
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  التربیة اإلسالمیة

بیعة العقبة الثانیة
  التربیة اإلسالمیة

االبتدائي رابع 
التربیة اإلسالمیة

بیعة العقبة الثانیة
التربیة اإلسالمیة

رابع الللصف 



أھداف الدرسأھداف الدرس

.في یثرب ر یالدور الذي قام بھ مصعب بن عم .في یثرب ر یالدور الذي قام بھ مصعب بن عم

.في بیعة العقبة الثانیة  عدد الذین بایعوا الرسول

ف�ي البیع�ة  أتعّرف األمور التي بایع علیھا وفد یث�رب الرس�ول 

أھداف الدرسأھداف الدرس

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمأبیّن  -1 الدور الذي قام بھ مصعب بن عمأبیّن  -1

عدد الذین بایعوا الرسولأحّدد  -2

أتعّرف األمور التي بایع علیھا وفد یث�رب الرس�ول  -3
.الثانیة



 الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر

فدخل الناس في دین هللا أفواًجا

معلًما للقرآن الكریم

فدخل الناس في دین هللا أفواًجا

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر في یثرب 

فدخل الناس في دین هللا أفواًجا

إلى اإلسالم داعیًا

فدخل الناس في دین هللا أفواًجا



في بیعة العقبة الثانیة الذین بایعوا الرسول 

من یثرب إلى مكة وكان معھمن یثرب إلى مكة وكان معھ

امرأتان

الذین بایعوا الرسول  ددُ عَ 

من یثرب إلى مكة وكان معھ خرج مصعب بن عمیر  من یثرب إلى مكة وكان معھ خرج مصعب بن عمیر 

ثالثة وسبعون رجًال 



1نشاط 

في یثرب الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر  في یثرب الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 

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

 في بیعة العقبة الثانیة  في بیعة العقبة الثانیة

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

نشاط 

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 
:أكمل الفراغ فیما یأتي

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 

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

الرسول بایعوا عدد الذین  الرسول بایعوا عدد الذین 

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



1إجابة النشاط 

في یثرب الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر  في یثرب الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 

معلًما للقرآن الكریم -2

 في بیعة العقبة الثانیة  في بیعة العقبة الثانیة

امرأتان -2

إجابة النشاط 

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 
:أكمل الفراغ فیما یأتي

الدور الذي قام بھ مصعب بن عمیر 

إلى اإلسالم داعیًا -1

الرسول بایعوا عدد الذین  الرسول بایعوا عدد الذین 

ثالثة وسبعون رجًال  -1



في البیعة الثانیة یثرب الرسول 

:في البیعة الثانیة على أمور، منھا:في البیعة الثانیة على أمور، منھا

. السمع والطاعة في كل ما یأمرھم بھ، وما ینھاھم عنھ

.أن یحموه من األعداء كما یحمون أنفسھم وأبناءھم

یثرب الرسول األمور التي بایع علیھا وفد 

في البیعة الثانیة على أمور، منھا وفد یثرب الرسول  ایعبَ  في البیعة الثانیة على أمور، منھا وفد یثرب الرسول  ایعبَ 

السمع والطاعة في كل ما یأمرھم بھ، وما ینھاھم عنھ -1

.أن ینصروه إذا قَِدم إلیھم -2 .أن ینصروه إذا قَِدم إلیھم -2

أن یحموه من األعداء كما یحمون أنفسھم وأبناءھم -3



بیعة العقبة الثانیةبیعة العقبة الثانیة

 إلى 
 بیعة

 إلى 
 ویستعدون ویستعدون

بیعة العقبة الثانیةبیعة العقبة الثانیة

 ذلك بعد  الرسول الوفد دعا وقد
بیعة البیعة ھذه یتوُسمِّ  یثرب، إلى القدوم
 المسلمون عاد ثم ،الثانیة العقبة
ویستعدون هللا، دین ینشرون یثرب ویستعدون هللا، دین ینشرون یثرب

.دیارھم في  هللا رسول الستقبال



2نشاط 

:في البیعة الثانیة على أمور، منھا
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

:قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما
..................................................................................................
..................................................................................................

نشاط 
:أجب عما یأتي

في البیعة الثانیة على أمور، منھا یثرب الرسول  وفدُ  بایعَ : أوًال 
1- ..................................................................................................
2- ..................................................................................................
3- ..................................................................................................

قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما: ثانیًا
1- ..................................................................................................
2- ..................................................................................................



2إجابة النشاط 

:في البیعة الثانیة على أمور، منھا
 .عنھ ینھاھم وما

.وأبناءھم 

:قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما:قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما

.دیارھم

إجابة النشاط 
:أجب عما یأتي

في البیعة الثانیة على أمور، منھا یثرب الرسول  وفدُ  بایعَ : أوًال 
وما بھ، یأمرھم ما كل في والطاعة السمع -1
.إلیھم قَِدم إذا ینصروه أن -2
 أنفسھم یحمون كما األعداء من یحموه أن -3

قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما: ثانیًا قام المسلمون بعد عودتھم إلى یثرب بأمرین، ھما: ثانیًا
.هللا دین ینشرون -1
دیارھم في  هللا رسول الستقبال یستعدون -2



مع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیقمع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیق


