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هذا الكتاب
تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة ،فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها ،والجغرافيا لفهم العمليات التي
تؤثر في عالمنا ،واالقتصاد والحكومة لمعرفة كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها ،وعلم االجتماع والتربية المدنية لتعزيز ثقافة
المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وترمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي
بناء المستقبل ،وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم.
كما ترمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات ،وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها
وطننا ،ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا؛ مثل :الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع ،وتحديد أوجه التشابه
واالختالف ،وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة ،وتعزيز الخبرات المناسبة ،وفهم الروابط القائمة بين األفكار
والنظريات وتحليلها وتقويمها ،وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

مفاتيح الكتاب
لالطالع

أهداف الوحدة

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم

صور ورسومات وخرائط داعمة

محتويات الوحدة

؟

لتوضيح ما بداخلها من مكونات

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف

أسئلة استهاللية تحفيزية

تقويم الدرس

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلمه في دروس الوحدة

مخطط توضيحي

تقويم الوحدة

لتلخيص المعارف وتسهيلها
نشاط

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض

أنشطة معرفية ومهارية

الدرس الرقمي

الدرس الرقمي

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقم ّياً

لتطبيق ما جرى تعلُّمه

وحدات الكتاب

يتكون هذا الكتاب من ثمان وحدات ،هي:

الكون واألرض

االحضارات

التخطيط

العصر النبوي

عصر الخلفاء الراشدين 

اله ِو َّية الشخصية
ُ

األمن الوطني

الحوار
ِ

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي ،واالستفادة من معطيات الثقافات
األخرى ومنجزاتها ،فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه ،وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز.
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الكون واألرض

الدرس األول :المجموعة الشمسية
الدرس الثاني :شكل األرض
الدرس الثالث :خطوط الطول ودوائر العرض
الدرس الرابع :حركة األرض
الدرس الخامس :سطح األرض

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على عالقة األرض بالمجموعة الشمسية
التعرف على خطوط الطول ودوائر العرض
التعرف على حركات األرض وما ينتج عنها
التعرف على أشكال سطح األرض

الدرس األول

الدرس الرقمي

املجموعة الشمسية

؟

تدور األرض حول الشمس في النظام
الت ّبان ــة،
مج ـ َّـرة َد ْرب َّ
الشمس ــي داخ ــل َ
وه ــي إح ــدى ملي ــارات المج ــرات التي
يتك ــون منه ــا الك ــون ،وتع ــد الش ــمس
أكب ــر كائن ف ــي نظامنا الشمس ــي ،فما
الك ــون؟ وم ــا المجموع ــة الشمس ــية؟
وم ــا خصائ ــص كواكبها؟

مجرة درب التبانة

قـــال اهلل تعالـــى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ﴾ آل عمران.
يُطل َق اسم الكون على المكان الذي يضم مخلوقات اهلل سبحانه؛ ولهذا فالكون هو :كل
ما يحيط بنا من نجوم ،ومَجَ رّات ،ومخلوقات حية.
ويحتوي الكون على عدد هائل من المَجَ رّات :وهي مجموعات هائلة الحجم من النجوم،
والكواكب ،واألقمار ،وال ُم َذنَّبات ،ومن أشهرها :مجــرة درب ال َّتبّانـــة التـــي تنتمــي إليها
مجموعتنــا الشمسية ،ومنها األرض.
املجموعة الشمسية:

جـــزء مـــن النظـــام الكوني الذي خلقـــه اهلل  ،وجعل لكل ِجـــرْم منه مـــداراً ،أيَ :فل َكاً

محدداً يســـير فيه ،قـــال اهلل تعالـــى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ﴾ األنبي ــاء.
إن مجموعتنا الشمسية جزء من عدة مجموعات في َم َج ّرة درب ال ّت ّبانة.
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لالطالع

تتكون المجموعة الشمسية مما يأتي:

الشهب :أجســام صغيــرة تدخل مجال الغالف الجوي
لألرض ،فتـ ـشـ ـتــعل نــتيج َة االحتكاك بالهواء داخل
الغالف الجوي.
النيازك :أجسام متوسطة تمر بالمرحلة الشهبية،
وتخترق الغالف الجوي ،ويبقى جزء منها ليصل إلى
األرض.
المذنّبات :أجسام سماوية تدور حول الشمس في
مدارات بيضوية ،وتتألف من نواة صلبة ،وذيل غازي
مضيء.
الكويكبات :كُ تـ ـ ــل صغي ـ ــرة ُم ْع ِتمـ ــة مـ ــن الصخ ـ ــور أو
المعادن ،تدور حول الشمس ،ومعظم هذه الكويكبات
بين مدا َري المشتري والمريخ.
التوابع (األقمار) :أجرام تدور حول بعض الكواكب في
أفالك خاصة ،وتختلف في أعدادها وأحجامها.

 -1نجم واحد وهو الشمس.
 -2ثمانيـــة كواكـــب تـــدور حـــول الشـــمس ،منهـــا
كوكـــب األرض الـــذي نعيـــش عليـــه.
 -3عـــدد مـــن التوابـــع تُســـمَّى أقماراً ،تـــدور حول
بعـــض الكواكب.
 -4أجســـام كونيـــة ،مثـــل :ال ُك َويْكِ بـــات ،الشُّ ـــهُب،
ال َّنيَـــازِ ك ،ال ُم َذنّبـــات.

مكونات المجموعة الشمسية
الشمس

الكواكب السيارة

األقمار (التوابع)

الكويكبات

األجسام الكونية

الشهب
النيازك

طارد
ُع ِ

الزُّ َه َرة

األرض

الم ِّر ْيخ
ِ
الم ْشت َِري
ُ

ُحل
ز َ

أورانوس

ِن ْبتُ ون

المذنبات

الش ــمس :نجـــم كـــروي غـــازي ملتهب يشـــع
حـــرار ًة وضـــوءاً ،يـــدور حولـــه عـــدد مـــن
الكواكـــب.

الكواك ــب :أجســـام كرويـــة صلبـــة ُم ْعتِمـــة،
تســـتمد مـــن الشـــمس الحـــرارة والضـــوء.
المجموعة الشمسية
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خصائص كواكب املجموعة
الشمسية:
عدد كواكب مجموعتنا الشمسية ثمانية
كواكب ،تشترك في خصائص ،منها أنها:
تستمد من الشمس الحرارة والضوء.
تدور حول محورها.
ذات شكل كروي يتفاوت في حجمه.
تدور حول الشمس.

أورانوس

الشمس

أحجام الكواكب

كواكب المجموعة الشمسية
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نشاط

1

أ -ما أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجم ًا؟

..................................................................................................
ب -ما أصغر كواكب المجموعة الشمسية حجم ًا؟
..................................................................................................
جُ -يكمل الطلبة ما يأتي بما يناسبه:
ــ الكواكب القريبة من الشمس شديدة .....................

لالطالع
يمثل نجم الشمس ما نسبته ٪98.6
من حجم المجموعة الشمسية.
حجم كوكب األرض يساوي جزء ًا
واحــد ًا مــن ملي ــون وثالثمئة ألف
جزء تقريب ًا من حجم نجم الشمس.

ــ الكواكب البعيدة عن الشمس شديدة .....................

كوكب األرض:
األرض واحـــدة مـــن ثمانيـــة كواكـــب تدور حول الشـــمس فـــي نظـــام ُم ْح َكم ال يعتريـــه الخلل،
ولقـــد جعـــل اهلل  كــــــوكب األرض وســـطاً بيـــن كواكـــب المجموعة الشمســـية؛ حيث يمثل
المرتبـــة الخامســـة حجمـــاً ،والمرتبـــة الثالثة قرباً من الشـــمس.
لالطالع
أطلقـ ـ ـ ــت المملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السعوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 1440ه ـ ـ القمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر السعـ ـ ــودي لالتصاالت
( )SGS-1بنج ــاح م ــن قاع ــدة ك ــورو بإقلي ــم غويانا
الفرنس ــي؛ م ــن أج ــل تأمي ــن اتص ــاالت فضائي ــة
ذات س ــرعة عالي ــة ،وتقدي ــم خدم ــات االتص ــاالت
المتط ــورة.
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القمر السعودي

لالتصاالت ()SGS-1

تقويم الدرس األول
 1ما مكونات المجموعة الشمسية؟

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

ُ 2يسجل الطلبة أسماء الكواكب حسب ُبعدها عن الشمس في الشكل اآلتي:

 ٣ما الخصائص المشتركة بين كواكب المجموعة الشمسية؟

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

 ٤ما تفسير اعتدال درجة حرارة كوكب األرض مقا َر ً
نة ببقية الكواكب؟
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس الثاني
شكل األرض

؟

تـعــد األرض مسكن ًا لماليين األنـ ــواع مــن الكائنات
الحية( :اإلنـســان والـحـيــوان والـنـبــات) ،وهــي المكان
الــوحـيــد ال ــذي تــوجــد فيه الـحـيــاة بين ســائــر كواكب
مس َّطحة أم
الكون ،فما شكل األرض الحقيقي ،أهي َ
بيضوية أم كروية؟ وما أبعادها؟

في الماضي البعيد لم يكن باستطاعة اإلنسان رؤية
أكثر مما يصل إليه بصره ،وفي محيط بيئته ،فهو
يتنقل على أرض تبدو له منبسطة ،وال يظهر له أي
انحناء في سطحها؛ وسبب ذلك أن ما يراه اإلنسان
من مساحة األرض وهــو سائر عليها صغير جداً
بالنسبة لمساحتها الحقيقية؛ ولذا لم يتمكن اإلنسان
قديماً من أن يرى صورة شكل األرض ،أما في الوقت
الحاضر فقد هيأ اهلل تعالى لإلنسان وسائل العلم،
فرأى صورة األرض بشكلها الكروي ،وتحققت لرواد
الفضاء رؤية ذلك رؤي ًة مباشرة بعد أن صعدوا إلى
الفضاء الخارجي .ومن بين أولئك الرائد الوطني
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز أول رائد فضاء عربي مسلم.

لالطالع

كان لعلماء المسلمين منذ عدة
قرون آراء تثبت كروية األرض،
وفسروا اآليات القرآنية بوضوح
للداللة على ذلك.

المركبة الفضائية ديسكفري

األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عام 1405هـ
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أبعاد األرض:

؟

هـ ـ ـ ـ ـ ــل شكـ ـ ـ ـ ـ ــل األرض يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل علـ ـ ـ ــى أنه ـ ــا كاملة
االس ــتدارة؟
يُلحـــظ أن طـــول ال ُق ْطـــر القطبي لـــأرض ِ
(الم ْح َور)
 12714كـــم ،وأن طول ال ُق ْطر االســـتوائي  12757كم،
فهـــي منبعجـــة عند خـــط االســـتواء ،ومفلطحة عند
ال ُقطبَيْن.
ُقدر مساحة سطح األرض بنحو  ٥١٠ماليين كم.2
وت َّ
ويقصد بالقُ ْطر القطبي:
الخط الوهمي المســـتقيم الواصـــل بين القطبين،
والمار بمركز األرض.
أما القُ ْطر االستوائي:
فهـــو الخـــط الوهمـــي المســـتقيم الواصـــل بيـــن
أبعـــد نقطتين على خط االســـتواء والمـــار بمركز
األرض.

نشاط

القطر
القطبي
12714كم

القطر
االستوائي
12757كم

القطب
الشمالي

القطب
الجنوبي

أبعاد األرض

1

يصف الطلبة رحلتهم االفتراضية إلى الفضاء.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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تقويم الدرس الثاني
 1يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة،
فيما يأتي:
أ  -شكل األرض كامل االستدارة.
ب  -أبعاد األرض متساوية.
ج  -يمتد محور األرض القطبي من الشمال إلى الجنوب.
د -ال ُق ْطر االستوائي خط وهمي مستقيم يصل بين أبعد نقطتين على خط
االستواء ،ويمر بمركز األرض.
 2ما تعريف القُ ْطر القطبي؟
...........................................................................................................................................................................
		
القطر ()............

 3يدوِّن الطلبة على الشكل ما يأتي:
أ -مِ ْح َور األرض ال ُق ْطبي.
ب -مِ ْح َور األرض االستوائي.

		
القطر ()............

12714كم
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12757كم

الدرس الرقمي

الدرس الثالث
الع ْرض
خطوط الطول ودوائر َ

؟

تعد خطوط الطول ودوائر العرض من الوسائل الجغرافية التي تساعدنا اليوم في
حياتنا لمعرفة الزمن والمناخ والحركة على األرض والـمــاء ،فما خطوط الطول
ودوائر العرض؟ وما خصائصها؟ وما الفوائد من تعلمها؟

موضـــع مـــا علـــى ســـطح الكـــرة األرضيـــة أمـــراً صعبـــاً؛ لكبـــر مســـاحة ســـطحها.
كان تحديـــد
ٍ
وقـــد دعـــت الحاجـــة إلـــى نظـــام دقيـــق يمكـــن بـــه تحديـــد المواقـــع علـــى ســــطح األرض.
ُرســـم علـــى نمـــاذج الكـــرة
ُ
فحلَّـــت هـــذه المشـــكــــلة بوضـــع شـــبكة مـــن الخطـــوط الوهميـــة ت َ
َ
خطـــوط الطـــول ودوائـــ َر ال َعـــ ْرض (اإلحداثيات).
وســـ ِّميت هـــذه الشـــبكة
األرضيـــة والخرائـــطُ ،

خريطة العالم

نشاط

1

يـضــع الطلبة عـلــى الـشـكــل عــامــة (>) عـنــد نقطة تقاطع
الخط الرأسي ذي الرقم (( )5خط طول) ،مع الخط األفقي
ذي الرقم (( )7دائرة عرض).
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خطوط الطول:
خطوط وهمية طولية ،تُرسَ م على شكل الكرة األرضية من القُطْ ب الشمالي إلى القُطْ ب
الجنوبي.
لالطالع

القطب الشمالي

(جرينتش) :بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي
من مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة
(بريطانيا).
األماكن التي تقع على خط طول واحد تشرق
عليها الشمس في وقت واحد .أما األماكن التي
تقع بين خطوط الطول فالفارق الزمني في
شروق الشمس هو أربع دقائق بين كل خطين.
يتقدم وقت شروق الشمس في األماكن التي
تقع شرق خط جرينتش عن وقت شروقها في
األماكن التي تقع غربه.

القطب الجنوبي
خطوط الطول

خصائص خطوط الطول وفوائدها:
الفوائد

الخصائص
أنها أنصاف دوائر متساوية في الطول،
تلتقي في القطبين الشمالي والجنوبي.

تحديد المواقع عـلى سـ ـطــح الكرة األرضية.

سمى خط جريـنت ــش،
أن خطها الرئيس ُي ّ
ودرجته صفر.

معرفة الزمن في مختلف جهات األرض.

أن عددها ( )360خطاً ،منها ( )180خطاً شرق
جرينتش ،و ( )180خ ـ ـ ـط ـ ـ ـاً غرب جرينتش.
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المناطق الزمنية على سطح األرض

املناطق الزمنية على سطح األرض:
ُق ِّســـمت دول العالـــم إلـــى أربـــع وعشـــرين منطقـــة
زمنيـــة ،كل منطقـــة تعـــادل  15درجة طولية (ســـاعة
زمنيـــة)؛ وذلـــك تجنبـــاً الختـــاف التوقيـــت داخـــل
الدولـــة الواحـــدة.

نشاط

2

بالرجوع إلى أحد مصادر التعلُّم يستخرج الطلبة رقم
خط الطول لمدينتَي الرياض وتبوك ،ثم ُيحددون:
 -1عدد خطوط الطول بين المدينتين.
 -2فــارق الوقت بين غــروب الشمس في هاتين
المدينتين من خالل ورقة تقويم أم القرى.
 -3استنتاج المدة الزمنية بين كل خط وآخر.

24
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الع ْرض:
دوائر َ

ُرسم على أُنموذج الكرة األرضية والخرائط.
دوائر وهمية َع ْرضية ،ت َ

٨٠

٩٠
٦٦,٥

٤٠

٢٣,٥

٢٠

٨٠
٦٠

٢٠

٤٠

٢٣,٥

٤٠
٨٠

٢٠

٦٦,٥

٢٠

٩٠

دوائر العرض

خصائص دوائر العرض وفوائدها:
الفوائد

الخصائص
أنها دوائــر كاملة متوازية ،وغير متساوية في
الطول.
أن عــدد دوائــر العرض هو ( )180دائــرة)90( :
دائرة شما ًال ،و ( )90دائرة جنوباً.
أن دائ ــرت ـه ــا ال ـك ـبــرى ُت ـسـ ّـمــى دائ ـ ــرة االس ـت ــواء
(خ ــط االس ـ ـتـ ــواء) ،ودرج ـت ـه ــا ص ـف ــر .وتـقـســم
األرض إلـ ــى ق ـس ـم ـيــن م ـت ـس ــاوي ـي ــن :ش ـمــالــي،
وجنوبي.
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تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـمـ ــواقـ ــع عـ ـل ــى سـ ـط ــح الـ ـك ــرة
األرضية.
مـعــرفــة الـمـنــاطــق ال ـحــراريــة عـلــى سطح
األرض.
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دوائر ال َع ْرض الرئيسة:

 1ـ دائرة االستواء :درجتها (صفر).
الس َرطان :درجتها ( ) 23.5شمال خط االستواء ،وهي أقصى موقع شمالي تتعامد عليه
 2ـ دائرة َّ
أشعة الشمس.
o
الج ْدي :درجتها ( ) 23.5جنوب خط االستواء ،وهي أقصى موقع جنوبي تتعامد عليه
3ـ دائرة َ
أشعة الشمس.
o
 4ـ الدائرة القطبية الشمالية :درجتها ( ) 66.5شمال خط االستواء.
o
 5ـ الدائرة القطبية الجنوبية :درجتها ( ) 66.5جنوب خط االستواء.
o

نشاط

3

ي ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـم ــواق ــع
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدول،
وف ـ ــق إحــداث ـيــات ـهــا
ـوض ـ ـ ـحـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ّ
الخريطة:
طول

املدن في وطني
اململكة العربية السعودية

عرض
o

40 َ 30

طول

o

42 َ 30

30

مدينة............................................

عرض
o

o

20

مدينة............................................
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المناطق الحرارية على سطح األرض:

ينقسم سطح األرض إلى مناطق حرارية وفق ًا الختالف زاوية سقوط أشعة الشمس من مكان
إلى آخر على سطح األرض ،وهي:
o
o
 1ـ المنطقة الحا ّرة :تقع بين دائرتَي ال َع ْرض ( ) 23.5شماالً و ( ) 23.5جنوباً ،ويمر وسطها

خط االستواء.
o
o
 2ـ المنطقتان المعتدلتان :تمتدان بين دائرتَي ال َع ْرض ( 23.5ــ  ) 66.5شماالً وجنوباً.

o
o
 3ـ المنطقتان الباردتان :تمتدان بين دائرتَي ال َع ْرض ( 66.5ــ  ) 90شماالً وجنوباً.
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1

 1يـ ـض ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـل ــى الـ ـشـ ـك ــل اآلت ـ ــي
عند التقاء:
أ -خط الطول ذي الرقم ( )2بخط العرض ذي الرقم (.)4
ب -خط الطول ذي الرقم ( )5بخط العرض ذي الرقم (.)5
ج -خط الطول ذي الرقم ( )3بخط العرض ذي الرقم (.)5

2

3

4

5

1
2
3
4
5

 2كيف ُح ِّددت خطوط الطول ودوائر العرض؟

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

 3ما تعريف؟
أ -خطوط الطول.

......................................................................................................................................................................
ب -دوائر العرض.
....................................................................................................................................................................

 4يقارن الطلبة بين خطوط الطول ودوائر العرض؛ وفق الجدول اآلتي:
وجه المقارنة

خطوط الطول

الشكل
التساوي في الطول
الخط الرئيس
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دوائر العرض

تقومي الدرس الثالث

 5يختار الطلبة الخيار الصحيح:
أ -دوائر العرض تفيد في تحديد:
الزمن

المناطق الحرارية

خط جرينتش

ب -خطوط الطول تفيد في تحديد:
الزمن

األقاليم المناخية
ج -عدد خطوط الطول:
 360خطاً

خط االستواء

 180خطاً

 270خطاً

د -مدار الجدي:
 o 23.5شماالً

 o 23,5جنوباً

 o 66.5جنوباً

ويحددون المناطق الحرارية على الخريطة.
ُ 6يسمي الطلبة دوائر العرض
المهمةُ ،
ّ
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الدرس الرقمي

الدرس الرابع
حركة األرض

؟

مع أننا ال نشعر بحركة األرض فإن هناك نظام ًا خلقه اهلل عز وجل في الكون للحياة
على الكرة األرضية يعتمد على حركتها بانتظام ،فما أهم حركات األرض؟ وماذا
ينتج عنها؟

عندما تكون الطائرة في الج ّو ال يشعر الركاب بحركتها مع كونها مسرعة؛ ألن الطائرة تتحرك
بجميع أجزائها ،وهكذا بالنسبة لسكان األرض ،فهم ال يشعرون بحركتها لعدة أسباب ،منها:
 -1أنها تتحرك (تدور) حرك ًة منتظمة؛ وفق نظام مُحْ كَم دقيق من صنع اهلل .
 -2أن حجم األرض كبير.

 -3أن األرض تدور في الفضاء بما فيها ،مع غالفها الجوي.
 -4وجود الجاذبية األرضية.

حركة األرض:
حركة يومية تدور فيها حول ِم ْح َورها ،من
الغرب إلى الشرق (عكس اتجاه عقارب
الساعة) ،في أربع وعشرين ساعة.
حركة سنوية تدور فيها حول الشمس،
من الغرب إلى الشرق (عكس اتجاه
عقارب الساعة) ،في ثالثمئة وخمسة
وستين يوماً وربع يوم.

حركة األرض
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نتائج حركة األرض:
أوالً :الحركة اليومية:
حينما نســـتيقظ ألداء صالة الفجر ،يكون الطلبة في إندونيســـيا قد أنهوا يومهم الدراســـي،
فما الســـبب في ذلك؟
هـــذا مـــا يُســـ ّمى باختالف الزمن على ســـطح األرض؛ وهو نتيجـــ ُة كرو ّي ِ
ـــة األرض ودورانِها حول
مِ ْح َورهـــا أمـــام الشـــمس ،إذ تكون أشـــعتها على شـــرق األرض ،ثم يحـــ ّل بعد ذلك الليـــل .فالليل
والنهـــار في تعاقب مســـتمر .قـــال اهلل تعالـــى  :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [األع ــراف.]54 :

اختالف الزمن على سطح األرض

نشاط

1

يستعين الطلبة بما درسوه عن فوائد خطوط الطول والمناطق الزمنية على سطح األرض،
ثم يجيبون عن اآلتي:
أي األماكن يتقدم في الوقت :ما كان شرق خط جرينتش أم غربه؟
ُّ
............................................................................................................................................................................
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ينتج عن حركة األرض حول محورها:
1ــ تعاقب الليل والنهار.
2ــ اختالف الزمن.
3ــ انحراف الرياح ،والتيارات المائية ،وتحرك األجسام على سطح األرض.
ثانياً :الحركة السنوية:
ينتج عن حركة األرض السنوية حول الشمس حدوث الفصول المناخية األربعة ،ويرجع
انتظام حدوثها إلى ثالثة أسباب مجتمعة ،هي:
1ــ دورة األرض حول الشمس َّ
كل ( )365.25ثالثمئة وخمسة وستين يوماً وربع يوم.

2ــ ميل المحور القطبي بمقدار (.) 23.5
3ــ ثبات ميل المحور القطبي في أثناء الدوران باتجاه واحد.
o

لالطالع

دورة األرض حول الشمس؛ وحدوث الفصول المناخية األربعة
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األشهر

األشهر اإلغريقية

البابلية

(الميالدية)

كانون الثاني

يناير

31

شباط

فبراير

28

آذار

مارس

31

نيسان

أبريل

30

أ ّيار

مايو

31

َحزيران

يونيو

30

تموز

يوليو

31

آب

أغسطس

31

أيلول

سبتمبر

30

تشرين األول

أكتوبر

31

تشرين الثاني

نوفمبر

30

كانون األول

ديسمبر

31
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المناخية األربعة:
الفصول ُ
فصل الشتاء:
في يوم ( )22من شهر ديسمبر ،تكون الشمس عمودية
o
الج ْدي (دائرة ال َع ْرض  23.5جنوباً).
على مدار َ
ومن ثم تسقط أشعتها مائلة على النصف الشمالي
لألرض ،وبذلك يحل في هذا النصف فصل الشتاء،
ويحل فصل الصيف في النصف الجنوبي لألرض.

فصل الشتاء :يبرد الجو ،وقد تتساقط الثلوج
مدينة تبوك

فصل الربيع:
في يوم ( )21مارس تكون الشمس عمودية على خط
االستواء ،فيتعادل سقوط أشعتها على نص َفي الكرة
األرضية ،وحينئذ يبدأ فصل الربيــع فـي نصــف األرض
الشمالي ،وفصل الخريف في نصفها الجنوبي.

فصل الربيع :تورق األشجار وتتفتح األزهار
روضة التنهات  -منطقة الرياض

فصل الصيف:
في يوم ( 21يونيو) تكون الشمس عمودية على مدار
o
ـسـ َرطــان (دائ ــرة ال ـ َع ـ ْرض  23.5شــمــاالً) ،وتسقط
الـ َّ
أشعتها عمودية على النصف الشمالي لألرض ،وتكون
مائلة في النصف الجنوبي ،وتبعاً لذلك فإنه يحل فصل
الصيف في نصف األرض الشمالي ،وفصل الشتاء في
نصفها الجنوبي.
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فصل الصيف :تنضج الثمار
مرزعة  -منطقة القصيم
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فصل الخَ ريف:
في يوم ( 23سبتمبر) تكون الشمس  -مرة أخرى  -عمودية
على خط االستواء ،فيتعادل ميل أشعتها على نص َفي الكرة
األرضية ،وحينئذ يبدأ فصل الخريف في نصف األرض
الشمالي ،وفصل الربيع في نصفها الجنوبي.

نشاط

فصل الخريف  :تتساقط أوراق األشجار

2

يمأل الطلبة الجدول اآلتي بكتابة الفصل المناخي المناسب:
النصف الشمالي لألرض

حالة الشمس

النصف الجنوبي لألرض

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

الشمس عمودية على
خط االستواء ( 21مارس)

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

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

الشمس عمودية على
مدار السرطان

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

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

الشمس عمودية
على مدار الجدي

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

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

الشمس عمودية على
خط االستواء ( 23سبتمبر)

..................................................
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نشاط

3

يكمل الطلبة الفراغات في الجدول اآلتي مع االستعانة بالشكل أسفل الصفحة:
 22ديسمبر

يحل فصل الشتاء في نصف األرض الشمالي؛ ويكون في نصف األرض الجنوبي
فصل ....................................

 21مارس

يحل فصل الربيع في نصف األرض الشمالي ،ويقابله  .........................في نصف
األرض الجنوبي.

 21يونيو

يحل فصل الصيف في نصف األرض الشمالي ،ويكون في نصف األرض الجنوبي
فصل .....................................

 23سبتمبر

يحل فصل الخريف في نصف األرض الشمالي ،ويقابله
في نصف األرض الجنوبي.

........................................
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تقويم الدرس الرابع
 1لماذا ال نشعر بحركة األرض؟
.........................................................................................................................................................................
 2بالرجوع إلى تقويم أم القرى يحدد الطلبة ما يأتي:
أ -اسم الفصل ال ُمناخي الذي نحن فيه اآلن.
.......................................................................................................................................................................
ب -وصف هذا الفصل ال ُمناخي في حدود سطرين.
........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
 3يربط الطلبة بين القائمة (أ) والقائمة (ب) بكتابة الرقم المناسب:

(أ)

(ب)

الظاهرة

سببها
ميل محور األرض.

 -1الفصول المُ ناخية األربعة

دوران األرض حول محورها.
دوران األرض حول الشمس.
ثبات ميل محور األرض.

ُ -2
تعاق ُب الليل والنهار

36

الدرس الخامس

الدرس الرقمي

سطح األرض

؟

سطح األرض هو ميدان الجغرافيا ومجال دراستها ،وهــو متنوع وغير متجانس،
حيث يتباين من مكان إلى مكان ،ومن زمن إلى آخر ،فما المقصود بسطح األرض؟
وما أشكاله؟

اليابسة والماء على سطح األرض

سطح األرض:

هو كل ما على وجه الكرة األرضية من مرتفعات
ومنخفضات كبرى؛ حيث أسهمت العوامل الباطنية
والظاهرية في تكوينها بأمر اهلل تعالى.
ويغطي الماء ( )٪71من مساحة سطح األرض،
وتشغل اليابسة ( )٪29من مساحتها.

37
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اليابسة:

لالطالع

ت َْش َغ ُل اليابسة ما نسبته ( )٪29من مساحة سطح
األرض .وتنقسم اليابسة إلى سبع كتل كبرى تُس ّمى كل
منها قا َّرة.

يتباين ارتفاع اليابسة على سطح
الكرة األرضية؛ ففيها مرتفعات
الهمااليـ ـ ــا
شاهقــة ،مثـ ـ ــل :جب ـ ــال ِ
فـ ــي شمالـ ـ ـ ــي الهنــد التــي تص ــل
ُعلْيا قممها وهي إيفرست إلى
نحو 8850م فوق مستوى سطح
البحر ،وهناك مناطق منخفضة
تحت مستوى سطح البحر ،مثل:
البحر الميت في َغ ْور األردن؛ حيث
ينخفض 411م تحت مستوى
سطح البحر.

القارات هي :آسيا (وهي أكبر القارات) ،وإفريقيا ،وأمريكا
الشمالية ،وأمريكا الجنوبية ،والقارة المتجمدة الجنوبية،
وأوروبا ،وأستراليا (وهي أصغر القارات مساحة).

نشاط

1

أ -يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
تغم ــر  ..............................أغل ــب نص ــف األرض الجنوب ــي ،وتش ــكل  ..............................أغل ــب نصف
األرض الشمالي.
ب -يـضــع الطلبة أس ـمــاء ال ـقــارات

٪5

على الشكل اآلتي وفق مساحتها.

٪30
٪21
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٪7
٪9

٪16

٪12
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الماء:
قــال اهلل تعالى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ األنبياء.
وق ــال اهلل تعال ــى ع ــن البح ــر ﴿ :ﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾

النح ــل.
مياه البحار

من ِن َعم اهلل تعالى أن مساحة سطح الماء
تمثّل أكثر من ُثل َثي مساحة الكرة األرضية.
ّ
مسطحات
وينقسم سطح الماء إلى خمسة
سمى محيط ًا.
واسعة ،كل واحد منها ُي ّ
المحيط :مسطح مائي مالح واسع عميق،
يحيط بكتل اليابسة.
والمحيطات هي:
المحيط ال ـهــادئ :وهــو أكبر المحيطات
مساحة.
الـمحـيط األط ـلـ ـسـ ـ ــي.
الـ ـ ــمحيط الهندي.
المحيط المتجمد ال ـ ــجنوب ـ ـ ـ ــي.
الـ ــمحيط المتجمد الشمالي :وهو أصغر
المحيطات مساحة.
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المحيط الهادئ
المحيط األطلسي
المحيط الهندي
المحيط المتجمد الجنوبي
المحيط المتجمد الشمالي

تقويم الدرس الخامس
َّ 1
يط ِلع الطلبة على الخريطة ،ثم يحددون ما يأتي:

أ -المحيطات التي تحيط بقارة آسيا.
................................................. -٣ ............................................... -2 ............................................... -1
ب -القارة التي يحيط بها المحيط األطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الجنوبي.

.................................................................................................................................................................................
 2يذكر الطلبة أسماء القارات مع تحديد أكبرها مساحة.

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

 3يكتب الطلبة تعريف ًا موجز ًا للمحيط.
.....................................................................................................................................................................
 4ما أكبر محيط؟ وما أصغر محيط؟
...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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تقويم
الوحدة
األولى

تقويم الوحدة األولى

 1يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -تقسيم دول العالم إلى  24منطقة زمنية.

...............................................................................................................................................................
ب -تَعا ُقب الليل والنهار.
...............................................................................................................................................................
ج -أننا ال نشعر بحركة دوران األرض.
...............................................................................................................................................................

َ
المستطيل الدال على الخيار الصحيح:
 2يظلل الطلبة بالقلم الرصاص
أ -عدد كواكب المجموعة الشمسية:
ثمانية

سبعة

ب -أقرب الكواكب للشمس:
عطارد

ستة عشر
الزهرة

زحل

ج -ترتيب األرض من حيث القرب من الشمس:
األول

الثاني

الثالث

تسعة
نبتون
الرابع

د -يحدث الصيف في شمال الكرة األرضية عندما تتعامد أشعة الشمس على:
مدار السرطان

خط االستواء

مدار الجدي

 3يرسم الطلبة األشعة المائلة والعمودية على الشكل اآلتي:

األرض

الشمس
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درب التبانة

تقويم الوحدة األولى

 4ما المقصود بما يأتي؟
أ -جرينتش.

.................................................................................................................................................................
ب -دوائر ال َع ْرض.
.................................................................................................................................................................
ج -اإلحداثيات.
.................................................................................................................................................................
 5يحدد الطلبة اتجاه حركتَي األرض.
...................................................................................................................................................................
 6يوضح الطلبة الظواهر الطبيعية الناشئة عن دورة األرض حول ِم ْح َورها.

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

 7ما المفهوم الجغرافي الذي يدل على كل من؟
أ -دوائر وهمية َع ْرضية.

( .) ..................................................

ب -المرتفعات والمنخفضات التي على سطح األرض.) .................................................. ( .

ج -الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين.
 8كم عدد خطوط الطول؟

( .) ...................................................

................................................................................................................................................................
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٩

يعلل الطلبة ما يأتي:

أ -إنشاء خطوط الطول ودوائر العرض.
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
ب -حدوث الفصول المناخية األربعة.
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
 ١٠ما الفرق بين حركة األرض اليومية وحركة األرض السنوية؟
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
 ١١ما المناطق الحرارية على سطح األرض؟
.............................................................................................................................................................. -1
.............................................................................................................................................................. -2
.............................................................................................................................................................. -3
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 ١٢يكتب الطلبة أسماء المحيطات وفق مساحتها في الشكل اآلتي:

................................
................................
................................
................................
................................
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الوحدة الثانية

2
الحضارات

الدرس السادس :احلضارات القدمية
الدرس السابع :احلضارة اإلسالمية
الدرس الثامن :العلوم واملعارف في احلضارة اإلسالمية
الدرس التاسع :العمارة والفنون في احلضارة اإلسالمية
الدرس العاشر :اجلوانب االقتصادية في احلضارة اإلسالمية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على أبرز الحضارات القديمة في العالم
التعرف على األسس التي بنيت عليها الحضارة اإلسالمية
التعرف على مجاالت الحضارة اإلسالمية
تقدير جهود علماء المسلمين وحكامهم في ازدهار
الحضارة اإلسالمية

الدرس الرقمي

الدرس السادس
احلضارات القدمية
t

؟

تنشأ الحضارات في البيئات المناسبة لها وفي المجتمعات التي تحرص على التفاعل
مـع المـكان وتسـتفيد مـن مـوارده ،وتنتـج نتائـج متنوعـة تثـري الحيـاة والفكـر ،فمـا هـي
الحضارة؟ وما العوامل التي تسـهم في نشـأتها؟ وما أشـهر الحضارات في العالم؟

الحضارة:
هـي تفاعـل المجموعـات البشـرية مـع البيئـات المحيطـة بهـم ،ومـا ينتـج عن هـذا التفاعل من
أثـر دينـي أو فكـري أو اجتماعـي أو عمرانـي أو سياسـي فـي مـدة زمنيـة طويلة.
أخبر اهلل سبحانه وتعالى مالئكته بأنه سيخلق بشراً من طين خليف ًة له في األرض ،قال اهلل
تعالـى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [البقـرة .]30 :فقالـت المالئكـة:
﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [البقرة.]30 :
وأَسـك َن اهلل آد َم وزوجته حَ وّاء في الجنة ،ونهاهما أن يأكال من نوع من ثمار شـجرة حددهـــا
لهمــا ،إال أن إبليــس أغواهمــا ،قـــــال اهلل تعالـــــــى ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [البقـرة.]36 :
وأهبـط اهلل آدم وحـواء  -عليهمـا السلام  -إلـى األرض لعمارتهـا وعبادتـه ،وذكـر بعـض
المؤرخيـن :إنهمـا أ ُهْ بِطـا فـي أرض مكة المكرمة ،وبدأت مسـيرة الحياة البشـرية وحضاراتها
المتتالية .وأصبحت شبه الجزيرة العربية مهد الحضارات ،ومنها انطلقت الهجرات ونشأت
حضـارات فـي أرجـاء األرض.
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نشاط

1

قــــال اهلل تعالـى ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [هود.]61 :
ما العالقة بين عمارة األرض ونشوء الحضارات فيها؟
...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
قال اهلل تعالى ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [آل عمران.] 96 :
وهـــذا مـــا يوضـــح اإلرث الحضـــاري لوطننـــا المملكة العربيـــة الســـعودية التي تَشْ ـــغَل اليوم
معظـــم أرض شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ،حيث يقـــع فيها مهبـــط الوحي بمكـــة المكرمة ومثوى
النبـــي محمد ﷺ فـــي المدينـــة المنورة.

