
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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)5( ةــربیـزیرة العـــالج )5( ةــربیـزیرة العـــالج
فتح مكة وحجة الوداع

   39الدرس

المواد االجتماعیةاألول اإلعدادي ـ 

الج ھد شبـالم یوحّ ـساإل الج ھد شبـالم یوحّ ـساإل
فتح مكة وحجة الوداع

الدرس

األول اإلعدادي ـ الصف 



یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

.یوضح الغزوات التي تلت فتح مكة - 2

.یبرز أھمیة فتح مكة في انتشار اإلسالم - 1

.یعتز بانتصارات المسلمین - 3





فتح مكة
أزال  ،ف����ي مك����ة بع����د الط����واف بالكعب����ة

  .منھا األصنام) ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول 
".اْلَباِطلُ َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق   َوقُلْ "

.مقاومةدون  مكة) ملسو هيلع هللا ىلص(دخل الرسول 

".اْلَباِطلُ َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق   َوقُلْ "

بصحبة العباس بن عبدالمطلب للقاء الرسول  سفیان
.  إسالمھعلن أوفي المدینة 

فتح مكة

.الحدیبیةنقضت قریش صلح 

قاد الرسول عشرة آالف من 
.مكةإلى متجًھا المسلمین 

سفیان أبوخرج  :المسلمیندركت قریش قوة أ
في المدینة ) ملسو هيلع هللا ىلص(



؟سنة الثامنة للھجرةالفتح مكة في 
عودة المسلمین من الطائف. نقضت قریش صلح الحدیبیة    ج

؟بعد الطواف بالكعبة
آخى بین المھاجرین واألنصار. ج        خطبة الوداع              

دون مقاومة. ج   حصار شھر كامل             

فتح مكة في ) ملسو هيلع هللا ىلص(ما سبب اختیار الرسول 1.
نقضت قریش صلح الحدیبیة    ج. اعترضت قریش قافلة تجاریة للمسلمین         ب.  أ

:اإلجابة الصحیحةاختر   

بعد الطواف بالكعبة) ملسو هيلع هللا ىلص(ماذا فعل الرسول . 2
خطبة الوداع              . ب       أزال األصنام               . أ

:مكة) ملسو هيلع هللا ىلص(دخل الرسول . 3 :مكة) ملسو هيلع هللا ىلص(دخل الرسول . 3
حصار شھر كامل             . أیام         ب 3بعد مقاومة دامت . أ



 .المسلمینسلم ثقیف وھوازن وحاولتا التحرك ضد  .المسلمینسلم ثقیف وھوازن وحاولتا التحرك ضد 

 .ھوازنالمسلمون في وادي حنین وانتصروا على 

ل��ى إثقی��ف إل��ى الط��ائف ث��م أوف��دت ممثل��ین عنھ��ا 
.وأعلنت إسالمھا

ل��ى إثقی��ف إل��ى الط��ائف ث��م أوف��دت ممثل��ین عنھ��ا 
.وأعلنت إسالمھا

سلم ثقیف وھوازن وحاولتا التحرك ضد لم تُ 

غزوة : أوًال 
ُحنین 

سلم ثقیف وھوازن وحاولتا التحرك ضد لم تُ 

المسلمون في وادي حنین وانتصروا على التقاھم 

ثقی��ف إل��ى الط��ائف ث��م أوف��دت ممثل��ین عنھ��ا انس��حبت 
وأعلنت إسالمھا) ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول 

ثقی��ف إل��ى الط��ائف ث��م أوف��دت ممثل��ین عنھ��ا انس��حبت 
وأعلنت إسالمھا) ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول 



نینحُ 

حّدد على الخریطة موقع ُحنین



أبرز الغزوات بعد فتح مكة

ملسو هيلع هللا ىلص .البیزنطيإلى تبوك ضد الجیش ) ملسو هيلع هللا ىلص(سار الرسول 

.  وانضمت إلیھ في طریقھ قبائل مجاورة

ملسو هيلع هللا ىلص .بالشام ) ملسو هيلع هللا ىلص(أظھرت الغزوة اھتمام الرسول 

أبرز الغزوات بعد فتح مكة

غزوة : اثانیً 
 ـھ 9تبوك 

سار الرسول 

وانضمت إلیھ في طریقھ قبائل مجاورة

أظھرت الغزوة اھتمام الرسول 



تبوكتبوك

حّدد على الخریطة موقع تبوك



حجة الوداع
أداء فریض��ة  ج��لأم��ن ) ملسو هيلع هللا ىلص(خ��رج الرس��ول 

عند جبل عرفات خطب�ة ال�وداع ونزل�ت علی�ھ اآلی�ة الثالث�ة 
َوأَْتَمْم�ُت َعَل�ْیُكْم ِنْعَمِت�ي َوَرِض�یُت َلُك�ُم  اْلَی�ْوَم أَْكَمْل�ُت َلُك�ْم ِدی�َنُكمْ 

.قد طلب من أبي بكر أن یؤم الصالة
وجھ رب�ھ وھ�و ف�ي الثالث�ة والس�تین ) ملسو هيلع هللا ىلص

حجة الوداع
خ��رج الرس��ول  العاش��رة للھج��رة نھای��ة الس��نةف��ي 
ملسو هيلع هللا ىلص.الحج عند جبل عرفات خطب�ة ال�وداع ونزل�ت علی�ھ اآلی�ة الثالث�ة ) ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول خطب .الحج

اْلَی�ْوَم أَْكَمْل�ُت َلُك�ْم ِدی�َنُكمْ " :من سورة المائ�دة
."ِدیًنااْإلِْسَالَم 

قد طلب من أبي بكر أن یؤم الصالة، قبل وفاتھ، )ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول كان 
ملسو هيلع هللا ىلص(من ربیع األول القى الرسول  12في 

.من عمره





:مواقع الحواضر اآلتیة بوضع رقمھا في موقعھا المناسب على الخریطة

4

2
311 311

المكرمة مكة. 1

مواقع الحواضر اآلتیة بوضع رقمھا في موقعھا المناسب على الخریطةعلى الخریطة ن عیّ 

المكرمة مكة. 1

المدینة المنورة. 2

نینحُ . 3

تبوك. 4



)  )  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص((حدود الدولة اإلٍسالمیة عند وفاة الرسول حدود الدولة اإلٍسالمیة عند وفاة الرسول  حدود الدولة اإلٍسالمیة عند وفاة الرسول حدود الدولة اإلٍسالمیة عند وفاة الرسول 



األخیرة اسم خطبة الوداع؟ )ملسو هيلع هللا ىلص

.المسلمین  )ملسو هيلع هللا ىلص(ألنھا الخطبة األخیرة التي ودع فیھا الرسول  .المسلمین  )ملسو هيلع هللا ىلص(ألنھا الخطبة األخیرة التي ودع فیھا الرسول 

.الوداعفي خطبة ) ملسو هيلع هللا ىلص(اآلیة التي نزلت على الرسول 

َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم  اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكمْ 

ملسو هيلع هللا ىلص(أطلق على خطبة الرسول لماذا 1.

ألنھا الخطبة األخیرة التي ودع فیھا الرسول ألنھا الخطبة األخیرة التي ودع فیھا الرسول 

اآلیة التي نزلت على الرسول سّم . 2

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكمْ "اآلیة الثالثة من سورة المائدة 

ْسَالَم ِدینًا ْسَالَم ِدینًااْإلِ ".اْإلِ



نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم


