
 

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/5islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/5islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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ؤاخاةُ ؤاخاةُ 
ارصَ واألنْ بیَن المَهاجرین 

التربية اإلسالمية
لصف الخامس االبتدائي 

ؤاخاةُ المُ ؤاخاةُ المُ 
بیَن المَهاجرین 

    
التربية اإلسالمية

لصف الخامس االبتدائي ا



:یتوقّــع مــن الطّالـب بعـد نھــایة الّدرس أن

یتبّین الطریقة التي آخى فیھا النبي  .واألنصار

.المؤاخاةیستنتج األمور التي َترتَّبت على ھذه  .المؤاخاةیستنتج األمور التي َترتَّبت على ھذه 

یتوقّــع مــن الطّالـب بعـد نھــایة الّدرس أن

  ٔاهداف الّدرسٔاهداف الّدرس

1

2
واألنصاربین المھاجرین  

یستنتج األمور التي َترتَّبت على ھذه یستنتج األمور التي َترتَّبت على ھذه 



كل واحد من لَجعلُ 
المھاجرین أًخا من 
األنصار یواسیھ 
ویشاركھ في 
مسكنھ وأموالھ

بُط بینھم  الّرً
برباط األخوة 

اإلسالمیة

المؤاخاةُ بین 
أصحابھ 

المھاجرین 
واألنصار

الخطوةُ التي 
قام بھا الرسول 

   بعد بناء
المسجد النبوي

:ھي



كیف تمت المؤاخاة بین 
المھاجرین واألنصار؟

وآخى بینھمفي دار أنس بن مالك 

األنصار یتسابقون في مؤاخاة المھاجریناألنصار یتسابقون في مؤاخاة المھاجرین
حتى آل األمر بینھم إلى االقتراع، وكانوا یؤثرونھم على أنفسھم

كیف تمت المؤاخاة بین 
المھاجرین واألنصار؟

جمع الرسول  في دار أنس بن مالك  المھاجرین واألنصار  

األنصار یتسابقون في مؤاخاة المھاجرینكان األنصار یتسابقون في مؤاخاة المھاجرینكان 
حتى آل األمر بینھم إلى االقتراع، وكانوا یؤثرونھم على أنفسھم  النتیجة



:یأتيامأل الفراغ باختیار الكلمِة المناسبِة مما 

یؤثرون
 

النِّزاع
 

........................... المھاجرین واألنصار في دار 

............          تسابق األنصار في مؤاخاة المھاجرین؛ حتى آل األمر بینھم إلى 

.أنس بن مالك 
 

.االقـــتــراع
 

  

.                       المھاجرین على أنفسھم....................... 
 

امأل الفراغ باختیار الكلمِة المناسبِة مما 

أنس بن مالك 
 

االقـــتــراع
 

 هللا رسول جمَع  المھاجرین واألنصار في دار

 تسابق األنصار في مؤاخاة المھاجرین؛ حتى آل األمر بینھم إلى

  

 یؤثرون....................... كان األنصار
 





عرض سعد بن معاذ  عرض سعد بن معاذ على أخیھ عبد الرحمن   على أخیھ عبد الرحمن  
بن عوف  أن یشاركھ في بیتھ ومالھ وأھلھ،  

.فقبل العرض وشكره

عرض سعد بن معاذ  أخیھ عبد الرحمن على 
 عوفبن   عوفبن أن یشاركھ في بیتھ ومالھ وأھلھ،   أن یشاركھ في بیتھ ومالھ وأھلھ،  

فلم یقبل العرض وشكره، وطلب منھ أن یرشده 
إلى السوق لیشتغل فیھا.

أفّكر ثّم أجیبأفّكر ثّم أجیب
  

أَع������ْد ص������یاغَة العب������ارة أَع������ْد ص������یاغَة العب������ارة 
اآلتی�������ة عل�������ى النح�������و 

.الصحیح

على  
  

فلم یقبل  تصویب العبارة



النشاط الختاميالنشاط الختامي



وفقكم اهللا وسدد خطاكموفقكم اهللا وسدد خطاكم
                                                    

وفقكم اهللا وسدد خطاكموفقكم اهللا وسدد خطاكم