نشاط

2

تعـــد مكـــة المكرمـــة أول موضـــع فـــي األرض
يشـــهد البناء منذ بـــدء الخليقة وفق ما ورد في
اآلية الكريمة ،وتتشـــرف المملكـــة باحتضانها
لمكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة.

ماذا يعني لنا ذلك؟ وكيف نفخر به؟

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

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

49

الكعبة المشرفة
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؟

ما العوامل التي ت ُْسهِ م في قيام الحضارات؟

تتابعت األحداث في حياة اإلنسان وشهدت األرض نشو َء عدد من الحضارات تركَتْ شواهد
كثيرة ال يزال المؤرخون يكتشفون كثيراً منها.
تقوم الحضارات في األغلب نتيجة عدد من العوامل ،منها:
الموقع والتضاريس:
نشأت بعض الحضارات في األراضي المنبسطة والواقعة قرب األنهار واألودية التي تساعد
على النشاط البشري الفاعل.
المُ ناخ:
يؤثر المناخ في جذب النشاطات البشرية ،خصوصاً إذا كان معتدالً حيث يساعد على نمو
المحصوالت الزراعية ،وظهور األنشطة االقتصادية المتنوعة.

الحضارات القديمة:
 -1حـضــارة بــاد الــراف ـ َديــن (ن ـه ـرَي دِ ْج ـلــة والــفُ ــرات)
ومرِ يين:
الس َ
أو حضارة ُّ
الفترة 3500 :ق.م  500 -ق.م.
الـمــوقــع :يمتد من جبال زاغــروس (شــرق العراق)
شماالً إلى الخليج العربي جنوباً.
مالمحها:
هي من أقدم الحضارات ،نشأت في بالد ما بين
النه َرين في العراق.
مارسوا الزراعة ،و َر َّوضوا الحيوانات؛ لغرض الطعام
والمساعدة على نشاطاتهم ،وبنوا قنوات للري.
طوروا قوانين مكتوبة ،مثل :قوانين َح ُمورابي.
كانت عبادتهــــم وثنيــة تقوم على عبادة األحجار،
وســـ َّمـــوا آلــهــتــهــم بــعــدة أس ــم ــاء ،مــنــهــا :أنــكــي،
َ
وآشورِ ،
وع ْشتار.
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واﺷﻮﻛﺎﻲﻧ

ﻧﻴﻨﻮى
اﻟﺤﴬ
آﺷﻮر

ﻧﻮزي

ﻣﺎري

ﺑﺎﺑﻞ

ﺷﺎرﻛﺲ ﺳﺒﺎﺳﻴﻨﻮ

ﺗﺪ ُﻣﺮ

ﺳﻴﺒﺎر

ﻛﻴﺶ
ﻧﻴﺒﻮر
إﻳﺴﻦ
ﻟﺠﺶ
أوروك
أور

االمتداد الجغرافي لحضارة بالد الرافدين

شعوبها:
الس ْو َمريون (قبل عام  4000ق .م):
ُّ

لالطالع

أول الشـــعوب التـــي ســـكنت جنـــوب العـــراق ،واشـــتغلوا
بالزراعـــة والتجـــارة ،ومـــن أشـــهر مدنهـــم :أ ُ ْور ،و ِنيْبُـــ ْور.
بنى الســـومريون الســـفن لعبور اخلليـــج العربي من أجل
التجارة مع احلضـــارات األخرى.
سقطت إمبراطوريتهــــــم علـــى يـــــد ال َع ُم ْو ِريني (في بابِل)
والعِ يْالمِ ِّيني (في شـــمال شـــرق اخلليج العربي).
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قوانين حمورابي:
ه ــي م ــن أقـ ــدم الــقــوانــيــن
الــمــكــتــوبــة ،سـ َّنــهــا الملك
البابلي في القرن الثامـن
عشــر قبــل الميالد ،وتتكون
مــن  282قــانــونـاً ،منها ما
يتعلق بالسلوك واألس ــرة،
والقضاء ،والجرائم ،والبيع،
والرقيق.
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َ
األكَّ اديون (نحو عام  2350ق .م):
بـــدأت أولـــى ِه ْجـــرات األَكَّاديين من شـــبه الجزيـــرة العربية في نحو عـــام ( 2500ق .م)،
ـــموا بذلك نســـب ًة إلى مدينتهـــم أَ ّكاد ،ويتكلمون اللغـــة األَكّادية التي تنـــدرج تحت اللغات
وس ُّ
ُ
الس ِ
ـــو َم ِر ّية.
ّ
الس ْ
ـــام َّية ،وقد تأثروا بالحضارة ُّ
ســـقطت اإلمبراطوريـــة األ ّكاديـــة فـــي نحـــو عـــام ( 2159ق .م) علـــى يـــد الســـومريين
وال َع ُم ْو ِرييـــن والعِ يْالمِ ِّييْـــن.

نحت سومري قديم

آثار مدينة أور في العراق

ال َع ُم ْو ِر ُّيون َ
(األ ُم ْو ِر ُّيون) (نحو عام  2000ق .م):
هاجـــروا مـــن شـــبه الجزيرة العربية واســـتقروا في الشـــام ثم
العراق.
وأســـس الدولة
وقـــد بنى زعيمهم (ســـامو آبي) مدين َة (بابِل) َّ
البابلية األولى في وســـط العراق.
مـــن أشـــهر ملوك الدولـــة البابليـــة (الملـــك َح ُم ْورابي) الذي
اشـــتهر بوضع (قانـــون حمورابي).
ِ
الكاش ِّيين.
سقطت (بابل) على أيدي
ُ
اآلش ْو ِر ُّيون (نحو عام  722ق .م):
واآلر َّية ،ســـكنوا ســـهل
الســـامِ َّية
ِ
شـــعب مك َّون من الشـــعوب ّ
ُ
(آشـــور) شـــمال العراق.
من أشهر مدنهمُ :
آش ْور ونَيْنَ َوى.
سقطوا على يد ِ
الميْ ِد ِّيين عام ( 610ق .م).
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لالطالع

الساميّة :
مجموعة من الشعوب
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث الـلـغــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة (م ـ ـن ـ ـهـ ــا
ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـع ـب ــري ــة،
واألك ــادي ــة ،واآلرام ـيــة)
ويعود نسبهم إلى سام
ابن نوح .
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ال َكلْدانيون (نحو عام  626ق .م):
ينتســـب ال َكل ْدانيـــون إلـــى قبيلـــة كلدة الســـامية ،وهـــي من قبائل شـــبه الجزيـــرة العربية
حيـــث خرجـــت منها في نحو عام ( 700ق .م) ،وســـكنوا جنوب العراق ،ثم اتجهوا شـــماالً
واســـتقروا قرب مدين َة بابل وســـيطروا عليها وعلى ســـهل شـــنعار ومدينة نَيْنَـــ َوى بعد ما
كانت خاضعة لآلشـــوريين ،وبهـــذا أقاموا الدولـــة البابلية الثانية.
مـــن أشـــهر ملوكهـــم نَبُ ْو َخـــذ ن ََّصر الـــذي بنـــى إمبراطوريـــة ال َكل ْدانيين التـــي امتدت إلى
ســـوريا ولبنان وفلســـطين.
سقطت على يد ال ُف ْرس عام ( 539ق .م).
(الف ْر َع ْونية):
 -2حضارة مصر القديمة ِ
الفترة 3150 :ق .م  30-ق .م.
الموقعِ :ضفاف نهر النيل.
مالمحها:
هي من الحضارات القديمة ،وقد استمرت أكثر من  3000سنة.
نشأت المدن الكبرى فيها على ضفاف نهر النيل.
قامت في مصر صناعات متنوعة ،مثل :صناعة المنسوجات ،والسفن ،واألسلحة ،وصناعة
الحل ِّي من الذهب والنحاس ،واألواني ال َف ّخارية والزجاجية ،إضافة إلى صناعة الورق من
ُ
شجر ال َب ْردِ ي ،ومواد التحنيط.
كانت الكتابة في مصر القديمة على شكل صور؛ فكل صورة تعبر عن شيء ،ثم تطورت
حين اخترعوا  24رمزاً استعملوها في كتاباتهم التي عرفت فيما بعد بالكتابة ِ
الهيْ ُروغليف َّية.
بَنى المصريون القدماء األهرامات العمالقة لدفن موتاهم .وقد وجد علماء اآلثار كثيراً
من القطع األثرية والمقابر القديمة ،ومنها استطاع علماء اآلثار معرفة كيف عاش المصريون
القدماء.
كانت عبادتهم وثنية حيث يعبدون آلهة اصطنعوها ،مثل( :رع) إله الشمس ،و(أوزوريس)
إله الموتى.
غزا الرومان مصر عام  30قبل الميالد ،وانتهى العصر الفرعوني.
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تقسم فترة حكم الفراعنة إلى ثالثة أقسام:
الدولة القديمة (عصر بناء األهرام) ،وامتد حكمها  1150سنة.
الدولة الوسطى (عصر االزدهار) ،وفيها بنيت الجسور وقنوات الري.
الدولة الحديثة (عصر اإلمبراطورية).

األهرامات في مصر

 -3الحضارة الصينية:
الفترة 1046 -1600 :ق.م.
الموقع :النهر األصفر ،ومنطقة اليانغتسي.
مالمحها:
من أقدم الحضارات ،وأطولها زمناً في تاريخ العالم؛ حيث يمتد تاريخ الصين القديمة
أكثر من  4000عام.
كان يحكم الصين في معظم تاريخه أسر قوية تُدعى السالالت الحاكمة ،كانت األسرة
األولى أسرة شانغ ،واألخيرة أسرة تشينغ.
كان ال َم ُغول هم العد ّو الشرس للصينيين؛ من أجل ذلك بنوا جداراً طوله آالف األميال
لمحاولة منع المغول من غزوهم.
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وجد في الصين عدد من المعتقدات ،منها:
معتقد (الو تــزو) الــذي يدعو إلــى االنعزال
الكامل عن المجتمع.
معتقد (الكونفوشية) الذي يقوم على التفاعل
االجتماعي بين أفــراد المجتمع ،وير ّكز في
القيم األخالقية.

لالطالع

بُني سور الصين العظيم في القرن
الـثــالــث قبل الـمـيــاد ،بـطــول يبلغ
 21,196كم ،وسبب بنائه هو حماية
ال ـحــدود الشمالية لإلمبراطورية
الـصـيـنـيــة م ــن هـجـمــات أعــدائ ـهــم،
ولهذا فهو يحوي منظومة دفاعية
وثكنات عسكرية وحـصــونـ ًا وأب ــراج
مراقبة.

سور الصين
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الدرس الرقمي

الدرس السابع
احلضارة اإلسالمية

؟

تمكن المسلمون من بناء حضارة غنية وخصبة تقوم على التوازن بين أمور الدين
والدنيا ،وتحقق العدالة التي أقرها اإلسالم ،فما األسس التي قامت عليها الحضارة
اإلسالمية؟ وما أبرز منجزاتها؟
أسس احلضارة اإلسالمية:

 -1األساس الديني:
هو األســاس األول للحضارة اإلســامية وأصلها الذي اعتمد على القرآن الكريم والســنة

النبوية المشرفة؛ لشموله متطلبات الدين والدنيا .فاإلسالم جاء بمنهج وسط بين األديان،
مبيناً حقوق الراعي والرعية ،حاثاً على العدل بين الناس ،محققاً التوازن بين أمور الدين

والدنيــا؛ ألنــه ديــن يدعــو إلى البحــث والعمــل واإلنتاج؛ الســتخالف اهلل ســبحانه وتعالى
اإلنســان لعمــارة األرض ،قــال اهلل تعالــى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﴾

[ســورة فاطر.]٣٩ :

وألنه تشريع كامل أوصى بتنظيم العالقة بين المسلمين أنفسهم ،وبينهم وبين غيرهم من
األمم األخرى بما يحقق العدل والمساواة في جميع مظاهر الحياة.
 -2األساس اللغوي:
اللغــة مظهر حضاري له جوانبه االجتماعية واإلنســانية ،وتعــ ُّد اللغة العربية أثرى اللغات،
وأكملهــا فــي المعانــي واأللفاظ؛ لكثرة مفرداتهــا ودقة تعبيراتها ،فبها نــزل القرآن الكريم

تأكيــداً لتمكنهــا وقوتها في التعبير عن األفكار والمشــاعر ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ [سورة النحل.]١٠٣ :
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 -3األساس العلمي:
استفاد المسلمون من علوم الحضارات السابقة في مختلف الجوانب ،مثل الحضارة اليونانية،
والرومانيــة ،والهنديــة ،وتمكنوا من تطويرهــا واإلبداع فيها واإلضافة إليها ،بل تجاوزوا ذلك
إلــى التنقيــح لتحقيــق المقاصــد الشــرعية؛ لذا كانت الحضارة اإلســامية أع َّم وأشــمل من
الحضارات السابقة لها.
 -٤األساس األخالقي:
اعتمد المســلمون على قيم اإلســام في دراساتهم وإنشاء المعرفة التي نتجت عنها حضارة
إسالمية متميزة .ومن تلك القيم العدل والتسامح والمساواة.
أبرز منجزات احلضارة اإلسالمية:

 -1النظام السياسي:
من الجوانب السياسية في اإلسالم ما يأتي:
والش ْورَى:
أ  -ال َب ْيعَة ُّ
اتخذ الخلفاء الراشــدون  الشــورى منهجاً ليختاروا من بينهم حاكماً .مســتعينين بالبيعة
وفق القرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة ،وهو منهج المملكة العربية الســعودية في وقتنا
الحاضر.

ب -الوِ زارة:
تعني المعاونة في تحمل أعباء الحكم.
اتخذ الخلفاء األمويون من يستشـــيرونهم في سياســـة دولتهم؛ ليكونـــوا لهم بمنزلة وزراء
يتحملـــون بعض األعباء العامة ولـــم يلقَّبوا بلقب وزراء.
أمـــا فـــي عهـــد الدولـــة العباســـية فقـــد اتخـــذ العباســـيون وزراء لهـــم؛ ليشـــدوا أَ ْزرَهم
ويســـاندوهم فـــي اســـتقرار الحكـــم .وأول وزراء بنـــي العبـــاس أبـــو سَ ـــل َمة الخَ ـــال.
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وقد انقسمت الوزارة في نظام الحكم في عصر الدولة العباسية إلى قسمين:
أ -وِ زارة تفويض :وهي أن يفوِّض الخليف ُة الوزي َر بتصريف معظم شؤون الدولة.
ب -وِ زارة تنفيذ :وهي أن ينفذ الوزير أوامر الخليفة فقط.

نشاط

١

كيف أسهم األساس األخالقي برأيك في قيام الحضارة اإلسالمية؟
.......................................................................................................................................................................................................................

 -2النظام اإلداري:
يشتمل النظام اإلداري في الحضارة اإلسالمية على عدد من العناصر ،منها:
القضاء

اإلمارة

بيت المال

الدواوين

الجيش

ال َع َسس
والشرطة

البريد

أ -القضاء:
هو تعيين القُضاة للفصل بين الناس في الخصومات وفق القرآن الكريم والسنة النبوية.
ب -اإلمارة:
هي تعيين ال ُعمّال والـوُالة على أجزاء البالد اإلسالمية؛ لتسهيل تنظيم أمورها وإدارة
شؤونها.
وكان النبي ﷺ يرسل ال ُعمّال واألمراء إلى أطراف شبه الجزيرة العربية نيابة عنه في
إدارة شؤون الواليات.
فقسم الدولة إلى
وفي عهد الخليفة عمر  اتسعت رقعة أراضي البالد اإلسالميةَّ ،
ال أو
أقاليم إدارية كبرى؛ ليسهل عليه حكمها واإلشراف عليها ،وعيّن على كل قسم عام ً
والياً.
وقد ا َّتبع الخلفاء األمويون والعباسيون سياسة الخليفة عمر  في إدارة الواليات.
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ج -بيت المال:
وهو لجمع واردات الدولة ،وتنظيمها ،وتحقيق
التوازن بين الموارد والمصروفات.
د -الدواوين:
بعد اتساع رقعة أراضي البالد اإلسالمية
وكثرة مواردها احتاج الخليفة عمر  إلى
ضبط أحوالها ،فأنشأ الدواوين ،مثل :ديوان
الجُ نْد ،وديوان الخَ راج.
وفي عهد الدولة األموية استُحدثت دواوين
أخرى ،مثل :ديوان البريد ،وديوان الصدقات.
وفــي عهد الدولة العباسية ظهرت دواويــن
جديدة ،مثل :ديوان المَظالم ،وديوان ال ِّزمام.

لالطالع

الـ ــدِّ ْيـ ــوان :هــو السجل أو الدفتر الــذي ي ــد َّون فيه،
وقــد أ ُطلق اســم الــديــوان على المكان الــذي تُحفظ
فيه السجالت المتعلقة بحقوق الدولة والرعية من
األعمال واألموال ،وللديوان أنواع ،منها:
ديوان الجُ نْد :هو الذي تحدَّ د فيه األُعطيات للجنود.
ديوان الخَ راج :لتنظيم نفقات البلدان اإلسالمية
ووارداتها.
دي ـ ــوان الــبــريــد :لــنــقــل الــرســائــل و الــمــعــلــومــات
الرسمية ،وموافاة الخليفة باألخبار والحوادث.
ديـــــــــوان الـــــصـــــدقـــــات :ل ــج ــم ــع الـــصـــدقـــات
وتوزيعها على المستحقين لها.
ديــوان المَظالم :للنظر في القضايا التي يصعب
على القضاء تنفيذها.
ديوان الزِّمام :هو الذي يتولى الموازنة بين
الواردات والنفقات ،والتدقيق في الحسابات
والشؤون المالية.

هـ -الجيش:
عندمــا أقــام الرســول ﷺ الدولــة في

المدينــة المنــورة أنشــأ أول جيش في
اإلســام ،وكانــت مهمتــه الدفــاع عــن
اإلســام والمســلمين مــن األخطــار
المحتملة على المدينة المنورة.

منجنيق
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وقـد اتـَّـبع الخلفاء الراشدون  سياسة الرسول ﷺ العسكرية التي سار عليها ،ففي عهد
الخليفة عمر بن الخطاب  تحول الجيش إلى جيش نظامي أنشئ له ديوان خاص به.
أما في العصرين األموي والعباسي فقد بلغ الجيش مرحلة متقدمة من التنظيــم والخبـــرة
القتاليـــة وحسن األداء ،وكانت أسلحــة الجيـــش هي السيـوف واألقواس والنِّبــــال والرِّمــــاح
وأدوات الهجوم المتحركة وال َمنْجَ نِيـــق ،إضافـــة إلى الدروع والخوذات.
و -العَسَ س والشرطة:
الـ َعــسَ ــس :هم رجال يتولَّون حفظ األمن ليالً ،ويرجع تأسيس العسس إلى زمن الخليفة
ال بنفسه في أرجاء
س لي ً
أبي بكر الصديق والخليفة عمر  ،وكان الخليفة عمر  يَ ُع ُّ
المدينة.
الشرطة :هم الجُ نْد الذين يَعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب األمن وحفظ النظام
والقبض على الجُ ناة ،وقد ُعرفوا بذلك نسبة إلى شريط من القماش يوضع على عضد
أعضاء الشرطة فوق المالبس؛ لتمييزهم عن عامة الناس.

وأول من أدخل نظام الشرطة في اإلسالم :عمرو بن العاص  لما َولِيَ إمارة مصر في
عهد الخليفة عمر بن الخطاب  .وفي عهد الخليفة علي بن أبي طالب  نظمت
الشرطة لحراسة المدينة ولُقب رئيسها بصاحب الشرطة ،وفي العصرين األموي والعباسي
أخذت الشرطة تنمو وتتطور وأصبحت جه َة تنفيذ يقوم صاحبها (رئيسها) بتنفيذ أوامر
ولي أمر المسلمين.
ز  -البريد:
مهمته نقل الرسائل بين الخليفة ووالة األقاليم ،حيث يستطيع الحاكم وهو في العاصمة أن
يطَّ لع على أخبار الدولة ،وكان البريد معروفاً في عهد النبي ﷺ ،وفي عهود الخلفاء الراشدين
 على نطاق ضيق ،أمَّا في عصر الدولة األموية فقد وسَّ ع معاوية  استعماالت البريد،
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فأنشأ أول نظام للبريد في اإلسالم؛ حيث تُجهز خيل في
عدة مراكز ،فإذا وصل صاحب البريد إلى مركز منها وقد
تعبت فرسُ ه ركب فرساً غيرها ،وهكذا حتى يصل بسرعة،
أما في عصر الدولة العباسية؛ فقد أنشؤوا ديواناً كبيراً
ومحطات على طول الطريق.

نشاط

لالطالع

الحَ مام الزاجل:
ك ـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل ل ـن ـقــل
ال ـ ـبـ ــريـ ــد ق ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـاً ،ف ـقــد
نـ َّـظــم الـمـهــدي العباسي
استعمال الحمام في نقل
البريد.

٢

أ -اتبع المسلمون قيم ًا أخالقية تجاه أعدائهم وفي معاركهم ،يذكر الطلبة بعضها.
............................................................................................. -3
............................................................................................ -1
............................................................................................ -4
.............................................................................................. -2

ب -م ــا واجبن ــا تج ــاه رجال الش ــرطة الذي ــن يقوم ــون بالمحافظة على األمن؟
...................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................................................................
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 1يمأل الطلبة الفراغات في الجدول اآلتي:
.....................................

تعني المعاونة في تحمل أعباء الحكم.

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

رجال يتولَّون حفظ األمن ليالً.

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

هي الجهود البشرية المادية والمعنوية التي يقوم بها اإلنسان.

البريد

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

ُ 2يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -نشأة الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب .

...................................................................................................................................................................................................................................
ب -تطور نظام البريد في العصر األموي.
...................................................................................................................................................................................................................................
 3يصف الطلبة تطور نظام األمن في عصر الخالفة الراشدة والدولة األموية.
....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الثامن
العلوم واملعارف في احلضارة اإلسالمية

؟

الحضارة اإلسالمية هــي إِ ْرث تشاركت فيه جميع الشعوب وا ُألم ــم التي دخلت في
اإلسالم ،وكان منطلقها مكة المكرمة والمدينة المنورة في وطني المملكة العربية
السعودية ،وقد اهتم العلماء المسلمون بمختلف العلوم وعملوا لوضع نظرياتها
وتطويرها ،فما تلك العلوم والمعارف؟ وما أثرها في وقتنا الحاضر؟

قال اهلل تعالى ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [سورة المجادلة.]1١ :
وقال اهلل تعالى﴿ :ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [سورة القلم.]١ :

العلوم والمعارف في الحضارة اإلسالمية:
وضع المسلمون األسس األولى لكثير من العلوم واآلداب ،منها:
أ -العلوم الشرعية:
وهي تشمل القرآن الكريم وعلومه :علم التفسير ،وعلم الحديث ،وعلم الفقه وأصوله ،ومن
أبرزها:
علم التفسير:
هو الذي يبين معاني آيات القرآن الكريم ويوضحها؛ لذلك اعتنى المسلمون بهذا العلم،
فبرز فيه مجموعة من المفسرين ،منهم علي بن أبي طالب وعبداهلل بن مسعود  ،ومن
أشهر المؤلفات في هذا العلم كتاب (جامع البيان في تفسير القرآن) البن جَ رير الطَّ بَري.
علم الحديث:
وهو يُعــــ ُّد المصــــد َر الثانــي للتشريــع اإلسالمــي .وكـان من أكثر رواة الحديث أم المؤمنين
عائشة  ،وأنــس بن مالك  ،إضافة إلى أبي هريرة وعبداهلل بن عمر بن الخطاب
وعبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمرو بن العاص  ،ومن أشهر المؤلفات في هذا العلم
كتابا (صحيح البخاري ،وصحيح مسلم).
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علم الفقه:
يقصد به استنباط األحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية .ونبغ فيه فقهاء
المذاهب األربعة ،وهم :اإلمام أبو حنيفة ،واإلمام مالك ،واإلمام الشافعي ،واإلمام أحمد بن
حنبل  -رحمهم اهلل .-
ب  -علوم اللغة:
اعتنى المسلمون بعلوم اللغة العربية ،وال سيما بعد انتشار اإلسالم ،ودخول غير العرب
في اإلسالم؛ فأنشؤوا علم النحو ووضعوا قواعده ،ومن أشهر علمائه أبو األسود ال ُّدؤَلي
ِ
وسيْ َب َويْه .كما اعتنى المسلمون بعلم األدب ،فبرز الشعراء في مدح الرسول ﷺ والحث على
األخالق ،ومن أشهرهم حَ سّ ان بن ثابت .

جـ  -علم التاريخ:
هو العلم الذي يدرس الوقائع وأوقاتها ،وقد اعتنى المسلمون بهذا العلم الرتباطه بغزوات
الرسول ﷺ وفتوحات الخلفاء المسلمين.
د -علم الجغرافيا والخرائط:
وضع المسلمون أسس هذا العلم؛ فقد قدموا الجغرافيا الفلكية ومن ذلك األَسْ طُ رْالب
والمَراصد ،وكذلك الجغرافيا البُل ْدانية (اإلقليمية) مثل :كتاب (صورة األرض) البن حَ ْوقَل،
والخرائط التي رسمها اإلدريسي وأصبحت أساساً لخرائط العالم.
هـ -العلوم الطبيعية:
علم الفيزياء:
برع المسلمون في هذا العلم ،وأَجْ رَوا بحوثاً في هذا المجال ،مثل :دراسة الضوء والصوت
َصريات .ومن العلماء المسلمين في هذا المجال
وغيرها ،وقد عُرف علم الضوء باسم الب َ
أبو الريحان البيروني المعروف باكتشاف الكثافة.
علم الكيمياء:
قدَّ م العلماء المسلمون في هذا العلم اكتشافات جديدة لم يتوصل إليها من سبقهم ،مثل:
تنقية المعادن ،وعمليات التقطير والترشيح ،وغيرها .ومن العلماء المسلمين في هذا المجال
جابر بن حَ يّان الذي اشتهر بالتجربة المخبرية.
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علم الرياضيات:
الصفْر،
وضع المسلمون أسس هذا العلم ،إذ استعملوا نظام الترقيم ،إضافة إلى اختراع ِّ
الجبْر وعلم الهندسة .ومن العلماء المسلمين في هذا المجال أبو عبداهلل
كما اعتنوا بعلم َ
الخ َوا َر ْزمي.
محمد ُ
علم ال َفلَك:
اعتنــى المســلمون بهــذا العلــم فرصــدوا النجــوم ،كمــا اعتنــوا
بــه الرتباطــه باألمــور الشــرعية ،مثــل :أوقــات الصالة حســب
مواقــع البلــدان ،وتحديــد مواقــع البلــدان ،وحركــة الشــمس؛
َراصــد لدراســة الفلــك دراســة علميــة وعمليــة
فأنشــؤوا الم ِ
أسطرالب من البرونز نقشت عليه المعلومات الفلكية
دقيقة.
علم الطب والصيدلة:
طــوّر المســلمون أســس الطــب واعتنــوا بــه الرتباطــه
بصحــة اإلنســان ،فبرعــوا فــي ابتــكار األدوات الالزمــة
إلجــراء العمليــات الجراحية ،كما أنشــؤوا المستشــفيات
لمعالجــة المرضــى.
أدوات جراحية في كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزّهراوي
أمــا الصيدلــة فقــد أســس المســلمون هــذا العلــم علــى
أســاليب علميــة ،فهــم أول مــن أدخــل السـكّر فــي تحليــة بعــض األدويــة ال ُمـ ّرة ،واســتفادوا مــن
النباتــات الطبيعيــة فــي عــاج بعــض األمــراض.
و -الترجمة:
هــي نقــل العلــوم مــن لغتهــا األصليــة إلــى اللغــة العربيــة ،وقــد بــدأت الترجمــة فــي العصــر
األمــوي ،وازدهــرت فــي العصــر العباســي ،فتُرجمــت الكتــب المتنوعــة إلــى اللغــة العربيــة.

نشاط

١

برأيك ،ما سبب عناية المسلمين بالعلوم؟
.................................................................................................................................................................................................................................
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العلوم
الشرعية

علوم
اللغة العربية
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علم الفيزياء

علم .......................

علم.......................

علم الكيمياء

علم .......................
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أ -عناية المسلمين بعلم ال َفل َك.
. .............................................................................................................................................................................................................................
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. .............................................................................................................................................................................................................................
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العمارة والفنون في احلضارة اإلسالمية
ِ

؟

تتميز الحضارة اإلسالمية بأنها لم تُغْ ِفل عامل الجمال بوصفه قيمة مهمة في حياة
اإلنسان ،حيث جمعت بين فن البناء وجماليات النحت والرسم والخط والزخرفة،
فما مظاهر الجمال في الحضارة اإلسالمية؟ وما تقنيات العِ مارة اإلسالمية؟ وما
أبرز سمات الفنون اإلسالمية؟
الفنون اإلسالمية:

ارتبط الفن اإلسالمي بالدين ارتباطاً وثيقاً ،حيث نُقشت اآليات القرآنية الكريمة على
األواني والمباني بخطوط مختلفة ،إضافة إلى زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية
ونباتية وحيوانية جميلة.

العمارة اإلسالمية:
ِ
المساجد:
تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء ،ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد
ال رائعاً في فن العمارة والزخرفة اإلسالمية ،فأبدع المسلمون في إقامة المآذن واألعمدة
مث ً
واألقواس ،ومن أشهر المساجد التي بناها المسلمون الجامع األُمَوِ يّ في دِ مَشْ ق ،ومسجد
الصخْ رَة في فلسطين ،ومسجد ُقرْطُ بَة في األَنْ َدلُس.
ُقبَّة َّ

مسجد قرطبة

زخرفة على أعمدة قصر احلمراء باألندلس
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١

أين تقع هذه المساجد؟

مسجد القبلتني

مسجد عقبة بن نافع

املسجد األقصى

املسجد األموي

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

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

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

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

؟

ما األبنية التي اعتنى المسلمون بزخرفتها أكثر من غيرها؟

القصور:
تميز عصر الرسول ﷺ وخلفائه الراشدين  بالبساطة والزهد ،فلم تظهر العناية
ببناء القصور إال في عصر خلفاء الدولة األموية والعباسية؛ إذ اعتنوا بإنشاء القصور
وبزخرفتها ونقشوها بألوان متناسقة ،ومن أمثلة هذه القصور :قصر َع ْم َرة في الصحراء
األردنية الذي بني في عصر الدولة األموية ،وقصر الحمراء في األندلس الذي بني في
عصر مملكة َغ ْرناطة في القرن السابع الهجري.
المدن:
اعــتــنــى المسلمون بــبــنــاء الــمــدن في
األماكن التي فتحوها ألغراض متعددة؛
إما لتكون عواصم للدول اإلسالمية،
وإما ألغراض عسكرية ،أو اقتصادية،
أو دينية .ومن أهم المدن اإلسالمية:
َصرَة ،وال ُك ْوفَة ،وبغداد ،وال َقيْروان،
الب ْ
والقاهرة ،وغيرها.

قصر عمرة في األردن
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2

يرجع الطلبة إلى مصادر التعلم ثم يذكرون ثالث مدن أُنشئت في عصر الدولة العباسية.
............................................................ -2 ............................................................. -1

............................................................ -3

قلعة احلصن

والقالع:
الحصــون ِ
اعتنى المسلمـــــون ببنـــــاء القالع والحصون؛ لحماية حدود الدولة ،وهي مدن صغيرة مُحَ َّصنة
تحتوي على أماكن لإلقامـــة والمـرافــــق العامـــــة والميـــــاه واألســواق ،ومن أشــهرها قلعة حَ ل َب
بســوريا ،وقلعــة صــاح الدين فــي القاهرة ،وقلعــة ِ
صن في ِح ْمص بســوريا ،وقلعــة عَ كّا في
الح ْ
فلسطين ،وقلعة ال َّربَض في األردن.

نشاط

3

ماذا يميز الحصون والقالع عن غيرها من المباني؟
....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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تقويم الدرس التاسع
 1بماذا تتميز الفنون اإلسالمية؟

......................................................................................................................................................................................................................
 2ما سبب وصف الحضارة اإلسالمية بأنها أعظم حضارة إنسانية عرفها التاريخ؟
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
 3يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
أ -أبدع المسلمون في فن العمارة والزخرفة اإلسالمية فبنوا ، ...................................
و ،........................و.....................................
ب -من أشهر المساجد التي بناها المسلمون مسجد ،.........................و،.........................

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

 4يع ِّبر الطلبة بأسلوبهم عن العالقة بين عمارة الحرمين الشريفين في عهد خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمنجزات الحضارية
العمرانية اإلسالمية في العصور اإلسالمية السابقة.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس العاشر
اجلوانب االقتصادية في احلضارة اإلسالمية

؟

كــانــت الـحـضــارة اإلســامـيــة حـضــارة تـمــزج بين العقل والـ ــروح ،ولــم ُتــغْ ـ ِـفــل الجوانب
االقتصادية؛ وهذا ميزها عن كثير من الحضارات السابقة ،فقد كان لها أثرها البالغ
في مختلف الجوانب؛ ومنها الجانب االقتصادي ،فما أبرز معالمها االقتصادية؟
الزراعـة:

اعتنى المسلمون بالزراعة؛ ألنها المصدر األول لغذاء اإلنسان ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:
العنايـــة بتوفيـــر وســـائل الـــ َّر ّي ببناء الســـدود ،وإقامـــة الجســـور والقناطـــرعليها وحفر
القنـــوات ،وتجفيف المســـتنقعات.
العناية باألرض وتسميدها بالسماد الصالح لكل نوع من النباتات.
والتِّســـاع المســـاحة التـــي انتشـــرت عليهـــا الحضارة اإلســـامية وتنـــوع مُناخ أقاليـــم البالد
ضـــراوات والفواكه إلى جانب
اإلســـامية تعددت أنـــواع المزروعات ،فزُرعـــت الحبوب والخَ ْ
القطـــن والزيتون والعنـــب والنخيل.

الـصناعــة:
ازدهرت الصناعة في العصر اإلسالمي ،ومن أهمها:
الصناعـــات المعدنيـــة ،مثل :صناعة األســـلحة واألواني المتنوعـــة ،وأدوات الزراعة ،مثل:
المِ حْ راث والفأس.
الصناعات الكيميائية ،مثل :صناعة األدوية والعطور والصابون.
صناعة المنسوجات الحريرية والصوفية وال َكتّانية.
الصناعات الزجاجية والخَ زَفية ،مثل :الزجاج واألواني المنزلية.
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1

يستنتج الطلبة أسباب ازدهار الصناعة في العصور اإلسالمية بالبحث في مصادر التعلم.
........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
الـتـجــارة:
كان للعرب معرفة بالتجارة قبل اإلسالم ،وقد ساعدهم على ذلك موقع شبه الجزيرة العربية
المتميز .ولمّا جاء اإلسالم ،واتسعت الفتوحات ،ازدهرت التجارة نتيجة لعدد من العوامل منها
ما يأتي:
اتساع مساحة البالد الخاضعة لسلطة المسلمين ،واستقرار األمن فيها.
تعدد الصناعات في معظم البالد اإلسالمية وكثرة األموال والثروات.
تنوع المحصوالت الزراعية.
والزدهار التجارة اإلسالمية أصبح للتجار المسلمين ِصالت مع غيرهم ،فأسهموا في نشر
اإلسالم؛ بحسن معاملتهم وأمانتهم وتسامحهم وتمسكهم بأحكام الدين اإلسالمي.

نشاط

2

يذكر الطلبة كيف أسهم موقع شبه الجزيرة العربية في ازدهار التجارة في الحضارة اإلسالمية.
..................................................................................................................................................................................................................................
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تقويم الدرس العاشر
 1يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -تنوع الزراعة في البالد اإلسالمية.

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

................................................................................................................................................................................................................................
ب -ازدهار التجارة في العصر اإلسالمي.

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

...............................................................................................................................................................................................................................
 2ما أهم مظاهر عناية المسلمين بالزراعة؟
..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
 3يمأل الطلبة الفراغات في المخطط اإليضاحي اآلتي:
من أبرز الصناعات في العصر اإلسالمي
.........................................................................

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

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

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

 4يذكر الطلبة ثالثة من األمثلة على العمارة اإلسالمية:
.......................................................................................................................................................................................................................... -١
.......................................................................................................................................................................................................................... -٢
.......................................................................................................................................................................................................................... -٣
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تقويم
الوحدة
الثانية

تقومي الوحدة الثانية

 1ما تعريف الكلمات اآلتية؟

أ -الحضارة. .........................................................................................................................................................:
ب -الخَ راج. ..........................................................................................................................................................:
ج -البريد...............................................................................................................................................................:
د -ال ِّديْوان. ...........................................................................................................................................................:
 2ما أهم الحضارات السابقة التي استفاد منها المسلمون؟

. ................................................................................................................................................................................
 3يعلل الطلبة اآلتي:
أ -إسهام التجارة في نشر اإلسالم.
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
ب -أثر الموقع في قيام الحضارات.

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

............................................................................................................................................................................
 4يُ صنِّف الطلبة المنجزات حسب علومها في الجدول اآلتي:
علومها

المنجزات
بناء المراصد
الصفْر
اختراع ِّ
تنقية المعادن وعمليات التقطير
صناعة األَسطرالب
بناء المستشفيات

اختراع أدوات طبية
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تقومي الوحدة الثانية

 5بالرجوع إلى مصادر التعلم ،يوضح الطلبة ما يأتي:
أ -أثر التأليف في العلوم الشرعية في الحضارة اإلسالمية.
..........................................................................................................................................................................

ب -أثر العلماء المسلمين الذين ألفوا في العلوم الطبيعية في الحضارة الغربية.

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

ج -دور الترجمة في ازدهار الثقافة اإلسالمية.

..........................................................................................................................................................................
 6يمأل الطلبة الفراغات بكلمات مناسبة فيما يأتي:
أ -من النُّظُ م السياسية في اإلسالم نظام ...........................................و. ............................................
ب -اســـتفاد األوروبيون من التحســـينات التي أدخلها المســـلمون على المالحة البحرية
كاستعمال البوصلة و

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

في تعيين االتجاه.

 7يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تعد صناعة األدوية من الصناعات:
(الغذائية  -الكيميائية  -الزجاجية).

ب -يشتمل النظام اإلداري على:
(الشورى  -الدواوين  -الوزارة ).

ج -أنشئت الدواوين في عهد الخليفة:
(عمر بن الخطاب  - أبي بكر الصديق  - علي بن أبي طالب .)
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الوحدة الثالثة

٣
التخطيط

الدرس الحادي عشر :التخطيط وأهدافه
الدرس الثاني عشر :تنظيم الوقت

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على التخطيط وأهميته
التعرف على تنظيم الوقت
تعلُّم مهارات تصميم جدول التخطيط
التعرف على عالقة تنظيم الوقت بالتخطيط

الدرس الحادي عشر

الدرس الرقمي

التخطيط وأهدافه

؟

حتى نتمكن من اتخاذ قرارات صائبة ويكون لها تأثير إيجابي في مستقبلنا ،ونكون
ورسم طرائق مناسبة نسير
ِ
ناجحين في حياتنا؛ ال بد من تحديد أهدافنا بوضوح،
عليها من أجل تحقيقها ،وال يكون ذلك إال بالتخطيط ،فما التخطيط؟ ولماذا
نحتاج إليه؟

التخطيط:
َّ
المنظــم ،لتحديــد المهــام واألعمال المســتقبلية ،ومواعيــد القيام بهــا ،وكيفية
هــو اإلعــداد
إنجازها.

اﺎم

خطط ألعمالك

مـــن أجـــل أن تكون طالباً ناجحاً ،فإن التخطيط ســـوف يســـاعدك على اســـتغالل الوقت
وتحقيق المهام الدراســـية.
يـــزداد االهتمـــام بالنجـــاح الدراســـي في المرحلـــة المتوســـطة؛ حيث يبدأ الطلبـــة يحرصون
علـــى التفكيـــر فـــي االســـتفادة من وقتهم ،ويســـألون عـــن كيفيـــة إدارته؛ من أجل اســـتغالل
الوقـــت بحكمـــة ألداء الواجبات المدرســـية واألعمـــال األخرى.
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؟

لماذا نحتاج إلى التخطيط؟

لالطالع

يساعدنا التخطيط على تحقيق عدد من األهداف ،منها:
النجاح والتفوق.
التع ُّرف على ما يجب علينا فعله من أعمال ،ومتى ينبغي
أن نؤديها.
بناء شـــخصيتنا الوطنية الناجحـــة والحضارية ،ومواكبة
طموحـــات رؤيـــة وطننـــا  2030التـــي تحـــث علـــى اإلنجـــاز
واإلتقان.
االســـتمتاع بالوقـــت ،والمحافظـــة على الصحـــة من حيث
انتظـــام النوم ومواعيـــد ال َو َجبات.

1

نشاط

ُيكمل الطلبة الفراغات في الجدول اآلتي وفق خطتهم اليومية:
ُخطتي لهذا اليوم

المذاكرة وحل
الواجبات

مقرر
العلوم

مقرر
.............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قـ ـ ــال صاح ـ ــب السم ـ ــو الملك ـ ــي
األمير محمد بن سلمــان بن
عبدالعزيـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـ ــن اإلنج ـ ـ ـ ــازات
السعودية ،وارتباطها بالمواطن
الفاعل المعتم ـ ـ ــد علـ ـ ــى حس ـ ــن
التخطيط:
"ه ـ ـ ـ ــذه اإلنجـ ـ ـ ــازات لـ ـ ـ ـ ــم تكـ ـ ـ ــن
لتتحقق ب ــدون إيمـ ـ ــان وعمـ ــل
المواطـ ـ ـ ــن السع ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ال ـ ـ ــذي
أصبح اليوم س ّباق ًا في المبادرة
واإلنجاز والعمل".
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2

يمأل الطلبة الـفــراغــات فــي الخطة اليومية؛ مــن أجــل مساعدتهم على تنفيذ أعمالهم
ومتابعتها:
اليوم :األحد

الوقت
 3:00مساء

أتناول وجبة الغداء مع أسرتي.

 3:30مساء

صالة العصر (حسب توقيت المكان).

 4:00مساء

أذاكر مقرر الرياضيات.

 4:30مساء

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

 5:00مساء

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

 5:30مساء

أح ّل واجب العلوم.

 6:00مساء

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

 6:30مساء

صالة المغرب (حسب توقيت المكان).

 7:00مساء

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

 7:30مساء

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

 8:00مساء

صالة العشاء (حسب توقيت المكان).

 8:30مساء

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

 9:00مساء

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

 9:30مساء

أذهب إلى غرفتي ألنام.

82

تقويم الدرس الحادي عشر
 1يذكر الطلبة ثالثة من أهداف التخطيط.
...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2

...................................................................................................... -3
 2يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:
أ -يؤدي التخطيط إلى  ،..............................و ،..............................و...............................
ب -من أهداف التخطيط بناء الشخصية .......................................
 3يذكر الطلبة ثالث نتائج للتخطيط.

...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2
...................................................................................................... -3

 4يكتب الطلبة فقرة قصيرة عن رأيهم في أهمية التخطيط.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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الدرس الثاني عشر

الدرس الرقمي

تنظيم الوقت

؟

المهام التي نريد تحقيقها،
من أ ُُسس النجاح إدارة الوقت بطريقة َّ
منظمةً وترتيب َ
والـتــأكُ ــد مــن إنجازها فــي الــوقــت الــمُ ـحــدد ،فكيف ننظم الــوقــت؟ ومــا أبــرز خطوات
تنظيم الوقت؟

يساعد التخطيط على تنظيم الوقت ،واختيار األسلوب المناسب للدراسة.
ولتنظيــم الوقــت خطــوات ينبغــي اتباعهــا؛ من أجــل تحقيق التــوازن بين المهام الدراســية،
والعالقــات األســرية ،والوقــت المخصص للعبــادات ،ووقت الراحة واالســترخاء ،وممارســة
الرياضة والهوايات.
أبرز خطوات تنظيم الوقت وفوائده

الفوائد

الخطوات

االستفادة الكاملة من الوقت

حصر األعمال اليومية

أداء األعمال في الوقت المحدد لها
تحديد الزمن إلنجاز األعمال
الحد من التوتر والقلق
تحقيق التوازن في األعمال المطلوبة

تصميم جدول لألعمال التي جرى حصرها

يفضلون اســـتعمال التطبيقات اإللكترونية لتنظيم أوقاتهـــم ،في حين أن آخرين
هنـــاك مـــن ّ

يفضلـــون اســـتعمال القلم والورقـــة ،وعمل جداول خاصة بذلك .لكـــن المهم هو اتباع نظام
مناســـب؛ إلتمام الدراسة ،وإكمال الواجبات الدراســـية في الوقت المحدد.
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نشاط

1

أي الطريقتين تناسبك في التخطيط لدراستك؟ وما السبب؟
التطبيق اإللكتروني
استعمال القلم والورقة
السبب. .................................................................................................................................................. :

خطوات تنظيم الوقت للمهام الدراسية:
ترتبط كيف ّية تنظيم الوقت بعدة خطوات أساسـ ـ ّية؛ تس ــاعد الطلبة على تحقيق االس ــتفادة
القص ــوى م ــن الوقت ،وفيما يأت ــي أهم تلك الخطوات:
إعداد قائمة األعمال اليوم ّية بعد حصرها.
كتابة جميع األعمال في قائمة واحدة.
ترتيـــب األعمـــال وفـــق األولو ّيـــة؛ بحيـــث يكـــون البـــدء باألعمـــال التـــي يجـــب إنهاؤهـــا
قبل غيرها.
تحديـــد الوقـــت الالزم إلنجاز كل عمل ،مع مراعاة تخصيـــص وقت لما يطرأ من أعمال،
حيث تزداد األعمال في بعض األيام ،وتقل في بعضها اآلخر.
تحديد وقت لالستراحة من عشـر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة كل خمسين دقيقة أو ستين دقيقة
من وقت الدراسة في البيت.
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نشاط

2

يحصر الطلبة أبــرز األعـمــال اليومية ،ثــم يصممون ج ــدو ًال إلكتروني ًا أو ورقـيـ ًا يتضمن
الخطوات األساسية لتنظيم الوقت:
أبرز األعمال اليومية
.....................................................................-1

.....................................................................-4

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

.....................................................................-5

.....................................................................-3

.....................................................................-6

قيمة الوقت واالجتهاد وإتقان العمل:
يعتمد نجاح التخطيط للدراســة على معرفة قيمة الوقت ،وإدراك أهميتـــه ،والمثابرة في
العمــل وإتقانــه وفــق ما قاله نبينا محمــد ﷺ( :إن اهلل تعالى يحب إذا عمل أح ُدكــم عم ً
ال أن يتقِ نَه)
[أخرجه البيهقي ،وحسنه السيوطي واأللباني].
إن لــم يُظهــر الطلبــة مثابــر ًة فــي تنفيــذ األعمال التــي ُخطط لهــا ،والتــزا َم طريقة تنظيم

الوقت؛ فلن يحصلوا على نتيجة ممتازة.

عرفت سبب تعلمك وذهابك إلى المدرسة ،فسوف يكون ذلك حافزاً لك أن تخطط
إذا
َ

ألعمالك جميعها من حيث تنظيم الوقت والتزام التخطيط.

يســهم التخطيــط والجديــة في العمل واســتثمار الوقت في تحقيق نتائــج كبيرة ومثمرة في

الدراسة واألعمال اليومية.
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 1ما أهم خطوات تنظيم الوقت في رأيك؟

.................................................................... -1
2

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

يضع الطلبة عالمة ( )أمام العناصر الصحيحة للتخطيط:
أ -الجدية في التزام التخطيط للدراسة.
ب -تصميم جدول لألعمال اليومية.
ج -تحديد وقت للراحة المنتظمة.
د -تحديد األعمال دون زمن.
هـ -وضع جميع األعمال اليومية المهمة وغير المهمة.

 3يكتب الطلبة عن أهمية تنظيم الوقت ،وأبرز نتائجه بالتجربة.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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تقويم
الوحدة
الوحدة
الثانية
الثالثة

تقومي الوحدة الثالثة

 1ماذا يعني التخطيط؟
........................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................
 2يضع الطلبة عالمة ( )للعبارة الصحيحة ،وعالمة ( )xللعبارة غير الصحيحة:
أ -يعد تصميم عدد من الجداول لألعمال نفسها أكثر فاعلية من الجدول الواحد.
ب -تعتني رؤية  2030بتحقيق شخصية وطنية تحرص على التخطيط.
ج -من أسس التخطيط تنظيم الوقت.
د -من نتائج التخطيط التوتر والقلق.
 3ما عالقة تنظيم الوقت بالتخطيط في رأيك؟
........................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................
 4يضع الطلبة الكلمة المناسبة في مكانها المناسب في الفراغات اآلتية:
نخطط

ال نخطط

للتخطيط

الوقت

النجاح

األعمال

يســـاعدنا التخطيـــط علـــى  ،..............................ويحقق لنا مجاالً لالســـتمتاع بالوقت عندما
 ...............................جيداً.
تنظيـــم الوقت مهـــم  ،..............................ويفيدنا في أداء ..............................فـــي ............................
المحدد لهــا.
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 5يمأل الطلبة الفراغات اآلتية:
فوائد تنظيم الوقت

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

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

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

 6يصمم الطلبة جدو ًال لخطتهم الدراسية اليومية ،متضمن ًا األوقات واألعمال.
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الوحدة الرابعة

4
العصر النبوي

دروس الوحدة
الدرس الثالث عشر :شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم
الدرس الرابع عشر :حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة
الدرس الخامس عشر :نزول الوحي والدعوة
الدرس السادس عشر :هجرة النبي محمد ﷺ
الدرس السابع عشر :غزوات النبي محمد ﷺ
الدرس الثامن عشر :شمائل النبي محمد ﷺ
الدرس التاسع عشرَ :ح َّجة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على أبرز األحداث في تاريخ اإلسالم في العصر النبوي
التعرف على أهم أعمال النبي ﷺ في المدينة المنورة

تقدير مكانة النبي ﷺ وأصحابه 

التعرف على شمائل النبي محمد ﷺ

الدرس الرقمي

الدرس الثالث عشر
شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

؟

شهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور اإلسالم ،وكان لها إسهامات
ف ــي مج ــاالت كثي ــرة مي ــزت المنطقة ،وكانت لها س ــمات سياس ــية وديني ــة واجتماعية
وثقافي ــة اتّصف ــت بها .فما أحوال ش ــبه الجزيرة العربية قب ــل البعثة النبوية؟

تقـــع شـــبه الجزيـــرة العربية في قلـــب العالم ،وتربط بيـــن ثالث قارات ،هي :آســـيا وأوروبا
وإفريقيـــا ،لـــذا كانـــت ملتقـــى التجارة القديمـــة ،ويزيد أهميتهـــا أن فيها بيـــت اهلل الحرام
(الكعبة المشـــ ّرفة) في مكـــة المكرمة ،وقامت فيها حضارات ،ونشـــأت فيها اللغة العربية.
أحوال شبه اجلزيرة العربية قبل البعثة النبوية

احلالة السياسية:

كانـــت في شـــبه الجزيـــرة العربية قبل اإلســـام ممالك وقوى سياســـية متنافرة اســـتم ّرت
فوحدها.
مئات الســـنين إلـــى أن ظهر اإلســـام َّ
وقـــد انتشـــرت بيـــن القبائل حروب طويلة مثل حرب ِ
داحس وال َغبْراء التي اشـــتعلت بســـبب
ٍ
فرعـــي قبيلـــة َغ َطفـــان ،وهمـــاَ :عبْـــس وذِ بْيان ،ودامـــت نحو أربعين ســـن ًة
منافســـات بيـــن َ
أُزهقـــت فيهـــا أرواح كثيـــرة ،وتعلّم العرب من هـــذه الحرب أن النزاع واالختـــاف والتناحر
يورث سوى القتل والتخلّف وفقدان االستقرار.
ال ِ
كمـــــا َو َق َعــــت على شـــبه الجزيرة العربية محاوالت من اإلمبراطورية الساســـانية في فارس
واإلمبراطوريـــة البيزنطية للســـيطرة على بعض مناطقها.
الســـ َم ُة العامـــة في شـــبه الجزيـــرة العربية قبل ظهـــور اإلســـام :االضطراب،
لـــذا كانـــت ِّ
والتناحـــر ،وتعـــدد الزعامات السياســـية.
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لالطالع
صـ ّـي
لجــ ْر ُهم ،وهــي قبيلــة قحطانيــة ،ولمــا ظهــر ُق َ
كانــت الســيادة فــي مكــة المكرمــة بعــد إســماعيل ُ 
بــن كِ الب ،رفــع مكانــة قريــش وم َّّكنهــا مــن زعامــة مكــة المكرمــة ،وبنــى دار النــدوة ،وبعــد وفاتــه اســتمرت
الزعامــة فــي ذريتــه ،ومــن أشــهرهم :هاشــم بــن عبد َمنــاف الــذي اســتحدث رحلتَــي الشــتاء والصيــف،
وعب ُدال ُم َّط ِلــب بــن هاشــم الــذي حفــر بئــر زمــزم بعــد دفنهــا ،وكان مــن أهــم أحــداث عهــده غــزو أَبْ َر َهـ َة
الحبشــي لمكــة المكرمــة ،وميــاد نبــي هــذه األمــة محمــد ﷺ.
وكـان ال َعماليـق يسكنون يثرب (المدينـة المنورة) ،ثم استقر بها األَ ْوس َ
والخ ْز َرج ،وأصبحت السيادة لهم
فيها.

أﺻﻔﻬﺎن

اﳊﺒﺸﻴﺔ

القوى السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

القوى السياسية المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

نشاط

1

يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -كثرة الحروب والخالفات داخل شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم.

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

ب -محاوالت اإلمبراطورية الساسانية في فارس واإلمبراطورية البيزنطية السيطرة على
شبه الجزيرة العربية.
. ...............................................................................................................................................................................................
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احلالة الدينية:
َش َّرف اهلل  شبه الجزيرة العربية وجعلها أرض التوحيد والحنيفية ،ففيها هبط آدم
وح ـ ّواء َ و ْف ـ َق بعض الروايات في مكة المكرمة ،وقد انتشرت الحنيفية بعد أن قدِ م
َ
إبراهيم  من فلسطين إلى مكة المكرمة ،وأمره اهلل بأن يرفع قواعد بيت اهلل في مكة
المكرمة ،ثم انحرف بعض العرب في شبه الجزيرة العربية عن هذا الدين ،فانتشرت عبادة
األصنام والشرك باهلل.
تعددت الديانات في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد ﷺ ،ومنها:
وقد َّ

أ -الديانات السماوية:

تمسك بها بعض سكان شبه
َ
الحنيف َّية :وهي ملّة أبينا إبراهيم  ،ملة التوحيد ،وقد ّ
الحنَفاء ،وكان النبي محمد ﷺ في مكة المكرمة قبل بعثته
الجزيرة العربية ،ويسمى أتباعها ُ
على هذه الديانة ،وهي دين التوحيد واجتناب الشرك باهلل.
قال تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [األنعام].
اليهودية :وقد انتشرت على نطاق ضيق في غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها.
النصرانية :وقد انتشرت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

ب -الممارسات الدينية األخرى:
وهي ممارسات اتخذت عدة مظاهر ،منها:
ٍ
قبيلة صنم ،و ُه َبل كان الصنم األعظم لقريش على ظهر الكعبة.
عبادة األصنام :إذ كان لكل
قال تعالى﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [النجم] ،وهذه أسماء أصنام للعرب.
عبادة األج ــرام السماوية :مثل :الشمس ،والقمر ،والكواكب األخــرى ،وقد أُقيمت معابد
لممارسة هذه العبادات ،وعبادة الطبيعة.
عبادة النار (المجوسية) :نشأت في بالد فارس ،ثم انتقلت إلى بعض بالد العرب.
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ومـع ذلـك أقـ َّر مشـركو العـرب بوجـود اهلل  bوعلَّلـوا
عبادتهـم األوثـان بأنهـا واسـطة بينهـم وبيـن اهلل،
قال تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [الزمر.]3 :
وإلى جانب هذه الديانات انتشـرت بعض المعتقدات
الس ْـحر ،والكِ هانة ،والعِ رافةِّ ،
والطيَ َرة،
الباطلة ،منهاِّ :
وقـد أ َّدت هـذه المعتقـدات إلـى االنحراف عن توحيد
اهلل عـز وجـل ،فأرسـل اهلل  محمـداً ﷺ للنـاس
كافـ ًة ليخرجهـم مـن الظلمـات إلـى نـور اإلسلام
والهداية.

معبد الشمس في اليمن

لالطالع
الس ْحر :كالم و ُع َقـــد أو عقاقير تؤثر
ِّ
فـــي بـــدن اإلنســـان وعقلـــه أو تجعله
يتخيـــل األمـــور على غيـــر حقيقتها.
الكهانة :ا ِّدعـاء معرفـــــة المستقبــــل
ِ
الجن.
باســـتعمال
ّ
العرافة :ادعـــاء معرفة المغيبات عن
البصر بمقدمات يســـتدل بها.
ِّ
الط َي َرة :التشاؤم.

معبد النار المجوسي

الحالة االجتماعية:
كان المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ينقسم إلى:
الحاضرة :وهم السكان المستقِ ُّرون في المدن والقرى.
البادية :وهم الذين يسكنون الصحراء ،وينتقلون من مكان آلخر بحثاً عن الماء والعشب.
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أخالق العرب وعاداتهم قبل اإلسالم:

لالطالع

كان عند العرب قبل اإلسالم جوانب مضيئة في حياتهم
االجتماعية تم ّثلت في القيم المتميزة واألخالق الكريمة،
وهو ما ه َّي َأهم بعد إيمانهم لحمل رسالة اإلسالم وتبليغها،
قال ﷺ« :إنما بُعثت ألتمم ُح ْس َن األخالق» [أخرجه مالك].
و ُوجدت عند بعض العرب قبل اإلسالم بعض الممارسات
والعادات السيئة ،مثل :العصبية القبلية ،واألخذ بالثأر،
وحرمان المرأة من الميراث ،و َوأْد البنات.

ـــن
َوأْد البنـ ــات:
دفنهـــن و ُه ّ
ّ
أحيـــاء خشيـــــ َة العــــار أو
الفقــر.
القمار :كـل لعـب بيــن اثنيـن
ِ
أو أكثـر على مقابــل يجمع
منهم ويأخذه الفائز.

بعض األخالق الحسنة عند العرب قبل اإلسالم

الوفاء بالعهد

حماية الجار

الكرم

نشاط

الشجاعة

المروءة

٢

فم ــن العرب ــي ال ــذي اش ـ ُـتهر بالك ــرم ف ــي
كان الع ــرب معروفي ــن بالك ــرم قب ــل اإلس ــام وبع ــدهَ ،
ش ــمال المملك ــة العربي ــة الس ــعودية قب ــل اإلس ــام؟
. ................................................................................................................................................................................................
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الحالة الثقافية واالقتصادية:
كانت شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم نشط ًة اقتصاد ّياً وحضار ّياً ،فقد كانت التجارة
فيها قوية وخصوصاً على امتداد طرق التجارة القديمة التي تمر في داخلها لتربط
العالم ،وكانت قريش تنظم رحلتين على مدار السنة :رحلة الشتاء إلى بالد اليمن،
تين ورد ذكرهما في القرآن الكريم في سورة قريش.
ورحلة الصيف إلى بالد الشام ،اللَّ ِ
وكانت مكة المكرمة مركز التجارة ،وكان للعرب أسواق كثيرة ،يلتقي فيها الشعراء
والتجار وعامة الناس.
َح ْجر اليمامة
الرياض

من أسواق العرب

في شبه الجزيرة العربية

ُعكاظ
الطائف

الج ْن َدل
ُد ْو َمة َ

المجاز
ذو َ

َم َجنَّة

َه َجر

الجوف

مكة المكرمة

مكة المكرمة

األحساء

لالطالع
أعـاد وطنـي المملكـة العربيـة السـعودية إحيـاء هـذه
األسـواق الحضاريـة ،مثــل سـوق ُعكــاظ بالطائـف،
حيـث كانـت هـذه األسـواق ميدانـاً لتنافـس العـرب فـي
مجـاالت الشـعر والخطابـة .وكانت أيضـاً تمثل المكانة
الحضاريـة لعـرب شـبه الجزيـرة العربيـة ،وموقـ َع
اتصالهـم بالشـعوب والحضـارات األخـرى خـارج شـبه
الجزيـرة العربيـة.
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المعلقات السبع:

ًّ
سجل تاريخ ّياً وأداةَ التواصل
برع العرب في الشعر من حيث أصالته وقوة أسلوبه ،وقد كان
المعلقات السبع التي اشتُهر بها عرب
واإلعالم في ذلك الوقت ،ومن أهم موروثات الشعر آنذاك
ُ
شبه الجزيرة العربية ،ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم ،وت ُِبرز المعلقات عراق َة المجتمع
العربي في شبه الجزيرة العربية.
لالطالع
المعلقات :قصائـد طويلة ترتبــط بشعـراء مشهورين بقوة قصائدهم ،وتذكر بعض الروايات أنها لجودتها
كانت تُعلَّق علـى أستـار الكعبة قبل اإلسالم.

ام ُرؤ
ْ
ال َق ْيس
َط َر َفة بن
ال َع ْبد

َل ِب ْيد بن
َر ِبيعة

شعراء المعلقات السبع

ز َُهير بن أبي
ُسل َْمى

َع ْن َت َرة بن
شَ ّداد

َع ْمرو بن
كُ ْلثُ وم

الحارث بن
ِح ِّل َزة

العصر الجاهليُ :عرف العصر الذي سبق ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية بالعصر الجاهلي مقارن ًة
بالعصر النبوي الذي اتَّسم بالمعرفة والعلم واإلسالم وتوحيد شبه الجزيرة العربية ،على خالف ما كانت
عليه قبل اإلسالم.
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 ١لماذا لم تقم دولة موحدة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم؟
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 ٢ما أهمية أسواق العرب؟
..................................................................................................................................................................................................

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

 ٣ما أبرز أخالق العرب الحسنة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم؟
. .............................................................................. -١

. ................................................................................ -٢

. .............................................................................. -٣

. ................................................................................ -٤

 ٤يبحث الطلبة في مصادر التعلم عن قصة تُبرز حسن أخالق العرب في شبه الجزيرة
العربية قبل ظهور اإلسالم ،ويكتبون عنها في حدود ثالثة أسطر.
...................................................................................................................................................................................................
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. ................................................................................................................................................................................................
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الدرس الرابع عشر
الب ْعثة
حياة النبي محمد ﷺ قبل ِ

؟

نش ــأ النب ــي محم ــد ﷺ في مكة المكرم ــة ،وكانت حياته قبل بعثت ــه ﷺ تُؤكِّد نبوءته
وص ــدق م ــا جاء ب ــه ،فكيف كانت حيات ــه ﷺ قبل البعثة؟

مولده ﷺ
شهدت مكة المكرمة زواج عبداهلل بن عبدال ُم َّطلِب (والد النبي محمد ﷺ) من آمِ نَة
بنت َو ْهــب (والــدة النبي محمد ﷺ) ،وبعد زواجهما خرج عبداهلل إلى بالد الشام
للتجارة ،وفي طريق العودة توفي في يثرب (المدينة المنورة) ،وكانت آمنة قد حملت بالنبي
محمد ﷺ فول َدتْه في مكة المكرمة في شهر ربيع األول من عام الفيل 571( ،للميالد)،
فنشأ يتيماً ،قال تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الضحى] .ففرح به ج ُّده عب ُدالمطلب،
وسماه محمداً.
َّ
َن َسبه ﷺ
هو محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كالب بن ُم َّرة بن
َّضر بن ِكنانة بن خُ زيمة بن ُم ْد ِر َكة بن إلياس
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الن ْ
ابن ُمضر بن ِنزار بن َمعد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم .
قال ﷺ« :إن اهلل اصطفى كِ نانَة من ولد إسماعي َل ،واصطفى قُريشاً من كِ نانة ،واصطفى
من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم» [صحيح مسلم].
ضاع ُته ﷺ
َر َ
كــان من عــادة أشــراف العرب أن يُرسلوا أبناءهم إلــى ال ُم ْر ِضعات من البادية؛ حفاظاً
على سالمة لغتهم ،وفصاحةِ ألسنتهم ،وصحةِ أجسادهم؛ لهذا أرسلت آمن ُة ابنَها النبي
الس ْعدِ ية)،
محمداً ﷺ مع ال ُم ْر ِضعة َحليمة بنت أبي ُذ َؤيب من بني َس ْعد ،وتُعرف بـ َ
(حليمة َّ
ٍ
سنوات ،وفيها أنعم اهلل  على
فتشرفت بإرضاعه ،وبقي عندها في بادية بني سعد أربع
هذه المرأة وأسرتِها بالخير والبركة.

104

الوحدة الرابعة | الدرس الرابع عشر

نشاط

1

لالطالع

بالرج ــوع إل ــى مص ــادر التعل ــم يكت ــب الطلب ــة عن
ع ــام الفي ــل وس ــبب تس ــميته بذلك:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

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

كان النبي محمد ﷺ يخرج إلى
ِشعاب مكة المكرمـــة ،وأوديتها،
متفكراً في خلــق اهلل ،ومتأم ً
ال،
موحــــداً علــــى
وذاكراً اهلل تعالى
ِّ
ملـــة إبراهيم  قبل نزول الوحي.

َك ُ
فالته ﷺ

قـــال تعالـــى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الضحى] .بعد أن أمضـــى ﷺ مد ًة من عمره في بني
َس ْعد أعادته َحليمة إلى أسرته في مكة المكرمة ،وعندما بلغ السادسة من عمره تُوفِّيت أ ُّمه،
وتولـــى رعايتَـــه ج ُّده عبدالمطلب ،وبعد ذلـــك تُوفِّي ج ُّده بعد وفاة أمه بســـنتين ،فكفله ع ُّمه
بوصية من ج ِّده ِ
ٍ
عبدالمطلب.
أبو طالب

تعب ُده ﷺ
ُّ
عصـــم اهلل النبـــي ﷺ مـــن أفعـــال الجاهليـــة ،وصانه ع ّمـــا يُســـتقبَح من أمورهـــا ،فلم يكن
محمـــد ﷺ راضيـــاً ع ّمـــا يعملـــه قومـــه من أعمـــال ســـيئة ،مثل :عبـــادة األوثـــان ،ومجالس
اللهـــو ،بـــل كان قليـــ َل االختالط بهم ،يخلو في غـــار ِحراء بجبل النور يتعبـــد اهلل ويتفكر في
مخلوقاتـــه ،وخصوصاً في شـــهر رمضان.
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أعماله ﷺ

عمل النبي محمد ﷺ في أول
شبابه عــدداً من األعــمــال ،من
أبرزها:
حين رأى ﷺ من نفســـه القدرة
علـــى الكســـب رعـــى الغنـــم
صغيـــراً ليخ ِّفـــف عـــن ع ِّمه أبي
طالـــب تكاليـــف اإلنفـــاق عليه.

ِ
صحــــــب النبـــــــي ﷺ ع َّمـــــــه
أبـــا طالـــب فـــي رحلـــة تجارية
إلى بالد الشـــام حينما كان ﷺ في الســـنة الثانية عشـــرة من عمره؛ وهو ما أكســـبه خبرة
بأحـــوال النـــاس ،ومعرفـــ ًة باألماكـــن التي يمـــر بها.
ٍ
َ
عرض ْت عليه خديجـــ ُة بنت خويلـــد  المتاجرة
صدق وأمانـــة
ـــرف عنه ﷺ مـــن
و ِل َمـــا ُع ِ
بأموالهـــا في بالد الشـــام مقابل أجر معيـــن ،وحينما وافق ﷺ أمرت خديجة غال َمها َميْ َســـ َرةَ
بمرافقتـــه ﷺ ،وقد ح َّققت تجارتُهـــا أرباحاً كثير ًة.
الطريق التجاري المتّجه من مكة المكرمة إلى بالد الشام

نشاط

٢

يستنتج الطلبة أبرز فوائد رحالت التجارة قديم ًا.
..................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................
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شارك النبي محمد ﷺ في حل بعض مشكالت
مجتمعه ،وفي تجديد بناء الكعبة.
قال ﷺ« :ما بعث اهلل نب ّياً إال رعى الغنم»،
فقال أصحابه :وأنت؟ فقال« :نعم ،كنت أرعاها
ضول الذي عقدته قريش،
وحضر ﷺ حلف ال ُف ُ
َ
راريط ألهل مكة»[ .أخرجه البخاري].
على َق
وتــعــاهــدوا فيه على نُــصــرة المظلوم فــي مكة
قال ﷺ« :نزل الحجر األسود من الجنة وهو
المكرمة.
أشد بياضاً من اللبن ،فس ّودته خطايا بني آدم».
[أخرجه الترمذي].
كما شــارك النبي ﷺ في تجديد بناء الكعبة
ِحلْف الفُ ُضول :حلف عقدته قريش ،سببه :أن
بعدما تهدمت بعض جدرانها بسبب السيول،
َبيدي بضاعة
العاص بن وائل اشترى من رجل ز ّ
فمنعه حقه ،فاجتمعت قبائل قريش في دار
فكان ينقل الحجارة للبناء ،ول َّما اختلفت القبائل
عبداهلل ابن ُج ْدعان وأعطوه حقه ،فقال عنه
هدت في دار عبداهلل بن جدعان
ﷺ« :لقد َش ُ
فيمن يضع الحجر األسود في مكانه ،وكادت تقع
حل ًفا ما أ ُ ِح ُّب أن لي به ُح ْمر ال َّن َعم ،ولو أ ُ ْد َعى به
الفتنة ،اتفقوا أن يحتكموا إلى أول رجل يدخل
في اإلسالم ألجبت»[ .أخرجه البيهقي].
ُح ْمر النعم :أفضل اإلبل وأثمنها.
عليهم ،فكان هو محمداً ﷺ ،فلما رأوه قالوا:
أتاكم األمين ،وحين عرضوا عليه مشكلتهم طلب
منهم إحضار ثوب ،ثم وضع الحجر فيه ،وطلب من كبير كل قبيلة أن يُمسك بطرف ويرفعه
إلى موضع الحجر ،ثم أخذه ﷺ ووضعه في مكانه.
لالطالع

نشاط

٣

على ماذا تدل مشاركة النبي ﷺ في حلف الفضول؟
..............................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................
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زواجه ﷺ

كانت َخديجة بنت ُخ َوي ِلد  امرأة من أعظم نساء قريش نسباً وشرفاً ،وأكثرهن ماالً ،وقد
رغبت في الزواج من النبي محمد ﷺ بعد أن أبلغها َميْ َس َرةُ بما يتمتع به ﷺ من ِ
الخصال
والمكارم ،فعرضت عليه ﷺ  -وهو في الخامسة والعشرين من عمره  -أن يخطبها إلى
أبيها ،فاستشار أعما َمه ،وق ِبلها زوج ًة له ،وأنجبت له كل أوالده عدا إبراهيم ،فهو من مارية
القبطية .

