
تدريس والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 
نفقـتها عىل  طبعه  و ب  لكتا ا ا  هذ

١٤٢8هـ  ــ  ١٤٢9هـ
٢٠٠7 م ــ ٢٠٠8 م

للـصـف الرابع االبتدائي

تاريخ
سـرية الرسـول

رئيسة جلان التعديل والتطوير
أ / هيــــلة بنت ناصـــر اجلاســــــــر

جلنة التعديل والتطوير

اخلـيل أبـا  إبراهــيم  بـــن  مـحمـد  د. 
السـنيدي راشـــد  بن  العـزيز  عبـد  د. 
الصــاحلي ســليامن  بن  اللــه  عبـد  د. 
العــودة فهــد  بـــن  خــالد  د. 

أ/ بـدريـــــة بنت عبـد العـزيز الســعيد
العــــيــدان عـلي  بنت  زينـــب  أ/ 
الجمــعة العــزيز  عبد  بنت  شـريفة  أ/ 
أ/ نـورة بنت عبد الرحمـــن الطــربـاق

اخلـــلف محــــــــــود  بنت  هيـــلة   / أ 
الطـــــيار مـحـمـــد  بنت  شـــريفــة   / أ 
املهـــنا مهـــــنا  بنت  زينـــــب    / أ 

اخلرائط والتصميم واإلخراج الفني
العتيــبي قـاضــي  بنت  جــوزاء  أ/ 
احلــريب احلميدي  بنت  منيـرة  أ/ 

شــبييل إبراهيــم  بـن  فيـــصــل  أ/ 
العتيــق العـزيز  عبـد  بن  تركــي  أ/ 

املراجعة والتعديل النهائي

جلان املراجعة

 �

اللجنة العلمية 

احلزيمـي محــد  بن  الرمحــن  أ/عبـد 
املشـاري  صــالح  بن  حممــد  أ/ 

الـخلف الرمحن  عبد  بن  سـلطان   / أ 

األحيـدب سـليامن  بنت  ســـناء  أ/ 
الثيــان حممــد  بــن  ثوينـي  أ/ 

أ / اجلـوهـرة بنت راشد اجلـرجـــري

املرشد العــزيز  عبد  بنت  ســـلوى   أ/ 
العمـــيم مهـــيدي  بنت  هتـــامة  أ/ 
الرقيـــبة عــيل  بنت  زينــب  أ/ 

د. حممد بن عيل الســكاكر

طبعة 



موقع الوزارة
www.moe.gov.sa

موقع اإلدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الربيد اإللكرتوين لإلدارة العامة للمناهج
curriculum@moe.gov.sa

حقوق الطبع والنرش حمفوظة

لهذا الكتاب قيمة مهّمة وفائدة كبرية  فلنحافظ عليه 
ولنجعل نظافته ت�سهد على ح�سن �سلوكنا معه...

اإذا مل نحتفظ بهذا الكتاب يف  مكتبتنا اخلا�سة يف اآخر 
العــام لال�ستفادة فلنجعل مكتبة مدر�ستنا حتتفظ به...

 

رقم اإليداع :  ١٤٢5/١6١8
ردمك :-٠9-876-996٠١.

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش
وزارة الرتبية والتعليم

تاريخ السريه النبوية ــ الصف الرابع االبتدائي ــ الرياض ١٤٢5هـ.
96ص٢6x٢١سم  

ردمك : -٠9-876-996٠١.  
١ - السرية النبوية ــ كتب دراسية                                  أ - العنوان

١٤٢5/١6١8 ديوي  8٢39،37٢   

وزارة الرتبية والتعليم ، ١٤٢5 ح







الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل محمد الأمين وبعد :

البعثة  ما ســـبق وواكب  العطـــرة تضـــمن  النبــوية  الســـيرة  فهذا كتــاب عن 
النبـــوية من تطورات وأحداث في الجزيرة العربية وضعناه وفق المنهج الجديد للمرحلة 
االبتدائية، وقد روعي فيه تشوق الناشئة للبعثة النبوية، وتأثر عواطفهم ومشاعرهم بها، 
التربوية المناسبة  ليعملوا على تطبيقها، والتخلق بأخالقها، واعتمد الكتاب األساليب 
لعرض الحوادث والمواقف عرضًا مؤثرًا، والربط بينها وبين غيرها مـن المواد األخرى، 
المعلمون  بأسلوب سهل شيق، وألفاظ مألوفة.  وأملنا كبير في أن يتحسس  كل ذلك 

والمعلمات الهدف من ذلك،  وأن يعملوا جاهدين على تحقيقه. 
وقد روعي عند تعديل هذا المقرر تالفي الملحوظات الواردة من الميدان، كما روعي 
االسترشاد بما تم من تعديالت سابقة في كتب وزارة التربية والتعليم، وأيضًا االستفادة من 
إيجابيات المقررات المطورة لبعض دول الخليج العربي والدول العربية وكل ذلك سعًيا 

وراء تكوين جيل مؤمن متسلح بسالح العلم الذي يواجه به تحديات المستقبل.
إن تطوير محتوى هذا الكتاب وتنظيمه ُيْبِرْز بصورة جلية وواضحة جوانب التطوير 

التي روعيت فيه وفق ما يأتي :
١ ــ اختصار بعض التفاصيل الفرعية, وإعادة صياغة بعض الفقرات ؛بهدف التركيز 

على الحقائق الرئيسة, مع مراعاة التقيد بعناصر المنهج وأهدافه.
٢ ــ التشكيل البنائي لمعلومات الكتاب؛ لتحقيق صحة القراءة.

ـ توثيق اآليات, وتخريج األحاديث, وإضافة بعض اآليات واألحـاديث التي تخص  3ـ 
المواقف التاريخية المختلفة .

مقــدمــة



٤ ــ شرح الكلمات الغامضة في الهامش .
إثراء  بهدف  التوضيحية؛  العبارات  أو  اإلضافية  بالمعلومات  الدروس  تزويد  ــ   5

معلومات التلميذ والتلميذة دون مطالبتهم بها .
6 ــ توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات التاريخية الواردة في بعض الدروس.

7 ــ تنويع األســــئلة بما يحقق المســــتويات المعرفيـة والمهــارية، ويناســــب 
اتجاهات وميول التلميذ والتلميذة.

ـ إضافة األنشطة بحيث تتفق مع ميول وحاجات المتعلم والمتعلمة, واستثمار مصادر  8ـ 
التعليم المتوفرة في البيئة.

وأشكال  ورسوم،  ومصورات،  خرائط،  من  المتنوعة  التعليمية  الوسائل  إضافة  ــ   9
تساعد المعلم والمعلمة على اإليضاح, والتلميذ والتلميذة على فهم واكتساب مهارات 

تحديد وقراءة األشكال وتفسيرها, واستنتاج المعلومات ذات العالقة بها .
واألفكار  ا  زمنيًّ األحداث  ترتيب  ليسهل  موضوع  لكل  جانبية  عناوين  وضع  ــ   ١٠

علميًّا.
جهود  مع  والتلميذة  التلميذ  جهود  تظافر  من  البد  المرجوة  األهداف  تتحقق  ولكي 

المعلم والمعلمة والمنزل.
راجين من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتحقيق األهداف المرجوة حتى تكون 

هذه الطبعة أكثر وضوًحا, وتنظيًما ,وشمواًل من الطبعات السابقة .

واهلل ولي التوفيق 	 	 	 	 	 	 	 	 	



7

مدخل : لماذا ندرس التاريخ.

الباب الأول : اأحوال العرب قبل الإ�سالم.

الفصل األول : موطن العرب.

الفصل الثاني : الحالة الدينية للعرب قبل اإلسالم.

الفصل الثالث : األحوال االجتماعية للعرب وأخالقهم  قبل اإلسالم.

الباب الثاني : �سيرة الر�سول� قبل البعثة.

الفصل األول : مولد النبي� ونشأته.

الفصل الثاني : حياته � في شبابه.

الفصل الثالث : نبوة محمد� ورسالته.

الباب الثالث : �سيرة الر�سول� بعد البعثة.

الفصل األول : نشر الدعوة سًرا وجهًرا.

الفصل الثاني : صبره� على األذى في سبيل الدعوة.

الفصل الثالث : هجرة المسلمين إلى الحبشة.

الفصل الرابع : حصار النبي� في الشعب.

فهر�س املو�ســــــــــــوعـات 
الف�سل الدرا�سي الأول

رقم ال�سفحةاملو�ســـــــــــــــوع

١٠

١٢

١5

١8

٢٢

٢6

3١

3٤

38

٤١

٤5
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فهـــر�س املو�ســـــــــوعـات 
الف�سل الدرا�سي الثاين

رقم ال�سفحةاملو�ســـــــــــــــوع

الباب الأول : اأبرز الأحداث بعد البعثة .

الفصل األول  : اإلسراء والمعراج.

الفصل الثاني : بيعتا العقبة .

الفصل الثالث : هجرة النبي� إلى يثرب. 

الباب الثاني : اأ�سهر غزوات النبي �.

الفصل األول : غزوة بدر.

الفصل الثاني :غزوة أحد .

الفصل الثالث : غزوة الخندق ) األحزاب (. 

الفصل الرابع : فتح مكة .

الباب الثالث : خاتمة ال�سيرة النبوية .

الفصل األول : صفات النبي الجسمية والخلقيه

الفصل الثاني : حجة الوداع ووفاة النبي � .

5٤

59

6٢

67

7٠

7٤

78

8٤

87



المنهـــج
الف�سل الدرا�سى الأول 

الباب الأول : اأحوال العرب قبل الإ�سالم .

الفصل األول  : موطن العرب .
الفصل الثاني  : الحالة الدينية للعرب قبل اإلسالم .

الفصل الثالث : األحوال االجتماعية للعرب وأخالقهم قبل 
اإلسالم.

     
الباب الثاني : �سيرة النبي محمد� قبل البعثة .  

الفصل األول  : مولد النبي� ونشأته.
الفصل الثاني  : حياته� في شبابه.

الفصل الثالث: نبوة محمد� ورسالته.

          الباب الثالث : �سيرة النبي محمد � بعد البعثة .  
الفصل األول   :  نشر الدعوة سرًا و جهرًا. 

الفصل الثاني   : صبره � على األذى في سبيل الدعوة 
.

الفصل الثالث :  هجرة المسلمين إلى الحبشة .
الفصل الرابع  : حصار النبي � في الشعب



١٠

�سكل )١( : تدرج عمارة امل�سجد احلرام

تِي َأََماِمي . ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اآلتِي : ُل َالُصَوَر الِّ ــ َأَتَأمَّ

ُتَمثُِّل َالُصْوَرُة َرُقُم )١(  ................................... زمن  . .......................

ُتَمّثُل َالُصْوَرُة َرُقُم )٢(  ...................................  عــاَم )                            (

ُتَمثُِّل َالُصْوَرُة َرُقُم )3(  ..................................  عــاَم )                             ( 

ــ  أيُّ َالُصَوِر َالَثالِث أْقَدُم ؟ .............................................................................

ــ  ما التَغيُر الَِّذي َطَرأ َعلى الُصْوِر الثالث ؟  .................................................

ــ  أيٌّ ِمَن الُصَوِر َأْحَدُث؟  . .................................................................................

ــ َهْل َحَدَثْت َهِذِه الَتَغُيراُت ِفي َوْقٍت َواِحٍد أْم ِفي أْوَقاٍت ُمَتَفاِوَتٍة ؟ 

.................................................................................................................................. 

مى الِعْلُم  الذي َيْدُرُس األْحَداَث َوالَتطُوراِت الَّتي ُتِعْيُن َعلى َمْعِرَفِة األَماِكِن أو  ــ َماذا ُيسَّ

األْشخاِص ِفي الَماِضي ؟ 

مدخل : لَِماَذا َنْدُرُس التَّـــاِريَخ ؟

)١( صورة ختيلية للمسجد احلرام
يف زمن الرسول� 

)3( املسجد احلرام عام ١٤٢١هـ)٢( املسجد احلرام عام ١375هـ



١١

َوُيِفْيُد يِف :

 

اِن  ِمْن َمَصـاِدِر الَتــاِرْيِخ  ُة الَشِريَفُة َمْصــَدَران ُمَهمَّ ُة الَنبِويَّ وُيَعدُّ الُقرآُن الَكِريُم والُســنَّ

ٍد�  ُمَحمَّ بِىِّ  النَّ ِسيَرِة  َمعِرَفِة  في  ِمنُهُم  َرغَبًة  ؛  الَتاِريِخ  بتَِدِويِن  المسلميَن  تَماُم  اِهْ َوكاَن   ،

وَأْعمالِِه . 

عـــلم التــــــــاريخ :

١٢٣٤

األْحَداَث
َنتائجهاَتَطُوَرَها أْوَقاهَتا  امَلاِضيَة

َمعِرَفِة َوفهم الَماِضي والَحاِضِر١

٢

َهَو الِعْلُم الَِّذي َيْدُرُس :

أْخِذ الِعْبَرِة والِحْيَطِة ِعنَد بَِناِء الُمْستقَبِل



١٢

َمْوِطـــُن الَعــــَرِب

١
٢
٣

ِة َقِدْيمًا . َرَبُ َشْعٌب َعاَش ِفي ِشْبِه الَجِزيرِة الَعَربيَّ ٭ الَعَ

ِة َوَسُط الَعالِم . ٭ َمْوِقُع ِشبِه الَجِزيَرِة الَعَربيَّ

ِة في الَعاَلِم . ٭ َوَطنِْي َيُضمُّ أَهمَّ الُمُدِن اإلْسالميَّ

)١( كانت قديًما تسمى جزيرة العرب واآلن يطلق عليها شبه جزيرة العرب .
)٢( يوضح المعلم والمعلمة للتالميذ وللتلميذات مفهوم الخريطة، والتي سيتم دراستها في الفصل الدراسي األول من كتاب الجغرافيا .

اِم والِعراِق َشَمااًل  الَعَرُب َشْعٌب َقِديٌم، َعاش في اْلَجِزيَرَة الَعَربِيَة)١(، الَّتي َتْمَتدُّ من الشَّ

ا َكُثَر الَعرب  إلى َبْحر الَعَرب َجُنوبًا، وِمَن اْلَخِليِج الَعَربِيِّ َشْرقًا إِلى الَبْحر اأَلْحَمِر َغْرًبا. َولمَّ

ِة اأُلْخرى، وإِذا َنَظرُت إلى الَخريَِطتيِن)٢(  في جِزيَرتِهم انَتَشُروا ِمْنها إِلى َأْنَحاِء الباِلِد الَعَربِيَّ

في الشكل )٢( والشكل )3(. 

َأنَّ َجِزيَرَة الَعَرِب ُجْزٌء ُمهم ِمْن الَعاَلِم، َوَتقُع في اْلَجُنوِب الَغْربِيِّ ِمْن َقاَرِة آسيا.

َأنَّ اْلِمَياَه ُتِحْيُط بَِجِزْيَرِة الَعَرِب ِمْن َثالِث ِجهاٍت. ما هذه المياه ؟

ِة ) َمَكُة والَمِديَنُة ( َتَقَعاِن في َجِزيَرِة الَعَرِب . َأنَّ َأَهمَّ الُمُدِن اإِلْسالِميَّ

٭ ِفْي َأيِّ َبَلٍد ُتْوَجُد َهاَتاِن الَمِدْيَنَتاِن ؟

تِي ُتْوَجُد في َهاَتيِن الَمِدْيَنَتيِن ؟ َساُت الَّ ٭ َما الُمَقدَّ

فأالحُظ ما يلي :



١3

شكل  : )2(  موقع اجلزيرة العربية عىل خريطة العامل القديم .

شكل  :  )3(  خريطة اجلزيرة العربية



١٤

ـ العــــالم ـ دائـــرة ـ  ـ جـنــــــوبـ  الجــــزيـرةـ 

ليل  ــ  الطــيور  ــ  العـرب  ــ  الســــعودية 

. الوقت  ــ  الســـماء  ــ  البــحر  ــ  وطـني 

ُأْكِمُل الفراغاِت التالية : ــ

س ١ــ الَعَرُب َشْعٌب ................. َعاَش ِفي................ العربية

ـِـــبِه َجـــِزيَرِة الَعــــــَرِب ؟  ِة فــــي ش ــــُدِن اإِلْســـــــالِميَّ ـُ س ٢ــ ما َأَهــــمُّ اْلم

ُن اْلَجِزْيرِة الَعَربِيَّــِة بَِلـــوٍن َأْخَضــَر . تِي أَماِمي ُأَلوِّ س3 ــ َعَلى الَخريَِطِة  الَّ
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َمـــَرًة  رْوف  ـُ اْلح باستعمال  الَكِلَمــاِت  ــَبَكِة  ـَ ش ـِْن  م َأْدَنـــاه  المْذُكــوَرِة  الَكِلَمــاِت  طمست  إَذا 

ٍة :  واحــدًة َفَقــَط، ُثـمَّ َجَمْعــت الحُرْوَف المُتَبــِقَيَة َوَرْتبُتها َيْظــَهُر لي اِْسُم َأهمِّ َمِدْيَنـــٍة إِْسـالِميَّ
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الَحـاَلُة الِدْينِيَّــُة لِْلَعـَرِب َقْبـَل اإلْسـالِم

شكل  : )4(   صورة صنم

الحنيفية : الــدين المسـتقيم، وتطـلق 
العــرب  مـن  فريــق  على  الحنـفاء 

قـبل اإلسالم كانوا ينكرون الوثنية .
أو  حجر  من  منحوت  تمثال   : ال�سنـم 

معدن مصنوع على هيئٍة معينة .
له  ليس  الله  دون  من  ُيعبد  تمثال   : الـوثـن 

شكل محدد أو مادة معينة وجمعه أوثان .

عبـــادة  مــن  العـــرب  بعض  اختـذ 
هبا  يتقربون  وسيلة  واألصنام  األوثــان 

ـه ، وهؤالء يسمون املرشكني . إىل اللَّ

�إ�ضافة 

ِعبـــــاَدُة األْصنـــــــاِم :

َمْعُبــــوَداٌت ُأْخــــــــَرى :

والَقَمِر  لِلَشْمِس  َيْسُجُدوَن  الَعَرِب  َبعُض  كاَن 

واأَلْشــَجاِر  باأَلْحـجـــاِر  وَيَتَوَســـُلوَن 

الَكْعـــَبَة  ُســون  ُيَقدِّ وَكاُنــوا  َوَغــــــيِرهــا، 

ون إَِلْيها في َشْهِر ِذي اْلِحَجِة ِمْن  َفَة. وَيُحجُّ الُمَشـــرَّ

ين َيْعُبدوَن الَناَر. ُكلِّ َعاٍم. وكاَن ِمْنُهُم الَمُجْوُس الذِّ

إِْبراِهيَم  ِة  ِملَّ على  اللَه  َيعُبدوَن  َقِدْيـًما  الَعرُب  َكاَن 

الَزَمن  ُمُروِر  مْع  َأنَُّهم  إاِل  بالُحَنفاِء،  وا  ُسمُّ َوَقْد   ،÷
َة إِْبِراِهيَم ÷، وَيْعُبـُدوَن  ِبدَأ َبْعُضُهُم َيْبتِـَعُدوَن َعْن ِملَّ

اأُلَمِم  َبْعَض  َذلَِك  ِفي  ِديَن  ُمَقلِّ َواأَلوَثاَن،  اأَلْصـَناَم 

َوالُشَعْوَب الُمَجاِوَرَة ، َوَقْد َأَقاَمِت َبْعض الَقَبائُِل َأْصَنامًا 

َلَها َحْوَل الَكْعَبِة َأْكَبُرها )ُهَبل( َوْهَو َصَنُم ُقَرْيٍش .
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٭ الَعرُب َقْبَل اإلْسالِم اَبَتَعُدوا َعِن الَتْوحيِد الِذي ُبعَث بِِه إْبَراهْيَم ÷.

٭ الَتْقِلْيُد ِفيَما ُيَخالُِف أَواِمَر اللِه وَشْرَعه ُيْوِقُع في الَضالِل واالْنحِراِف َعِن الَحِق .

ها ُتْنِكُر الشِرَك بالّلـه . ُة ُكلَّ ٭ الِدياناُت الَسَماويَّ

ُة  الِدياناُت الَسـامِويَّ

بِي إِْبَراِهيَم ÷. ـُة : وهو ِدْيُن النَّ َنـيـِفيَّ ـَ ١ ــ اْلح

بِي ُمْوسـى ÷. ٢ ــ الَيُهـوِديَّــُة : وهو ِدْيُن النَّ

ُة : وهو ِدْيُن النَّـبِي ِعْيسـى ÷. 3 ــ الَنْصَرانِيَّ

َما َدَرْست: س ١ــ ُأْكِمُل الَفَراَغاِت الَتالية بَِكِلَماٍت ُمَناسبٍِة ِمِ

َوَقْد   .......................... ِملِة  َعلى  اللَه  َيْعُبُدوَن  ًما  ـْ َقِدي العرُب  َكاَن  أ- 

ِديَن في َذلَِك األمم والشعوب  وا........... ُثَم َعْبد َبْعُضُهم .................. ُمَقلِّ ُسمُّ

المجاورة .

�إ�ضافة 
وقع الـتحريف يف دين مـوسى 

وعـيسى عليهام السالم. وملا ُبعث 
النبي �  أبطل اهلل العمل بجميع 
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 س ٢ــ َمَا َأْكَبُر َأْصَناِم ُقَرْيش ؟

س 3ــ أسمي المعبودات الَّتي اِْنَتَشَرْت في َجِزيَرِة الَعَرِب َقْبَل اإِلْسالِم.

س  ٤ــ َأِصُل بيَن ُكلِّ كلمٍة في الَمْجُموعِة )أ( وما ُيناِســُبها من الَمْجُموَعِة )ب( 

�ملجموعة )ب(�ملجموعة )�أ(

ـُة الَيُهــْوِديَّ

ُة الَنْصَرانِيَّ

ُة الَحـَنيـــِفيَّ

ِدْيُن ِعْيـسـى ÷.

ٍد�. ِدْيُن ُمَحـمَّ

ِدْيُن ُمْوَسى ÷ .

ِدْيُن إِْبَراِهْيَم ÷ .

س5 ــ َأَضُع الَكِلَمَة الَتاليَِة ِفي الُمْسَتِطْيِل األحمر بِِجَواِر ما يناسبها ِفي الُمْسَتِطْيِل األخضر ِفْيما َيْأتِي:

ِعَباَدُة األْصَنام.

ِعَبــاَدُة الَنـاِر.

َصَنـُم ُقَريـٍش.

ُســـــُل. الَتـوَّ

الـِدْيـــــــُن.

ُهَبـــــــــــل.

الحنيــــفـية.

ـِيَّة. اْلمجْوس

الَوَثـنِـيَّــــة.

:  . . . . . .

:  . . . . . .

:  . . . . . .

:  . . . . . .

:  . . . . . .



١8

ِمْثُل:  َحَسَنٌة  َأْخالٌق  اإِلْسالِم  َقْبَل  لِلَعَرِب  َكاَن 

الَكَرِم والَشَجاَعِة ، الَوَفاِء بِالَعْهِد.

ُشْرِب   : ِمْثُل  َسيَِئٌة  َعْاَدْاٌت  لَِبْعِضِهم  َكاَن  َكَما 

اإِلْســالُم   َظَهَر  ولّما  َوالِرَبا.  الَبناِت  َوَوْأِد   ، الَخْمِر 

العــاداِت  َعَلْيـِهم  َم  وَحرَّ الحَسَنَة  اأَلْخـــالَق  َأَقرَّ 

الَسيَئَة في َقْولِِه َتعالى:{ 

                            |)سورة األعراف :آية )١57((.

َرِب االْجتَِماِعيَّة وأْخالقهم َقْبل اإلْسالِم  أَحواُل الَعَ

واإلبل،  األغنام  عىل  البدوي  يعتمد 
ويصــنع  ولبنها،  بلحـمها  يتغذى 
وجلدها  وشــعرها  وبرهــا  مــن 
أخرى  وأدوات  واللباس  اخليام 

اِن ُهَما : كاَن الُمْجَتمُع الَعَربِي َقِدْيمًا َيْنَقِسُم إِلى ِقْسَميِن ِمْن الُسكَّ

١ ــ َحَضٌر : َوَيْسُكُنوَن اْلْمُدَن والقرى، َوَيْشتِغُلون بِالِزراَعِة والِصناَعِة والتِجاَرِة .

٢ ــ َبْدٌو : ويتنقلون في الصحراءَ،وَيْشتِغُلون بَِرْعي الماِشيِة، وَيِعيُشون على ُلُحوِمها وَألبانِها. 

َوُكُل   ، َقَبائٍِل  ِعّدِة  ِمْن  الَعَربِيُّ  الُمْجَتمُع  َيَتَكوُن      
مـا  وَكثِيرًا  اأُلَسِر،  ِمْن  َمْجُموَعٍة  من  تتكون  َقبِْيلٍة 

ِذِه الَقبائِِل بَِسَبِب الَتناُزِع  ـَ َكاَنْت َتُقوُم اْلَحْرُب َبْيَن ه

الَعَرِب  ِق  َتَفرُّ إَِلى  َأَدى  ا  ِممَّ الَماِء و المرعى.  على 

وَتَناُفِرِهم َقْبَل اإِلْسالم ِ.

التجارة : البيع والشراء .
اإلنسان  مارسه  فن  أو  علم  كل  هى   : ال�سناعة 
والصناعة   . له  حرفة  ويصبح  فيه  يمهر  حتى 

حرفة الصانع.
القبيلة : جماعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد.

أحيــاء  وهن  البنـــات  دفن   : البنات  واأد 
خوفًا من الفقر أو العار.

الربا : هــو الزيـــادة التي ينـــالها الدائــن 
من مدينه مقابل التأجيل.

ُمَكوناُت اْلُمجَتَمع الَعَربِي َقِدْيمًا َوِعالَقاتِهم 

َأْخــالُق الَعـــَرِب َقْبـَل اإِلْســـالِم :

�إ�ضافة 
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٭ الُمْجَتمُع الَعَربِيُّ َيْنَقِسُم إلى َحَضٍر وَبْدٍو، َوَيَتَكَوُن ِمْن عَدِة َقبائَِل .

ِقِهم والحرُب بينهم . ٭ َتَناُزُع الَعَرب نتج عنه َتَناُفِرِهم َوَتَفرُّ

٭ اإلْسالُم أَقرَّ األْخالَق الَحَسَنَة، وَحّرَم الَعاَداِت الَسيَِئَة .

س١ ــ َأْيَن َيْسُكُن الَبَدِويُّ ؟

س ٢ــ َما اأَلْخالُق الَحَسَنُة للَعَرِب َقْبَل اإِلْسالِم؟

س 3ــ َأْمأل الَفَراغاِت الَتالَِيَة بِما ُيَناِسُبها ِمْن َكِلماٍت:

ِة ..........َوَكثِْيرًا ما َكاَنْت َتُقوُم بينها .......... َيَتَكَوُن اْلُمجَتمُع الَعَربِيُّ ِمْن ِعدَّ

َسَكَن العرُب الَحَضُر في ....... واشتغلوا بـ ........ و...........و............

س٤ــ َأْكُتُب َسَبَب َما َيْأتِي :

١ ــ َتْسِمية َبْعض الَعَرِب َحضرًا .

ُق الَعَرِب َوَتَناُفُرهم َقْبَل اإِلْسالِم. ٢ ــ َتَفرُّ

3ــ  َوْأِد الَبناِت في اْلُمْجَتَمِع الَعَربِّي َقْبَل اإِلْسالِم .
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باِت الَتاليِة ُكتبت عادات سيئة وأخرى حسنة، أقوُم بوضع العادات السيئة في  ِفي المَكعَّ

المثلثات واألخالق الحَسَنِة ِفي الَدَوائِِر َأْدَناه :  

اإلرساف األمانة

النميمة الصدق السهر

السـرقة التعاون االحرتام الكذب التجسس التسامح

�سكل رقم )٥(



٢١

كالب

زهرة

عبد مناف

قيّص

عبد العزى عبد مناف عبد الدار

املطلب
أسد

نوفل هاشمعبد شمس
وهب

خويلد
آمنة والدة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

العّوامخدجية عبد املطلب
الزبري

أبوهلب محزة عبداهلل العباس أبوطالب احلارث

حممد�

عقيلعيل جعفر

ُأميــــة

حــرب

أبو سفيان

معاوية

�سكل رقم )٦( �سجرة ن�سب النبّي �
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�سجرة ن�سب النبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

كالب

زهرة

عبد مناف

قيّص

عبد العزى عبد مناف عبد الدار

املطلب
أسد

نوفل هاشمعبد شمس
وهب

خويلد
آمنة والدة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

العّوامخدجية عبد املطلب
الزبري

أبوهلب محزة عبداهلل العباس أبوطالب احلارث

حممدملسو هيلع هللا ىلص

عقيلعيل جعفر

أميــــة

حــرب

أبو سفيان

معاوية

بِــــىِّ �  َوَنْشــــأُتُه َمْولِــــُد النَّ

١ ــ سمي عام الفيل بهذا االسم؛ 
غزا  اليمــن  حاكم  أبرهة  جيش  ألن 
فى ذلك العام مكة؛ ليهـــدم الكعبة، 
وكان معه فـــيل عظيم، لكـــن اللــه 
رد كيــده، وأنقــذ بيتــــه قال تعـالى 

} :
. |                        

�  ينتسب إلى بني هاشم  النبي  ٢ ــ 
القبائل  أعرق  وهي  قريش،  قبيلة  من 

العربية وأرفعها منزلة .
اليتيم : هو الصغير الذى مات والده .

ُه َعبُد  اُه َجدُّ َة َيوَم االثَنيِن ١٢ ِمن َشهِر َربِيِع اأَلَوِل َعاَم الِفْيِل َوَقد َسمَّ � في َمكَّ بِيُّ ُولَِد النَّ

ي َوالُِدُه َعبُد اللِه َقبَل ِوالَدتِه .  دًا ،  َوَكان َقد ُتِوفِّ ِلِب ُمَحمَّ الُمطَّ

أنظُرالَشْكَل الشجري ُثَم ُأْكِمُل اسم النبي محمد�

بـِن.......بـِن.........  اللـِه  َعْبــِد  بِـُن  ـٌد  ُمَحــمَّ َو  ـُ ه

ابِن................بِن ُقَصي بِن ِكالٍب.

بِن  ُزهَرٍة  بِن  ُمَناٍف  َعبِد  بِن  َوْهٍب  بِنُت  آِمَنُة   : ِهَي  ُه  ُأمُّ

ِكالٍب و َيلَتِقي َنَسُب َوالِِدِه َوَوالَِدتِِه ِفي كالٍب .

:� بِــيِّ َمْولِـــــُد النَّ

َنَســــــُبهُ  :

�إ�ضافة 
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والدة النبي�

اْشتَِهاُرُه بَِاْلِصْدِق َواأَلَماَنِة :

َكَفــــْاَلُتـــــــُه :

)١( كان بعض احلرض يرسلون أوالدهم إىل البادية إلرضاعهم وإكساهبم تعلم العربية يف موطنها األصيل .

)٢( يشري املعلم واملعلمة إىل فضل رعاية اليتيم والعطف عليه ويربزان من خالل الدروس القادمة نجاح النبي� يف حياته رغم أنه يتيم .

ُه َأُبو  ُه َفَكِفَلُه َعمُّ ِي َجدُّ ِلِب، َوِعنَدَما َبَلَغ الَثاِمَنَة ِمَن َالُعمِر ُتوفِّ ُه َعْبُد الُمطَّ َبعَد َوَفاِة ُأِمِه َكِفَلُه َجدُّ

ٌد� َأن َيُكوَن  ُه َفِقيَر َالَحاِل َكثِيَر َاْلِعَياِل، َفَأَبى ُمَحمَّ َطالٍِب ) أنظُر الشكل 6 ص ٢١(، َوَكاَن َعمُّ

ِه  ُأمِّ َحَناِن  ُه َعن  ُه َعمُّ ضَّ َفْقَرُه، وَقد َعوَّ َعنُه  َف  َوُيَخفِّ ُه،  لُِيَساِعَد َعمَّ َالَغَنَم  َفَرَعى  ِه،  ِعبئًا َعَلى َعمِّ

ِه أَلوالِدِه . ُه َوَيعِطُف َعِليِه َأكَثَر ِمن َمَحَبتِّ َوَأبِيِه؛ َفَكاَن ُيِحبُّ

َب  ُلقِّ َحتَّى  الَقوِل  الِصدُق ِفي  إاِل  َعنُه  ُيعَرف  إذ لم   ، بُِحسِن األخالِق   � ٌد  ُمَحمَّ اِشَتَهَر 

َب باأَلِميِن . بالَصاِدِق،َكَما َكاَن َأِمينًا َيأَتِمُنُه الَناُس على َأْمَوالِِِهم فُلـقِّ

عمره ثامن سنواتعمره ست سنواتعمره أربع سنواتقبل والدتــه

رضاعه عندعام الفيــــلوفاة والـده
 حليمه السعدية

وفاة أمه وكفالة 
جده عبد املطلب

وفاة جده وكفالة
 عمه أبو طالب

ِرَضــْاَعُتــــــُه :

َيْت  ا َبَلَغ َالَساِدَسَة ِمْن َاْلُعْمِر ُتوفِّ َأرَضَعته َحِلْيَمُة َالَسْعِديَّة)١(، وَأَقاَم ِعْنَدَها َأْرَبَع َسَنَواٍت، َوَلمَّ

َوْالَِدُتُه َفَأْصَبَح َيتِْيَم َاأَلِب وَاأُلم)٢( .
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أبحـــــث  وأناقـــــش

ٌد � َعَريِبُّ األْصِل َوالَنشأة . مَّ ٭ حُمَ

بِىَّ الَكريِم ُمنُذ ِوالَدتِِه َقــاَل َتَعاىل :{ ٭ اهللَّ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل َتَوىلَّ ِرَعاَيَة النَّ

              | ) سورة الضحى : آية 6(

تِِه ِعنَد َقْوِمِه بِأْفَضِل ِصَفَتنِي : الِصْدُق َواألَماَنُة . ٌد � َقْبَل ُنُبوَّ مَّ ٭ اْشَتَهَر حُمَ

ٌد � بَِرعِي الَغَنِم يِف َصَغِرِه . مَّ ٭ اشَتَغَل حُمَ

 س١ــ َأْمأل الَفَراغاِت الَتالَِيَة بِما ُيَناِسُبها ِمْن َكِلماٍت:

ٌد � ِفي َمِدْيَنِة ............... َعاِم................. بِيُّ ُمَحمَّ أ ( ُولَد َالنَّ

ٍد� هي : ................. بِْنُت ................. بِيُّ  ُمَحمَّ ب ( ُأمُّ َالنَّ

ٌد� َبْعَد َوَفاِة َوالِدَيِه ........... َوَعاَش ِفي َبْيٍت َفِقْيٍر. ج ( َأَصَبَح ُمَحمَّ

قــــال تعـــاىل : {
           | ) سورة األحزاب : آية )56( (

ــ بَم َأَمَر اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل يف اآليِة الَكِريَمة ؟ 
ــ ما فضل الصالة عىل النَّبِيملسو هيلع هللا ىلص؟
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٭ َأْذُكر أهم أخالق النبي � من خالل ما عرفته يف الدرس.

٭ َأْكُتُب عْن األخالِق الحسنة التي يجب أن يتصف بها المسلم.

َوَأْسَتْشِهُد  َوَفَوائِِدِه،  الَيَدِويِّ  َاْلَعَمِل  َفْضِل  َعْن  َأْسُطٍر  َخْمَسِة  َعْن  َيِزْيُد  ال  ِفْيَما  َأْكُتُب  ٭ 

بَِحِدْيٍث َنَبِويٍّ َصِحْيٍح . 

ـَب باأَلِمْيِن . َى ُلقِّ ٌد�............................... َحتَّ د ( َكاَن ُمَحمَّ

� يِف ِصَغِرهِ بـ........................................ بِيُّ هـ( َعِمَل النَّ

ٍد� أَلْبيِِه؟ مَّ بِِيِّ حُمَ س ٢ــ َما َنَسُب َالنَّ

س 3ــ أَضُع إشارة )  (َأَماَم َاْلِعَباَرِة َاْلَصِحْيَحِة وإشارة)*(َأَماَم َاْلِعَباَرِة َاخَلَطَأ َمَع َتْصِحْيِحها :

َة ِسِت َسَنَواٍت .                      )         ( بِيُّ � ِعْنَد ُمْرِضَعتِه ُمدَّ أ ( َأَقاَم َالنَّ

ِلِب .                  )         ( ُه َعْبُد َاْلُمطَّ ِه َجدُّ بِيَّ � َبْعَد َوَفاِة ُأمِّ ب ( َكِفَل َالنَّ

� َقَبَل ِواَلَدتِِه  .                                         )         ( بِي ِّ ج ( ُتُوِفيَّ والُِد َاْلنَّ

بِيِّ � ِعْنَدَما ُتوِفَيْت َوالَِدُتُه ؟ س ٤ــ َكْم َكاَن ُعْمُر َاْلنَّ

بِيَّ � ؟ س 5ــ َمْن ُمْرِضَعُة َاْلنَّ

ُد َعَلَى َاْلَرِسِم َاْلَشَجِريِّ ِفي َشْكِل )6( صفحة )٢١( َمْا َيِلي : س6 ــ أَحدِّ

ٍد� َمَع َنَسِب َوالَِدتِِه ، َوُأِحيطُه بَِدْائَِرٍة . بِيِّ ُمَحمَّ ١( َاالْسَم َاْلِذي َيْلَتِقي ِفيِه َنَسُب َوْالِِد َاْلنَّ

بِيُّ � ، َوُأِحيطُه بُِمَرَبٍع . ٢( اِْسَم َجِد َالنَّ
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َحَيـــــاُتُه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َشــــــَبابه

ٌة بَِأْمَوالَِها  َدٌة ُمْحَتَرَمٌة ِفي َقْوِمَها ، َوَغنِيَّ َكاَنْت َخِدْيَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد ِمْن َأْشَراِف ُقَرْيٍش، َوَسيِّ

بَِأْمَوالَِها،  َالُمَتاَجَرِة  إَلى  َخِدْيَجُة  َدَعْتُه  ُعْمِرِه،  ِمْن  َوَاْلِعْشِرْيَن  َاْلَخاِمَسَة   � بِيُّ  َالنَّ َبَلَغ  ا  وَلمَّ  .

بِيُّ  اِم )َأنظُر شكل رقم 7 (. َوَباَع َوَاْشَتَرَى َوَربَِح َمااًل َكثِيَرًا. َوَبْعَد َأْن َعاَد َالنَّ َفَذَهَب إَلى الشَّ

ٍد� َوُنْبِل ِفَعالِِه  بِيِّ ُمَحمَّ � ِمْن تَِجاَرتِِه َوَصَف )َمْيَسَرٌة( َخاِدُم َخِدْيَجَة َما َرآُه ِمْن َأَماَنِة َالنَّ
ِطَواَل ِرْحَلتِِه ، َفَاْزَداَد إِْعَجاُبَها بَِأْخالِقِه َاْلَعالَِيِة ، َفَعَرَضْت َعَليِِه َاْلَزَواَج ِمْنَها .

شكل  : )7(   خريطة توضح الطريق التجاري إىل بالد الشام .

ـــاِم : َســـَفُرُه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َاْلشَّ
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تزوج النبي � بعد وفاة خدجية ريض اهلل عنها عدد من 
النساء ريض اهلل عنهن ومنهن عائشـــة بنـت أيب بكــر، 
وأم ســلمة، وحفصــة بنت عمــر، وسودة بنت زمعه 
وزينب بنت جحش، وصفـية بنت حيي ومارية القبطية 

                    }  : املؤمنــني   أمهــات  اهلل  ســامهن  وقــد 

  |                                                                              

) سورة األحزاب آية )6( (

بِىِّ � ِمْن اأَلْبَناِء َثاَلَثٌة ُهْم:القاسم وعبــد اللـه  للنَّ
خديجة  أبناء  اللـِه  َوَعْبُد  اْلَقاِسُم  َمـاَت  َوَقـْد  وإبراهيم 
ُولَِد  َفَقْد  القبطية  مارية  بن  إِْبَراِهْيُم  أَما  اإِلْسالِم,  َقْبَل 

َي َصِغيْراً ِفي َاْلَمِدْيَنِة .   َوُتُوفِّ

َأُبو َطالٍِب،  َوَتمَّ  ُه  ُه َعمُّ ـَ َأْرَبِعيَن َعامًا، فَخَطَبَها ل َج ِمْن َخِدْيَجَة َوَكاَن ُعُمُرها  َيَتَزوَّ َأْن   � َواَفَق النَّبىُّ

الَزَواُج  َوَعاَشْت َمَعُه َخْمسًا َوِعْشِرْين َسَنَة، َوَكاَنْت َخيَر َعْوٍن َلُه ِفي َحَياتِِه َودعوته في مكة.

بِيَّ ِعْنَدَما َتَزْوَج َخِديَجة ؟  َكْم ُعْمر النَّ

كلثوم  وأم  رقية   : ُهنَّ أربٌع   � بِيِّ  َاْلنَّ َبَناُت   

ِمْن   � بِيِّ النَّ َأْوالِد  َوَجِمْيُع  وفاطمة  وزينب 

َفإِنَّه ِمْن  َي اللُه َعنَها, َعَدا إِْبَراِهْيَم  َخِدَيَجَة َرِضِ

َي َجِمْيُع  َة َرِضِي اللـُه َعْنَها َوَقْد ُتُوفِّ َمْاِرَيَه َاْلُقْبِطيَّ

ـَِي اللُه  َدَا َفـاِطَمَة َرض ـَ َأْوالِدِه ِفي َحَيْاتِِه، َمْا ع

َيْت َبْعَدُه  . ُوفِّ ـُ َعْنَها ت

ة ريض اهلل عنها: َزَواُجُه� ِمْن َخِدْيَ

بِـــيِّ � :   َأْبَنـــاُء النَّ

بِــــيِّ �  : َبَنـــاُت َالنَّ

�إ�ضافة 

الَقاِســُم
َعْبُد اللـه

إْبَراْهيم

ُرَقيَّـــُة
أُم َكْلُثْوِم

َزْيَنُب
َفاِطَمُة
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َر ُرَؤَساُء ُقَرْيٍش َضُرَوَرَة َهْدِمَهــا، ُثــمَّ إَِعــاَدِة  َة َأنَّ بَِناَء الَكْعَبة َِأَخَذ ََيَتَساَقُط، َفَقرَّ      رأى َأْهُل َمكَّ

ِفْيَمْن  اِْخَتَلُفوا  البَِناُء  َتمَّ  َوِعْنَدَما  َذلَِك.  ِفي  الَقَبائِِل  َجِمْيُع  َاْشَتَرَكْت  َوَقــْد  ِمْن َجــِديد.  بَِنــائَِهــا 

َيُكَوُن َلـُه َشَرُف َوْضِع الَحَجِر اأَلْسَوِد ِفي َمَكانِِه. أنظُر الصورة شكل )8(.

للفـــــــــــــــــــائده

باهبا  بجوار  الكعبة  زاوية  يف  حجر   : األسود  احلجر 
أبيض فسودته ذنوب  أنزله اهلل تعاىل من اجلنة وكان 
حيطُّ  فاستالمه  عظيم؛  فضل  وله  ومعاصيهم  الناس 

اخلطايا ) أى ينزل الذنوب ( .

٭ َمَكاَنُة أمِّ الُمؤمْنيَن َخدْيَجة َرِضي الله َعْنَها َعْظيَِمٌة .

ٌد  � عمل في َشَباَبه بالتَِجاَرِة . بِيُّ ُمَحمَّ ٭ النَّ

بِىُّ �  بذكائه وحكمته أن ُينهي الخالف بين رؤساء قبائل قريش . ٭ استطاع النَّ

َحــاِدَثـُة َاْلَحـَجِر َاأَلْسـَود :

ِل   َوَاْشَتدَّ َاْلنَِزاُع َبْيَنُهم َفْاَتَفُقوا َعَلى َتحِكْيِم َأوَّ

�َفَقْاُلوا:  دًا  ُمَحمَّ َفَكْاَن  َعَلْيِهم  َيْدُخُل  َمْن 

بِِرَداٍء،ُثمَّ  بِِه َحَكَمًا،َفَجاَء  َرِضْيَنا  َاأَلِميُن،  َهَذا 

ِمْن  َطَلَب  ُثمَّ   ، َاأَلْسَوَد  َالَحَجَر  ِفْيِه  َوَضَع 

بَِطَرٍف  َرئِْيٍس  ُكلُّ  يُمِسَك  َأْن  َاْلَقَبْائِِل  ُرَؤَسْاِء 

َفَأَخَذُه  َمَكْانِِه  إَِلى  َأْوَصُلْوُه  َى  َحتَّ َاْلِرَدْاِء  ِمْن 

بَِذَكْائِِه  َفَاْسَتَطاَع  ِفْيِه،  َوَوَضَعُه   � بِيُّ  َالنَّ

ُرَؤَسْاِء  َبيَن  َالِخالَف  ُيْنِهي  َأْن  َرْأيِِه  َوَأَصاَلِة 

َاْلَقَبائِِل .

شكل رقم  : )8(   صورة حديثة للحجر األسود
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� َقْبَل البِْعَثِة ؟  بِيُّ س١ ــ إَِلى َأْيَن َسْاَفَر َالنَّ

بِيِّ �.  س٢ ــ أْكُتُب ِفي َاْلشكِل الَِّذي َأَماِمي َأْسَماَء  َبَناِت َالنَّ

س3 ــ َأْخَتاُر اإِلَجاَبَة ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن :

بِيَّ � لَِخِدْيَجَة َرِضَي اللـُه َعْنَها :   أ ( الَّذي َوَصَف َالنَّ

ُه َأُبو َطالٍِب ، َخْاِدُمَها َمْيَسَرُة( )َأُبوَها ُخَوْيِلد، َعمُّ

ٍد � ِعْنَد َزَواِجِه  بَِخِدْيَجَة َرِضَي اللـُه َعْنَها :  بِيَّ ُمَحمَّ ب ( َكْاَن ُعْمُر َالنَّ

) َخْمَسًة وعشرين ، َخْمَسًة وَثالثِيَن ، َخْمَسًة وَأْرَبَعيَن ( َعامًا.

بِيَّ � : ) اِْثَناِن ، َثالَثة ، َخْمَسَة ( َأَبَناء.   ج ( َعَدُد َأّبَناَء َالنَّ

بِيِّ ُمَحَمٍد � َقْبَل ُظُهْوِر اإِلْسالِم َعَدَا :    د ( َماَت َأْبَناُء َالنَّ

) َعْبَد اللـِه ، َاْلَقاِسَم ، إِْبَراِهْيَم ( .

س٤ ــ َأَضُع إشارة )( َأَمْاَم َاْلِعَبْاَرِة َاْلَصِحْيَحِة و إشارة )( َأَمْاَم َاْلِعَبْاَرِة الخطأ فيما يأتي :

بِيُّ � ِمْن تَِجاَرتِِه َرابَِحًا.                                                        )       (  أ ( َعاَد النَّ

بِيِّ � ِمْن َخِدْيَجِة َرِضَي اللُه َعْنَها َما َعَدا إِْبَراِهيم .)      ( ب ( َجِمْيُع َأْوالِد َالنَّ

بِيُّ � ِمْن َخِدْيَجَة َوَكْاَن ُعْمُرَها َثالثِيَن َسَنَة .                  )      (  ج ( َتَزَوَج َالنَّ

س5ــ َعَلى َمْاَذا َتُدلُّ َحاِدَثُة َالَحَجِر َاأَلْسَوِد ؟
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املجموعة )ب(املجموعة )أ(

الجفـاف
الربــــــح

الخسارة
النجــــاة

الصـــدق
الغــــــش
األمــــانة

َأْخَتــرِبُ َمْعــُلْوَماِت : 

١ ــ َأِصُل َبنَي َالِصَفِة َوَنتِْيَجتِها ِفْياَم ييل : 

َفِة ، ُثمَّ ُأِشْيُر بَِسْهٍم إَِلى َمَكاِن َالَحَجِر اأَلْسَوِد . بِة َالُمَشرَّ ُن ُصَوَرَة َاْلَكعَّ ٢ ــ ُألوِّ
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ٍد � َورَســـاَلُتُه ــمَّ ة حُمَ ُنُبـوَّ

)١( أى ال أعرف القراءة .

يف  يقع  جبل   : النور  جبل 
الشامل الرشقي ملكة.

شكل : )9(   غار حراء ف جبل النور .

يف  فتحة  هو   : الغـــــــار 
اجلبل تكون مظلمة.

ينـــــزله  أمر   : الوحي 
الّلــــه علــى أنبيائه.

ِعَبــــــــْاَدُتُه :  

ُنــُزْوُل َاْلَوْحــي:
�إ�ضافة 

ٌد � َسِلْيَم َاْلِفْطَرِة ،َراِجَح َاْلَعْقِل َوَكاَن      َكـاَن ُمَحمَّ

َيْنُفُر ِمْن ِعَباَدِة َاأَلْوَثْاِن ، َلم َيْسـُجْد لَِصَنٍم َقْط، َوَيْنَفِرُد 

َأْحَيانًا ِفي َشـْهِر َرَمَضاَن ِمْن َكلِّ َســـَنٍة ِفـي َغْاٍر فـــي 

ُر ِفي َخــالِِق َهــَذا  ُد َوُيَفــكِّ جبل حراء . َفَكاَن َيَتَعــبَّ

َاْلَكْوِن َاْلَعِظْيِم . أنظُر الصـــورة شــكل )9( .

َشْهِر  َوِفي  ُعْمِرِه  ِمـْن  َاأَلْرَبِعيَن   � بِيُّ  َالنَّ َبَلـَغ  ِعْنَدَما     

ُد ِفي َغاِر ِحَراء َكَعـاَدتِِه  بِيُّ � َيَتَعـبَّ اَن َالنَّ ـَ َرَمَضْاَن، َوَبْيَنَما ك

ُه إَِلى َصــْدِرِه َثالَث  َنَزَل َعَلْيِه َالَمَلُك ُجْبِرْيُل ÷ َفَضــمَّ

بِيُّ � : َما  ٍة :اِْقَرْأ َفَيُقْول َاْلنَّ َمَراٍت َوُهَو َيُقْوُل َلُه ِفي ُكلِّ َمرَّ

َل َلُه  ِجــْبِرْيُل : { ِة َاأَلِخيَرِة َقاَّ َأَنا بَِقاِرئ)١(، َوِفي َالَمرَّ
                                       | )سورة العلق:آيه)3(( .
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أْت َخِدْيَجَة َرِضَي  بِيُّ � َذلِك)١(، َوَعاَد إَِلى َبْيتِِه َوَهَو َيْرَتِجُف ِمَن َاْلُمـَفْاَجَأِة، َفَهـدَّ     َفَقَرَأ َالنَّ

بِيِّ �)٢( . اللُه َعْنَها ِمـْن َرْوِع َالنَّ

ٍد  � َوَأَمَرُه اللُه بَِأْن َيْدُعَو إَِلى َاإِلْسالِم.    ُة ُمحمَّ     َبَدَأْت ُنُبوَّ

ْاَل َتَعالى:{                                  |  ) سورة المدثر:آيه)١-٢((. ـَ  ق

)١( يشري املعلم واملعلمة إىل عظمة قدرة اهلل يف قراءة النبي � مع كونه أمّي، يستعينان بكتاب السرية النبوية يف ضوء 
املصادر األصلية للدكتور مهدي أمحد .

)٢( يربز املعلم واملعلمة دور خدجية ريض اهلل عنها عندما أتاها النبي � وهو يرجتف .
)3( املدثر : املتغطي بثيابه .

ْيِرِه . َبيَّ ُمْنُذ ِصَغِرِه َعْن ِعَباَدِة َغَ ٭ الله ُسْبَحاَنُه َوَتعاَلى َعَصَم النَّ

ُل َعَلى َنبِيِّه . ٭ الُقرآُن الَكريَم َكالُم اللِه الُمَنزَّ

ُل آيٍة َنَزَلْت ِمْن الَسَماِء َتأُمُر بَِتَعُلِم الِعْلَم ِهَي اْقَرْأ . ٭ أوَّ

ثِر . بِيَّ � ِفي ُسْوَرِة : الُمدَّ ُل أْمٍر بِالَتْبِليِغ َنَزَل َعَلى النَّ ٭ أوَّ

)3(

س١ــ َأْمأل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيَة بَِما ُيَناِسُبها ِمْن َكِلماٍت:

ُد ِفي َغاِر..... عندما َكاَن ُعْمُر النَّبيَّ ..... ٍد � َوُهَو َيَتَعبَّ َنَزَل َالَمَلُك.... َعَلى ُمَحمَّ

ٍد � ؟ ُل آَيٍة َعَلى َنبِيَِنا ُمَحمَّ تِي َنَزَلْت فيَها َأوَّ ْوَرِة َالَّ س٢ــ َما اِْسُم َالسُّ
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َاْلَخطأ َمَع َتحِدْيِد  َاْلِعَباَرِة  َأَماَم   )( َالِعَباَرِة َالَصِحْيَحِة َوإشارة َأَماَم   )( س3 ــ أَضُع إشارة

َمْوِضِع َالَخَطأ َوَتْصِحْيِحِه : 

ٌد � َسِلْيَم َاْلِفْطَرِة َكبِيَر َاْلَعْقِل، َوَلم َيْسُجْد لَِصَنٍم َقْط.            )       (   أ ( َكاَن ُمَحمَّ

ب ( َكْاَن النَّبيُّ � ال َيْعِرُف َاْلِقَرْاَءَة َوال َاْلِكَتْاَبَة.                                             )       (

ج( َرَجَع النَّبيُّ � ِمْن َاْلَغْاِر َوُهَو َيْرَتِجُف إَِلى َزْوَجتِِه َعْائِِشَة َرِضَي اللُه َعْنَها.)        (

ُل آَيٍة َنَزَلْت َعَلى النَّبىِّ � َتْأُمُر بَِاْلِقَراَءِة. فعالَم َيُدلُّ َذلَِك ؟  س٤ــ َأوَّ

ًة َواِحَدًة َفَقَط،  إَِذا طمست َاْلَكِلَماِت َالَمذُكْوَرَة َأْدَناُه ِمْن َشَبَكِة َاْلَكِلَماِت باستعمال َالَحْرَف َمرَّ

ْبُتَها َيْظَهُر َلي َاْسُم َأْغَلى َوَأْثَمِن ِكَتاٍب َلدينا. ُثمَّ َجَمْعت َالُحروَف َاْلُمَتَبِقَيَة َوَرتَّ

َاجَلَبُل– َاْلِكَتاَبُة– َرَمَضاُن– ِعَباِدُة – َخالُِد  ــ َقْمُح  - َعْصُفْوُر – َخُط – ِرْحَلُة – َجدُّ .
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ا وَجْهـــرًا َنْشــُر َاْلَدْعـــَوِة ِســرَّ

َكاَنْت الّدْعَوُة إَِلى ِدْيِن اللِه ــ َجلَّ َشــــْأُنهُ ــ ُمِهَمًة 

بالَمصاِعِب  َكاَن َمحُفوفًا  بِها   � النَّبيَّ  َوِقَياُم  َصْعَبًة، 

تِي ُتَعدُّ الَمْرَكَز  َة َالَّ ْعَوُة اِْنَطَلَقْت ِمْن َمكَّ َوالَمَخاِطِر، فالدَّ

َيَتَمَسُكون  التي  اأَلْصناُم،  َوِفْيَها  َرِب،  ـَ لِْلع الِدْينِيَّ 

ُمَعاَرَضَتَهم  ُيَواِجَه  َأْن   � النَّبيِّ  َعَلى  َفَكان  بِِعباَدتِها، 

َكْيِدِهم  ِمْن  ُعه  َيَتَوقَّ ما  ُكلَّ  َل  َوَيَتَحمَّ َلُه،  َوتْكِذيَِبَهم 

الَصالُة  َعِليِه  َبَدَأ  لَِذلَِك  َمَعُه،  َولِْلُمْؤِمنِيَن  َلُه  َوآَذاُهم 

ًا، َوَأَخَذ َيْدُعو َأْقَرَب  ْعَوِة إَِلى اإِلْسالِم ِسرَّ َوالَسالُم بِالدَّ

َم ِفيِه التَّْصِديَق َوالَخيَر. النَّاِس إَِليِه َوُكلَّ َمْن َتَوسَّ

مقســم  خط   : الزمنــي  اخلـــط 
تظــهر فيه األحــــداث التارخيــية، 
أو الصــــور، أو األعـــوام املهمة 
ويبـــدأ  حدوثها  لتســلسل  وفًقا 
أو  اليســار  إىل  اليمــني  مـــن 

مـــن األسفل إىل األعىل.

ا  َنرْشُ َاْلَدْعــَوِة ِســــرَّ

ْعَوِة 10 َسَنوات َاْلَمْرَحَلِة الجهرية لِلدَّ

ْعَوِة ِة لِلدَّ 3 َسَنوات َاْلَمْرَحَلِة الِسِريَّ

ُنُزوُل الَوْحُي

ا يِِلي:      َأستعيُن بِاْلَخطِّ َالَزَمنِي َالَّذي أمامي في اإلجابة َعمَّ

ِن .َفَما ُهَمـا ؟ ـْ ْعَوُة َمَرْت بَِمْرَحَلتِي َالدَّ

َكْم َسَنًة اِْسَتَمَرِت َاْلَمْرَحَلُة اأُلْوَلى ؟    

َكْم َسَنًة اِْسـَتَمَرِت َاْلَمْرَحَلُة َاْلَثانَِيـة ؟

َكْم َسَنًة اِْسَتَمَرِت َالَمْرَحَلَتــاَن معًا ؟
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ْعـَوِة َجْهــًرا : َنْشـُر الدَّ

الرجال :

اأبوَبـْكِر 
  ال�سِدْيُق

علي بن اأِبي 
  َطاِلٍب

َخِدْيَجَة

زيد بن 
 حارثة

الِن�َساِء:

املواِل:

بياِن: ال�سِ

ُل َمْن آَمَن بِالَرُسوِل� ِمْن :     َكاَن َأوَّ

ْعوِة : ُل َمْن آَمَن بِالدَّ َأوَّ

ْعَوِة إَِلى ِدْيِن اللِه، َفاستَجاَب لَدْعَوتِِهم        َوَقْد أسَهَم الُمْسِلُموَن اأَلوائُِل ِفي َنْشِر اإِلْسالِم، َوالدَّ

ا، َوُيْرِشُدُهم  إَِلى َتَعالِْيِم  بِيُّ � َيْجَتِمُع بِِهم ِسرًّ َكْثيُروَن حتى َجاَوَز َعَدُدُهم الَثالثِْين، َوَكاَن النَّ

ْعَوُة َثالَث َسَنَواٍت. َة، َو َقـْد َداَمْت َهِذِه الدَّ ْيِن اإِلْسالِمّي في َدارِ» اأَلْرَقِم « بَِمكَّ الدِّ

ريض اهلل عنها

ْعـــَوِة ِعْنَدما َنَزَلْت اآليـــُة الَكِريَمــةُ :     َأَمـــَر اللـُه َنبِيَّــُه محــــمدًا  �  بِاْلَجْهـــِر بِالدَّ

بِيُّ � أَلْمِر اللِه، َوَأْعَلَن  {                                                                   | )سورة الحجر:آية )9٤((، َواِْمَتَثَل النَّ

اأَلْصناِم،  ْعَباَدِة  َتْرِك  إَِلى  َدَعاُهم  ُثَم  الَصَفا،  َجَبِل  ِعْنَد  ااِلْجتِماِع  إَِلى  َقْوَمُه  َوَدَعا  َجْهرًا،  ْعَوَة  الدَّ

ُه َأُبو َلَهٍب َغاِضبًا َوَقاَل َلُه : َتّبـًا َلْك !! َألَِهَذا َجَمْعَتنا ؟ َفَأْنَزَل اللُه  َوَأْن َيْعُبُدوا اللَه َوْحَدُه، َفَقاَم َعمُّ

ـِْيِل ُسْوَرَة الَمَسـد  قال تعالى: {                                 ِه َوَزْوَجتِِه ُأمِّ َجم ُسـْبحاَنُه َوَتَعالى في َعمِّ

ْعَوُة َجْهرًا َعْشَر َسَنَواٍت .                |)سورة المسد:آيه )١(( . َواْسَتَمَرِت الدَّ

ى ِمْن ُسْوَرِة َالَمَسِد ِحْفَظًا. ٭ ُأْكِمُل َما َتَبقَّ

بِيِّ � َوَدْعَوتِِه ؟ ٭ َهْل نَعرُف َمْوِقَف ُأمِّ ْجِميٍل ِمَن َالنَّ
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املجموعة )ب(املجموعة )أ(

ْيُق ـِــدِّ َاْلص
ُخـَوْيـــــِلُد

أيِب َطـالٍِب
َحــــــاِرَثــة

ُة بِْنُت َخِدجْيَ
َعـــــيِلُّ بــــــن
َزْيـــــُد بـــــن

يُة. ُة َوالَجْهرَّ يَّ ْت بَِمْرَحَلَتْيِن َهما : الِسرِّ ْعَوُة إلى ِدْيِن الله َمرَّ ٭ الدَّ

ُل َمْن آَمَن بِالَرُسوِل� ِمَن الناِس هي زوَجُته َخِديَجُة َرِضَي اللُه َعْنها. ٭ أوَّ

ْيِن َوأْهِلِه ِمْن َكَباَئَر الُذُنوِب. ٭ االْستِهَزاُء بِالدِّ

َة َثالَث َعْشَرَة َسَنًة. ْعَوُة لِِديِن اللِه َداَمْت ِفي َمكَّ ٭ الدَّ

س١ ــ َأِصُل َبيَن اأَلْسَماِء ِفي المَجُمَوَعِة ) أ ( َوَبيَن ما ُيْكِمُلها ِفي المَجُموَعِة )ب( :

س٢ــ َأْمأُل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيَة بَِمْا ُيَناِسُبها ِمْن َكِلماٍت:

ا لُِمدِة..........َســــَنَواٍت، أما َجْهــرًا فقــد اِْسَتَمَرْت  ْعوُة إَِلى ِدْيِن اللِه ِسرًّ أ ( اِْسَتَمَرِت الدَّ

................. َسَنَواٍت  

ًا ِفي َداِر ........................... بِّيُّ � َيْجَتِمُع َمَع َأْصَحابِِه ِسرَّ  ب ( َكاَن النَّ
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َهِذِه  َة  َبِقيَّ ُأْكِمُل  َحَياتِِه  ِفي   � بِيِّ  بِالنَّ ْت  َمرَّ تِي  َالَّ اأَلَحَداِث  َبْعُض  َعَلْيِه  َزَمنِيٌّ  َأَمامي َخٌط 

األْحَداِث َوِفَق َما َدَرْسُتُه .

40 سنة2٥ سنة4 سنوات 8 سنوات ٦ سنوات عام الفيل

وفاة أمهرضاعتهمولد النبي �  
وكفالة جده

وفاة جده
وكفالة عمه

ْعوِة ؟ بِيُّ � بِالدَّ س3 ــ َمَتى َجَهَر النَّ

ُح الَكِلماِت َالَّتي َتحَتها َخٌط ِفي َاْلِعَباَراِت َاْلَتالَيِة : س٤ ــ ُأَصحِّ

.  بِيِّ � ِمَن َالِرَجاِل َعِليُّ بُن َأبِي َطالٍِب أ ( أوُل َمْن آَمن بالنَّ

بِيِّ � السرية إَِلى ِدْيِن اللِه َكثِيُرون حتى َجاَوَز َعَدُدُهم الَخْمِسيَن ب(استَجاَب لَدْعَوِة النَّ

ْعَوُة إَِلى اللِه ِمَن الَمِدْيَنِة . ج ( اِْنَطَلَقْت الدَّ

بِيَّ � ِمَن الَناِس ؟ ُل َمْن آمَن بَالنَّ س5ــ َمْن َأوَّ

ا ؟ ْعُوَة إَِلى ِدْيِن اللِه ِسرًّ س6 ــ لَِماذا َبَدَأ الَرُسوُل � الدَّ

بِي � : َتبًا لَك ألَهذا َجَمعَتَنا . س7 ــ َمن الذي َقاَل لِلنَّ
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ْعـَوِة َصْبُرُه � َعَلى األَذى ِفي َســبيِِل الدَّ

ْعَوِة :  َمْوِقُف ُقَرْيٍش ِمَن الدَّ

بِيُّ � َدْعَوَتُه، َعزَّ َعَلى ُقَرْيٍش َأْن َيْتـُرُكوا ِعباَدَة اأَلْصناِم ، َوْهَي ِعَباَدُة آبائِِهم  َبْعَد َأْن َأْعَلَن النَّ

تِي َكاُنوا َيَتَمتَُّعون بِها َبْيَن الَقبائِِل، َوالَتَرَف  َوَأْجَداِدِهم َكما صعب َعَلْيِهم َأْن َيْخَسُروا َمَكاَنَتُهم الَّ

ـْالُم في قوله تعـــالى  َيْقَبُلوا َمْبَدَأ اْلعدل الذي أمر بِِه اإِلسـ الذي َكاُنوا َيْنَعـــــُموَن بِـــهِ، َوَأْن 

:{                                                            | ) سورة النحل :آيه )9٠((، َفَقاَبُلوُه بِالُسْخرَيِة ِفي 
بِيُّ � ِفي ِحمايِتِِه، َوَطَلُبوا ِمْنُه َأْن يوقف ابَن  ِه َأْبي َطالٍِب، َوَكاَن النَّ َأْوِل اأَلْمِر ُثم َذَهُبوا إَِلى َعمِّ

بِيَّ  � بَِذلَِك .  ُهم َرّدًا َجِمَياًل، َوَأْخَبَر النَّ َأِخْيِه ، َوَأْن َيمَنَعُه ِمْن َدْعَوتِِه َفَردَّ

َة : ْعَوَة اإِلْسالِميَّ ِفي َضْوِء َما َسَبَق : أسجُل َبْعَض اأَلْسَباِب التي َجَعَلْت ُقَرْيشًا ُتَعاِرُض الدَّ

    ١ــ ................          ٢ــ .................        3ــ ...................

بِيِّ �  ِمْن ُمَعـاَرَضـِة ُقَرْيٍش :  َمْوِقُف النَّ

ْمَس ف َيِمْينِي َوالَقَمَر ف َيَساِرْي َعىَل َأْن َأْتُرَك َهذا اأَلْمَر َما َتَرْكُته  )َواهللِ يا َعم َلْو َوَضُعوا الشَّ
حتى ُيْظِهَرُه اهلُل َأو َأْهَلَك ُدْوَنه( )1(

)١( السرية النبوية، البن هشام، ) ١ / ٢8٤ــ ٢85( .

ُكوَن  ـبِيُّ � َعْن َدْعـَوتِـِه َبـْل َتاَبَعـَها بَِعـْزٍم َوإِياَمٍن، َوِعْنَد َذلَِك َعـاَد امُلرْشِ ـْف النَّ      َلـْم َيَتَوقَّ

ٌد َعْن َدْعَوتِِه َأْو ُيَناِصُبوُه الَعَداَء،َوِعْنَد  مَّ وُه َبنَي َأْن َيُكفَّ حُمَ ِه َأيب َطالٍِب ِمْن َجِدْيٍد، َوَخرّيُ إىِل َعمِّ

ِه: ٌد � لَِعمِّ مَّ َذلَِك َقاَل حُمَ
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بِيُّ � َوَأْصَحاُبُه ِمْن ِقَبِل المْشِرِكْيَن : َض َلُه النَّ َأْنَواُع اأَلَذى الَِّذي َتَعرَّ

َلُه  َض  َتَعرَّ الِذي  اأَلَذى  َأْنَواِع  وِمْن  المشركين  َض لألذى من  َتَعرَّ َمْن  َأَشدَّ   � بِيُّ  َاْلنَّ َكاَن 

َطِرْيِقِهِ  ِفي  َوَيَضُعوَن  بِالِحَجاَرِة،  َيْرُموَنُه  َوَأَخُذوا  َوالَكِذْب،  بِاْلُجُنوِن  َوْصُفوُه  أنهم   � بِيُّ  النَّ

ٌم َعَلى َنْشِرَها. بِيُّ � ُرْغَم ُكلِّ َذلَِك ُمْسَتَمٌر ِفي َدْعَوتِِه ، ُمَصمِّ اأَلْشَواَك، والنَّ

ُضوا أَلْنَواٍع ِمَن الَتْعِذْيِب)١(، َوَكاُنوا ُيَقابُِلوَن ُكلَّ تِْلَك  ا َأْصَحاُبُه الِذْيَن آَمُنوا بِِه َفَقْد َتَعرَّ  َأمَّ

َوُدُخوِل  اللِه  َثَواِب  ِفي  َطَمَعًا  الَشَدائِِد  ِعْنَد  بِالَثَباِت  َأْوَصاُهُم   � بِيَّ  النَّ أَلنَّ  َبالَصْبِر؛  الَقْسَوِة 

َلَهٍب  َأُبو  النبى ملسو هيلع هللا ىلص  َجْهٍل وَعمِّ  ُبَو  َأَ  :  � بِيِّ  للنَّ َعَداَوًة  الُمْشـِرِكْين  َأَشدِّ  ِمْن  َكاَن  َوَلَقْد  تِِه،  َجنَّ

َوَزْوَجُتُه ، َوَلَقْد َتَوَعَدُهم اللُه بِالَعَذاِب الَشِدْيِد ِفي اآلِخَرِة .

)١( من ألوان العذاب التي تعرض هلا أصحاب النبى�  : كانوا يقيدوهنم يف هليب الشمس ، ويضعون الصخور الثقيلة 
عىل صدورهم  ويرضبوهنم بالسياط أو يكووهنم بالنار .

ٍة . ِد � َكاَنْت ِمْن أْجِل َدَواِفِع دْنَيويَّ بِيِّ ُمَحمَّ ٭ اْعتراُض ُقَرْيٍش َعَلى َدْعَوِة النَّ

ُه َلم ُيؤِمْن بَِدْعَوتِِه. ٍد � رْغِم أنَّ بِيِّ ُمَحمَّ ٭ أبو َطالٍب َعمَّ النَّبيَّ � َكاَن َعْونًا لِلنَّ

ُضوا ألَشِد أْنَواِع الَتْعِذيِب، َوَلم ُيْثنِِهْم  ٌد � َوَصَحاَبتِِه َرِضَي الله َعْنُهم َتَعرَّ بِيُّ ُمَحمَّ ٭ النَّ

ْعوِة لِدْيِن اللِه . َذلَِك َعْن االْستِمَراِر ِفي الدَّ

ُمَك هَلُم َأَبَدًا« ُه:»اِْذَهْب َوُقْل ماُتِرْيُد َفَواهللِ ال ُأَسلِّ بِيُّ � َيْبِكي ، َوِعْنَدها َقاَل َلُه َعمُّ َوَأَخَذ النَّ

ْعَوِة ؟ ِه َأبي َطالٍِب ِمَن الدَّ بِيِّ  � َأبي َلَهٍب َوَعمِّ   ٭ ما الَفَرُق َبيَن َمْوِقِف َعمِّ النَّ



٤٠

س١ ــ َأْمأُل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيَة بَِكِلَمْاٍت ُمَنْاِسَبٍة :

� إَِلى ِعَباَدِة .............. َوْحَدُه َوَتْرِك ِعَباَدِة ............... بِيُّ  أــ َدَعا َاْلنَّ

ُه ............ َوَزْوَجُتُه  بِىِّ � ............ َوَعمَّ  ب ــ َكاَن َأَشدُّ الُمْشِرِكْين َعَداَوًة للنَّ

..........

بِيُّ � ِمْن المشركين . َض َلَها النَّ س٢ ــ أذكر أنواَع الَعَذاِب التِي َتَعرَّ

بِيُّ � ؟ َبُب ِفي َرْفِض ُقَرْيٍش لَِدْعَوِة َاْلنَّ س3 ــ َما السَّ

ِه َأبِي َطالٍِب ِعْنَدَما َطَلَب ِمْنُه َأْن َيُكفَّ َعْن َدْعَوتِِه ؟ بِيُّ � لَِعمِّ  س٤ ــ َماَذا َقاَل َالنَّ

س5 ــ َما ُهَو َمْوِقُف اُلمْسِلِميَن ِمْن َتْعِذْيِب الُمْشِرِكيَن َلُهم ؟



٤١

ِهْجَرُة الُمســِلمين إَلى الَحَبَشــِة 

َســــــَبُب َاْلِْجــَرِة  :

َسـَبُب اِْختَِيــْاِر َاْلَحَبَشــِة :

َر َذلَِك َاْلَعَذاُب ِفي َنْفِس َنبِيِّ اللِه � َفَعَرَض       َبْعَد َأْن زاد َأَذَى َالُمْشِرِكيَن لِلُمْسِلِميَن، َأثَّ

بِىِّ  َل ِهْجَرٍة في اإِلْسالِم ِفي َاْلَعاِم َالَخاِمِس لِبِْعَثِة النَّ َعَلْيِهم َاْلِهْجَرَة إَِلى َالَحَبَشِة)١(، فَكاَنْت َأوَّ

 . �

ا َمِلَكًا َعْاِداًل َرِحْياَمً. َأنظُر اخلريطة شكل )١٠(. بِيُّ � أَلنَّ هِبَ      َلَقْد اِْخَتاَرَها َالنَّ

)١( تقع احلبشة إىل اجلنوب الغربى من اجلزيرة العربية يف أفريقيا وتسمى حاليًا أثيوبيا .

شــــــــــــكل : )10( 



٤٢

َاْلِهْجـــَرُة إَِلى َاْلَحَبَشـــِة : 

َفَأْكَرَمُهم  المْسِلميَن،  ِمْن  َعَدُد  الَحبَشِة  إَلى  َهاَجَر    

ِفي  َة  َالُحِريَّ َلُهم  َوَتَرَك   ، َالَحَبَشـِة  َمِلُك  َالَنَجاِشيُّ 

ُقَرْيٍش  ِكَباِر  ِمْن  َرُجالِن  َأْسَلَم  َذلَِك  َأْثَناِء  َوِفي  ِدْينِِِهم. 

بِيِّ �وُعَمُر بُن  ُهَما : َحْمَزُة بُن َعْبِد َالُمَطِلِب َعُم َاْلنَّ

اِب َرِضَي اللُه َعْنُهَما .         َاْلَخطَّ

الهجرة : هي االنتقال من بلد إىل بلد 
آخر.  وهنا معناها االنتقال من بالد 

الكفر إىل بالد اإلسالم .

ُل ِهْجَرٍة في اإلْسالِم . ٭ ِهْجَرُة الُمْسِلِمْين إلِى الَحَبشِة هي أوَّ

بِيُّ � عَلى الُمسلِميَن الِهْجَرَة إلى الَحَبَشِة  ٭ اإلْسالُم ِديُن َرْحمٍة َحْيُث َعَرَض النَّ

ِفَرارًا ِمَن الَتْعِذيِب . 

َدِة َبْيِن الَقْوِسْيِن وَأَضُع تَحَتها َخطًا :   س١ ــ أختاُر اإِلَجاَبَة ِمْن َبْيِن اإِلَجاَباِت المَتَعدِّ

أ ( َكاَنِت الهْجَرُة إَِلى الحَبَشِة ِفي الَعاِم:) الَثانِي ، الَرابِِع ، الَخاِمِس ( ِمَن البِْعَثِة.

ب ( َأْسَلَم ِفي َأْثَناِء الِهْجَرِة إِلى الحَبَشِة :

ِلِب› ، ِكالُهما (. اِب › ، َحْمَزُة بُِن َعْبِد المطَّ ) ُعَمٌر بُِن الخطَّ
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بِيُّ � َعَلى المْسِلِميَن الهْجَرَة إَِلى الحَبَشِة ِفَرارًا ِمَن : ج ( َعَرَض َالنَّ

) الَفْقِر ، الَتْعِذْيِب ، الحْرِب ( .

س٢ــ َأمأُل الَفَراَغاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة:

أ ( اِْشَتدَّ َأَذى ................... َعَلى َالُمْسِلِمْيَن َفَهْاَجُروا إَِلى..................

  س3 ــ أضُع إَِشاَرَة )( أو إَِشاَرَة )( َأَماَم َاْلِعَباَرِة التالية :

)           (                    . أ ( َمِلُك َالَحَبَشِة اسمه الَنَجاِشيُّ

بِيُّ � الَحَبَشَة لُِيهاِجَر إَِليِْها الُمْسِلِمون ؟  س٤ ــ لِماَذا اِْخَتاَر َاْلنَّ

١- َكاَن َمِلُك الحَبَشِةِ َعاِداًل .فكيف َيِصُل َأْحَمُد إِلى َهِذِه الِصَفِة َعبَر َهِذِه المَتاَهِة ؟

العــدل

أمحد



٤٤

٢ ــ َعَلى الخريطة التي أمامي أرسُم َخطًا أِصُل بِه َبيَن َالَمَكاِن َاّلِذي َهاَجَر ِمْنُه الَصَحاَبُة 

َوَالَمَكاِن اّلِذي َهاَجُروا إَِليِه .
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بِـّي � ِف الِشـــْعِب ِحَصـاُر النَّ

َســــَبُب َاْلَِصــاِر :

ُروا ِفي ُمَقاَطَعِة  اْزَداَد أَذَى ُقَرْيٌش للُمْسِلَميَن َبْعَد الِهْجَرِة إَلى الَحَبَشِة واْطِمئناَنُهم ِفيها، َفَفكَّ

َة. ٍد � َوَأصحابه ، َوَحاَصُروُهم ِفي ِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب َمكَّ ُمَحمَّ

بِيِّ �  َوَاْلُمْسـِلِمْيَن ِفي الِشـــْعِب :      َحـاُل النَّ

َسَنواٍت  َثالَث  الِشْعِب  ِفي  َوَأْصَحاُبُه   � بِيُّ  النَّ َأَقاَم 

َأَكُلوا  َحتى  َلُهم،  ُقَرْيٍش  ُمَقاَطَعِة  ِمْن  َالَجْهِد  َأَشدَّ  ُيَقاُسوَن 

بِيُّ � َمْع َذلَِك ُمْسَتِمٌر ِفي َدْعَوتِِه ال َيَملُّ  َأْوَراَق َاْلَشَجِر،َو النَّ

َأَبدًا ِمْن إِْرَشاِد الَناِس إَِلى ِعَباَدِة اللِه َوْحِده  

َفُقوا َعَلى َتمِزْيِق  بِيُّ � َوَأْهَلُه ِمْن َقْسَوٍة، َفاتَّ  َصُعَب َعَلى َبْعِض َأْشراِف ُقَرْيٍش َما َيْلَقاُه النَّ

ُهم «، َوبَِذلَِك  َة)١( َقْد َأَكَلْتها إاِل » بِاْسِمَك اللَّ ـَ ا َذَهُبـوا لَِتْمِزْيِقـها َوَجُدوا اأَلَرض الَصِحْيَفِة ، َوَلمَّ

بِيُّ � َوَأْهُلُه ِمْن َاْلِحَصاِر. َخَرَج  النَّ

)١( األرضة : هي حرشة األرض وهي تشبه الدودة وتأكل اخلشب والورق وأمثاهلام .

َفـُك َاْلِحَصــــاِر : 

اَِتَفُقوا َعَلى َأال َيبِْيُعوُهم َشْيئًا ، َوَأال َيْشَتُروا ِمْنُهم َشْيًئا، َوَأال َيْقَبُلوا ِمْنُهم ُصْلحًا وال يتزوجوا 

ُقوها ِفي َجْوِف الَكْعَبِة. منهم ، َوَكَتُبوا بذلك َصِحْيَفًة َعلَّ

أو  الوادي  من  شق   : الِشْعب 
انفراج بني جبلني.

حصـاره : اإلحاطة به، ومنعه 
من اخلروج.

�إ�ضافة 
عـــىل دعــــوة    � النـــبي  حــرص 

ولكـــنه لإلســـالم  طــالب  أيب  ه  عمِّ

 لـم يســــتجب وتوفــي مشـــــرًكا.
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َة َريِضَ اهلُل َعْنها َوَعِمِه َأِب َطالٍِب :  َوَفاُة َخِدْيَ

بِيِّ � َحاِدَثاِن ُمْحِزَناِن ُهَما َوَفاُة َزْوَجتِِه َخِدْيَجَة بِْنِت ُخَوْيِلد  َبْعَد انتهاء َاْلِحَصاِر َنَزَل بِالنَّ

َرِضَي اللُه َعْنها، َوَقْد َكاَنْت َلُه َعْونًا َوَناِصرًا)١(، َوَوَفاُة َعِمِه َأبِي َطالٍِب اّلِذي َكاَن َيْحِمْيِه ِمْن 

بِيُّ � َعَلى َمْوتِِهما ُحْزنًا َشِدْيًدا  َنِة الَعاِشَرِة ِمَن َاْلبِْعَثِة، َفَحِزَن النَّ َأَذى ُقَرْيٍش، َوَذلَِك ِفي السَّ

َأبِي  َعِمِه  َحَياِة  ِفيِه ِفي  َتْطَمُع  َتُكْن  َلْم  َما   � بِيِّ   النَّ ِمَن  َتَناَل  َأْن  ُقَرْيٌش  اِْسَتَطاَعْت  َوبَِذلَِك   .

َراَب، ووضعوا َعَلى َظْهِرِه اأَلْقَذاَر َوْهـَو ُيَصِلي بَِجانِِب  َطالٍِب، َحتى أنَُّهم َنَثُروا َعَلى َرْأِسِه التُّ

الَكْعَبِة .

)١( يرجع املعلم واملعلمة إىل مراجع موثقة يتحدثان منها للتالميذ وللتلميذات عن مواقف من حياة خدجية ريض اهلل عنها .

بِيَّ � َوأْهِلِه ازداد َبْعَد ِهْجَرِة المْسِلمين إلى الَحَبَشِة َواْنتَِشاِر اإلِسالِم. ٭ تعذيُب النَّ

بَِوَفاِة َزْوَجتِِه َخدْيَجَة َرِضَي اللُه َعْنها َوَعِمِه أبِي   � الله  بِيِّ  نَّ َعَلى  َتَوالْت  الِمَحُن  ٭ 

َطالٍب َفَفَقـَد بَِمْوتِِهـَما َما َكاَن َيَتَمـَتُع بِِه ِمْن حمــاَية َوَدْعٍم .

إال  الُمَقاَطَعِة  لْتأُكَل َصحْيَفَة  األَرَضَة  َط  َسلَّ أن  َوَتَعالى  ُسْبَحاَنُه  الله  ٭ من عظم قدرة 

اْسُمُه ُسْبَحاَنُه.

بِيِّ �  َتَتَمَثُل ِفي َعَطِفِه َعَلى َقْوِمِه ُرْغَم َتْعذبِيِهم َلُه . ٭ ِعَظُم َرْحَمِة النَّ



٤7

س١ ــ َأمأل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيِة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة :

بِيِّ � وَاْلُمْسِلِمْيَن ِفي .............................  أ    ــ َحاَصَرْت ُقَرْيٌش النَّ

ِحْيَفَة َوَجُدوا ...............  َقْد َأَكَلْتها   ب ــ ِعْنَدَما َذَهَب َبْعُض َأْشَراِف ُقَرْيٍش لُِيَمِزُقوا َالصَّ

إاِل ................................

س٢ ــ َأختاُر اإِلَجاَبَة الَصِحْيَحَة ِمْن بِْيِن اأَلْقَواِس :

َة :  بِيُّ � َوَأْصَحاُبُه ِفي الِشْعِب ُمدَّ ١ ــ َأَقاَم َالنَّ

)سنتين، َثالَث َسَنَواٍت، أربع سنوات(.

بِيَّ � َفَكاَن : ٢ ــ َكاَنْت َقَرْيٌش ُتْؤِذي النَّ

 ) ُيَســاِمَحُهم،  َيْدُعَو َعَلْيِهم، ُيَعاِقَبـُهم(.

س3 ــ لَِماذا َنَقَضْت ُقَرْيٌش َصِحْيَفَة َالُمَقاَطَعَة؟

بِيِّ � . ُن َأَثَر َوَفاِة َخِدْيَجَة َرِضَي اللُه َعْنها َوَأبِي َطالٍِب َعَلى النَّ س٤ ــ أبيِّ
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 س ١ ــ َأمأل الَفَراَغاِت الَتالَِيِة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة:

١ ــ َأْكَبُر َأْصَناِم ُقَرْيٍش ُهَو .....................................................

٢ ــ ِمَن اأَلْخالِق َاْلَحَسَنِة لِلَعَرِب .............. و............... و..........

ِة ................... َسَنواٍت . بِيُّ � ِعْنَد ُمْرِضَعتِِه َحِلْيَمَة َاْلَسْعِديَّ 3 ــ َأَقاَم َالنَّ

بِيُّ � ........... َسَنًة . ٤ ــ َكاَن ُعْمُرَخِدْيَجَة َرِضَي اللـُه َعْنها ِعْنَدَما َتَزَوَجَها َالنَّ

5 ــ َتُدُل َحاِدَثُة َالَحَجِر اأَلْسَوِد َعَلى .............................................

ْعَوُة إَِلى اللِه ِمْن ................................................ 6 ــ اِْنَطَلَقْت َالدَّ

ْعَوُة إَِلى ِدْيِن اللِه َجْهرًا  ............................... َسَنَواٍت . 7ــ اِْسَتَمَرْت َالدَّ

8 ــ َمِلُك الَحَبَشِة الذي هاجر المسلمون في عهده إليها هو ..........................

بِيُّ � َوَأْصَحاُبُه محاصرًا ِفي الِشْعِب مدة ..............َسَنَواٍت. 9 ــ َأَقاَم النَّ

بِيِّ � َقْبَل َظَهْوِر اإِلْسالِم َما َعَدا.................. ١٠ــ َماَت َجِمْيُع َأْبَناِء النَّ

س٢ ــ  َأذكُر الَسَبَب لَِما َيْأتِي :

ٍد � . ١ ــ َزْواُج َخِديَجُة بِْنُت ُخَويِلد بُِمَحمَّ

ا. ْعَوُة إَِلى اإِلْسالِم ِسرًّ ٢ ــ َبْدَءُ الدَّ

3 ــ ِهْجَرُة َالُمْسِلِمْيَن إَِلى َاْلَحَبَشِة.

ٍد � ِفي ِصَغِرِه بَِرْعي اْلَغَنِم. ٤ ــ اْشتَِغاُل ُمـَحمَّ

الأ�سئلة العامة على مقرر الف�سل الدرا�سي الأول
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س3 ــ  أختاُر الَكِلَمَة الصحيحة ِمْن َبيَن اأَلْقَواِس : 

١ ــ َتَعَدَدْت الِدَياَناِت ِفي َجِزْيَرِة الَعَرِب َفَكاَن ِمْنُها الَيُهْوديُة َوهى ِدْين :

)ِعْيَسى ÷  ــ ُمْوَسى ÷  ــ إِْبَراِهْيَم  ÷ (.

بِيَّ � َبْعَد َوَفاِة ُأِمِه : ٢ ــ َكُفَل النَّ

ُه َعْبُد َالُمَطِلِب ــ َعُمُه َأُبو َطالٍِب ــ َعُمُه َأُبو َلَهٍب (. )َجدُّ

بِيُّ � بَِأْمَوال َخِدْيَجَة َرِضَي اللـُه َعْنَها إَِلى باِلِد : 3 ــ َساَفَر النَّ

)َاْلَيَمِن ــ َالَحَبَشِة ــ َالَشاِم (.

بِيِّ � ِعْنَد َزَواِجِه ِمَن َخِدْيَجَة َرِضَي اللـُه َعْنَها: ٤ ــ َكاَن ُعْمُر َالنَّ

)َثالثِيَن ــ َخْمسًا َوِعْشِرْيَن ــ َأْرَبِعيَن َعامًا ( .

بِيُّ � ِفي ِصَغِرِه بـ :             ) الِزَراَعِة ــ َرْعي َاْلَغَنِم ــ َاْلتَِجاَرِة (. 5 ــ َعِمَل َالنَّ

بِيُّ � َيْجَتِمُع بَِأْصَحابِِه ِفي :  ) َداِرِه ــ َداِر اأَلْرَقِم ــ َداِر َأبِي َبْكٍر (. 6 ــ َكاَن َالنَّ

بِيِّ � :              ) َثالُث َبَناٍت ــ َأْرَبُع َبَناٍت ــ َخْمُس َبَناٍت (. 7 ــ َعَدُد َبَناِت َاْلنَّ

بِيَّ � َكاَن :  ُل َعَلى َأنَّ َالنَّ س٤ ــ َأْذكُر اأَلْمثَِلَة اَلتِي َتدُّ

١ــ َصاِدقًا َوَأِمْينًا .

٢ ــ َصابِرًا َوُمـحَتِسبًا .

س5  ــ َأْيَن موطن الَعَرب ؟

بِيُّ � ؟  س6 ــ َمَتى ُولَِد َاْلنَّ
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ُة َالَحَجِر اأَلْسَوِد ؟ س7 ــ  َما ِهَي َأَهِميَّ

ا ؟ ْعَوُة إَِلى ِدْيِن اللِه ِسرًّ س8 ــ  َكْم َسَنًة اِْسَتَمَرْت َالدَّ

ذاِن أْسَلَما أْثَناء اْلِهْجَرِة إلِى اْلحَبَشِه . ُجالِن اْللَّ س9 ــ ُأسمي اْلرَّ

ن ُجَماًل َصَحْيَحًة بِالَرْبِط َبيَن ُجَمِل َاْلَقائَِمِة )أ( َو ُجَمِل َاْلَقائَِمِة )ب( :  س١٠ــ أكوِّ

س ١١ : أضُع إشارة )(  َأَمْاَم َاْلِعَباَرِة َالَصِحْيَحِة َوإشارة )( َأَمْاَم َالِعَباَرِة الخطأ فيما يلي :

وا بِالُحَنَفاِء.)     ( ِة إِْبَراِهيَم ÷، َوَقْد ُسمُّ ١ ــ  َكاَن َاْلَعَرُب َقِدْيمًا َيْعُبُدوَن اللَه َعَلى ِملَّ

بِيِّ � ِعْنَدما َكاَن َيَتَعَبُد ِفي َغاِر ِحَراٍء.     )      ( ٢ ــ َنَزَل َالَمَلُك ِجْبِريُل ÷ َعَلى َالنَّ

)       (                  . بِيَّ � ِمَن َالَمَوالَِي َعِليُّ بُن َأبِي َطالِِب 3ــ َأَوُل َمْن آَمَن بِالنَّ

بِيِّ � ِمْن َخِدْيَجَة َرِضَي اللُه َعْنَها َعَدا إِْبَراِهْيَم.                )       ( ٤ ــ َجِمْيُع َأْوالِد النَّ

بِيِّ � َعَمُه َأَبا َطالٍِب.                                        )       ( 5 ــ َكاَن َأَشدُّ َاْلَناِس إِْيَذاًء لِلنَّ

الَقائَِمــــــُة )ب(الَقائَِمـــــُة )أ(

آِمَنـــــــــــــــــُة.
َأْرَبِعــــــــــــنَي.

. َلِعـُب َاملَْيِسِ
َمْيَســــــــــــَرُة.
َاْلـُجـُنــــــــوِن.

ْيَن َسَنًة. سًا َوِعرْشِ َخْ

يَِئِة لِْلَعَرِب َقْبَل اإِلْسالِم: ِمْن َاْلَعاَداِت السَّ

ٍد � ِهَي : مَّ بِيِّ حُمَ َوالَِدُة َالنَّ

بِيِّ � ِعْنَد ُنُزْوِل َاْلَوِحي: َكاَن ُعْمُر َالنَّ

َة َريِضَ اهلُل َعْنَها ُهَو: َخاِدُم َخِدجْيَ

بِيِّ � : َه  َريِضَ اللـُه َعْنَها َمْع َالنَّ َعْاَشْت َخِدجْيَ

بِيِّ � َوْصَفُه بـ : تِي الصقتها قريش بَِالنَّ هم َالَّ ِمْن التُّ



5١

بِيِّ � ُسْوَرُة َاْلَقَلِم .                            )        ( ُل ُسْوَرٍة َنَزَلْت َعَلى َالنَّ 6ــ َأوَّ

7 ــ َكاَنْت َاْلِهْجَرُة إَِلى َالَحَبَشِة ِفي َاْلَعاِم الَثانِي ِمَن البِْعَثِة.                )        (

بِىِّ � ِفي َالَسَنِة َاْلَعاِشَرِة ِمَن َاْلبِْعَثِة ؟ س١٢ ــ  َما الَحاِدث األليم الَِّذى َنَزَل بِالنَّ

بِيُّ � َالنَِزاَع َحْوَل َوْضِع َالَحَجِر اأَلْسَوِد ؟ س ١3 ــ  َكْيَف َحلَّ النَّ

اِم ؟ بِيُّ � إَِلى الشَّ   س١٤ ــ  لِماَذا َساَفَر النَّ

بِيِّ � ِمْن ِجْبِريَل ÷  ِعْنَدما َنَزَل َعَلْيِه ِفي َاْلَغاِر . س١5 ــ  أصُف َمْوِقَف النَّ

ْعَوِة . ُأدلُِّل َعَلى َذلَِك . بِيَّ � بِالَجْهِر بِالدَّ س١6 ــ  َأَمَر اللُه النَّ

ٍد � . بِيِّ ُمَحمَّ س١7 ــ  أذكُر رأيي ِفي َمْوِقِف َأبِي َلَهٍب َوَزْوَجتِِه ِمَن َاْلنَّ

ُد َعَلْيها َما َيِلي: ِة ِفي ُكَراَستِي، وُأحدِّ س١8 ــ أنسُخ خريطة اِلَجِزْيَرِة َاْلَعَربِيَّ

َة، َوَالَحَبَشَة، والمدينة . َمكَّ

بِيِّ � ِفي َالِشْعِب. ُث بِــإِْيَجاٍز َعْن َأْسَباِب ِحَصاِر اْلنَّ س١9 ــ   أتحدَّ
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بِـيِّ � إىَِل َالَطـائِِف : ُروُج النَّ ـُ خ

قال تعــاىل :{

                                                                      |) سورة اإلرساء : اآلية)١(( 

اإلْســـَراُء َواملِْعـــــَراُج

بِيِّ � َأْعَظَم َنِصيَرْيِن َلُه ِفي َاْلَعاِم َاْلَعاشِر ِمْن َاْلبِْعَثِة، َمْن هما ؟    َبْعَد َأْن َفَقَد النَّ

ُه َيِجُد  بِيُّ � إَِلى الَطْائِِف َيْعِرُض َدْعَوَتُه َعَلى أهلها؛ َلَعلَّ اْشَتدَّ َأَذى ُقَريٍش َلُه، فَخَرَج النَّ

َاْلَعبِيَد  َعَلْيِه  ُطوا  َسلَّ َأنَُّهم  َحتَّى  َواإِلَساَءِة،  الَتْكِذيِب  َغْيَر  َوَجَد  َفَما  َوَالُمَؤاَزَرَة،  َاْلِهَداَيَة  ِمْنَهم 

بِيُّ � َيَدْيِه  ْبَياَن َوالُسَفَهاَء، َيْرُموَنُه بِاْلِحَجاَرِة، َفَأْدَموا َقَدَمْيِه، َوِفي َهـَذا َاَلَموِقِِف َرَفَع َاْلنَّ َوالصِّ

ِه إِيَِماٍن وثِقٍة بَِنصِر اللِه،	َفَما َلبَِث َأْن َجاَءْتُه ِعَناَيُة اللِه ُتِزيُل َعْنُه  ا بُِدَعاٍء ُكلِّ ًـّ ا ُمَناِجَي إَِلى َربِِه ُمَناِديًّ

ُهُموَمُه َوآالَمُه َوُتْذِهُب ُشُجوَنُه َوَأحزاَنُه .

َد  ٍد � ُهُمْوَمُه َوَأْحَزاَنُه َو َأْن ُيَجدِّ ِه ُمَحمَّ َف عن َنبِيِّ ٭ َما َالَحَدث َالَِّذي َأَرْاَد اللـُه بِِه َأْن ُيَخفِّ

بِِه َعِزيمَتُه ؟

َخــرَبُ اإِلْسـَراِء َو َامْلِْعــَراِج :

 الإ�سراء : السري يف الليل. ويقصد به سري 
النبي من مكة إىل املسجد األقىص.

والصعود  والعلو  االرتفاع   : املعـراج 
ويقصد به صعود النبي إىل السامء.

بِِرْحَلَتْيِن   � ًدا  ُمَحمَّ َعْبَدُه  َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه  اللُه  َأْكَرَم 

َالَمْسِجِد  ِمْن  اإِلْسَراُء  َوِهَي  ٌة  َأْرِضيَّ إِْحَداُهَما  َعِظْيَمَتْيِن، 

َة إَِلى َالَمْســِجِد األْقَصـى ِفي َاْلُقــْدِس  َالَحــَراِم بَِمــكَّ

بِِفَلْسِطَين. أنظُر الصورتين في شكل )١١(.
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َاْلُعال.  َالَسـَماَواِت  إَِلى  اأَلْقَصى  َالَمْســـِجِد  ِمْن  َاْلِمْعـــَراُج  َوِهي  ُعْلِوّيٌة  َواأُلْخـــَرى 

بِيُّ � ُيَراِفُقُه ِجْبِرْيُل ÷ إَِلى ِسْدَرِة َالُمْنَتهى)١(. ْحَلِة َصَعَد النَّ َوِفي َهِذِه َاْلرِّ

 َقـال َتَعـاَلى : {                                                                                     | )سورة النجم:

ِة الَصَلَواِت الَخْمِس، َوَعَدُد َرَكَعاتِها	َوَقْد  ِه َفْرِضيَّ بِيُّ � ِمْن َربِّ ى النَّ اآلية )١3: ١5((، َوِفْيَها َتَلقَّ

بِيِّ � اأَلْكَرِم ِعْنَد  ْت َمْنِزَلُة النَّ ْحَلَتيِِن ُقْدَرُة اللِه َتَعاَلى َوَعَظَمُته، َكَما َتَجلَّ ْت ِفي َهاَتيِن الرِّ َتَجلَّ

َربِِّه.

٭  َما َتْرتِيُب َالَصالِة بين َأْرَكْاِن اإِلْسالِم؟

٭ ما َعَدُد َرَكَعاِت ُكلِّ َفْرٍض؟

)١( شجرة عظيمة جدًا فوق السامء السابعة.

شكل رقم : )11( صورة للمسجد الرام واملسجد األقىص .
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شكل رقم : )11(خريطة اجلزيرة العربية 

ُد على الخريطة في الشكل ) ١٢( : ُأحدِّ
١ ــ  موقع مدينة الطائف بالنسبة لمكة.

٢ ــ  المدينة التي يقع فيها المسجد الحرام.
3 ــ المدينة التي يقع فيها المسجد األقصى.

ٍد � إَلى الَمْسِجِد األْقَصى َوالُعْروُج ِمْنُه إلى َالَسَماَواِت َاْلُعال  بِيِّ ُمَحمَّ ٭ االسراُء بالنَّ

يَّة َهَذا الَمْسِجِد. َدلِيٌِل َعَلى أَهمِّ

٭ اإلْسـَراُء َوالمْعَراُج َحَدَثا ِفي لْيَلٍة َواِحَدٍة، َوِفى َهَذا َداللٌة َعَلى اإلْعَجاِز اإلَلِهي.

ُل بُِقُبولِِه . ٭ االْلتَزاُم بآَدْاِب الُدَعاِء َوأْسَبابِِه ُيَعجِّ

٭ َاْلَصالُة َفرْيَضٌة ِمَن اللِه َعَلى الُمْسِلِميَن َجِميَعًا .
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س١ ــ  َأمأل الَفَراَغاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَناِسَبٍة: 

بِيِّ � َبْعَد َأْن َفَقَد َأْعَظَم َنِصْيرْيِن َلَه َوَهَما .......و.......... اِْشَتدَّ َأَذى ُقَرْيٍش لِلنَّ

س٢ ــ  َما َاْلَفْرُق َبيَن ِرْحَلة اإِلْسـَراِء وِرْحلة اْلِمْعَراِج ؟

بِيِّ � إَِلى الَطْائِِف ؟  س3 ــ َما َسَبُب ُخروِج النَّ

بِّي �؟ س٤ ــ  َما َمْوِقُف َأْهِل َالَطائِِف ِمْن َدْعَوِة النَّ

س5ــ أختاُراإِلَجاَبَة الَصِحْيَحَة ِفْيَما َيِلي :

َة ُمتَّوِجهًا إَِلى: � َخَرَج ِمْن َمكَّ بِيِّ أ ( َبْعَد َأْن اِْشَتدَّ َأَذى ُقَرْيٍش لِلنَّ

)اْلـَمِدْيَنِة ــ اْلـَحَبَشِة ــ الَطائِِف (.

دًا � بِِرْحَلَتْيِن َعِظْيَمَتْيِن ُهَما ِرْحَلتِي : ب ( َأْكَرَم اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعْبَدُه ُمَحمَّ

) الَصَفاِء َو الَمْرَوِة ــ اإِلسَراِء َواْلِمْعَراِج ــ الِشَتاِء َوالَصْيِف ( .

بِيِّ � ِمْن َربِِه التِْكِلْيَف بَِفِرْيَضِة : ى النَّ ج ( ِفي ِرْحَلِة الِمْعَراِج َتَلقَّ

)الَصالِة  ــ الِصْياِم ــ الِزَكاِة ( .

ِة ِمَن المسجد الحرام بمكة إلى المْسِجِد اأَلْقَصى ِفي  بِّي � اأَلْرِضيَّ ى ِرْحَلِة النَّ د ( ُتَسمَّ

الُقْدِس بـ  :                 )المْعَراج ِــ المْنَتَهيــ اإِلسَراِء (

هـ ( الذي َرافق النبي� في رحلة المعراج هو :

) الَمَلُك ِجْبِرْيُل÷ ــ َأُبو َبْكِر الِصِديق ــ َخِدْيَجُة رضي الله عنها (.
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   َأْخَترِبُ َمْعُلْوَماِت :

َبيَن  بَِسْهِم  أربُط   . صفحة)56(   )١٢( الشــكل  في  َاْلَعَربِْيــِة  َالَجِزْيَرِة  خريطة  َعَلى   -١

بِىِّ �. َمَكْاَني ِرْحَلِة اإِلْســَراِء للنَّ

ْن  ٢ ــ َقْاَل اللُه َتَعاَلى:{                                                                   | )سورة النساء:آية )١٠3((  ِمِ

ِخالِل اآليِة َالَسابَِقِة أبّين ما َيِلي :

ِة الَصالِة ِفي اإِلْسالِم .  أ ( َمْنزلَِ

ب ( خطر َالْتَهاُوِن ِفي َأداِء الَصالِة .

بِىُّ � َتْكِذْيَب َأْهِل َاْلَطائِِف ؟. س6 ــ  َكْيَف واَجه النَّ

َبَب لَِما يأتِي : س7 ــ  أْكُتُب السَّ

أ ( اإِلسراُء َوَاْلِمْعَراُج.

ُة َمِدْيَنِة َاْلُقدِس ِفي ِفَلْسِطين. يَّ ب ( َأَهمِّ

س8 ــ  َقْاَل َتَعاَلى: {                                                        ....................

ُأْكِمُل اآليَة بَِالُرُجوِع إَِلى اآليِة َرْقِم )١( ِمْن ُسَورِة اإِلسَراِء.
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13 سنة
 بعد البعثة

12سنة
 بعد البعثة

11سنة
 بعد البعثة

َبيـَعُة
 َاْلَعَقــَبِة اْلَثانَِيِة

َبْيـَعُة
 الَعَقــَبِة اأُلْوىَل

73 رجاًل 
وامرأتان

12رجاًل 

٦ رجال

َبـْيـَعــــــتـا َاْلَعـَقــــــــبُة

ِذِه َاْلَبـْيَعِة ؟ ـَ َلُموا ِفي ه ـْ ـِذْيَن أس ٭ مـا َعـَدُد َالَّ

ِذْيَن أْسَلُموا َقْبَل َبيـَعِة َاْلَعَقَبِة اأُلْولى ؟ ٭ مـا َعَدُد َالَّ

ن َبْيـَعِة َاْلَعَقَبِة اأُلْولى َوَالـَثانِيِة ؟ ـْ ٭ َكـْم َسنـًة َبي

٭ َكْم َيْزيُِد َعَدُد َاْلِذْيَن أْسَلُموا ِفي َبْيَعِة َاْلَعَقَبِة َاْلَثانِيِة 

َعْن َاْلَعَقَبِة اأَلْولى ؟

ْعــَوِة : بِيِّ � لِلدَّ ُمَتـاَبَعــُة النَّ

ِة َيأُتوَن إَلى  َكاَن الَعَرب ِمْن َكاَفِة أْنَحاِء الَجِزْيَرِة الَعَربِيَّ

الُفْرَصَة  َيْنَتِهُز   � بِيُّ  النَّ َوَكاَن   ، الَحجِّ َمْوِسِم  ِفي  َة  َمـكَّ

ِفي  َدْعَوَتُه  بُِعوا  َيتَّ َلم  َولِكنَُّهم  اإلْساَلِم،  إلى  َفَيْدُعوهم 

بَِداَيِة األْمِر.

َيْثِرَب،  َبْلَدِة  ِمْن  ِرَجاٍل  ِسَتُة  لَِدْعَوتِِه  اِْسَتَجْاَب  ُثمَّ 

َة ُيْدَعَى )َاْلَعَقَبُة( ِسَرًا؛ َخْوَفًا  َبْاَيُعوُه في َمَكْاٍن َخْاِرَج َمكَّ

َعَلى َأْنُفِسِهم ِمْن َبْطِش ُقَرْيٍش َوَبْعَدَهْا َعاُدوا إَِلى َبْلَدتِِهم 

اِْسَتَجْاَب  َوَقْد  انَِها،  ُسكَّ َبيَن  اإِلْسالَم  َيْنُشُروَن  َوَبَدُؤوا 

َلُهم َعَدٌد َكبِيٌر ِمْن َالَناِس. 

العقبة : مكان يقع بالقرب من منى .

البيعة : املعاهدة عىل الطاعة .

ِط َاْلَزَمنِّــي َاْلــِذي َأَمــْاَمي ُثــمَّ ُأجيُب َعّما َيِلي : ـَ َأســـتعيُن بَِاْلخ

َعُة َاْلَعـَقبـِة اأَلْولى ؟ ـْ ٭ ِفـي َأيِّ َسـَنٍة َكـاَنْت َبي
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ى :   ـَ َبْيــَعُة َاْلَعَقــــَبِة اأُلْول

بِيَّ  َة ِفي َمْوِسِم َالَحجِّ اِْثَنا َعَشَر َرُجاًل وقابلوا النَّ    ِفي الَسَنِة َالَثانَِيَة َعْشَرَة ِمْن َالبِْعَثِة َقِدَم إَِلى َمكَّ

بِيُّ  َيْت َهِذِه الَبْيَعُة َبْيَعُة َاْلَعَقَبِة اأُلوَلى َوَقْد َأْرَسَل اْلنَّ � ِعْنَد َالَعَقَبِة  َوَباَيُعوه َعَلى اإلْسالِم، َوُسمِّ
َمُهم ُأُصوَل اإِلْسالِم، َوَيْقَرَأ  بِيِّ �لُِيَعلِّ � َمَعُهم ُمْصَعَب بُن ُعَمْيٍر، َوُهَو َأَحُد َأْصَحاِب النَّ

َعَلْيِهم َاْلُقْرآَن َاْلَكِرْيم .

َبْيــَعُة َاْلَعَقــَبِة َالَثـانَِيــِة :

بِىِّ  َة َثالَثٌة َوَسْبُعوُن َرُجاًل َواِْمَرَأَتان، َوَاْجَتَمُعوا بالنَّ َالَتالِي َقِدَم إَِلى َمكَّ   ِفي َمْوِسِم َالَحجِّ 

َبْيَعُة   ( الَبْيَعُة  َهِذِه  َيْت  ُنْصَرتِِه، وقد ُسمِّ َوَعَلى  اإِلْسالِم،  َعَلى  َاْلَعَقَبِة وبِاَيُعـوُه  َمْوِقِع  َِفي   �
بِيَّ � .َ وَن )بِاأَلْنَصاِر( ألنُهم َناَصروا النَّ َاْلَعَقَبِة الَثْانَِيِة(، َوَصاَر َأْهُل الَمديَِنة ُيَسمَّ

ُكلِّ  اْنتِهاِز  َعَلى   � بِىُّ  النَّ ِفيِهما  َحِرَص  ا،  ِسرًّ َكانتا  َوالَثاَنيِة  األْوَلى  الَعَقبِة  َبْيَعُة  ٭ 

عوِة . ُفْرَصٍة للدَّ

ْعَوُة إلى اإلْسـالِم، َوَنْشـُر َتعالِيِمِه َواجـٌب َعَلى ُكـلِّ ُمْسـِلٍم َوُمْسِلَمٍة . ٭ الدَّ

وا ) األْنَصاَر (. بِيَّ � ِفي الَعَقَبِة ُسمَّ ٭ أْهُل المدينِة الِذْيَن َباَيُعوا النَّ
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بِيُّ � ؟ س١ــ  لَِماَذا َلـْم َتْسَتِجِب َالَقَبائُِل لإِِلْسالِم ِفي بَِداَيِة اأَلْمِر ِعْنَدما َدَعاُهم النَّ

بِيِّ � ِفي : ِذيَن اِْسَتَجاُبوا لَِدْعَوِة النَّ س٢ــ  َما َعَدُد َالَّ

أ ( َبْيَعِة َاْلَعَقَبِة اأُلْوَلى  ؟

ب ( َبْيَعِة َاْلَعَقَبِة الَثانَِيِة ؟

تِي َتحَتها َخٌط ِفْيَما َيِلي : ُح الَكِلَماِت الَّ س3ــ  ُأصحِّ

بِيِّ � ِسَتُة ِرَجاٍل ِمْن أهل يثرب عندما كانت الدعوة َجْهَرًا . أ ( اِْسَتَجاَب لَِدْعَوِة النَّ

وَن بِاْلـُمَهاِجِرْيَن َبْعَد َبْيَعِة َاْلَعَقَبِة َاْلَثانَِيِة. ب ( َصاَر َأْهُل المدينة ُيَسمَّ

بِيُّ � َأَحَد َاْلَصَحاَبِة إَِلى المدينة َبْعَد َبْيَعِة َاْلَعَقَبِة اأُلْوَلى (  س٤ ــ ) َأْرَسَل النَّ

أ ( َمْن َهَذا الَصَحابِيُّ ؟

بِيُّ � إَِلى المدينة ؟ ب ( لَِماَذا َأْرَسَلُه النَّ
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}       

                 | )سورة التوبة :آيه)٤٠((  أنظُر الصورة يف شكل)١3(

بِـيُّ � إَِلى يثرب :   ِهْجــَرُة النَّ

ِهْجَرُة الُمْسِلِميَن إَِلى المدينِة :

بِيُّ � َاْلـُمْسِلِميَن بِاْلِهْجَرِة إَِلى يِثِرَب)المدينة(َتَخُلَصًا ِمْن َأَذى ُقَرْيٍش َوُمَحْاَفَظًة َعَلى    َأَمَر النَّ

�َوَأبِي  بِيِّ النَّ َة ِسَوى  َاْلـُمْسِلِميَن ِفي َمكَّ َيْبَق ِمَن  بِْالُمَهاِجِرْيَن« َوَلم  َي َهَؤالِء »  َوَقْد ُسمِّ ِدْينِِهم، 

بِيِّ � َوَصَحاَبتِِه. َبـْكٍر َوَعِليَّ بِن َأبِي َطالٍِب َرْضَي اللَه َعْنُهَما َوَبْعِض َأَقاِرِب النَّ

إَِذا  ُقوتِهم  ِمْن  َوَخاَفْت  َيْثِرَب)المدينة(،  إَِلى  الُمْسِلُموَن  َهاَجَر  ِعْنَدما  ُقَرْيُش  َغِضَبْت     

بُِمَؤاَمَراتِِهم   � بِيُّ النَّ َعِلَم  َولما  بِهم.  َيْلَحَق  َأْن  َقْبَل   � بِيِّ  النَّ َقَتَل  َرْت  َفَقرَّ فيها،  عوا  َتَجمَّ

َوَخَرَج  أْبَصاَرُهم،  الله  َفأْعَمى  ِفَراِشِه  ِفي  َطالِبَاْلـَمبِْيَت  َأبِي  بِن  َعِليِّ  ِمْن  َطَلَب 
ثمَّ  ُيْبِصُروه،  َفَلْم  لَِبْيتِه  َالُمَحاِصِريَِن  ُرُؤوِس  َعَلى  َالُتراَب  َوَوَضَع  لِْياًل  َداِرِه  َباِب  ِمْن 

: تعالى  قال  َلَياٍل  َثالَث  مختفيين  ِفْيِه  َوَبِقَيا  َثْوٍر  َغاِر  إَِلى    َبْكٍر  َأبِْي  َصاِحبِِه  َمَع  ََخَرَج 

ُمَؤاَمــــــــرُة َقْتــــــِلِه � :

شكل : )12( جبل ثور والذي يقع فيه غار ثور
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ِهْجــَرُتُه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل املدينـــة : 

٭ أنظُر الخريطة في الَشْكِل)١٤(

ِة. وأتتبُع َطِرْيَق الِهْجَرِة الَنبِِويَّ

بيـــن الخـط األخـضر والخــط  الفــرق  ــ مـــا 

األحمـــر ؟

ــ لماذا لم يسلك النبي � طريق القوافل آنذاك ؟

شكل : )13( خريطة طريق هجرة النبى �
 من مكــــة إىل املدينـــــــــة

َطــــــَلَع الَبــــــْدُر َعَلْيــــــَنـا

              ِمـــْن ثنَِيـــــــاِت الــــــَوَداع

ــــــْكُر َعَلْيَنـا ـُ َوَجـــَب الش

             َمـــا َدَعــــــــا لِلــــــــــــِه َداع

بِيُّ � َوَأُبو َبْكٍر َلْياًل إَِلى َيْثِرَب )المدينة(، وعندما وصالها اْسَتْقَبَلُهما َأْهُلها  َهاَجَر النَّ

بِاْلترِحْيِب َوَالُسـُروِر. َوَأْنَشَد الصغار :
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من الأعمال التي قام بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص  :

١ــ آخى َبيَن َالُمَهاِجِرْيَن َواأَلْنَصاِر، بَِأْن َتَقاَسـُموا اْلُبُيوَت َواأَلْمَواَل.َقاَل اللـُه تعـالى: { 

.|                                                                                                                          
             
) سورة احلرش آية )9( (

بِيِّ � ِف َيْثـِرَب ) املدينـــة ( : َأْعاَمُل النَّ

ُمِهٌم ِفي تاريِخ  بَِما أنَّ الِهْجَرَة َحَدٌث 
اإلْسالِم، َفَقْد َجَعَلها الُمْسِلُمون بَِداَيًة 
 » للَتاريِخ اإلْسالِميِّ »الَتارْيُخ الِهْجِريُّ

ما هو تاريخ اليوم ؟

املوؤاخاة : أي جعلهم كاألخوة 

�إ�ضافة 

 ٭ َما َمْعَنى ُيؤثِرون على أنفسهم ؟

 ٭ َما َاْلَواِجُب َعِلْيَنا تَِجاه َاْلَصَحاَبِة ؟

أنظر اآلية رقم )١٠( من سورة الحشر.

٢ ــ َبَنى َمْسِجده � .

3 ــ وقد َأْطَلَق َعَلْيَها اِْسَم »َالَمِدْيَنِة« بداًل عن يثرب.

ى ِهْجـــَرِة  ا َمَضــى َعــَلَ  ــ َكـْم َعــامــًا ِهْجـــِريًّ

َاْلَرُسوِل � إَِلى المدينة؟

َض لِلْقتِِل ِمْن ُقَرْيٍش. َة َوَتَعرَّ بِيِّ � َجاَءْت َبْعَد أْن َعاَنى َثالَث َعْشَرَة َسَنًة ِفى َمكَّ ٭ِهْجَرُة النَّ

بِالِهْجَرةِ  الَرُسوُل�  َلُهم  أِذَن  ِعْنَدما  َوِدَياِرِهم  بِأْموالِِهم  وا  � َضحَّ بِيِّ  النَّ ٭أْصَحاُب 
إلى المدينة في َسبِْيِل الحفاظ َعَلى ِدينِهم .

٭ عناية اللَه ُسْبَحاَنُه َوَتَعَالى وحفظه لَِنبِيِه الَكِرْيِم � أثناء ِهْجَرتِِه .
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بِيُّ � َأْصَحاَبُه بَِالِهْجَرِة إَِلى الَمِديَنة ؟   س١ ــ  لَِماَذا َأَمَر النَّ

س٢ ــ  َأمأل الَفَراَغاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَناِسَبٍة :

بِيُّ � بُِمَؤاَمِرِة ُقَرْيٍش لَِقْتِلِه َطَلَب ِمْن............َالَمبِْيَت ِفي ِفَراِشِه. أ ( ِعْنَدَما َعِلَم َالنَّ

َة إَِلى َالَمِدْيَنِة بِاِسِم.................. ي َالُمْسِلُمْوَن اّلِذْيَن َهاَجُروا ِمْن َمكَّ ب( ُسمِّ

بِيُّ � َحْيُث َأْطَلَق َعَلْيها اِْسَم ............ َر اِْسُم َيْثِرَب َحاَلما َوَصَلها النَّ ج( َتَغيَّ

َة ؟ بِيُّ � َوَأُبو َبـْكٍر    ِعْنَدما َخَرَجا ِمْن َمكَّ س3 ــ   َأْيَن اْخَتَفى َاْلنَّ

بِيُّ � ِعْنَدَما َوَصَل الَمِديَنة ؟ س٤ ــ  َما ِهَي اأَلَعْماُل َاْلتِي َقْاَم بَِها َاْلنَّ

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصاِحَبُه ؟ س5 ــ  َكْيَف َقْاَبَل َأْهُل الَمِديَنَة َاْلنَّ

َساَرة َصِدْيَقٌة َظِرْيَفٌة َوَنِظْيَفٌة لِكنَّها ُتِحُب َنْفَسها كثيرًا َحْيُث َتْنُقُصها ِصَفَة ........

اأَلْحــُرَف  أجمُع  ُثمَّ  الَتالِيـــة  الَكِلَمــاِت  َعـْكــس  أكتُب  الَناِقَصــِة  الِصَفِة  لِْمعِرَفِة 

تِي َتَقــُع ِضـْمـَن المـْرَبَعــات َوُأرتبها : الَّ
١- خشن .    ---          - ------           ٢- صعب .--------

3- ارتفاع .          -----------
٤- قليل .   -------           ---              5- خفيف .         --------

6- ليل .---------

١

3

١

3

٤ 3

٢
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بِّي ِ� َأْشـــَهُر َغــَزَواِت النَّ

قال تعاىل: {																																																																				|  ) سورة 

البقرة :آيه )١9٠( (  بامذا تأمر اآلية ؟

َفَرَض اللُه َتَعاَلى َعَلى َالُمَؤِمنْيَن بعد الِهْجَرِة إلى المدينة ِقَتْاَل اْلـُمْشِرِكْيَن المعتدين َبْعَدَما 

َكُثَر َاْلـُمْسِلُموَن، َوَزْاَدْت َقَوُتُهْم.

ُثـمَّ  المقابلة  للخريطـــة  أنظـــُر 

أجيُب :

� بِــــيِّ  النَّ َغـــــَزَواُت  َمــا  ٭ 

َاْلـُمَحــّددِة َعَلى الخريطة ؟

٭ ِفي أيِّ ِجَهٍة من الجزيرة العربية وقعت 

هِذِه َاْلَغَزَواُت ؟

٭ ِفي أيِّ َمِدْيَنٍة تكررت هِذِه َاْلَغَزَواُت ؟

شكل : )1٥( أشهر غزوات النبى � .
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َغـــْزَوُة َبــــــــْدر

َأْســــــَبْاُب َاْلَغــــــْزَوِة: 

ُمَجاِهٍد)١(  َعَلى 3٠٠  َيِزْيُد  َوَعَدُدُهم  َاْلـُمْسِلُموَن  َه  َتَوجَّ

بها  الَّتي  اآلبار  ودفنوا  َبْدٍر،  َنْحَو   � بِيُّ  َاْلنَّ َرْأِسِهم  َوَعَلى 

إاِلبِْئرًا َواِحدًا َبَنوا َعَليه َحْوضًا َمَلُؤوه بِالَماِء َوَجَعُلوُه أَماَمُهم 

اَر ِمَن َاْلُوُصوِل إَِلْيِه . لَِيْمَنُعوا َاْلُكفَّ

)١( جماهد : جاهد العدو جماهدة، أى قاتله وبذل وسعه يف املدافعة واملغالبة .

َأْحـــَداُث َاْلَغـــــْزَوِة : 

الغزوة : السري إىل قتال األعداء .
يف  واملال  النفس  بذل   : اجلهاد 

سبيل اهلل .

ــاُر َعَلْيــها َجِمْيــعًا،  َبَعَد ِهْجِرِة الُمْسِلِميَن إَِلى َالَمِدْيَنِة َوَتْرِكِهم َأْمَواَلُهم َوُبُيَوَتُهم،اســتولى الُكفَّ

ٌة  ْت بِالُقْرِب ِمَن َالَمِدْيَنِة َقاِفَلٌة تَِجاِريَّ لَِهَذا َكاَنْت َحــاَلُة الُمْسِلِميَن َسيَِئًة، َوِفي َالَسَنِة الَثانَِيِة لِْلِهْجَرِة َمرَّ

بِيُّ � بِاْعتِِراِض الَقْاِفَلِة، َواْسَتَعاَدِة  اِم بِِقَياَدِة َزِعْيِمِهم َأبي ُسْفَيان، َفَأَمَر النَّ لُِقَرْيٍش آتَِية ٌِمَن بالِد َالشَّ

َر َطِرْيَقُه َوَأْرَسَل إَِلى  ِة َالُمْسِلِمْين، َفَغيَّ َبْعِض َما َسَلَبْتُه ُقَرْيٌش ِمَن َالُمْسِلِمْين إاِل َأنَّ َأَبا ُسْفَيان، َعِلَم بِنِيَّ

ُقَرْيٍش ُيْعِلُمها بَِخَبِر ُخُروِج َالُمْسِلِميَن الْعتَِراِض الَقاِفَلِة .

لُِمَقاَتَلِة  اْلَمِدْيَنِة  َنْحَو  ُمَقاتٍِل  َعَلى 9٠٠  َيِزْيُد  َكبِْيرًا،  َجْيشًا  َفَأْرَسُلوا  ُقَرْيٍش،  اُر  ُكفَّ َغِضَب 

اْلـُمْسِلِميَن َوَوَصَلوا َمَكانًا َقِرْيبًا ِمْن َبْلَدِة َبْدٍر، َوَعْسَكُروا ِفْيِه. 

ُد موقع بدر على الخريطة في الشكل السابق. ٭ أحدِّ
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 َوَقْعِت َاْلَمْعَرَكُة ِفي١7 من شهر رمضان الَسَنِة الَثانَِيِة لِْلِهْجَرِة. أنظر مخطط المعركة في شكل)١6( .

َنَتــــــائُِج َاْلَغــــــــْزَوِة : 
شــــــــكل : )1٦(خمطط غـــزوة بـــــــــدر .

٭ الجهاُد ِفي َسْبيِل الله َفرْيَضٌة َعَلى الُمْسِلميَن ِضدَّ من اعتدى على المسلمين.
٭ َغْزَوُة َبْدٍر أَوُل اْنتَِصاٍر للُمْسِلميَن َعَلى الُمْشِرِكيَن.

ُد الُمؤِمْنيَن الُمَتَمِسْكيَن بِِدينِهم َوَيْنُصُرُهم. ٭ اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالى ُيؤيِّ
٭ عظم شأن المسلمين وزادت هيبتهم أمام الَعَرِب َبْعَد انتِصاِرِهم َعَلى المْشرِكيَن.

ِه اْلَغَزوِة َوَتمَكن اْلـُمْسِلُموَن ِمْن  ِرِكيَن ِفي َهِذِ ـْ بِيِّ � اْلَتَقى اُلمْسِلُمون بِالمش بَِفْضٍل ِمَن اللِه ُثمَّ َالنَّ
ُروا منهـم  ـَ َهِزيَمِة الُمْشِرِكَين َوَقَتلَوا ِمْنُهم َسـْبِعيَن َرُجاًل َعَليَرْأِســِهم َأُبو َجْهٍل َرْأُس الُكْفِر ، َكَمــا َأس
َســْبِعيَن رجـــاًل، أمـــا َالُمْســـِلُمون فقــد اسَتْشــَهَد ِمْنُهـــم َأْرَبَعـــَة َعَشـــَر رجـاًل َقـاَل َتَعاَلى 

{                                                                                         |)سـورة آل عمـران آيه)١٢3((.
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َدِة َاْلَتالَِيُة وأضُع َحْوَلها َدائَِرًة : س١ ــ  أختاُراإِلَجاَبَة َاْلَصِحْيَحَة ِمَن اإِلَجاَباِت َالُمَتَعدِّ
اِر ِفي َمْعَرَكِة َبْدٍر : )  َأُبو َجْهٍل ــ َأُبو ُسْفَيان ــ َأُبو َلَهٍب(.   أ ( َأَهمُّ َمْن ُقتَِل ِمَن اْلُكفَّ

ب ( َحَدَثْت َمْعَرَكُة َبْدٍر ِفي الَسَنِة :) َاْلـَخاِمَسِة  ــ الَرابَِعِة  ــ الَثانَِيِة ( من الهجرة .
وال، َرَمَضان (. م، شَّ ج ( َبَدَأْت َمْعَرَكُة َبْدٍر ِفي َيْوِم ١7من َشْهر:) ُمَحرَّ

ُل ما يأتي :  س٢ ــ  أعلِّ
     أ ( لم يبدأ المسلمون بقتال المشركين إال بعد الهجرة إلى المدينة .

ب ( ِقَياُم َغْزَوِة َبْدٍر.

َة. بِيُّ � َعَلى اِْستَِعاَدِة َما َتَحِمُلُه َقاِفَلُة ُقَرْيٍش َاْلَعائَِدُة ِمْن َاْلَشاِم إَِلى َمكَّ      ج ( َعْزُم النَّ
س 3 ــ  ما َنَتائُِج َغْزَوِة َبْدٍر ؟

س٤ ــ أَماَمي ُمَخَطُط لَِغْزَوِة َبْدٍر. أرسُم َعَلْيِه َما َيِلي :
أ ( أسُهم َصَغْيَرًة حمراء ُتوِضُح َمْوِقـَع الُمسِلميَن َوَعَددُهم بَِحْيُث ُيمثُِّل ُكلُّ سهم َخْمِسْين ُمَجاِهدًا.

ب( أسُهم َصِغيَرًة زرقاء ُتوِضُح َمْوِقـَع الُمِشركْين َوَعَددُهم بَِحْيُث ُتمثُِّل ُكلُّ سهم َخْمِسيَن ُمَقاتاًِل.
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أْســـَباُب الَغــــــْزَوِة :

َغـــــْزَوُة ُأُحـــــــــــِد

َبْعَد دراستنا لنَتائِِج َغْزَوِة َبْدٍر. َماَذا َنَتوقع أْن يُكوَن َموِقُف ُقريٍش ِمَن الُمسِلميَن ؟

وا َعَلى أْن ُيَهاِجُموا الُمسِلِميَن ِفي الَمدْيَنة َعَزَم ُمْشِرُكو ُقَرْيِش أْن َيْنَتِقُموا لَِهِزيَمتِِهم ِفي َغْزَوِة َبْدٍر. َفَصَممُّ

االْســـــتِـْعداُد لِلَغــــــْزَوِة :

َه بِِه َنْحَو  َز الُمشِرُكوَن َجْيشًا َكبيرًا َبَلَغ َعَدُدُه َحَوالِي 3٠٠٠ ُمَقاتٍِل، َقاَدُه أُبو ُسْفَيان َوَتوجَّ َجهَّ

بِيُّ � َوَساَر بِِه َنْحَو َجَبِل  الَمديَنِة . وأَعدَّ الُمْسِلُموَن َجْيشًا َبَلَغ َعَدُدُه 7٠٠ ُمَجاِهٍد، َقاَدُه النَّ

أُحٍد الَواِقَع َشَمال الَمديَنِة .

٭ أالحظ َموِقَع أُحٍد بالنسَبِة للَمدينِة على الخريطه شكل )١5(.

الَتَقى الَجْيَشاِن هناك ِفي الَعاِم الَثالِث للِهَجَرة أنظُر مخطط المعركة في شكل )١7(.

شــكل  : )17( خمـــطط غــزوة أحـــــــــد .
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اِر َبْيَن َجَبِل أُحٍد َوَجَبِل الُرَماِة، َوَجَعَل  َبيُّ � المْسِلميَن ِفي الَواِدي ُمَقابِل الُكفَّ َم النَّ َنظَّ

الُمْسِلميَن،  ُظُهوِر  لِحَمايِة   ) الرماة  جبل   ( أُحد  َجَبل  َجُنوِب  َتٍل  َعَلى  الُرَماِة  ِمَن  َخْمِسين 

َوأْوَصاُهم بَِعدِم َتْرِك أَماِكنُهم أَبدًا. أنظُر الصورة في شكل )١8( .

ُخَطــــُة الَغــــــْزَوِة :

َأْحــــَداُث َو َنَتـائُِج َالَغــــْزَوِة :  

)١( الغنائم : ما يؤخذ من املحاربني الذين خسوا يف احلرب من أموال وأسلحة وغري ذلك .

َبــــــَدَأ اللقـــاُء بيـــن الطــرفــــيِن واشـــتد 

ــــــا  َاْلـُمْســــِلُمْوَن، وَلمَّ ـــَر  ـَ َفاْنَتصـ ؛  القتـــاُل 

َتَرُكــــْوا  المشـــــركيَن  انهـــــزاِم  َاْلُرَمـــاُة  َرَأى 

لاِلْشــتَِراِك  الَجَبـــِل  من  َوَنَزُلـوا  َأَماِكَنُهـــــم، 

ـــــاُر  ِفـــي َجْمــــِع الَغَنائِِم )١( َفاْحَتـــــلَّ اْلُكفَّ

َمَراِكَزُهم، َوَأَعاُدوا َالُهُجوَم َعَلى َالُمْسِلِمْيَن َوَأْوَقُعوا 

شكل  : )18(جبـل الرمــــــــــــــاة.بِِهم َخَســائَِر َكبِْيـَرًة .

بِيَّ � َثَبَت ِفي  بِيَّ � ، َفَخاَف َاْلـُمْسِلُمْوَن َوَتَراَجُعوا، إاِل َأنَّ َاْلنَّ َوَأْعَلُنوا َأنَُّهم َقَتُلوا َاْلنَّ

اِل َوُأِصْيَب بُِجُروٍح ِفي َوْجِهِه َوَأْسَنانِِه . ـَ َمَكانِِه، َوَداَفَع ِدَفاَع اأَلْبط
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َعْنُه  َفاِع  الدِّ ِفي  َواِْسَتَماُتوا  ثَِقَتُهم  اِْسَتَعاُدوا   ، يٌّ ـَ ح  � بِىَّ  النَّ بَِأنَّ  َالُمْسِلُمْوَن  َعِلَم  َوَلَما 

ِة. َضاِربِْيَن َأْرَوَع اأَلْمثَِلِة ِفي َاْلَتْضِحيَّ

 � بِيِّ َاْلنَّ َأَواِمَر  اْلُرَماِة  ُمَخاَلَفِة  بَِسَبِب	 َكاَنْت  َالُمْسِلُمْوَن  بَِها  ُأِصْيَب  تِي  َالَّ ْكَسُة  اْلنَّ َهِذِه    

َعَلى  َوَنَدُموا  ُشَهَدائِِهم،  َعَلى  َالُمْسِلُمْوَن  َحِزَن  وقد  الغنائِم.  لجمِع  الجبِل  من  بنزولهم 

بِيِّ � . ُمَخاَلَفتِِهم أَلَواِمِر النَّ

َأْســــــــَباُب َاْلَهـِزْيَمــــــِة :

٭ َطاَعُة أْولِي األْمِر واجَبٌة َبْعَد َطاَعِة اللِه َوَرُسْولِِه.

٭ َغْزَوُة أُحٍد لْم َتُكْن َهِزيَمًة مؤثرَة عليالُمْسِلمْيـَن َكَما أنَّها َلم َتُكْن َنْصرًا حِقيَقيًا 

للمشركين.

٭ الَشْيَطاُن َعُدٌو لإلْنَساِن ُيِوقُعُه ِفى الَخَطأ؛ لَِذا َعَلْينا َعَدُم َطاَعتِِه.

َدِة َاْلَتالَِيِة :  س١ ــ  أختاُر اإِلَجاَبَة َاْلَصِحْيَحَة ِمَن اإِلَجاَباِت َاْلـُمَتَعدِّ
بِّي  � َعَلى الَجَبِل : ) َخْمِسيَن ــ ِستِيَن ــ َسْبِعيَن (    أ ( َجَعَل النَّ

ِمَن الُرَماِة.
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  س٢ ــ َأمأل الَفَراَغاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة:

أ ( َكاَن َعَدُد َالُمْشِرِكيَن ِفي َغْزَوِة ُأُحٍد ................مقاتل َوَكاَن َيُقوُدهم ........

ب(  كان َعَدُد َالُمْسِلِميَن ................ ُمَجاِهٍد بِِقَياَدِة ...........................

  س3 ــ   َما َسَبُب َهِزْيـَمِة َاْلـُمْسِلِمْيـَن ِفي َغْزَوِة ُأُحٍد ؟

  س٤ ــ أصُف َحاَل َاْلـُمْسِلِمْيـَن َبْعَد نَِهاَيِة َغْزَوِة ُأُحٍد .

  س5ــ أقارُن في الجْدَوِل الَتالِي َبيَن َغْزَوِة َبْدٍر َوَغْزَوِة ُأُحٍد ِمْن َحْيث اأَلْسَباِب َوالَنَتائِِج : 

َاْلـُمْسِلِمْيـَن  َوَمْوِقَع  الُرَماِة  َجَبَل  َعَلْيِه  ُح  وأوضِّ ُأُحٍد،  لَِغْزَوِة  ًطا  ُمبسََّ ًطا  ُمَخطَّ أرسُم 

َوَاْلـُمْشِرِكْيـَن ِفي الَمْعَرَكِة .

اسم الغزوة

غزوة بدر

غزوة أحد

نتائجهــــــــــــااألســـــــــــباب
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َغـْزَوُة الَخْنـــَدِق ) األْحـــَزاِب (

َاْلـُمْسِلِمْيـَن  َعَلى  َاْلَقَضاِء  ِفي  ُقَرْيٍش  اُر  ُكفَّ َطِمَع 
َوَساَعَدُهم ِفي َذلَِك اْلَيُهْوُد ؛ لِِحْقِدِهم َعَلْيِهم.

ِة اأَلْسِلَحِة،  ِدْيــَن بَِكــافَّ َز الُمْشــِرُكْوَن َجْيًشــا َكبِيًرا َيِزْيُد َعَلى عشرة آالف ُمَقاتٍِل، ُمَزوَّ َجهَّ
َوَساُروا بِِه َنْحَو َاْلَمِدْيَنِة بِِقَياَدِة َأبِي ُسْفَياَن َوَبْعِض ُزَعَماِء الَقَبائِِل، َفَوَصُلوا َأْطَراَف َاْلـَمِدْيَنِة ِفي 

اْلَعاِم َاْلَخاِمِس لِْلِهْجَرِة .
َفأَشاَر  ِة،  َاْلِشَمالِيَّ َاْلِجَهـِة  ِمَن  َمْكُشوَفًة  َكاَنْت  َحْيُث  َالَمِديَنَة،  ُنوا  ُيَحصِّ َأْن  َاْلـُمْسِلُموَن  َرَأى 
َاْلَصَحابِيُّ َسَلَماُن الَفاِرِسيُّ  َأْن َيْحُفُروا َخْنَدقًا َعِمْيًقا ِفي َهِذِه اْلِجَهِة َحتىَّ َيـْمَنَع ُدخوَل َخيل 

َعَدُد  وَبَلَغ   ،  � بِيُّ  النَّ َرْأِسِهم  َوَعَلى  َحْفِرِه،  ِفي  َاْلـُمْسِلِمون  اِْشَتَرَك  َوَقِد  الَمِدينة.  الُمْشِركيَِن 
وا َهَكَذا ُدْوَن َأْن  َأْفَراِد َجْيِشِهم 3٠٠٠ ُمَجاِهٍد. َوَحاَصَر الـُمْشِرُكْوَن الَمِدْيَنَة َشْهرًا َكاِماًل، َوَظلُّ

َيْسَتِطْيُعوا ُدُخْوَلها. أنظُر مخطط المعركة في شكل )١9( .
َم اأَلْحَزاُب )َاْلـُمْشِرُكوَن ( َنْحَو الَمِدْيَنِة ؟ ٭ ِمْن َأيِّ ِجَهٍة َتَقدَّ

٭ ِفي َأيِّ ِجَهٍة َحَفَر اْلـُمْسِلُموَن َالَخْنَدَق ؟

٭ لَِماَذا ُحِفَر َاْلَخْنَدُق ِفي َهِذِه َاْلِجَهِة ؟

َأْســــــَبْاُب َاْلَغــــــــْزَوِة :

َأْحــــــَداُث َاْلَغـــــــــْزَوِة 

اخلندق : حفرة مستطيله حتفر يف 
ميدان القتال ليحتمي هبا اجلنود .

٭ َما اّلِذي َيُدلُّ َعَلى َعَداِء َاْلَيُهِوِد لِْلُمْسِلِمْيـَن َوِحْقِدِهم َعَلْيِهم ِفي َاْلَوْقِت َاْلَحالِي ؟
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)١( يوضح املعلم واملعلمة معنى النميمة ويذكران أدلة حتريمها، ويشريا إىل الفرق بينها وبني اخلدعة يف احلرب كام حصل من نعيم .

ٌد  �  َكاَن يأُخُذ بَِمُشورِة أْصَحابِِه بَِما فْيِه َصالُح الُمسِلمين. بِيُّ ُمَحمَّ ٭ النَّ

ُة، االْنتَِصاُر. ٭ ِمْن َنَتائِِج الَتَعاوِن : الُقَوُة، الَمَحبَّ

٭ الَعَرُب َلْم َتُكْن َتْعِرُف الَخْنَدَق في الحروب َقْبَل َذلَِك َفَقْد َسَبَقُهم إلْيِه الُفْرُس.

٭ َغْزَوُة الَخْنَدِق َكَشَفْت َعْن َغْدِر الَيُهوِد َوِحْقِدِهم َعَلى الُمْسِلِمْين.

َخِسَر الُمْشِرُكوَن ِفي َهِذِه الَغْزَوِة؛ 

َمْسُعود  بُن  َنِعْيُم  الَصَحابِيَّ  أَلنَّ 

َأْن  اْسَتَطاَع  ِسرًا(  َأْسَلَم  )اّلِذي   

َاْلَيُهْوِد  َبْيَن  َوَاْلُفْرَقَة  َاْلِخالَف  ُيْوِقَع 

َكاَن  َالَجوَّ  َأنَّ  َكَما  اِر)١(،  َواْلُكفَّ

َعَواِصُف  َوَهبَّْت  َاْلُبُرْوَدِة،  َشِدْيَد 

اِر،  َاْلُكفَّ ِخَياَم  اِْقَتَلَعْت  َشِدْيَدًة 

باِلِدِهم  إىَِل  َمَتاَعُهم،َفَعاُدوا  َوَبْعَثَرْت 

َخاِســِرْيَن قال : {

ــــــاَيُة َاْلَغــــــــْزَوِة : ِنَ

شكل  : )19( خمـطــط غــــــزوة اخلـــــندق .

 غـــــــزوة

|)سورة األحزاب:آيه )9( ( .
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س١ ــ  ُأجيُب َعِن َاْلِعَباَراِت َاْلَتالِيِة بَِكِلَمِة )َنَعٍم ( أو ) ال ( :
أ ( َأَشاَر َنِعْيُم بُن َمْسُعوٍد  َعَلى الُمْسِلِمْيَن بَِحْفِر َاْلَخْنَدِق.                    )      ( 

ب ( َبَدَأْت َغْزَوُة َاْلَخْنَدِق ِفي اْلَسَنِة الَخاِمَسِة لِْلِهْجَرِة.                                 )      ( 

ج ( َكاَن َعَدُد َجْيِش الُمْسِلِمْين ِفي َغْزَوِة َاْلَخْنَدِق ١٠٠٠٠ُمَقاتٍِل.                  )      ( 

َدِة الَتالَِيِة : س٢ ــ أختاُر اإِلَجاَبَة الَصِحْيَحَة ِمْن َبْيِن اإِلَجاَباِت الُمَتَعدِّ
أ ( َبَلَغ َعَدُد الُمْشِرِكْيِن ِفي َغْزَوِة الَخْنَدِق ) 5٠٠٠ ، ١٠٠٠٠، ١٠٠٠٠٠(. 

ى َغْزَوُة الَخْنَدِق ) الَيُهود، ُأُحد، اأَلْحَزاب (. ب ( ُتَسمَّ
بِيِّ � لِلُمْسِلِمْيَن ِفي َحْفِر الَخْنَدِق َعَلى) َرْحَمتِِه، َتْوَاُضِعِه، َشَجاَعتِِه(. ج ( َتُدلُّ ُمَشاَرَكُة النَّ

بِيِّ  � ) َقْبَل ِهْجَرتَِه، َبْعَد ِهْجَرتِِه، َأْثَناَء ِهْجَرتِِه (. د ( َكاَنْت َجِمْيُع َغَزواِت النَّ
س3ــ َمْن َقائُِد الُمْشِرِكْيَن ِفي َغْزَوِة الَخْنَدِق ؟

س٤ ــ ما داللة اِْشتَِراَك َالُمْسِلِمْين جميعًا ِفي َحْفِر َالَخْنَدِق ؟
بِيُّ � ِفي َحْفِر الخْنَدِق ؟ س5 ــ َكْيَف َشاَرَك النَّ

  س6 ــ لَِماذا اْخَتاَر الُمْسِلُموَن الِجَهَة الشَمالّية لَحْفِر الَخْنَدِق ؟

   َأْخَترِبُ َمْعُلْوَماِت :

١ ــ َعَلى الخريطة التالية أنفذ َعَمَل اآلتِي :

بِىِّ � َوَأْسَماَءَها. ُد بَِدَوائَِر َحْمَراَء َمَواِقَع َغَزَواِت النَّ أ ( أحدِّ
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َمَرًة  ِمْن َشَبَكِة الَكِلَماِت باستعمال الُحرْوَف  َأْدَناه  ٢ ــ إَذا طمست الَكِلَماِت المْذُكوَرِة 

الَكِرْيِم  الُقْرآِن  اِْسُم ُسْوَرٍة ِفي  ها، َظَهَر لي  َوَرْتبتُِ ُثمَّ َجَمْعت الحُرْوَف المُتَبِقَيَة  َفَقَط،  واحدًة 

َوَرَد ِفي آيتِها الَثانَِيِة َأْمٌر ِمَن اللِه َتَعاَلى لِِعَباِده المْؤِمنِْيَن بِالَتَعاُوِن َعَلى ِفْعِل الخْيَراِت، َوَتْرِك 

المْنَكَراِت، َوَنِهي َعَن الَتَناُصِر َعَلى الَباِطِل َوالَتَعاُوِن َعَلى المآثِِم، ُثمَّ أقوم بِِقَراَءِة اآلَيِة َعَلى 

الصف.

األرض ، جبل ، وردة ، القمر، محمد

عسل، ديك .

َة. ج ( ُأشيُر بَِسْهٍم َأْزَرق ُمْنَطِلٍق ِمَن الَمِدْيَنِة إَِلى َمْوِقِع َمكَّ

د ( أكتُب ِفي ُمْسَتِطْيٍل َصِغْيٍر الَعاَم الَِّذي َوَقَعْت ِفْيِه ُكلُّ َغْزَوٍة َأَماَم َمْوِقَعها.
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ــــــــــــَة َفْتــــــــَح َمكَّ

ُخــُروُج َاْلُمْســِلِمْيَن لِْلُعْمـَرِة : 

قال تعاىل :{                                                                   |)سورة الفتح:اآلية )٢7( (

َة أَلَداِء الُعْمَرِة، َفَعْسَكُروا  بِيُّ � َعَلى َرْأِس َأْلٍف َوَأْرَبِعَماَئِة َرُجٍل، َقْاِصِدْيَن َمكَّ َخَرَج النَّ

ِفي َمْوِقِع الُحَدْيبَِيِة)١( .

َة َعَلى الخريطة شكل )٢٠(؟ ٭ َأْيَن َتَقُع الُحَدْيبِْيُة بِالَنْسَبِة لِلَمِدْينِِة َوبِالنِْسَبِة لِمكَّ

)١( احلديبية : تقع شامل غرب املسجد احلرام وتسمى اليوم الشمييس .

شــــكل  : )20( موقع الديبيــــــــة .

�جلـــزيرة �لعربيـــة
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     َكْاَنْت ُبُنوُد اْلُصْلِح ِفي َظْاِهِرَها لَِصالِِح َالُمْشِرِكْينِ، لَذا َلْم 

َن  َيْرَض َبْعُض َالُمْسِلِميَن بَِذلَِك الُصْلِح، َوَلِكْن َبْعَد َفتَرٍة َتَبـيَّ

ُه َكاَن  َأنَّ َهَذا الَصــْلَح ِفْيِه َفَوائٌِد َكثِيَرٌة )١( لِلُمْســِلِميَن، َوَأنَّ

َأْثَنـــاِء  ـِي  َوف َوَاْلـُمْسِلِمْيـَن.   لإِلْســـالِم  َكبِْيـــرًا  َنْصًا 

بِـــّي � َنَزَلـــــْت اآلَيـــُة {           ُرُجـــْوِع النَّ

                                                                            
          | )سورة  الفتح : اآلية)١:3(( .

ُصــــْلُح َاْلـَدْيبَِيـــــــِة : 

َة . ويعودوا للعمرِة في العاِم القادِم . ١ ــ َأْنَ ْيِرِجَع الُمْسِلُمْوَن ِفي َذلَِك اْلَعاِم ُدْوَن َأْن َيْدُخُلوا َمكَّ

٢ ــ َأْن َتَتَوَقَف الَحْرُب َبيَن َاْلَطَرَفْيِن لُِمَدِة َعْشِر َسَنواٍت.

َفاِر. َيــَة االْختِيــاِر ِفي ُمَحاَلَفـــِة المْسـِلِمْيـَن أو الكُّ ِة ُحرِّ 3 ــ َأْن ُيتَرَك للَقَبائِِل الَعَربِيَّ

)١( يبني املعلم واملعلمة للتالميذ وللتلميذات فوائد صلح احلديبية باالستعانة بأحد املراجع املوثقة.

ُشـــــُروُط َالُصـــــْلِح : 

اَن  بِيُّ � إَِليِهم ُعْثَماَن بَن َعفَّ اُر ُقَرْيٍش َعَلى َمْنِع الُمْسِلِميَن ِمَن الُعْمَرِة، َفَأْرَسَل َاْلنَّ َعَزم َُكفَّ

 لِلَتَفاُهم، َفَعْاَد ُعْثَماُن َوَمَعُه َوْفٌد ِمْن ُقَرْيٍش لِلُمَفْاَوَضاِت، َوَقْد َجَرْت ُمحاَدَثٌة َبيَن َالُمْسِلِميَن 

ار، َتمَّ َعَلى َأَثِرَها َتْوِقيُع ُصْلٍح َبْيَنَهُم ُيْدَعى بـ )ُصْلِح الُحَدْيبَِيِة (. َوَاْلُكفَّ

مــــكة  فتــــح  يعــد 
للمســلمني،  نصــر  أعظـــــم 
وُســّمي  بـــه،  اللـه  برشهم 
إىل  املســـلمني  لدخــول  بالفتــح 
الناس  ودخـول  قتال  بدون  مكة 

بعـده فـي ديـن اهلل أفواجًا .

�إ�ضافة 
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َة،   بِيُّ � بَِذلَِك َفَعَزَم َعَلى َفْتِح َمكَّ َنَقَضْت ُقَرْيٌش ُصْلَح الُحَدْيبَِِيِة)١( َبْعَد َعاَمْيِن، َوَعِلَم النَّ

بِيُّ � َعَلى َرْأِسِهم  َز َاْلـُمْسِلُمْوَن َجْيشًا َكبِْيرًا َبَلَغ َعَدُدُه َعْشَرَة آالِف ُمَجاِهٍد، َوَساَر النَّ َفَجهَّ

َة ِفي َشْهِر َرَمَضاَن ِمَن الَعاِم الَثاِمِن لِْلِهْجَرِة.  إَِلى َمكَّ

ـــــــَة :   َفْتـــــــُح َمكَّ

بِيُّ  النَّ َفَدَخَل  اِْستِْسالَمُهم؛   َأْعَلُنوا  تِِه  َوُقوَّ َالُمْسِلِميَن  َجْيِش  بَِكثَرِة  َة  َمكَّ َأْهُل  َعِلَم  ا  َلمَّ     

بِيُّ � َيُطـْوُف َحْوَلهـا  َبَة َأَخـــَذ َاْلنَّ ـْ َة َفاتِِحيَن، َوِعْنَدَما َوَصُلوا َاْلَكع � َوَاْلـُمْسِلُمْوَن َمكَّ
        }  : َيُقْوُل  َوْهَو  بها  المحيطة  اأَلْصَنـــــاِم  بَِتْحِطـــــــْيِم  َوَبَدَأ  َخْلَفُه،  َوَالُمْســــِلُمْوَن 

                                                               | )سورة اإلرساء : اآلية )8١( ( .
٭ َماَذا َتَتوقع َأْن َتُكوَن ُمَعاَمَلُة َاْلَرُسْوِل� للُمْشِرِكيَن َبْعَد َاْلَفْتِح ؟

بِّي � َعْن المْشِرِكيَن، فَضَرَب بَِذلَِك الَمَثَل اأَلْعَلى ِفي َاْلَتَساُمِح َوَاْلَعُفو)٢(. َوَقْد َعَفا النَّ

َنَتــــائُِج َاْلَفْتـــِح :  

)١( يذكر املعلم واملعلمة أدلة عىل الوفاء بالعهد.
)٢( يربز املعلم واملعلمة فوائد التسامح والعفو مع االستشهاد بأدلة من القرآن والسنة . 

احلنكة : التجربة والتبص باألمور .
العا�سمة : المدينة التي يوجد فيها مقر الحكم .
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ُة أْنهْم غيُر قادريَن على ْحرِب الُمْسِلِميَن،  َة َشَعَرِت اْلَقَبائُِل َاْلَعَربِيَّ َبْعَد َهِزْيَمِة ُقَرْيٍش ِفي َمكَّ

ِة  بِّي � َاْلَواِحَدُة تِْلَو اأُلْخَرى ِمْن َأْرَجاِء َالَجِزْيَرِة َاْلَعَربِيَّ َفَأَخَذْت َهِذِه اْلَقَبائُِل َتِفُد َعَلى النَّ

َعـاِصَمُتَها  َواِحَدٍة  َدْوَلٍة  ِفي  اْلبِـالِد  َهِذِه  ِفي  َالُمْسِلِمْيَن  اإِلْسالُم  َد  َفَوحَّ إِْسالَمَها،  ُتْعِلُن 

َالَمـِدْيَنُة.

اِْنتَِشـاُر اإِلْسـالِم ِفي َاْلَجـِزْيَرِة َاْلَعَربِيَّـــِة :

بِيِّ � . ٭ ُصْلُح الُحدْييَبِة َيُدلُّ عَلى حكمة النَّ

ِة َتحَت َراَيِة اإلْسالِم . َد الَطْريَق لَِتوحْيِد الَجِزْيَرِة الَعَربِيَّ َة َمهَّ ٭ َفْتُح َمكَّ

٭ َنْقُض الَعْهِد ِمْن ِصَفاِت الُمناِفقيَن َوالَكاِفِرْيَن .

٭ الَعفُو َوالَتَساُمُح ِمْن ِصَفاِت الُمؤِمنيَن .

س١ ــ  أْمأل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة:
َة لِْلُعْمَرِة. بِّي � من المدينة ومعه.......... ِمَن َالُمْسِلِميَن َقْاِصِدْيَن َمكَّ أ ( َخَرَج  النَّ

 .................	 بِيُّ � الَصَحابِيَّ ب( رَفَضت ُقريش ُدخول الُمسلمين َمكة للُعمرة فَأْرَسَل َالنَّ
 لِْلَتَفاُوِض َمعها.

َن لِْلُمْسِلِميَن َأنَّ ُصْلَح َالُحَدْيبَِيِة ِفْيِه................ َكثِيَرٌة لِْلُمْسِلِميَن. ج ( َتَبيَّ
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ًا تَحَت اإِلَجاَبِة الَصِحْيَحِة ِفْيَما َبْيَن الَقْوِسْيِن : س٢ــ َأضُع َخطَّ

أ ( َكاَن ُصْلُح الحَدْيبَِيِة ِفي الَسَنِة ) الَثالَِثِة ، الخاِمَسِة ، الَساِدَسِة ( ِمَن الهْجَرِة .

ُة ، المِدْيَنُة ، الحَدْيبَِيُة ( . ب( َعاِصَمُة اإِلْسالِم اأُلْوَلى ِهي ) َمكَّ

بِّي  �. ج ( َيُدلُّ ُصْلُح الحَدْيبَِيِة َعَلى ) َعْفِو ، ُحْنَكِة ، َشَجاَعِة (  النَّ

تِي َتْحَتَها َخٌط ِفْيَما َيِلي : حُح َاْلَكِلَماِت الَّ س3 ــ  أصِّ

أ ( ِمْن ُشُروِط ُصْلِح َالُحَدْيبَِيِة َأْن َتِقَف اَلحْرُب َبيَن َالَطَرَفْيِن لُِمَدِة َثالِث َسَنواٍت.

َة تِْسَعَة آالِف ُمَجاِهٍد . ب ( َبَلَغ َعَدُد َجْيِش َالُمْسِلِميَن لَِفْتِح َمكَّ

َة ؟. بِيُّ � َفْتَح َمكَّ َر النَّ س٤ ــ لَِماَذا َقرَّ

ُم اأَلْصَناَم ؟. بِّي � َوْهَو ُيَحطِّ س5 ــ  َما اآلَيَة اَلتِي َقاَلَها النَّ

ح َذلَِك . بِيُّ � ِمَثااًل ِفي َاْلَتَساُمِح َوَاْلَعفِو، أوضِّ س6 ــ  َضَرَب النَّ

س7 ــ أضُع إَِشاَرَة ) ( َأَماَم الِعَباَرِة َاْلَصِحْيَحِة و إَِشاَرَة )( َأَماَم َاْلِعَباَرِة الَخطأ :

َة َتْأتِي إَِلى الَمِدْيَنِة ُمْعِلَنًة إِْسالَمَها.   )    ( أ ( َأَخَذْت ُوُفْوُد َاْلَقَبائِِل َبْعَد َفْتِح َمكَّ

ِة .  )     ( َد اإِلْسالُم َبْعَد َغْزَوِة ُأُحٍد َبْيَن المْسِلِميَن ِفي الجِزْيَرِة الَعَربِيَّ ب ( َوحَّ

ج ( َنْقُض الَعْهِد ِمْن ِصَفاِت المَناِفِقيَن .                                                   )       (
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، َوَقْد  ) َبْيَعٌة َعْظيَِمٌة َحَدَثْت ِفي الَعاِم الَساِدِس َمِن اْلهْجَرة َوبِْيـَن أْكَثَر ِمْن َأْلِف َصَحابِيٍّ

أْثَنى َعَلْيها اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِفي ُسْوَرِة الَفْتِح ( . إَذا أَرْدنا َمْعِرَفَة اِْسِم َهِذِه الَبْيَعِة نقوم 

بَِوْضِع الُحُروِف الَمْطُلْوبَِة َمَكاَن األْرَقاِم ِفي الُمرَبَعاِت الَتالَيِة :

٤ + ١ + 3 =َعْكُس َناِفٍع.     7 + 6 + 3 = َتْبَعُث الِدْفَء، َوُتْسَتْخَدُم في الَطِهي .

بِيُّ � َأنَّها َتْفَتُح َعَمَل الَشْيَطاِن.  ٢ + 5= أْخَبر النَّ

اُء َوَاْلِمْعَراُجَغْزَوُة َالخْنَدِقَاهْلِْجَرُة إىَِل املدينةُصْلُح َاْلـُحَدْيبَِيِة  َةَغْزَوُة َبْدرَغْزَوُة ُأُحٍداإِلرْسَ َفْتُح َمكَّ

8 هـ3 هـ٢ هـ١٠ من البعثة 6 هـ 5 هـ ١ هـ

   َأْخَترِبُ استفادت:
الَتالِميِذ  أَحُد  بِي  اْصَطَدَم  َالَمْدَرَسِة  َساَحِة  ِفي  ألعب  َوَأنا   : ُأِجْيُب  ُثمَّ  أَتخّيُل  ــ   ١

اأَلْصَغِر ِمْني َسّنًا بُِقَوٍة َوآَلَمنِـي ، هل :

أ ( أْضِرُبه ألّنه آَلَمنِي .  

ب (  أوّبُخُه َعَلى َعَمِله َهَذا ، وأْدُعو عليه لَِما أْشُعُر بِه ِمْن َأَلٍم.

ج ( أتنبُه إَِلى ُوُجْوِب َالَحَذِر َأْثَناَء اللِعِب وأَساِمُحُه . 

١٢3٤567

س8 ــ أضُع األْحَداَث َاْلَواِرَدَة يِف َاجَلْدَوِل َعىَل اخلِط َاْلَزَمنِيِّ َأْدَناُه :
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بِيِّ � اجلسـمية واخُللقـية صـفات النَّ

ُة :  بِيِّ � َالِجسِميَّ أواًل : ِصَفاُت َالنَّ

بِيِّ الُخلقـية :)1(   ثانيـًا : ِصَفــت النَّ

َأْخالِقِه  َعْن  َشْيئًا  نْعِرَف  َأْن  ُنِرْيُد  ا  َفإِنَّ َالَعِظْيَمَة،  َوَأْعَماَلُه   � بِيِّ  َاْلنَّ ِسيَرَة  َدَرْسَنْا  َأْن  َبْعَد 

َوِصَفاتِِه .

َكاَن َعَلْيِه الَصالُة َوالَسالُم َوَسطًا َبْيَن َالُطْوِل َوَاْلِقَصِر، 

بًا بُِحْمَرٍة،  َقِوَي َاْلِجْسِم، َضْخَم الَرْأِس َأْبَيَض َاْلَوْجِه ُمَشرَّ

َوَكاَن َواِسَع َاْلَعْيَنْيِن، َوَأْسَناَنُه َكالَبَرِد.

)١( يقوم املعلم واملعلمة باستنتاج بعض أخالق النَّبِي� مع التالميذ والتلميذات من خالل الدروس السابقة أو القصص.

من  حبــات  هو   : الربد 
مــن  تســقط  الثــلج 
نتيـــجة  الســـــحب 
درجــــة  النخفــــاض 
احلــــرارة يف طبقات اجلو 

العليا.

بِيُّ �   ــ َصاِدًقا َأِمْيًنا      ٢ ــ َذِكًيا َذا َرْأٍي َصائٍِب. ١ ــ َكاَن اْلنَّ

ْعَوِة .  3 ــ َكاَن َصابِرًا ال َتْثنِْيِه َالَمَصاِعُب َعِن َالُمِضِي ِفي َسبِْيِل َنْشِر َاْلدَّ

٤ــ َكاَن ُشَجاًعا ال َيَخاُف َالَمْوَت.َوال َيَهاُب َاْلِقَتـاَل.

5 ــ َكان َيْسَتِشيُر َأْصَحاَبُه، َوَيْعَمُل بِآَرائِِهـم الَصائَِبِة . 

اِر  6 ــ َكاَن ُمَتَساِمحًا َمْع ُكلِّ َاْلَناِس َحَتى َمْع َأَشدِّ َاْلَناِس َعَداَوًة َلُه، َوَيُدلُّ َعَلى َذلَِك َعُفوُه َعْن ُكفَّ

َة . ُقَرْيٍش َيْوَم َفْتِح َمكَّ

7 ــ َكاَن َنِظْيَف َاْلِجْسِم َوَاْلثَِياِب .
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ُه ُتُوِفيَّ َوَلم َيتُرْك ِدْرَهمًا  8 ــ َكاَن َكِرْيمًا ُيْنِفُق َمالِِه َعَلى َاْلُفَقَراِء َوَالَمَساِكْين )١(،  َحَتى َأنَّ

َواِحدًا ِفي َبْيتِِه .

9 ــ  َكاَن ُمَتَواِضعًا َيْقَبُل َدْعَوَة َأيِّ َشْخٍص ، َويَمَنُع َأْصَحاَبُه ِمَن َاْلُوُقْوِف َلُه إَِذا َأْقَبَل َعَلْيِهم 

َوُهْم َجالُِسْوَن .

١٠ــ َكاَن َحَسَن الُمَعاَشَرِة،َيْجِلُس َمْع َأْصَحابِِه َوَيْسَتْفِسُر َعْن َأْحَوالِِهم َوُيَشاِرُكُهم َأْفَراَحُهم 

َوَأْحَزاَنُهم،َوَقْد َقاَل اللُه َتَعاَلى عنه: {                                      | )سورة القلم:آية)٤(( 

بِّي َاْلَعِظْيِم � َواالتَِصاُف بِِصَفاتِـِه، َوَأْخالِقِه  َفَعَلْينا َنْحُن َالُمْسِلِميَن َاْلَسيُر َعَلى َطِرْيِق النَّ

ٍة ُأْخِرَجْت لِْلنَّاِس . َاْلَحِمْيَدِة َحَتى َنـُكْوَن َخْير ُأمَّ

َي بِِه . ِة َفَيِجُب الَتأسِّ ٌد � َخيُر ُقْدَوٍة لألَمِة اإلْسالميَّ بِيُّ ُمَحمَّ ٭ النَّ

٭ اإلْسالُم َيْدُعو إلى ُكلِّ الفضائل.

َم الُمَعاَمالِت َبْيَن الَناِس َوهَذا ُيَحِقُق َتَماُسَك الُمْجَتَمِع َوُقوتِِه . ٭ اإلْسالُم َنظَّ

س١ ــ ُأْكِمِلُ َالُجَمَل الَناِقَصَة ِفْيَما َيِلي :

َفَيْجِلُس َمْع َأْصَحابِِه، َوَيْسَتْفِسُر َعْن َأْحَوالِِهم، َوُيَشاِرُكُهم   .......... � بِيُّ  أ ( َكاَن النَّ
َأْفَراَحُهم َوَأْحَزاَنُهم .

بِيُّ � ال َيَخاُف َالَمْوَت َوال َيَهاُب َاْلِقَتاَل ألن من صفاته ........... ب ( َكاَن النَّ

)١( يستشهد املعلم واملعلمة بأدلة عىل فضل اإلنفاق والصدقة .
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َفاِت الَتالَِيِة :  ١ ــ أكتُب َعْن َمَواِقَف ِمْن َحَياِت َتُدلُّ َعىَل اِْتَصايِف بِـإِْحَدى الصِّ

الَنَظاَفُة، الِصْدُق، اأَلَماَنُة.

٢ ــ أصُل َبْيَن األْرَقاِم المَتَسْلِسَلِة الَتالَِيِة لَِيْظَهَر لِي َبْعُض َأَدَواِت الَنَظاَفِة ُثمَّ ألونها :

1
2
3
4

10
9
8
7 ٥        ٦

شـــــامبو

٦        7٥        84        93        101              11
٥         4         3         2

7        8         9        10

٦
1

11
معجون أسنان

2

ِة . بِيِّ � َاْلِجْسِميَّ  س٢ ــ  أذكر َبْعضًا ِمْن ِصَفاِت النَّ

 س3 ــ اِْسَتْخِرِجُ ِمَن َاْلَدْرِس َما َيُدلُّ َعَلى : 

بِيِّ � . بِيِّ � .                     ب ( َتَواُضِع َالنَّ أ ( َكَرِم َالنَّ
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   َبَعَد َأْن َأَقاَم َالُمْسِلُمْوَن َدْوَلَتُهم، َوَنَشُروا اإِلْسالَم َغاَدَر َالَمِدْيَنَة َأْكَثَر ِمْن َماَئِة َأْلِف 

لِْلِهْجَرِة،  َاْلَعاِشِر  َالَعاِم  ِفي  لِْلَحجِّ  َة  َمكَّ َقْاِصِدْيَن   � بِيُّ  َالنَّ َرْأِسِهم  َوَعَلى  َالُمْسِلِميَن  ِمَن 

َاْلَيْوِم  َاْلَكْعَبِة َوَطْاُفوا َحْوَلها، ُثمَّ َخَرُجوا إَِلى ِمَنى ِفي  ُهوا إَِلى  َة َتَوجَّ َوِعْنَدَما َوَصُلوا َمكَّ

اْلَثاِمِن ِمْن َشْهِر ِذْي َاْلِحَجِة،ُثمَّ اَِتَجُهوا إَِلى َجَبِل َعَرَفْاِت  ِفي َاْلَيوِم َاْلَتاِسِع أنظُر الصورة 

في شكل)٢١( .

يِن اإِلْسالمي  ًنا َلُهم َتَعالِيَم َاْلدِّ َن َخِطْيًبا ُمَبيِّ ـْ بِيُّ � ِفي َاْلـُمْســـِلـِمي َوُهَناَك َوَقَف النَّ

َوَتال اآليَة الَكِرْيَمَة{                                                                                                      |  

ـِي  بِيَّ � ُتُوف ُة َاْلَوَداِع( أَلنَّ َالنَّ ـُة )َحجَّ َيْت َهِذِه َالَحجَّ )سورة المائدة : آية)3(( َوَقْد ُسـمِّ

ـُة َاْلَوِحْيدُة َلُه.  َها َوَهَي الـَحجَّ ـْ ـُة َوَوْدَع النَّاَس ِفي َبْعـَد َهـِذِه َاْلَحجَّ

بِـيِّ � ُة الـَوَداِع َوَوَفــاُة النَّ َحـجَّ

ـــــُة َاْلـــــَوَدْاِع :  أواًل: َحجَّ

شكل  : )21( صورة لعرفات .
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  اِْضَطَرَب الُمْسِلُمْوَن َوَحِزُنوا لَِهَذا َالَخَبِر َالُمْؤلِِم، فجاء َأُبو َبْكٍر  َوَخَطَب ِفْيِهم 
دًا َقْد َماَت، َوَمـْن َكـاَن  ــدًا، َفإِنَّ ُمَحمَّ ئًا لَِمَشاِعِرِهم َوَقْاَل:» َمْن َكاَن َيْعــُبُد ُمَحمَّ ُمَهدِّ
َيْعُبُد اللَه َفإِنَّ اللَه حٌي ال َيُموت« ُثَم َتال اآليَة الَكِريَِمَة: {                            | )سورة الزمر:

آية)3٠(( َفَهَدَأْت ُنْفوُسُهم.

بِـــّيِ �  ثانيـــًا: َوَفـــْاُة َاْلنَّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص : ثالثًا: َموِقُف َالُمْسِلِمْيَن ِمْن َوَفاِة َالنَّ

الِكَتــاَب  أُلَمتِــِه  َوَترَك  الدين  تعاليم  َجمْيِع  َتْوِضْيَح  أْكَمَل  تِِه  َحجَّ ِفي   � بِيُّ  النَّ ٭ 

َوالُســَنَة بَِحْيُث ال َتِضلَّ َبْعَدهما أَبدًا .

٭ االِسْتَعداُد للُموِت َوَعَدُم الَجَزِع ِمَنُه ِمن ِصَفاِت الُمؤِمنِين الَصادقْين.

ْيِق  ومكانته كانت الْمتَِثالِِه ألَواِمِر اللِه َتَعالى، َوَثَباتِِه َعَلى الَحِق. ٭ َفْضُل أبِي َبْكِر الِصدَّ

ى  بِيُّ �بِالُحمَّ ِة َاْلَوَداِع َمِرَض َالنَّ بِيِّ � إَِلى الَمِدْيَنِة، َوِفي َاْلَعاِم َاْلَتالِي لَِحجَّ   َبْعَد َعْوَدِة َاْلنَّ

 َبْكر َأَبا  َوَأَمَر  َاْلَناِس وأوصـاهم،  الَمْسِجِد َوَخَطَب ِفي  إَِلى  َفَخَرَج  الَمْرُض،  َعَلْيَه  َواِْشَتدَّ 

َاْلَعاِم  ِمَن  اأَلْوِل  َربِْيِع  ِمْن  َعَشَر  َاْلَثاَني  االْثَنْيِن  َيْوِم  ُضَحَى  ُتُوفِّي�  َوَقْد  َاْلَنْاِس.  ِفي  َي  لُِيَصلِّ

َغ َاْلِرَسْاَلَة،  َى اأَلَماَنَة، َوَبلَّ َالَحاِدَي َعَشَر لِْلِهْجَرِة، َوْهَو ِفي الَثالَِثِة َوَاْلِستِيِن ِمَن َاْلُعُمر َبْعَد َأْن َأدَّ

َد َلَها الَطِرْيَق َالُمْسَتِقْيم لتسير عليه .  َوَنَصَح اأُلَمَة، َوَحدَّ
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 س١ ــ أمأل الَفَرْاَغْاِت الَتالَِيَة بَِكِلَماٍت ُمَنْاِسَبٍة:

أ ( َبْعَد َأْن َأَقاَم َالُمْسِلُمْوَن َدْوَلَتُهم َوَنَشُروا اإِلْسالَم َغاَدَر َالَمِدْيَنَة َأْكَثُر ِمْن ......

َة لِْلَحجِّ . ِمَن َالُمْسِلِميَن َوَعَلى َرْأِسِهم .............................َقْاِصِدْيَن َمكَّ

بِّي  � َعَلى ................ َخِطْيبًا, َوَذلَِك ِفي َاْلَيْوِم ........... ِمْن َشْهِر  ب ( َوَقَف النَّ

َن لِلُمْسِلِميَن...................الِدْيَن اإِلْسالِمّي.  ِة، َفَبيَّ ِذي َاَلَحجَّ

س٢ ــ أختاُر اإِلَجاَبَة َاْلَصِحْيَحَة ِمْن بِْيِن َاْلَقْوَسْيِن :

ْيِق ،  َعْلَي بَن َأبِي َطالٍِب، ُعَمَر بَن  بِيُّ � َأَمَر : )َأَبْا َبْكِر َاْلِصدِّ ا َمِرَض النَّ أ ( َلـمَّ

َالَخَطاَب ( َأْن ُيَصِلَي بِالَناِس .

بِيُّ � ِفي َاْلَعْاِم) َاْلَعاِشِر، َالَحاِدي َعْشَر، َاْلَثانِي َعَشَر( لِْلِهْجَرِة .  َي َاْلنَّ  ب( ُتُوفِّ

ُة َاْلَوَدْاِع بَِهَذا االْسِم ؟ َيْت َحجَّ س3 ــ لَِماَذا ُسمِّ

بِيِّ � . س٤ ــ أصُف َحْاَل َالُمْسِلِميَن َبْعَد َوَفاِة َاْلنَّ

س5 ــ ما اآلّيُة الَّتي َتُدلُّ على َكَماِل الِدْيَن اإِلْسالِميِّ َوَتَماِمِه ؟

ا َبْعَدها ِمْن َأْسئَِلِة : س6 ــ أقرأ َاْلِعَبْاَرَة الَتالِيَة ُثمَّ أجيُب َعمَّ

دًا َقْد َمْاَت، َوَمْن َكاَن َيْعُبُد اللَه َفإِنّ اللَه َحيٌّ ال َيُموُت( دًا َفإِنَّ ُمَحمَّ ) َمْن َكْاَن َيْعُبُد ُمَحمَّ

ــَه َمُقـْوَلتِـــِه ؟ ١ ــ  َمْن َقْائِـــُل َهـــِذِه َاْلِعَبـاَرِة ؟                     ٢-  إَِلى َمــْن َوجَّ

تِي َقاَلها ِفْيَها ؟                     ٤- َما الَّـــِذي َيـْدُعـــو إِلِيـــــِه ؟ 3 ــ َما َاْلُمَناَسَبُة الَّ
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الَعَربِيَِّة  المْمَلَكِة  اِْهتَِماَم  ُح  ُتَوضِّ َمة  رَّ المكَّ َة  َمكَّ ِفي  َسِة  المَقدَّ للَمَشاِعِر  ُصْورًا  أجمع 

َسِة َوِخْدَمِة ُحَجاِج َبْيِت اللِه، ُثمَّ َأْلصقها ِفي اأَلْسَفِل. ِة بِِرَعاَيِة المَشاِعِر المَقدَّ الُسُعْوِديَّ

ُث َو َأْســَتِفْيُد : ـَ ُأْبحـ
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الأ�سـئلة العامة على مقرر الف�سل الدرا�سي الثاين

 س١ ــ أكمُل َاْلَفَرْاَغاِت َاْلَتالِيَة : 

بِيُّ � بُِمَؤْاَمرِة ُقَرْيش لَِقْتِلِه َطَلَب ِمْن.............َالَمبِْيَت ِفي ِفَرْاِشِه.  أ ( ِعْنَدَمْا َعِلَم اْلنَّ

ب( َقْائُِد َجْيِش َالُمْشِرِكيَن ِفي َغْزَوِة ُأُحٍد ُهَو ......................................

....................... بَِحْفِر َالَخْنـَدِق لَِحَمْاَيِة َالُمْسِلِميَن ِمَن َاْلِجَهِة َالَشَمالِيَِّة  ج( َأَشْاَر َاْلَصَحْابِيُّ

لِْلَمِدْيَنِة َالُمَنَوَرِة.

د ( َعَدُد َجْيِش َالُمْسِلِمْيـَن ِفي َغْزَوِة َاْلَخْنَدِق ............................ ُمَجاِهٍد. 

َة ِفي َشْهِر................. ِمَن  َفْتِح َمكَّ َأْثَناِء  َة ِفي  َالُمْسِلُمْوَن إَِلى َضَواِحْي َمكَّ هـ( َوَصَل 

الَعاِم ...................... لِْلِهْجَرِة.

ِة ............. ُة بَِحجَّ يْت َهذِه َاْلَحجَّ بِيُّ � َوَأْصَحاُبُه ِفي َاْلَعاِم َاْلَعاِشِر لِْلِهْجَرِة َوُسمَّ و( َحجَّ َاْلنَّ

ز( َكاَنْت الِهْجَرُة إَِلى المدينة ِفي َاْلَسَنِة ...........................................

تِي َتُدلُّ َعَلى :  س ٢ ــ أذكر اأَلْمثَِلَة َالَّ

بِيُّ � .				ج ( َتَواُضعِه � . بِيِّ � َوَتَسْاُمِحه. 		ب( َشَجاَعِة َاْلنَّ أ ( َعْفِو َاْلنَّ

 س3 ــ أختاُر اإِلَجاَبَة َاْلَصِحْيَحَة ِمْن َبْيِن اأَلْقَواِس :

ٌد � َاْلَصَحابِيَّ  )َعلَي بَن َأبِي َطـــالٍِب ، ُمْصَعَب بَن  بِيُّ ُمَحمَّ أ( َأْرَســـَل َالنَّ

َم َأْهَل المدينة ُأُصْوَل َاْلِدْيِن. ُعَمْيٍر ، ُعَثَماَن بَن َعفاَن  ( لُِيَعلِّ

وَن بِـ  ) َالُمَهْاِجِريَن، اأَلْنَصاِر، اأَلْخَياِر (. ب( َصْاَر َأْهُل المدينة ُيَسمَّ

َة لِْلِهْجرِة ِفي َغاِر)َثوٍر، ِحَراء، َالُنوِر(. بِيُّ � َوَأُبو َبْكٍر  ِعْنَدَما َخَرَجا ِمْن َمكَّ ج ( اِْخَتَبَأ َاْلنَّ
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َة)َخْمَسَة آالِف ــ َعْشرَة آالِف ــ َسْبَعَة آالِف( ُمَجاِهٍد. د ( َبَلَغ َعَدُد َجْيِش َالُمْسِلِمْيَن ِفي َفْتِح َمكَّ

هـ(َحَدَثْت َمْعَرَكُة َبْدٍر ِفي َاْلَسَنِة )َاْلَثانَِيِة – َاْلَثالَِثِة- َاْلَرابَِعِة ( ِمَن َاْلِهْجَرِة.

بِيِّ � ِفي المِدْيَنِة ُد َما َيْأتِي : أ ( ُشُروَط ُصْلِح َالُحدْيبِيِة. 	ب ( َأْعَماَل َاْلنَّ  س٤ ــ  أعدِّ

بِيِّ � ِفي َبْيَعِة َاْلَعَقبِة َاْلَثانِيِة ؟ َذْيَن اِْسَتَجاُبوا لَِدعوِة َالنَّ  س5 ــ  ما َعَدُد َالَّ

ٌد � ؟  س6 ــ  َمتى ُتوِفي َنبُِينا ُمَحمَّ

بِيِّ � ؟ ى بِالَناِس ِعْنَدما اِْشَتدَّ َالَمرُض بَِاْلنَّ  س7 ــ  َمْن َاْلَصَحابِيُّ َالََّذي َصلَّ

 س8 ــ  َما َاْلَسَبُب ِفْيَما يِأتِي :

بِيِّ � َأْصَحاَبُه بِاْلِهْجَرِة إَِلى المِدْيَنِة. أ ( َأْمُر َاْلنَّ

ب( َعَدُم اِْستَِجاَبِة َاْلَقَبْائِِل لإِِلْسالِم ِفي بَِداَيِة اأَلْمِر.

ْزيُمة َالُمْسِلِميَن ِفي َغْزَوِة ُأُحٍد . ِ ج( ِقَياُم َغْزَوِة َبْدٍر.																							د ( َهَ

َة. هـ(  اِْنتَِصاُر َالُمْسِلِميَن ِفي َغْزَوِة َالَخْنَدِق.		و( اِْنتَِشاُر اإِلْسالِم َبْعَد َفْتِح َمكَّ

بِّي � إَِلْيَها ؟  س9 ــ  بَِماَذا ُسِميَّْت َيْثِرُب َبْعَد َوُصوِل النَّ

ِذْي َحَدَث َبيَن الُمَهاِجِرْيَن َواأَلْنَصاِر َبْعَد َاْلِهْجَرِة إَِلى َالَمِدْيَنِة ؟.  س١٠ــ َما َالَّ

َة َاْلَتْالَِيَة ِمَن اأَلْقَدِم إَِلى اأَلْحَدِث :  س١١ ــ  أرتب اأَلْحَداَث َاْلَتاِرْيِخيَّ

َة،	َغْزَوُة َبْدٍر . ُة َاْلَوَداِع، َغْزَوُة ُأُحٍد، َفْتُح َمكَّ  َغْزَوُة َالَخْنَدِق، َحجَّ

تِي َيَقُع ِفْيَها :   س١٢ ــ	أنسُب ُكلَّ َمْسِجٍد ِفْيَما يِِلْي إَِلى الَمِدْيَنِة الَّ
، َمْسِجُد ِقَباء . َاْلَمْسِجُد اأَلْقَصى، َاَلمْسِجُد َاْلَحَراُم، َاْلَمْسِجُد َاْلَنَبويُّ

 س١3 ــ أصحُح َما َتْحَتُه َخط ِفْيَما َيِلي :
َة . أ ( اِْعَتَنَقْت َجِمْيُع َاْلَقَبائِِل اإِلْسالَم َبْعَد َثالَثة َأْعَوام ِمْن َفْتِح َمكَّ
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بِيِّ � . ب ( َبَدَأْت َغْزَوُة َالَخْنَدِق ِفي َاْلَسَنِة الَساِدَسِة لِِهْجَرِة النَّ

ِة َلُه َعَقَباٌت َكثِْيَرٌة . َدْيبِيَّ ـُ ج ( َتَبَيَن لُِلَمْسِلِميَن َأنَّ ُصْلَح َاْلح

اِر ِفي َمْعَرَكِة َبْدٍر َأُبو ُسْفَيان . د ( َأَهمُّ َمْن ُقتَِل ِمَن َاْلُكفَّ

ْت بنا َيَتَضَمُن َماَيِلي: تِي َمرَّ بِيِّ � ِمْن ِخالِل َاْلُدُروِس الَّ س١٤ــ أكتُب َمْوُضوعًا ُمـْخَتَصرًا َعْن ِسْيَرِة َاْلنَّ

ُة التعبير عن محبتنا للنبي � . أ( َكْيِفيَّ

ٌة َوَشَواِهٌد َعَلى ُبُطْوَلتِِه � . ب( َأِدلَّ

س١5 ــ  َما َأُهمُّ َأْخالِق َاْلَرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ .

َة َالَتالَِيَة َحَسَب َزَمِن ُوُقْوِعَهْا َعَلى َالَخْط َاْلَزَمنِِي َأْدَنْاُه	:  س١6ــ أضع اأَلْحَدْاَث َالَتاِرْيِخيَّ

اُء َوَامْلِْعَراُجَوَفاُة اْلَرُسوِل � اإِلرْسَ ــــَة َفْتــــُح َمكَّ

١١ للهجرة8 للهجرة١٠ من البعثة ١3 من البعثة

َاهْلِْجَرُة إىَل َيْثِرَبَبْيَعُة اْلَعَقَبُة اأَلْوىَل

١١ من البعثة

س ١7 ــ أمأُل َاْلَفَراَغ يِف َاجَلْدَوِل َاْلَتاِل: 

َغـْزَوُة َبـــْدٍر

َغــْزَوُة ُأحـٍد
َغْزَوُة َاخَلْنـَدِق

ـَة َفْتــُح َمكَّ

َنَتائُِج َاْلَغـــــْزَوِةَاْلَعاُم َالِذي َوَقَعْت ِفْيِه َســَبُب َاْلَغـــْزَوِة َحـــَدُث ـْ َال
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اأع�ساء اللجنة املكلفة بدرا�سة كتب الجتماعيات وموازنتها للبنني والبنات
يف املرحلتني البتدائية واملتو�سطة ، والتي اأو�ست بهذا الكتاب بعد تعديله.

اأ. عبد الرحمن بن حمد احلزميي ١

اأ .فالح بن �سعيد اخلطيب

اأ . اإ�ســماعيل بن زامل ال�ســـليم

اأ . عبد العزيز بن �سالح املحي�سني

العثمـــان اإبراهيم  بن  على   . اأ 

�ســــبيلي اإبراهيم  بن  في�سل   . اأ 

اخللف حمـــود  بنت  هيــــلة   . اأ 

اأ . �سريفة بنت حممـــــد الطيار

اأ . مزنة بنت حممــــد الثويني

املر�سد العزيز  عبد  بنت  �ســـلوى   . اأ 

اأ . فاطمـــــة بنت منيف احل�سني

اأ . وحـــ�س بنت حمــــود الروقي

اإلدارة العامة للمناهج

اإلدارة العامة لإلرشاف الرتبوي

اإلدارة العامة للمناهج

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم

اإلدارة العامة للتقنيات الرتبوية واملعلوماتية

مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم
مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم

مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم

مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم

مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم

مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم

٢

٣

٤

٥

٦

7

8

9

١0

١١

١٢

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا




