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تقويم الوحدة 

لتطبيق ما جرى تعلُّمه
أنشطة معرفية ومهارية

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم
لالطالع

لجذب انتباه الطاب لموضوع الدرس
أسئلة استهاللية تحفيزية

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمّياً
الدرس الرقمي الدرس الرقمي

نشاط

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسام والمجتمع السعودي، واالستفادة من معطيات الثقافات 
األخرى ومنجزاتها، فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته، ويفخر بانتمائه لوطنه، وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز. 
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الوحدة اخلامسة
اجلغرافيا



سوف أتعلم في هذه الوحدة

موقع األرض من المجموعة الشمسية.
أشكال سطح األرض.

حركات األرض ونتائجها.
أوجه القمر والسنة القمرية.

عناصر الخريطة.
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الدرس األول

األرض

األرض جـــزء مـــن المجموعـــة الشمســـية التي خلقهـــا اهلل عز وجـــل في الكون، وجعل اإلنســـان 
فيها؛ ليعّمرها ويســـتفيد منها، قال اهلل تعالـــى: ﴿ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴾ ]البقرة: 29[

األرض

ُعَطاِرد

الشمس

َهَرة الزُّ

يخ الِمرِّ المشتري

ُزَحل

ُأوراُنْوس

ِنْبُتون

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ِممَّ تتكون المجموعة الشمسية؟

ما أهمية موقع األرض في المجموعة
 الشمسية؟
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أسهمت االكتشـــافات العلمية في تحديد 
العلمـــاء  وصفهـــا  وقـــد  األرض،  شـــكل 

منـــذ قديـــم الزمـــن - ومنهـــم 
العلماء المســـلمون - بأنها 
ولذلـــك  الشـــكل،  ُكَرِويَّـــة 
الكــــــــــــــرة  تسمـــــــــــــــى 

األرضيـــــة.

األرض كبيــــــرة جداً.

الرؤيـــة للشـــكل الكروي 
تكون مـــــــن ارتفاعــــــات 
أو مــــــن  عاليـــة جـــــــداً 
بعيـــدة جداً. مســـافات 

1نشاط

لماذا ال نرى الشكل الكروي لألرض؟ما شكل األرض؟

أ- على ماذا يدل اللون األزرق في الشكل؟
. .......................................................................................................................................................

ب- يصـــف الطلبـــة صـــورة الكرة األرضية في الشـــكل الســـابق فـــي ثالث كلمات تعبـــر عن ترابط 
العالم:

 . ...........................................     . ..............................................     . .............................................
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األرض ُكَرِويَّـــة الشـــكل ويظهر لنـــا أن الناس 
الذين يعيشـــون في جنوبها ســـوف يسقطون، 
والحقيقـــة أنه بســـبب الجاذبيـــة تتجه جميع 
األشـــياء على ســـطح األرض - ومنها الناس- 
عمودياً نحو ســـطح األرض ثم يجذبهم مركز 

األرض وال يشـــعرون بأن رؤوســـهم أسفل.

16

لماذا يختفي الجزء السفلي من السفينة عندما  تبتعد عن الشاطئ؟
. .......................................................................................................................................................

2نشاط
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الدرس الثاني

أشكال سطح األرض

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ما التضاريس التي في الصورة؟

لماذا تعلو الثلوج قمم الجبال؟
من أين تبدأ األنهار وأين تصب؟
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اليابسة
المحيطات

الجبال

السهول

القارات

الِهضاب

الصحاري

األودية
الواحات

الل التِّ

الُجُزر

البحار

الُخْلجان

األنهار

البحيرات

الماء

%٢9

%7١

اليابسة

الماء

 سطح األرض:
ينقسم سطح األرض إلى قسمين، هما:

ـــس  ـــن الياب ـــرى م ـــٍل كب ـــن ُكتَ ـــون م 1- اليابســـة: وهـــي تتك
ل  ة، وفيهـــا الجبـــال والســـهول، وتَُشـــكِّ تســـمى ُكلٌّ منهـــا قـــارَّ

29٪ مـــن ســـطح األرض.
2- المـــاء: وهـــو يتكـــون مـــن خمســـة مســـطحات مائيـــة 
كبـــرى، تســـمى محيطـــات، إضافـــًة إلـــى عـــدد مـــن البحـــار 

ل 71٪ مـــن ســـطح األرض. واألنهـــار، ُوتَشـــكِّ
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1نشاط

يستعين الطلبة بالخريطة ويجيبون عن األسئلة اآلتية:

أ- ما القاّرات المطلة على المحيط الهندي؟
. ...............................................................................................................................................................................................................

ب - ما المحيطان اللذان يحيطان بقارة آسيا؟
.................................................................................................................................................................................................

ج - يقع وطني المملكة العربية السعودية في قارة ................................................................
د- المحيـــط األقـــرب لوطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــو المحيـــط ........................................
هـ-أكبـــر القـــارات مســـاحة هـــي قـــارة .....................................، وأصغرهـــا قـــارة ................................ .
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يعيـــش النـــاس فـــي كل قارات العالم عـــدا القارة القطبية الجنوبية؛ لشـــدة البـــرودة والجفاف 
ـــّكان بيـــن القارات، فأكثرها ســـكاناً هي قارة آســـيا، وأقلها هي قارة  فيهـــا، ويختلف عدد السُّ

أستراليـا.
يـــزداد عـــدد الســـكان في المناطق الســـاحلية، وبالقرب مـــن األودية، ومنابع الميـــاه، في حين 

يقـــل عدد الســـكان في الصحـــاري وأعالي الجبال.

من األشكال الطبيعية على سطح األرض

الجبل

السهل

الَهَضَبة

الواحة

كتلة صخرية مرتفعة
ولها قمة

أرض واسعة ومنبسطة

أرض مرتفعة قلياًل وواسعة 
ومنبسطة

 منطقة خصبة تمتاز بوجود 
النباتات والمياه الجوفية

الوحدة اخلامسة | الدرس الثاني
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الوادي

الجزيرة

الصحراء

شبه الجزيرة

ُمْنَخفض تجري فيه
مياه األمطار

أرض يابسة محاطة بالماء من 
جميع الجهات

أرض واسعة ومفتوحة وقليلة الماء 
والنبات

أرض يابسة محاطة بالماء من 
ثالث جهات

الوحدة اخلامسة | الدرس الثاني
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أ- الفرق بين الجزيرة وِشبْه الجزيرة:
. .........................................................................................................................................................................

ب- من أشكال اليابسة على سطح األرض:
1- الجبال.   2- ......................................  3-.......................................   4-..................................... .

ج- من أشكال الماء على سطح األرض:
1- المحيطات.     2- ...................................................  3-................................................

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

2نشاط

فـــي بالدنـــا أوديـــة وَصحـــاٍر 
االبتعـــاد  وواجبنـــا  كبيـــرة، 
نـــزول  عنـــد  األوديـــة  عـــن 
فـــي  نتجـــول  وأاّل  المطـــر، 
رفقـــاء مـــع  إال   الصحـــراء 

أو عند معرفة الطريق.

لالطالع

الوحدة اخلامسة | الدرس الثاني
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دوران األرض

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ميل األرض

نهار

ليل

القمر

أشعة الشمس

الشمس

ميل محور األرض

نهار

ليل
تعاقب الليل والنهاردوران األرض حول محورها

لألرض حركتان:
األولى: حول محورها، وينتج عنها تَعاُقُُب الليل والنهار.

الثانية: حول الشمس، وذلك في 365 يوماً و6 ساعــات، وتنتج عنها الفصول األربعة.
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دوران األرض
حول الشمس 

 يؤدي إلى حدوث
الفصول األربعة

لـــو كانـــت األرض ثابتـــة لمـــا صار هنـــاك فصول مناخيـــة متنوعـــة، وألن األرض تـــدور حول 
 الشـــمس فـــإن هنـــاك مناطـــق حـــارة وبـــاردة ومعتدلـــة كمـــا أرادهـــا اهلل ســـبحانه وتعالـــى.
وقـــد جعـــل اهلل لنـــا أربعـــة فصـــول تتعاقب فـــي الحدوث في الســـنة، هـــي: الشـــتاء والربيع 
والصيـــف والخريـــف، ويكـــون الُمنـــاخ والفصـــول في نصف الكـــرة الجنوبي علـــى العكس من 

الشـــمالي. الكرة  نصف 

فصل الشتاء ) ٢٢ ديسمبر - ٢٠ مارس (

فصل الصيف ) ٢1 يونيو - ٢٢ سبتمبر (

فصل الربيع ) ٢1 مارس - ٢٠ يونيو (

فصل اخلريف ) ٢3 سبتمبر - ٢1 ديسمبر (
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يمأل الطلبة الفراغات بالكلمات اآلتية:
)مرتفعة - منخفضة - معتدلة(

ــع .......................................... فــي حيــن تكــون  ــي الخريــف والربي تكــون درجــة الحــرارة فــي فصلَ
درجــة الحــرارة فــي فصــل الصيــف .........................................  أمــا فــي فصــل الشــتاء فتكــون درجــة 

الحــرارة  ..........................................

1نشاط

األشهر الشمسية الميالدية

٢٤٦٨١٠١٢

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

١٣٥٧٩١١

ع المحصوالت  تنوُّ
الزراعية وُنضجها

التنوع في 
النشاط البشري التنوع البيئي نعمة من اهلل 

للبشر

ع الفصول األربعة؟ ما أهمية تنوُّ



26

الدرس الرابع

دوران القمر حول األرض

 القمر
كوكـــب تابـــع لـــألرض غيـــر مضيء، وهـــو يعكس لنا ضـــوء الشـــمس، ونحن ال نرى منه ســـوى 

الجهـــة المضيئـــة، وأمـــا الجهة األخرى فـــا نراها؛ ألنهـــا مظلمة.

دورة القمر حول األرض:
يـــــدور القمــــــر حـــــول األرض مـــرة 
كل شـــهر؛ فينتـــج عـــن ذلـــك الشـــهر 
م ، َصَفـــر(.  القمـــري، مثـــل: )الُمَحـــرَّ
ويكـــون القمر في أول الشـــهر ِهاالً، 
ثـــــــم يبـــــــدأ بالظهـــور فيكــــون عنـــد 
منتصـــف الشـــهر بَـــْدراً عندمـــا نراه 
بصورتـــه الدائريـــة الكاملـــة، وعندما 
يختفي يكون ِمَحاقـــاً )القمر الوليد(.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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 الســـنة الَقَمريـــة: هـــي المـــدة التـــي يأخذهـــا القمـــر للـــدوران حـــول األرض، التـــي تكـــون
12 مـــرة )أي 12 شـــهراً(،  لتغطـــي الســـنة القمريـــة )الهجريـــة( عنـــد العـــرب والمســـلمين، 

وتبـــدأ بشـــهر المحـــرم وتنتهـــي بشـــهر ذي الحجـــة.
ويظهـــر القمـــر بأشـــكال مختلفـــة عنـــد دورانـــه حـــول األرض مقابـــل الشـــمس، وتســـمى هـــذه 
األشـــكال  أوجـــه القمـــر، وكل وجـــه مـــن أوجـــه القمـــر يمثـــل مســـاحة مختلفـــة مـــن الجـــزء 

المضـــاء مـــن  القمـــر.

