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  أزمنة التاريخ : األولالدرس 

أوالً: دور الكتابة في تحديد أزمة التاريخ: ساعدت المؤرخين على دراسة هذه األزمنة, وتقسيمها.وهي الحد 
 الفاصل بين العصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية.

 ثانياً: عصور األزمنة السابقة للتاريخ: 
                                العصر الحجري القديم           العصر الحجري الحديث عصر الحجر

 و المعدن
 

 عصر الحجر والمعدنالعصر الحجري الحديثالعصر الحجري القديم
ينتقل من مكان إلى آخر
 ,يعيش على الصيد

الثماروقطف 
 يصنع أدواته من

العظام والحجر
تعلم إشعال النار

عاش حياة االستقرار
دجن الحيوانات
عمل في الزراعة

 تعلم صنع أدواته الحجرية
وتطويرها

 عرف بعض المعادن
كالنحاس والقصدير والفضة 

 والذهب
 تعلم صهر المعادن فصنع

 منه أدواته وحليه
 واصل تحسين أدواته

 الحجرية وتطويرها.
 ثانياً: عصور التاريخ: 

                العصور القديمة               العصور الوسطى              العصور الحديثة التاريخ
 المعاصر

       
 التاريخ المعاصرالعصور الحديثة العصور الوسطىالعصور القديمة
 قيام حضارات
كبرى في الشرق 

وحوض القديم 
البحر المتوسط.

تاريخ سقوط روما

 شهد ظهور اإلسالم
 وانتشاره

 بناء الحضارة
 العربية اإلسالمية

تاريخ سقوط 
 القسطنطينية

 تميزت بحركة
الكشوف 

الجغرافية 
 شهدت الثورة

الصناعية الكبرى 
واالختراعات 

العلمية

 تميز باالختراعات
 العلمية 

 تحقيق االنجازات
 الطبية

 اإلنسان عصر دخل 
الفضاء و أرسل رواد 

إلى القمر القرن 
 العشرين الحالي

 ثالثاً: التعريف:
 دجن الحيوان: روض الحيوان البري وجعله أليفا ثم استخدمه لحاجاته.

 صهر المعادن: تذويب المعادن وتنقيتها من الشوائب للتصنيع.
 الثورة الصناعية: تطور في الصناعة بعد اختراع المحرك البخاري واستخدامه لتشغيل اآلالت في المصانع.

 
 



 

   

 

   

  

  

  

  

  

حضارة إنسان العصر  
الحجري القديم

حضارة إنسان العصر الحجري 
 الحديث

  

كان يعيش ضمن مجموعات  طريقة العيش
صغيرة و دائم التنقل يعيش على ما 

يقطفه من ثمار األشجار و ما 
يصطاده من أسماك و طيور و 

حيوانات

 

كان يعيش ضمن مجموعات كبيرة 
,استقرت الجماعات المشتغلة في الزراعة 
في القرى و الجماعات العاملة في الرعي 
عاشت حياة البداوة و التنقل من مكان إلى 

 آخر 

 

 

إستخدم اإلنسان الحجر لصنع  األدوات التي استخدمت
أدواته و أسلحته باإلضافة إلى 

عظام الحيوانات و قرونها 

 

طور اإلنسان أدواته الحجرية واستخدم 
 المعدن و اتقن صناعة الفخار

 

سكن في الكهوف و الخيام  المسكن و الملبس
المصنوعة من جلود الحيوانات. 

مالبسه صنعها من جلود الحيوانات 
أيضاً 

 

سكن القرى و المدن و استقر .مالبسه 
صنعها من الصوف و األقمشة و جلود 

 الحيوانات

 

أبرز ما حققه إشعال النار ,دفن  أبرز ما ُحقق
الموتى ,النحت و الرسم و صناعة 

التماثيل من العظام و الحجارة 

 

ظهرت التجارة بشكل مقايضة( تبادل 
تجاري بالمواد و ليس بالمال) ظهرت 

المدن و القرى لها حكام وجنود ورجال 
 دين

 

  

  

  :حضارة إنسان العصر الحجري القديم  نيالدرس الثا

  :حضارة إنسان العصرالحجري الحديث ثالثالدرس ال



 

   

 

 

 

 

 

: األرض و السكان : أوالً

تحولت البحرين بسبب موقعها وسط الخليج العربي إلى مكزا مهماً للممواصالت و التجارة البحرية .

ثانياً: التاريخ :

بسبب الحفريات و اآلثار التي أجريت في البحرين منذ أواخر القرن التاسع عشر ُعثر على آثار تثبت أن دلمون هي 

 البحرين .

ثالثاً: المراحل الرئيسية في تاريخ البحرين :

  المرحلة األولي :حضارة دلمون:

  د السماك و اللؤلؤ)إزدهر العمران في دلمون و تنوع النشاط اإلقتصادي (الزراعة و صي

  المرحلة الثانية: تايلوس و أرادوس(البحرين و المحرق):

  بسبب غنى البحرين تعرضت لغزو عدد من الملوك

   أشهرهم إسكندر المقدوني و حملت إسم تايلوس و أرادوس

  المرحلة الثالثة: قبل الفتح اإلسالمي

  قبل الفتح اإلسالمي و إلى يومنا هذا عرفت المملكة باسم البحرين . 

  
 التدريب األول:   أكمل العبارات التالية:

 

  الخليج العريبتقع البحرين وسط   - 

 للممواصالت و التجارة البحريةبسبب موقهعا أصبحت  - 

 دلمون هي البحرين .عرث يف البحرين عىل آثار أثبتت أنها  - 

 
 التدريب الثاين: عدد املراحل الرئيسية يف تاريخ البحرين مع رشح بسيط لكل مرحلة :

المرحلة األولي :حضارة دلمون 

المرحلة الثانية: تايلوس و أرادوس(البحرين و المحرق)

  المرحلة الثالثة: قبل الفتح اإلسالمي

األسئلة حول الدرس

: البحرين عبر التاريخ رابعالدرس ال  



 

   

 

  حضارة دلمون: خامسالالدرس 

  المجتمع ونظام الحكم:أوالً:
كان نظام الحكم في دلمون ملكياً وكان المجتمع عبارة عن قبائل. وكان ريموقاس ملكاً على دلمون وينتسب 

  لقبيلة حجر وقد حكمها بصفته خادماً لإلله أنزاك.
  
  ثانياً: الحياة اليومية: 
 وخصوبة التربة.كانت دلمون ( البحرين ) بلداً زراعياً بسبب وفرة المياه العذبة  - 
 المحاصيل الزراعية: التمور والقمح والشعير.   - 
النشاطات االقتصادية التي مارسها أهل دلمون:  الزراعة، تربية المواشي ، صيد األسماك والغوص  - 

  الستخراج اللؤلؤ،كذالك مارس أهالي دلمون صناعات حرفية ، والتجارة.
:األواني الفخارية واألدوات النحاسية و أجادوا صناعة الصناعات الحرفية التي مارسها سكان دلمون  - 

  األختام الدائرية.
تحول دلمون إلى محطة تجارية:بفضل موقعها الجغرافي وسط عدة دول. وبفضل خيراتها ( وفرة المياه 

  العذبة وخصوبة التربة ).
  

ثالثاً: المنجزات العلمية :

 فوا األشكال المربعة والمستطيلة والدائرية اهتمت شعوب دلمون بالهندسة والحساب والمساحة وعر
 واستخدموها في بناء البيوت والمدافن.

  .ضبط عمليات البيع والشراء.ابتكرت وسائل للقياس والوزن والكيل  

 .علم الفلك رصدوا النجوم والكواكب  
 مارسوا الطب والمعالجة.  

 .درسوا المظاهر الطبيعية من حولهم 
  

  

التدريب األول:   أكمل العبارات التالية:
 

ً كان نظام الحكم في دلمون  -1  ملكيا
  . حجرينتسب لقبيلة  ريموقاسحكم دلمون ملك ُعرف بإسم  -2
 . مياهها العذبة وتربتها الخصبةكانت دلمون بلداً زراعياً بسبب  -3

 

األسئلة حول الدرس



 

   

  التدريب الثاني: صحح الخطأ في الجمل التالية:
 األناناس.تنوعت الزراعات في دلمون بين التفاح و  . 1

  تنوعت الزراعات في دلمون بسبب التمور و القمح و الشعير

 . ةإهتم قسم من سكان دلمون بتربية الحيوانات كالدببة و الفيل . 2

  . إهتم قسم من سكان دلمون بتربية الحيوانات كالمواشي       

  

  إنجازات ): 3التدريب الثالث: عدد أهم إنجازات شعوب دلمون العلمية( 

  شعوب دلمون بالهندسة والحساب والمساحة وعرفوا األشكال المربعة والمستطيلة والدائرية اهتمت
 واستخدموها في بناء البيوت والمدافن.

  .ضبط عمليات البيع والشراء.ابتكرت وسائل للقياس والوزن والكيل  

 .علم الفلك رصدوا النجوم والكواكب  
 مارسوا الطب والمعالجة.  

 من حولهم. درسوا المظاهر الطبيعية 
  

  

 

 



 

 

 

 التربية للمواطنة
 

 

هي خدمات تساعد أفراد المجتمع على التواصل وتبادل األفكار والمعلومات فيما بينهم ,كما اإلتصاالت : 
وتهدف هذه الخدمات إلى التقريب بين انها تقوم بنقل المعارف والقيم والتقاليد من جيل إلى آخر 

  المجتمعات المختلفة وبين مواطني البلد الواحد.

من سائل اإلتصال التي توفرها بالدي للجميع : التلفاز ,الهاتف ,المذياع  خدمات اتصالية تقدمها بالدي :
  ,الحاسوب ,الجرائد ,المجالت ,البريد ,اإلنترنت ,الفاكس , .........

  تصاالت :فوائد خدمات اإل

                     معرفة أخبار العالم 

 سرعة إنجاز األعمال 

 سرعة اإلطالع على األحداث العالمية والمستجدات 

 .إختصار الوقت والزمن وتقريب المسافات 

 ً  :البحرين مملكة في االتصاالت خدمات تطور :ثالثا
 البحرين في البرقيات خدمة :م ١٨٦٣.  
 المنامة في بريد مكتب أول افتتاح :م ١٨٨٤.  
 علي) بن عيسى بن حمد إذاعة( أول افتتاح :م ١٩٤٠ 
 االصطناعية لألقمار األولى األرضية المحطة فتتاحا :م ١٩٦٩.  
 البحرين مملكة في تلفزيوني بث أول :م ١٩٧٣ 
 والالسلكية) السلكية لالتصاالت البحرين بتلكو(شركة شركة تأسيس :م ١٩٨١ 
 االتصاالت تنظيم هيئة تأسيس :م  ٢٠٠٢. 

: خدمات تقدمها حكومة بالدي الدرس األول

اإلتصاالت



 


