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غزوة خيبر

  التربية اإلسالميةالتربية اإلسالمية
اإلعدادي اإلعدادي الصف أالول الصف أالول 

غزوة خيبر

التربية اإلسالميةالتربية اإلسالمية
الصف أالول الصف أالول 



 :ستكون في نهاية الدرس قادرا على

استنتاج نتيجة غزوة خيبر

 :أالهداف
ستكون في نهاية الدرس قادرا على

 بيان سبب غزوة خيبر

 وصف ٔاحداث غزوة خيبر وصف ٔاحداث غزوة خيبروصف ٔاحداث غزوة خيبر

 استنتاج نتيجة غزوة خيبر



   .للغزوة سببا كانت المسلمين ضد عدائية بٔاعمال فقاموا خيبر

 :مقدمة

خيبر في زعمائهم بعض استقر النضير بني يهود ملسو هيلع هللا ىلص النبي ٔاجلى بعدما

   ونتائجها؟ ٔاحداثها؟ كانت وكيف ٔاسبابها؟ فما

 :ذلك على تعرف



  خيبرخيبر  ليهود ملسو هيلع هللا ىلص

علــى نقــض العهــد فــي ٔاثنــاء 
. 

قبائــــــل العــــــرب علــــــى غــــــزو المدينــــــة حرضــــــوا  

 ملسو هيلع هللا ىلصعليهـــا ٔاثنـــاء خـــروج النبـــي واالســـتيالء 

 .إلى صلح الحديبية .إلى صلح الحديبية

33
 .لغزو خيبرتجّهز من الحديبية 

ملسو هيلع هللا ىلص النبي  غزو غزو   سببسبب  
  

ـــة الرســـول حرضـــوا  قبائـــل العـــرب علـــى محارب
 .في غزوة أالحزاب ملسو هيلع هللا ىلص

علــى نقــض العهــد فــي ٔاثنــاء قريظــة بنــي حرضــوا 
.حصار المدينة المنورة

1122
من الحديبية  ملسو هيلع هللا ىلصفلما عاد النبي 



إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ ملسو هيلع هللا ىلصما  أالسباب التي دفعت النبي  إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟

  النشاط أالول النشاط أالول 

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

إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ ملسو هيلع هللا ىلصما  أالسباب التي دفعت النبي 

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



 نموذج اإلجابة

 إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟

 .على صلح الحديبية

  النشاط أالول النشاط أالول 

إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ ملسو هيلع هللا ىلصما  أالسباب التي دفعت النبي 

 .قبائل العرب على محاربة الرسول في غزوة أالحزاب - 1

 :حرض يهود خيبر

إلى التجهز لغزوة خيبر بعد عودته من الحديبية؟ ملسو هيلع هللا ىلصما  أالسباب التي دفعت النبي 

 .قبائل العرب على محاربة الرسول في غزوة أالحزاب - 1

 .على نقض العهد في ٔاثناء حصار المدينة المنورةقريظة بني  - 2

على صلح الحديبية ملسو هيلع هللا ىلص النبيعليها ٔاثناء خروج واالستيالء قبائل العرب على غزو المدينة  - 3



 ٔاحداث غزوة خيبر

 :استيالء المسلمين على حصون خيبر

 .المسلمون حصون خيبر وحاصروهم نحو شهرين ثم قاتلوهم بشدةهاجم   -

 .حصنينعلى حصونها إال استولوا -

 .حصارا شديدا حتى استسلمواحاصرهما المسلمون - .حصارا شديدا حتى استسلمواحاصرهما المسلمون -

ٔاحداث غزوة خيبر

خيبـــر بـــالغزو قبـــل اســـتعدادهم فلمـــا رٓاه بعـــض يهـــود  ملسو هيلع هللا ىلص فاجـــٔا النبـــي 

عمـــالهم فزعـــوا ؤادبـــروا هـــاربين وهـــم يتصـــايحون محمـــد والخمـــيس، فكبـــر 

خيبــر، إنــا إذا نزلنــا بســاحة قــوم َخِربــت : "رٔاى فــزعهم  وقــالحــين  ملسو هيلع هللا ىلص

 "المنَذِرينفساء صباح  "المنَذِرينفساء صباح 



صف ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث  .  نقاطصف ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث  .  نقاطصف ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث 

النشاط الثاني

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

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

صف ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث 

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

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



 :ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث نقاط

 .هاجم المسلمون حصون خيبر، وحاصروهم نحو شهرين، ثم قاتلوهم بشدة، حتى استولوا على حصونها إال حصنين

 :ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث نقاط

 .الحصنين حصارا شديدا، حتى استسلم ٔاهلها

ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث نقاط

إجابة النشاط الثاني

 .قبل استعدادهمبالغزو  ملسو هيلع هللا ىلصفاجٔاهم النبي  -1

هاجم المسلمون حصون خيبر، وحاصروهم نحو شهرين، ثم قاتلوهم بشدة، حتى استولوا على حصونها إال حصنين -2

ٔاحداث غزوة خيبر في ثالث نقاط

الحصنين حصارا شديدا، حتى استسلم ٔاهلهاحاصر المسلمون   -3



موافقة المسلمین على  -2

 نتيجة غزوة خيبر

موافقة المسلمین على  -2
بقاء بعض أھل خیبر 

.  بشروط

:الشروط:الشروط
.  یرعى یھود  خیبر نخیلھم، ویتقاسمون ثمارھا مناصفة مع المسلمین

.یكون بقاء الیھود وإخراجھم بید المسلمین

استیالء المسلمین   -1

نتيجة غزوة خيبر

استیالء المسلمین   -1
.على حصون خیبر

الشروطالشروط
یرعى یھود  خیبر نخیلھم، ویتقاسمون ثمارھا مناصفة مع المسلمینأن  -  
یكون بقاء الیھود وإخراجھم بید المسلمینأن  -  



::مما يليمما يليغير الصحيحة غير الصحيحة أمام العبارة أمام العبارة ) ) خطأخطأ((أمام العبارة الصحيحة وكلمة أمام العبارة الصحيحة وكلمة 

.حصار المدينةيهود خيبر بني قينقاع على نقض العهد في أثناء 

-2..استعدادهم

.غزوة أحدفي  ملسو هيلع هللا ىلصيهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول 

.المسلمون أن يكون بقاء اليهود وإخراجهم  بيد المسلمين

.غزوة أحدفي  ملسو هيلع هللا ىلصيهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول 

.المسلمون على حصون خيبر كلها في شهر واحد

الثالثالنشاط 

أمام العبارة الصحيحة وكلمة أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) ) صحصح((كلمة كلمة ضع  ضع  

يهود خيبر بني قينقاع على نقض العهد في أثناء حرض  - 1

استعدادهمخيبر بالغزو بعد يهود  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فاجأ  - 2

يهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول حرض  - 3

المسلمون أن يكون بقاء اليهود وإخراجهم  بيد المسلميناشترط  - 4

يهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول حرض  - 3

المسلمون على حصون خيبر كلها في شهر واحداستولى  - 5



::أمام العبارة غير الصحيحة مما يليأمام العبارة غير الصحيحة مما يلي) ) خطأخطأ((أمام العبارة الصحيحة وكلمة أمام العبارة الصحيحة وكلمة 

.حصار المدينةيهود خيبر بني قينقاع على نقض العهد في أثناء 

..استعدادهم

.غزوة أحدفي  ملسو هيلع هللا ىلصيهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول 

خطأ 

خطأ 
خطأ 

.المسلمون أن يكون بقاء اليهود وإخراجهم  بيد المسلمين

.غزوة أحدفي  ملسو هيلع هللا ىلصيهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول 

.المسلمون على حصون خيبر كلها في شهر واحد

خطأ 

خطأ 
صح 

الثالثإجابة النشاط 

أمام العبارة الصحيحة وكلمة أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) ) صحصح((ضع كلمة ضع كلمة 

يهود خيبر بني قينقاع على نقض العهد في أثناء حرض  - 1

استعدادهمخيبر بالغزو بعد يهود  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فاجأ  - 2

يهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول حرض  - 3

المسلمون أن يكون بقاء اليهود وإخراجهم  بيد المسلميناشترط  - 4

يهود خيبر قبائل العرب على محاربة الرسول حرض  - 3

المسلمون على حصون خيبر كلها في شهر واحداستولى  - 5



.ٔاكمل الخريطة المعرفية للدرس
غزوة خيبر

الغزوة

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

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

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

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

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

 نتائج الغزوة

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

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

ٔاكمل الخريطة المعرفية للدرس 
غزوة خيبر

النشاط الختامي 

الغزوةوصف  ٔاسباب الغزوة  

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

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

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

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

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

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

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



غزوة خيبر
.ٔاكمل الخريطة المعرفية للدرس

 نتائج الغزوةوصف الغزوة
المســلمون حصــون اليهــود وحاصــروهم نحــو 

 .على حصونها إال حصنين

 خيبرحصون انتصار المسلمين واستولوا على  -
 على بقاء بعض ٔاهل خيبر بشروط موافقة  المسلمين -
 :الشروط-
 .على حصونها إال حصنين نخيل خيبر من اليهود وتقاسم ثمارها مناصفة مع المسلمين رعاية  -1

حصـــــــــارا شـــــــــديدا حتـــــــــى 
 نخيل خيبر من اليهود وتقاسم ثمارها مناصفة مع المسلمين رعاية  -1
يكون بقاء اليهود وإخراجهم بيد المسلمين ٔان  -2

غزوة خيبر

الختامي إجابة النشاط 

ٔاكمل الخريطة المعرفية للدرس 

 وصف الغزوة ٔاسباب الغزوة

المســلمون حصــون اليهــود وحاصــروهم نحــو هــاجم -
 .شهرين ثم قاتلوهم بشدة

على حصونها إال حصنيناستولوا  -

 ملسو هيلع هللا ىلصالعرب على محاربة الرسول حرض يهود خيبر قبائل –1
 .غزوة أالحزابفي 

 .على نقض العهد في ٔاثناء حصار المدينةقريظة بني حرضوا   -2 
على حصونها إال حصنيناستولوا  -عليها ٔاثناء واالستيالء العرب على غزو المدينة حرضوا قبائل  -3 

حصـــــــــارا شـــــــــديدا حتـــــــــى حاصــــــــرهما المســـــــــلمون  -
 .استسلموا

عليها ٔاثناء واالستيالء العرب على غزو المدينة حرضوا قبائل  -3 
.خروج النبي على صلح الحديبية




