
 

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 تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

https://almanahj.com/bh/5                   

* 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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 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أمينة أحمد الجزيريمديرة المدرسة : أ .                                      يحانة سلمان حبيب إعداد األستاذة : ر

الكفاية الرئيسية : تستخلص 
مواطن القدوة من سيرة 

 الرسول والصحابة .

سعد  األنصاري كان األنصار يؤثرون المهاجرون على أنفسهم في كل ما يملكون ، مثال ذلك : عرض
بالتساوي  على أخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف أن يشاركه في بيته وأهله وماله بن الربيع

 . عزيز النفسمن نة ليعمل فيها ، إذ كان عبد الرحولكنه رفض وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدي

 بعد هجرته إلى المدينة بثالثة أعمال رئيسية وهي : (صلى هللا عليه وآله وسلم ) قام الرسول 

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار  -2      بناء المسجد النبوي  -1

 كتابة الوثيقة -3                      

 المدينة أعمال النبي في 

 ( 2) بعد الهجرة إليها

 . على أساس ) األخوة اإلسالمية ( بين المهاجرين واألنصارقامت المؤاخاة 

وتعرفي على الكود  يمسحا
 أعمال النبي في المدينة

 كيف تمت المؤاخاة

 من مكة إلى المدينة . رونجالمها ونالمسلم هم

 المهاجرون

 المدينة . أهل منون المسلم هم

 األنصار

جمع الرسول المهاجرين واألنصار في دار ) أنس بن مالك ( وأمرهم بأن يتخذ كل واحد من األنصار أخاً له من 
 . للمؤاخاة طريقة ) االقتراع (الرسول  فتسابقوا  في المؤاخاة حتى اتخذ المهاجرين ،

 من مظاهر المؤاخاة

 سبب كتابة الرسول الوثيقة بين المسلمين واليهود

 .د ويبين الحقوق والواجبات بينهم لينظم العالقة بين المسلمين واليهو

 المسلمون أمة واحدة ، ال فرق بين المهاجرين واألنصار . -1

 اإلسالم .على المسلمين التعاون فيما بينهم لنصرة  -2

 ضمان الحرية الدينية لليهود ، فال يجبرون على الدخول في اإلسالم . -3

 يشارك اليهود المسلمين في الدفاع عن المدينة المنورة إذا تعرضت للخطر . -4

 وسنة رسوله عند الخالف والخصومة بين المسلمين .الرجوع إلى كتاب هللا  -5

 بنود الوثيقة



 
 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات

 قسم التربية اإلسالمية

 

 ((  2) بعد الهجرة إليها  في المدينةأعمال النبي  )درس لنشاط تدريبي                

 
 

 .التالية سللة األ أجيبي علىوردتي الجميلة    
 

 ؟التي اتخذها الرسول للمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار  ما هي الطريقة :1س

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

 
 .( بجانب العبارة الخاطئة فيما يلي  ×بجانب العبارة الصحيحة وعالمة ) √( ضعي عالمة )  :2س

 آخى النبي ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( بين اليهود والمسلمين . )     (  -أ

 . ضمن الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( لليهود الحرية الدينية)     (   -ب

 )     ( عند حدوث خالف أو خصومة بين المسلمين عليهم الرجوع إلى كتاب هللا وسنة رسوله .  -ج

 
 

 من المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار .استنتجي األمور المترتبة  :3س

 ............................................................................................................................... -أ   

 .............................................................................................................................. -ب  

 
 

 يحانة سلمان حبيب إعداد األستاذة : ر أمينة أحمد الجزيريمديرة المدرسة : أ . 

 االسم : ................................

 الصف : ..............................

 التاريخ : ..............................

 

 الكفاية الرئيسية : تستخلص مواطن القدوة من سيرة الرسول والصحابة . 


