


 والثانية للصف السادس  األوىلملخص الوحدة 

 (   التاريخ   )  األوىل  الوحدة

 مفهوم التاري    خ (   الدرس االول )  

  عرف التاريخ ؟  :س 

 التي حدثت في الماضي وتفسيرها هو تدوين  

  : ما هي فوائد التاريخ ؟ س 

 يحفظ تراث االمم والمجتمعات    أ :  

 ة والمواطن  ة يعزز الهوي   ب : 

 ة والعظة  يقدم العبر  ج : 

  يساعد على فهم الحاضر وتوقع المستقبل  د :

ي )  
  (  التاريخيةالمصطلحات   الدرس الثان 

 ؟    يعني مصطلح مده او فتره  : ماذاس

 هي مقدار من الزمان  

 ؟  ماذا نقصد بمصطلح عهد   س :

 الملك عبد هللا بن عبد العزيز مثل عهد   هي فتره ابتداء حاكم ونهايته 

 ؟  لح عصربمصط  ماذا نعني   : س

   مثل عصر الدولة االموية هي فتره ابتداء دوله ونهايتها 

 ؟    ما هو العقد   س :

 عشر سنوات  

 ماهو القرن    س :

 سنه   100 

 ة ؟  ماذا نقصد بمصطلح الحقب   س :

 لقسم الكبير من الزمان ا 

 

 

 



 ة عدد ابرز العصور التاريخي  : س

 عصر ما قبل التاريخ مثل العصر الحجري   :  1 

 عصر الحديديمثل العصر البرونزي ال  ةالعصور القديم   : 2

مثل عصر صدر االسالم و العصر االموي العصر العباس والعصر االيوبي    ةالعصور االسالمي   :3

 والمملوكي 

 من القرن العاشر الهجري حتى اليوم  أ وتبدة العصور الحديث  : 4

 

 االوىل ة السعودي ةالدول الثانية الوحدة

 االول  ية السعود ةقبل قيام الدول ةالعربي ةشبه الجزير : الدرس الثالث  

 ؟   ةالسعودي ة قبل قيام الدولة  العربي  ة في شبه الجزير  ةالسياسي ةكيف كانت الحال  س :

وزعامات محلية   صغيره اترألما  وكان بعضها خاضعا موحد   لم تكن شبه جزيره العرب تخضع لحكم 

مما   ن يحدث بينهم النزاع والحروب والقتال وكا  ةالعثماني  ة تحت نفوذ الدول  وبعض اجزائها  متعددة

 الى غياب االمن ادى

 ؟   األولى ةالسعودي ةقبل قيام الدول  العربية في شبه الجزير  ةاالقتصادي ةكيف كان الحال : س

ة  معرض للسرق التجارية االماكن  مستمرةكانت الطرق غير امنه والحروب فغياب االمن  باالقتصاد  تأثر  

 ة  االقتصادي ةالحرك  ذلك الى ضعف  دىأف

 ؟  األولى  ة السعودي ةقبل قيام الدول  ةالعربي ة في شبه الجزير  ة والعلمي  ةالديني ةكيف كانت الحال  س 

 وظهرت الكثير من البدع والخرافات   علمي   في ضعف    العربية ة  كانت تعيش شبه الجزير  

 ة ؟  السعودي  ةقيام الدول  بعد  ةالعربي  ة ما الذي تغير في شبه الجزير   س

  العلوم والمعارف ازدهرت واالستقرار كما  واالمن ةعادت الوحد  

 ؟   تجاه الوطنس ما الواجب علينا 

 شكر هللا   •

 ال سعود (  اسرة ) ة  الحكيم  ةالوالء هلل ثم للقياد  •

 ة الوطني  ةالوحد ة ضرور  •

 بإخالصالفخر بالوطن العمل    •

 



 االول ةالسعودي ةالدول تأسيسالدرس الرابع  

 سنه قبل االسالم  200ال سعود الى  المالكة  األسرةاالولى  السعودية الدولة ترجع جذور 

  التأسيسمرحله ما قبل   •

لى و اصبح ابن درع حاكما على  واأل السعودية  الدولة   تأسيس  هـ ابتدأ 850في عام 

مانع المريدي الذي كان في   دعوه الى ابن عمه  فوجه  واراد تقوية حكمة  اليمامة حجر 

  واعطاه موضعين وهما المليبيد وغصيبة   ةالدرعي

  س : علل : انتقال بنو حنيفة الى اليمامة

وهي من    بائل مثل طسم وجديس وعاشت فيها ق   بسبب انها موطنا قديما للحضارات 

 اليمامة التي منها زرقاء  البائدةالقبائل 

 ؟   تأسستو متى    ، بهذا االسم ة س : علل : تسمية الدرعي 

و اطلق عليها هذا االسم نسبه الى اسم   ة الدرعي  مانع المريدي  أسس  هـ  850في عام  

  ة  فرع قبيله بني حنيف   الدروع

 ؟  العوجا ة ماذا تعرف عن نخو   س :

  والفخر و روح االنتماء للوطن  ةوهو النداء الذي يبحث الحماس  ة السعودي  ةنخوه الدول 

  االولى ةالسعودي ةالدول تأسيس •

بعد ان بذل  ة و عاصمتها الدرعي  هـ  1157االولى عام  ةالسعودي  ةاسس االمام محمد بن سعود الدول 

 جهودا كبيره منها :  

تحالفات مع    فوذها بعقدهون  ةالدرعي  ة: زاد االمام محمد بن سعود من قوه امارالجهود السياسية   •

 ةالبلدات المجاور

طرق الحج   أمن و والحاضرة ة بالبادي  هعالقتمحمد بن سعود    : وثق االمام ة االقتصاديالجهود   •

 ة لذا ازدهر االقتصاد  والتجار

 مجتمعها   مما ادى الى اتساع  والحاضرةمقصدا للباديه   الدرعية اصبحت   :  االجتماعية الجهود   •

د بن سعود دعوه االصالح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد  محم   : ايد االمامالجهود الدينية    •

 الصحيحة  اإلسالمية  العقيدة نشر ل  الوهاب

 

وجد    ألنهمن العيينة    هـ  1157قدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية عام    :  اإلصالحية  الدعوة 

ن زوجته موضي بنت سلطان  به االمام محمد بن سعود بناء على نصيحه م رحبففيها دوله وقياده قوية  

  االولى السعودية الدولةوالتأييد من ائمه   والحماية المساندة  اإلصالحية  الدعوةوقد وجدت    ابو وهطان



 

 االول السعودية الدولة  الدرس الخامس : ائمة

 ؟  األولى  السعودية  الدولة ئمة أعدد  :س 

واالمام    ، واالمام سعود بن عبد العزيز ، محمد   عبد العزيز بن  واالمام ،  االمام محمد بن سعود  

 عبد هللا بن سعود 

 ؟  ومتى انتهت    االولى  السعودية  الدولة  بدأتمتى  :  س 

  هـ   1233عام وانتهت   1157عام  بدأت 

 ؟  اذكر بعضا من صفات االمام محمد بن سعود  : س

 ة هللا والحكم  ة ومخاف  الشجاعة والحزم 

 ؟  د بن سعود توفي االمام محم   متى    س :

  هـ  1179عام الدرعيةفي   

 اكتب ملخصا عن االمام عبد العزيز بن محمد بن سعود:  س

من صفاته التدين والشجاعة ، واصل حمالت توحيد  ،   هـ  1179عام   تولى الحكم بعد وفاه والده 

القصيم وسدير واالحساء  والخرج و هـ ثم الوشم  1187فتمكن من ضم الرياض عام  الدولة

  الى عمان والبحرين وقطر وساحل الخليج العربي   ثم توجه  وجازان   ان ونجر   وعسير 

على الرغم من   باإلخفاقوقد انتهت هذه الحمالت    الغازية العثمانية  العديد من الحمالت  واجه  

   تعددها

  وهذه الحمالت هي :

  هـ  1201عام االولى بقيادة ثويني بن عبد هللا  العثمانية الحملة •

  هـ 1211ثويني بن عبد هللا عام   بقيادة  الثانية  العثمانية  الحملة  •

 1213بقيادة الكيخيا علي عام   الثالثة العثمانية  الحملة  •

وقد اخذ االسم من    مقر للحكم   قصر سلوى في حي الطريف بالدرعية ليكون  تأسيس   من ابرز اعماله : 

  شجعهم على التعلم، اعتنى بالصغار و  السلوان وهو كل ما يبعث السعادة على النفس

قدرا وهو يصلي العصر في    اغتيلحيث   هـ 1218توفي االمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام  

  مسجد الطريف

 

 



، عرف عهده    هـ  1218تولى الحكم بعد وفاه والده عام   االمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد : •

اذ   في عهده الى اقصى نطاق لها  الدولةفقد وصلت    االولى  السعودية دوله لل  بالفترة الذهبية 

وصفه بعض   الى حدود العراق والشام واليمن وجهات في ساحل الخليج العربي لذا امتدت

  هـ  1229عام  الدرعيةتوفي االمام سعود بن عبد العزيز في   ،   المؤرخين بسعود الكبير

 

و قضى    هـ 1229تولى الحكم بعد وفاه والده عام   االمام عبد هللا بن سعود بن عبد العزيز :  •

كان قائدا شجاعا يواجه االعداء   األولى السعودية الدولة  عهده في مقاومه االعداء الذين استهدفوا

 ضخامةبسبب  الدرعيةسقوط و األولى السعودية الدولة نهاية هشهد عهدمع رجاله ،   بسالةبكل  

 العثمانية الدولةمحمد علي واشتركت في تسليحها   التي ارسلها الغازية العثمانيةلجيوش ا

  الصحيح يومن منهجها االسالم  االولى السعودية الدولةلخوفهم من قوه   ووالياتها

ابناء وطنه   حماية من اجل  الغازية  العثمانية   الحملة امام  هـ  1233عام االمام عبد هللا في   ستسلما

  حيث عذب وقتل هناك  مصر ومن هناك الى اسطنبولى  ثم نقل الئهم  وحقن دما

 

  : معارك الدفاع عن الدولة السعودية االول :   الدرس السادس

  العربية الجزيرة لتشمل وسط شبه  األولى  السعودية  الدولة  امتدت وحدة االولى:امتداد الدولة السعودية 

والحجاز   العربية الجزيرةاالحساء و جنوب غرب شبه و  الشماليةالمناطق و من بلدان نجد وما حولها 

 ربي  عواطراف العراق والشام وساحل الخليج ال  العربية الجزيرة وشرق شبه 

كثيره من الحمالت للقضاء   األولى السعودية الدولة واجهت   :    األولىالحمالت ضد الدولة السعودية 

االولى بسبب ضخامة   السعودية الدولة نهاية التي ادت الى  الغازية  العثمانية ابرزها الحمالت عليها من 

 الغازية  العثمانية  الدولة و تعاون االعداء االخرين مع   تلك الجيوش

 

 

 

 

 

 

 

 



  :    األولىاهم معارك الدولة السعودية 

 :   هـ ) بالقرب من المدينة المنورة (   1226معركة وادي الصفراء عام  

) الدولة العثمانية الغازية ( استمرت  وسون أحمد طو   ) الدولة السعودية (  بن سعود  االمام عبد هللا  بقيادة

 االف رجل   أربعةلنحو انتصار القوات السعودية وخسارة الجيش العثماني  انت نتائجهاوك أيامثالثة 

 

 هـ :   1228معركة تربة 

 (  ( ومصطفى بك ) الدولة العثمانية الغازية  األولىالدولة السعودية ة البقمية ) غالي بقيادة

  أثروا يتحتى ال  تولت غالية البقمية قيادة الجيش السعودي بسبب مرض زوجها حيث اخفت ذلك عن الناس

 هزيمة القوات العثمانية وفرارهم    وكانت النتيجةجيش بالدفاع عن تربة وقام ال بذلك 

 

 هـ   1230  – 1228معارك عسير وزهران 

( و محمد علي وعابدين بك واحمد   األولى طامي بن شعيب وبخروش بن عالس ) الدولة السعودية  بقيادة

ء على  تيالطوسون ) الدولة العثمانية الغازية ( حيث توجهت القوات العثمانية بحمالت عديدة لالس

 انتصار القوات السعودية    النتائجوكانت  في الدولة السعودية   المناطق الجنوبية 

 

 هـ   1232معركة الرس في القصيم 

باشا ) الدولة العثمانية الغازية ( حيث    وإبراهيم(  األولىاالمام عبد هللا بن سعود ) الدولة السعودية بقيادة 

انهاء   نتيجتهاوكانت  نصف  الرس ثالثة اشهر وشا بمساعدة من والده محمد علي باباشا   إبراهيمحاصر 

 وبسالتهم   أهلهالصمود باشا من دخول الرس   إبراهيمالحصار بسبب عدم تمكن 

 

 هـ   1233معركة الدرعية وسقوطها  

باشا ) الدولة العثمانية الغازية ( فقد    وإبراهيم(  األولىاالمام عبد هللا بن سعود ) الدولة السعودية بقيادة 

لكن طول المدة جعل خاللها بشجاعة قاتلت القوات السعودية عية لمدة ستة اشهر العثمانيون الدر حاصر

  وكانت هل الدرعية وممتلكاتهم االمام عبد هللا بن سعود يستسلم بشرط حقن الدماء وعدم االعتراض أل

قتل كثير من اهل الدرعية  ف  تصرف بوحشية باشا للعهد والشروط حيث  إبراهيمخيانة  نتائج هذه المعركة

االمام عبد هللا بن سعود ونقله الى مصر ثم  قام بحبس   أيضاوقتل العلماء واحرق مزارعهم وهدم منازلهم 

 حيث عذب وقتل هناك   إسطنبول الى 


