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 مراجعة شاملة فً مادة التربٌة االسالمٌة 

 الفصل الثانً للسنة الخامسة ابتدائً /الجٌل الثانً 

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

).........(←أقسم هللا فً سورة الفجر باألٌام العشر من شهر ذي القعدة  -  

).......(←للوقت اهمٌة كبٌر فً االسالم. -  

......().←سورة الفجر مدنٌة  -  

).......(← ٌمتحن هللا عباده فً الحٌاة بالسراء و الضراء -  

)..........(←نقول عن سورة ما انها مكٌة اذا نزلت على الرسول )ص( فً مكة المكرمة. -  

)........(←عاد هً قبٌلة سٌدنا موسى علٌه السالم  -  

)........(←المسلم ٌشكر هللا تعالى على نعمه الكثٌرة  -  

).......(←ً هللا تعالى االنسان بالشر و المرض فقط ٌبتل -  

).......(←ذكر هللا فً سورة الفجر قصص بعض القوم المكذبٌن لرسل هللا تعالى  -  

)........(←تم ذكر قوم نوح علٌه السالم فً سورة الفجر . -  

).......(←تحدثت سورة الفجر عن الجنة فقط و نعٌمها   -  

 2/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها : 

ه                                    العذابنحتٌختبر هللا االنسان و ٌم  

 اعد هللا تعالى للكافر                                         بالنعمة و الفقر

 اعد هللا للمإمن                                             ٌحسن استعمال المال و انفاقه فً الخٌر

بعث هللا الناس ٌوم القٌامة                              اال ٌوم القٌامةٌ  

المإمن                                لٌحاسبهم على اعمالهم                      

الجنة و نعٌمها                                          الحقٌقةال ٌتذكر الكافر    

 3/ اجب عن االسئلة التالٌة :

:من خالل دراستك و حفظك لسورة الفجر ,اجب عن االسئلة التالٌة   

" و الفجر ............................................................................................:قال هللا تعالى :اكمل  -1  
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......................................................................................................................................

  ....................................................................................................................البالد"

 2 – اشرح الكلمات التالٌة : 

ابتاله =.................................... -...........      /   سوط عذاب =..................... -  

الملك =............................... -التراث =......................................      /   -  

..........ال ٌوثق =...................... -بعاد =.........................................      /  -  

بماذا اقسم هللا فً سورة الفجر ؟ و لماذا؟ -3  

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

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

 

اذكر بعض ما ترشد الٌه سورة الفجر  -4  

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

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

امور رئٌسٌة .اذكرها  3سورة الفجر تتحدث عن -5  

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

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

ذكر هللا فً سورة الفجر ثالثة اقوام كذبوا باهلل و برسله. من هم ؟ وماذا حل بهم؟ -6  

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

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

ٌة و كٌف كان رد فعل البشر ؟ واسند اجابتك باالذكر هللا فً سورة الفجر ابتالءه لعباده .أذكر هذه االبتالءات  -7

 الكرٌمة التً تدل على ذلك 

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

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

..............................................................................................................................  
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 4/ اربط كل كلمة بمعناها : 

اوزوا الحد فً الظلمذات العماد                                            تج  

 االوتاد                                                اصبح فقٌرا

 طغوا                                                  االبنٌة الكبٌرة و القوٌة بؤعمدتها

لبناٌاتفقدر علٌه رزقه                                     االعمدة القوٌة التً تشد الٌها ا  

 لبالمرصاد                                            ٌراقب اعمالهم دون غفلة

 5/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

)........(←للتعاون اهمٌة تعود بالخٌر على المجتمع و الفرد  -  

).......(←بٌن افراد المجتمع  التعاون ٌنشر العداوة و االنانٌة -  

)..........(←ترتٌب المنزل ال ٌعتبر تعاونا  مساعدة االم فً -  

)........(←التعاون ٌساعد على اختصار وقت العمل  -  

)........(←المجتمعات المتعاونة متقدمة  -  

)......(←ٌستطٌع االنسان ان ٌعٌش وحٌدا  -  

)......(←بالتعاون ٌنال االنسان رضا هللا و محبته  -  

)......( ←اون حث االسالم المسلمٌن على التع -  

 6/ ارٌط كل جملة بما ٌناسبها  : 

 تعاون الناس على البر                        ٌإدي الى نجاحهم

 تعاون الجٌران مع بعضهم                   من عوامل ازدهار المجتمع و تقدمه

 تعاون التالمٌذ مع المعلم                    ٌنشر المحبة بٌنهم 

 7/ وضعٌه إدماجٌه: 

جعل هللا التعاون نابعا من االٌمان به ألنه الدافع الحقٌقً لكل عمل عظٌم و مفٌد فهو الحبل الذي ٌصلك بخالقك لٌرضى 

 عنك و ٌغفر لك و تعاون االفراد و الجماعات ٌجعلهم أقوٌاء و متماسكٌن .

:من خالل السند و اعتمادك على معلوماتك السابقة اجب عن األسئلة التالٌة   

ما هو تعرٌفك للتعاون؟ -  

اذكر البعض من اهمٌة)اثار( التعاون ؟سواء على حٌاة الفرد او المجتمع ككل -  
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اذكر بعض االمثلة عن التعاون  -  

فً راٌك ما الذي ٌدفعنا الى فعل الخٌر ؟ -  

ما الذي ٌجعلنا نهمل او نضٌع الفرص لفعل الخٌر ؟ -  

استشهد بحدٌث او اٌة تتحدث عن التعاون. -  

 8/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

).........(←نٌل الرضا من اثار االستقامة  -  

)........(←التمسك بالدٌن هو ملخص لتعرٌف االستقامة. -  

)........(←ٌؤمرنا هللا تعالى بالثبات و الدوام غلى فعل العبادات . -  

)........(←االستقامة تكون بالقول فقط. -  

).......(←ر على حٌاة الفرد و المجتمع لٌس لالستقامة اي اث -  

)........(←االخالق الحسنة تنشر المحبة و التعاون بٌن الناس  -  

).......(←اقابل السٌئة بالسٌئة  -  

).......(←ال اعفو عمن ظلمنً بل انتقم منه  -  

).......(←كتمان الغضب من االستقامة . -  

).......(←من اساء معاملتً انتقم منه. -  

 - 9/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها : 

 االستقامة                        بالثبات على الطاعات 

 ٌؤمرنا هللا تعالى                   تكون بالفعل و القول 

ضبط النفس.....–امثلة عن االستقامة              العفو   

 11/ وضعٌة إدماجٌه :

ٌكفً ان نقول اننا مإمنون , بل علٌنا ان نصلح من سلوكنا و معاملتنا مع الناس ٌبٌن هللا لنا فً القران الكرٌم انه ال 

عند ذلك تبشرنا المالئكة بالجنة و ٌنصرنا هللا تعالى فً الدنٌا و االخرة .فلٌس هناك افضل للمسلم من الدعوة الى هللا 

 و عمل الخٌر.

:التالٌةمن خالل السند  و من خالل معلوماتك السابقة اجب عن االسئلة   

ماذا ٌمكنك ان تخبرنا عن االستقامة ؟ و هل لها اثر على حٌاة الفرد و المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ؟ -  
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استشهد بؤٌة او حدٌث لتدعٌم اجاباتك  -  

 11/ صنف فً الجدول السلوكات التالٌة:

الصدق فً  –اعدة االخرٌن مس –كتم الغٌظ  –التعاون  –التجسس  –العفو عند المقدرة  –االنانٌة  –احتقار الناس  -

اقراض –بٌع بضاعة فاسدة  –زٌارة المرٌض  –اعانة المحتاجٌن  –التعاون على تنظٌف الحً  –الكسل  –القول 

داء الواجبات نحو اسرتكأ –المال للمحتاج   

لفآسلوك حسن ٌنشر المحبة و الت   سلوك سٌئ ٌنشر العداوة و البغضاء 

  
 
 
 
 

 

 12/ امأل الفراغات بالكلمات المناسبة :

تقهره –المصائب  –االسالم  –الواحد  –التعاون  –المجتمع   

ٌحرص ......................على أن ٌكون ................متماسكا حٌث ٌنعم أفراده فٌه ب................و المحبة  -  

تغلبه................. فٌكون فٌه كالجسد .................القوي الذي ال .................الحوادث و  

 13/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

)........(←لٌس لألسرة اي دور فً صالح المجتمع  -  

).......(←لكل انسان واجبات نحو اسرته  -  

)........(←من صفات االسر المتماسكة االنانٌة و الكراهٌة بٌن افرادها. -  

).......(←نة.كان رسول هللا )ص( ٌعامل اسرته معاملة حس -  

).........(←التلمٌذ المسلم ٌحب اسرته و ٌحترمها . -  

)........(←المجتمع عبارة عن مجموعة من االسر . -  

).......(←ٌكتسب االنسان صفاته من اسرته . -  

)......(←أسرة متحدة و متماسكة تساوي مجتمع سلٌم.-  

).......(←طاعة الوالدٌن عبادة. -  
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 - 14/ وضعٌة ادماجٌة :

االسرة هً مهد االنسان ,ٌترعرع فً احضانها و ٌكتسب منها صفاته و تعتبر االسرة هً نواة المجتمع ,فالمجتمع -

 هو عبارة عن مجموعة اسر .

:من خالل قراءتك للسند اجب عن االسئلة التالٌة  

هل لألسرة دور فً صالح او فساد المجتمع ؟بٌن ذلك؟ -  

ألسرته ؟استشهد بحدٌث شرٌف كٌف كانت معاملة الرسول )ص(  -  

باعتبارك فرد من االسرة .ما هو واجبك نحوها -  

نحو والدٌك؟ربط هللا تعالى بٌن عبادته و االحسان الى الوالدٌن . ما هو واجبك  -  

اذكر بعض االعمال و الواجبات التً تقوم بها فتحل السعادة على والدٌك و اسرتك و مجتمعك -  

 15/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها :

 تعاون االفراد و الجماعات                            ألنه الدافع الحقٌقً لكل عمل عظٌم

 تعاون التالمٌذ مع المعلم                               ٌجعلهم اناس اقوٌاء متماسكٌن

 تعاون الجٌران مع بعضهم                           ٌإدي بهم الى النجاح

التؤخً التعاون نابعا من االٌمان به                 ٌنشر المحبة و جعل هللا  

 16/اكمل بنا ٌناسب : 

العلم–ستر  –هللا  –الكربة  –المعسر   

من افعال الخٌر تنفٌس ..................و التٌسٌر على ..................و...............المسلم و طلب ...............و 

..................تعالى.ذكر .........  

 17/ اقرأ, فكر ثم اربط :

 علمنا الرسول )ص(                                ٌنشر المحبة 

 تعاون الناس على البر                              فً طاعة هللا تعالى

 رغبنا رسول هللا )ص(                            ٌجعلهم اقوٌاء و متماسكٌن

الجٌران مع بعضهم                        الحالل و الحرام تعاون  

 18/ اكمل الفراغات بما ٌناسب :

 تكون االسرة ................اذا انتشرت بٌن افرادها .................و.....................و..................
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كان رسول هللا )ص( ٌعامل اسرته ......................... -  

 19/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←علً بن ابً طالب اكبر اوالد ابً طالب عم الرسول )ص(  -  

)........(←امن علً بن ابً طالب و عمره عشرون عاما.  -  

).......(←صاحب علً بن ابً طالب كرم  هللا وجهه الرسول )ص( فً هجرته الى المدٌنة .  -  

..........(←م هللا وجهه مرجعا للمسلمٌن فً احكام الشرٌعة كان علً بن ابً طالب كر -  

).......(←تزوج علً بن ابً طالب من رقٌة بنت رسول هللا )ص(.  -  

).......(←نقرن اسم علً بن ابً طالب بكرم هللا وجهه ألنه كان كرٌم الخلق -  

).......(←شهد علً بن ابً طالب عدة غزوات مع رسول هللا )ص(  -  

عند هجرة الرسول الى المدٌنة).......( امانات قرٌشلرسول )ص( عمر بن الخطاب رضً هللا عنه برد كلف ا-  

)........(←من بٌن المبشرٌن بالجنة علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه. -  

)........(←لم ٌكن علً بن ابً طالب من الخلفاء الراشدٌن . -  

).......(←مات علً بن ابً طالب مقتوال . -  

 21/ سطر االجابات الصحٌحة : 

الحكمة -الضعف   -العلم   –بالذكاء  :عرف علً بن ابً طالب  -  

علً بن ابً طالب –عمر بن الخطاب   -عثمان بن عفان    :فً لٌلة هجرة الرسول )ص( نام فً مكانه  -  

ً هللا عنهم()رض عثمان بن عفان –ابو بكر الصدٌق  –علً بن ابً طالب  :رابع الخلفاء الراشدٌن -  

فاطمة الزهراء )رضً هللا عنهم( –زٌنب  –رقٌة  :تزوج علً بن ابً طالب من   

سنة  21 –خمس سنوات  -سنوات   11 :امن علً بن ابً طالب عندما كان عمره  -  

 21/ وضعٌة ادماجٌة : 

قد ترك بعض االقوال  , و القوة الشجاعةو  بالذكاءعرف  الحكمة. كمار بالعلم و اشتههو الخلٌفة الراشد الرابع 

و االشعار. و هو احد العشرة المبشرٌن بالجنة دون ان ننسى انه اول طفل دخل لإلسالم, زوجه الرسول من المؤثور 

 احدى بناته

هل عرفته؟  اسمه مقرون بعبارة "كرم هللا وجهه"  

:من خالل السند و من خالل معلومات السابقة اجب عن االسئلة التالٌة  
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صحابً الذي نتكلم عنه فً السند و لماذا اسمه مقرن بتلك العبارة؟من هو ال  -  

؟و من هً زوجته؟كٌف كانت عالقته بالرسول )ص( -  

تحدث عن بعض صفاته و كٌف كانت وفاته؟ -  

 22/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

).....(←الغاشٌة من اسماء ٌوم القٌامة -  

).......(←اٌة  27سورة الغاشٌة سورة مكٌة و عدد آٌاتها  -  

).......(←المسلم ٌإمن بٌوم القٌامة-  

).......(←فئات من الناس فً ٌوم القٌامة. 3تحدث سورة الغاشٌة عن  -  

).......(←ذكر فً سورة الغاشٌة بعض مظاهر تبٌن قدرة هللا تعالى. -  

).......(←ضرٌع هً شجرة فً الجنة. -  

.......()←نمارق معناها كإوس غاٌة فً الجمال . -  

).......(←العذاب مصٌر الكفار ٌوم القٌامة . -  

)..........(←من اكل اهل النار طعاما كثٌر الشوك ال ٌشبع الجائع و ال ٌقوي الضعٌف. -  

 23/ اربط كل كلمة بمعناها: 

 ناصٌة                         مفرقة فً المجالس 

تحمل اشواكا الغٌة                         هً شجرة فً جهنم  

 مبثوثة                      متعبة بسبب العذاب الذي اصابها

 ضرٌع                     الكالم الفاحش و الصراخ و الشجار

 24/ وضعٌة ادماجٌة:

 لك جدة  ارادت ان تحفظ سورة الغاشٌة لكنها ال تعرف القراءة لهذا طلبت منك ان تستعرضها امامها 

نك ان تشرح لها معانٌها لكً ٌسهل علٌها حفظها و فهمها لكن قبل ذلك طلبت م  

  :من خالل السند اجب عن االسئلة التالٌة 

 ماذا تعرف عن سورة الغاشٌة ؟

؟ وهل ذكر فٌها بعض مظاهر قدرة هللا تعالى؟ من هم الفئات التً تحدثت عنهم السورة  
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 25/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).....(←ٌرٌدون الحج.المسلمٌن مكة هو و قدم رسول هللا )ص( الى  -  

).......(←للهجرة 8وضع صلح الحدٌبٌة فً السنة الثامنة  -  

).......(←قبلت قرٌش السماح للرسول )ص( و من معه من المسلمٌن بدخول مكة. -  

).........(←الهدنة معناتها االتفاق على الحرب  -  

)........(←سنوات. 11كانت مدة العهدة  -  

)........(←ن اهم شروط الهدنة اال تكون هناك خٌانة بٌن الطرفٌن م -  

)........(←و من معه بالدخول الى مكة لكن بشرط ترك دٌنهمللرسول تدعو المعاهدة الى السماح  -  

)........(←الرسول )ص( فً قبٌلة الخزرج عند القدوم الى العمرة.توقف  -  

 -26/ اربط كل عٌارة بما ٌناسبها :

صلح الحدٌبٌة فً السنة                            من شروط المعاهدةوقع   

 الهدنة                                                     السادسة للهجرة

 فتح مكة                                                  اتفاق على عدم االقتتال

السنة الثامنة للهجرة                اال تكون هناك خٌانة بٌن الطرفٌن       

 27/ وضعٌة ادماجٌة:

اعلن الرسول )ص( انه ٌرٌد المسٌر الى مكة ألداء العمرة و فرح المسلمون بزٌارة الكعبة و كان اشدهم فرحا 

المهاجرون الذٌن اشتد شوقهم الى دٌارهم .و سار الرسول )ص( بؤلف و خمسمئة من المهاجرٌن و االنصار ال 

ن من االت الحرب اال السٌوف.ٌحملو  

:من خالل قراءتك للسند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة  

و لماذا فرح المسلمون بذلك؟ لماذا قدم الرسول )ص( الى مكة؟ -  

 و ما هً الخطوات التً قام الرسول )ص( قبل الوصول الى ما الدلٌل على ان المسلمٌن لم ٌكونوا ٌرٌدون الحرب؟ -

 مكة؟

كٌف كان رد فعل قرٌش من قدوم الرسول معتمرا و من معه؟ -  

ماذا كان مطلب قرٌش و ماذا عقد الرسول بٌنه و بٌن قرٌش ؟ و ما هً اهم الشروط -  

التً نزلت على رسولنا الكرٌم تبشره بالنصر  من سورة الفتح  اكتب اآلٌات -  
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 28/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←السنة السادسة للهجرة فتح مكة تم فً -  

).......(←للهجرة 8نقضت قرٌش صلح الحدٌبٌة فً سنة  -  

)......(←دخل الرسول الى مكة مع جٌش كبٌر  -  

).......(←دخل الرسول الى مكة و له نٌة االنتقام من قرٌش. -  

).......(←االسالم دٌن  تسامح و رحمة. -  

).......(←سٌئة.المسلم ٌنتقم و ٌقابل السٌئة بال -  

)......(←اصنام. 3كان فً الكعبة  -  

).......(←امر الرسول )ص( بتحطٌم كل االصنام التً حول الكعبة او بداخلها. -  

).......(←طرد الرسول )ص( مشركً قرٌش و انتقم منهم. -  

)........(←سامح الرسول )ص( اهل قرٌش و اعطى لهم االمان و السلم. -  

 29/ وضعٌة ادماجٌة:

و من شروطه اال تكون هناك سنوات  11و كانت مدته عقد الرسول )ص( مع قرٌش صلحا عرف بصلح الحدٌبٌة 

 خٌانة بٌن الطرفٌن لكن قرٌش نقضت العهد عندما اعتدت على بعض من تحالف مع الرسول )ص(

:من خالل السند و اٌضا اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة  

منة للهجرة توجه الرسول )ص( الى مكة هل كان وحده ؟ ولماذا؟فً السنة الثا -  

الرسول )ص( لفتح مكة؟ما هً الخطة التً اعتمدها  -  

كٌف دخل الرسول )ص( الى مكة؟ و ماذا صنع )ماذا فعل (؟ -  

ماذا قال الرسول )ص( لقرٌش عندما انتصر علٌهم؟ -  

ما هو الدرس الذي اعطاه الرسول )ص( عند فتحه مكة؟-  

 31/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←اجبر االسالم غٌر المسلمٌن بالدخول فٌه. -  

)........(←كان رسول هللا )ص( اصدق الناس حدٌثا واشرفهم قدرا  -  

)........(←فً االسالم ٌوجد فرق فً التعامالت مع غٌر المسلمٌن.  -  

-  
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 31/ وضعٌة ادماجٌة:

لغٌر المسلمٌن و لم ٌجبرهم على الدخول فً االسالم و اعطاهم خٌارات فً حال رغبوا  اعطى االسالم حرٌة الدٌن

انفرد نبٌنا محمد )ص( بمٌزات خلقٌة خصه هللا تعالى بها  قال هللا تعالى)وانك لعلى خلق  العٌش فً الدولة االسالمٌة.

 عظٌم(

:ةمن خالل السند و من خالل مكتسباتك القبلٌة اجب عن االسئلة التالٌ  

كٌف كان ٌتعامل الرسول )ص( مع غٌر المسلمٌن؟ -  

ل سٌدنا محمد )ص(خصااذكر البعض من  -  
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  الحلول 

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

اقسم هللا فً سورة الفجر باألٌام العشر من شهر (خ)←أقسم هللا فً سورة الفجر باألٌام العشر من شهر ذي القعدة  -

حجة.ذي ال  

( ص)←للوقت اهمٌة كبٌر فً االسالم. -  

سورة الفجر مكٌة (خ)←سورة الفجر مدنٌة  -  

(ص )←ٌمتحن هللا عباده فً الحٌاة بالسراء و الضراء  -  

(ص)←نقول عن سورة ما انها مكٌة اذا نزلت على الرسول )ص( فً مكة المكرمة. -  

قبٌلة قوم سٌدنا هود علٌه السالم.عاد هً  (خ )←عاد هً قبٌلة سٌدنا موسى علٌه السالم  -  

(ص)←المسلم ٌشكر هللا تعالى على نعمه الكثٌرة  -  

  االبتالء معناه االختبار و هللا ٌختبر عباده فً السراء و الضراء(خ )←ٌبتلً هللا تعالى االنسان بالشر و المرض فقط  -

(ص)← ذكر هللا فً سورة الفجر قصص بعض القوم المكذبٌن لرسل هللا تعالى -  

م ٌتم ذكر قوم نوح علٌه السالم فً سورة الفجرل (خ )←تم ذكر قوم نوح علٌه السالم فً سورة الفجر . -  

نعٌمها و اٌضا عن الجحٌم و سورة الفجر عن الجنة و  تتحدث(خ)←تحدثت سورة الفجر عن الجنة فقط و نعٌمها   -

. عذابه  

 2/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها : 

ه                                    العذابنحتنسان و ٌمٌختبر هللا اال  

 اعد هللا تعالى للكافر                                         بالنعمة و الفقر

 اعد هللا للمإمن                                             ٌحسن استعمال المال و انفاقه فً الخٌر

القٌامة                              اال ٌوم القٌامةٌبعث هللا الناس ٌوم   

المإمن                                لٌحاسبهم على اعمالهم                      

الجنة و نعٌمها                                 الحقٌقة ال ٌتذكر الكافر  

 3/ اجب عن االسئلة التالٌة :

:رة الفجر ,اجب عن االسئلة التالٌة من خالل دراستك و حفظك لسو  
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 2 – اشرح الكلمات التالٌة : 

.اختبره ابتاله = -/      انواع شدٌدة من العذاب  سوط عذاب = -  

هم المالئكة الذٌن خلقهم هللا من نورالملك = -/        المٌراث                          التراث = -  

.ال ٌشد بالسالسلال ٌوثق = -/       وم هود علٌه السالمعاد اسم قبٌلة عربٌة و هم قبعاد = -  

اقسم هللا تعالى فً سورة الفجر باألٌام العشر االوائل من شهر ذي  بماذا اقسم هللا فً سورة الفجر ؟ و لماذا؟ -3

  عظٌم و كثٌر عند هللا  الحجة و الساعات االولى من النهار لما لها من فضل

:ما ترشد الٌه السورة  ←سورة الفجر اذكر بعض ما ترشد الٌه  -4  

الساعات االولى من النهار و العشر االولى من شهر ذي الحجة فضل عظٌم عند هللا  -  

التؤكٌد على اهمٌة الوقت فً االسالم ألن هللا اقسم به فً سور كثٌرة من القران -  

.صواب و ٌستفٌد من ذلك.و ال الخطؤفً معرفة التارٌخ القدٌم و الحدٌث حتى ٌعرف  ٌجتهدالمسلم  -  

هللا ٌمتحن عباده فً الحٌاة بالسراء و الضراء. -  

الحث على شكر هللا تعالى على نعمه  و الصبر على المكاره. -  

االٌمان بؤن هللا تعالى ٌحاسب االنسان على اقواله و افعاله ٌوم القٌامة. -  

  ) لٌس من الضروري ان ٌذكرهم كلهم(

امور رئٌسٌة .اذكرها  3سورة الفجر تتحدث عن -5  

:تحدثت سورة الفجر عن ثالثة امور اساسٌة   

 فرعون و بٌان ما حل بهم من عذاب و دمارذكر قصص بعض االمم المكذبٌن لرسل هللا كقوم عاد و ثمود و قوم  -1

 بسبب طغٌانهم

بٌعة االنسان فً حبه الشدٌد بٌان سنة هللا فً ابتالء العباد فً هذه الحٌاة بالخٌر و الشر و الغنى و الفقر و ط -2

  للمال.

ل النفس الشرٌرة و النفس آاالخرة و أهوالها و شدائدها و انقسام الناس ٌوم القٌامة الى سعداء و أشقٌاء و بٌان م -3

 الكرٌمة الخٌرة.

ذكر هللا فً سورة الفجر ثالثة اقوام كذبوا باهلل و برسله. من هم ؟ وماذا حل بهم؟ -6  

ي بعث لهم هللا سٌدنا هود و قوم ثمود الذي ارسل هللا لهم سٌدنا صالح و اٌضا ذورة الفجر قوم عاد الفً سذكر هللا  -

و اعراضهم عن  و تكذٌبهم للرسل  قوم فرعون الذي ارسل لهم هللا سٌدنا موسى  و قد اهلكهم هللا بسبب ظلمهم

 االٌمان و افسادهم فً االرض 
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 باآلٌةذكر هللا فً سورة الفجر ابتالءه لعباده .أذكر هذه االبتالءات و كٌف كان رد فعل البشر ؟ واسند اجابتك  -7

ان اكرام هللا له فً الدنٌا و  ٌظن  ٌختبر هللا عباده بالنعمة او بالفقر حٌث ان االنسان ← الكرٌمة التً تدل على ذلك 

ه منه و ٌظن ان هذه الحالة مستمرة و ال تزول انعامه علٌه ٌدل على كرامته عنده و قرب  

 )فؤما االنسان اذا ما ابتاله .....................ربً أكرمنً (

  و اذا ما قدر علٌه رزقه اي اصبح فقٌرا فٌقول ان هذه اهانة من هللا له )و اما اذا ما ابتاله ............ ربً اهنن(-

 4/ اربط كل كلمة بمعناها : 

اد                                            تجاوزوا الحد فً الظلمذات العم  

 االوتاد                                                اصبح فقٌرا

 طغوا                                                  االبنٌة الكبٌرة و القوٌة بؤعمدتها

االعمدة القوٌة التً تشد الٌها البناٌات                   فقدر علٌه رزقه                    

 لبالمرصاد                                            ٌراقب اعمالهم دون غفلة

 5/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

(ص )←للتعاون اهمٌة تعود بالخٌر على المجتمع و الفرد  -  

التعاون ٌنشر المحبة و الثقة بٌن افراد المجتمع(خ)←بٌن افراد المجتمع التعاون ٌنشر العداوة و االنانٌة  -  

مساعدة االم فً ترتٌب المنزل نوع من انواع التعاون(خ)←مساعدة االم فً ترتٌب المنزل ال ٌعتبر تعاونا  -  

(ص)←التعاون ٌساعد على اختصار وقت العمل  -  

(ص)←المجتمعات المتعاونة متقدمة  -  

ال ٌستطٌع ان ٌعٌش االنسان وحٌدا(خ)←سان ان ٌعٌش وحٌدا ٌستطٌع االن -  

(ص)←بالتعاون ٌنال االنسان رضا هللا و محبته  -  

( ص)←حث االسالم المسلمٌن على التعاون  -  

 6/ ارٌط كل جملة بما ٌناسبها  : 

 تعاون الناس على البر                        ٌإدي الى نجاحهم

م                   من عوامل ازدهار المجتمع و تقدمهتعاون الجٌران مع بعضه  

 تعاون التالمٌذ مع المعلم                    ٌنشر المحبة بٌنهم
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 7/ وضعٌه إدماجٌه: 

جعل هللا التعاون نابعا من االٌمان به ألنه الدافع الحقٌقً لكل عمل عظٌم و مفٌد فهو الحبل الذي ٌصلك بخالقك لٌرضى 

لك و تعاون االفراد و الجماعات ٌجعلهم أقوٌاء و متماسكٌن ..عنك و ٌغفر   

التعاون هو شكل من اشكال المساعدة التً ٌقدمها الناس لبعضهم البعض من اجل الوصول لهدف معٌن و هو بذلك 

:و للتعاون اهمٌة و اثر كبٌر على الفرد او على المجتمع مثل , د عن االنانٌةٌبع  

3لمحبة و الثقة بٌن الناس و ٌجعلهم ٌعٌشون فً طمؤنٌنة و سعادةالتعاون ٌنشر ا -  

فً التعاون اختصار للوقت و الجهد و ٌساهم فً انجاز االعمال فً وقت قصٌر و بجودة عالٌة -  

التعاون ٌجعل الناس ٌدا واحدة -بٌن افراد المجتمع  زٌادة الترابط و التآخً  -  

ٌشعر الفرد بمكانته فً المجتمع و ٌشجعه على معاونة الغٌر. – ٌنال الفرد رضى هللا و ٌفوز بالجنة. -  

ٌعلم التعاون االشخاص على تحمل المسإولٌة. -  

 ٌقلل التعاون من الشعور باألنانٌة و الوحدة و االنعزال.

التعاون فً نشر االسالم و تعالٌمه- :ومن االمثلة عن التعاون نجد  

االغراض الثقٌلة عنه. مساعدة كبٌر السن فً قطع الشارع و حمل -  

تعاون االب و االم على تربٌة االبناء تربٌة صالحة –التعاون فً جمع التبرعات و اعطائها للفقراء  -  

تعاون الطالب فً مجال الدراسة –مساعدة االم فً ترتٌب البٌت و المحافظة على ابقائه نظٌفا  -  

مساعدة الجٌران و قضاء حوائجهم-التعاون فً دفع االذى عن الناس . –شخص ضائعا  مساعدة -  

االقتداء بنبٌنا محمد )ص( و اصحابه رضً هللا عنهم –التسابق لفعل الخٌر  - :ومن االسباب التً تدفعنا لفعل الخٌر   

تقوٌة العالقات بٌننا و بٌن هللا تعالى–نشر المحبة بٌن افراد المجتمع  -  

ن و على حب فعل الخٌر )تربٌة االوالد(تعوٌد االطفال على التعاو –التغلب على الشٌطان  -  

:اما الذي ٌجعلنا نضٌع الفرص لفعل الخٌر فهً كثٌر نذكر منها  

سلبٌة االنسان و طرٌقة تفكٌره. –عدم التعود على التعاون  –الكراهٌة  –الحقد  –التهاون  –الكسل  –* السهو -  

    ٌكتب الحدٌث او اآلٌة التً درسها 

 8/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

(ص )←نٌل الرضا من اثار االستقامة  -  

(ص)←التمسك بالدٌن هو ملخص لتعرٌف االستقامة. -  
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(ص)←ٌؤمرنا هللا تعالى بالثبات و الدوام غلى فعل العبادات . -  

االستقامة تكون بالقول و الفعل  (خ)←االستقامة تكون بالقول فقط. -  

لالستقامة اثر كبٌر على حٌاة الفرد او المجتمع .(خ )←المجتمع  لٌس لالستقامة اي اثر على حٌاة الفرد و -  

(ص)←االخالق الحسنة تنشر المحبة و التعاون بٌن الناس  -  

اقابل السٌئة بالحسنة  (خ)←اقابل السٌئة بالسٌئة  -  

المسلم ٌعفو عمن ظلمه و ٌسامحه.(خ )←ال اعفو عمن ظلمنً بل انتقم منه  -  

(ص)←قامة .كتمان الغضب من االست -  

المسلم ٌقابل السٌئة بالحسنة (خ)←من اساء معاملتً انتقم منه. -  

 - 9/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها : 

 االستقامة                        بالثبات على الطاعات 

 ٌؤمرنا هللا تعالى                   تكون بالفعل و القول 

ضبط النفس.....–و امثلة عن االستقامة              العف  

 11/ وضعٌة إدماجٌه :

ٌبٌن هللا لنا فً القران الكرٌم انه ال ٌكفً ان نقول اننا مإمنون , بل علٌنا ان نصلح من سلوكنا و معاملتنا مع الناس 

هللا  عند ذلك تبشرنا المالئكة بالجنة و ٌنصرنا هللا تعالى فً الدنٌا و االخرة .فلٌس هناك افضل للمسلم من الدعوة الى

 و عمل الخٌر.

ٌؤمرنا هللا بالثبات و الدوام على فعل الطاعات و االستقامة و االعتدال فً حٌاتنا و اعمالنا و ٌنهانا عن الطغٌان .فاهلل 

العفو عن  :ال ٌغفل على اعمال عباده و ال ٌخف عنه شًء .االستقامة تكون بالفعل و القول و من االمثلة عن االستقامة

كتمان الغٌظ .......... –فس ضبط الن–الناس   

نٌل رضا هللا  –الطمؤنٌنة و السكٌنة  –مغفرة الذنوب  :لالستقامة اثار على حٌاة الفرد و على المجتمع الذي ٌعٌش فٌه

بث الطمؤنٌنة بٌن  –انتشار مظاهر الخٌر و تناقص مظاهر الشر  -النجاح فً الدنٌا و االخرة –دخول الجنة –تعالى 

)ٌكتب الحدٌث او اآلٌة التً درسها(نٌل محبة الناس و احترامهم.........  -من و السالم فً المجتمعالناس و نشر اال  

 11/ صنف فً الجدول السلوكات التالٌة:

الصدق فً  –مساعدة االخرٌن  –كتم الغٌظ  –التعاون  –التجسس  –العفو عند المقدرة  –االنانٌة  –احتقار الناس  -

اقراض –بٌع بضاعة فاسدة  –زٌارة المرٌض  –اعانة المحتاجٌن  –ن على تنظٌف الحً التعاو –الكسل  –القول 

داء الواجبات نحو اسرتكأ –المال للمحتاج   
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لفآسلوك حسن ٌنشر المحبة و الت   سلوك سٌئ ٌنشر العداوة و البغضاء 

مساعدة  -كتم الغٌظ-التعاون –العفو عند المقدرة 
اون على تنظٌف الحً التع –الصدق فً القول  -االخرٌن

اقراض المال  –زٌارة المرٌض  –اعانة المحتاجٌن  –
اداء الواجبات نحو اسرتك –للمحتاج   

بٌع بضاعة  –الكسل –االنانٌة التجسس  -احتقار الناس
  -فاسدة 

 

 12/ امأل الفراغات بالكلمات المناسبة :

تقهره –المصائب  –االسالم  –الواحد  –التعاون  –المجتمع   

و المحبة التعاون متماسكا حٌث ٌنعم أفراده فٌه بالمجتمع على أن ٌكون االسالم حرص ٌ -  

المصائب. الحوادث و تغلبهتقهره القوي الذي ال الواحد فٌكون فٌه كالجسد   

 13/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

اذا صلحت االسرة صلح المجتمع كله.(خ )←لٌس لألسرة اي دور فً صالح المجتمع  -  

(ص )←لكل انسان واجبات نحو اسرته  -  

االسرة المتماسكة تكون متعاونة و متحابة و (خ )←من صفات االسر المتماسكة االنانٌة و الكراهٌة بٌن افرادها. -

 الكبٌر ٌعطف على الصغٌر و الصغٌر ٌحترم الكبٌر و اطاع االوالد االباء و االمهات و اذى كل واحد دوره.

(ص )←عامل اسرته معاملة حسنة.كان رسول هللا )ص( ٌ -  

(ص)←التلمٌذ المسلم ٌحب اسرته و ٌحترمها . -  

(ص)←المجتمع عبارة عن مجموعة من االسر . -  

(ص)←ٌكتسب االنسان صفاته من اسرته . -  

(ص)←أسرة متحدة و متماسكة تساوي مجتمع سلٌم.-  

(ص)←طاعة الوالدٌن عبادة. -  

 15/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها 

 تعاون االفراد و الجماعات                            ألنه الدافع الحقٌقً لكل عمل عظٌم

 تعاون التالمٌذ مع المعلم                               ٌجعلهم اناس اقوٌاء متماسكٌن

 تعاون الجٌران مع بعضهم                           ٌإدي بهم الى النجاح

اون نابعا من االٌمان به                 ٌنشر المحبة و التؤخًجعل هللا التع  
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 16/اكمل بنا ٌناسب : 

العلم–ستر  –هللا  –الكربة  –المعسر   

تعالى.هللا و ذكر العلم المسلم و طلب ستر والمعسر و التٌسٌر على الكربة من افعال الخٌر تنفٌس   

 17/ اقرأ, فكر ثم اربط :

ٌنشر المحبة                            علمنا الرسول )ص(       

 تعاون الناس على البر                              فً طاعة هللا تعالى

 رغبنا رسول هللا )ص(                            ٌجعلهم اقوٌاء و متماسكٌن

 تعاون الجٌران مع بعضهم                        الحالل و الحرام

 18/ اكمل الفراغات بما ٌناسب :

.االحتراموالمحبة و التعاوناذا انتشرت بٌن افرادها متماسكة تكون االسرة   

.معاملة حسنة كان رسول هللا )ص( ٌعامل اسرته  -  

 19/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

ابً طالب كان علً بن ابً طالب اصغر اوالد (خ)←علً بن ابً طالب اكبر اوالد ابً طالب عم الرسول )ص(  -  

من علً بن ابً طالب و عمره لم ٌتجاوز العاشرة من عمرهآ(خ )←امن علً بن ابً طالب و عمره عشرون عاما.  -  

هجرة  بقً فترة بمكة بعد (خ)←صاحب علً بن ابً طالب كرم  هللا وجهه الرسول )ص( فً هجرته الى المدٌنة .  -

التً كانت عند رسول هللا )ص(. الرسول )ص( الى المدٌنة المنورة لٌرد امانات قرٌش  

(ص)←كان علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه مرجعا للمسلمٌن فً احكام الشرٌعة  -  

تزوج علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه من فاطمة  (خ)←تزوج علً بن ابً طالب من رقٌة بنت رسول هللا )ص(.  -

.بنت الرسول )ص( الزهراء رضً هللا عنها  

نقول كرم هللا وجهه ألنه لم ٌسجد لصنم قط(خ)←هللا وجهه ألنه كان كرٌم الخلق نقرن اسم علً بن ابً طالب بكرم -  

(ص )←شهد علً بن ابً طالب عدة غزوات مع رسول هللا )ص(  -  

(خهجرة الرسول الى المدٌنة) ا عند امانات قرٌش كلف الرسول )ص( عمر بن الخطاب رضً هللا عنه برد -  

هللا وجهه برد امانات قرٌش التً كانت عنده  كرمكلف الرسول )ص( علً بن ابً طالب   

(ص)←من بٌن المبشرٌن بالجنة علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه. -  

كان علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه رابع الخلفاء الراشدٌن (خ)←لم ٌكن علً بن ابً طالب من الخلفاء الراشدٌن . -  
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الخوارج و اسمه عبد الرحمن بن ملجم ٌد احد و قد قتل على(ص)←مات علً بن ابً طالب مقتوال . -  

 21/ سطر االجابات الصحٌحة : 

 - عرف علً بن ابً طالب : بالذكاء – العلم  - الضعف  - الحكمة

 - فً لٌلة هجرة الرسول )ص( نام فً مكانه : عثمان بن عفان   - عمر بن الخطاب  – علً بن ابً طالب

 - رابع الخلفاء الراشدٌن: علً بن ابً طالب – ابو بكر الصدٌق – عثمان بن عفان )رضً هللا عنهم(

 تزوج علً بن ابً طالب من : رقٌة – زٌنب – فاطمة الزهراء )رضً هللا عنهم(

 - امن علً بن ابً طالب عندما كان عمره : 11 سنوات  - خمس سنوات – 21 سنة 

 21/ وضعٌة ادماجٌة : 

قد ترك بعض االقوال المؤثور  القوة ,الحكمة. كما عرف بالذكاء و الشجاعة و بالعلم و اشتهرهو الخلٌفة الراشد الرابع 

و االشعار. و هو احد العشرة المبشرٌن بالجنة دون ان ننسى انه اول طفل دخل لإلسالم, زوجه الرسول من احدى 

 بناته

 اسمه مقرون بعبارة "كرم هللا وجهه"  هل عرفته؟

و قد ضمه و هو اصغر اوالد ابً طالب عم رسول هللا )ص(  جههرم هللا ود عن علً بن ابً طالب كٌتحدث السن -

ه أبً طالب و بقً عنده الى ان اختار هللا محمدا رسوال و نبٌا و اقترن كثرة أوالد عمسٌدنا محمد )ص( الى عائلته ل

عمره لم ٌتجاوز  اسمه بالعبارة "كرم هللا وجهه" ألنه لم ٌسجد لصنم فً حٌاته. امن برسول هللا )ص( و صدقه و

 العاشرة من عمره و هو احد المبشرٌن العشرة بالجنة.