يمأل الطلبة الفراغات بالكلمات اآلتية:
أ- نحن نرى الجزء ..................................... فقط من القمر. 
ب- نسمي القمر المكتمل.......................................................
ج- عندما يبدأ الشهر فإننا نرى ..........................................

1نشاط

�اق�ا�
(ا���ر ا�����)

ا��الل
(أول ا���ر)

ا��الل
(آ�ر ا���ر)

ا��ر��	
األول 

ا��ر��	
األ��ر 

ا���ر

ذو احلجةذو القعدةشوالرمضانشعبانرجبربيع اآلخرصفراحملرم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

األشهر القمرية )الهجرية(

أوجه القمر
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يرتب الطلبة أسماء الشهور الَقَمرية )الهجرية( وفق التسلسل من 1 إلى 12:

2نشاط

أسماء الشهور القمرية

ُجَماَدى اآلِخرة

ذو الَقْعَدة

َصَفر

رجب

ذو الحجة

رمضان 

ربيع اآلِخر

شوال

م الُمَحرَّ

ُجَماَدى األولى

ربيع األول

شعبان

12 10

7

الَمـــّد والَجـــْزر ظاهرتـــان طبيعيتـــان تحدثـــان للمحيطـــات والبحـــار، فالَمـــدُّ ُيْحـــِدث فيهـــا ارتفاعـــًا 
وقتيـــًا تدريجيـــًا فـــي منســـوب الميـــاه، والَجـــْزُر ُيْحـــِدث فيهـــا انخفاضًا وقتيـــًا تدريجيًا في منســـوب 
الميـــاه. وتنشـــأ هـــذه الظاهـــرة عـــن تأثيـــرات قـــوى جاذبيـــة القمـــر والشـــمس وحركـــة دوران األرض، 

وتحـــدث هاتـــان الظاهرتـــان كلَّ اثنتي عشـــرة ســـاعة.

لالطالع

حالة الَمّد حالة الَجْزر

2
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أ- ما الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟
.......................................................................................................................................................................

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

ب- لماذا يظهر القمر مضيئًا في الليل؟
........................................................................................................................................................................

3نشاط

 ُكُسْوف الشمس
هـــو احتجـــاب ضـــوء الشـــمس 
عـــن جـــزء مـــن األرض، وذلـــك 
عندمـــا يتوســـط القمـــر بينهمـــا.

 ُخُسْوف القمر
هـــو احتجـــاب ضـــوء الشـــمس 
عندمـــا  وذلـــك  القمـــر،  عـــن 
يكـــون القمـــر بـــدراً وتتوســـط 
الشـــمس،  وبيـــن  بينـــه  األرض 
فيقـــع ظلهـــا عليـــه فتحجـــب عنـــه 
ضـــوء الشـــمس فيبـــدو مظلمـــاً.
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اخلريطة

الدرس الرقمي
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 الخريطة
رســـم توضيحـــي لســـطح 
األرض أو لجــــــزٍء منــــــه، 
وهـــي مـــن أقـــدم الوســـائل 
ــا اإلنســــــان  التـــي ابتكرهـ
معرفـــــــة  أجـــــــل  مــــــن 
َمظاهــــر الطبيعـــة والمكان 
الـــذي يعيـــش فيـــه، مـــع 
تدويـــن معلومـــات يريـــــد 
 أن يحتفـــظ بهـــا لنفســـه

أو ينقلها لآلخرين.
فوائد الخريطة:

ــي  ــع وطنـ ــد موقـ ــل: تحديـ ــا، مثـ ــن ومواقعهـ ــد األماكـ ــى تحديـ ــة علـ ــا الخريطــــ 1- تساعدنــــ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بيـــن دول العالـــم.

2- تساعدنا على معرفة المدن داخل وطني والمسافات بينها.

���ا���د�� �� ا���ر��� ا���� ا���� أ�رف 
��� ا
و��� ا��ول؟ 

���� ا��� أ��� ��ا؟�أ��  �� ا

خريطة اململكة العربية السعودية
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 عناصر الخريطة
ح المعلومات فيها: للخريطة عناصر أساسية توضَّ

املدن الصناعية يف اململكة العربية السعودية

يقَصد به موضوع 
اخلريطة ونوعها.

اإلطارحتديد االجتاهمقياس الرسممفتاح اخلريطةعنوان اخلريطة

رموز وألوان تشير 
إلى ما ُأدرج داخل 

اخلريطة.

نسبة ما بني األبعاد 
على الطبيعة 
واألبعاد على 

اخلريطة؛ وذلك 
من أجل تسهيل 
قراءة اخلريطة.

هو ما يحيط 
باخلريطة من 

اخلارج.

د  اجتاه  ُيحدَّ
الشمال ومن 
خالله نعرف 

بقية االجتاهات 
األصلية 
والفرعية.
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يتأمل الطلبة الشكل اآلتي، ثم يسجلون العناصر األساسية للخريطة: 

العاصمة 

أهم احملصوالت الزراعية يف اململكة 

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

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

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

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

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

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

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

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

العنوان

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

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

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

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

1نشاط

 ُنُظم المعلومات الجغرافية
تطورت الخريطة لتصبح رقمية. 

الخريطـــة الرقميـــة: هي خريطـــة إلكترونية، 
التطبيقـــات  مـــن  الحصـــول عليهـــا  ويمكـــن 

الحاســـوبية، مثـــل: جوجـــل إيرث.

مثال للخريطة الرقمية
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فوائد الخريطة الرقمية:
1- سهولة استعمالها والحصول عليها.

2- إمكان تحديثها بسهولة.
القرب  حيث  من  بها  التحكم  3- إمكان 
واألبعاد وإظهار التمثيل الحقيقي للواقع.

تتولـــى هيئة الِمســـاحة الجيولوجية الســـعودية إنتـــاج الخرائط الجيولوجيـــة )طبقات األرض( 
الرقمية لوطنـــي المملكة العربية الســـعودية.

تتولــــــى الهيئــــة العامة للمســـاحة إنتاج 
المملكـــة  لوطنـــي  الرقميـــة  الخرائـــط 

العربيـــة الســـعودية.

لالطالع

طبقات الخريطة الرقمية
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تمرينات

تقومي
الوحدة اخلامسة



3٥

تقويم الوحدة الخامسة

لــون 1 ينظــر الطلبــة إلــى الطائــرة فــي  الشــكل ثــم يدلِّ
علــى كروية األرض.

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

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

يكتب الطلبة نوع الشكل الطبيعي لسطح األرض في كل صورة.2
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أ- تعد األرض الكوكَب األول قرباً للشمس.  

                    
ب- يقع المحيط الهندي بين قارتَي إفريقيا وأمريكا الشمالية.

                                                       
ج- ينتج عن دوران األرض حول محورها تعاقب الفصول األربعة.                                

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

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

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

يسمي الطلبة قارات العالم وفقًا ألكبرها مساحة:3

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

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

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

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

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

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

1

4

2

٥

3

6

يصحح الطلبة العبارات اآلتية:4

أ-  المسطح المائي هو أرض:                                         )مغمورة بالمياه / غير مغمورة بالمياه (.

ب- أحد أشكال اليابسة:                                                 )األنهار / الجبال(.

ج-  تفصل بين المسطحات المائية:                               )اليابسة/ األنهار( .

يضع الطلبة خطًا تحت اإلجابة الصحيحة:٥

تقويم الوحدة الخامسة
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يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام:6

المجموعة )ب( المجموعة )أ(

1- الجبل        أرض واسعة قليلة الماء والنبات.

2- الَهَضبة        أرض يابسة محاطة بالماء من جميع الجهات.

3- الواحة         كتلة صخرية مرتفعة ولها قمة.

4- ِشْبه الجزيرة        أرض مرتفعة قليًا وواسعة ومنبسطة.

٥- الجزيرة         أرض يابسة ُمحاطة بالماء من ثاث جهات.

6- الصحراء        أرض خصبة بها مزارع وأشجار.

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:7

أ- من أشكال اليابسة:
. .............................................. ، ..........................................................  ،  ......................................................

ب- مــن عناصــر الخريطــة األساســية: 1-.......................................   2-....................................... .

 ج- تطــورت الخريطــة فــي عصرنــا الحاضــر لتصبــح .................................................................. .

د- مــن أمثلــة الخرائــط اإللكترونيــة: ............................................................................................... .

تقويم الوحدة الخامسة



الدرس السادس: شبه الجزيرة العربية: الموقع والحضارة

ّكان وأحوالهم    الدرس السابع: شبه الجزيرة العربية: السُّ

الدرس الثامن: ِقْبَلة المسلمين

الدرس التاسع: اآلثار

الوحدة السادسة
شبه اجلزيرة العربية



الوحدة السابعة | الدرس العاشر

موقع شبه الجزيرة العربية وأهميتها.

أحوال ِشبْه الجزيرة العربية قبل اإلسام.

أبرز الحضارات في شبه الجزيرة العربية.

َعَراَقة وطني وآثاره.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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ِشْبه اجلزيرة العربية: املوقع واحلضارة

الدرس السادس
الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 املوقع
تقـــع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن قـــارة آســـيا، وتعـــد مـــن أكبـــر 
مربـــع. متـــر  كيلـــو  ماييـــن  ثاثـــة  مســـاحتها  تبلـــغ  حيـــث  العالـــم،  فـــي  الُجـــُزر   أشـــباه 

ويحدها:
وبـــاد  العـــراق  الشـــمال  مـــن   

الشـــام.
 من الجنوب بحر العرب. 

 من الشرق الخليج العربي.
 من الغرب البحر األحمر.
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 أهمية شبه اجلزيرة العربية تاريخيًا
1- مهبط الوحي:

فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ُولـــد النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشـــأ 
وتربــــــى علـــــى أخـــاق العـــرب الحميـــدة، مثـــل: الكـــرم، 
والشـــجاعة، والصـــدق، والوفـــاء بالعهـــد، ونـــزل عليـــه ملسو هيلع هللا ىلص 
الوحـــي فيهـــا، ومنهـــا انطلـــق اإلســـام إلى أرجـــاء األرض.

2- رحلة الشتاء والصيف:
كانـــت قبيلـــة ُقَريـــش فـــي مكـــة المكرمـــة تقـــوم برحلتيـــن 

تجاريتيـــن:
األولى: في الشتاء، باالتجاه نحو اليمن.

والثانية: في الصيف، باالتجاه نحو باد الشام.
قال اهلل عز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾ ]قريش[. 

وطنـــــــــــــي  أرض  علـــــــــى  قامـــــــــت 
الســـعودية  العربيـــــــــة  المملكــــة 
في شـــبه الجزيـــرة العربية منذ 
آالف الســـنين حضارات عريقة، 
وعـــاد،  الَمقـــّر،  مثـــل: حضـــارات 
وثمـــود، وَمْدَيـــن، وممالك مثل: 

وِكْنـــَدة. دادان، واألنبـــاط، 

لالطالع

شبه الجزيرة العربية قديمًا
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 مهد الحضارات
الحضــارة هــي ِنتــاج مــا حققتــه المجتمعــات البشــرية في المجــاالت الحضارية، مثــل: المجاالت 

االقتصاديــة، والعمرانية، والعلمية، والثقافية.
وتعــد شــبه الجزيــرة العربيــة موطــَن العــرب منــذ الِقــَدم، وَمْهــَد الحضــارات، وحلقــَة وصــل بيــن 

مصــر والعــراق، وهمــا موقعــان ألهــم الحضــارات العالميــة.

من حضارات شبه الجزيرة العربية

َمْدَينعاد َثُمود

 نشوء اللغة العربية
فــي وطنــي المملكــة العربيــة الســعودية نشــأت اللغــة العربيــة، وكتــب أجدادنــا منــذ آالف الســنين 

كثيــراً مــن تاريخهــم علــى الجبــال بالنقــوش والرســوم الصخرية.

مغارات شعيب في منطقة تبوكمدائن صالح في الُعالاألحقاف )مطمورة( في الربع الخالي
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المنطقــة  فــي  الحضــارات  بيــن  العربيــة حلقــة وصــل  الجزيــرة  شــبه  تعــد  لمــاذا  أ- 
والعالــم؟ 

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

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

ب- باالستعانة بمصادر التعلم يصف الطلبة آثار مدائن صالح.

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

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

1نشاط
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ّكان  السُّ
سكَن العرب أرَض شبه الجزيرة العربية منذ آالف السنين، وينقسمون إلى قسمين:

العرب البائدة:
وهم عرب ُقداَمى انقرضوا ولم يبَق منهم أحد، مثل :  عاد، وثمود، وَطْسم، وَجِديس.

العرب الباقية:
وهم عرب ينتسبون إلى قحطان،  وعدنان.

 احلياة الدينية
كان في الجزيرة العربية قبل اإلسام عبادات وديانات مختلفة، منها: 

1- الحنيفية: وهي ملة إبراهيم  )توحيد اهلل عز وجل(. 
2- عبادة األوثان واألصنام.
3- عبادة النجوم والكواكب. 

الجزيرة  شبه  مناطق  بعض  في  والنصرانية  اليهودية  اعتُِنَقت  والنصرانية:  اليهودية   -4
العربية قبل اإلسام. 

ّكان وأحوالهم شبه اجلزيرة العربية: السُّ

الدرس السابع
الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

كيف كان يعيش السكان في شبه الجزيرة 
العربية في الزمن القديم؟
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 احلياة السياسية
ُد  لم يكن في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسام وحدة سياسية، وكان النظاُم الَقبَلي وتعدُّ
اإلمارات المحلية هو السائد في الحكم، وقامت النزاعات والحروب بين القبائل وسكان 

المدن؛ وهو ما أدى إلى فقدان االستقرار.

 احلياة االجتماعية
الحميدة،  األخاقية  بالقيم  العرب  اتََّســـم 
بالعهد  والوفاء  والكــرم  الشجاعــــة  مثـــل: 
الـمــرأة بمكانـــة  وحماية الجار، وحظيـــت 
كانت  فقد  العربي،  المجتمع  في  عاليـــــة 
قومها  في  سيدة    ُخَويلد  بنت  َخديجة 
تُسيِّر قوافلَها التجارية من مكة إلى الشام 

واليمن.
)الِقمار(،  الَميِْسر  لعب  مثل:  سيئة،  عادات  اإلسام  قبل  القبائل  بعض  بين  وانتشرت 

واألخذ بالثَّْأر.

باالستعانة بمصادر التعلم يحدد الطلبة أماكن استقرار َطْسم وَجِدْيس في شبه الجزيرة 
العربية.

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

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

1نشاط
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 احلياة االقتصادية
أ- التجــارة: كانــت مكــة المكرمــة ملتقــى طــرق القوافــل مــن أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة؛ 
وهــو مــا جعــل أهلهــا يعملــون بالتجــارة، ومــن أبــرز رحاتهــم التجاريــة: رحلــة الشــتاء 

ــف. والصي
كمــا كانــت البضائــع تأتــي مــن الصيــن، وتمــر بــأرض بــادي منــذ أكثــر مــن ألَفــْي )2000( 
ــرة  ــر. واســتطاع أجــدادي العــرب فــي شــبه الجزي ــق الَحري ــن طري ــا ِم ــى أوروب ســنة، وتصــل إل
العربيــة - بحســن أخاقهــم وتعاملهــم وصدقهــم- نشــَر اإلســام والحضــارة فــي الصيــن وآســيا 

عبــر التجــارة.

ب- الزراعــة: َزَرع العــرب الفاكهــة، والنخيــل، والُحبــوب، فــي يَثْــِرب )المدينــة المنــورة( 
والطائــف واليمامــة، وجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة.

ج- الّرعي: اهتم العرب بتربية الحيوانات، مثل: األغنام واإلبل والخيول واألبقار.

الوحدة السادسة | الدرس السابع

طرق التجارة



47

الوحدة السادسة | الدرس السابع

لالطالع

كيف وصل أجداُدنا العرُب إلى الصين وآسيا؟
. .........................................................................................................................................

2نشاط
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ِقْبَلة املسلمني

نعتـــــز ونفتخــــر بــــأن وطننــــا المملكــــة 
العربيــة الســعودية هــو قبلة المســلمين، 
وفيــه المدينتــان المقدســتان اآلتيتــان:

 مكة املكرمة
وطنـــي  أرض  وجـــل  عـــز  اهلل  اختـــار 
)المملكــــة العربيــــة السعوديــــة( فــــي 
شبـــــــه الجزيــــــرة العربيـــــة؛ ليكـــــــون 
فيهــــــا بيـــــــت اهلل الكعبـــــة المشرفــة 
الـــذي تهوي إليه قلوب المســـلمين من 

كل مـــكان. 
ويتجـــه إليهـــا اليوم أكثر من مليار مســـلم في صلواتهـــم، ويزورها المايين ســـنوياً ألداء الحج 

والعمرة في المســـجد الحرام والمشـــاعر المقدسة.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثامن

مكة المكرمة قبلة المسلمين

لماذا وطني هو قبلة المسلمين؟
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واجبنا - نحن المواطنين السعوديين- تجاه الحجاج والمعتمرين

الدعاء لهم بالقبولمعاملتهم بتقدير
والعودة إلى أهلهم سالمين مساعدتهم وإرشادهم

لالطالع

ْبَلة املسلمني  ِقِ
  ما أول قبلة للمسلمين قبل الكعبة المشرفة؟

كانــت قبلــة المســلمين باتجــاه بيــت الَمْقــِدس )المســجد األقصــى( بــأرض فلســطين، حتــى 
ــة المشــرفة فــي المســجد الحــرام  ــي محمــداً ملسو هيلع هللا ىلص باتخــاذ الكعب أمــر اهلل عــز وجــل النب

ِقبلــة لــه ملسو هيلع هللا ىلص وللمســلمين.
﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    تعالــى:  اهلل  قــال 

.]144 ]البقــرة:  ھھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾ 

 املدينة املنورة
هاجــر إليهــا خاتــم األنبيــاء النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ونشــَر اإلســام فيهــا، وتشــرفت المدينــة المنــورة 
فــي وطنــي بالمســجد النبــوي، وفيهــا قبــر النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ، وعلــى أرضهــا كانــت ســيرته ملسو هيلع هللا ىلص، 

. وســيرة ُخلَفائــه الراشــدين
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  ما أهميــة مسجــد الِقْبَلَتيـــن؟
فــي وطنــي المملكــة العربيـــة الســعودية 
مســجد القبلتيــن فــي المدينــة المنــورة 
إلــى  المســلمون  فيــه  تحــّول  الــذي 
اســتقبال الكعبــة المشــرفة فــي أثنــاء 
الصــاة بعــد نــزول األمــر مــن اهلل عــز 
وجــل علــى النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو مــن 

ــخ. ــي التاري المســاجد المهمــة ف

كان إبراهيــم  أول مــن 
المشــرفة،  الكعبــة  بنــى 

قــال اهلل تعالــى ﴿ٱ  ٻ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ     

پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  

ٺ﴾  ٺ   ٺ   ڀ  
]البقــرة[.

مسجد القبلتين في المدينة المنورة

لالطالع

الوحدة السادسة | الدرس الثامن
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أين تقع هذه المســـاجد؟

أ- المسجد الحرام
. .................................................. .................................................. .................................................

ج- المسجد األقصىب- المسجد النبوي

1نشاط

الوحدة السادسة | الدرس الثامن
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الدرس التاسع

اآلثار

 اآلثار
هـــي شـــواهد علـــى التاريـــخ، والبحـــُث عنهـــا ومعرفتها تكـــون بالتنقيب واالكتشـــاف مـــن ِقبَِل 

المختصة. الجهـــات 

من آثار وطني التي تعود في تاريخها إلى آالف السنين:
 َمدائـــن صالـــح فـــي الُعـــا التـــي ســـكنها قـــوم ثَُمـــود قبل 

خمســـة آالف ســـنة مـــن اليوم.

 ِديلمـــون علـــى ســـاحل الخليج العربـــي، ومكانهـــا الَقطيف 
فـــي المنطقة الشـــرقية.

 بئر ِحَمى في نجران، يعود زمنها إلى تسعة آالف سنة.
 الفـــاو عاصمة مملكة ِكنْدة منذ أكثر من ألفين وخمســـمئة 

ســـنة في منطقة الرياض بالقرب من وادي الدواسر.
 أعمـــدة الرجاجيـــل في ســـكاكا بالجوف، يعـــود زمنها إلى 

أكثر من ســـتة آالف ســـنة.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مدائن صالح

أعمدة الرجاجيل - سكاكا في الجوف

ما اآلثار؟ وما أبرزها في وطني؟
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يحدد الطلبة مواقع هذه اآلثار التاريخية في المملكة العربية السعودية:

أ- أعمدة الرجاجيل:

ج- األخدود:

د- مسجد ُجواَثا:

ب- مدائن صالح:

األحساء

الدمام

عسير

العال 

سكاكا/الجوف

نجران

مكة المكرمة

القصيم

الرياض

جازان

جدة

الباحة

1نشاط
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المتحف الوطني بالرياض  معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة

في وطني متاحف تضم أبرز القطع األثرية وصوراً لمعالم تاريخية وثقافية من وطني.
كمـــا تقـــام بيـــن حيـــن وآخر معـــارض تبـــرز العنايـــة الكبيـــرة فيما يقدمـــه وطني مـــن أعمال 

وإنجازات.
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تقومي
الوحدة السادسة
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1

2

3

أين يقع المتحف الوطني في بالدي؟
..........................................................................................................................................................

يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
عندما نكتشف قطعة أثرية فماذا نفعل؟

يحدد الطلبة أهم سمات موقع وطننا المملكة العربية السعودية:

نرميها وال نهتم بها.
نأخذها ونبيعها.

نحتفظ بها في البيت.
نحافظ عليها حتى نسلمها للجهة المسؤولة عن اآلثار.

1- وجوده في أكبر قارة وهي قارة آسيا.
2- قبلة المسلمين.

...................................................................... -3

...................................................................... -4

تقويم الوحدة السادسة

أو موقعــًا أثريــًا قريبــًا فــي المنطقــة، ويحــددون أبــرز قطــع  4 يــزور الطلبــة متحفــاً 
أثريــة فيــه نالــت اإلعجــاب.

................................................................................................................................................... -1

................................................................................................................................................... -2

................................................................................................................................................... -3
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ي الطلبة القارات التي يربط وطني بينها:٥ ُيسمِّ

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

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

......................................................................
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 الدرس العاشر:  آدم ونوح

الدرس الحادي عشر: أولو العزم من الرسل

الوحدة السابعة
األنبياء
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. سبب إرسال األنبياء

. االقتداء بأخاق األنبياء

. العبر والدروس من قصص األنبياء

. عاقة وطني باألنبياء

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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  آدم ونوح

 آدم  أبو البشر
ُل نبـــيٍّ مـــن أنبيـــاِء اهلل تعالـــى النبـــيُّ  أوَّ

بيديـــه  عـــز وجـــل  ، خلَقـــه اهلل  آدم 
مـــن طين،  قـــال اهلل تعالـــى:﴿  ھ      ھ  
لذلـــك  ]الســـجدة: 7[.  ھ     ھ  ے  ے﴾ 
فـــإن جميـــع البشـــر بمختِلـــف ألوانهـــم 

 . وأشـــكالهم هـــم مـــن ذريـــة آدم

 آدم
وحواء


إبليس

في الجنة نهاهما اهلل عن األكل من شجرة معينة

خالفا أمر اهلل

أهبَطهما اهلل من الجنة إلى األرض

طلبا من اهلل قبول توبتهما فغفر اهلل لهما

أغواهما ليعصيا اهلل

َبَدأَ البَشُر
لذا ُوصف آدم بأبي البشر وحواء باألم

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

لماذا أرسل الله نوحاً إلى قومه؟

َمْن أبو البشر؟
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 ُنْوح  أبو البشر الثاني
عــن  النــاس  انحــرف    آدم  اهلل  نبــِيّ  وفــاة  بعــد 
عبــادة اهلل إلــى عبــادة األصنــام،  فبعــث اهلل النبــي 
نوحــاً  وأخــذ يدعــو إلــى توحيــد اهلل فــي قومــه 
950 عامــاً، ولــم يســتجب لــه إال عــدد قليــل،  قــال 

اهلل تعالــى: ﴿ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
]العنكبــوت[. پ﴾  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ېئ    ېئ  

: سفينة نوح
تعــد ســفينة نــوح معجــزة، ألن اهلل ســبحانه وتعالــى أمــر نوحــاً ببنــاء الســفينة وقوُمــه يعيشــون 
فــي أرض ال بحــر فيهــا؛ لتكــون دليــًا علــى قــدرة اهلل وعظمتــه، ووجــوب التوحيــد واإليمــان، 

والطاعــة المطلقــة هلل.

أََمر اهلل المالئكة أن يســجدوا آلدم  ســجوَد تكريم ال ســجوَد عبادة، فســجد المالئكة أجمعون إال 
ــرًا وتعاليــًا بحجــة أنــه أفضــل مــن آدم ، فطــرده اهلل مــن الجنــة بســبب عصيانــه  إبليــس رفــض تكبُّ

األمــر،  ولهــذا أصبــح إبليــس يحســدنا، ويوســوس للنــاس مــن أجــل أن يعصــوا أوامــر اهلل عــز وجــل.

لالطالع

كان لنبـــِيّ اهلل نـــوح  أربعـــة أبنـــاء، 
آمـــن منهـــم: ســـام وحـــام ويافـــث، أمـــا 

الرابـــع كنعـــان فلـــم يؤمـــن وغـــِرق.
المعجـــزة: أمـــر خـــارق للعـــادة ُيْجريـــه 
اهلل تعالـــى علـــى يـــد أنبيائـــه ورســـله؛ 

إلثبـــات صـــدق نبوتهـــم ورســـالتهم.

لالطالع

 أمر اهلل
لنوح  ببناء

 السفينة

ركوب المؤمنين 
في السفينة 

واصطحاب زوجين 
اثنين من كل 

المخلوقات

حدوث عذاب 
اهلل بالطوفان 
وغرق األرض 
و غرق غير 
المؤمنين

نجاة
 نوح 

والمؤمنين 

 نوح
 يدعو قومه 

٩٥0 سنة

  لماذا أغرق اهلل قوم نوح ؟
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صفات
األنبياء

 

العزيمة

الطاعة

الثقة

المثابرة

الصبر

القيادة

أ- لماذا ُسمي نوح  أبا البشر الثاني؟

ب- لماذا أوحى اهلل  إلى نوح  أن يأخذ من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين؟

ج- يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
: القيم المهمة التي نستفيدها من قصص األنبياء

الصبر والمثابرة
 مهما طال

 الوقت

التعاون في 
البناء يؤدي 

للنجاح

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

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

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

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

طاعة اهلل 
واللجوء إليه 
للنجاة من  

العذاب والعقوبة

مواصلة العمل
وترك اليأس

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

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

1نشاط
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  الرسل واألنبياء
قال تعالى: ﴿ ائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ﴾ ]األحقاف: 35[.

. وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد

الدرس الحادي عشر

أولو الَعْزِم من الرسل 

أرســـل اهلل األنبيــــاء والمرَسليــــــن مـــن أجـــل:
 دعـــوة الناس إلى عبـــادة اهلل وحده، قال اهلل 

تعالـــــى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چڇ﴾ ]النحـــل: 36[.

 إرشـــاد النـــاس والرحمـــة بهم، قـــال اهلل تعالى: 
﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾ ]األنبياء: 107[، وقال 
َم َمكارم األخاق«.  النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنما بُعثـــت ألُتَمِّ

رواه اإلمام أحمـــد وصححه األلباني.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

أولو العزم من الرسل

الكتب السماوية

 نوح

 موسى
 إبراهيم

 داود

 عيسى
 إبراهيم

 عيسى

محمد ملسو هيلع هللا ىلص
 موسى

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

التَْوَراة
الُصُحف

بُور الزَّ
اإلنِْجيل

الُقرآن الكريم

14
٢5
3

من هم أولو العزم من الرسل؟

لماذا أرسل الله األنبياء والمرسلين؟
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 إبراهيم  
ب  بأبي األنبياء.  يلقَّ

 ُولد  في مدينة باِبل بـالعراق. 
 أخــذ يدعــو أبــاه وقومــه لعبــادة اهلل وحــده وتــرك 
عبــادة األصنــام، فاســتجاب لــه عــدد قليــل، وغِضــَب 
قومــه منــه بســبب تكســيره األصنــام؛ وألقــوه فــي 
نــار كبيــرة، إال أن اهلل أنجــاه ولــم تحرقــه، وهــي 

معجــزة مــن اهلل عــز وجــل لــه.

ــر  ــه هاَج ــة زوجت ــة المكرمــة برفق ــى مك ــال مــن فلســطين إل ــم   باالنتق  أمــر اهلل إبراهي

وابنــه إســماعيل ، ولــم يكــن فيهــا مــاء وال عشــب، وأن يتركهمــا هنــاك لتحــدث معجــزة مــاء 
زمــزم، حيــث هرولــت هاجــر بيــن الصفــا والمــروة بحثــاً عــن المــاء، وكان إســماعيل  يبكــي مــن 

. شــدة العطــش ويضــرب بقدميــه األرض، فانفجــرت عيــن زمــزم تحتهمــا بأمــر اهلل

األنبيـــاء  بجميـــع  اإليمـــــان  علينـــــــا  يجـــــب 
والرســـل، واالقتداء بهم فـــي صدق اإليمان، 
وحســـن الخلـــق، والعمـــل بشـــريعة اهلل عـــز 
وجـــــــل التــــــــي أرســـــــل بهــــــا خاتـــم األنبيـــاء، 
المرســـــــل إلـــــــى النـــــاس كافـــة وإلـــى العالـــم 

أجمــــــع، النبـــــي محمــــد ملسو هيلع هللا ىلص.

لالطالع

بناء الكعبة:

 أمــر اهلل عــز وجــل إبراهيــم  أن يبنــي فــي مكــة المكرمــة أول بيــت لعبــادة اهلل، فبنــى الكعبــة مــع ابنــه

إســماعيل ، فلمــا ارتفــع البنيــان قــام إبراهيــم  علــى َحَجــر وهــو َمقــام إبراهيــم الــذي قــرب 
الكعبة.

وقــد دعــا إبراهيــم  لمكــة ومــا حولهــا: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  
جئ﴾ ]البقــرة: 126[.
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يختار الطلبة السبب والنتيجة من العناصر اآلتية ويضعونها في الجدول اآلتي:
)بكاء إسماعيل  من شدة العطش - تكسير إبراهيم  لألصنام  - هرولة هاجر  بين الصفا والمروة 

بحثاً عن الماء - دعوة إبراهيم  قومه لعبادة اهلل وحده(.

1نشاط

النتيجة  السبب
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 موسى بن ِعْمران  
 موســى بــن عمــران  ويلقــب 

بَكِليــم اهلل. 
  ولد في مصر.

ــد موســى  خافــت  عندمــا ول
حاكــُم  ِفْرَعــوُن  يقتلــه  أن  أمــه 
مصــر؛ ألنــه كان يقتــل كل طفــل 
فألقتــه  إســرائيل،  لبنــي  يولَــد 
ــع بعــد أن  فــي النهــر وهــو رضي
لحمايتــه،  تابــوت  فــي  وضعتــه 
ونقلــوه  النــاس  بعــض  فأخــذه 
إلــى زوجــة فرعــون التــي قــررت 
اتخــاذه ولــداً لهــا، بحثــت زوجــة 

فرعــون عــن ُمْرِضعــة لموســى  ولــم يقبــل ســوى رضاعــة أمــه التــي رّده اهلل إليهــا.

: معجزة موسى
ه توجه إلـــى أرض َمْديَن،  عـــاش موســـى  طفولته فـــي قصر فرعون، وعندما بلغ أَُشـــدَّ
وأقـــام بهـــا ثمانـــي ســـنين، وفي طريقـــه من مديـــن إلى مصـــر وفي ُطـــْور َســـيْناء خصه 
اهلل بالنبـــوة، حيث كلََّمه وأرســـله لبني إســـرائيل ولدعـــوة فرعون إلى توحيـــد اهلل، وأيده 

بالمعجزات.

الوحدة السابعة | الدرس احلادي عشر
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 عيسى بن مريم  
ى  بالمسيح.  يَُسمَّ

 ولد في مدينة بَيَْت لَْحم بفلسطين.

: معجزة  والدة عيسى
يُنَْســـب  ألمـــه مريـــم بنت ِعْمـــران ، حيث نفخ اهلل فيهـــا من ُرْوِحه فأنجبت عيســـى من 
غيـــر أب، عندمـــا جـــاء الَملَـــُك ِجبْريُل  إلى مريـــم  وهي تتعبد اهلل، حيث بّشـــرها بأّنها 
ســـتلد ابنـــاً، وأنه ســـيكون رســـوالً من ُرُســـل اهلل ونبياً من أنبيائـــه دون أن يكون لـــه أب. وكان 
َحْملُـــُه معجـــزة من معجـــزات اهلل ، فعندما حـــان موعد الوالدة ذهبت مريـــم  إلى مكان 
بعيـــد، ووضعـــت َحْملَهـــا عند ِجـــْذع نخلة، وفّجـــر اهلل  مـــن تحتها الماء حتى تشـــرب منه، 

َطب. وأمرهـــا اهلل أن تهز جـــذع النخلة، فتســـاقط عليها الرُّ
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فاضطـــر  قتلـــه؛  وأراد  فرعـــون  بـــه  كذَّ  
موســـى  إلـــى الفرار من مصـــر لياً، 
فلحق به فرعون وجيشـــه، وعندما وصل 
موســـى إلى البحـــر األحمر أمره اهلل بأن 
يضـــرب بعصاه البحـــَر، فأصبـــح البحر 
ُطُرقـــاً ســـار عليهـــا موســـى وقوُمه حتى 
البحـــر، وكان فرعـــون وجنـــوده  َعبَـــروا 
خلفهـــم، فلمـــا اكتملـــوا فـــي البحـــر عاد 

كمـــا كان فغرقوا.

البـــدع  مدينـــة  مـــن  بالقـــرب  تقـــع  َمْدَيـــن: 
بالقرب مـــن خليج العقبة في منطقة تبوك 
شـــمال غربـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

لالطالع

الطريق من مدين إلى مصر
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 : معجزات  عيسى
عندمـــا كبـــر  أيـــده اهلل تعالـــى بمعجزات عديـــدة، منها: إحيـــاء الموتى، وشـــفاء األبرص، 
وُصنـــع أشـــكال طينيـــة على هيئة طيـــر، ثم ينفخ فيها فتكـــون طيراً حقيقيـــاً، وغير ذلك، وكل 

. هـــذه المعجزات كانت تحـــدث بإذن اهلل
فـــي النهايـــة تآمـــر بعـــض قومـــه عليـــه، خشـــية أن يؤمـــن بـــه النـــاس ويتبعوه بســـبب صدقه 

ومعجزاتـــه فحاولـــوا قتلـــه، ولكـــن اهلل نّجـــاه منهـــم، ورفعـــه إليه.

 ، أنـــزل اهلل تعالـــى التوراة على موســـى
 ، علـــى عيســـى  اإلنجيـــل  أنـــزل  ثـــم 
ثـــم القـــرآن الكريـــم علـــى خاتـــم األنبياء 

والمرسليــــن محمــــد ملسو هيلع هللا ىلص.

الوحدة السابعة | الدرس احلادي عشر
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تقومي
الوحدة السابعة
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تقويم الوحدة السابعة

1

3

4

2

ما الدروس المستفادة من قصص األنبياء؟

يذكر الطلبة ثالثة من األنبياء الذين عاشوا على أرض وطني المملكة العربية السعودية:

ماذا نستفيد من قصة النبي نوح ؟

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

. ................................................................................. -1
. ..................................................................................-2
. ..................................................................................-3

. ................................................................................. -1
. ..................................................................................-2
. ..................................................................................-3

. .......................................... أ- أول نبي من أنبياء اهلل تعالى
ب- استمر نوح  يدعو قومه ............................. سنة.

ج- خلــق اهلل عــز وجــل البشــر مختلفيــن فــي اللــون، وورد فــي آيــة كريمــة فــي القــرآن الكريــم أن  
ــة. .................................................... هــي أســاس المفاضل

 ، ....................................... و ، .......................................... : د- أولــو العــزم مــن الرســل هــم
و ........................................ ، و ........................................ ، و ....................................... ملسو هيلع هللا ىلص. 

......................................................................................................................................................................
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6

7

أين يقع مقام إبراهيم ؟

يقع ماء زمزم بين:

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:٥

 النبي عيسى  النبي موسى

.............................................. ..............................................
الكتاب 
المنزل 

عليه

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

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

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

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

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

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

من 
معجزاته

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

.........................................................   و  ................................................. .

تقويم الوحدة السابعة
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 الدرس الثاني عشر: َنَسب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشأته
 الدرس الثالث عشر: ِبْعَثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

 الدرس الرابع عشر: الهجرة إلى المدينة المنورة
 الدرس الخامس عشر: َغَزَوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الوحدة الثامنة
ْيَرة النبوية السِّ
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سوف أتعلم في هذه الوحدة

نسب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

بعثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

الهجرة إلى المدينة المنورة.

تأسيس الدولة في عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
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الدرس الثاني عشر

َنَسُب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشأته

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ِلــب بــن هاشــم  محمــد بــن عبــداهلل بــن عبدالُمطَّ
ابــن عبــد َمنـَـاف.

ويتصــل نســبه بُقريــش ثــم إلــى عدنــان ثــم إلــى 
. إســماعيل بــن إبراهيــم

وأمه آِمنة بنت َوْهب بن َعبِْدَمناف.

ــي شــهر  ــة، ف ــة المكرم ــي مك ــد ملسو هيلع هللا ىلص ف ــي محم ــَد النب ُوِل
ربيــع األول مــن عــام الفيــل )عــام 571 ميــادي(، وكان 

ــه. ــده )عبــداهلل( قــد توفــي قبــل والدت وال

 َنَسُبه ملسو هيلع هللا ىلص

 مولده ملسو هيلع هللا ىلص 

محمد
ملسو هيلع هللا ىلص

عبداهللآِمَنة

ِكالب

عدنان

ِلب عبدالُمطَّ

هاِشم

َعْبُدَمناف

ُقَصّي

َوْهب

َعْبُدَمناف

ُزْهَرة

 لماذا نَْدُرس سيرة
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟
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 نشـــأ النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يتيمـــاً مع أمه آِمنَـــة، التي أرضعته 
مـــدًة قصيـــرة، ثم أرســـلت بـــه إلـــى ُمْرِضعة من أهـــل البادية 
ـــْعِديَّة، التـــي كانـــت تســـكن فـــي نواحـــي  ى َحليمـــة السَّ تســـمَّ
الطائـــف، وبقـــي عندها فـــي البادية حتـــى بلغ ســـن الرابعة.

 عندمـــا بلغ السادســـة من عمـــره توفيت أمـــه، فعاش عند 
ِلـــب واعتنى به، وعندما بلـــغ الثامنة من عمره  جـــده عبدالُمطَّ
مـــات جـــده، فانتقل إلـــى عمه أبي طالـــب، وكان عمـــه فقيراً 

كثيـــَر العيـــال، فعمـــل النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهو صغيـــر برعي الغنم؛ ليســـاعد عمه، وفي شـــبابه 
ـــه أبا طالب فـــي إحدى رحاتـــه التجارية إلى باد الشـــام. َصِحـــَب عمَّ

 صفاته ملسو هيلع هللا ىلص
اشـــتهر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بحســـن 
بَه  أخاقـــه كالصدق واألمانة، فلقَّ
قومـــه بالصـــادق األميـــن؛ ولهذا 
  طلبـــت َخديَجـــة بنـــت ُخَويِلد
أن يعمـــل فـــي تجارتها، فســـافر 
إلـــى الشـــام، وحقق أرباحـــاً لها.

وُعرفت هذه الرحـــات التجارية 
فـــي شـــبه الجزيرة العربية بـ )رحلة الشـــتاء والصيـــف( لقبيلة قريش فـــي مكة المكرمة.

ُقريـــش: قبيلــــة تنتســـب إلـــى 
ُمَضـــــر بن ِنزار بن َمَعــّد بـــن 
عدنـــان، وسكنــــت في مكـــــة 
ينتســـب  وإليهـــا  المكرمـــــــة، 
وكانـــت  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمـــد  النبـــي 
مـــن أشـــهر القبائـــل، حيـــث 
كانـــت لهـــا الســـيادة واإلمارة 

قبـــل بعثـــة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

لالطالع  نشأته ملسو هيلع هللا ىلص

�ال�ا�

��� ا���ر��
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  عندمـــا علمت خديجة بنـــت خويلد
عـــن أمانـــة النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وحســـن 
أخاقـــه، أُعجبت به وبأخاقه، فرغبت 
بالـــزواج منـــه، فخطبهـــا لـــه أعمامـــه 
فتزوجهـــا، وكان عمـــر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

حينذاك خمســـاً وعشـــرين سنة.

 زواجه من خديجة 
تـــزّوج النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بعـــد وفـــاة خديجـــة بعـــدد 
مـــن النســـاء، منهن: َســـْودة بنـــت َزْمعة، وعائشـــة بنت 
أبـــي بكـــر الصديـــق، وَحفصـــة بنـــت عمـــر، وأم َســـَلمة 
بنـــت أبـــي ُأَمّية، وُجَوْيِرَيـــة بنت الحـــارث، وزينب بنت 
وَمْيمونـــة  ســـفيان،  أبـــي  بنـــت  َحبيبـــة  وأم  َجْحـــش، 
بنـــت الحـــارث، وَصِفّيـــة بنـــت ُحَيّي، وقد ســـماهن اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبـــي محمـــد  ، وتـــزوج  أمهـــات المؤمنيـــن 
بجاريـــة لـــه اســـمها َماِرَيـــة الِقْبِطية التـــي أنجبت له 

ابنه إبراهيم.قال اهلل تعالى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  
.]6 ]األحـــزاب:  ۋ﴾  ۋ   ۈٴۇ   ۈ  

لالطالع

األبناء

عبداهلل إبراهيمالقاسم

البنات

ُرَقّية


أم ُكْلُثوم


َزْيَنب


فاطمة


أسرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
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ِبْعَثة النبي محمد  ملسو هيلع هللا ىلص

نشــأ النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ســليَم الفطــرة، راجــَح العقــل، وقــد عصمــه اهلل مــن أعمــال الجاهليــة، 
فــكان ينفــر مــن عبــادة األصنــام التــي اعتادهــا قومــه، ويخلــو بنفســه كثيــراً فــي غــار ِحــراء بجبــل 

النــور بمكــة المكرمــة؛ مــن أجــل العبــادة والتفكــر فــي مشــاهد الكــون العظيــم.

