
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5social                   

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

https://almanahj.com/bh/5social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  تأسیس الدولة االسالمیة

  في اي سنة من الدعوة تمت بیعة العقبة االولى ؟ و مع من تمت؟

  للدعوة 12تمت بیعة العقبة االولى في العام ** 

  عند العقبة ) ص(رجال من االوس و الخزرج التقاهم النبي  12و قد تمت مع 

  في اي سنة من الدعوة تمت بیعة العقبة الثانیة ؟

  )ص(للدعوة و قد جاءوا في وفد اكبر لمبایعة الرسول  13في العام 

  اذكر نتائج بیعة العقبة الثانیة؟؟

  تعهد الوفد الذي بایع الرسول ص بان ینصروه و یحموه و دعوه الى مدینتهم -1

  ما سبب هجرة المسلمین الى یثرب ؟؟ و لماذا هاجروا إلیها دون غیرها؟

  اد قریش لهم و تعذیبهم هاجر المسلمون الى یثرب بسبب تعاظم اضطه

فامرهم الرسول ص بالهجرة الى یثرب النه اطمأن الى نصرة اهل یثرب من االوس و 
  .الخزرج لهم 

  \الى یثرب؟؟) ص(ما سبب هجرة الرسول 

عندما علمت قریش بهجرة المسلمین خشیت ان تزداد قوتهم فدبرت مؤامرة لقتل الرسول 
  ن و امره بالهجرة الى یثربفكشف اهللا لنبیه ما یدبره المشركو ) ص(

  كیف استقبلت یثرب المسلمین؟؟ و ماذا اصبح اسمها بعد الهجرة؟

بالفرح و االناشید و سلمت امرها الیه فصار اسمها المدینة ) ص(استقبلت یثرب النبي 
  المنورة



  اول دولة اسالمیة؟؟) ص(أین أسس الرسول 

  اسس الرسول اول دولة اسالمیة في المدینة المنورة

لتوحید صفوف المسلمین و الخطوات التي ) ص(ذكر الخطوات التي اتخذها الرسول ا
  اتخذها لتنظیم الدولة االسالمیة في المدینة؟؟

أمر ببناء مسجد في المكان الذي توقفت فیه راحلته في المدینة و جعله دارا للحكومة و  -1
الجیوش و یتشاورون فیه في  مكانا یجتمع فیه المسلمون للعبادة و التعلم و القضاء و اعداد

  .امور دینهم و دنیاهم

الف بین قلوب المسلمین ووحدهم على دین اهللا و سنة رسوله و حقق المصالحة بین  -2
  االوس و الخزرج اللذین عرفوا باالنصار 

  و حقق المؤاخاة بینهم و بین المهاجرین اللذین قدموا من مكة 

ولة االسالمیة و ذلك لتنظیم العالقات في اصدر الصحیفة التي اصبحت دستورا للد -3
  المجتمع االسالمي

تعاهد مه یهود المدینة فامنهم على دینهم و اموالهم و اشترط علیهم عدم التعاون مع  -4
  .اعداء االسالم

  صلح الحدیبیة

  هجریا 6متى تم صلح الحدیبیة؟ في العام 

  في اي مناسبة تم صلح الحدیبیة؟ أداء العمرة في مكة

على رأس جماعة كبیرة ) ص(هجریا توجه الرسول  6حدث صلح الحدیبیة؟ في العام كیف 
واثقا من قوة ) ص(من المسلمین ألداء العمرة و ابلغ قریش انه جاء مسالما ال مقاتال و كان 



المسلمین لكن قریش وقفت في وجهه و جرى التفاوض بین الطرفین حتى توصال إلى عقد 
  .یةاتفاق صلح عرف بصلح الحدیب

  ماذا أفاد المسلمون من صلح الحدیبیة؟؟ 

  انتزع المسلمون من هذا الصلح اعتراف قریش الرسمي بهم  -1

  و عظم شأنهم بعد ذلك -2

  و عمرو بن العاص, انضم الیهم رجال مهمون من قریش ابرزهم خالد بن الولید  -3

  فتح مكة

  هجریا 8متى تم فتح مكة؟ تم فتح مكة في العام 

الرسول فتح مكة ؟ بعد انقضاء عامین على صلح الحدیبیة ساعدت قریش حلیفتها لماذا قرر 
قبیلة بكر على حلیفة المسلمین قبیلة خزاعة فاعتبر الرسول ذلك نقضا للصلح و قرر فتح 

  مكة

جیشا سار به الى مكة فدخلها دون مقاومة تذكر و ) ص(كیف تم فتح مكة؟ جهز الرسول 
و هو یردد و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان حطم االصنام من حول الكعبة 

  )زهوقا

بقریش بعد ان فتح مكة؟ اجتمعت قریش عند الكعبة بین یدي ) ص(ماذا فعل الرسول 
  ))الرسول خائفة من انزال العقوبة بها و لكن الرسول عفا عنهم و قال اذهبوا فأنتم طلقاء

  انتصار االسالم

  ة على المسلمین و العرب؟ما التأثیر الذي تركه فتح مك

  كان لفتح مكة ابلغ االثر في انتصار االسالم و انتشاره في انحاء الجزیرة العربیة؟ -1



باسالم قریش سقطت المقاومة للدعوة و سارعت القبائل الى التخلي عن الوثنیة و  -2
  اعلنت اسالمها

  تم االنتصار على الیهود ناكثي العهود في غزوتي خیبر و فدك  -3

  لم ینقض العام العاشر حتى اصبحت الجزیرة العربیة موحدة بكاملها تحت رایة االسالم -4

  حجة الوداع

  ؟) ص(أذكر اخر آیة انزلت على الرسول 

  ))الیوم أكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم االسالم دینا: ((قال تعالى

  ؟)ص(متى توفي الرسول

  للهجرة 11من ربیع االول للسنة  12في 

  متى كانت حجة الوداع و ما مناسبتها؟؟

من المدینة على رأس حشد من المسلمین الداء ) ص(للهجرة خرج الرسول 10في السنة 
في المؤمنین و تال علیهم اخر ایة ) ص(و على جبل عرفات خطب الرسول . فریضة الحج 

  .انزلت علیه من القرآن الكریم

  تأمین الدولة االسالمیة

  في بادئ االمر لنشر الدعوة ؟؟) ص(د الرسول ماذا اعتم

على الحوار و االقناع بادئ االمر لنشر الدعوة في مكة بین القبائل و ) ص(اعتمد الرسول 
  في المدینة ایضا

  التحول الى الجهاد؟؟) ص(لماذا اعلن الرسول 



  عندما واصلت قریش ایذاء المسلمین المهاجرین في اموالهم و ممتلكاتهم 

  رسوله بالجهاد و الدفاع عن النفس و تأمین الدولة ضد اي خطر یهددها امر اهللا

  متى كانت غزوة بدر ؟

  للهجرة 2في العام 

  ما سبب خروج الرسول في غزوة بدر؟؟

بقدوم قافلة لقریش فأمر اصحابه باعتراضها لتعویض المسلمین عن ) ص(علم الرسول 
  اموالهم و ممتلكاتهم الت

  الهجرة و حصل االشتباك عند بئر بدر فعزز النصر من قوتهمي صادرتها قریش بعد 

  متى كانت غزوة احد؟

  هجریا 3في العام 

  ما اسباب غزوة احد؟

هجریا جهزت جیشا و هاجمت المسلمین  3حاولت قریش ان تثأر لهزیمتها لذلك في العام 
  في احد

  لماذا خسر المسلمون في غزوة احد؟

  نزو الرماة من فوق الجیل الخذ الغنائم و) ص(بسبب مخالفتهم لوصیة النبي 

  متى كانت غزوة الخندق؟

  هجریا 5في العام 

  ما اسباب غزوة الخندق ؟؟



( واصلت قریش محاولتها للقضاء على المسلمین و شكلت مع عدد من القبائل جیش 
  استجابة لتحریض الیهود ) االحزاب

  و كیف تصدى المسلمون للكفار؟؟

بما یخطط له المشركون فتشاور مع ) ص(المدینة علم الرسول  عندما قرر الكفار مهاجمة
حاصر المشركون , الصحابة و اقترح علیهم سلمان الفارسي حفر خندق لحمایة المدینة 

. المدینة شهرا كامال صمد خالله المسلمون وواجهوا الجوع و نفاد المؤن بصبر و ثبات 
  .من مكة  فانتصروا على المشركین و انسحب المشركون مخذولین

  ما اهمیة انتصار المسلمین في غزوة الخندق؟

  شكل انتصار المسلمین في غزوة الخندق نقطة تحول في الصراع مع المشركین -1

اآلن نغزوهم و ال *: (( ص(فانتقل المسلمون من الدفاع الى الهجوم عمال بقول الرسول -2
 )).یغزوننا


