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الدرس األول :سيرة الرسول صلى هللا  
 عليه و سلم 

أوالً: مولد الرسول (ص) ونشأته :
 نسبه: من قبيلة قريش .

م (عام الفيل) .571مولده: سنة   
 أبوه: عبد الله بن عبد الـمطلب.

 أمة: آمنة بنت وهب .
 -  ثالثا:سرية الرسول (ص) قبل الدعوة:

لقب بالصادق األمني                  -   
مل يسجد لصنم قط -   
  من العمر نزل عليه الوحي 40اتخذ غار حراء يف جبل النور مكاناً يتعبد فيه. بلغ  - 

 ثانياً: نشأة الرسول (ص) :

تويف أبوه ( عبد الله ) قبل مولده. -   
مرضعته : حليمة السعدية . -   
جده عبد الـمطلب. كفلهسنوات ف 6توفيت أمه وعمره  -   
طالب).سنوات فكلفه عمه ( أبو  8تويف جده (عبد الـمطلب) وعمره  -   
اشتغل يف أول حياته بالرعي والتجارة . -   
سنة . 15اشرتك يف حرب الفجار (بني قريش وهوازن) وعمره  -   
سنة . 17وعمره  هدفه نرصة املظلوم شارك يف حلف الفضول -   
  ) سنة .25وعمره ( خديجة السيدةتزوج  - 

  

 التدريب األول:   أكمل العبارات التالية:
 

   قريش. من قبيلة هاشمي محمد صىل الله عليه وسلم من بن النبي - 1

 .الفيلعام  يف 571 يفصىل الله عليه وسلم النبي محمد ولد  - 2

 . الرعيصغره بحرفة  يفصىل الله عليه وسلم النبي محمد اشتغل  - 3

 .الفجار  الخامسة عرشة حرب يفشهد الرسول صىل الله عليه وسلم وهو  - 4

 .مكاناً يتعبد فيه  حراءصىل الله عليه وسلم من غار  النبي أتخذ - 5

  .من عمره  سنوات 6 يفنشأ الرسول صىل الله عليه وسلم يتيم األب وتوفيت أمه   - 6

 التدريب الثاين: اكتب املصطلحات اآلتية:

  ).عام الفيل (     مكة يريد تدمري البيت الحرام مستخدماً الفيلة الحبيشغزا فيه أبرهة  الذيالعام  - 1

  ).حرب الفجار (  الخمسة عرشة من عمره يفشارك فيها الرسول صىل الله عليه وسلم وهو  التيالحرب   - 2

  ).     حلف الفضول(       قريش لنرصة املظلوم وشهده الرسول صىل الله عليه وسلم إليهحلف دعت  - 3

  

 
األسئلة حول الدرس



 

   

 

:الدعوة إلى اإلسالم  الثاني الدرس  

 أوالً: مراحل الدعوة اإلسالمية: 

  سنوات): خاصة بأقاربه وبعض رجاالت قريش الخريين.  3املرحلة الرسية(  .1
 املرحلة العلنية: ( الجهرية): وفيها أعلن صىل الله عليه وسلم دعوته عىل املأل.  .2

 ثانياً: موقف قريش من الدعوة اإلسالمية:
املعارضة؛ خوفاً عىل مركزها الديني والتجاري.  -   

 مثال: قتل سمية زوجة يارس( أول شهيدة يف اإلسالم).
  *الهجرة األوىل: إىل الحبشة: 

  أسبابها:  -  
  ازدياد اضطهاد و أذى قريش للمسلمني.  .1
 ألن ملك الحبشة ملكاً عادًال ( النجايش). .2

  *مقاطعة قريش لبني هاشم: 
ووقوف أيب طالب مع الرسول صىل الله عليه وسلم وضعت قريش وثيقة ملقاطعة بني هاشم و املسلمني  بسبب انتشار اإلسالم

  سنوات  3واستمرت 
 هدفها:       

 عزل بني هاشم عن املجتمع امليك.  .1
 القضاء عىل الدعوة اإلسالمية. .2

  
  

 التدريب األول:   أكمل العبارات التالية:

  .ملدة ثالث سنوات   رساً    اإلسالم إىلظلت الدعوة  - 1

 .  سمية زوجة يارس هياإلسالم  يفتعترب أول شهيدة  - 2

 .الحبشة للمسلمني كانت إىل  هجرةول أ  - 3

 التدريب الثاين: بم تفرس (لـامذا)؟؟

 1- عارضت قريش الدعوة اإلسالمية .      خوفاً عىل مركزها الديني والتجاري.  

من يرغب من املسلمني بالهجرة إىل الحبشةـلصىل الله عليه وسلم سمح الرسول   - 2    

 ألن ملك الحبشة ملكاً عادًال ( النجايش). - ازدياد اضطهاد و أذى قريش للمسلمني.  -
  

 التدريب الثالث: ما هي صحيفة املقاطعة؟

لما رأت قريش اإلسالم ينتشر و يزيد كتبوا صحيفة ,تعاقدوا وتعاهدوا فيها على أال يتزوجوا من بني هاشم والمسلمين 
وال يزوجوهم وال يبيعوهم وال يبتاعوا منهم شيئاً ثم علقوها على الكعبة ودامت ثالث سنوات . 

األسئلة حول الدرس



 

   

 

: انتصار اإلسالم الثالثالدرس 
 وتوحيد العرب 

  بيعتا العقبة األوىل والثانية:أوالً
  رجالً من األوس والخزرج.  12للدعوة: مع  12سنة األوىل:  - 

  شخصاً، حيث تعهدوا للرسول (ص) بالنرص والحامية ودعوه إىل مدينتهم.  73للدعوة: مع  13سنة    الثانية:-
  
  إىل يرثب: صىل الله عليه وسلم هجرة الرسول :نياً ثا

  * أسباب الهجرة:
  . ازدياد اضطهاد قريش للمسلمني.1
  . اطمئنان الرسول صىل الله عليه وسلم إىل نرصة أهل يرثب له.2
  

 ثالثاً: األعامل التي قام بها الرسول صىل الله عليه وسلم  لتأسيس الدولة اإلسالمية:
 لتوحيد صفوف املسلمني:  

 بناء املسجد النبوي.  .1

 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.  .2

 املصالحة بني األوس والخزرج.  .3

لتنظيم الدولة اإلسالمية:     
 إصدار الصحيفة. .1

  املدينة.التعاهد مع يهود  .2

  

  ) أمام اإلجابات الخاطئة :  ) أمام اإلجابات الصحيحة وعالمة (   ضعي عالمة ( التدريب األول:   

1 -  )X    .هاجر املسلمون الهجرة األوىل إىل بالد يرثب   (  

2 -   )X  :سنوات.      4)  استمرت الدعوة رسية ملدة  

   .) يجتمع باملسلمني رسا يف بداية الدعوة ويعلمهم دينهموسلمصىل الله عليه )  كان الرسول (   √(   - 3

  
  أجب عن األسئلة التالية: الثاين:  التدريب

    ؟) صىل الله عليه وسلمأين كانت أول دولة أسسها الرسول (  . 1

  أول دولة أسسها الرسول صلى هللا عليه و سلم كانت في مدينة يثرب (المدينة المنورة)              

  

 

 
األسئلة حول الدرس



 

   

  ؟) لتأسيس الدولة اإلسالمية صىل الله عليه وسلمأذكر الخطوات التي أتخذها الرسول ( . 2

  لتوحيد صفوف املسلمني:        
 بناء املسجد النبوي.   -أ

 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.   -ب

 املصالحة بني األوس والخزرج.   -ت

 

  لتنظيم الدولة اإلسالمية:        
 إصدار الصحيفة.  -أ

  التعاهد مع املدينة.  -ب
  

 



 

      

 أوالً: أسلوبا نرش الدعوة اإلسالمية: 
 ( بادئ األمر). الحوار واإلقناع:. 1 -

 بسبب مواصلة قريش إيذاءها للمسلمني يف أموالهم وممتلكاتهم و تأمني الدولة اإلسالمية ضد اي خطر يهددها . الجهاد:. 2 -

 

 

-   
 غزوة بدر
 السنة: 2هــ

 سبب التسمية: حصل االشتباك عند برئ بدر.
 األسباب: اعرتاض املسلمني قافلة لقريش قادمة من الشام لتعويضهم عن أموالهم التي أخذتها قريش بعد الهجرة .

 النتائج: انتصار املسلمني( 314 شخص) عىل املرشكني (1000 شخص).
 
 
 

 غزوة أحد
 السنة: 3هــ

 سبب التسمية: حصل اإلشتباك عند جبل أحد
 األسباب: محاولة قريش اخذ الثأر لقتالها يف بدر.

 النتائج: انتصار املرشكني( ألن املسلمني خالفوا وصية النبي صىل الله عليه وسلم.)
  

  

  

 غزوة الخندق ( األحزاب)
 السنة: 5 هــ

 سبب التسمية: حفر الخندق (اقرتح سلامن الفاريس حفر الخندق لحامية املدينة املنورة ).
 األسباب: تحريض يهود بني النضري لقريش وحلفائها عىل غزو املدينة.

 النتائج: 1. انتصار املسلمني عىل املرشكني دون قتال.
  . تحول املسلمني من الدفاع إىل الهجوم.2

 

صىل الله عليه وسلمثانياً : غزوات الرسول   



 

      

  

 صلح الحديبية
 السنة: 6 هــ

 سبب التسمية: إجراء املفاوضات بني املسلمني و قريش يف مكان اسمه الحديبية.
 األسباب: خروج الرسول صىل الله عليه وسلم ألداء العمرة ومنع قريش له.

 النتائج: 1. اعرتاف قريش الرسمي باملسلمني.     2. فسح املجال للمسلمني بنرش اإلسالم.
  . إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص3

  

  

 فتح مكة
 السنة: 8 هــ

 سبب التسمية: بسبب فتح مكة املكرمة.
 األسباب: مساعدة قريش حليفتها قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة حليفة الرسول .

  دخول الرسول صىل الله عليه وسلم مكة دون مقاومة وتكسري األصنام النتائج:

  

 انتصار اإلسالم 
 كان لفتح مكة دورا كبريا يف انتشار اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية . -

 إعالن القبائل العربية اسالمها . -
 اإلنتصار عىل اليهود يف غزويت خيرب و فدك . -

  يف نهاية العام العارش للهجرة أصبحت شبه الجزيرة العربية بكاملها تحت راية اإلسالم -
  

  

  ه 10حجة الوداع 

 خرج الرسول صىل الله عليه وسلم من املدينة ألداء فريضة الحج. وعىل جبل عرفات خطب الرسول صىل الله عليه وسلم يف املؤمنني. 
  ربيع األول و هو نفس التاريخ الذي ولد فيه 12تويف بعد شهرين من حجة الوداع يف 

 

وفاة 
الرسول 

  هــ11



 

   

  

  

 

   أمامك جدول يوضح بعض الغزوات التي خاضها الرسول ، أكمل هذا الجدول: 

 النتائج سبب التسمية السنة المعركة

 
هـــ2  

 
  

 غزوة أحد
 

 
  

  

 

حفر خندق حول 

 المدينة

 

 صلح الحديبية
 

 
 

 

 
 

 
 

دخول الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم مكة وتكسير األصنام. 



 

التربية للمواطنة 

 

 

         

 

 الدرس األول  : خدمات تقدمها حكومة بالدي 
 اإلسكان   )1(

 أوًال : الخدمات السكانية :

 توزيع القسائم السكانية - 1

 بناء الوحدات السكنية و الشقق - 2

  منح القروض اإلسكانية , لبناء أو رشاء أو ترميم منزل - 3

  ثانياً : اإلنجازات اإلسكانية:

تياجات ركز جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة حفظه الله و رعاه يف مرشوعه اإلصالحي يف أهمية توفري كافة احتياجات املواطنني مبا فيها اإلح
  ومن ابرز هذه اإلصالحات :األسكانية , 

 بناء مدن جديدة كمدينة عيىس و حمد و زايد . - 1

 اإلسكانية كمرشوع اللوزي , والنبيه صالح ,   وسلمباد و شامل رشق املحرق.تطوير املدن والقرى بإنشاء املرشوعات  - 2

 تصميم و تنفيذ " برنامج ترميم و إعادة بناء البيوت اآليلة للسقوط " بالتعاون مع املجالس البلدية. - 3

 تخفيض قيمة القروض اإلسكانية. - 4

 متليك الوحدات السكنية.  - 5

 رصف عالوة السكن . - 6

 ثالثاً :تعاون وزارة اإلسكان مع الوزارات الخدمية األخرى:

وزارة شؤون البلديات و التخطيط 
 العمراني

 وزارة األشغال هيئة الكهرباء و الماء

أعمال النظافة و التشجير  -
 و التنمية الزراعية 

إنشاء الحدائق و المماشي  -
 العامة.

إصدار تراخيص البناء و  -
  اإلعالنات 

 

الكهربائي و توصيل التيار  -
 إنارة األحياء السكنية.

  تأمين وصول المياه. - 

بناء شبكة الطرق العامة و  -
 الجسور و صيانتها.

إنشاء شبكة المجاري  -
ومحطات معالجة مياه 

 الصرف الصحي.

تصميم المباني الحكومية  - 
كالمدارس و المستشفيات 

  و بنائها و صيانتها.

 

أوالً : الخدمات السكانية :

اعتمدت وزارة اإلسكان خطة إسكانية  - 
وطنية شاملة لتسهيل امتالك المواطن 
منزًال خاًصا به يعيش فيه بأمان و 
استقرار و قد شملت هذه الخطةثالثة 
أنواع من الخدمات اإلسكانية وهي على 

 النحو اآلتي :

 توزيع القسائم السكانية - 1
 بناء الوحدات السكنية و الشقق - 2

منح القروض اإلسكانية , لبناء أو  - 3
 شراء أو ترميم منزل 

ثانياً : اإلنجازات اإلسكانية:

ركز جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا و رعاه 
في مشروعه اإلصالحي في أهمية توفير كافة احتياجات 

المواطنين بما فيها اإلحتياجات األسكانية , ومن ابرز هذه 
اإلصالحات :

 بناء مدن جديدة كمدينة عيسى و حمد و زايد . - 1

اإلسكانية تطوير المدن والقرى بإنشاء المشروعات  - 2
كمشروع اللوزي , والنبيه صالح ,وسلماباد و شمال شرق 

 المحرق.

تصميم و تنفيذ " برنامج ترميم و إعادة بناء البيوت اآليلة  - 3
 للسقوط " بالتعاون مع المجالس البلدية.

 تخفيض قيمة القروض اإلسكانية. - 4

 تمليك الوحدات السكنية.  - 5

 صرف عالوة السكن . - 6

 ثالثاً :تعاون وزارة اإلسكان مع الوزارات الخدمية األخرى:

وزارة شؤون البلديات و التخطيط 
 العمراني

 وزارة األشغال هيئة الكهرباء و الماء

أعمال النظافة و التشجير  -
 و التنمية الزراعية 

إنشاء الحدائق و المماشي  -
 العامة.

إصدار تراخيص البناء و  -
  اإلعالنات 

 

توصيل التيار الكهربائي و  -
 إنارة األحياء السكنية.

  تأمين وصول المياه. - 

بناء شبكة الطرق العامة و  -
 الجسور و صيانتها.

إنشاء شبكة المجاري  -
معالجة مياه ومحطات 

 الصرف الصحي.

تصميم المباني الحكومية  - 
كالمدارس و المستشفيات 

  و بنائها و صيانتها.

 



   

         

 

 
األسئلة حول الدرس

 التدريب األول : عدد الخدمات التي تقدمها وزارة اإلسكان :

 

 ------------------------------------------------  -ب   ----------------------------------------  -أ

 ----------------------------------------------------   -ت

 

 التدريب الثاين :أذكر ابرز اإلصالحات التي قام بها جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة حفظه الله و رعاه يف هذا املجال :

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التدريب الثالث :صنف الخدمات حسب مكانها الصحيح:

 

 

وزارة شؤون البلديات و التخطيط 
 العمراني

 وزارة األشغال هيئة الكهرباء و الماء

   

 

 

- تأمين وصول المياه -   إنشاء الحدائق و المماشي العامة -  بناء شبكة الطرق العامة و الجسور و صيانتها

 أعمال النظافة و التشجير و التنمية الزراعية -  توصيل التيار الكهربائي و إنارة األحياء السكنية-  

 إنشاء شبكة المجاري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي -  إصدار تراخيص البناء و

  اإلعالنات -   تصميم المباني الحكومية كالمدارس و المستشفيات و بنائها و صيانتها


