
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/9

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/9hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        https://www.almanahj.com/sa/9hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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بسم ا� الرحمن الرحيم



باستخدام استراتيجية شريط الذكريات
اجيبي عن األسئلة التالية ؟

اذكري ثالثه من
صفات معلم الناس
الخير والداعي اليه

؟

عللي
في الدعوة إلى ا�
والداللة على الخير

فرصة لمضاعفة األجور ؟

استنبطي من حديث
مالك بن الحويرث أهم
ما ينبغي للعالم أن يعلمه

الجاهل ؟



تأملي الصورة التي أمامك
: عالم تدل ؟ اربطي بين ذلك وبين موضوع الحديث اآلتي

التمهيد

تدل الصورة على الفرقة واالختالف
السعي إلصالح ذات البين من أعظم العبادات وأجره عظيم



رداء رضي ا� عنهما قالت: قال رسول ا� صلى عن أبي الد�
يام الة والص� ا� عليه وسلم: "أال ��خِبُركم بأفضَل من الص�
َدقة ؟  ُقلنا: َبلَى يا رسول ا�، قال ا�صالُح ذاِت الَبْين ، والص�

."وفساُد ذات الَبْين الَحالقُة

ضعي عنواًنا مناسًبا للدرس تختاريه حسب فهمك لمحتوى
الحديث

أخرجه
أبو داود والترمذي 



إصالح ذات البين
التاريخ : 7-4-1442هـ



راوي الحديث / أبي الدرداء
اسم
ه

هو الصحابي الجليل عويمر بن مالك الخزرجي
األنصاري

فضائله

أسلم يوم بدر ، ثم شهد بدًرا -1
كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم -2

. جمع القران في حياة الرسول صلى ا� عليه وسلم -3
سيد القراء في دمشق -4

ولي قضاء دمشق في عهد عثمان رضي ا� عنه -5  .
كان كثير العبادة ، قال عون بن عبدا� :قلت ألم الدرداء رضي ا� -6

عنها : أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر ؟ قالت : التفكر واالعتبار

توفي في آخر خالفة عثمان بن عفان رضي ا� عنهوفاته
سنة (32) من الهجرة 

مواطن
وكيفية
االقتداء

: كثرة العبادة ( التفكر واالعتبار) والزهدمواطن القدوة 
والحكمة والفقه في الدين وقراءة القران

: قراءة سيرته ومحبته رضي ا� عنهكيفية االقتداء 
به واالقتداء



خالل استراتيجية فرز المفاهيممن 
صلي الكلمة بما يناسبها من معنى

درجة الصيام والصالة
والصدقة

ذات البين

الحالقة
المراد النافلة من هذه العبادات

حال العالقة بينكم سواء كانت مودة أو
خالًفا ،وتأتي بمعنى القرابة والنيب

الخصلة التي تفسد الدين ،فكأنما تحلق
الدين لعظمها عند ا� تعالى



اإلسالم دين يحرص على االجتماع واالئتالف ، وينبذ الفرقة -1 
والخالف

:شرع اإلسالم أموًرا تقوي عالقة المسلمين ببعضهم مثل -2

................................................. و.............................................

................................................ و.............................................

..................................................و............................................

السعي لقضاء حوائج الناسالصلح بين المسلمين

إفشاء السالماحترام مشاعر المؤمنين

إجابة الدعوةعيادة المريض

معاني الحديث
وإرشاداته



فإن السعي لإلصالححينما تحدث القطيعة والخالف بين مسلَمين أو جماعتين من المسلمين ، 
. بينهما يعد من أعظم العبادات وأجل القربات

أعطي أمثلة إلصالح ذات البين ؟

اإلصالح بين
المتخاصمين

اإلصالح بين األقارباإلصالح بين الزوجين

اإلصالح بين أصحاب
الديون

اإلصالح بين القبائل
والطوائف

اإلصالح بين األصدقاء



حدثت مشاجرة بين صديقاتك في المدرسة ، فأصبح كل منهن ال تسلم على األخرى

أجمعي أكبر عدد من  أسباب القطيعة وفساد ذات البين ؟ثم اقترحي وسائل ألصالح ذات
البين ؟

معاني الحديث
وإرشاداته

الوسائلاألسباب

- النصح للمتخاصمين بالتصالح إرضاًء �1
- استخدام المال والجاه في2

- مدح الطرف المقابل أمام أحد المتخاصمين3اإلصالح

- االستعانة بالمقربين من المتخاصمين لإلصالح4

الجهل بأحكام الدين -1

كثرة العتاب وشدته مما يسبب -2
النفور

سوء خلق البعض -3
تحريش الشيطان بينهم -4

النميمة والحسد -5



من ثمرات اإلصالح ذات البين 

معاني الحديث
وإرشاداته

انتشار المحبة
بين المسلمين

نشر فضيلة العفو
والتسامح

قوة المجتمع
ووحدته

تخليص المجتمع من
آفات الحقد والحسد
والشحناء والبغضاء



: افتحي الكتاب صفحة (65) وقومي بحل النشاط

معاني الحديث
وإرشاداته

ألن فساد ذات البين هي الحالقة ( مفسدة للدين ) فقدم اإلصالح
على نوافل العبادات وكذلك إصالح ذات البين نفع متعدي من حسن

المعاشرة و المناصحة والتعاون



تطبيقات سلوكية

معاني الحديث
وإرشاداته

كيف تطبقي ما تعلمتيه في
:حياتك

أحتسب األجر في اإلصالح بين المتخاصمين من زمالئي وأقاربي  .
.أبتعد عن كل ما يؤدي إلى القطيعة واالختالف وفساد ذات البين



التقويم

بالروح العالية واإلبداع
افتحي الكتاب صفحة (65(  

وقومي بحل التمرين مع معلمتك ؟ 



الواجب في منصة مدرستي