 بدء نزول الوحي
نزلــت عليــه ملسو هيلع هللا ىلص أُولــى آيــات القــرآن الكريــم فــي غــار حــراء، وكان عمــره أربعيــن ســنة. وأول مــا نــزل 

عليــه مــن القــرآن قولــه تعالــى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ﴾ ]العلــق[.

الدرس الثالث عشر

يقع غار حراء في جبل النور في شمال شرق مكة المكرمة، ويبعد عن المسجد الحرام 11 كم  )16 دقيقة بالسيارة على طريق الملك فهد بمكة المكرمة(.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

كيف بدأت بعثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
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أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى النبــي محمــداً ملسو هيلع هللا ىلص بدعــوة النــاس إلــى ديــن اإلســام، فــي قولــه تعالــى: 
﴿ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ﴾ ]المدثــر[.

ــن الســابقين  ــه، وكان م ــه وأصحاب ــن أهــل بيت ــه م ــاس ل ــرَب الن ــى اإلســام أق ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل ودعــا النب
لإلســام فــي أول يــوم مــن الدعــوة زوجــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أم المؤمنيــن َخديَجــة بنــت ُخَويِلــد ، وابــن 

. عمــه علــي بــن أبــي طالــب، وصاحبــه أبــو بكــر الصديــق ، ومــواله زيــد بــن حارثــة

 دعوته إلى اإلسالم

 الهجرة إلى احلبشة 
عندمــا بــدأ النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص دعوتــه 
لنشــر اإلســام فــي مكــة المكرمــة، آَذتـْـه 
قريــش وآَذْت أصحابــه، فأمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ألن  الحبشــة؛  إلــى  بالهجــرة  أصحابــه 
فيهــا ملــكاً ال يُْظلَــُم عنــده أحــد، وكانــت 
هجرتهـــــم أوَل هجــــرة فــــــي اإلســـــام، 
  ــان ــن َعّف وكان مــن بينهــم: ُعثمــان ب

ــت محمــد ملسو هيلع هللا ىلص. ــة بن ــه ُرَقّي وزوجت

ــْرِك  بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن بعثــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي مكــة يدعــو النــاس إلــى توحيــد اهلل وتَ
ــْرك، وقبــل الهجــرة إلــى المدينــة، حدثــت معجــزة اإلســراء والمعــراج لينصــره اهلل ؛ حيــث  الشِّ
أُْســِرَي بــه مــن مكــة المكرمــة علــى البـُـَراق إلــى بيــت الَمْقــِدس، ثــم ُعــِرَج بــه إلــى الســماء حيــث 

ِســْدَرة الُمنْتََهــى.

 معجزة اإلسراء والِمْعراج



7٩

قال اهلل تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]اإلسراء: 1[.

السير ليًا، وهي رحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليًا من 
مكة المكرمة إلى المسجد األقصى في 

بيت الَمْقِدس بفلسطين.

الصعود واالرتقاء، وهي رحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من المسجد األقصى في بيت المقدس 

إلى السماء.

املعراجاإلسراء

من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص

لالطالع

األرض  المكرمـــة  مكـــة  مـــن  اإلســـراء  رحلـــة 
العربيــــــــة  المملكــــــــة  وطنــــــــي  فــــــــي  المقدســـــــة 
الســـعودية إلى بيت المقدس األرض المقدســـة 

فلســـطين. فـــي 

الوحدة الثامنة | الدرس الثالث عشر

بيت المقدس

الطلبـــة  يذكـــر  التعلـــم  بمصـــادر  باالســـتعانة 
أسمـــــــاء ثالثــــــــة مـــــــن الصحابـــــــة  الذيــــــــن 

هاجــــــروا إلــــــى الحبشـــة:

1نشاط

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

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

. ................................................
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هاجــــر النبــــي محمـــــد ملسو هيلع هللا ىلص عندمـــــا اشتـــــد أذى 
المشـــركين لـــه وُمنع من نشـــر اإلســـام في مكة.
وعندمـــا َقـــِدَم إلـــى المدينـــة المنورة كان اســـمها 
يَثْـــِرب فغّيـــره إلـــى المدينـــة، وعـــاش فيهـــا حتى 
توفـــي في شـــهر ربيـــع األول ســـنة 11هــــ . واليوم 
يـــزور المســـلمون المدينـــة المنـــورة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية؛ للصاة في المســـجد النبوي 
الشريف، ويســـّن لمن زار المسجد النبوي السام 

علـــى النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

الدرس الرابع عشر

الهجرة إلى املدينة املنورة

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

لماذا هاجر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة؟ 
وماذا حدث؟

تقـــع المدينة المنـــورة في غرب وطني المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وتبعـــد نحـــو 400 كـــم عـــن 
الشـــمالي  االتجـــاه  فـــي  المكرمـــة  مكـــة 
الشـــرقي، وعلـــى بعـــد نحو 1٥0 كم شـــرقي 
البحـــر األحمـــر. وأرض المدينـــة المنـــورة 
هضبـــة، وفيـــرة الميـــاه، تكثر فيهـــا األودية 

واآلبـــار، وتنتشـــر فيهـــا المـــزارع.

لالطالع

رسم تخيلي للمسجد النبوي قديمًا

المسافة:
487 كم

طريق الهجرة إلى المدينة المنورة
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 التحزن إن اهلل معنا:
ــَة المكرمــة، والمشــركون مــن  ــق  مك ــه أبوبكــر الصدي ــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وصاحب عندمــا غــادر النب
قريــش يبحثــون عنهمــا، اختبــأ ملسو هيلع هللا ىلص هــو وصاحبــه  فــي غــاٍر فــي جبــل ثَــْور، وكانــت أســماء بنــت 

أبــي بكــر الصديــق  تأتيهمــا بالطعــام.  
وعندمــا وصــل المشــركون إلــى الغــار قــال أبوبكــر الصديــق : لــو نظــر أحدهــم إلــى موضــع قدمــه 

ألبصَرنا.
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا أبا بكر، ما ظنَُّك باثنيِن اهللُ ثالثُهما، فا تحزن إن اهلل معنا.

لــم يــَر المشــركون النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وغــادروا المــكان، واســتمر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص هــو وصاحبــه  فــي طريقهمــا 
إلــى يثــرب. قــال اهلل تعالــى: ﴿ ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]التوبــة:40[.

 يبــدأ التقويــم اإلســالمي لجميــع المســلمين مــن هجــرة النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو المعمــول بــه 
حتــى يومنــا هــذا، ففــي هــذا العــام الــذي نحــن فيــه 1442هـــ يكــون قــد مضــى علــى الهجــرة النبويــة 

ألــف وأربعمئــة واثنتــان وأربعــون ســنة، وهكــذا.

لالطالع

الوحدة الثامنة | الدرس الرابع عشر

من َمَعاِلم
 املدينة املنورة

المسجد النبوي

جبل ُأُحد مسجدالقبلتين

مسجد ُقباء

مقبرة الَبِقْيع ألصحاب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
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عندمــا وصــل النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص إلــى يثــرب )المدينة المنورة( اســتقبله المســلمون فيها وأنشــدوا 
َفِرِحيــَن ومرحبين بقدومه ملسو هيلع هللا ىلص:

طلَع البَْدُر علينا من ثَنّيات الَوداع     وجَب الشكُر علينا ما دعا هلل داع
ــْب إلينــا المدينــة كُحّبنــا مكــة أو أشــد«، وهــذا يــدل علــى حــب األوطــان.  وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهــم َحبِّ
ــس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود  واليــوم بفضــل اهلل ثــم بجهــود المؤسِّ
ورجالــه األوفيــاء اتســع وطننــا، فشــمل مــع مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مناطــَق نحبهــا 

ونفخــر بهــا. 

بلغـــت مســـافة طريـــق الهجـــرة مـــن مكة المكرمـــة إلى يثـــرب )المدينــــــــة المنــــــورة( 487 كـــــــم، قطعها النبي 
محمـــد  ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبـــه أبـــو بكـــر الصديق  في ثمانيـــة أيام على ناقته القصواء وناقـــة أبي بكر الصديق؛ 

للوصـــول إلـــى ُقبـــاء ثم دخول المدينـــة المنورة.

نتعلــم مــن النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص حــب الوطــن، فعندمــا خــرج مــن مكــة المكرمــة قــال: »مــا أطيَبــِك مــن بلــد 
ــك إلــّي«. وهــذا يجعلنــا نفخــر بحــب وطننــا )المملكــة العربيــة الســعودية( الــذي فيــه أطهــر مــكان فــي  وأحبَّ

العالــم. 

لالطالع

الوحدة الثامنة | الدرس الرابع عشر

المدينة المنورة قديمًا
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 الدولة في عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
عندمــا وصــل النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص إلــى المدينــة المنــورة قــام بعــدد مــن األعمــال التــي تؤســس 

ومنهــا: للدولــة، 

1- بناء المسجد النبوي.
2- األمر بالطاعة لولي األمر.

3- المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.
سكان المدينة 4- كتابة وثيقة المدينة.

من اأَلوس 
والَخْزَرج

القادمون من 
مكة المكرمة

المسلمون في المدينة المنورة

األنصارالمهاجرون 

بناء املسجد النبوي: 

أول عمــل قــام بــه نبــي اهلل محمــد ملسو هيلع هللا ىلص بعــد وصولــه إلــى المدينــة المنــورة هــو بنــاء المســجد 
النبــوي، وقــد بنــاه بنفســه، وســاعده أصحابــه، ليصبــح هــو الحــرم الشــريف الثاني بعد المســجد 

الحــرام فــي مكــة المكرمــة.

الوحدة الثامنة | الدرس الرابع عشر

يجيب الطلبة عن اآلتي:
أ- َحَرَص النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص عندما وصل إلى المدينة على القيام بعدة أعمال، ما أهم تلك األعمال؟

. .............................................................................................................................................................. -1

. .............................................................................................................................................................. -2

. .............................................................................................................................................................. -3
ب- يستنتج الطلبة أهمية هذه األعمال في تأسيس الدولة.

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

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

1نشاط
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في عهد النبي 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص
 247٥ م2

في عهد خادم 
الحرمين الشريفين 

الملك سلمان 
ابن عبدالعزيز 

200٫000م2

في عهد الخليفة 
العباسي المهدي 

88٩0 م2

في عهد 
الملك فهد بن 

عبدالعزيز
آل سعود

 ٩8٫327 م2

في عهد الملك 
عبدالعزيز
آل سعود

 16٫327 م2

مساحة المسجد النبوي على َمرِّ التاريخ

لالطالع

الوحدة الثامنة | الدرس الرابع عشر

المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم

وثيقة املدينة:
ــة، ومـــن  ــة؛ لتأســـيس الدولـ ــع المدينـ ــَن والســـام فـــي مجتمـ ــد ملسو هيلع هللا ىلص األمـ ــَر النبـــي محمـ  نشـ
أعمالـــه ملسو هيلع هللا ىلص أنـــه كتـــب وثيقـــة تنظـــم العاقـــة بيـــن ُســـّكان المدينـــة المنـــورة، ومـــن يســـتقر 

فيهـــا.

ــود  ــلمين واليهـ ــن المسـ ــع مـ ــي الجميـ ــي تعطـ ــة التـ ــادئ الدولـ ــة مبـ ــة المدينـ ــي وثيقـ ــاء فـ  جـ
ــم. ــح واجباتهـ ــم وتوضـ ــة حقوَقهـ ــي المدينـ ــون فـ ــوا يعيشـ ــن كانـ الذيـ

ـــة  ـــي المدين ـــر المســـلمين ف ـــال لغي ـــن والم ـــي الدي ـــة ف ـــرار الحري ـــة إق ـــة المدين ـــت وثيق  تضمن
المنـــورة مقابـــل أن يلتزمـــوا المواَطنَـــَة الصالحـــة واليخونـــوا المســـلمين أو يتعرضـــوا لهـــم.



8٥

لالطالع

قـــام وطنـــي المملكة العربية الســـعودية 
أسســـها  التـــي  نفســـها  المبـــادئ  علـــى 

ملسو هيلع هللا ىلص، مثـــل: النبـــي محمـــد 
 جمع كلمة المواطنين. 

 االعتماد على القرآن الكريم والســـنة 
النبوية.

  طاعة ولي األمر.
 خدمـــــــة المسلميـــــــن والحرميــــــــن 

الشريفيــــــن.
 العـــــدل.

والحرميـــن  اإلســـام  عـــن  الدفـــاع   
لشـــريفين. ا

 نشر اإلسام. 
 إعمار الوطن والتنمية الحضارية.

الوحدة الثامنة | الدرس الرابع عشر

المملكة العربية السعودية
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عندمـــا تأسســـت الدولة فـــي عهد النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة المنورة، وبدأ اإلســـام ينتشـــر 
فـــي المناطـــق المجـــاورة لها، وبـــدأت القبائـــل تدخل في اإلســـام؛ وقف األعداءُ المشـــركون 
ضـــد المســـلمين وخططوا لمنع انتشـــار اإلســـام، فجهـــز النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص جيش المســـلمين 

لحماية الديـــن والدولة، وقـــاد الغزواِت لمواَجهة المشـــركين.

الدرس الخامس عشر

َغَزَوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ما أبرز غزوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟

 غزوة بدر الكبرى )سنة ٢هـ( 

املشركون

املسلمون

بئر بدر
مخطط غزوة بدر

موقع املاء

حدثـــت فـــي منطقة بئر بدر جنوب غـــرب المدينة 
المنورة.
السبب:

اســـتولى عليـــه  مـــا  اســـتعادة  المســـلمين  إرادة   
ُمشـــركو قريش من أموال المســـلمين الذين هاجروا 

مـــن مكـــة المكرمة إلـــى المدينـــة المنورة.
النتيجة:

 انتصار المســـلمين بعد أن استُشـــهد أربعة عشر 
صحابياً ، وُقتل ســـبعون من المشـــركين، وُجرح 

سبعـون.
  ولهذا فإن غزوة بدر الكبرى من أهم الغزوات في تاريخ المسلمين.
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 عندمـــا ُجـــرح النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص كانـــت فاطمـــة 
ابنتـــه  تنظـــف ِجراحـــه، وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب 
 يســـكب المـــاء، فلمـــا رأت فاطمـــة أن المـــاء ال 
مـــن حصيـــر،  أخـــذت قطعـــة  كثـــرة  الـــدم إال  يزيـــد 

الـــدم .  فاستمســـك  وألصقتهـــا  فأحرقتهـــا، 
 كان النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص يقـــول عـــن المدينـــة وعـــن 
جبـــل أحـــد: »هـــذه طابـــة وهـــذا ُأُحـــد جبـــل يحبنـــا 
ونحبـــه«. ونحـــن  نقتـــدي برســـولنا الكريـــم ملسو هيلع هللا ىلص فـــي 

ــاء الوطـــن. ــة المدينـــة وجميـــع أنحـ محبـ

 غزوة ُأُحد )سنة 3هـ(

لالطالع

جبل أحد

مخطط غزوة أحد

الوحدة الثامنة | الدرس اخلامس عشر

لالطالع

بـــــــــــــــدر: محافظـة مـــــــن محافظــــــات منطقـــــــــــة المدينــــــة المنــــــورة تبعــد 155 كـــــم غرب المدينة المنـــــورة  
ـــا اإلســـامي  ـــم تاريخن ـــن َمعال ـــة، وهـــي م ـــك المعرك ـــار تل ـــا آث ـــة الســـعودية، وفيه ـــة العربي ـــي المملك ـــي وطنــــــ فــــ

المهمـــة التـــي نفتخـــر بهـــا ونحافـــظ عليهـــا.

السبب:
 إرادة ُقَريـــش الثأر بعد هزيمـــة رجالها في غزوة 
بـــدر، فجهـــزوا جيشـــاً لقتـــال المســـلمين، واتجهوا 
به نحـــو المدينة المنـــورة، والتقوا بالمســـلمين عند 

أُُحـد. جبل 
النتيجة:

 التفـــاف مجموعة من جيش قريـــش بقيادة خالد بن 
الوليـــد- قبـــل إسامــــه - علــــــى المسلميــــن مــــــن 
الخلـــــــــف، ومهاجمتهم المسلميـــــن، وإصابة النبي 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص بجروح، واستشـــهاد عدد من المسلمين،
 . وكان من بين الشهداء حمزة بن عبدالمطلـب

مـــاة أمـــر النبي   ومـــن أســـباب ذلـــك مخالفـــة الرُّ
محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالبقـــاء فـــي أماكنهـــم فـــي أعلـــى جبل 
مـــاة، حتـــى يـــأذن لهـــم بالنـــزول، فعندمـــا رأوا  الرُّ
انهـــزام جيـــش قريـــش نزلـــوا إلـــى أرض المعركـــة 
لجمـــع الغنائـــم ظّنـــاً منهـــم أن المعركة قـــد انتهت.
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اجتمــــــــع المشركـــــون مــن ُقَريش وغيرها من القبائل العربيـــة؛ لمواجهة المسلمين في المدينة 
ِعهــــــــم على هدف واحد ضد  المنورة والقضاء عليهـــــــم، وُسّمــــــــــي هــــــؤالء باألحــــــزاب؛ لتجمُّ

المسلمين.
زحفـــت قـــوات المشـــركين إلـــى المدينة المنـــورة، ولمـــا علم النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بذلك استشـــار 
المســـلمين هـــل يبقون فـــي المدينـــة أو يخرجـــون لماقاة جيوش المشـــركين؟ فـــكان من رأي 
ســـلمان الفارســـي  أن يبقـــى المســـلمون في المدينـــة، وأن يُحَفـــر َخنْـــَدق لحمايتهم، فأخذ 
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص برأيه، وحفر المســـلمون ومعهم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص َخندقاً في الجهة الشـــمالية 

من المدينـــة المنورة.
توقـــف األحـــزاب المشـــركون عنـــد الخندق، وحاصـــروا المدينة شـــهراً كامًا، ولـــم يتمكنوا من 
دخولهـــا، ثـــم هيأ اهلل الَفـــَرَج والنصر للمســـلمين، بَأْن أرســـل اهلل ريحاً باردة فـــي ليلة مظلمة، 
َقلَبَـــت قدورهـــم، واقتلعـــت خيامهـــم، وأطفأت نيرانهـــم، فتفّرق بذلك المشـــركون األحــــــــــزاب 

وانتصـــــــــــــر المســـلمون، وُســـميت أيضاً بغزوة الَخنَْدق.

 غزوة األحزاب -  اخَلْنَدق- )سنة 5هـ(

الوحدة الثامنة | الدرس اخلامس عشر

غزوة األحزاب )الخندق(

(
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أ- لماذا استشار النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه؟

ب- ما رأيك في فكرة سلمان الفارسي ؟

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

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

1نشاط
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 ُصْلح احُلَدْيِبَية )سنة 6هـ(

 فتح مكة )سنة 8هـ(

خرج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ومعه 1400 من المســـلمين  
قاصدين مكة المكرمة ألداء الُعْمرة، لكن قريشـــاً 
طلبـــت تأجيـــل دخـــول المســـلمين مكـــة المكرمة 
إلـــى العـــام المقبـــل، وُعِقـــَد ُصلْح بيـــن الطرفين 

الحديبية. في 

 عاد المســـلمون إلى المدينة المنورة وهم متشـــّوقون ألداء الحج والعمرة، ونزلت ســـورة الفتح  
ببشـــارة  دخول مكة المكرمة، قـــال اهلل تعالى: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ ]الفتح[.

 لـــم تلتـــزم قريش شـــروَط صلـــح الحديبية ونقضوه؛ فســـارع النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بتجهيز جيش 
كبيـــر ســـار به نحـــو مكة المكرمـــة، ولما علمـــت قريش بكثرة جيـــش المســـلمين وقوته أعلنت 

استســـامها، وبذلـــك تمكـــن النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من دخول مكـــة المكرمة وفتحهـــا دون حرب.
 وبعـــد الفتـــح طـــاف حول الكعبة، وأمـــر باَل بن ربـــاح  أن يؤذن في المســـجد الحرام، ثم 

انتشـــر اإلســـام ودخل الناس في ديـــن اهلل أفواجاً. 

الحديبية: هــــــــــي مــــا يسمــــــــى اليوم 
)الشميســــــي( بيـــــــــن جــــــــــــدة ومكــــــــة 

المكرمـــة.

قـــال  الفتـــح  ســـورة  نزلـــت  عندمـــا 
ُأنزلـــت  »لقـــد  ملسو هيلع هللا ىلص:  محمـــد  النبـــي 
علـــيَّ الليلـــَة ســـورة َلِهـــَي أحـــبُّ إلـــيَّ 

الشـــمس«. عليـــه  طلعـــت  ممـــا 
]رواه البخاري[.

لالطالع
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تقومي الوحدة الثامنة

. ........................................................................................ -1

. ........................................................................................ -2

. ........................................................................................ -3

1

2

3

4

٥

ما المكان الذي قال عنه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:  »يحبنا ونحبه«؟
. .......................................................................................................................

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

يضع الطلبة الكلمات المناسبة في الفراغات:

ما القيم التي نتعلمها من غزوة األحزاب؟

يستنتج الطلبة أثر الشورى في نتائج معركة األحزاب.
...........................................................................................................................................................

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

أ- آَخى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بين األنصار و ........................................................................ .

