ن علي   .أحمد ب
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 : : أجب عن األسئلة اآلتية 2س

1-  
ً
 ؟  ا عليهمملاذا اختار أهل الزبارة محمد بن خليفة شيخ

 عليهم لسيرته الحسنة وورعه ولحسن حكمه
ً
ا
ً
 اختار أهل الزبارة محمد بن خليفة شيخ

 ؟على  الزيارة هاجم نصر بن مذكور ملاذا  -2

 . لسيطرة على تجارتها املزدهرة .

 ملاذا لقب  الشيخ أحمد  بالفاتح؟. -3

 . ولقب بالفاتح لنه فتح البحرين

 .ملاذا هاجر آل خليفة من موطنهم األصلي نجد ؟  -4

  للبحث عن العشب واملاء

 ما ابرز االعمال الذي قام بها محمد بن خليفة في الزبارة ؟  -5

ال هي : ابرز االعم  

  1 – أنشأ املدارس واملساجد .

  2 – أكرم العلماء والشعراء .

  3 – حصن الزبارة من جهة البحر ببناء قلعة مرير .

 ازدهرت التجارة – 4 

إلى  انضمت دولة البحرين ؟ ومتى   استقاللهاعلنت دولة البحرين أفي أي عام   -6

 وجامعة الدول العربية ؟منظمة األمم املتحدة 

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية  منظمة  قلت دولة البحرين وانضمت إلى است

 1971في عام 

 

أمامك مجموعة صور لحكام البحرين ضع رقم الصورة أمام  -3س

 .ما يناسبها من انجازات

 

  

(1) 

                                             

 مطار البحرين الدولي أفتتح ميناء سلمان و (  4)                 

 الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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(2) 

                     

                  

مملكة دستورية طبق ميثاق العمل الوطني وحول البحرين إلى (  5)                

 الشيخ حمد بن عيسى بن علي

 آل خليفة
 

 

 
(3                       ) 

 .أسس أول مدرستين نظاميتين للبنين والبنات(  1   )                    

 الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى

 آل خليفة
 

 
 (4                          ) 

 .أفتتح مستشفى السلمانية الطبي(   3  )                       

 الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

        

    والمنامة المحرق للربط بين مدينتي الشيخ حمد  أنشأ جسر(     2   )                  

                                       

 

 صاحب الجاللة الملك 

  ةحمد بن عيسى آل خليف
 

 

صنف االنجازات التي حدثت في عهد سمو الشيخ عيس ى بن سلمان أمير   /4س

 :  البالد الراحل حسب مجال كل انجاز 

مصنع  –جامعة البحرين   – كلية العلوم الصحية   – سلمان ميناء    - ) مدينة عيس ى 

 –معهد البحرين للتدريب  –كلية الخليج للضيافة والسياحة  –مدينة حمد  –  الملنيوم

 مطار البحرين الدولي (   – جسر الشيخ عيس ى 

 
 

 املجال اإلسكاني
 

 املجال التعليمي
 

 املجال االقتصادي
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 مدينة عيس ى     

 

 نة حمدمدي     

 

 جسر الشيخ عيس ى   

 

 

 

 كلية العلوم الصحية 

 

 جامعة البحرين

 

كلية الخليج للضيافة  

 والسياحة 

 

 معهد البحرين للتدريب

 

        

 ميناء سلمان        

 

 مصنع الملنيوم      

 

 مطار البحرين الدولي 

 

 

 

  

 

 /  على الخط الزمني أدناه أجب عن ما يلي : 5س

بعد هجرتهم من منطقة نجد في شبه الجزيرة العربية , في عّدة مناطق , توقف آل خليفة 

 . أن يستقروا في البحرين , على خط السير .قبل 

 أكتب بالتسلسل أسماء املناطق التي استقّر فيها آل خليفة قبل فتحهم للبحرين .

 

 

 

 البحرين      رة            الزبا        الكويت           شبه جزيرة قطر   نجد         

 

 اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  /6س

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة  األمير الراحل في اليوم الرابع أصدر حضرة   

بيانًا أعلن فيه استقالل البحرين . وهذه متقطفات من البيان :  1971عشر من شهر أغسطس عام   

 

إنهاء جميع المعاهدات واالتفاقيات السياسية والعسكرية مع الحكومة البريطانية . -1  

 

...( هي صاحبة السيادة المطلقة على أراضيها .إن البحرين ). -2  

 

التقدم فوًرا  بطلب انضمام البحرين إلى عضوية كل من الجامعة العربية وهيئة األمم المتحدة . -3  

 

الطلب من الدول العربية الشقيقة والدول اإلسالمية الصديقة  ومن دول العالم األخرى  ,  -4

ولة عربية مستقلة  ذات سيادة  )....(  االعتراف  بوضع البحرين  وكيانها كد  
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 ما مصدر النص؟ -1

  266 -265العتوب  ص منى غزال , تاريخ    

 متى أعلن استقالل البحرين؟  -2

 1971اليوم الرابع   عشر من شهر أغسطس عام 

 ن استقاللها؟ من كان يتولى حكم البحرين عند إعال -3

 . األمير الراحلخليفة الشيخ عيسى بن سلمان آل  

ماذا طلب سمو األمير الراحل من الدول العربية الشقيقة والدول اإلسالمية  -4

 ؟ الصديقة

طلب من الدول العربية الشقيقة والدول اإلسالمية الصديقة  ومن دول العالم األخرى  

 ولة عربية مستقلة  ذات سيادة, االعتراف  بوضع البحرين  وكيانها كد

 

اذكر تاريخ انضمام مملكة البحرين إلى عضوية كل من الجامعة العربية  -5

  وهيئة االمم المتحدة؟ 

 1971عام         