أوالد النبي محمد ﷺ

األبناء
القاسم

عبداهلل

البنات
زينب


إبراهيم

ُر َقية


أم
كُ ْلثوم


فاطمة


المسجد النبوي بالمدينة المنورة

أحد أبواب المسجد النبوي بالمدينة المنورة
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ُ ٥يطالع الطلبة الخريطة ،ثم ُيجيبون عن األسئلة اآلتية:
مر بها النبي ﷺ في أثناء رحلته إلى بالد الشام؟
أ -ما المواقع التي ّ

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

....................................................................................................................................................................................................
ب -ما االسم التاريخي ٍّ
لكل من :البحر األحمر ،الخليج العربي؟

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

....................................................................................................................................................................................................
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الدرس الخامس عشر
نزول الوحي والدعوة

؟

نزل الوحي على النبي محمد ﷺ وكانت أول كلمة هي (اقرأ) ،وبدأت رسالة اإلسالم
والدعوة إليه ،فكيف نزل الوحي؟ وكيف بدأت الدعوة إلى اإلس ــام؟

بدء الوحي

بدأت بوادر الوحي على النبي محمد ﷺ بالرؤيا
الصادقة ،فكان ال يرى رؤيا في منامه إال جاءت
مثل َفلَق الصبح (أي :نور الصبح) ،ثم ُح ِّببت إليه
الخلوة بنفسه والتعبد ،والتوجه إلى اهلل ،فاتخذ
من غار ِحراء في جبل النور مكاناً له يتعبد فيه،
وعندما بلغ األربعين من عمره نزل عليه الوحي.

غار حراء في أعلى جبل النور بمكة المكرمة

نزول الوحي

في شهر رمضان من عام ( )610للميالد ،نزل جبريل  على النبي محمد ﷺ وهو في غار حراء.
فقال جبريل  :اقرأ.
قال ﷺ« :ما أنا بقارئ».
قال ﷺ« :فأخذني َّ
الج ْه َد ،ثم أرسلني» ،فقال :اقرأ.
فغطني حتى بلغ مني َ
قال ﷺ :قلت« :ما أنا بقارئ».
قال ﷺ« :فأخذني َّ
الج ْه َد ،ثم أرسلني» ،فقال :اقرأ.
فغطني الثاني َة حتى بلغ مني َ
فقلـت« :مـا أنـا بقـارئ ،فأخذنـي َّ
الج ْهـد ،ثـم أرسـلني» ،فقـال:
فغطنـي الثالثـ َة حتـى بلـغ منـي َ

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﴾ [العلـق].

فقرأها النبي محمد ﷺ ،ثم عاد إلى بيته فزعاً يرتجف قلبه.
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موقف خديجة 

لالطالع

ل ّمـا دخـل النبـي محمـد ﷺ علـى زوجتـه خديجة
 قـالَ « :ز ِّملونـيَ ،ز ِّملونـي (أيَ :غ ّطونـي)،
فقص على
َف َه َّدأت من َر ْوعه حتى ذهب عنه ال َفزَعّ ،
خديجـة  مـا حـدث ،وأبـدى خشـيتَه مـن ذلـك،
فقالـت لـهَ :ك ّل وا ِ
هلل مـا يُخْ زيـك اهلل أبـداً،
واهلل إنـك لَت َِص ُـل ال َّر ِحـم ،وتَ ْح ِمـ ُل الـ َكلَّ  ،وتَق ِْـري
الضيـف ،وت ِ
ـب المعـدوم ،وتُعيـن علـى نوائـب
َكس ُ
الحـق» .وعندهـا انطلقـت بـه خديجـة  إلـى
ابـن عمهـا َو َرقـة بـن نَ ْو َفـل ،فأخبـره ﷺ بمـا
النامـوس الـذي أنزلـه
حـدث ،فقـال ورقـة :هـذا
ُ
اهلل علـى موسـى[ .أخرجـه البخـاري].

نشاط

1

الرؤيا الصادقة:
هي التي يقع ما يوافقها في اليقظة.
الغار:
هو فتحة في عرض الجبل تسمح لإلنسان
بالدخول منها.
الوحي:
لغةً :اإلعالم الخفي السريع ،وشرعاً :إعالم اهلل
أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم.
ونزول الوحي على النبي محمد ﷺ هو نزول
جبريل  على النبي ﷺ بالقرآن الكريم.
مــا يخزيـك اهلل:
أي :ال يهينك بل يكرمك.
تصـل الرحم:
تزور األقارب وتُحسن إليهم.
تحمل ال َكـ َّـل:
تُعين الضعيف أو المنقطع الـذي ال يستقـل بأمره
كاليتيم.
َتقـري الضي ــف:
تُطعم الضيـف وتكرمه.

أ -يذكر الطلبة بعض صفات النبي ﷺ.
...............................................................................................

تَكسـب المعـدوم:
َّ
تعطي الشيء علـى قلتـه و َفقده.

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

تُعيــن علـى نوائب الحــق:
أي :تعين على الحـوادث المحمـودة ،وكـل أمر فيه
خيـــر.

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

ب -يذكر الطلبة بعض فضائل صلة الرحم.
..............................................................................................
..............................................................................................

. .............................................................................................
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بدء الدعوة
قال تعالى ﴿:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [المدثر].

بعـد نـزول الوحـي علـى النبـي محمـد ﷺ بـدأت مرحلـة التبليـغ ،فبدأ ﷺ بأقـرب الناس إليه
ولـم يعلـن دعوتـه ،فأسـلمت زوجتـه خديجـة ،و َربيبُـه (أي :مـن تر َّبـى علـى يديـه) علـي بـن أبي
طالـب  وكان عمـره عشـر سـنوات ،ومـواله زيـد بـن حارثـة ،وأبـو بكـر الصديـق ،وعثمـان
ابـن عفـان ،والزبيـر بـن العـوام ،وطلحـة بـن عبيـداهلل ،وأبـو عبيـدة بـن الجـراح ،واألرقـم بـن
أبـي األرقـم  ،ودخـل عـدد مـن الموالـي فـي اإلسلام ،منهـم :بلال بـن ربـاح ،وصهيـب بـن
سـنان الرومـي ،وعمـار بـن ياسـر ،ووالـده وأمـه ُسـ َم ّية .

؟

ما الذي ترتب على إعالن النبي محمد ﷺ دعو َته؟

إعالن الدعوة

أمـر اهلل  رســوله ﷺ أن يعـلـن دعوتـه ،فقـال تعـالى﴿ :ﭿﮀﮁﮂ﴾ [الشعراء].
فاسـتجاب ﷺ ألمـر ربـه وبـادر بااللتقـاء بأقاربـه من بني هاشـم ،وبنـي عبدمناف ،فدعاهم
إلـى عبـادة اهلل وحـده ال شـريك لـه ،فلم يسـتجيبوا له.
ثـم انتقـل بالدعـوة إلـى أهـل مكـة المكرمـة جميعـاً ،فصعـد الصفـا ونـادى« :يـا صباحـاه»،
ً
خيلا بالـوادي تريـد أن
فقالـوا :مـن هـذا؟ فاجتمعـوا إليـه ،فقـال« :أرأَيتَكـم لـو أخبرتكـم أن
قـي؟» قالـوا :نعـم ،مـا ج ّربنـا عليـك كذبـاً .قـال« :فإنـي نذيـ ٌر لكـم
تُغِ يْـ َر عليكـم ،أكنتـم ُم ِّ
صد َّ
عـذاب شـديد» .قـال عمـه أبـو لهـب :ت ّبـاً لـك سـائ َر اليـوم ،أ َمـا جمعتَنـا إال لهذا ،ثم
بيـن يَـ َد ْي
ٍ
قـام ،فنزلـت ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [أخرجـه مسـلم] .فحكـم اهلل  ،وهـو خيـر الحاكميـن،
لهب وامرأته بالخسـران والخزي في الدنيا واآلخرة ،وذلك ألن أبا لهب كان يك ّذب
على أبي ٍ
النبـي ﷺ ويؤذيـه ،وزوجتـه أم لهـب كانـت تضـع األشـواك والقـاذورات فـي طريـق النبـي ﷺ.
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نشاط

2

أ -لماذا بدأ النبي محمد ﷺ بدعوة أقاربه؟

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

ب -ما األسلوب الذي اتبعه النبي محمد ﷺ في إعالن الدعوة؟

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

موقف قريش من إعالن الدعوة

ب ّين رسول اهلل ﷺ صدق دعوته وحقائ َق اإلسالم ،وأوضح بطالن آلهة قومه ،ودعا إلى
هجرها؛ فأدى هذا إلى تحول موقفهم من المعارضة إلى إعالن العداء ورفض الدعوة
الجديدة ،ومع ذلك فإن هذا الرفض لم يمنع من دخول بعض كبار قريش في اإلسالم،
ومنهمَ :ح ْمزَة بن عبدال ُم َّطلِب ،و ُع َمر بن الخطاب .
سلك بعض كبار قريش أساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة ،ووقفوا في وجه النبي
محمد ﷺ ،وعملوا لص ِّد تأثيره في الناس ،ومن ذلك:

أساليب قريش في مواجهة الدعوة

االعتداء على
النبي ﷺ

تشويه
الدعوة

اضطهاد أتباعه
ﷺ وتعذيبهم
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؟

لماذا أمر النبي محمد ﷺ أصحابه بالهجـ ـ ـ ــرة؟ ولم ـ ـ ـ ــاذا اخت ـ ـ ــار الحبشــة مكان ًا للهجرة؟

أَذِ َن النبـــي محمـــد ﷺ ألصحابـــه بالهجـــرة
إلـــى الحبشـــة بعـــد اضطهادهـــم وتعذيبهم،
فهاجـــر بعضهـــم إليها.

وجـــاء اختيار النبي محمد ﷺ للحبشـــة ألن
بهـــا ملـــكاً ال يُظلم عنده أحـــد ،وألنها أرض
صدق.
المقاطعة ِ
(حصار ِّ
الش ْعب):

الهجرة إلى الحبشة

بعـــد ازديـــاد عـــدد الداخلين في اإلســـام ،وخصوصاً بعد إســـام حمزة بـــن عبدالمطلب،
ض رســـول اهلل ﷺ مســـاومتَهم حين عرضـــوا عليه
وعمـــر بـــن الخطـــاب  ،وبعـــد أن َر َف َ
الرئاســـة ،والمال ،والزواج ،كما عرضوا عليه أن يعبد آلهتَهم يوماً ،ويعبدوا اهلل يوماً ،وبعد
إخفاقهم في إعادة من هاجر من المســـلمين إلى الحبشـــة؛ عزم سادة قريش على قتل النبي
محمـــد ﷺ ،فاتفـــق بنـــو عبدالمطلب وبنو هاشـــم  -عدا أبي لهب  -على حماية رســـول اهلل
ﷺ ،عند ذلك قاطعت قريش في الســـنة الســـابعة من البعثة بني هاشـــم وبني عبدالمطلب
فـــا يتزوجـــون منهم ،وال يز ِّوجونهم ،وال يبيعونهم شـــيئاً ،وال يشـــترون منهم؛ حتى يُ َســـلِّموا
رسو َل اهلل ﷺ للقتل ،وكتبوا في ذلك صحيف ًة علقوها في جوف الكعبة.
وانتهــــى الحصـــار بإخفـــاق قريش فـــي تحقيق مآربهم ضـــد دعوة النبي محمـــد ﷺ ،وعاد
بنو هاشم وبنو عبدالمطلب إلى مكة المكرمة.

الع َق َبة
بيعتا َ

ظهرت بوادر نجاح النبي محمد ﷺ في البحث عن مكان آمن لنشر الدعوة بال مضايقة أو
اضطهاد ،وتمثلت أُولى بوادر النجاح في لقائه ﷺ أه َل يثرب (المدينة المنورة) ،ومبايعتهم له.
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العقَ َبة األولى:
بيعة َ

في موسم الحج للعام الثاني عشر من البعثة (الموافق
البيعة:
 621للميالد)ِ ،
قدم مك َة المكرمة اثنا عشر رج ً
ال ممن
عهــد مــن الرعيــة لولــي األمر بالسمع
والطاعـة .وفـي وطننـا يُبايَـ ُع الملـك
أسلم من أهل يثرب (المدينة المنورة) ،فبايعوا النبي
وولـي العهـد تأسـياً بالسـنة النبويـة.
محمداً ﷺ في العقبة ،ويروي أحد المبايِعين وهو ُعبادة
الصامِ ت  ما جرى في بيعة العقبة األولى ،قائ ً
ال:
بن ّ
إن النبي ﷺ قال لنا« :تعالوا بايعوني على َّأل تشركوا باهلل شيئاً ،وال تسرقوا ،وال تزنوا،
وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ،وال تعصوني في معروف،
فمن أوفى منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو َك ّفارة له،
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستَ َره اهلل فهو إلى اهلل ،إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه» ،قال
ُعبادة  :فبايعناه على ذلك .أخرجه البخاري ومسلم.
ص َع َب بن ُع َمير  أن يرافقهم
وعندما أراد المبايِعون العودة إلى بالدهم ،أمر النبي ﷺ ُم ْ
قرئهم القرآن ،ويعلِّمهم اإلسالم ،ويف ِّقههم في الدين ،فأسلم على يديه  ج ْم ٌع من أهل
ليُ ِ
يثرب.

نشاط

٣

في الحديث الشريف السابق ك ّرر النبي ﷺ كلمة (ال) ست ٍ
مرات.
يكتب الطلبة فيما يأتي ما ورد بعد كل واحدة منها:

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

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

. ........................................................................... -3

. ................................................................................ -4

. ........................................................................... -5

. ................................................................................ -6
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بيعة العقبة الثانية:

وفي السنة التالية لبيعة العقبة األولى ،جاء إلى الحج مسلمون من أهل يثرب ،وبعد وصولهم
إلى مكة جرت بينهم وبين النبي محمد ﷺ اتصاالت سرية أدت إلى االتفاق على أن يجتمعوا
ويبايعوا الرسول ﷺ عند العقبة أيام التشريق.
فاجتمع ثالثة وسبعون رج ً
ال وامرأتان وبايعوا النبي ﷺ بيعة العقبة الثانية ،فطلب منهم
النبي ﷺ أن يختاروا اثني عشر رج ً
ال يكونون نُ َقباء ،يتحملون المسؤولية عنهم في تنفيذ
هذه البيعة.

مسجد البيعة في ِمنى بمكة المكرمة
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 1يرتب الطلبة األحداث اآلتية حسب تسلسلها الزمني:
(نزول الوحي  -بيعة العقبة األولى  -الهجرة إلى الحبشة  -حصار ِّ
الش ْعب)

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

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

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

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

 ٢يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمام العبارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -قاطعت قريش بني هاشم وبني عبدالمطلب في السنة السابعة
من البعثة.
ب  -هاجر المسلمون األوائل إلى مصر.
ج  -استثمر الرسول ﷺ موسم الحج في الدعوة.
ٍ
بيعات في العقبة.
د  -حدثت ثالث
 3يقارن الطلبة بين بيعة العقبة األولى وبيعة العقبة الثانية.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................................................................................
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الدرس السادس عشر
هجرة النبي محمد ﷺ

؟

تع ــد هج ــرة النب ــي محم ــد ﷺ حدثـ ـ ًا مهمّ ـ ـ ًا ف ــي التاري ــخ اإلس ــامي ،حي ــث تأسس ــت
الدول ــة وانتش ــر اإلس ــام ،فكي ــف حدث ــت الهج ــرة؟ وم ــا أب ــرز نتائجه ــا؟

الهجرة إلى المدينة المنورة
ازداد أذى قريش للنبي محمد ﷺ وللمسلمين،
َ
أضعف
واتفقوا على قتل النبي ﷺ؛ وهو ما
األم َل في مناصرة أهل مكة المكرمة للدعوة،
ولكن اهلل  ع ّوضه ﷺ عن ذلك بنجاح دعوته
في مكان آخــر ،فبعد بيعتَي العقبة (األولــى
والثانية) انتشر اإلســام في يثرب (المدينة
المنورة) ،وجــاء أمــر اهلل للمؤمنين بالهجرة
إليها.
قال تعالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ﴾ [النحل].

المسافة:
 487كم
المدة:
 8أيام

هجرة النبي محمد ﷺ إلى المدينة المنورة

وقد لحق النبي محمد ﷺ بأصحابه  بعد
أن ِأذن اهلل له بالهجرة ،واصطحب معه أبا بكر الص ّديق  ،ووصل النبي ﷺ إلى يثرب
(المدينة المنورة)؛ ليبدأ في إنشاء دولة اإلسالم في هذا المجتمع الجديد ،ومن ذلك التاريخ
والمدينة المنورة في عزة ومنعة.
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1

قال ﷺ« :واهلل إني ألعلم ِ
أرض اهلل ولوال أني أُخرجت منك ما خرجت».
أنك خي ُر ِ
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
أ -ما المقصود بتلك األرض؟

. ................................................................................................................................................................
ب -ماذا يعني حب النبي ﷺ لمكة المكرمة؟

. ................................................................................................................................................................
أعمال النبي محمد ﷺ في المدينة المنورة

ص النبي محمد ﷺ على إقامة دولة المسلمين الجديدة في المدينة المنورة؛ وفق أ ُسس
َح َر َ
راسخة وقوية ،تَكف ُل االستقرار والترابط بين فئات المجتمع ،ومن األعمال التي قام بها لبناء
المجتمع المدني ما يأتي:
بناء المسجد النبوي:
ليصبح مكاناً للعبادة ومــركــزاً للحكم والقيادة في
لالطالع
الــمــديــنــة الــمــنــورة الــتــي أصــبــحــت عــاصــمـ َة الــبــاد
كانت المدينة المنورة تسمى (يثرب)،
اإلسالمية.
وعندما هاجر إليها النبي ﷺ نهى عن
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار:
لزيادة ترابط المجتمع ،وتكوين دولة قوية ،واشتملت
بنود المؤاخاة على عدة حقوق وواجبات ،منها:
 -1الــوالء لإلسالم ال للقبيلة ،واالحتكام للشرع ال
لل ُع ْرف.
 -2التعاون في الدفاع عن المدينة المنورة.
 -3المواساة لتقوية أواصر المودة.
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تسميتها بهذا االسم .وقيل :إن سبب
النهي هو إما لكون ذلك مأخوذاً من
ال َّث ْرب وهو الفساد ،وإما من ال َّتثْريب
وهو المؤاخذة بالذنب.
بـــدأ المسلمــــون يؤرخـــــون بالهجــــرة
النبوية في عهــد عمر بـن الخطاب ،
وأجمعـــــوا علــــى أن يبــــدؤوا بشهـــر
(المحرم)؛ ألنه وقت انصراف الناس
مـن الحـج.
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وثيقة المدينة:
رأى النبـــي محمـــد ﷺ أن ينظـــم عالقاتـــه فـــي المدينـــة
المنـــورة مع يهود بنـــي َقيْنُقاع ،وبني ال َّن ِضيـــر ،وبني ق َُريْ َظة،
الذيـــن َق ِدمـــوا لالســـتقرار في المدينة وليســـوا مـــن أهلها؛
ليعـــم األمن والتعايـــش بين طوائف المجتمع بســـام ،فعقد
معهـــم معاهدة باســـم وثيقـــة المدينة تقـــوم على:
العيش في أمن وسالم.
ممارسة اليهود لعباداتهم.
أن يكونوا عوناً للمدينة في ص ّد العدوان عنها.
تجنب التآمر على المسلمين ،أو التس ّتر على من يكيد لهم.

لالطالع
المؤاخاة :تحقيـــق الوحـــــدة
بيـــــن المسلمين.
المعاهدة :كتـــــــــاب يكتــــــب
بيــــــن طرفين ،يُتفق فيه على
تنظيمات معينــــــــة.

فوائد الهجرة

من فوائد الهجرتين (الهجرة إلى الحبشة ،والهجرة إلى المدينة المنورة):
 -١التزام أوامر اهلل تعالى.
 -٢أن المسلم ال ييأس ،وال يقنط من رحمة اهلل.
 -٣جواز االستفادة من اإلمكانات التي خارج بالد المسلمين ،كما استفاد نبينا محمد ﷺ
من عدل النجاشي.
 -٤حفظ اهلل النبي محمداً ﷺ ،إذ لم تصل إليه قريش طوال الرحلة.
 -٥ذكاء النبي محمد ﷺ ،حين اتجه عكس اتجاه المدينة المنورة ،وسلك طرقاً أخرى غير
الطريق المعهودة.
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٢

بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة أسماء المدينة المنورة.
..........................................................................................................................................

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

المسجد النبوي بالمدينة المنورة حديثاً

المدينة المنورة قديماً

أبرز أحداث السيرة النبوية حتى الهجرة النبوية
السنة الرابعة
من البعثة

السنة األولى
من البعثة

البعثـة النبويـة ونزول الوحي
علـى النبي محمد ﷺ

إعالن الدعوة
إلى اإلسالم

اإلسراء والمعراج،
ودعوة القبائل في الحج إلى اإلسالم
السنة العاشرة
من البعثة

السنة السابعة
من البعثة

السنة الخامسة
من البعثة

هجرة بعض أصحاب النبي
ﷺ إلى الحبشة

حصار قريش للنبي ﷺ
وبني هاشم

بيعة
العقبة الثانية

هجرة النبي محمد ﷺ
إلى المدينة المنورة

السنة الثالثة
عشرة من
البعثة

السنة الرابعة
عشرة من
البعثة
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 1ما نتائج المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار؟
-١

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

-٢

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

-٣

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

.
.
.

 ٢ما الدروس المستفادة من وثيقة المدينة؟
-١

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

-٢

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

-٣

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

.
.
.

 ٣لماذا هاجر النبي محمد ﷺ إلى المدينة المنورة؟
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.

 ٤يذكر الطلبة ثالث فوائد نستفيدها من هجرة المسلمين إلى الحبشة وإلى المدينة
المنورة.
. .................................................................................................................................................... -١
-٢

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

-٣

....................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس السابع عشر
َغ َزوات النبي محمد ﷺ

؟

اش ــتملت س ــيرة النب ــي محم ــد ﷺ عل ــى كثير من المواق ــف العظيمة ف ــي غزواته من
األخ ــاق والقي ــم ،فم ــا أبرز تلك الغ ــزوات ونتائجها؟

الدعوة إلى اإلسالم

غزوات النبي محمد ﷺ

دعـــوة اإلســـام دعـــوة للنـــاس أجمعين،

قـــال تعالـــى﴿ :ﲕﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﺑﺤ

ﺮ اﻟ ُ
ﻘ ْﻠ ُﺰم

)اﻟﺒ

ﺤﺮ ا

ﻷﺣ

ﻤﺮ(

ﮯ ﮰﮱ﴾ [ســـبأ] .ولهـــذا ســـعى
النبـــي محمد ﷺ بعد أن أســـس قواعد

بنـــاء الدولة فـــي المدينـــة المنـــورة إلى

نشر اإلســـام والتصدي لكل من يحاول
أن يقـــف فـــي وجـــه الدعـــوة ،ولتحقيـــق

ذلـــك جهز النبي ﷺ عـــدداً من الغزوات

والسرايا.
َّ
ال َغ ْز َوة

هي التي قادها النبي ﷺ بنفسه

وجهها النبي ﷺ ،ولم يحضرهـا بنفسـه
الس ِر َّية هي الحمالت التي ّ
َّ
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غزة بدر (٢هـ)
غزوة بدر

سبب
الغزوة

اســتيالء قريــش فــي مكــة علــى
أمــوال المســلمين الذيــن هاجــروا
للمدينــة

جيش المسلمين
بقيادة النبي ﷺ

 ٣١٩مقات ً
ال
نتيجة
الغزوة

جيش المشركين
بقيادة أبي جهل

 ١٠٠٠مقاتل

انتصـــر المســـلمون ،واستُشـــهد
صحابيـــاً ،وقُتـــل مـــن
منهـــم ١٤
ّ
ً
رجـــا ،وأ ُســـر
المشـــركين ٧٠
ً
رجـــا
منهـــم ٧٠

موقع غزوة بدر

ل َّما بلغ النبي محمد ﷺ قدو ُم أبي سفيان من بالد الشام إلى مكة بقافلة تجارية لقريش،

رأى ﷺ أن يعترض تلك القافلة التي كان جزء منها مأخوذاً من أموال المهاجرين ،وأن

يُعيد للمسلمين ما ُسلب منهم ،ثم قرر أبو سفيان تغيير خط سير القافلة إلى طريق
الساحل؛ فنجا بها ،وبعث إلى قريش يخبرها بأمر جيش المسلمين ويطلب نجدتهم،

فخرجت قريش لقتال المسلمين ،فأخبرهم أن ال حاجة لتحرك الجيش ،لكن أبا جهل
أص ّر على متابعة المسير ،فعسكر جيش قريش في موقع بدر منتظرين قتال المسلمين،

فاستشار النبي ﷺ أصحابه  في قتال جيش قريش أو العودة ،فأيدوه في قتالهم.
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1

باالطالع على مخطط غزوة بدر يجيب الطلبة عن السؤالين اآلتيين:
أ -ما سبب اتجاه أبي سفيان بالقافلة نحو طريق الساحل؟
. .....................................................................................................................................
ب -ما الذي كان يم ّيز موقع جيش المسلمين عن موقع جيش المشركين؟

. .....................................................................................................................................
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غزة أحد (3هـ)
غزوة أحد

انتقــــــام قريــــــش مــــن
المسلميــــــن لهزيمتهــــم في
غــزوة بــدر

سبب
الغزوة
جيش المسلمين
بقيادة النبي ﷺ

 ٧٠٠مقاتل

نتيجة
الغزوة

جيش المشركين
بقيادة أبي سفيان

 3,000مقاتل

جزء من جبل أُحد وموقع جبل الرماة منه

انتصار المسلمين في أول
المعركة ثم انهزامهم عندما
خالفوا أمر رسول اهلل ﷺ

ســـار النبـــي محمـــد ﷺ بالجيـــش ،وعســـكر
بهـــم أمـــام جبـــل أُحـــد ،ووضـــع ()50

راميـــاً علـــى جبـــل (يُعـــرف اآلن بجبـــل
مخطط غزوة أ ُحد
َعيْنَيـــن) لحمايـــــــة ظهــــــور المسلميـــــــن،
وأمرهــــم َّ
بـــأل ينزلـــوا عـــن الجبـــل مهمـــا تكـــن النتائـــج ،بـــدأ جيـــش المشـــركين فـــي
التراجع ،عندهـــــــا ظــــــن ال ُّرمــــاة أن الهزيمـــــــة حلّــــت بجيـــش قريــــــش ،فتركـــوا مواقعهم

ً
قليـــا منهـــم  -ليشـــاركوا فـــي جمـــع الغنائـــم؛ وهـــو مـــا أحـــدث ثغـــر ًة فـــي جيـــش
 -إال

المســـلمين ،فاســـتغل خالد بـــن الوليد ذلـــك  -وكان حينها أح َد قادة جيش المشـــركين قبل
َّ
والتف خلف الجبل ،ثم هاجم المسلمين وهزم جيشهم.
إسالمه -
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2

في رأيك ،ما الدروس المستفادة من خسارة جيش المسلمين في غزوة ُأحد؟
.................................................................................................................................................................

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

غزة َ
الخ ْن َدق (5هـ)
غزوة الخندق

سبب
الغزوة

١٠.٠٠٠

تـ ــحـ ــــ ــــ ــرك قـــريـــش
وقبائــل أخـــرى لغزو
المسلمين

٩.٠٠٠
٨.٠٠٠
٧.٠٠٠
٦.٠٠٠

أﻋﺪاد ﺟﻴﺶ اﳌﺴﻠﻤﲔ

٥.٠٠٠

جيش المسلمين
بقيادة النبي ﷺ

 3,000مقاتل
نتيجة الغزوة

أﻋﺪاد ﺟﻴﺶ ﻗﺮﻳﺶ

٤.٠٠٠

جيش
األحزاب

٣.٠٠٠
٢.٠٠٠
١.٠٠٠

 ١٠٫٠٠٠مقاتل

٠

انتصار المسلمين

ﺑﺪر
أعداد جيش المسلمين

أﺣﺪ

اﳋﻨﺪق )اﻷﺣﺰاب(

أعداد جيش المشركين

ل ّما سمع النبي ﷺ بتحركات األحزاب استشار أصحابه في األمر ،فأشار عليه الصحابي
سلمان الفارسي  بحفر الخندق في الجهة المع َّرضة للهجوم ،فحفروه ،واقتحم بعض
نفر من المسلمين وانتصروا
فرسان األحزاب الخندق فتصدى لهم علي بن أبي طالب  مع ٍ
عليهم.
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3

بـ ــاالطـ ــاع ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة يـسـتـنـتــج
الطلبة سبب اختيار الجهة التي ُحفر
فيها الخندق.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................

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

؟

ماذا حدث لألحزاب؟

أمر النبي محمد ﷺ نُعي َم بن مســـعود

مخطط غزوة الخندق

 الـــذي أســـلم دون علـــم قومـــه أن
َ
صفـــوف األحزاب بالخدعة ،فاســـتطاع بما وهبه اهلل مـــن ذكاء أن يف ّرق بين قريش
يزعـــز َع
والقبائـــل األخـــرى وحلفائهم مـــن اليهود ،وأوقع في نفوس كلٍّ منهم الشـــك في اآلخر ،وكان
لهـــذا العمـــل أثـــر كبير في إضعـــاف المتحالفيـــن ،ثم هيأ اهلل النصر للمســـلمين ،فأرســـل
علـــى األحزاب الري َح الباردة الشـــديدة التي اقتلعـــت خيامهم ،و َك َفـــ َأت قدورهم ،وأصابتهم
بالهلـــع ،فرجعوا إلـــى بالدهم خائبيـــن .قـــال تعالـــى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [األحـــزاب].
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فتح مكة (8هـ)

؟

لماذا عزم النبي محمد ﷺ على
فتح مكة المكرمة؟

في الســـنة السادســـة من الهجرة خرج
النبـــي ﷺ علـــى رأس ( )1400مـــن
المســـلمين قاصداً مكة المكرمة يريد
الح َديْ ِبيَـــة
أداء العمـــرة ،فوصـــل إلـــى ُ
(الشميســـي اآلن) ،وفاوضتـــه قريـــش
صلـــح الحديبيـــة الذي
وعقـــدت معـــه ُ
تض ّمـــن تأجيـــل دخـــول المســـلمين
مكـــة المكرمـــة ألداء العمـــرة إلى العام
ٍ
ســـنوات.
التالـــي ،وو ْق َف القتال عشـــ َر

فتح مكة

سبب
الغزوة

اعتداء بني بكر بمساعدة قريش على
ُخزاعة حلفاء المسلمين وغدرهم بهم
وقتلهم عدداً منهم؛ فاستنجدوا بالنبي
محمد ﷺ

جيش المسلمين
بقيادة النبي ﷺ
نتيجة الغزوة

١٠٫٠٠٠
مقاتل
ٍ
انتصار المسلمين وفتح مكة

خطة الفتح:

الصل ْ َح أمر أصحابه  بالتجهيز للغزو
بعد أن تأكد النبي محمد ﷺ من نقض قريش ُّ
وتوجه بهم نحو مكة المكرمة س ّراً حتى ال ينتشر الخبر ،وقد بلغ عدد الذين
وكتمان األمر،
َّ
خرجوا معه ( )10.000عشرة آالف رجل ،حتى وصل بهم َم َّر َّ
الظ ْهران (وادي فاطمة حال ّياً)،
فأوقدوا النيران ،ثم َق َّسمهم أربع فِ َرق.

أحداث الفتح:

أمر النبي محمد ﷺ الفِ َرق أن تدخل مكة المكرمةَّ ،
وأل تقاتل إال إذا أُكرهت على القتال،
ثم تحركت كل فرقة في الطريق الذي أُمرت بالدخول منه.
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نشاط

٤

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

قسم النبي محمد ﷺ جيوش فتح مكة المكرمة إلى:
ّ

فرقة بقيادة . ....................................................... :فرقة بقيادة:

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

.

فرقة بقيادة . ....................................................... :فرقة بقيادة:

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

.

قســم
وادي فاطمة حيث ّ
النبي محمد ﷺ جيشــه
لدخــول مكة المكرمة

المسجد الحرام
بمكة المكرمة
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دخول النبي محمد ﷺ مكة المكرمة

ٌ
مطأطئ رأسه ،حتى إن َذ َقنَه
استسلمت قريش ،فدخل النبي محمد ﷺ مكة المكرمة وهو
كادت تالمس واسطة َر ْحلِهِ تواضعاً هلل ،ثم أمر بتحطيم األصنام ،وتطهير البيت الحرام
منها ،وشارك بيده الشريفة في تكسيرها ،فجعل يطعنها ٍ
بعود في يده ،ويقول« :جاء الحق
وز ََه َق الباطل إن الباطل كان زَهوقاً» ،ثم طاف حول الكعبة وأمر بفتحها ،فدخلها ﷺ وصلى
فيها ركعتين.

؟

ما موقف النبي محمد ﷺ من قريش الذين طالما ناصبوه العداء؟

عندما خرج النبي محمد ﷺ من الكعبة كانت قريش قد مألت المسجد صفوفاً ينتظرون
ما يصنع بهم! فقال ﷺ« :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،صد َق وع َده ،ونصر عب َده ،وأعز
ُجن َده ،وهزم األحزاب وح َده» ،ثم قال« :يا َم ْع َش َر قريش ،ما تظنون أني فاع ٌل بكم؟» فقالوا:
تثريب
َخيراً ،أَ ٌخ كريم ،واب ُن أَ ٍخ كريم ،قال ﷺ« :فإني أقول لكم كما قال يوسف إلخوته :ال
َ
عليكم اليوم ،اذهبوا ،فأنتم الطُّ ل َقاء».
لقد ضرب النبي محمد ﷺ بهذا مث ً
ال رائعاً في العفو عند المقدرةُ ،م ْظهِ راً قيم التسامح
والرحمة.

نتائج فتح مكة المكرمة:
 -1إقبال الناس على دين اهلل أفواجاً ،وهذا يؤ ّكد أثر إزالة العوائق والعقبات التي ت َُحول بين
ِ
ودعوة اإلسالم ،قال تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
الناس

ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾

[النصر].

 -2تطهير البيت الحرام من األوثان واألصنام.
 -3انتشار اإلسالم ،فقد أخذت قبائل شبه الجزيرة العربية ِتف ُد إلى النبي ﷺ في العام
التاسع؛ لتعلن إسالمهاَ ،ف ُس ِّمي هذا العام عا َم الوفود.
 -4تمهيد الطريق لتوحيد جميع أرجاء شبه الجزيرة العربيةْ ،
ونشر اإلسالم خارجها.
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الدروس المستفادة من فتح مكة المكرمة:
نستفيد من أحداث فتح مكة المكرمة دروساً مختلفة ،من أبرزها ما يأتي:
 -1أهمية العهود ولزوم تجنب نكثها ،وسوء عاقبة الخيانة ونقض العهد.
 -2تواضع النبي محمد ﷺ وهو يدخل مكة المكرمة منتصراً.
وصف ُْحه عن المسيئين له ﷺ ،ومعاملته ﷺ الحسنة لهم.
 -3عفو النبي َ
 -4التخطيط وحسن التدبير في مواجهة األعداء.
 -5وحدة الصف والتكاتف بين أصحاب رسول اهلل ﷺ.

المسجد الحرام في موسم حج 1439هـ

باب الكعبة
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 1يقارن الطلبة بين غزوة بدر وغزوة أحد من حيث األسباب والنتائج.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

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

 ٢يصف الطلبة موقف النبي محمد ﷺ مع أهل مكة المكرمة بعد فتحها.
..................................................................................................................................................................................................

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

 ٣يضع الطلبة  -مما درسوه  -مثا ًال لما يأتي:

أ -شجاعة النبي محمد ﷺ.

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

بْ -
أخ ِذ النبي محمد ﷺ بمبدأ الشورى.

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

ج  -أهمية التخطيط في المعارك.
. ................................................................................................................................................................................................
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 ٤ما أبرز نتائج فتح مكة المكرمة؟
..................................................................................................................................................................................................