ب- ُسميت معركة األحزاب بهذا االسم بسبب ............................................... . 

ج- بعد رحلة اإلسراء حدثت رحلة .................................................................... .

)األمر - األنصار - الطاعة - المدينة - بناء المسجد النبوي(

أول خطوة اتخذها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وصوله إلى المدينة المنورة كانت ..............................، 
ثم آخى بين المهاجرين و ........................، وأعلن وثيقة ................................ ، وبَيَّن أهمية السمع 

و.................................... لولي ....................................... .
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تقومي الوحدة الثامنة

يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:6

أ- ُوِلَد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في:
 مكة المكرمة.                المدينة المنورة.                      الطائف.

ب- من أبناء النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:

 إبراهيم.                      إسماعيل.                             صالح.

ج- أول هجرة في اإلسام كانت إلى:

 المدينة المنورة.             الطائف.                               الحبشة.

د- المؤاخاة التي عَقَدها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة كانت بين األوس و:

 ُقَريش.                        الَخْزَرج.                                ثَِقيْف.

هـ- تدل وثيقة المدينة على:
 الحرب.                       التسامح.                              النزاع.

و- سبب هزيمة المسلمين في معركة أُُحد هو:
ماة األمر.  ضعف المسلمين.           قوة المشركين.                        مخالفة الرُّ

ز- هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت بسبب:
 التجارة.                       إيذاء كفار قريش للمسلمين.       مساعدة ملك الحبشة. 

ح- توفي النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في:
 الطائف.                      المدينة المنورة.                       مكة المكرمة. 
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7

8

ما سبب غزوة بدر؟

يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باالستعانة باألرقام:

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

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

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

(ب) (أ)

 َحليمة السعدية.

 إلى المدينة المنورة.

 في عام الفيل.

. خديجة 

1- ُولد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

٢- ُمْرِضعة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

3- ِمْن زوجات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

4- هاجر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص



  الدرس السادس عشر: اأُلْسرة والمجتمع
 الدرس السابع عشر: الحقوق والمسؤوليات 

 الدرس الثامن عشر: العمل الجماعي

الوحدة التاسعة
المواَطَنُة المسؤولة



سوف أتعلم في هذه الوحدة

مفهوم األسرة والمجتمع.
مفهوم الحقوق والواجبات.

فوائد العمل الجماعي.



 لكل فرد في األسرة طموحات في المستقبل.
 كل فرد في األسرة لديه صفات خاصة تميزه عن اآلخرين.

 لكل فرد في األسرة قدرات، وإمكانات، ومهارات.
 ألســـرتي التي أنتمي إليهـــا أثر كبير في 

شخصيتي. تكوين 

األسرة أساس المجتمع، وتتكون من أب وأم وأوالد. ويتكون المجتمع من عدة أَُسر.

في المستقبل سيكون لدي 
شخصيتي التي تعبر  عن 

قدراتي ومهاراتي بإذن اهلل 
ألخدم وطني ومجتمعي

في الماضي
كنت صغيرًا

أنا في الصف 
الرابع

لدي أوجه 
تشابه واختالف 

مع اآلخرين

كل شيء عني

األسرة

الجد/الجدة

األب
الخالةالعمة

الخالالعم
األم

األوالد )األخ واألخت(

الجد/الجدة
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�ا أ���� األ�رة؟
�اذا ��� ��اون ج��
 أ�راد األ�رة  � ا����ل؟

الدرس السادس عشر

األسرة والمجتمع
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ا  يحافظ كلٌّ منَّ
على اآلخر

األســرة

نأكل
معًا

يحب كلٌّ
ا اآلخر منَّ

نعمل
معًا

يلبي كلٌّ
ا احتياجات  منَّ

اآلخر

يعتني 
ا كل منَّ
باآلخر

نتكاتف معًا
لحماية الوطن 

وخدمته

نلعب
معًا

 نعتني باآلخرين.
 نلعب معاً.
 نتعلم معاً.

 نتَِّبع النظام.
 نقوم بالواجبات.

 املدرسة تشبه األسرة
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من حقوق األوالد

حسن
اختيار
االسم

الرضاعة
.............والرعاية ..........................

1نشاط

2نشاط
لألوالد حقوق على الوالدين، فما هي؟

يكمل الطلبة حقوق الوالدين في الفراغات اآلتية:

حقوق
األب واألم

االحترام والتقدير
لهما

البّر بهما

الطاعة

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

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

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

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

.............................
............................
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 الحقوق
ما يستحقه الطلبة في حياتهم.

 المسؤولية
واجب أو عمل يلتزم الفرد أو المجتمع 

تنفيَذه.

 مثال:
يحـــق لطلبة المـــدارس تناول وجبة 
غذائيـــة صحّيـــة فـــي أثنـــاء اليـــوم 

الدراســـي فـــي وقت الفســـحة.

 مثال:
بعـــد تناول أحمد وجبـــة طعام، يتحمل 
مســـؤولية رمـــي المخلفـــات في ســـلة 

المهَمات.

الحقوق والمسؤوليات

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس السابع عشر

ما حقوقنا ومسؤولياتنا؟

كيف نكون مواطنين مسؤولين؟
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أن أتسلَّم الكتب الدراسية.  
أن تكون المدرسة مهيأة.  

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

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

أن أحضر مبكراً.  
أن أنجز واجباتي.  

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

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

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

واجباتي في المدرسةحقوقي في المدرسة

1نشاط

�ق���ا ا�
وا��اج�ات؟

١

٢
٣

 المواطن الصالح
ـــُد بالنظام،  هـــو المواطـــن الـــذي يَتََقيَّ
ويشعر بالمسؤولية، ويؤدي الواجبات، 

وينتمـــي لوطنه.

 التمّيز في
العمل

التزام
النظام

 الحرص على
األمن

الصدق
واألمانة

 يؤدي
 المواطن

 الصالح دورًا
 مهمًا في

خدمة وطنه

٤ ١

٢3

الوحدة التاسعة | الدرس السابع عشر
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من 
مسؤولياتي أن

أترك اإلسراف في قضاء
الوقت عند استعمال اإلنترنت

أستعمل األجهزة اإللكترونية
بمسؤولية 

 أعّبر عن رأيي بهدوء
ولطف

 أحترم حقوق اآلخرين
ومعلوماتهم

 أتجنب التلفظ على  اآلخرين
بكلمات غير مقبولة

ال أتواصل مع من ال أعرفهم

 أتجنب المواقع غير المناسبة
لعمري

أحبَّ لآلخرين ما أحّب لنفسي

يضع الطلبة العبارات اآلتية في مكانها المناسب:
 الحصول على تغذية صحّية - العمل بجد - طاعة ولي األمر - احترام اآلخرين -

الحصول على عناية صحّية - الحصول على تعليم.

2نشاط

الواجباتالحقوق

الوحدة التاسعة | الدرس السابع عشر
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ع األعمال بينهم بقيادة أحدهـــم، ويتعاونون في  يكـــون العمـــل الجماعـــي بين اثنين أو أكثر، وتُـــوزَّ
أدائهـــا من أجل تحقيق الهـــدف الذي يقصدونه.

نستطيع عندما نعمل معًا أن:
 ننهي العمل سريعاً، وبجودة أفضل.

 نتغلب على الصعوبات، كي نصل إلى الهدف المقصود.
 نتعلم من بعضنا.

 نعزز الثقة بأنفسنا.

العمل الجماعي

ماذا نستفيد من العمل الجماعي في حياتنا؟

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثامن عشر
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تتكـــون ِفـــَرق العمـــل من عدد من األشـــخاص، وهناك عـــدد من العوامـــل لتحقيق النجاح 
في العمـــل الجماعي، مثل:

1- تحديد الهدف من العمل.     2- التخطيط للعمل.      3- االلتزام في العمل.
4- تحديد األعمال تحديداً دقيقاً.

يذكر الطلبة عوامل أخرى:
. ............................................................................ -5
. ............................................................................ -6
. ............................................................................ -7

1نشاط

ُنخطط
 للعمل

ُنساعد
 بعضنا بعضًا

َنتحمل
المسؤولية

ُنْخِلص
في العمل

َنحترم
آراء اآلخرين

ُنوزع
األعمال

ُنحدد
الهدف

 عوامل نجاح العمل الجماعي
يعتمـــد العمـــل الجماعـــي على عـــدد من العوامل التي تســـاعد علـــى نجاحه، ومـــن أبرزها ما 

يأتـي: 

الوحدة التاسعة | الدرس الثامن عشر
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ـــْمَنة وزيادة   يشـــارك الطلبة في الصف في مشـــروع مدرســـي لتقديم برنامج للتوعية بأضرار السُّ
ع أدوار العمـــل فيه بين الطلبة. د أهدافه وُتوزَّ الـــوزن، وذلـــك بتكويـــن فريق عمل ُتحـــدَّ

2نشاط

مجموعة من الطالب يعملون معاً في أعمال تشجير المدرسة

الوحدة التاسعة | الدرس الثامن عشر
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تقومي
الوحدة  التاسعة
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تقومي الوحدة التاسعة

1

2

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ- األسرة هي أساس .................................................................... .
ب - يتكون المجتمع من ِعّدة ..................................................... .

ج - لكل شخص .....................................................  خاصة تميزه عن اآلخرين.
د- أقاربي من جهة أبي هم أعمامي وعماتي. وأقاربي من جهة أمي هم:

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

يكتب الطلبة ثالثًا من فوائد العمل الجماعي:
. ....................................................................................................... -1
. ....................................................................................................... -2
. ....................................................................................................... -3

    في رأيك، ما أهم الواجبات التي ينبغي على الطلبة التزامها في المدرسة؟

. ....................................................................................................... -1

. ....................................................................................................... -2

. ....................................................................................................... -3

    في رأيك، ما أهم الحقوق التي ينبغي توفيرها للطلبة في المدرسة؟

. ....................................................................................................... -1

. ....................................................................................................... -2

. ....................................................................................................... -3

3

4
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يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ- األسرة هي أساس .................................................................... .
ب - يتكون المجتمع من ِعّدة ..................................................... .

ج - لكل شخص .....................................................  خاصة تميزه عن اآلخرين.
د- أقاربي من جهة أبي هم أعمامي وعماتي. وأقاربي من جهة أمي هم:

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

َمن الُمواطُن الصالح؟

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

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

ما الفرق بين الحقوق والمسؤوليات؟

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

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

تقومي الوحدة التاسعة

يضـــع الطلبـــة عالمة )( أمام العبـــارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة غير 
الصحيحة:

أ- المواطن الصالح هو من يلتزم النظام.
ب- أتواصل مع من ال أعرفهم عند استعمال اإلنترنت.
ج- ال أتلفظ على اآلخرين بألفاظ غير مناسبة عندما

    أتواصل معهم رقمّياً.

د- ال يحق لي السخرية من اآلخرين بتاتاً. 

٥

6
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