كان علً بن ابً طالب ٌحب الرسول )ص( و كان رسول هللا )ص( ٌحبه كثٌرا فزوجه ابنته فاطمة الزهراء رضً هللا 

دة حبه فً فراش الرسول )ص( لٌلة الهجرة معرضا نفسه للخطر لشعنها. نام علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه 

فترة بمكة  لم ٌهاجر مع رسول هللا )ص( بل بقًلرسول هللا )ص( شارك فً العدٌد من الغزوات مع رسول هللا )ص( 

 بعد الهجرة الى المدٌنة المنورة لٌرد امانات قرٌش التً كانت عند رسول هللا )ص( 

مة فكان مرجعا للمسلمٌن فً أحكام عرف علً بن ابً طالب بالذكاء و الشجاعة و القوة , كما اشتهر بالعلم و الحك

.أي انه ٌعتمد علٌه فً الفتوى و حل المشكالت الشرٌعة  

. قتل علً بن ابً طالب على ٌد احد الخوارج و اسمه عبد الرحمن بن ملجم  

 22/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

(ص )←الغاشٌة من اسماء ٌوم القٌامة -  

26سورة الغاشٌة سورة مكٌة عدد آٌاتها   (خ)←اٌة  27ا سورة الغاشٌة سورة مكٌة و عدد آٌاته -  

(ص)←المسلم ٌإمن بٌوم القٌامة-  

تحدثت سورة الغاشٌة عن فئتٌن من الناس (خ)←فئات من الناس فً ٌوم القٌامة. 3تحدث سورة الغاشٌة عن  -  
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(ص )←ذكر فً سورة الغاشٌة بعض مظاهر تبٌن قدرة هللا تعالى. -  

ضرٌع هً شجرة فً جهنم تحمل أشواكا (خ)←لجنة.ضرٌع هً شجرة فً ا -  

نمارق معناها وسائد ٌتكؤ علٌها.(خ)←نمارق معناها كإوس غاٌة فً الجمال . -  

(ص )←العذاب مصٌر الكفار ٌوم القٌامة . -  

(ص)←من اكل اهل النار طعاما كثٌر الشوك ال ٌشبع الجائع و ال ٌقوي الضعٌف. -  

 23/ اربط كل كلمة بمعناها: 

 ناصٌة                         مفرقة فً المجالس 

 الغٌة                         هً شجرة فً جهنم تحمل اشواكا

 مبثوثة                      متعبة بسبب العذاب الذي اصابها

 ضرٌع                     الكالم الفاحش و الصراخ و الشجار

 24/ وضعٌة ادماجٌة:

ان تحفظ سورة الغاشٌة لكنها ال تعرف القراءة لهذا طلبت منك ان تستعرضها امامها لك جدة  ارادت   

 لكن قبل ذلك طلبت منك ان تشرح لها معانٌها لكً ٌسهل علٌها حفظها و فهمها 

  :من خالل السند اجب عن االسئلة التالٌة 

 ماذا تعرف عن سورة الغاشٌة ؟

درة هللا تعالى؟عن ماذا تتحدث ؟ وهل ذكر فٌها بعض مظاهر ق  

اٌة بدأت سورة الغاشٌة بطرح سإال هل بلغك ٌا محمد خبر ٌوم القٌامة؟  26سورة الغاشٌة سورة مكٌة عدد آٌاتها 

ذاب الذي عحٌث ان سورة الغاشٌة تتحدث عن فئتٌن من الناس الفئة االولى خائفة ,قد اصابها تعب شدٌد من شدة ال

تؤكل طعاما كثٌر الشوك ال ٌشبع الجائع و ال ٌقوي الضعٌف و تشرب ماء عملها و خلقها السًء فهً بسبب  تالقٌه

ال ٌدفع عطشها.شدٌد الحرارة   

اما الفئة الثانٌة فهً مطمئنة فرحة ألنها كانت فً الحٌاة الدنٌا تعمل الخٌر فجازاها هللا عن ذلك عٌونا عذبة ال ٌنقطع 

ة , عالٌة غاٌة فً االناقة و زرابً متناثرة و وسائد ماإها ٌشربون فً كإوس غاٌة فً الجمال على أرائك ناعم

 ناعمة 

ولمن اراد ان ٌتؤكد من قدرة هللا على تنفٌد وعده فلٌنظر الى الجمال كٌف خلقها هللا و الى الجبال كً نصبها ,و الى 

 السماء كٌف رفعها و الى االرض كٌف بسطها.

 ما ترشد الٌه سورة الغاشٌة: - بٌان احوال القٌامة و اهوالها
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بٌان دالئل و براهٌن وحدانٌة هللا تعالى و  –النعٌم جزاء المإمنٌن ٌوم القٌامة  – العذاب مصٌر الكفار ٌوم القٌامة -

  التؤكد على رجوع جمٌع الناس الى هللا تعالى للحساب و الجزاء. –قدرته 

 25/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

قدم الرسول الى مكة ٌرٌد العمرة(خ)←ٌرٌدون الحج. سلمٌنالمقدم رسول هللا )ص( الى مكة هو و  -  

وضع صلح الحدٌبٌة فً السنة السادسة للهجرة(خ)←للهجرة 8وضع صلح الحدٌبٌة فً السنة الثامنة  -  

رفضت قرٌش السماح لهم بدخول (خ)←قبلت قرٌش السماح للرسول )ص( و من معه من المسلمٌن بدخول مكة. -

 مكة حتى العام المقبل.

الهدنة معناها االتفاق على عدم االقتتال. (خ)←الهدنة معناتها االتفاق على الحرب  -  

(ص)←سنوات. 11كانت مدة العهدة  -  

(ص)←من اهم شروط الهدنة اال تكون هناك خٌانة بٌن الطرفٌن  -  

تفاق بٌن قرٌش و تم اال(خ)←تدعو المعاهدة الى السماح للرسول و من معه بالدخول الى مكة لكن بشرط ترك دٌنهم -

 الرسول )ص( و سمٌت المعاهدة بصلح الحدٌبٌة و تم وضع شروط لكن لم ٌكن شرط ترك الدٌن واحد منها

توقف الرسول )ص( والمسلمون الذٌن كانوا (خ)←توقف الرسول )ص( فً قبٌلة الخزرج عند القدوم الى العمرة. -

 معه فً قرٌة الحدٌبٌة القرٌبة من مكة

 -26/ اربط كل عٌارة بما ٌناسبها :

 وقع صلح الحدٌبٌة فً السنة                            من شروط المعاهدة

 الهدنة                                                     السادسة للهجرة

 فتح مكة                                                  اتفاق على عدم االقتتال

ناك خٌانة بٌن الطرفٌن                     السنة الثامنة للهجرةاال تكون ه  

 27/ وضعٌة ادماجٌة:

اعلن الرسول )ص( انه ٌرٌد المسٌر الى مكة ألداء العمرة و فرح المسلمون بزٌارة الكعبة و كان اشدهم فرحا 

مهاجرٌن و االنصار ال المهاجرون الذٌن اشتد شوقهم الى دٌارهم .و سار الرسول )ص( بؤلف و خمسمئة من ال

 ٌحملون من االت الحرب اال السٌوف.

اعلن الرسول )ص( انه ٌرٌد المسٌر الى مكة ألداء العمرة ,ففرح المسلمون بزٌارة الكعبة و كان أشدهم فرحا -

و سار رسول هللا )ص( بؤلف و خمسمائة من المهاجرٌن و االنصار ال  المهاجرون الذٌن اشتد شوقهم الى دٌارهم

لون من االت الحرب اال السٌوف و لبسوا لباس االحرام لٌإكدوا لقرٌش انهم ٌرٌدون العمرة و ال ٌقصدون الحرب.ٌحم  

توقف الرسول )ص( فً مكان ٌدعى  قرٌة الحدٌبٌة  و هً قرٌة قرٌبة من مكة و أعلم قرٌش أنه ٌرٌد العمرة ولٌس  -

 القتال.
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المسلمٌن بدخول مكة .و طلبت التفاوض مع الرسول قبل رفضت قرٌش السماح للرسول ) ص( و من معه من  -

:مدتها عشر سنوات و من اهم شروطها رسولنا الكرٌم التفاوض معها و عقد معها معاهدة سمٌت بصلح الحدٌبٌة  

أن ال  ٌرد المسلمون من ٌؤتٌهم من قرٌش مسلما و اال ترد قرٌش من ٌعود الٌها من المسلمٌن. -  

ل فً عهد قرٌش دخل فٌه , ومن أراد ان ٌدخل فً عهد محمد )ص( دخل فٌه.دخرب ان ٌمن اراد من قبائل الع -  

أال تكون عداوة أو خٌانة بٌن الطرفٌن. -  

فً العام المقبل .أن ٌعود المسلمون الى المدٌنة الى المدٌنة المنورة ذلك العام على ان ٌدخلوا مكة معتمرٌن  -  

  (...................................................."1نا)''انا فتحنا لك فتحا مبٌ:قال هللا تعالى

 28/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

تم فتح مكة فً السنة الثامنة للهجرة اما فً السنة السادسة للهجرة  (خ)←فتح مكة تم فً السنة السادسة للهجرة -

 فكان صلح الحدٌبٌة.

(ص)←للهجرة 8نقضت قرٌش صلح الحدٌبٌة فً سنة  -  

(ص)←دخل الرسول الى مكة مع جٌش كبٌر  -  

حرص الرسول )ص( عند فتحه لمكة على السلم . لٌإلف (خ)←دخل الرسول الى مكة و له نٌة االنتقام من قرٌش. -

 بذلك قلوب المشركٌن و ٌجعلهم  ٌقبلون على االسالم.

(ص)←االسالم دٌن  تسامح و رحمة. -  

المسلم ٌسامح و ٌقابل السٌئة بالحسنة.(خ)←سٌئة.المسلم ٌنتقم و ٌقابل السٌئة بال -  

.كان فً الكعبة ثالثمئة و ستون صنما(خ)←اصنام. 3كان فً الكعبة  -  

(ص)←امر الرسول )ص( بتحطٌم كل االصنام التً حول الكعبة او بداخلها. -  

.إساءتهم سامح الرسول اهل قرٌش و عفا عنهم رغم(خ)←طرد الرسول )ص( مشركً قرٌش و انتقم منهم. -  

(ص)←سامح الرسول )ص( اهل قرٌش و اعطى لهم االمان و السلم. -  

 29/ وضعٌة ادماجٌة:

سنوات و من شروطه اال تكون هناك  11عقد الرسول )ص( مع قرٌش صلحا عرف بصلح الحدٌبٌة و كانت مدته 

)ص(خٌانة بٌن الطرفٌن لكن قرٌش نقضت العهد عندما اعتدت على بعض من تحالف مع الرسول   

فؤمر  عندما اعتدت على بعض من تحالف مع الرسول )ص(  نقضت قرٌش صلح الحدٌبٌة فً السنة الثامنة للهجرة -

مكة المكرمة فً جٌش كثٌر العدد من اجل فتح مكة المكرمة. الرسول )ص( المهاجرٌن و االنصار بالتوجه الى  
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هناك و امر النبً )ص( ان ٌوقد كل مسلم  عند وصول جٌش المسلمٌن الى موضع قرٌب من مكة ,عسكر المسلمون

اعتمدها و هذه كانت الخطة التً  فً جٌشه نارا حتى ترى قرٌش ضخامة الجٌش  دون ان تعرف هوٌته و عدده.

 الرسول )ص( فاستسلمت المدٌنة المقدسة للمسلمٌن و فتحت اوابها لهم 

الى. توجه رسول هللا )ص( عند دخوله المسجد دخل رسول هللا )ص( مكة منتصرا و قد أحنى رأسه تواضعا هلل تع -

و هو ٌقول  صنما و أمرهم بهدمها. 361ف بالبٌت العتٌق و كان بالكعبة نحو الحجر االسود فاستلمه ثم طا الحرام

ٌا معشر قرٌش ما ترون انً فاعل  :)جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا( ثم توجه الى قرٌش و قال لهم 

اذهبوا فؤنتم الطلقاء. و بهذا الفعل ضرب الرسول )ص( أسمى مثال :خٌرا أخ كرٌم وابن أخ كرٌم .قال :ا بكم ؟قالو  

فً المسامحة عندما عفا عن أهل قرٌش رغم اساءتهم الٌه.   

 31/ وضعٌة ادماجٌة: 

فً حال رغبوا  اعطى االسالم حرٌة الدٌن لغٌر المسلمٌن و لم ٌجبرهم على الدخول فً االسالم و اعطاهم خٌارات

العٌش فً الدولة االسالمٌة. انفرد نبٌنا محمد )ص( بمٌزات خلقٌة خصه هللا تعالى بها  قال هللا تعالى)وانك لعلى خلق 

 عظٌم(

انفرد نبٌنا محمد )ص( بمٌزات خلقٌة خصه هللا تعالى بها . فهو اصدق الناس حدٌثا و اشرفهم قدرا و اكملهم خلقا و  -

لغٌر لناس و حب الخٌر لهم بغض النظر عن دٌنهم و جنسهم  حٌث اتصفت معاملة النبً )ص( احرصهم على هداٌة ا

المسلمٌن بالعدل فضمن لهم حقوقهم و منع ظلم اي مسلم علٌهم و كان ٌحكم لغٌر المسلم على المسلم اذا كان صاحب 

عٌشون داخل الدولة االسالمٌة و سد حق و قد شدد على احترام المعاهدات التً تعقد و امر برعاٌة اهل العهد الذٌن ٌ

و بخاصة للذٌن ال ٌكٌدون للمسلمٌن و ال ٌإذونهمحاجاتهم و اعطاهم حرٌة العمل و الكسب الحالل.  

حماٌته الرواح غٌر المسلمٌن و احسانه الٌهم –عفوه عند المقدرة  :ومن خصاله سٌدنا محمد )ص(   

تسامحه مع غٌر المسلمٌن  -.اداإه الحقوق الى غٌر المسلمٌن و احسانه الٌهم -  

عك و اعط من حرمك و اعف عمن ظلمكقال رسول )ص( " صل من قط  

 

 

)ٌجب مراعات  الدروس و الخالصات التً تم اخدها فً القسم /و عدم التقٌد بإجاباتً فً الوضعٌات اإلدماجٌه فلندع 

ن الموضوع و تكون افكاره مرتبة /االنتباه عند التلمٌذ ٌعبر بالطرٌقة التً ترٌحه و تساعده المهم ان ال ٌخرج ع

  مراجعة االجابة فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً عن غٌر قصد/  