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

 ٥يكتب الطلبة وصف ًا موجز ًا إلحدى غزوات النبي محمد ﷺ مع اإلشارة إلى األسباب
والنتائج.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

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

 ٦يرسم الطلبة مخطط ًا لغزوة الخندق.
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الدرس الثامن عشر
شمائل النبي محمد ﷺ

؟

حثن ــا النب ــي محم ــد ﷺ عل ــى مكارم األخ ــاق ،وكان أفضلَ البش ــر وأحسـ ـنَهم أخالق ًا
وآدابـ ـاً ،فم ــا أبرز ش ــمائل النب ــي محمد ﷺ؟

شمائل النبي محمد ﷺ

ال شهادةَ أعظم من شهادة اهلل  لنبيه في القرآن الكريم ،فقد وصف النبي محمداً ﷺ
بقوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [القلم].
وبهذا الخلق العظيم و َّفق اهلل  النبي محمداً ﷺ إلى التأثير في قومه ،وأصبح قدو ًة

للمسلمين جميعاً .وفي سيرته كثير من القيم والشمائل التي نقتدي بها ،وفيما يأتي بعض
شمائل النبي محمد ﷺ:
الصدق:

كان النبي محمد ﷺ أصد َق الناس وأكملهم عم ً
ال ،ومعروفاً بالصدق بين قومه ،وكان يوصف
بالصادق األمين.
علي « :كان رسول اهلل ﷺ أجو َد الناس كفاً ،وأجرأَ الناس صدراً ،وأصد َق الناس
قال ٌّ
لهج ًة.»...
وعندما أعلن ﷺ الدعوة وصعد على الصفا ونــادى« :يا بَني فِ ْهر ،يا بني َعـ ِـد ّي» ،حتى
أن خي ً
قي؟»
اجتمعوا ،فقال« :أرأَيْتَكم لو أخبرتُكم ّ
ال بالوادي تريد أن تُغِ يْ َر عليكم ،أكنتم ُم َ
ص ِّد َّ
قالوا :نعم ،ما ج َّربنا عليك إال صدقاً.

التواضع:

كان النبي محمد ﷺ يجالس الفقراء ،ويحب المساكين ويأكل معهم ،ويجيب الدعوة ،ويعود
المرضى ،وكان ال يدع أحداً يمشي خل َفه ،وكان يمازح الصبيان ويسلِّم عليهم إذا م َّر بهم،
وكان يأكل مع خادمه ،ويطحن عنه إذا تعب ،وكان يبدأ من لقيه بالسالم،
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وكان متواضعاً مع أهل بيته .قالت عنه زوجتُه عائشة « :كان يخيط ثوبه ،ويَخْ ِصف نَ ْعلَه،
ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم»[ .أخرجه اإلمام أحمد].
ُح ْسن معاملة الجار:

قال النبي ﷺ« :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه َسيُ َو ِّرثه»[ .أخرجه البخاري].
وقال ﷺ« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليُ ِ
حس ْن إلى جاره»[ .أخرجه مسلم].
ومن أمثلة تعامله ﷺ مع الجار :أن غالماً يهود ّياً كان خادماً لنبينا ﷺ ،فمرض ،فأتاه ﷺ
يعوده ،فقعد عند رأسه ،وقال له« :أس ِل ْم» .فنظر الغال ُم إلى أبيه وهو عنده ،فقال األب له:
ِ
أط ْع أبا القاسم ﷺ ،فأسلم ،فخرج النبي ﷺ وهو يقول« :الحمد هلل الذي أنقذه من النار».
[أخرجه البخاري].

نشاط

1

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:
دار حوار بين النبي محمد ﷺ وأحد المسلمين في المدينة
المنورة:
الرجل :يا رسول اهلل ،احمِ لني.
النبي ﷺ« :إ َّنا حاملوك على ولد ناقة».
الرجل :وما أصنع بولد الناقة؟!
النبي ﷺ« :وهل تلد اإلب َل ّإل النو ُق!».

لالطالع
مفهوم الصدق:
هو النطق بالحق.
أنواع الصدق:
 -1الصدق مع اهلل تعالى.
 -2الصدق مع النفس باالعتراف
بالخطأ والتراجع عنه.
 -3الصدق مع الناس.

ماذا نفهم من هذا الحوار؟
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................
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لالطالع
من وصايا اإلسالم في اإلحسان إلى الجار
تجنُّب إيذائه
بقول أو فعل

مح َّبة
الخير له

ابتداؤه بالسالم،
والبشاشة في وجهه

بذْل المعروف له،
وإعانته بالنفس والمال

إهداؤه شي ًئا من
الطعام

التلطف في معاملة
أبنائه ورعايتهم
في غيابه

مشاركته أفراحه ،وتهنئته
في المناسبات

تجنُّب إزعاجه

مواساته عند حاجته،
وتعزيته إذا أصابه
مكروه

دعوته للوليمة ،أو
إرسال ٍ
شيء منها له

زيارته إذا مرض ،والدعاء
له إذا غاب

تجنُّب متابعة أسراره،
والحفاظ على حرمته

نشاط

2

أُ -يكمل الطلبة الفراغات في الشكل اآلتي بما يناسبها:
معاملة الجار

من صور اإلحسان إلى الجار

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

من صور اإلساءة إلى الجار

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

.....................
.....................
.....................
.....................
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ب  -ما حقوق الجار التي اتَّضحت من مواقف النبي محمد ﷺ وأقواله السابقة؟

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

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

محبته األطفال:

كان النبي محمد ﷺ يحب األطفال ويُداعبهم ويعطف عليهم .يقول أنس بن مالك « :ما
رأيت أحداً أرح َم بالعيال من رسول اهلل ﷺ»[ .رواه البخاري].
ق َّبل الرسول ﷺ حفي َده الحسن بن علي  اب َن بن ِته فاطمة  ،وكان عنده األقرع بن
لت
حابس التميمي  ،وهو أحد زعماء العرب ،فقال األقرع :إن لي عشر ًة من الولد ما ق ّب ُ
منهم أحداً ،فنظر إليه الرسول ﷺ ثم قال« :من ال يَرحم ال يُرحم» [رواه البخاري ومسلم].
ومن مواقفه ﷺ أنه خرج إلى المسجد ليصلي بالناس وهو يحمل حفيدته أُمامة بنت ابنته
زينب  ،فكان إذا ركع وضعها على األرض وإذا رفع حملها [رواه البخاري ومسلم].
الرفق بالحيوان:

من القيم الشرعية والحضارية والسلوكية الراقية التي حثَّ عليها النبي محمد ﷺ ،ومارسها
في حياته ،وعلَّمها أصحابَه  قيمة الرفق بالحيوان ،وهي في عمومها تدخل في باب
الرحمة التي تم َّيز بها النبي محمد ﷺ حتى ُوصف بنبي الرحمة.
فقد نهى النبي ﷺ أشد النهي عن تعذيب الحيوانات أو تجويعها وتحميلها ما ال تُطيق،
وجاء في الحديث قول النبي ﷺَ :
حبستْها فلم تطعمها ولم
«دخل َ ِت امرأةٌ النا َر في ِه ّر ٍة
َ
تدعها تأكل من َخشاش األرض» [رواه البخاري ومسلم].
ونهى ﷺ عن اتخاذ الحيوانات والطيور ه َدفاً لتعلُّم ال ِّرماية؛ ألن هذا من تعذيبها ،وعندما
شاهد ﷺ جم ً
ال ظهرت عليه عالمات الجوع والتعب من كثرة العمل ،نَ َه َر صاح َبه وقال له:
«أال تتقي اهلل في هذه البهيمة التي ملَّ َك َك اهلل إياها» [رواه أبو داود].
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نشاط

٣

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:
كان الرسول ﷺ في سفر مع بعض أصحابه ،فرأى أح ُدهم ُح َّمر ًة معها َف ْرخان صغيران
الح َّمرة تطير وتحوم حولهم ،فلما رآها النبي ﷺ قال« :من فج َع هذه
فأخذهما ،فأخذت ُ
بولدها؟ ُر ُّدوا ولدها إليها» [رواه أبو داود].
ُفسر ذلك؟
بماذا أمر النبي محمد ﷺ؟ وبماذا ن ِّ

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

ّ
الحث على إتقان العمل واجتناب الغش:
الغش من األخالق السيئة التي نهانا عنها النبي محمد ﷺ وحذرنا منها أشد تحذير؛ لما
فيها من ضرر بالغ على المجتمعات .جاء في الحديث أن الرسول ﷺ دخل سوق المدينة
ذات يوم فم َّر ببائع يعرض كوم ًة من طعام ،فأدخل يده ﷺ فيها فوجد في أسفلها بل ً
ال:
فقال النبي ﷺ« :ما هذا يا صاحب الطعام؟»
فقال البائع :أصابته السماء .أي :المطر.
فقال النبي ﷺ« :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،من َّ
غش فليس منّي» [رواه مسلم].
ال يقتصر الغش على أمر البيع والشراء فقط ،بل يشمل كل أنــواع الغش والخداع في
وإنجازه على
مجاالت الحياة والتعامل ،مثل :الغش في االختبارات ،وإهمال إتقانِ العمل
ِ
الوجه المطلوب .وقد أمر الرسول ﷺ بإتقان العمل فقال« :إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم
عم ً
ال أن يتقنه».
المتقن لعمله ينال األجر والثواب من اهلل ،ويحظى بالتقدير والثناء من الناس ،ويُسهم في
تحقيق التقدم والنجاح لمجتمعه وبالده وتعزيز قوتها ورفع مكانتها ومستواها .واإلتقان من
األمانة والمسؤولية المطلوبة من المواطن تجاه وطنه.
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 1يكتب الطلبة موقف ًا واحد ًا للرسول ﷺ يدل على الشمائل اآلتية:

أ  -صبره ﷺ.

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

ب  -حسن معاملته ﷺ جيرانَه.

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

ج  -مح ّبته ﷺ األطفال.

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

 2يذكر الطلبة ثالثة أمثلة لتواضع النبي محمد ﷺ.
. ......................................................................................................................................................................................... -1
. ......................................................................................................................................................................................... -2
. ......................................................................................................................................................................................... -3

 3قال اهلل تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ .يشرح الطلبة أثر ُ
الخلق العظيم الذي
تحلى به النبي محمد ﷺ في المجتمع في المدينة المنورة.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................
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 4يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -النهي عن اتخاذ الحيوانات هدفاً لتعلم الرماية.
. ................................................................................................................................................................................................

ب  -الحرص على الجار.
. ................................................................................................................................................................................................

 5نهى اإلسالم عن الغش ،فما أنواع الغش التي علينا تجنبها؟
. ......................................................................................................................................................................................... -1
. ......................................................................................................................................................................................... -2
. ......................................................................................................................................................................................... -3
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الدرس التاسع عشر
الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ
َح َّجة َ

؟

ف ــرض اهلل تعال ــى الح ــج ف ــي الع ــام التاس ــع للهج ــرة بع ــد فت ــح مك ــة المكرم ــة ،وحج
الح َّج ــة ،ومتى كانت وفاة
النب ــي محم ــد ﷺ ف ــي العام العاش ــر ،فما أبرز أحداث تلك َ
النب ــي محمد ﷺ؟

الوداع
َح َّجة َ

أعلن النبي محمد ﷺ في العام العاشر من الهجرة أنه
يريد الحج ،فسارع المسلمون لتلبية أمره ﷺ ،و َق ِد َم

المدينة المنورة مسلمون كثيرون يريدون الحج معه ﷺ؛
حتى بلغ عددهم أكثر من مئة ألف ،فشاء اهلل أن يُري
نبيه محمداً ﷺ ثمار دعوته التي استم ّرت ( 23عاماً)،
عانى في سبيلها ألواناً من المتاعب ،حام ً
ال على عاتقه

لالطالع
أسماء حجة النبي محمد ﷺ:
َح َّجة الوداع :ألنه ﷺ و ّدع الناس
فيها ،ولم يحج بعدها.
َح َّجة البالغ :ألنه ﷺ بلّغ الناس
َش ْر َع اهلل في الحج قوالً وعم ً
ال.
َح َّجة اإلسالم :إذ لم يب َق من دعائم
اإلسالم وقواعده شيء إال ب ّينه.

عبء دعوة البشرية جمعاء ،حتى أقام الدولة اإلسالمية

على قواعد قوية ،تسودها األلفة والمحبة ،واإلخاء والتناصح.
مضى النبي محمد ﷺ بتلك الجموع يُعلِّمهم مناسك الحج ،وهو يقول« :لتأخذوا مناسككم
فإني ال أدري لعلي ال أَ ُح ُّج بعد َح َّجتي هذه» [رواه مسلم] .وفي يوم عرفة (التاسع من شهر ذي
الحجة) ألقى ﷺ خطبته البليغة على جموع المسلمين ،وب ّين فيها أحكام اإلسالم ومبادئه،

ونزل عليه قوله تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾
[المائدة ،]3 :وكان ذلك بياناً بتمام رسالة النبي محمد ﷺ وإكمال اهلل دينَه.

عاد النبي محمد ﷺ إلى المدينة المنورة ،وأمر بتجهيز جيش كبير لنشر اإلسالم في بالد الشام،
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وجعل قيادته ألسامة بن زيد  الذي كان شا ّباً لم يتجاوز عمره عشرين عاماً ،ولكن لم
يقدر له ﷺ أن يرى تحرك هذا الجيش من المدينة المنورة ،ووافاه األجل وانتقل إلى الرفيق
َّ
األعلى.
وفاة النبي محمد ﷺ (11هـ)

النبي محمد ﷺ كسائر البشر ،له أجل ُم َس ّمى

يموت فيه ،وقد أل َّم المرض بالرسول ﷺ

فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بنحو ثالثة أشهر ،وبدأت شكواه في بيت أم المؤمنين
زوجته ميمونة  ،وقد طلب من زوجاته أن يُ َم َّرض في بيت عائشة أم المؤمنين ،
وأخذ المرض يشتد عليه يوماً بعد يوم ،ولما عجز عن إمامة الناس في الصالة أمر أبا
ضحى يوم االثنين
بكر الصديق  بأن يصلي بالناس ،واستغرق مرضه عشرة ٍ
أيام ،وفي ُ
( )12من شهر ربيع األول من السنة (11هـ) انتقل ﷺ إلى الرفيق األعلى ،وكان آخر ما نطق
به الوصية بالصالة ،بعد أن أكمل اهلل  به الدين ،وأت ّم به النعمة على المؤمنين ،وبذلك
َف َق َد المسلمون سي َد ولد آدم ،وأعظم الدعاة ،وأعظم المر ِّبين ،الذي بلّغ الرسالة ،وأ َّدى
األمانة ،ونصح األمة ،ونشر التوحيد ،وأزال مظاهر الشرك والوثنية ،وترك فيهم أمرين ،إذا
اتبعوهما لن يضلوا بعده أبداً:
كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ.
َ

نشاط

١

أي شيءٍ يدل اختيار النبي محمد ﷺ في مرضه أبا بكر الصديق  ليؤم الناس في
أ -على ِّ
الصالة؟
. ....................................................................................................................................................................

ب -يذكر الطلبة موقف ًا آخر اختار فيه النبي محمد ﷺ أبا بكر الصديق .
. ....................................................................................................................................................................
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حز َن الصحابة  حزناً شديداً ،وحينما انتشر خبر
وفــاة النبي محمد ﷺ اضطرب الــنــاس ،وكــانــوا بين
ص ِّدق ومك ِّذب ،فخرج أبو بكر الصديق  وخطب
ُم َ
فيهم مذ ِّكراً إياهم« :أيها الناس :من كان يعبد محمداً
حي ال
فإن محمداً قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل ٌّ
يموت» ،ثم تال قوله تعالى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

[آل عمران].
فكان كالمه  سبباً في هدوء الناس الذين حزنوا
حزناً شديداً على فقْدهم النبي ﷺ .وبعد ذلك ُغ ِّسل
النبي ﷺ و ُك ِّفن ،وصلَّى عليه المسلمون جماع ًة تلو
األخــرى ،ولما اكتملت صالتهم ُدفــن ﷺ في المكان
الذي تُوفِّي فيه في بيت أم المؤمنين عائشة .

نشاط

موضع قبر النبي محمد ﷺ

٢

يرتب الطلبة أحداث سيرة النبي محمد ﷺ في الخط الزمني اآلتي:

( غزوة بدر  -غزوة الخندق  -وفاة النبي محمد ﷺ  -غزوة أحد  -حجة الوداع  -فتح مكة المكرمة)
هجرة النبي
محمد ﷺ إلى
المدينة المنورة

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

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

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

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

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

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

 ١هـ

 ٢هـ

 ٣هـ

 ٥هـ

 ٨هـ

١٠هـ

١١هـ
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 1كم مر ًة حج النبي محمد ﷺ؟
. ................................................................................................................................................................................................

بح َّجة الوداع؟
 2ماذا تعني تسمية َح َّجة النبي محمد ﷺ َ
. ................................................................................................................................................................................................

حدد الطلبة األخطاء في العبارات اآلتية ،ثم يصححونها:
ُ 3ي ِّ

أ -أَ َّم عم ُر بن الخطاب  المسلمين في الصالة ل ّما مرض النبي محمد ﷺ.
. ................................................................................................................................................................................................

ب  -تُو ِّفي النبي محمد ﷺ في السنة العاشرة للهجرة.
. ................................................................................................................................................................................................

ج  -أمضى النبي محمد ﷺ في تبليغ الدين اإلسالمي خمس عشرة سنة.
. ................................................................................................................................................................................................

 4ما آخر وصية نطق بها النبي محمد ﷺ قبيل وفاته؟
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................................
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 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -حدث فتح مكة المكرمة في عام:
 ١١هـ

 ٨هـ

 ١٠هـ

ب  -موقف النبي محمد ﷺ مع قريش بعد فتح مكة المكرمة يدل على ُخلق:
الزهد

األمانة

العفو

الحبشة

الشام

مصر

أبو بكر الص ِّديق 

عمر بن الخطاب 

ج  -هاجر أصحاب النبي محمد ﷺ إلى:

د  -أشار على النبي محمد ﷺ بفكرة حفر الخندق:

سلمان الفارسي 

 2ما أسباب ما يأتي؟
أ -حصانة المدينة المنورة طبيع ّياً.

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

ب  -وصول اإلسالم إلى المدينة المنورة قبل هجرة النبي محمد ﷺ إليها.

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

ج ُ -معاهدة النبي محمد ﷺ غي َر المسلمين.

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

د  -نزول ال ُّرماة من الجبل في غزوة أُحد.

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

هـ َ -حفْر المسلمين الخندق في غزوة األحزاب.

. ................................................................................................................................................................................................
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حدد الطلبة في الجدول أول األعمال التي قــام بها النبي محمد ﷺ بعد وصوله
ُ ٣ي ِّ
المدينة المنورة مهاجر ًا ،ومكة المكرمة فاتحاً:

في المدينة
المنورة

أول عمل قام به
النبي محمد ﷺ

السبب

في مكة المكرمة
بعد الفتح

حدد الطلبة الحدث التاريخي المناسب للعبارات اآلتية:
ُ ٤ي ِّ
أ -غزوة ُج ِر َح فيها النبي محمد ﷺ ،و ُكسرت رباع ّيتُه ُ
رأسه.
وش ّج ُ

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

ب -عفا الرسول ﷺ عن أهل مكة.

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

ج -غزوة أص َّر فيها أبو جهل على متابعة السير لقتال المسلمين.

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

 ٥يكتب الطلبة النتيجة ألسباب األحداث اآلتية:

النتيجة

السبب
 -1شعور سادة قريش بالهزيمة بعد غزوة بدر كان سبباً في قيام غزوة أ ُحد
 -2مخالفة الرماة أوامر النبي محمد ﷺ في غزوة أ ُ ُحد كان سبباً في خسارة
المسلمين
صل ْح الحديبية تجنب القتال أو التحريض
 -3من شروط ُ
 -٤كان النبي ﷺ يلقى الناس كبيرهم وصغيرهم بالبشاشة والسالم
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5

عصر الخلفاء الراشدين 

دروس الوحدة
الدرس العشرون :الخلفاء الراشدون  :أخالقهم وخالفتهم
الدرس الحادي والعشرون :أعمال الخلفاء الراشدين 
الدرس الثاني والعشرون :جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم
الدرس الثالث والعشرون :المبادئ والقيم اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرّف على صفات الخلفاء الراشدين وأخالقهم
التعرّف على أعمال الخلفاء الراشدين
التعرف على جهود الخلفاء الراشدين في نشر اإلسالم
تقدير مكانة الخلفاء الراشدين

الدرس الرقمي

الدرس العشرون
اخللفاء الراشدون  :أخالقهم وخالفتهم

؟

س ــار الخلف ــاء الراش ــدون  ف ــي إدارة أم ــور المس ــلمين على نهج النب ــي محمد ﷺ
الخلفاء الراش ــدون؟ وما أب ــرز خصائصهم؟
وأخالق ــه ومبادئ ــه ،فَمَ ــن
ُ

بعد وفاة النبي محمد ﷺ عام ١١هـ اختار الصحابة من يرونه أه ً
ال لذلك ،وقد تعاقب على
حكم المسلمين أربعة من الصحابة ،ل ُ ّقبوا بالخلفاء الراشدين ،وساروا في حكمهم على ُسنّة
الرسول ﷺ ،أي :على طريق ال ُّر ْشد ،وهم:

أبو بكر
الصديق


11هـ

عثمان
بن عفان


عمر بن
الخطاب


13هـ

23هـ

علي بن
أبي طالب


35هـ

40هـ

فضائل الخلفاء الراشدين 
للخلفاء الراشدين  فضل كبير ،فقد نصروا الرسول ﷺ في دعوته ،وساروا على ُسنَّته،
وقد اجتمعت فيهم فضائل كثيرة ،منها أنهم:
		
السابقون إلى اإلسالم.
الزموا الرسول ﷺ.
َّ
المبشرين بالجنة.
من العشرة
شهدوا الغزوات مع الرسول ﷺ		 .
			
مِ ْن أعلم الصحابة .

152

الوحدة اخلامسة | الدرس العشرون

نشاط

١

يطلـ ـ ـ ـ ــع الطلب ـ ـ ـ ــة عـ ـلـ ـ ــى الشك ـ ــل
ويجيب ـ ـ ـ ـ ـ ــون عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن السؤالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اآلتييـ ــن:
أ -أقـــرب الخلفــــاء الراشدين 
نسباً من الرســــول ﷺ هـــو الخليفـــة
.....................................................

.....................................................
ب -يجتمـــــــع نســـــــب عثمــــان بن
عفان مع علي بن أبي طالب  في

ﻗﺮﻳﺶ
ﻛﻌﺐ
َﻋ ِﺪي

ُﻣﺮة
ﺗَ ْﻴﻢ

ِﻛﻼب

َرزَ اح

ﺳﻌﺪ

ُﻗ َﺼ ّﻲ

ُﻗ ْﺮط

ﻛﻌﺐ

رﺑﺎح

ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف

ﻋﻤﺮو

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى

ﻋﺎﻣﺮ
ﻋﺜﻤﺎن
أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ

ﻋﻠﻲ

اﻟﻌﺒﺎس

ﻫﺎﺷﻢ

ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ

ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ

أﻣﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﷲ

ﺣﻤﺰة

اﳋﻄﺎب

ﺣﺮب

أﺑﻮ اﻟﻌﺎص

أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن

ﻋﻔﺎن

أﺑﻮ ﻟﻬﺐ

ﻣﺤﻤﺪ ﷺ

ﻧُ ﻔَ ﻴﻞ

ﻋﺜﻤﺎن

ﻋﻤﺮ

ﻋﺒﺪاﷲ )أﺑﻮﺑﻜﺮ(

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

شجرة نسب الخلفاء الراشدين 

.....................................................
أبو بكر الصديق :

كان مالزماً للرسول ﷺ قبل النبوة وبعدها.
أول من أسلم من الرجال.
صاحب الرسو َل ﷺ في الهجرة إلى المدينة المنورة.
َ
تزوج الرسو ُل ﷺ ابنتَه عائشة .
ِ
شهد جميع الغزوات مع النبي والزمه حتى وفاته ﷺ.
أول أمير أُرسل إلى الحج.
استخلفه الرسول ﷺ للصالة بالناس عندما اشتد به المرض.
أشار القرآن الكريم إلى منزلة أبي بكر الصديق في ٍ
عدد من اآليات.
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عمر بن الخطاب :
أع َّز اهلل به اإلسالم ،وقوِ ي به المسلمون.
الرأي
المل ْ َهمين (الملهم هو ما يجري الصواب على لسانه من غير قصد) ،ويرى
َ
كان من ُ
فينزل القرآن موافقاً لرأيه.
لقَّبه النبي ﷺ بالفاروق ،وكان يستشيره في ٍ
كثير من األمور.
تزوج الرسول ﷺ ابنتَه حفصة .
ِ
شهد الغزوات جميعها مع نبينا ﷺ.
أول من لُقِّب بأمير المؤمنين.
أول من اتخذ التاريخ الهجري.
عثمان بن عفان :
صاحب الهجرتين (الحبشة والمدينة).
ُ
ال َزم الرسول ﷺ طوال حياته.
لُقِّب بذي النورين؛ ألن الرسول ﷺ ز َّوجه ابنته رقية ،ولما تُو ِّفيت َز َّوجه أختها أم كلثوم .
تستحي منه المالئكة.
حضر جميع الغزوات عدا غزوة ٍ
بدر؛ ألن الرسول ﷺ أمره بأن يكون بجوار زوجته
رقية  التي كانت مريض ًة.
صلح الحديبية.
سفير الرسول ﷺ لدى قريش في ُ
أحد ُك َّتاب الوحي.
أول من جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم.
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علي بن أبي طالب :
ابن ع ِّم النبي ﷺ ،وتر َّبى على يديه.
أول من أسلم من الصبيان.
ز ّوجه الرسو ُل ﷺ ابنته فاطمة .
الزم الرسول ﷺ طوال حياته.
أحد ُك َّتاب الوحي.
شارك في جميع الغزوات عدا غزوة تبوك؛ ألن النبي ﷺ خلّفه في المدينة على أهله.
كلَّفه الرسول ﷺ بكتابة العهود والمصالحات.
النبي ﷺ وآزره.
ناص َر
َ
َّ
الخلفاء الراشدون

ٍ
خليفة للنبي ﷺ على أساس الشورى ،والتزام رأي الجماعة.
أجمع المسلمون على اختيار
خالفة أبي بكر الصديق :

كان اختيار الخلفاء األربعة لفضلهم ومكانتهم عند رسول اهلل ﷺ ،فبعد وفاة رسول اهلل ﷺ
اجتمع بعض المسلمين في َسقيفة بني ِ
ساع َدة ،وانتخبوا أبا بكر الصديق  خليف ًة لرسول
وضح
اهلل ﷺ وبايعوه ،وفي اليوم التالي بايعه عامة المسلمين،
فخطب في الناس خطب ًة َّ
َ
فيها نظامه في الحكم ،وقد وردت إشارات من النبي ﷺ تدل على تفضيله على غيره ،فكان
أو َل الخلفاء الراشدين  ،وقد استمرت خالفته حتى سنة 13هـ ،وتُوفِّي و ُعمره ( )63سن ًة.

نشاط

٢

ما أسباب اختيار المسلمين أبا بكر الصديق  لتولِّي الخالفة؟
......................................................................... -٣ .................................................................................. -1
..................................................................................... -٢
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خالفة عمر بن الخطاب :
أوصى أبو بكر الصديق  بالخالفة من بعده ل ُعمر بن الخطاب  ،بعد أن استشار كبا َر
الصحابة  ،فوافقوه على ذلك ،وقد بايع الناس عمر بن الخطاب  بالخالفة بعد وفاة
أبي بكر الصديق  ،واستمرت خالفته حتى سنة 23هـ ،واستُشهد مطعوناً على يد أبي
لؤلؤة المجوسي ،وعمره ( )63سن ًة.

نشاط

٣

أ -ما أسباب اختيار المسلمين عمر بن الخطاب  لتولِّي الخالفة؟
............................................................................................... -1
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
ب -لماذا أوصى أبو بكر الصديق  بأن يتولَّى ُعمر بن الخطاب  الخالفة من بعده؟
. .....................................................................................................................................................................................

خالفة عثمان بن عفان :
ح ّدد عمر بن الخطاب  قبل وفاته ست ًة من الصحابة الكرام ليكون أحدهم خليف ًة
بعده ،وهم :عثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب ،وال ُّزبَير بن الع ّوام ،وعبدالرحمن بن
َع ْوف ،وطلحة بن عبيداهلل ،وسعد بن أبي و ّقاص  ،واختير عثمان بن عفان  خليف ًة
للمسلمين ،واستمرت خالفته حتى سنة 35هـ ،واستُشهد على يد ٍ
فئة من الخوارج ،وكان
ُعمره ( )82سنة.
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خالفة علي بن أبي طالب :
بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان  تشاور الصحابة بينهم ،فاتفقوا على تولية علي
ابن أبي طالب  الخالفة ،واستمرت خالفته حتى سنة 40هـ ،واستُشهد وهو يصلِّي الفجر
على يد عبدالرحمن بن ُمل ْ َجم أحد الخوارج ،وكان ُعمره ( )63سن ًة.
لالطالع
ض عبـداهلل بـن سـبأ علـى الخليفـة عثمـان بـن عفـان  ،مشـككاً فـي أعمالـه وقراراتـه ،وادعـى أنهـا ضـد
َحـ َّر َ

اإلسلام ومـا جـاء بـه الرسـول ﷺ ،فاسـتجابت لـه جماعـة ُعرفـت بالخـوارج حيـث شـقوا عصـا الطاعـة للخليفـة
عثمـان  ،وحاصـروه فـي بيتـه حتـى قتلـوه عـام ٣٥هــ.
الخوارج:

فرقـة مـن المسـلمين ظهـرت فـي عهـد الخليفتيـن عثمـان بـن عفـان وعلـي بـن أبـي طالـب  ،لديهـا أفـكار
ولـي األمـر .وقـد قتلـوا الخليفتيـن عثمـان بـن عفـان
متطرفـة ،مثـل :التكفيـر ،وقتـل المسـلمين ،والخـروج علـى ِّ
وسـ ُّموا الخـوارج لخروجهـم علـى اإلمـام أو الحاكـم.
وعلـي بـن أبـي طالـب ُ ،

157

تقويم الدرس العشرين
 1يذكر الطلبة سبب ما يأتي:
أ -تسمية الخلفاء الراشدين  بهذا االسم.

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

ب -تسمية عثمان بن عفان  بذي النورين.

. ....................................................................................................................................................................................
 2يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

أ -أقرب الخلفاء الراشدين  نسباً من الرسول ﷺ هو:

. ................................................................................................................................................................
ب -الخليفة الذي لُقِّب بالفاروق هو:

. ................................................................................................................................................................
جَ -قتَ َل الخوار ُج الخليفة  ،...................................................والخليفة . ...........................................
ٍ
خليفة للنبي ﷺ على أساس ،.................................................
د -أجمع المسلمون على اختيار

والتزام رأي ......................................................

 ٣يضع الطلبة عالمة ( )أمــام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمام العبارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -استمرت خالفة أبي بكر الصديق  حتى سنة 23هـ.
ب -تو ّلى عمر بن الخطاب الخالفة بعد وفاة أبي بكر الصديق .
ج -ح ّدد عثمان بن عفان  ست ًة من الصحابة ليكون أحدهم خليف ًة من بعده.
د -للخلفاء الراشدين  مكانة كبيرة في نفوس المسلمين.
هـ -نجح الخلفاء الراشدون  في إدارة شؤون البالد اإلسالمية.
و -استمرت خالفة علي بن أبي طالب  تسع سنوات.
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الدرس الرقمي

الدرس الحادي والعشرون
أعمال اخللفاء الراشدين 

؟

أنج ــز الخلف ــاء الراش ــدون  أعما ًال كثيرة خدمت اإلس ــام والمس ــلمين ،فما أبرز
تلك األعمال؟

العناية بالقرآن الكريم

قال تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الحجر].
جمع القرآن الكريم:
ْ
كان القرآن الكريم ينزل على رسول اهلل ﷺ ،فيأمر
أصحابه بحفظه في صدورهم وكتابته ،وفي عهد أبي
بكر الصديق  ف َق َد المسلمون في أثناء حروب
المرت ِّدين عدداً كبيراً من ُح ّفاظ القرآن ،فقرر أبو بكر
ٍ
إشارة من ُعمر بن الخطاب -
الصديق  - بعد
َ
تكليف الصحابي زيد بن ثابت  بتت ّبع القرآن الكريم
وج ْمعه من صدور الح ّفاظ وال ِّرقاع واألَ َدم (الجلود)،
صفحة من القرآن الكريم بالخط المدني
في القرن األول الهجري
ٍ
ٍ
واحد ،ثم ُحفظ بعد ذلك عند أم
مكان
وجعله في
المؤمنين حفصة بنت ُعمر .
كتابة القرآن الكريم:
لما تو َّلى الخالف َة عثما ُن بن عفان  ،رأى تع ُّدد قراءات القرآن الكريم واختال َفها عند
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ،فأرسل إلى أم المؤمنين
وبلفظ
واحد
مصحف
المسلمين ،فق َّرر ج ْمع الناس على
حفصة بنت عمر  يطلب منها إرسال ما ُجمِ ع في عهد أبي بكر الصديق  ،ثم أمر
الصحابي زي َد بن ثابت  بتدقيق المصحف ،وترتيب سوره
الخليف ُة عثما ُن بن عفان 
َّ
ُسخ ،ثم أَرس َل لكل ٍ
مسلم مصحفاً؛ منعاً
بلد
وفقاً لما أمر به الرسول ﷺ ،و ُكتب منه عدة ن ٍ
ٍ
وس ّمي ذلك المصحف مصحف عثمان.
لوقوع االختالف في القراءاتُ ،
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نشاط

1

وج ْم ِع عثمان بن عفان  إ ّياه في
جمع أبي بكر الصديق  القرآنَ ،
ماذا نستنتج من ْ
ٍ
ٍ
واحد؟
مصحف
. .....................................................................................................................................................................................

مجمع الملك فهد لطباعة
أُنشئ في وطني المملكة العربية السعودية
ّ
المصحف الشريف في المدينة المنورة عام 1405هـ ،ومجمع خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث
النبوي الشريف في المدينة المنورة عام 1439هـ ،وتُرجمت معاني
القرآن الكريم إلى عدد من اللغات ،و ُوزِّعت نسخ القرآن الكريم على
جميع المسلمين.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

مصحف المدينة المنورة

التنظيم اإلداري
تنظيم القضاء:
كان الرسول ﷺ يقضي بين الناس بنفسه ،مع من اشتُهر بالقضاء واإلفتاء من الصحابة
الحكم والقضاء
في عهده ،وبعد انتشار اإلسالم أرسل الرسول ﷺ بعض أصحابه لتولِّي ُ
بين الناس خارج المدينة المنورة ،واستمر هذا النهج م ّدة خالفة أبي بكر الصديق ،
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وعندما تولى ُعمر بن الخطاب  الخالفة ،واتسعت مساحة البالد اإلسالمية في عهده
وخصص لهم مرتبات شهري ًة.
نظَّ م القضاء ،فع ّين ُقضا ًة لبعض األقاليم مستقلِّين عن ال ُوالة،
َّ
صصت دا ٌر للقضاء بعد أن كان القضاة يمارسون عملهم
وفي عهد عثمان بن عفان  خُ ِّ
في المسجد ،واستمر هذا النهج في عهد علي بن أبي طالب .

نشاط

٢

لالطالع

ما المؤسسة الحكومية التي تُعنى بالقضاء في بالدنا
اليوم؟
................................................................................................................
الرقابة على األسواق:
استمرت الرقابة على األسواق في خالفة أبي بكر الصديق
 ،ثم تطور تنظيمها في خالفة عمر بن الخطاب 
مع توسع البالد ،وازدادت العناية بتنظيم األسواق ،وضبط
األسعار ،ومنع االستغالل والغش ،إضاف ًة إلى تأديب
الخارجين عن اآلداب العامة.

مــن أشــهر القُ ضــاة فــي عصــر
الخلفــاء الراشديـ ــن :
 -1زيد بن ثابت .
 -2أبو الدرداء .
 -3أبو موسى األشعري .
ُ -4شريح بن الحارث الكِ نْدي .
 -5عثمان بن قيس .
 -6يَ ْعلَى بن أ ُمية .
ال َع َسس :هـــم الرجـــال الذيـــن
يطوفون فـــــي طرقات المدينة
لحفظ األمن ،ويســـهرون على
راحة النـــاس ليال ً.
وقـــد بدأ نظـــام العســـس قبل
ظهـــور نظـــام الشـــرطة ،فقـــد
كان عبـــداهلل بـــن مســـعود
 هـــو أميـــر العســـس فــــي
عهـــــد الخـليفــــة أبـــي بكـــــر
الصديـــق  ،ثـــم تولـــى
الخليفة عمر بن الخطاب 
العســـس بنفســـه.

الش ْرطة وال َع َسس:
ُّ
الجند الذين يكلِّفهم الخليفة بمراقبة األمن ،وحفظ
هم ُ
النظام ،والمساعدة على تنفيذ األحكام.
وظهر نظام الشرطة في اإلســالم فــي عهد عمر بن
الخطاب  ،ثم نُ ِّظمت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب  ،وع َّين لها رئيساً لُ ِّقب
بصاحب الشرطة.
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والية األقاليم:
بعد أن اتسعت البالد اإلسالمية في عهد عمر بن
صعب عليه مباشرة حكم األقاليم
الخطاب 
َ
كلِّها بنفسه ،لذا َع َّين من يثق بهم من أهل الصالح؛
لينوبوا عنه في حكم األقاليم المفتوحة ،ف ُقسمت إلى
واليات ،وأُطلق على حاكم كل والية اسم (الوالي)،
و ُع ِّين بعض الموظفين لمساعدته.

لالطالع
الخَ راج :هــــو مبالـــغ ماليـــة تُفـــرض علـــى
األرض التــــي فتحـهــــا المســـلمون وعلـــى
محصوالتهـــا ،فتبقى األرض بيد أصحابها
ويدفعون عنها خراجاً (أي :ماالً) للمسلمين،
وال يسقط عنهم في حالة إسالمهم.
الـديـ ــوان :مكـان لـحـفـظ األوراق الخاصة
بالدولة المتعلقة باألعمال واألموال ،وحقوق
العاملين فيها من الجنود والموظفين
وغيرهم ،وهي مشابهة للوزارات في وقتنا
الحالي.

إنشاء الدواوين:
 -1ديوان الخَ راج:
العشـ ـ ــور :هــــي األمـــوال التـــي تؤخذ مـــــن
التجـــار غيـــر المســـلمين مقابـــل عبـــور
هــــو الذي يُ ِّ
نظــــم الــــواردات التــي ت َِرد إلى بيت
تجارتهـــم أراضـــي البـــاد اإلســـامية.
مال المسلمين.
 -2ديوان العطاء:
هو الذي يُ ِّ
موارد الدولة.
نظم تقسيم ِ
الجنْد:
 -3ديوان ُ
هو ديوان يُعنَى بتسجيل أسماء الجنود ،وتحديد مخصصاتهم المالية من بيت المال.
التاريخ الهجري
كان العرب قبل وضع التاريخ الهجري يؤ ِّرخون باألحداث الكبيرة التي تحصل في شبه الجزيرة
العربية ،فأ َّرخوا بحادثة الفيل ،ثم بحادثة تجديد بناء الكعبة .والتساع مساحة البالد اإلسالمية

في خالفة عمر بن الخطاب  ،وحاجة المسلمين إلى تاريخ يحدد زمن المكاتبات واألحداث،

تشاور الصحابة  ،وانتهوا إلى اتخاذ هجرة الرسول ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة
المنورة ابتدا ًء للتاريخ عند المسلمين ،وتحديد شهر المحرم ليكون أول شهر في السنة.
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نشاط

٣

بالرج ـ ــوع إل ـ ـ ــى مصـ ـ ــادر التعلـ ـ ــم يذك ـ ـ ــر الطلبـ ـ ــة الف ـ ــرق بي ــن التاريخ الهجري
والتاريخ الميالدي.
......................................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................................
البناء
 -١بناء المساجد:

توسعة الحرمين

ومـــــــــــــن ذلـــك عنايـــــــــــة الخلفــــــــــــاء
الراشـــدين  بالمسجــــــد الحــــــــرام
والمسجــــــــــد النبــــــوي ،وبنـــــاء مســـاجد
أخـــرى فـــي أنحـــاء البـــاد اإلســـامية.

ُج ِّدد بنيانهما
ووسعت مساحتهما

عمارة المساجد
بنيت المساجد
في األقاليم
الجديدة

المسجد الحرام المسجد النبوي

المسجد
النبوي

المسجد
الحرام

توسعة الخليفة عمر بن الخطاب 

توسعة الخليفة عثمان بن عفان 

الزيادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في عصر الخلفاء الراشدين 
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المسجد النبوي في عهد النبي محمد ﷺ
توسعة النبي محمد ﷺ عام 7هـ
توسعة عمر بن الخطاب  عام 17هـ

توسعة عثمان بن عفان  عام 29هـ
توسعة الوليد بن عبدالملك األموي في
المدة 88هـ91-هـ

توسعة المهدي العباسي في المدة 161هـ165-هـ
توسعة عبدالمجيد األول العثماني في المدة 1265هـ1277-هـ
التوسعة السعودية األولى في المدة 1372هـ1375-هـ
التوسعة السعودية الثانية في المدة 1406هـ1414-هـ
الحجرة النبوية الشريفة

توسعة المسجد النبوي على َم ِّر التاريخ

وقد ســـارت المملكة العربية الســـعودية على هـــذا المنهج في خدمة الحرمين الشـــريفين
واعتنـــت بالتوســـعة منـــذ أيام الدولـــة الســـعودية األولى ،ثم فـــي عهد الملـــك عبدالعزيز
وأبنائه الملوك من بعده ،إذ شـــهد المســـجد النبوي الشريف والمسجـــــد الحـــــرام أكبــــــر
توســـــعة لهـمــا في التاريخ.

نشاط

٤

بالرجوع إلى مصادر التعلم يجمع الطلبة عدة صور للتوسعات السعودية للمسجد النبوي
ويعرضونها في الفصل.
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 -2بناء المدن:

اتسعت رقعة البالد اإلسالمية،
فأصبحت المسافة بعيدة
بين البالد المفتوحة وبين
عاصمة البــالد اإلسالميــــة،
فبنــــــوا المدن ،ووفروا فيها
الخدمات الالزمة ليستقر
بها الجنود .ومن تلك المدن:
ص َرة التي بُنيت سنة 14هـ،
البَ ْ
وال ُك ْو َفة التي بُنيت سنة 17هـ ،وال ُف ْسطاط التي بُنيت سنة 20هـ.

ﻋﺼﺮ

 -3إصالحات عامة:

إصالح الطرق ،وبناء االستراحات عليها ،وتوفير المياه فيها.
وسقيا المزروعات.
حفر القنوات المائية ،وإقامة السدود؛ لتنظيم جريان المياه ُ
 -٤إنشاء األسطول اإلسالمي:

عندما اتسعت البالد اإلسالمية ،ودخلت كل من بالد الشام ومصر تحت لوائها ،أصبح لها
سواحل طويلة ،فظهرت الحاجة إلى تأمين هذه السواحل من غارات سفن الروم ،فطلب
معاوية بن أبي سفيان  من الخليفة عمر بن الخطاب  أن يأذن له بغزو بالد الروم
بحراً لقربها منه ،فلم يأذن له؛ خوفاً على المسلمين من ركوب البحر.
ولما ولي عثمان بن عفان  الخالفة أعاد عليه معاوية  الطلب ،فأذن له بشرط أال
يُ ْك ِره أحداً على ركوب البحر ،بل يجعل األمر اختيارياً ،فشرع معاوية  في بناء كثير من
وشجع المسلمين حتى ركبوا البحر ،وتفوقوا
السفن فتجاوز عددها مئتي سفينة ،ثم َسلَّحها،
ّ
على الروم.
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 1يحدد الطلبة على الخريطة اآلتية أسماء المدن التي أنشأها المسلمون في عصر
الخلفاء الراشدين :

ﻋﺼﺮ

 2يذكر الطلبة أبرز أعمال الخلفاء الراشدين .

. ..........................................................................................................................................................................-1
. ..........................................................................................................................................................................-2
. ..........................................................................................................................................................................-3

 3يعلل الطلبة إنشاء األسطول البحري اإلسالمي.
.......................................................................................................................................................................................

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

166

الدرس الرقمي

الدرس الثاني والعشرون
جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم

؟

أراض جديدة،
نش ــر الخلفاء الراش ــدون  اإلس ــام على نهج النبي محمد ﷺ في ٍ
فم ــا جهودهم ف ــي ذلك؟ وإلى أين وصلت؟
جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم

الحكم بالعدل
فتح العراق وفارس
معركة
القادسية

فتح
المدائن

معركة
نَها َو ْند

الفتوحات
فتح بالد الشام
معركة
أَ ْجنادِ ين

معركة
اليرموك

فتح بيت
الم ْق ِدس
َ

فتح مصر وشمال
إفريقيا وقبرص
فتح
مصر

شمال
إفريقية
وقُ ْب ُرص

المرتدين سنة 11هـ
حرب
ِّ
بعد وفاة الرسول ﷺ ارتد بعض المسلمين عن اإلسالم ،ومنهم من رفض أداء الزكاة ،بل إن
منهم من ا ّدعى النبوة ،وكان لذلك أسباب ،منها:

أن معظمهم أسلموا حديثاً.
ربط بعضهم اإلسالم بشخص الرسول ﷺ.
تعمق العصبية القبلية في نفوس كثير من تاركي اإلسالم.
أنهم لم يفقهوا بعض التكاليف الشرعية ،مثل :الصالة ،والزكاة ،والصوم.
وكان من زعمائهم :األسود ال َعنْسيُ ،
وطلَيْ َحة األَ َسدي ،و َمسلَمة بن حبيب ( ُم َسيْ ِل َمة ال َك ّذاب).
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وقد وقف أبو بكر الصديق  موقفاً حازماً ضد َم ْن تَ َر َك اإلسالم ،وقال مقولته المشهورة:
«وا ِ
هلل لو منعوني ِعقَاالً كانوا يؤدونه إلى رسول اهلل ﷺ لقاتلتهم على منعه» ،ولهذا بعث
أبو بكر الصديق  أحد عشر جيشاً لقتال من ترك اإلسالم ،وقد نجحت هذه الجيوش
في القضاء على هذه الفتنة ،وقد أسهمت قبيلة بني َحنيفة في اليمامة بوسط شبه الجزيرة
العربية مع جيوش المسلمين في محاربة المرتدين.
الفتوحات اإلسالمية
بعـــــــد أن تمكــــــــن أبــــو بكــــر
الصديــــق  مــــــن القضـــاء
على فتنـــة المرتديــــــن عــــاد
االستقــرار إلى شبــــه الجزيرة
العربية ،فقرر أن يسعــى لنشر
اإلســــالم خارجهـــــــا ،وجـــاءت
تلك الفتوحات نتيجـــــة لتعامل
المسلمين وأخالقهــــم الحسنة،
والتزامهم المبـــــادئ اإلسالمية
القائمة على طاعــة ولي األمر،
والعــدل والرفـــق.

ء

اﳊﺒﺸﻴﺔ

الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبل الفتوحات

 -1فتح العراق وفارس:
في المدة (12هـ 21 -هـ) تم َّكن المسلمون من فرض سيطرتهــــــــم علــــــى العراق وفـــــارس،
والقضـــاء علـــى اإلمبراطوريـــة الفارســـية ،وقد خـــاض المســـلمون في هـــذه المنطقة عدة
والج ْســـــــر ،والبُ َويب.
معارك ،منها :ذات السالســـــــلِ ،
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ومن أبرز المعارك والفتوح في العراق وفارس ما يأتي:
معركة القادسية (15هـ):
تحرك المسلمون بقيادة سعد بن أبي َو ّقاص  لمقاتلة ال ُف ْرس في العراق سنة 15هـ،
المثَ َّنى بن حارثة  ،والتقوا بجيش فارس بقيادة ِك ْسرى عند القادسية،
وانضم إليهم جيش ُ
فكتب اهلل النصر للمسلمين ،و ُقتل قائد الفرس ( ُر ْستُم) وعدد كبير من جنده ،وهرب
الباقون.
المدائن (16هـ):
فتح َ
تتبع المسلمون فلول ال ُف ْرس شرق نهر ال ُفرات ،ففتحوا المدائن عاصمة الفرس ،وغنموا
منها غنائم كبيرة ،ثم دخلوا القصر األبيض ،ورفعوا األذان إعالناً بحلول التوحيد في هذه
البالد ،وكان ذلك سنة 16هـ ،وعاش المسلمون جنباً إلى جنب مع أهالي البالد المفتوحة
بأمن وسالم.
معركة َن َها َو ْند (فتح الفتوح) (21هـ):
بعـــد فتـــح المدائـن واصـل المسلمـون جهودهم ،فانتصروا علـى الفرس فـي عدة معـــارك،
منهـــا :معركـــة نهاونــد سنة 21هـ ،آخر المعــارك الكبيرة ،فقد أرســـل عمر بن الخطاب
 جيشاً بقيادة النُّ ْعمان بن ُم َق ِّرن  الذي انتصر على الفرس ،وبعد هذه المعركة لم
يواجه المسلمون صعوبات
كبيرة في القضاء على
اإلمبراطورية الفارسية،
لهذا امتدت الفتوحات
إلى إقليم ُخراسان وبالد
السنْد وما حولها ،وبذلك
ِّ
خضعت بالد فارس للبالد
اإلسالمية ،فانتشر اإلسالم
مخطط معركة نهاوند
وأُقيم العدل وحلَّ األمان.
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نشاط

١

ما سبب تسمية معركة َن َها َو ْند بفتح الفتوح؟
. .....................................................................................................................................................................................

 -2فتح بالد الشام:

لما تولى أبو بكر الصديق 
الخالفــــــة جعــــــل أول أعمالــــه
إرسـال جيـش أسامـة بن زيــد
 الــــــــذي َج َّهـــــــزَه الرسول
ﷺ قبل وفاته إلى بـــالد الشام،
وأص ّر أبو بكر الص ّديــــق  على
بعثـــه برغم صعوبة األوضاع التي
كانت قائمة آنذاك .وقد نجح
الجيش في تحقيق أهدافه بعد
أن خرج شمــــاالً حتــــى وصــــل
إلـى أرض البَلْقاء فـــي الشام،
سير جيش أسامة بن زيد
 إلى أرض ال َبلْقاء
فأ َّمـــن حدود البالد اإلسالميــــة،
وأ ّكـــد قــوة المسلمين وتماسكهم
بعد وفاة الرسول ﷺ ،وساعد على استقرار اإليمان في قلوب أفراد القبائل التي كانت تفكر
في ترك اإلسالم ،أو الهجوم على الدولة اإلسالمية الناشئة في المدينة المنورة.
ثم جهز أبو بكر الصديق  أربعة جيوش لفتح الشام ،وتمكنت هذه الجيوش من نشر
اإلسالم وفتح بالد الشام بعد أن خاضت معارك كثيرة.
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أهم المعارك في بالد الشام:
معركة أَ ْجنادِ ين (13هـ):

َد َع َم أبو بكر الصديق  القوات في بالد الشام
بجيش أرسله من العراق بقيادة خالد ابن الوليد
وحد الجيوش تحت
 ،ولما وصل إلى الشام ّ
قيادته ثم التقى بالروم في أجنادين سنة 13هـ،
وحقق انتصاراً كبيراً ،وهو ما س َّهل فتح مدن
دِ َم ْشقِ ،
وصيدا ،وبَيْروت ،وغيرها.
وح ْمصَ ،
معركة ال َي ْر ُم ْوك (15هـ):
بسبب انتصارات المسلمين المتتالية حشد
إمبراطور الروم ِ
(ه َر ْقل) جيشاً كبيراً ُقوا ُمه
( 240ألف رجل) ،وسار بهم إلى اليَ ْرموك سنة
15هـ ،فالتقى بجيش المسلمين ال ُمك َّون من
( 36ألفاً) ،بقيادة أبي ُعبَيدة عامر بن الج ّراح
 ،وتمكن المسلمون من االنتصار على الروم
بعد أن قتلوا منهم قرابة ( 120ألفاً) ،واستشهد
من المسلمين نحو ثالثة آالف ،وتُع ّد هذه المعركة
من المعارك الحاسمة في التاريخ اإلسالمي،
فقد ه ّيأ هذا االنتصار للمسلمين فتح عدد من
وحلَب ،وأَنطاكية.
المدن ،منها :بيت ال َمق ِْدسَ ،
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لالطالع
وصية أبي بكر الصديق  لجيش أسامة بن زيد « :أوصيكم ب َع ْش ٍر فاحفظوها عني :ال تخونوا ،وال تغلُّوا،
ال صغيراً وال شيخاً كبيراً وال امرأة ،وال تعقروا نخ ً
وال تغدروا ،وال تم ِّثلوا ،وال تقتلوا طف ً
ال وال تحرقوه ،وال
أنفسهم في
تقطعوا شجرة مثمرة ،وال تذبحوا شا ًة وال بقر ًة وال بعيراً إال لألكل ،وسوف تمرون بقوم قد ف َّرغوا
َ
أنفسهم له».
الصوامع َف َد ُعوهم وما ف ّرغوا
َ

الم ْق ِدس (16هـ):
فتح بيت َ

بعـــــــد انتصـــــــار المسلميـــن فــــــي
اليرمــــوك توجـــــــه إلـــــى فلسطيـــــن
جيـــــــــــش بقيــــــــادة َع ْمـــــــرو بـــــــن
العــــــــاص  ،فاستطــــــاع أن يفتح
بعض مدنها ،ثم حاصــــر بيت المقدس
مـــدة أربعـــة أشهــر حتى ضاق بأهلها
بيت المقدس
األمـــر ،فطلبوا تسليمهـا إلى أمير
المؤمنيـن عـــــمر بــــن الخطــاب ،
لالطالع
فقَدِ َم عمــــــر  إلــــى بيـــت المقــدس
الجزيرة الفراتية :تشمل هذه الجزيرة أجزاء من شمال
فتسلّمهــا سنــــة 16هـ ومنح أهلها
شرقي سوريا ،وأجزاء من شمال غربي العراق بين نهري
دِ ْجلة والفُرات.
األمان ،وأق ّرهــم علـى مــا هـم عليــه
أ ْر ِمين َية :تقـــع بيـــن البحــــر األســــود (بنطـس) وبحــر قزوين
الج ْزيَة ،وكتب لهم
مقابل أن يدفعـوا ِ
(الخَ َزر) ،وكانت أجزاء منها خاضعة للروم ،وأخرى للفرس.
بذلك كتابــاً ُعـــرف بال ُع ْهدة ال ُع َمرية
ألهل بيت المقدس ،أ َّمنهم فيه على
كنائسهم وأمالكهم وأنفسهم .وبعدها واصل المســـلمون فتوحاتهم شـــماالً فض ّموا الجزيرة
ال ُفراتيـــة سنــــة 18هـ ،ومنطقـــة أَ ْرمِ يْن َية ســـنة 25هـ.
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نشاط

٢

يرجع الطلبة إلى مصادر التعلم لقراءة كتاب الخليفة عمر بن الخطاب  ألهل بيت
الم ْق ِدس ليحددوا أبرز عناصره.
َ
......................................................................................................................................................................................

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

 -٣فتح مصر وشمال إفريقيا وبالد النُّ ْو َبة ُ
وق ْب ُرص:
حينما أنهى المسلمون فتح بــــالد
الشــــام طلـــب َع ْمــرو ابن العاص
 مـــــن الخليفـــــة ُع َمـــــر بـــــن
الخطـاب  اإلذ َن لفتح مصر،
فوافق على طلبه.
أ -فتح مصر (20هـ):
خــــرج عمــــرو بن العاص 
مــــن الشام سنة 20هـ بأربعة
آالف مقاتل ،وفي طريقه
إلى مصر َفتَ َح بعض المدن،
مثــــل :ال َعريــــــــش ،وال َف ْرمـــــــا،
الفتوحات في مصر وشمال إفريقيا وبالد النوبة وقبرص
أمده عمر بن
وبَل ْ ِبيس ،وبعد أن َّ
صن بابليون بعد حصار
الخطاب  بفرقة من الجيش بقيادة الزُّبير بن العوام  فتَ َح ِح ْ
دام عدةَ أشهر ،ثم اتجه إلى ا ِإل ْس َكنْ َد ِر ّية عاصمة مصر في ذلك الوقت ،فحاصرها حتى
الجزْية ع ّمن بقي
أجبر حاكمها ال ُم َق ْوقِ س على طلب الصلح ،وإجالء قوات الروم منها ودفع ِ
على دينه.
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الن ْو َبة وقُ ْب ُرص:
ب -فتح شمال إفريقيا وبالد ُّ
واصل عمرو بن العاص  الفتوحات غرباً ففتح بَ ْر َقة سنة 21هـَ ،
وطرابُلس سنة 22هـ،
وكلَّف ُعقْبة بن نافع  بفتح مدينة َفزَّان ،وفي عام 26هـ فتح والي مصر عبداهلل بن أبي
الس ْرح  تونس والجزائر ،وأَ ْجلى الرو َم عنهما.
ّ

وعقْدِ
صلح مع أهلها ،إال أنهم نقضوه،
وتمكن المسلمون من دخول ُقبْ ُرص سنة 28هـَ ،
ٍ
فدخلها المسلمون مرة أخرى عام 33هـ.
الص َواري).
وفي سنة 34هـ انتصر المسلمون على الروم في المعركة البحرية المعروفة بــ(ذات َّ
واستطاعت القوات اإلسالمية سنة 31هـ عقد معاهدة مع أهل النُّ ْوبة في السودان بعد
معارك عدة بين الطرفين.

الفتح اإلسالمي حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 
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 1يحدد الطلبة على الخريطـ ــة ما
يأتي:
أ -أسمــــاء أبـــــرز المعــارك في بالد
العراق وفارس في أماكنها الصحيحة.
ب -أسمـــاء أهم المدن التي فتحها
المسلمـــون فـــي العــراق في أماكنها
ا لصحيحـــة .
زمنياً:
 2يرتب الطلبة األحداث اآلتية ّ

الص َواري ،فتح قُبْ ُرص).
صر ،فتح َطرابُلس ،معركة ذات َّ
(فتح بَ ْرقة ،فتح بالد النُّوبة ،فتح ِم ْ

20هـ 21هـ 22هـ

33هـ 34هـ

26هـ

 3يكتب الطلبة في حدود سطرين عن معاملة المسلمين لسكان البالد المفتوحة.
.......................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................
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الدرس الثالث والعشرون
المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين

؟

تمثل القيم والمبادئ اإلس ــامية ركيزة أساس ــية لجهود الخلفاء الراش ــدين وسيرتهم
ومواقفه ــم  ،فما أب ــرز تلك المبادئ والقيم والمواقف؟

الشورى
إن من أبرز ما يم ّيز الدين اإلسالمي مبدأ الشورى
الذي أنزله اهلل  وأمر به نبيه ﷺ ،فط ّبقه
في واقع الحياة ونشأ عليه أصحابه ،فسار عليه
الخلفاء الراشدون ؛ وهو ما أسهم في وحدتهم
وتالحمهم ،ووضوح مقاصدهم ،وساعد كثيراً على
تف ُّوقهم وانتصارهم ،قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ:

﴿ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [آل عمران].

؟

ماذا عمل الصحابة  بعد وفاة الرسول ﷺ؟

لالطالع
الش ـ ـ ــورى :اجتمــــــــاع أهــــــل الحــــــل
والعقـــد للتشاور في أمر لم ينزل
فيـــــــه تشريــــــع ،واالنتهاء إلى رأي
يقدم لولي األمر.
أهــل الح ــل والعق ــد :هـم المسؤولـون
وأصحـــــــاب الـــــرأي مـن المشايــــخ
والعلمــاء والمفكريـــــن واألعيــان
والمختصيـن ممــــــن يحددهـم ولــــي
األمـــــر.
السقيفة :هي المكان المظلَّل.
َّ
بنو ساع ـ ـِدة :مـــن قبائــــل الخــزرج
(من األنصار).

سقيف ــة بن ــي ساع ــدة :هــــي ساحــــة
في المدينة لها سقف يستظل به
ويجتمع فيه األنصار.

بعدمـا توفـي رسـول اهلل ﷺ اجتمـع المسـلمون مـن
ِ
سـاع َدة،
المهاجريـن واألنصـار فـي َسـقيفة بنـي
وأخـذوا يتشـاورون فـي شـأن َمـ ْن يتولـى أمـ َر المسـلمين ،فتكلم األنصـار وقالوا رأيهـم ،وتكلم
المهاجـرون وقالـوا رأيهـم ،واسـتقر الـرأي بعـد المشـاورات بينهـم علـى مبايعـة أبـي بكـر
الصديـق  خليفـ ًة لرسـول اهلل ﷺ.
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ومن أبرز نماذج الشورى ما يأتي:
 -1المشاورة في أمر الحكم:
أحس أبو بكر الصديق  بدن ِّو أجله خشي على المسلمين من االختالف ،فرأى
عندما
َّ
أن يحتاط لهذا األمر ،فجمع أهل الرأي والمشورة ،واستشارهم في استخالف ُعمر بن
الخطاب  من بعده ،فأثنى عليه الجميع خيراً ،فطلب من عثمان  أن يكتب ُعهده
ل ُعمر  بالخالفة.
 -2المشاورة في الشؤون المالية:
اتسعت البالد اإلسالمية في عهد الخليفة ُعمر بن الخطاب  ،وازدادت ثرواتها لهذا
التوسع وما حصلت عليه من أموال َ
والج ْزيَة ،فكان ال بد من نظام مستقر توزع على
الخراج ِ
أساسه الغنائم ،فاستشار ُعمر  أصحابه في هذا األمر ،فأشار أحد الصحابة باتخاذ
الدواوين كما يفعل ملوك الشام ،واستحسن ُعمر  هذا الرأي وأُنشئت الدواوين.
 -3المشاورة في الشؤون الشرعية:
في خالفة عثمان بن عفان  رأى ُح َذيفة بن اليَ َمان  أن الناس مختلفون في قراءة
در ْك هذه
القرآن الكريم ،فركِ َب إلى الخليفة عثمان بن عفان  وأخبره بما حدث ،وقال :أَ ِ
األمة قبل أن تختلف في كتابها ،فجمع عثمان  الصحابة واستشارهم ،وانتهى الرأي إلى
كتابة المصحف على طريقة واحدة توافق أعلى اللغات وهي لغة قريش وأن يجمع الناس
في األقاليم على القراءة به.
 -4المشاورة في الشؤون األمنية:
وصل إلى الخليفة علي بن أبي طالب  كتاب من القائد َم ْعقِ ل بن قيس المكلَّف بمحاربة
أحد الخوارج ،فجمع أصحابه وقرأ عليهم كتاب القائد معقل ،وطلب منهم الرأي ،واجتمع
رأي عامتهم على قول واحد ،هو :نرى أن تكتب إلى معقل فيتبع أثر الفاسق ،فال يزال في
طلبه حتى يقتله ،أو ينفيه ،فإنا ال نأمن أن يفسد عليك الناس.
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الق َيم في ِس َير ِ الخلفاء الراشدين 
ِ
 -1العطاء:
الج ْد َب
نادى رسول اهلل ﷺ في أصحابه بال َّت َه ُّيؤ لغزوة من الغزوات ،وكانت البالد تعاني َ
كل حسب مقدرته ،وكان ُعمر بن الخطاب 
وال ُع ْسرة ،فبادر الصحابة  بالصدقة ٌّ
يملك ماالً ففرح بذلك ،وقال :اليو َم أسب ُق أبا بكر ،فجاء بنصف ماله ،فقال له رسول اهلل
أبقيت ،ألهلك؟» ،قال ُعمر  :أبقيت لهم مثله .وأتى أبو بكر الصديق بكل ما
ﷺ« :ما
َ
هلل ورسولَه،
عنده ،فقال له الرسول ﷺ« :يا أبا بكر ،ما
َ
أبقيت ألهلك؟» ،قال :أبقيت لهم ا َ
وقدم
قال ُعمر  :ال أسبقه إلى شيء أبداً[ .أخرجه الترمذي] .وأتى عثمان بن عفان َّ 
ثالثمئة بعير بأحالسها وأقتابها في سبيل اهلل (أي :بأكسيتها ،وهو ما يوضع على ظهر
الدابة للركوب) .وفي تجهيز جيش العسرة جاء عثمان  إلى النبي ﷺ بألف دينار في
فس َّر الرسول ﷺ بهذا ،وجعل يقلِّبها ويقول« :ما ض َّر عثما َن ما
ُك ِّمه ،فنثرها في َح ْج ِرهُ ،
َعمِ َل بع َد اليوم» [أخرجه اإلمام أحمد].
 -2التواضع:
كان أبو بكر الصديق  تاجراً يبيع ويشتري ،وله أغنام يرعاها أحياناً بنفسه ،وكان يحلب
للحي أغنامهم ،فلما بويع بالخالفة قالت جارية من الحي :اآلن ال تُحلَب لنا َمنا ِئ ُحنا،
ِّ
فسمعها أبو بكر الصديق  فقال :بلى لَ َع ْمري ألحلبنَّها لكم ،وإني ألرجو أال يغيرني
ما دخلت فيه من ُخلق كنت عليه ،فاستمر يحلب لهم.
 -3المساواة:
كان من عدل عمر بن الخطاب  أنه إذا أمر عا َّمة الناس بشيء ،أو نهاهم عنه ،جمع أهل
أشد.
وشدد عليهم باجتناب ما نُهي عنه وإال كانت عقوبتهم َّ
بيته فأعلمهم َّ
فقد روى ابنه عبداهلل  أنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال لهم :إ ِّني
نهيت الناس عن كذا وكذا ،وإن الناس ينظرون إليكم نَ َظ َر الطير (يعني إلى اللحم) ،وأُق ِْس ُم
باهلل ال ِ
أضعفت عليه العقوبة.
أج ُد أحداً منكم َف َعل َ ُه إال
ُ
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 -4حسن التعامل:
اشترى عثمان بن عفان  من رجل أرضاً فلم ِ
يأت البائع لقبض الثمن ،فلقيه فقال له :ما
منعك من قبض مالك؟ فقال الرجل :إنك غبَنْتَنِي ،فما ألقى من أحد إال وهو يلومني ،فقال:
أَ َو ذلك يمنعك؟ قال :نعم ،قال :فاختر بين أرضك ،ومالك ،ثم قال :قال رسول اهلل ﷺ:
ال كان سه ً
«أدخ َل اهللُ الجن َة رج ً
ال
مشترياً وبائعاً ،وقاضياً و ُم ْقت َِضياً» [أخرجه اإلمام أحمد].
ِ

نشاط

١

أ -ماذا نستنتج من موقف الخليفة عمر بن الخطاب  مع أهله فيما نهاهم عنه؟
. .....................................................................................................................................................................................

أي شيءٍ يدل موقف الخليفة عثمان بن عفان  في تعامله في البيع والشراء؟
ب -على ِّ

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

 -5التقدير:
جاء رجل إلى علي بن أبي طالب  فقال :يا أمير المؤمنين ،إن لي إليك حاج ًة فرفعتُها إلى
حـمـدت اللـه وشكـرت َُك ،وإن لـم ِ
حـمدت
تقـضها
اهلل  قبل أن أرفعها إليك ،فإن قضيتَها
ُ
ُ
ذل السؤال في
وع َذ ْرت َُك ،فقال علي  :اكتب حاجتك على األرض فإني أكره أن أرى َّ
اللـه َ
بحلّة ،فأُتي بها ،فأخذها الرجل فلبسها،
علي ُ
وجهك ،فكتب :إني محـتاج ،فقال علي َّ :
علي بالدنانير ،فأُتي بمئة دينار فدفعها إليه ،فقال
وأثنى على ٍّ
علي  ،فقال ٌّ
علي َّ :
سمعت رسو َل اهلل ﷺ يقول:
أحد الحاضرين :يا أمير المؤمنينُ ،حلّة ومئة دينار؟! قال :نعم،
ُ
«أنزلوا الناس منازلهم» ،وهذه منزلة هذا الرجل عندي.
ِ
 -٦التسامح:
كان الخليفة عمر بن الخطاب  يسأل الوافدين عليه من األقاليم عن حال غير المسلمين
عندهم ،خشي َة أن يكون أحد من المسلمين قد آذاهم ،فيقولون له :ما نعلم إال وفا ًء.
نص
وكذلك أعطى الخليفة عمر بن الخطاب  أماناً ألهل بيت المقدس من النصارى َّ
على حريتهم في معابدهم وشعائرهم.
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 1ما أبرز القيم اإلسالمية في سيرة الخلفاء الراشدين ؟
.......................................................................................................................................................................................

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

 ٢ما اسم المؤسسة التي تُطبق مبدأ الشورى في دراسة القضايا العامة للبالد في
المملكة العربية السعودية؟

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

والخلق في القصة اآلتية:
 ٣يربط الطلبة بين الموقف ُ
علم الخليفة عمر بن الخطاب  أن هناك امرأة عجوزاً عمياء في أطراف المدينة،
فعزم على أن يتعهدها ،يسقي لها الماء ويقوم بأمرها ،وكان إذا جاء إليها وجد غيره قد
سبقه إلى خدمتها ،فجاء أكثر من مرة يَ ْسبق إليها ،فرصده ُعمر فإذا الذي يأتيها أبو بكر
الصديق  وهو خليفة.
.......................................................................................................................................................................................

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

 ٤يستنتج الطلبة بعض الفوائد من هذا الموقف:
الناس حاج ٌة وقلة في األرزاق ،فغالى التجار في أسعار البضائع ،فوصلت قافلة من
أصاب
َ
الشام لعثمان بن عفان  تضم ألف بعير ،محملة بالطعام والخيرات ،فتبادر التجار إليه
يحاولون شراءها ،وكلما عرضوا عليه ثمناً قال :قد ُدفع فيها أكثر ،حتى وصلوا إلى مبلغ
كبير ،فقال :قد ُدفع فيها أكثر ،فقالوا :نحن تجار المدينة ومن يدفع غيرنا؟! قال :إن اهلل
أعطاني بكل درهم عشراً ،ثم فرقها على فقراء المدينة.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................
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َ
فضائل الخلفاء الراشدين  بحسب أسمائهم،
َ 1ي ِص ُف الطلبة في الجدول اآلتي
مستعينين باألرقام:
 -1أول من أسلم من الرجال.

 -3صاحب الرسول ﷺ في الغار.
 -5من العشرة المبشرين بالجنة.

 -2أشد الناس حياء بعد الرسول ﷺ.

 -4بات في فراش الرسول ﷺ ليلة الهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة).

 -6أول من آمن من الصبيان.

أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 

 2يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمام العبارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ  -جعل الخليفة ُعمر بن الخطاب  الخالفة شورى في ستة من الصحابة.
قسم ُعمر بن الخطاب  البالد المفتوحة إلى أقاليم.
ب َّ -
ج -استمرت خالفة علي بن أبي طالب  حتى عام 35هـ.
د -أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخالفة هو أبو بكر الصديق .
هـ -مدة حكم الخلفاء الراشدين  نحو ثالثين سنة.
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 3يرتب الطلبة الوقائع من أقدمها إلى أحدثها:
(حضور الخليفة عمر بن الخطاب  إلى بيت المقدس ،معركة اليرموك ،اجتماع
المسلمين في السقيفة ،إنشاء األسطول اإلسالمي ،القضاء على من ارتد عن اإلسالم).
.......................................................................................................................................................................................

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

 4يكمل الطلبة الجدول اآلتي بما يناسبه:

المعركة

قائد المعركة

السنة

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

خالد بن الوليد 

13هـ

القادسية

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

نهاوند

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

...........

هـ

..........

هـ

 5يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) فيما يأتي:
المجموعة (ب)

المجموعة (أ)
 -1ابن عم رسول اهلل ﷺ

أبــو بكــر الصديـق 

 -2في عهده ُهزم المرتدون عن اإلسالم

عمــر بـن الخطاب 

 -3ج َّهز جيش ال ُع ْس َرة

عثمــان بـن عفـــان 

 -4في عهده ُفتحت مصر

علي بن أبي طالب 
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الفصل الدراسي
الثالث
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محتويات
الفصل الدراسي الثالث
اله ِو َّية الشخصية
الوحدة السادسةُ :

...............................................................
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ُ
اله ِو َّية الشخصية
دروس الوحدة
الدرس الرابع والعشرون :الهوية الذاتية
الدرس الخامس والعشرون :التنمية الذاتية
الدرس السادس والعشرون :التفاعل االجتماعي

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على معنى الهوية الشخصية وعناصرها
التعرف على التنمية الذاتية وأنواعها
التعرف على جوانب التفاعل االجتماعي وأهميتها

الدرس الرقمي

الدرس الرابع والعشرون
اله ِو َّية الذاتية
ُ

؟

ترتب ــط الهُ وِ َّي ــة الذاتي ــة بجوان ــب النم ــو والتغي ــرات في مراح ــل العمر ،ث ــم تتبلور في
ش ــخصية متكامل ــة له ــا احتياجاته ــا ،وعليه ــا مس ــؤولياتها ،ولديها قدراته ــا ،فما أبرز
جوان ــب الهُ وِ َّي ــة الذاتية؟

النمو
يمر اإلنسان بمراحل نمو مستمرة يلحظ بسببها حدوث تغييرات في الجسم والتفكير
والقدرات في المراحل المبكرة من العمر ،وتختلف التغييرات الجسمانية بين األقران،
فقد تكون هناك فروق في توقيت ظهورها تقدماً وتأخراً؛ الرتباط ذلك بالعوامل الوراثية
والبيئية.
وألن النمو أمر مستمر فإن هناك متطلبات يلتزمها اإلنسان ،ومنها ما يأتي:
تقبل التغييرات في الجسم ألنه مظهر طبيعي للنمو.

بناء الجسم بالغذاء الصحي واالستمرار في ممارسة األنشطة الرياضية.

التمتع بالنوم لساعات كافية ،والتعرض ألشعة الشمس والهواء الطلق.
التحدث تحدثاً إيجاب ّياً مع اآلخرين ،وتعزيز الثقة بالنفس.
ال فاع ً
التواصل مع األقران تواص ً
ال ،وإظهار االحترام لهم.

تحديد األهداف واألولويات ،وتنظيم الوقت ،وأداء األعمال ،وتنمية الهوايات.

توظيف اإلقناع والتفاوض لحل الخالفات مع اآلخرين.
تقبل الفروق بين األقران.

اتباع العادات السليمة في المذاكرة واالستعداد للدروس واالختبارات.
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اختالف المظاهر واألشكال
تختلـف شـخصياتنا وأشـكالنا ،وهـذا عامـل مهـم فـي بنـاء هويتنـا الشـخصية .قـال تعالـى:

﴿ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾ [الـروم].

فاحتـرام هـذا االختلاف وقبولـه جـزء أسـاس مـن الشـخصية الذاتيـة.

نشاط

١

أ -برأيك ماذا سيحدث لو كان الناس على شكل واحد وصفات واحدة؟
................................................. ..................................................................................

. .............................................. ..................................................................................
ب -يكتـ ــب الطلب ــة المب ــادئ اإليجابي ــة
للتعام ــل م ــع النم ــو داخ ــل الش ــكل،
والجوان ــب الس ــلبية المناقض ــة له ــا
خ ــارج الش ــكل.
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اله ِو َّية الذاتية
ُ
هي مجموعة السمات ،والقدرات ،والمهارات ،والدوافع الموروثة والمكتسبة ،التي تميز
الفرد عن غيره ،فيعرف الفرد من هو ،وماذا يرغب فيه ،وماذا يريد أن يحقق من أهداف.
اله ِو َّية الذاتية
عناصر ُ

الصفات والسمات

الدين والمعتقدات

تاريخ شخصية الفرد

الدوافع والرغبات

الشكل الخارجي

القدرات والمهارات

الوعي واإلدراك

ً
فمثـــا الرغبات
يتطـــور بنـــاء بعض عناصـــر الهوية عند الفرد عـــاد ًة بتغيـــر مراحل العمر،
الشـــخصية تتبدل كلما َك ِب َر اإلنســـان ،وكذلـــك المهارات والقدرات التي يبنيها اإلنســـان في
مراحـل حياتـه.

نشاط

٢

يقرأ الطلبة النص اآلتي ويجيبون عن السؤال:

فـــي العصـــر الحديـــث نجد أن وســـائل اإلعـــام والتواصل االجتماعي تـــؤدي دوراً كبيراً في تشـــكُّل
نظرتنـــا تجـــاه الكيفيـــة التي ينبغي أن نبد َو بِها ،فهي ت ُْظهِ ر لنا المشـــهورين في إطار وشـــكل محدد.

ما رأيك في ذلك؟

. ................................................................................................................................
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1

إيجابياً؟
ما الذي يجعل اختالف الشخصيات أمر ًا
ّ
..........................................................................................................................

. ........................................................................................................................
2

يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ  -الهوية هي:
توافق الشخصيات

ما يميز الشخص عن غيره

ب  -من عناصر الهوية الذاتية:
الوعي واإلدراك

األكل والشرب

شكل المدرسة الخارجي
جميع ما سبق

ج  -اختالف أشكالنا:
ال يدل على شيء
3

4

ليس مهماً

نعمة من نعم اهلل

يختار الطلبة عناصر الهوية الذاتية فيما يأتي:
المبادئ

الشكل الخارجي

الحالة االقتصادية

االهتمامات

ما عالقة الهوية الذاتية بازدهار المجتمع؟
..........................................................................................................................

. .......................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس الخامس والعشرون
التنمية الذاتية

؟

يرتب ــط النج ــاح وتحقي ــق الطم ــوح بتنمي ــة ال ــذات ،فم ــا األس ــاليب الت ــي نط ــور بها
ذواتنا؟

مفهوم التنمية الذاتية
هي الجهود التي يبذلها اإلنسـان من أجل تطوير المهارات ،والقدرات ،والمواهب ،بالتفكير
واإلبداع؛ وصوالً إلى تحقيق الشخصية الناجحة.
أساليب التنمية الذاتية
لتنمية الذات أساليب متعددة تساعد اإلنسان على النجاح وتحقيق نتائج مثمرة ،ومن أبرزها
ما يأتي:
من أساليب التنمية الذاتية

الطموح

المسؤولية

اإليجابية

حسن

اختيار األصدقاء

تنمية القدرات
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التعلم
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المسؤولية:
هـــي التزام الشـــخص وتحمله لجميـــع أقواله وأفعاله ،فيكون على قدر المســـؤولية المنوطة به.
الطموح:
أن يكـــون اإلنســـان حريصاً علـــى تحقيق أهدافه وغاياته المشـــروعة ،فالطمـــوح هو طريق
ِ
اســـتنفار ك ِّل ُقواه العقلية
الطاقات الكامنة ،ويدفعه نحو
فجر في الشـــخص
ِ
النجـــاح؛ ألنـــه يُ ِّ
والبَدنيـــة والنفســـية ِمن أجل تحقيق غاياتـــه في الحياة.
اإليجابية:
التجـــاوب ،والتفاعـــل ،والعطـــاء داخل المجتمع ،وهذا بخالف الســـلبية التـــي تحمل معاني
والبلدة ،واالنغالق ،والكســـل.
التقوقـــع ،واالنزواءَ ،
الحرص على التعلم:
دافع
وذلـــك بتحصيـــل العلـــوم المختلفـــة فـــي المجـــاالت المعرفية ،ســـواء باالعتماد علـــى ٍ
شـــخصي ،أم واجـــب مدرســـي ،فالنجـــاح يعتمـــد بعـــد توفيـــق اهلل  على الجهـــود التي
ٍّ
يبذلهـــا الطلبة في دراســـتهم.
العناية باختيار األصدقاء:
ينبغي أن يكون الصديق ذا ُخل ُ ٍق حسن وعقل رصين ،ومخلصاً لصديقه.
تنمية القدرات والمهارات:
وهـــي تتحقق باســـتيعاب المعارف واكتســـاب الخبرات ،وإتقان المهارات ،وذلك مما يُســـهم
في النجـــاح وتحقيق األهداف.
التخطيط:
التفكيـــر في المســـتقبل ،واالســـتعداد لـــه ،وهـــذا يُقلِّل من إمـــكان وقوع الخطـــأ واإلخفاق
عنـــد التنفيذ.
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لالطالع
الحصــول علــى درجــات غيــر مرضيــة لــك فــي مــادة معينــة يحثــك علــى الوثــوق فــي قدرتــك أن تتجــاوز هــذا الوضــع
بتطويــر نفســك فــي هــذه المــادة ،وذلــك بتغييــر طريقــة مذاكرتــك واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة للتعلــم.
اإلجابة الخطأ في الصف ليست عيباً؛ فكل الناس تُخطئ ونحن البشر نتعلم من أخطائنا.
إن تفاوتك مع أقرانك في العمل الجماعي يدعم تعلمك وتعلمهم.
الوقــوف أمــام أقرانــك لتقديــم اإلذاعــة المدرســية أو عــرض تقديمــي هــو فرصــة إلظهــار مواهبــك وقدراتــك أمــام
اآلخريــن.

نشاط

١

يختار الطلبة ما هو تنمية ذاتية في اآلتي:
أحرص أن أكون أفضل من يخدم وطنه.

أتخلص من العادات غير السليمة.

ال أنام مبكراً.

أقضي أوقات الفراغ في قراءة الكتب النافعة.

ال أمارس الرياضة.
أ ُصاب باإلحباط عندما أ ُخفِ ق.

أتعلم القراءة السريعة.

فوائد التنمية الذاتية للفرد
إن مـن أهـم أسـباب التفـوق الدراسـي َف ْهـم الطلبـة ذواتهـم وتطويرهـا ،ومن أبـرز فوائد
التنميـة الذاتيـة للفـرد ما يأتي:
 -١ترسيخ الثقة بالنفس.
 -٢تحقيق األهداف والطموحات.
 -٣االعتماد على النفس في تحمل المسؤوليات ،وتحقيق االستقاللية.
 -٤التغلب على المشكالت والصعوبات.
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نشاط

2

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:
الشخصيـــــــة التـــــي أحدثــــــت تحـــــوالً فـــي المجتمـــع
الســـعودي ،ويقتـــدى بهـــا فـــي تاريخنـــا الوطنـــي هـــي
شخصيـــــــة المــــــلك عبدالعزيـــــــز بــــــــن عبدالرحمــــــن
آل ســـعود  -رحمـــه اهلل -الـــذي اســـتطاع أن يقـــدم لنـــا
أنموذجـــــاً ُم ْش ِرقـــــاً .وقـــد توافـــرت لدى الملـــك عبدالعزيز
ســـمات فرديـــة مميـــزة؛ فقـــد كان (حريصـــاً علـــى التعلّم)،
المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
فتعلـــم القـــرآن الكريـــم والكتابـــة فـــي ســـن مبكـــرة ،وتلقى
تحصيلـــه العلمـــي فـــي الفقـــه والتوحيد ،وبالتـــوازي مع ذلـــك كان الملـــك عبدالعزيز ين ِّمي
(مهاراتـــه وقدراتـــه) ،فتعلـــم ركوب الخيل والفروســـية ،وعندمـــا َك ِب َر حـــدد أهدافه وتحمل
(المســـؤولية) ،فأصـــ َّر علـــى (تحقيق طموحـــه) بإعادة تأســـيس الدولة الســـعودية وتوحيد
وج ْمـــع كلمـــة أبنائهـــا ،فحـــرص علـــى (التخطيط) لتحقيـــق ذلك ،وقـــرر بعد أن
أراضيهـــا َ
اختـــار الرجـــال الذين يثـــق بهم من (رفقائـــه) و(أقاربه) دخـــو َل الريـــاض ،وبفضل من اهلل
اســـتطاع االنتصـــار وتحقيـــق الوحـــدة للوطن.
وقـــد واصـــل الملـــك عبدالعزيـــز توحيـــد البـــاد وتطويرهـــا ،وكان (إيجابياً) ذا شـــخصية
قويـــة آســـرة و َمهيبة ،تأثـــر بها كل من قابله ،وكان باســـماً ومتواضعاً ومرحـــاً ،ال يتكلف في
الحديـــث مـــع أبناء شـــعبه ورعيته ،عالو ًة علـــى كرمه وســـخائه مع الجميع ،فلـــم يكن ملكاً
رب أســـرة ومحبـــاً للجميع ،ورجـــ ً
ا قدو ًة في أفعاله وســـلوكه.
فقـــط ،بل كان َّ
م ــا أب ــرز صف ــات الملك عبدالعزي ــز بن عبدالرحمن آل س ــعود التي يمكن أن نس ــتنتجها من
هــذا النــص؟
..................................................................................................................................

. .................................................................................................................................
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 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تنمية الذات هي:
التطوير والتحسين

ترك المباالة

السلبية وفقدان النشاط

ب -االعتماد على اآلخرين في إنجاز أعمالك:
تنمية ذاتية

تنمية غير ذاتية

عمل سلبي

ج -من فوائد التنمية الذاتية:
فقدان تحمل المسؤولية

تجاوز المشكالت والصعوبات
السلبية مع اآلخرين

 2برأيك كيف يؤثر التخطيط في تحقيق األهداف؟
...........................................................................................................................

. .......................................................................................................................
 3ما أبرز أساليب التنمية الذاتية المؤدية إلى النجاح؟

. ................................................................................................................... -١
. ................................................................................................................... -٢
. ................................................................................................................... -٣
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الدرس الرقمي

الدرس السادس والعشرون
التفاعل االجتماعي

؟

جماعيـ ـاً ،فما
ـهامهم ف ــي أعمال ــه إس ــهام ًا
يق ــوم المجتم ــع عل ــى تفاع ــل أف ــراده ،وإس ـ ِ
ّ
أب ــرز جوان ــب التفاع ــل االجتماعي؟

التفاعل االجتماعي
هـــو التواصـــل والتفاهـــم والعالقـــة المتبادلـــة
بيـــن أفراد المجتمع وفـــق الحاجات والرغبات
واألهـــداف التـــي يحكمهـــا الديـــن والقيـــم
والعـــادات واألنظمـــة.
يكـــون التفاعـــل االجتماعـــي داخـــل األســـرة
والمدرســـة والمجتمـــع.

تفاعل طالب الكشافة

التفاعل االجتماعي داخل األسرة

الوالدان

اإلخوة واألخوات

األقارب

إيجابي
البر بهما ،واإلحسان إليهما،
والدعاء لهما

إيجابي
التعاون والمشاركة بينهم،
واحترام الكبار

إيجابي
زيارتهم ،ومشاركتهم
أفراحهم وأحزانهم

سلبي
رفع الصوت عليهما،
وإزعاجهما ،وعصيانهما

سلبي
القسوة على الصغار،
والتنابز بينهم

سلبي
قطيعتهم ،واإلساءة إليهم
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التفاعل االجتماعي
داخل المجتمع

التفاعل االجتماعي داخل المدرسة

المعلمون

الطالب واألقران

أفراد المجتمع

إيجابي
التعلم من خبراتهم
ومعارفهم ،وتقدي ُرهم

إيجابي
التآخي ،والتعاون والمنافسة
الشريفة

إيجابي
التعاون ،واإلنجاز ،وخدمة
الوطن

سلبي
تجاهلهم ،واالنشغال عنهم
وقت الدرس

سلبي
الضغينة ،والحسد،
والسباب
ِّ

سلبي
مخالفة الذوق العام ،وإزعاج
اآلخرين

نشاط

١

قس ــم الفص ــل إل ــى ث ــاث مجموع ــات ،كل مجموع ــة يح ــدد له ــا رئي ــس ويطل ــب م ــن
ُي َّ
الطلب ــة ف ــي كل مجموع ــة الوصول إلى حل مش ــترك إلحدى المش ــكالت الثالث اآلتية:
 -١إهمال كبار السن.
 -٢سيطرة وسائل التواصل االجتماعي على وقت الناس.
 -٣التنابز باأللقاب واألوصاف السيئة.
لالطالع
أفضل أنواع الطيب

منفاخ نار الحديد

يعطيك

إمــا أن ُي ْح ِذ َيــك،
الك ْيــر ،فحامــل ِ
«م َثـ ُـل الجليــس الصالــح والســوء كحامــل ِ
قــال النبــي محمــد ﷺَ :
الم ْســك ونافــخ ِ
الم ْســك ّ
وإمــا أن تجــد منــه ريحـ ًا خبيثــة».
وإمــا أن تجــد منــه ريحـ ًا طيبــة ،ونافــخ ِ
إمــا أن يحــرق ثيابــكّ ،
الك ْيــر ّ
وإمــا أن تَبتــا َع منــهّ ،
ّ
تشتري

بسبب الشرر المتطاير من نار الحديد
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الصداقة
نوع من أنواع التفاعل االجتماعي يقوم على عالقة اجتماعية بين شخصين أو أكثر على
أساس المودة والفائدة بينهم وفق ما يقرره الدين.
الص ْحبة
والصديق هو الخليل ال ُمعِ ين على كل خير ،ذو الخلق الحسن ،المحافظ على حق ُّ
حاضراً أو غائباً ،ال ُمراعي لها قوالً وفعالً ،ال ُمفيد في كل عمل ،ويرجو رضا اهلل .b
الصداقة اإليجابية

تساعد على
تبادل األفكار
ووجهات النظر

تحقق
اإلبداع

تثري
المجتمع

تعزز
الثقة

تزيد من
الروابط
االجتماعية

تنمي
المعارف

األقران
هم من يكونون على مستوى واحد في جانب معين ،مثل األقران في التخصص أو العمل
أو في فصل المدرسة أو السن.
فوائد التفاعل االجتماعي وأهميته
 -١يُ ْسهِ م في تطور سلوك اإلنسان وشخصيته.
 -٢يساعد على اندماج الفرد داخل مجتمعه ليكون فاعالً فيه.
 -٣يساعد الفرد على التعلم من اآلخرين ،ومِ َّمن هم أكثر منه علماً.
 -٤يجعل الفرد يكتشف قدراته ومهاراته.
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تقويم الدرس السادس والعشرين
 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -التفاعل االجتماعي:
ترك التواصل بين أفراد المجتمع

العالقة المتبادلة بين أفراد المجتمع
العالقة السلبية بين أفراد المجتمع

ب  -من فوائد التفاعل االجتماعي:
فقدان اندماج األفراد بالمجتمع

الخالف واالنطواء

اإلخاء والمودة

ج  -من فوائد الصداقة اإليجابية:
زيادة الروابط االجتماعية

فقدان الحث على اإلبداع

فقدان تعزيز الثقة

 2ما سمات الصديق الصالح؟
............................................................................................................................

. ........................................................................................................................
 3يذكر الطلبة ثالثة نماذج للتفاعل االجتماعي داخل المدرسة؟

. .................................................................................................................... -١
. .................................................................................................................... -٢
. .................................................................................................................... -٣
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تقويم
الوحدة
السادسة

تقومي الوحدة السادسة

 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -األقران هم:
اآلباء واألمهات

َم ْن هم في المستوى نفسه

كبار السن

ب  -اإليجابية في التفاعل االجتماعي هي:
صعوبة التطور

الشعور بالقدرة على اإلصالح

الشعور بالقدرة على اإلنجاز

ج  -اختالف أشكالنا:
نعمة من اهلل 

عائق من عوائق التطور

عائق من عوائق االقتصاد.

 2ما أساليب تحقيق تنمية الذات؟

. .................................................................................................................... -١
. .................................................................................................................... -٢
. .................................................................................................................... -٣
 3كيف يؤثر اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي سلب ًا في هويتنا الشخصية؟
........................................ ...................................................................................

. ..................................... ...................................................................................
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تقومي الوحدة السادسة

٤

يعلل الطلبة اآلتي:
أ -الثقة بالنفس تحقق التنمية الذاتية.
..........................................................................................................................

. .......................................................................................................................
ب  -التواصل مع األقران مفيد جداً.
..........................................................................................................................

. .......................................................................................................................
ج  -التعلم المستمر يحقق التنمية الذاتية.

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

 ٥كيف تؤثر عالقتك باآلخرين في تنمية ذاتك؟

. ........................................................................................................................
٦

يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال األرقام:
)أ(

)ب(

 -١الهوية الذاتية
 -٢الطموح من عوامل تحقيق
 -٣الصداقة نوع من أنواع
 -٤تنوع الشخصية والقدرات يؤدي إلى

مجتمع قوي ومزدهر
التفاعل االجتماعي
تنمية الذات
قدرات ومبادئ ورغبات
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7

األمن الوطني

دروس الوحدة
الدرس السابع والعشرون :مفهوم األمن الوطني
الدرس الثامن والعشرون :ركائز األمن الوطني
الدرس التاسع والعشرون :مجاالت األمن الوطني
الدرس الثالثون :مؤسسات األمن الوطني
الدرس الحادي والثالثون :المواطن واألمن الوطني

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على معنى األمن الوطني
التعرف على أثر األمن الوطني في المجتمع
التعرف على مؤسسات األمن الوطني وأبرز خدماتها
التعرف على دور المواطن في األمن الوطني

الدرس الرقمي

الدرس السابع والعشرون
مفهوم األمن الوطني

؟

يعد األمن في األوطان من أس ــس الحياة واالس ــتقرار والتنمية ،ومن أعظم نعم اهلل
عز وجل ،فم ــا األمن الوطني؟
األمن الوطني

األمـن الوطنـي هـو الخطـط واإلجـراءات واألعمـال التـي تتخذهـا الدولـة لتحقيـق االسـتقرار
السياسـي واالقتصـادي واالجتماعـي ألفـراد المجتمـع ومؤسسـاته وأراضـي الوطـن ،وللدفـاع
عـن مصالحهـا الحيويـة الداخليـة والخارجيـة مـن أي عـدوان خارجـي ،أو تهديـد داخلـي.
تتبـع دولتنـا سياسـة متوازنـة تمنـع التفـرق ،وتحـث علـى الوحـدة ،وقـوة الـوالء للوطـن والقيادة
على أسـس اإلسلام.

؟

لماذا العناية باألمن الوطني؟
األمن حاجة إنسانية أساسية ،ال يمكن للعنصر
البشري أن يعيش من دونها ،لذا طلب إبراهيم
 nمن ربه األمن في مكة المكرمة ،قال اهلل
تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ﴾ [إبراهيم].
الطمأنينة واألمن في المسجد الحرام
وفي آية أخرى ق ّدم إبراهيم  عندما دعا ر َّبه
نعم َة األمن على نعمة العيش والرزق ،فقال﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾ [البقرة .]126 :وقد ذكر اهلل  ما َم ّن به على عباده من نعمة األمن ،وأنه من أعظم
العطايا ،في قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [قريش] ،فمِ ن دون األمن ال يُستساغ طعام ،وال يهنأ
اإلنسان بعيش ،وال ينعم براحة أو سالم.
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ويعـد األمـن فـي المملكـة العربيـة السـعودية مهمـاً للمواطنيـن والمقيميـن علـى أراضيهـا،
ومهمـاً أيضـاً للعالَـم بسـبب مكانتهـا وموقعهـا وتأثيرهـا.
عافـى فـي جسـده ،عنـده ُقـ ْو ُت يومـه ،فكأنمـا
قـال ﷺ« :مـن أصبـح منكـم آمنـاً فـي ِسـ ْربِهُ ،م ً
ِحيْـزَت لـه الدنيـا»[ .رواه الترمـذي وابـن ماجـه].

؟

ماذا نفهم من الحديث النبوي؟

آمناً في سربه :آمناً في نفسه وأهله وبيته وطريقه.
كأنما حيزت له الدنيا :أي :كأنما َمل َ َك الدنيا كامل ًة.
وربَ َ
ـط الحديـث هنـا بيـن األمـن والصحـة ألهميتهما في حياة اإلنسـان ،وهذا مـا يجعل دولتنا
الرشـيدة تُعنـى باألمـن والصحة فـي خدمتها للوطن والمواطن.
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وتُ َع ـ ّد مــدن وطننــا المملكــة العربيــة الســعودية
أكثــر مــدن العالــم أمن ـاً ،إذ تتقلــص فيهــا نســب
الجريمــة والمخــدرات ،وذلــك بســبب وعــي
مجتمعنــا وتعاونــه مــع ســلطات الدولــة.
وحد الملك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه -
ومنذ أن ّ
كيــا َن هــذه البــاد إلــى يومنــا هــذا بقيــادة
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود -وفقهــم اهلل جميعـاً  -يعيــش
بلدنــا بأمــن وطمأنينــة.

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

لالطالع
األمن قبل توحيد المملكة العربية السعودية

األمن بعد توحيد المملكة العربية السعودية

تعدد السلطات واإلمارات في البلدان

دولة موحدة ووطن واحد وحكومة واحدة
يرأسها الملك

النزاع بين بعض القبائل والبلدات واألسر

التآلف بين أبناء الوطن في مجتمع واحد متكاتف

فقدان النظام وانتشار الخوف

والحكم وفق الشريعة اإلسالمية
استتباب النظام ُ

مهاجمة قوافل الحج وقتلهم وسلبهم

سالمة الحج والحجيج

انتشار السلب والنهب واالعتداء وقطع الطرق

انتشار األمن ،والقضاء على النهب والغزو وقطع الطرق
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نتائج األمن
لألمـن نتائـج متعـددة تتعلـق بالمسـؤولية والحياة واألخالق ،ومن أبـرز تلك المعاني المتحققة
باألمـن ،والمعانـي المناقضـة لها ما يأتي:

فقدان األمن

األمن
الطمأنينة

السالم

الخوف

التطرف

النزاهة

األمانة

الفساد

الخيانة

الوحدة

التآلف

الفرقة
ُ

النزاع

التنمية

أداء العبادات

التخلف

ترك العبادات

الفضيلة واألخالق

نشاط

الجريمة والمخدرات

1

ورد فــي النظام األســاســي للحكم فــي الـمــادة ُ « :36ت ـ َو ِّفــر الــدولـ ُـة األم ـ َـن لجميع مواطنيها
والمقيمين على إقليمها»  ،يذكر الطلبة أمثلة لذلك.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................
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المسجد الحرام بمكة المكرمة

؟

المسجد النبوي بالمدينة المنورة

هل األمن الوطني داخلي فقط؟

وأي مهددات من
األمـــن الوطنـــي في المملكة العربية الســـعودية يشـــمل
الجانب الداخلـــيَّ ،
َ
الجانـــب الخارجـــي ،فوطننا مســـته َدف من األعـــداء ،ولهذا يجب علينـــا حمايته من الداخل
والخارج.

جنودنا في خدمة ضيوف الرحمن

جنودنا البواسل حماة الوطن
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تقويم الدرس السابع والعشرين
 1ما أهمية األمن لإلنسان؟
. .......................................................................................................................................................

 2يستنتج الطلبة العالقة بين األمن والتنمية.
........................................................................................................................................................

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

 3يعلل الطلبة عناية حكومة وطننا باألمن.
.........................................................................................................................................................

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

 4من المسؤول عن تحقيق األمن الوطني في رأيك؟
. .......................................................................................................................................................

 5يذكر الطلبة ثالث ًا من نتائج األمن:
. .................................................................................................................................................. -١
. .................................................................................................................................................. -٢
. .................................................................................................................................................. -٣
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الدرس الرقمي

الدرس الثامن والعشرون
ركائز األمن الوطني

؟

يق ــوم األم ــن الوطني على أس ــس وقواعد ينطلق منه ــا ويراعيها ليحقق أهدافه التي
تخ ــدم المجتمع وتحافظ عليه ،فم ــا أبرز ركائز األمن الوطني؟
الركائز

األمـن الوطنـي هـو أسـاس الوطـن ،بـه ينهض ،ويتطـور ،ويؤدي رسـالته الداخليـة والخارجية.
ويقـوم األمـن الوطنـي علـى عـدد مـن الركائـز أو المقومـات التـي تسـهم فـي تحقيقـه ،وتُه ِّيـئ
لـه البيئـ َة المالئمـة للنجـاح ومواجهـة التحديات والمشـكالت.
1

ركائز األمن الوطني

الدين

2
احلاكم

٨
االقتصاد

٧
3
املؤسسات

4

5

األفراد

الهوية

6

الوحدة

العدل

 -١الدين:
األسـاس المهـم لألمـن الوطنـي ،إذ يُ َر ِّسـخ القيـم واألخالق التي
يمثـل اإلسلام عقيـد ًة وشـريع ًة
َ
تضبـط السـلوك الصحيـح والمثمـر للوطن.
والمملكـة العربيـة السـعودية تلتـزم كتـاب اهلل  وهـو القـرآن الكريـم وسـن َة نبيـه محمـد ﷺ،
وتطبـق شـرع اهلل فـي تعامالتهـا وأنظمتهـا.
واإلسلام ديـن حيـاة ونظـام شـامل يسـاعد علـى تحقيـق األمـن الوطني ألي وطـن أو مجتمع إذا
التـز َم مبادئَه.
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لالطالع
ق ــال المل ــك عبدالعزي ــز« :هنا محاكم ش ــرعية ،ولجان األمر بالمعروفُ ،أسس ــت إلظه ــار الحق ،وأنتم
ُأمن ــاء له ــذا الدي ــن ،ولهذا البلد األمين ،وأنتم مس ــؤولون عن ــه ،وأنتم ُخ ّدامه».

 -٢الحاكم:
مـــن ركائـــز األمن فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية نظامها
كـــي الـــذي يقـــوم علـــى الحـــق والعـــدل ،فمنذ تأســـيس
ال َمل َ ّ
ُ
الملـــك من األســـرة
الدولـــة الســـعودية األولـــى والحاكـــ ُم أو
المالكـــة آل ســـعود يقـــوم بمســـؤولياته تجـــاه وطنه وشـــعبه
بمـــا يوافـــق المبـــادئ اإلســـامية والمصالـــح الحيويـــة
للوطـــن ،ويز ّكيـــه تاريخـــه وتاريـــخ أســـرته وأجـــداده.
والحاكـــم فـــي وطننـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية ال يقوم
فكـــري ضيـــق أو مســـتن ٍَد َق َبلـــي أو إقليمـــي
توج ٍـــه
ّ
علـــى ُّ
أو فائدة شـــخصية ،بل على نظام إســـامي وأســـس شرعية
تنتظم فيها البيعة الشـــرعية والعمل لتنمية البالد والمجتمع
بما يحقق المصلحة العامـــة للدين والوطن.

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لالطالع
قال خادم الحرمين الش ــريفين الملك س ــلمان بن عبدالعزيز:
ـب عينـي مواصلـة العمـل علـى األسـس الثابتـة
«لقـد
ُ
ص َ
وضعـت نُ ْ
التـي قامـت عليهـا هـذه البلاد المباركـة منـذ توحيدهـا؛ تمسـكاً
بالشـريعة اإلسلامية الغـ ّراء ،وحفاظـاً علـى وحـدة البلاد ،وتثبيـت
أمنهـا واسـتقرارها».
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 -٣المؤسسات:
وهـي األجهـزة التـي تتولـى تحقيـق األمـن الوطنـي ،مثـل :رئاسـة أمـن الدولـة ،ووزارة الداخليـة،
وهيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد ،وغيرهـا .ومنـذ تأسـيس المملكـة العربية السـعودية وإنشـاءُ
مسـتمر؛ ألهميتـه فـي تحقيـق األمـن الوطني.
المؤسسـات وتطويرهـا
ٌّ

نشاط

1

يذكر الطلبة أمثلة على دور المؤسسات األمنية في حفظ األمن.
.............................................................................................................................................................................. -1
.............................................................................................................................................................................. -2
.............................................................................................................................................................................. -3
 -٤األفراد:
هـــم المواطنـــون والمقيمون الذين يســـتفيدون من تحقـــق األمن الوطني ،وعليهم مســـؤولية
اإلســـهام فـــي تحقيقه بالتزامهم أســـبابه ،واإلبـــاغ عن أي مظاهر تخالـــف األمن أو تهدده.

نشاط

٢

سهم الفرد في تحقيق األمن؟
برأيك كيف ُي ِ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
اله ِو َّية:
ُ -٥
وهـي مجموعـة الخصائـص التـي تتميـز بهـا شـخصية المواطـن في المجتمـع ،وترتبط بالقيم
والتاريـخ والمبـادئ ،لـذا تعـد العنايـة بالهويـة الوطنيـة واالنتمـاء للوطـن مـن أسـس األمـن
الوطنـي.
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 -٦العدل:
يكون بتنـفيـــــذ الحــــــدود والعقـوبــــات وفــق
الشـــريعة اإلســـامية ورفع الظلم عمن وقع
عليهـــم ،ويقوم القضاء فـــي المملكة العربية
الســـعودية علـــى هـــذا األســـاس مـــن حيث
اســـتقالل المحاكم وتطبيق أحكام الشريعة
اإلســـامية التـــي ال تُم ِّيـــز أحداً عـــن غيره،
فالجميع سواســـية أمـــام القضاء.
 -٧الوحدة:
تتميـــز المملكة العربية الســـعودية بوحدتها
الراســـخة والقويمة التي تعد من أهم ركائز
األمن الوطني ،وتقـــع على الدولة والمواطن
مســـؤولية المحافظة عليهـــا .وتعني الوحدة
َ
والتكاتف
للوطن والمواطـــن االســـتقرا َر
والقوة واالزدهار.

لالطالع
نصــــــــت المــادة األولــى مــن نظــــام القضــاء
الصــادر فــي عــام 1428هـــ أن القضــاة
مســتقلون ،ال ســلطان عليهــم فــي قضائهــم
لغير أحكام الشــريعة اإلســامية ،واألنظمة
المرعيــة ،وليــس ألحــد التدخــل فــي القضــاء.

علم المملكة العربية السعودية

 -٨االقتصاد:
وهـــو اســـتثمار المـــوارد الطبيعيـــة واإلنتـــاج
والخدمات التي تسهم في تطور المجتمع وتوفيـر
عوامــــــل ازدهـــاره .واقتصاد المملكـــة العربية
الســـعودية يتطور فـــي كل عام منذ تأسيســـها،
ورؤية المملكة  2030دليل واضح على سياســـة
الدولـــة في عنايتهـــا بالمجتمع وتطوره.
مناطق المملكة العربية السعودية
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الدرس التاسع والعشرون
مجاالت األمن الوطني

؟

يرتب ــط األم ــن بحي ــاة الناس وبيئتهم ،ويؤثر في جمي ــع الجوانب التي ترتبط بهم،
فما أبرز مج ــاالت األمن الوطني؟

المجاالت

األمن الوطني جزء مهم من حياة اإلنسـان؛ ألن اإلنسـان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه؛
ولهـذا فاألمـن يتأثـر بتطـور المجتمـع والحيـاة ويواكب تغيراتها ،وتتعـدد مجاالته وتتنوع ،ومن
أبـرز مجـاالت األمـن الوطني ما يأتي:

مجاالت األمن الوطني

األمن
الفكري
األمن
االجتماعي

األمن
االقتصادي

األمن
العسكري

األمن
السياسي

األمن
البيئي
األمن
املعلوماتي

 -١األمن الفكري:
هـو سلامة فكـر اإلنسـان وعقلـه وفهمـه من االنحـراف والخروج عن الوسـطية واالعتدال في
فهمـه للديـن والسياسـة والكـون ،وحمايتـه من التطرف واإلرهـاب والغلو واإللحاد والطعن في
اإلسلام أو القرآن أو الحديث النبوي أو شـخص الرسـول ﷺ.
واتخذت الدولة إجراءات لتحقيق األمن الفكري ،منها:
 .١إنشاء برامج لمواجهة الفكر الضال والمنحرف الذي يؤدي إلى زعزعة األمن.
 .٢إرسال العلماء لمناصحة أرباب هذا الفكر.
 .٣الدعوة إلى الوسطية في العبادات واألقوال واألفعال ،وهو منهج إسالمي رباني.
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لالطالع
اإلرهاب:
هـو كــل فعـل مــن أفعـال العنف أو التهديد به ألي هدف ،يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي،
وغرضه إلقاء الرعب بين الناس وإيذاؤهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ،أو تعريض الممتلكات العامة
أو الخاصة ألي خطر ،أو تعريض رجال األمن والعاملين فيه للخطر.

 -٢األمن االجتماعي:
قيـام المجتمـع علـى أسـس سـليمة فـي جانب العالقـات والتعامالت االجتماعية على مسـتوى
األسـرة والمجتمـع والوطـن ،والبعـد ع ّمـا يؤثـر فيهـا سـلباً ،سـواء كانـت تلـك المؤ ِّثـرات َق َب ِل ّيـة
أو َمناطقية أو غيرها.
واألسـرة عليهـا العـبء األسـاس فـي تحقيـق األمـن االجتماعـي بالتربيـة السـليمة ألفرادهـا
والمتابعـة الجيـدة.
وتقـوم المدرسـة بوظيفتهـا أيضـاً لتحقيـق األمـان للطلبـة جميعـاً بالتعليـم الصحيـح ،ومنـع
اسـتغالل البيئـة التربويـة ألغـراض غيـر صحيحـة.
والدولـة تعمـل أيضـاً لتحقيـق األمـن االجتماعـي ،وذلـك بإتاحـة المزيـد مـن فـرص العمـل
وزيـادة مخصصـات الضمـان االجتماعـي .وتتضمـن رؤيـة المملكـة  2030برنامجـاً مهمـاً فـي
هـذا الجانـب ،وهـو برنامـج جـودة الحيـاة الـذي سيُسـهِ م إسـهاماً كبيـراً فـي تحقيـق األمـن
االجتماعـي بـإذن اهلل.

نشاط

1

بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني لرؤية المملكة  ٢٠٣٠يستنتج الطلبة
كيف سيس ــهم برنامج جودة الحياة في دعم األمن االجتماعي.
................................................................................................................
..............................................................................................................
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 -٣األمن االقتصادي:
هــــــو توفيـــــــر دعائـــــــم اإلنتـــــــاج والحركــــة
االقتصاديـــة الســـليمة والمحافظـــة علـــى
الثـــروات الوطنيـــة لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة
للمجتمع.

لالطالع
التنمية المستدامة هي تحسين أوضاع
المعيشـة للمواطنـين ،وتطوير وسائل اإلنتاج
وإدارتها بطرق ال تــؤدي إلى استنـزاف موارد
البيئة الطبيعية ،وذلك من أجل حفظها
لألجيال القادمة.

وتقوم الدولة في هذا الشأن بعدد من السياسات والبرامج ،مثل:
 -١المحافظة على الممتلكات العامة للدولة.
 -٢تشجيع الصناعة وتوطينها في المملكة ليكون االعتماد ذاتياً.
 -٣تحقيق التوازن في متوسط دخل المواطن ،ومساعدة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
 -٤توفير برامج اإلقراض الميســـر من عدد من المؤسسات ،مثل :بنك التنمية االجتماعية.
وت َُح ِّق ُق رؤية المملكة  2030هدفاً مهماً في جانب األمن االقتصادي بالمشـــروعات الكبيرة،
ومـــا يتصل بها من فرص عمل وتحســـين جودة الحياة.

نشاط

2

بالرجوع إلى مصادر التعلم يحدد الطلبة أبرز أهداف بنك التنميـة
االجتماعيـة.
. .................................................................................................. -1
. .................................................................................................. -2
. .................................................................................................. -3
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 -٤األمن المعلوماتي:
هو حماية التجهيزات والمعلومات والبيانات الرســمية المتداولة
عبــر اإلنترنــت مــن التســريب واالختــراق ،وســوء االســتعمال
والتخريــب ،واالســتعمال غيــر المصــرح بــه ،والعبــث بهــا ،ويكــون
ذلــك بالوســائل التقنيــة والتشــريعات التنظيميــة واإلداريــة
الالزمة.
وأصبح أمن المعلومات مرتبطاً باألمن الوطني ارتباطاً كبيراً جداً بسبب التطورات الحديثة
فـي التقنيـة ،وظهـور ميـدان جديـد للحـروب بيـن الـدول وهـو ميـدان الحـرب اإللكترونيـة ،لذا
أُنشـئت الهيئة الوطنية لألمن السـيبراني (أمن المعلومات).

؟

ماذا تعمل الهيئة الوطنية لألمن السيبراني؟

تعزيز أنظمة تقنية المعلومات.
حماية الشبكات.
حماية البنية األساسية التقنية.
تعزيز أنظمة تقنيات التشغيل ومكوناتها.
حماية البيانات الشخصية.
حماية مصالح الوطن الحيوية.
التأسيس لصناعة وطنية في مجال أمن المعلومات وتدريب الطلبة السعوديين وتأهيلهم.

نشاط

3

أ -ماذا تعني لك حماية البيانات الشخصية؟
. ..................................................................................................................................................
ب -ما األضرار التي تنشأ عن تسريب بياناتك الشخصية أو بيانات أسرتك في رأيك؟
. ..................................................................................................................................................
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نشاط

4

أنواع التهديدات اإللكترونية الموجهة للسكان والمواقع الحكومية في المملكة في الربع الثالث لعام ١٤٣٩هـ
هجمات تدميرية
%3

تعطيل خدمة
%2
برمجيات خبيثة
%31

االستعمال غير الصحيح
%3
التصيدية
الرسائل
ُّ
%6
تسريب المعلومات
%14

محاوالت االختراق
%22

الدخول أو التعديل غير المصرح به
%22

باالط ــاع عل ــى الرس ــم الس ــابق يذكر الطلب ــة أكثر أن ــواع الجرائم اإللكتروني ــة تهديداً ألمن
الوطن:
 -1نوع التهديد....................................................................................................................... :
 -٢طريقة التصدي له.......................................................................................................... :
لالطالع
أصدرت الدولة عام 1428هـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من أجل الحد من وقوعها ،وتحقيق األمن المعلوماتي ،وحماية
المصلحة العامة واألخالق واآلداب العامة .ومن أبرز الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام ما يأتي:

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني والتعديل فيه.
التنصت.
المساس بالحياة الخاصة باستعمال الهواتف النقالة.
إنشاء مواد مخلة باآلداب أو ترويجها.
االتجار بالبشر والمخدرات.
تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة ،وتشمل:

غرامة مالية تُراوِ ح بين خمسمئة ألف ريال وخمسة ماليين ريال.

تهديد الشخص أو ابتزازه.
التشهير باآلخرين ،وإلحاق الضرر بهم.
إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية.

السجن مدة تُراوِ ح بين سنة وعشر سنوات.
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لالطالع على النظام

تقويم الدرس التاسع والعشرين
1

ما الفرق بين األمن االقتصادي واألمن الفكري؟
..........................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................
2

يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمام العبارة غير
الصحيحة:
أ -برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة  2030يخدم األمن االجتماعي.
ب -األمن الوطني شمولي وضروري للمواطن والوطن.
ج  -أَستعم ُل معرفتي بالحاسب اآللي والبرمجة للدخول على شبكات غير
مصرح لي بدخولها.
د -التصدي للحرب اإللكترونية غير مهم في وقتنا الحاضر.
هـ -التعرض لقياداتنا الوطنية مثل الملك وولي العهد من مهددات األمن الوطني.
لبث الف ُْرقة واالضطراب ال عالقة لها باألمن الوطني.
و -اإلشاعة ّ

3

يحدد الطلبة أربعة من أبرز مجاالت األمن الوطني:
. ........................................................... -٢ . ......................................................... -1
. ........................................................... -4 . ......................................................... -3

 4ماذا يعني األمن السيبراني؟
. .......................................................................................................................................
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الدرس الثالثون
مؤسسات األمن الوطني

؟

يتول ــى تحقي ــق األم ــن ف ــي الوطن مؤسس ــات عدي ــدة ،فيها رج ــال ونس ــاء مخلصون
لخدم ــة الوط ــن ،فم ــا أبرز مؤسس ــات األم ــن الوطني؟

المؤسسات

لتحقيـق األمـن الوطنـي أنشـأت الدولـة عـدداً مـن المؤسسـات
والمراكـز الوطنيـة ،ومـن أبرزهـا مـا يأتـي:
 -١وزارة الدفاع:
تأسسـت عـام 1363هــ ،وتقـوم علـى إعـداد القـوات المسـلحة
وقيادتهـا للدفـاع عـن أمـن المملكـة العربيـة السـعودية ومصالحهـا
وسـيادتها ،وحمايتهـا مـن أي اعتـداء خارجـي ،والعمـل مـع جميـع
األجهـزة الحكوميـة لتحقيـق األمـن واالسـتقرار الوطنـي.

www.mod.gov.sa

مهام وزارة الدفاع
ّ

الردع والدفاع ضد كل
التهديدات لحماية
مصالح أمن المملكة

التنسيق المتكامل مع عناصر
القوى الوطنية لتطوير
اإلمكانات والمنافع المتبادلة
من أجل تعزيز األمن الوطني
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تطبيق أفضل ممارسات
اإلدارة الحديثة في بيئة عمل
قائمة على الجدارة لتحقيق
االستعمال األمثل للموارد
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نشاط

1

فـــي متحف صقـــر الجزيرة للطيـــران في مدينة
الريـــاض معروضــــــات ارتبطـــــــت بمعلومـــات
تاريخيـــة ومعرفية عن القـــوات الجوية والطيران
فـــي المملكة العربية الســـعودية ،وأبوابه مفتوحة
للـــزوار يومياً.

يعب ــر الطلب ــة ع ــن آرائه ــم ف ــي المتح ــف
ومحتوياته من زيارة مباشرة له أو زيارة الموقع
اإللكترون ــي ل ــوزارة الدف ــاع.

جانب من معروضات متحف صقر الجزيرة للطيران بالرياض

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

من أبرز قطاعات وزارة الدفاع ما يأتي:
القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

القوات البحرية الملكية السعودية.

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

قوة الصواريخ اإلستراتيجية.

وإضافـة إلـى مهمـة الـوزارة فـي تحقيـق األمـن الوطنـي والدفـاع بقواتهـا
المسـلحة فإنهـا تقـوم بـدور آخـر فـي المجـال الفكـري لتحقيـق األمـن
الوطنـي ،وذلـك بإنشـاء (مركـز الحرب الفكرية) برئاسـة صاحب السـمو
الملكـي ولـي العهـد وزيـر الدفـاع ،ويتولـى المركـز الكشـف عـن األخطـاء
والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروجها التطرف واإلرهاب،
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وإيضـاح المنهـج الشـرعي الصحيـح تجاههـا ،وتحقيـق المزيـد مـن التأييـد للصـورة الذهنيـة
اإليجابيـة عـن حقيقـة اإلسلام عالم ّيـاً ،وإبـراز الجانب الصحيح للوطن ومبادئه اإلسلامية.
 -٢وزارة الداخلية:
فـي عـام 1350هــ أنشـأ الملـك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه  -وزارة
الداخليـة بوصفهـا مؤسسـة تديـر الجوانـب األمنيـة ،ثـم تطـورت
لتقـوم بعـدد مـن المهـا ّم األمنيـة ،ومنهـا:
تحقيــــق األمـن واالسـتقرار ومحاربـة جميـع أنـواع الجريمـة
والرذيلـة ،ومـن ذلـك أمـن الحـدود؛ للمحافظـة علـى سلامة
الوطـــــن والمواطنيــــن والمقيميـــن.
المحافظـــة على ســـامة الحجـــاج وحمايتهم ليتمكنـــوا من أداء
مناسكهم بيســـر واطمئنان.
متابعة شؤون حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها.
اإلشراف على أعمال إمارات مناطق المملكة.
تحقيق إجراءات السالمة المرورية والمدنية.
تنفيذ جميع أعمال األحوال المدنية للمواطنين.

www.moi.gov.sa

لالطالع
أطلق ــت وزارة الداخليـ ــة نظـ ــام ًا إلكترونـ ــي ًا مجانيـ ـ ًا باس ــم (أبش ــر)
يق ـ ـ ــدم أكث ــر م ــن  280خدم ـ ـ ـ ــة آلي ــة للمواطني ــن والمقيمي ــن لتنفي ــذ
طلباته ــم م ـ ـ ـ ــن تأشي ـ ـ ـ ـ ـ ــرات وإقام ـ ـ ـ ـ ـ ــات وأحـ ـ ـ ـ ـ ــوال مدني ـ ـ ـ ـ ــة وج ـ ـ ــوازات
وخدم ــات المـ ـ ـ ــرور والتأمي ـ ـ ـ ــن وغيره ـ ـ ـ ــا .وم ـ ـ ـ ــن الخدم ـ ـ ـ ــات الت ــي
أعلن ــت ال ــوزارة ع ــن إتاحته ــا ف ــي نظ ــام (أبش ــر) خدم ــة (فُ رج ــت) الت ــي ترم ــي إل ــى إس ــهام المواطني ــن ف ــي
اإلف ـ ــراج ع ـ ـ ــن المسجونيـ ــن بقضاي ـ ــا غير جنائية ،وذلك بالتطوع مالي ًا وتحقيق الجوانب األمنية للمجتمع.
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من أبرز قطاعات وزارة الداخلية ما يأتي:
المديرية العامة لألمن العام:
تتضمن قيادة األمن العام ،والشرطة ،والمرور ،ودوريات األمن ،والقوات الخاصة ألمن الطرق.
وكالة الوزارة لشؤون المناطق:
تتولى ما يتعلق بشؤون مناطق المملكة العربية السعودية.
المديرية العامة لحرس الحدود:
تتولـى حمايـة حـدود المملكـة العربيـة السـعودية البريـة والبحريـة واألجـواء المنخفضـة،
ومسـاعدة المواطنيـن والمسـافرين العابريـن.
المديرية العامة للدفاع المدني:
تتولـى حمايـة المواطنيـن والمقيميـن والممتلـكات العامـة والخاصـة مـن أخطـار الحريـق
والكـوارث والحـوادث.
المديرية العامة للجوازات:
تتولى منح الوثائق الالزمة للمواطنين والمقيمين لتأمين تنقالتهم وإقامتهم بموجب األنظمة.
مركز أبحاث الجريمة:
صنّاع القرار في مجال األمن ومكافحة الجريمة.
يتولى إجراء الدراسات وتحليلها لمساعدة ُ
المديرية العامة لمكافحة المخدرات:
تتولـى متابعـة قضايـا المخـدرات والمـواد المؤثـرة فـي الجسـم والعقـل تأثيـراً سـ ّيئاً ،وقضايا
المروجيـن والمتعاطيـن ،وحمايـة المجتمـع مـن هـذه اآلفـة الخطيرة.
وكالة الوزارة لألحوال المدنية:
تتولـى متابعـة شـؤون األحـوال المدنيـة للمواطنيـن وإصـدار وثائقهـم الرسـمية وتصاريـح
الحـج وتسـجيل المواليـد.
المديرية العامة للسجون:
تتولى إدارة السجون ومتابعة شؤونها.
الم ْن َشآت:
قوات أمن ُ
تتولى حماية المواقع الحيوية والبترولية والصناعية.
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جنود أمن سعوديون في أثناء التدريب

مبنى وزارة الداخلية في الرياض

 -٣وزارة الحرس الوطني:
تأسسـت وزارة الحـرس الوطنـي عـام 1374هـ ،وكانـت امتداداً للمجموعات
الوطنيـة التـي أسـهمت فـي توحيـد أرجـاء الوطـن تحـت قيـادة الملـك
عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود .وتتولـى الـوزارة عـدداً مـن المهـام
األمنيـة الوطنيـة ،ومنهـا:
الدفاع عن أراضي الوطن وحدوده.
حماية المقدسات اإلسالمية والمصالح الوطنية.
المحافظة على األمن واالستقرار الداخلي.

www.sang.gov.sa

لالطالع
شاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات وزارة
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــع
الق ـ ـ ـ ـ ــوات المسلحــة بـ ــوزارة
الدف ـ ـ ـ ـ ــاع في ح ـ ــرب تحري ــر
الكويت عام 1411هـ ،وقدم
جنودنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البواسـ ـ ـ ــل أروع
صور الفــداء والشجاعـة.

الحرس الوطني السعودي في أثناء تحرير دولة الكويت من العدوان الغاشم عام 1411هـ
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 -٤رئاسة أمن الدولة:
تأسسـت رئاسـة أمـن الدولـة عـام 1438هــ بإدمـاج عـدد مـن األجهـزة
األمنيـة ،ومـن أبرزهـا:
المديرية العامة للمباحث ،التي تتولى األمور التي تستهدف الدولة
ومجتمعها وأمنها.
قوات الطوارئ الخاصة ،التي تتولى حفظ النظام وإنقاذ المخطوفين ومكافحة اإلرهاب.
قـــوات األمـــن الخاصة ،التي تتولى مهمـــات أمنية محددة ،منها الكشـــف عن المتفجرات
وغيرها.
طيران األمن ،الذي يتولى فرض النظام والمساندة لقوى األمن.

؟

لماذا أمن الدولة؟

أمن الدولة هو أمن المواطن.

يعـــــــد أمـــــــــن الدولـــــــة أســـــــاس األمـــن

فــــــــي المجتمـــع؛ ألنـــــــه إذا اختــــــل أمـــن

البــــــــاد الداخلــــــــي بســــــبب اإلرهـــــــاب

أو الجريمــــــــة أو االعتــــــــداء أو التحريـــــــض
الخارجـــي ،فإن مؤسســـات الدولة تتوقف عن

أداء أعمالهـــا ،ويتأثـــر المواطـــن بســـبب هذا
االختالل .
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نشاط

2

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:

تعمـل رئاسـة أمـن الدولـة بقطاعاتهـا المتعـددة لتطهيـر المملكـة العربيـة السـعودية مـن
المتطرفيـن واإلرهابييـن الذيـن يسـتهدفون أمـن الوطـن والمواطـن والمقيـم ،ونشـر الخـوف
والفتنـة لزعزعـة األمـن واالسـتقرار .وقـد حققـت رئاسـة أمـن الدولـة نجاحـات كثيـرة ،وذلـك
بالقبـض علـى هـؤالء المجرميـن وتقديمهـم للعدالـة.
كيف ُي ْس ِهم المواطن أو المقيم في دعم جهود رئاسة أمن الدولة؟

. ........................................... ..................................................................................
المحافظة على معلومات الوطن

يحـاول األعـداء الذيـن يسـتهدفون أمـن الوطـن الوصـول إلـى معلومـات مهمـة عـن وطننـا
ومقدراتـه ،ويقـع بعـض المواطنيـن غيـر المدركيـن ألهدافهـم الخبيثـة فـي خطـأ فـادح ،وذلك
َّ
بتزويدهـم بتلـك المعلومـات ،ومـن األمثلـة عليهـا مـا يأتـي:
 -1أسرار الدولة التي سمعها المواطن أو اطلع عليها.
 -2وثائق الدولة الرسمية.
 -3معلومات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
 -4معلومات شخصية ومرئيات معينة تجاه قضايا أو أشخاص.

نشاط

3

ما الحاالت األخرى التي يرى الطلبة تجنب تقديم معلومات عنها ألطراف خارجية؟

. ........................................................................................................................... -١
. ........................................................................................................................... -٢
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تقويم الدرس الثالثني
المهددة لألمن الوطني؟
 1ما أبرز الجرائم المعلوماتية
ِّ

. .........................................................................................................................
 2ما دور وزارة الحرس الوطني؟

. .........................................................................................................................
 3ما أبرز األخطار على أمننا الوطني؟

. .........................................................................................................................
 4إلى ماذا يؤدي التطرف في الدين؟

. .........................................................................................................................
 5يحدد الطلبة ثالثة قطاعات لوزارة الداخلية ،وثالثة قطاعات لرئاسة أمن الدولة
تحقق األمن الوطني:
وزارة الداخلية

رئاسة أمن الدولة

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

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

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

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

.........................................-3

.........................................-3
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الدرس الحادي والثالثون
ِ
املواطن و األمن الوطني

؟

يعد المواطن هو مس ــؤول األمن األول ،وإس ــهامه بااللتزام والتفاعل مع مؤسس ــات
األم ــن يخ ــدم األمن الوطني ،فما واجب ــات المواطن لتحقيق األمن الوطني؟

َ
المواطنة
مـــن أســـس األمـــن الوطني الموا َ
طنة التي تســـاعد علـــى تحقيق األمن الذاتي ،واالســـتجابة
لمتطلبـــات تحقيـــق األمن الشـــامل ،وتتعلق المواطنة في مجال األمـــن بتحقيق األمن الذاتي
للفـــرد أوالً ،ثـــم التفاعل مـــع المجتمع لحمايته ومســـاندة الدولة في ذلك.

؟

ما األمن الذاتي؟

هـــو اتخـــاذ المواطـــن اإلجراءات التي تؤدي إلى حماية نفســـه وأســـرته ،مثـــل أخذ الحيطة
والحـــذر من المتطرفيـــن أو اإلرهابييـــن والمر ِّوجيـــن وعصابات المجرميـــن ،وكذلك تربية
األبنـــاء ومتابعتهـــم والتحقق من ســـامتهم مـــن االنحراف ،ومن أبرز جوانـــب األمن الذاتي:
التزام مبـــادئ الدين وأنظمة الدولـــة وإجراءاتها.

؟

الح ّس األمني؟
ما ِ

هـــو الشـــعور بالخطـــر قبـــل وقوعـــه ،والتعرف على األشـــياء التي تضـــر باألمـــن ،وإدراكها،
وتمييزهـــا ،وإبـــاغ الجهات األمنيـــة عنها.
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نشاط

١

من سلوك األمن الذاتي للمواطن:
التأكد من تأمين المنزل وإغالقه.
تأمين السيارة وتجنب تركها مفتوحة عند مغادرتها ولو لمدة قصيرة جداً.
نموذجين آخ َرين من سلوك األمن الذاتي:
يذكر الطلبة
َ
. ........................................................................................................................... -١
. ........................................................................................................................... -٢

واجبات المواطن لتحقيق األمن الوطني:
يُ َعـ ّد المواطـ ُن الركيـزةَ األسـاس فـي تحقيـق أمنـه وأمـن وطنـه ،وهنـاك عـدد مـن الواجبـات
الوطنيـة التـي ينبغـي علـى المواطنيـن التزا ُمهـا ،ومنهـا مـا يأتـي:
طاعة ولي األمر ،وهو الملك وولي عهده ،وطاعة من يو ّليه مسؤولية خدمة المواطنين.
تجنـب مـن يـر ِّوج لألفـكار المتطرفـة والغلـو وتكفيـر اآلخريـن والتشـجيع علـى اإلرهـاب
واإلبلاغ عنهـم.
التـزام القيـم والعـادات فـي اللبـس والمـأكل والمشـرب والتعامـل مـع اآلخريـن ،وتجنـب
االنسـياق وراء العـادات األجنبيـة والتقليـد األعمـى.
تجنب االستماع للشائعات ضد الوطن ،أو التستر على الخائنين أو التعاون معهم.
تقديـر رجـال األمـن لمحافظتهـم علـى الوطـن والمواطـن؛ ألنهـم ضحـوا بوقتهم وبأنفسـهم
فـداء للوطن.
تجنب العنصرية القبلية أو اإلقليمية؛ ألنها مضرة بالوحدة الوطنية ،ومؤدية إلى التفرقة.
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نشاط

٢

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤالين:
قـال خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود  -يحفظـه اهلل :-
«إن األمـن نعمـة عظيمـة ،وهـو األسـاس فـي رخاء الشـعوب واسـتقرارها ،وعلى الـدوام أظه َر
المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية ،وش ّكل مع قيادته و حكومته سداً منيعاً أمام
الحاقدين والطامعين ،وأفش َل  -بعد توفيق اهلل  -الكثي َر من المخططات التي تستهدف الوطن
ومقدراته ،ونقول ألبنائنا ولكل من يقيم على أرضنا :إن األمن مسـؤولية الجميع،
في شـبابه
َّ
ولن نسمح ألحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا».
أ -م ــا أب ــرز جه ــود المواطني ــن لتحقي ــق األم ــن التي أش ــار إليها خ ــادم الحرمين الش ــريفين
هنــا؟
..................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................
ب -ما معنى (األمن مسؤولية الجميع)؟
..................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................
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 1يضع الطلبة عالمة ( )أمــام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمــام العبارة غير
الصحيحة:
أ -األمن الذاتي هو تحقيق الفرد أمنه والتفاعل مع المجتمع ومؤسسات الدولة.
ب  -العنصرية القبلية واإلقليمية ال تعد من مهددات الوحدة الوطنية.
ج  -الحس األمني هو الشعور بالخطر قبل وقوعه.
د -من سلوك األمن الذاتي ترك نوافذ السيارة مفتوحة عند مغادرتها.

 2يستنتج الطلبة عالقة األمن الوطني باالستقرار ،و َي ِصفون ذلك في حدود سطرين.
............................................................................................................................

. ........................................................................................................................
 ٣كيف يحقق ِ
الح ّس األمني حماية المجتمع في رأيك؟
............................................................................................................................

. ........................................................................................................................
 ٤ما أبرز مظاهر سلوك األمن الذاتي؟

. .................................................................................................................... -١
. ................................................................................................................... - ٢
. .................................................................................................................... - ٣

234

تقويم
الوحدة
السابعة

تقومي الوحدة السابعة

 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ  -من األشياء المخالفة لألمن الوطني:
التسوق اإللكتروني

االجتماعات األسرية

نشر الوثائق الرسمية

ب  -من مهام الهيئة الوطنية لألمن السيبراني:
إنشاء الشبكات اإللكترونية

صناعة األجهزة التقنية

حماية البيانات الشخصية

ج -األمن الفكري هو:
سالمة الصحة البدنية

سالمة العقل والفهم

سالمة المؤسسات األمنية

 ٢يفسر الطلبة العبارات اآلتية:

أ  -أمن الوطن هو أمن المواطن.
...........................................................................................................................

. .........................................................................................................................
ب  -التطرف آفة المجتمع.
...........................................................................................................................

. .........................................................................................................................
ج  -تعزيز رجال األمن دعم لألمن الوطني.
...........................................................................................................................

. .........................................................................................................................
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 ٣يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال باألرقام:
)ب(

)أ(
 -١فقدان األمن هو

الشعور بالخطر قبل وقوعه

 -٢من مجاالت األمن الوطني

أمن المعلومات

الحس األمني هو
-٣
ّ

سالمة فكر اإلنسان

 -٤األمن الفكري هو

الخوف واالضطراب

 4يحدد الطلبة أبرز المها ّم المرتبطة بالمؤسسات األمنية اآلتية:

أ  -وزارة الداخلية.
. ........................................................................................................................... -١
. ........................................................................................................................... -٢
ب  -رئاسة أمن الدولة.
. ........................................................................................................................... -١
. ........................................................................................................................... -٢
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8
الحوار

الدرس الثاني والثالثون :مفهوم الحوار وأهميته
الدرس الثالث والثالثون :أركان الحوار
الدرس الرابع والثالثون :آداب الحوار
الدرس الخامس والثالثون :الحوار الوطني

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على مفهوم الحوار وأهميته
التعرف على دور الحوار في المجتمع
فهم آداب الحوار ومقوماته ومهاراته
معرفة الجهود الوطنية في مجال الحوار

الدرس الثاني والثالثون

الدرس الرقمي

الحوار وأهميته
مفهوم ِ

؟

الحوار وسيلة مهمة من وسائل التواصل االجتماعي والمعرفي وتحقيق التفاهم
المشترك وتبادل األفكار واآلراء تباد ًال حضار ّياً ،فما الحوار؟ وما أهميته؟

الحوار:
هــو تبــادل الحديــث بين طرفين أو أكثر في قضية محددة؛ مــن أجل إثراء المعرفة واألفكار،
ويغلب عليه الهدوء والبعد عن التعصب والخصومة.

من أنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

لما خلق
الحوار قديم ِق َد َم البشرية ،وقد ورد في القرآن الكريم الحوار بين اهلل  والمالئكة َّ

اهلل ســبحانه آدم وأمرهم بالســجود له ســجو َد تكريم ال سجو َد عبادة ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾
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ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في أكثر من مناسبة ،كما في قولـه تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الكهف﴿ ،]34 :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الكهف ،]37 :وقولـه تعالى:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
[المجادلة] .وهذا يُثبت أن الحوار أصل من األصول الثابتة للثقافة اإلســامية ينبع من رســالة
اإلسالم وهَ ْديِه ،ومن طبيعة ثقافته ،وجوهر حضارته.

نشاط

1

أ -كيف يكون الحوار مثمر ًا؟

. .......................................................................................-2 . ..........................................................................................-1
ب -ما الذي ُيغضبك في أثناء الحوار مع اآلخرين ،وما المقترح فعله لتجنب الغضب؟
................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
لالطالع
ُسئل رجل أعمال ناجح عن أسرار النجاح فقال:
 -1ال تجعل المال غايتك الوحيدة.
 -2ركز على شغفك وتطلعاتك وكيف تصل إليها.
 -3في حوارك مع اآلخرين تذكر أن الحوار وسيلة وليس غاية.
 -4تجاهل من ينتقدك دون تبرير واضح.
 -5األخطاء التي تحدث ليست عيب ًا ،وإنما هي خطوة للعمل الصحيح.
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؟

لماذا نتحاور؟

للحـــوار أهميـــة كبيـــرة ،فهـــو مـــن وســـائل االتصـــال
الف َّعالـــة؛ حيـــث يتعـــاون المتحـــاورون علـــى معرفـــة
الحقيقة والوصول إليهـــا ،ومعرفة اآلراء المتعلقة بها.
والثقافـــي لألمم
الحضـــاري
ويُبْـــرز الحـــوا ُر الواقـــ َع
َّ
َّ
والشعوب.
ويســـاعدنا الحـــوار على فتـــح قنـــوات للتواصل؛ من
أجـــل تحقيق المعرفـــة والوعي.
يع ــد الحوار من أهم وس ــائل االتص ــال؛ ألنه يؤدي
إل ــى فوائد ،منها:
فهم آراء اآلخرين ومعرفتها.
معرفة أشياء جديدة.
تقديم الرأي واالستماع إلى رأي آخر.
الوعي بالموضوع المطروح.
معرفة الحقيقة.
تعديل األفكار غير الصحيحة وتقويمها.
إظهار الجانب المشرق للوطن وأبنائه.

نشاط

لالطالع
يتضم ــن التواص ــل والح ــوار م ــع
اآلخريـ ـ ــن :التواصـ ـ ــل اللفظـ ـ ــي،
وغي ــر اللفظي ،واإلصغاء الج ِّيد؛
للتّعبي ــر ع ــن المش ــاعر.

الحوار
تحقيق الوعي
وسيلة اتصال

٢

برأيك ،كيف يكون الحوار مفيد ًا في إظهار الجانب
المشرق للوطن؟
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
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تبادل الرأي
نقل المعرفة

تقويم الدرس الثاني والثالثني
ُ 1يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:

االتصال

ذكائه

اآلخر

يقدم الحوار خدمة مهمة لإلنسان لزيادة
وتحقيق

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

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

باآلخرين.

معرفته

االنعزال

باألشياء ،وفهم الــرأي،......................

 2كيف يكون الحوار وسيلة اتصال ناجحة في رأيك؟
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
 3لماذا نعتني بالحوار؟
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
 4للحوار سمات متعددة ،فما هي؟
............................................................................ -٣ ...................................................................................-1
............................................................................ -4 ...................................................................................-٢
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الدرس الرقمي

الحوار
أركان ِ

؟

الحوار منظومة متكاملة تشترك فيها األطراف ،وتقوم على أسس ومبادئ من أجل
تحقيق الهدف منه ،فما أبرز أركان الحوار؟
الحوار:
أركان ِ

يتكون الحوار من ركنين ،هما:
طرفا الحوار
موضوع الحوار
مـــن مميـــزات الحـــوار الج ِّيـــد :أنه يقوم علـــى المشـــاركة مع عدة أطـــراف؛ تبـــدأ بطرفين
علـــى األقل ،ويقـــوم أيضاً على موضوع يتناقـــش فيه المتحاورون للوصـــول إلى نتائج مفيدة
وأفكار جديدة.

؟

ما أسس الحوار؟

للحوار أسس تساعد على نجاحه ،منها:
التحديد الواضح للموضوع.
اتفاق المتحاورين على الحوار.
تحديد الهدف من الحوار.
التقيد بآداب الحوار.

نشاط

حاور
ُم ِ

موضوع

حاور
ُم ِ

1

ما أهمية تحديد موضوع الحوار في رأيك؟
.............................................................................................................................................................................
بماذا تتميز زيادة أطراف الحوار في رأيك؟
...............................................................................................................................................................................
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من عبارات الحوار المناسبة:
هل توافقني؟
أظن أن.

نشاط

يبدو لي.

ما رأيك؟

2

قـــال الملـــك عبدالعزيـــز فـــي عـــام 1355هــــ
مخاطبـــاً نخبـــة مـــن المواطنيـــن:
«إننا في أشـــد الحاجة إلـــى االجتماع واالتصال
بكـــم ،لتكونـــوا علـــى علـــم بمـــا عندنـــا ،ونكـــون
علـــى علم تـــام بمـــا عندكـــم ،وأود أن يكون هذا
االتصال مباشـــرة وفي مجلســـي لتحملـــوا إلينا
مطالب شـــعبنا ورغباتـــه ،وتحملوا إلى الشـــعب
أعمالنـــا ونوايانـــا ،إنـــي أود أن يكـــون اتصالـــي
بالشـــعب وثيقـــاً دائم ًا».

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

يحدد الطلبة هدف حوار الملك عبدالعزيز مع المواطنين ،في النص السابق.
................................................................................................................................................................................

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

للحوار منطلقات تساعد على نجاحه ،من أهمها
االحترام المتبادل

اإلنصاف والعدل
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؟

ما أهمية االحترام في الحوار؟

تقديـــر اآلخريـــن مهـــم لبـــدء الحوار معهـــم؛ ألن تـــرك التقديـــر أو ترك االحتـــرام يلغي
الطـــرف اآلخـــر ،وهـــذا ليس مـــن أخالقنا اإلســـامية.

نشاط

3

ورد ف ــي حوار صحفي م ــع الملك عبدالعزيز
ف ــي ع ــام ١٣٥٣هـ ما يأتي:
 مندوبـ ـ ــو الصحـ ـ ـ ـ ــف العربيـ ـ ـ ـ ــة :مـــــــــا رأيجاللتكـــم فـــي القضية الفلســـطينية؟

 المل ــك عبدالعزيز :إنني أتمنى لفلســـطينكل خيـــر وســـعادة؛ ألنهـــا بلد عربـــي ،وفيها
المســـجد األقصـــى ،وفلســـطين مـــن بـــاد
العرب ،والذي يســـ ُّر العرب يســـرني ،والذي
يؤلمهـــم يؤلمني.

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1356هـ

أ -يق ــرأ الطلب ــة الح ــوار ال ــذي ج ــرى بين المل ــك عبدالعزي ــز والصحفيين ،ويح ــددون أركان
الح ــوار فيه:
طرفا الحوار. ............................................................................................................................................... :
موضوع الحوار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. :
ب -بماذا تم َّيز الحوار مع الملك عبدالعزيز؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................... ......................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................
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تقويم الدرس الثالث والثالثني
 1يذكر الطلبة ثالث عبارات مناسبة للحوار.
................................................................................................................................................................................

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

 2للحوار الج ّيد سمات ،فما أبرزها؟
. ............................................................................................................................................................... -1
. ............................................................................................................................................................... -2

المكمل لذلك؟
 3من أركان الحوار تحديد الموضوع ،فما الركن اآلخر
ِّ
. .......................................................................................................................................................................

ُ 4يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
للحوار أسس تساعد على نجاحه ،من أهمها:
. ............................................................................................................................................................... -1
. ............................................................................................................................................................... -2
. ............................................................................................................................................................... -٣
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آداب الحوار

؟

الح ــوار وس ــيلة تواص ــل بين الن ــاس؛ ولذلك ال ب ــد أن يقوم عل ــى آداب محددة تضمن
تحقي ــق نتائج ــه واحت ــرام جمي ــع األطراف ،فم ــا أبرز تل ــك اآلداب؟ وما أهم أس ــاليب
الحوار؟

آداب الحوار:
من أبرز آداب الحوار ما يأتي:

ِ -1
الع ْلم
من آداب الحوار العلم الذي يشتمل على نوعين ،هما:
العلم بقضية الحوار:
حاور من النقاش وإثراء الحوار.
وهو اإللمام بموضوع الحوار؛ ليتمكن ال ُم ِ
العلم بالشخص المقابل ،ومكانته العلمية:
حاور من معرفة الطرف اآلخر للحوار واالستعداد له.
ليتمكن ال ُم ِ

 -2التدرج والبدء باألهم
التــدرج مبــدأ تربوي يعين على تحقيق األهداف والغايات المنشــودة ,ويعطي النفس قبوال ً
حاور باألصول ثم الفروع.
لآلراء واألفكار المطروحة .ومن الحكمة أن يبدأ ال ُم ِ
 -3الصدق والدليل
حاور الناجح في حواره على الصدق ،واألدلة ،والبراهين المقنعة.
يعتمد ال ُم ِ
 -4الموضوعية
أن تكون الحقيقة هي الهدف ،فليس المقصود من الحوار االنتصار للنفس.
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 -5الوضوح
إن ُحســن التعبير وجودة ال َع ْرض من عوامل نجاح الحوار؛ حيث يكون له األثر الكبير في
إيضاح الفكرة ،وقبول الطرف اآلخر لها.
 -6التزام أخالق الحوار
التواضع قوالً وعم ً
ال.
األمانة.
البعد عن التعصب للرأي.

حسن االستماع.

اعتدال الصوت.

من أساليب الحوار
األسلوب الوصفي:
الذي يقوم على سرد
القصص ،وضرب
األمثال

األسلوب االستنتاجي:
الذي يقوم على
عرض القضية
إلثارة االنتباه ،وترك
االستنتاج للطرف
اآلخر
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األسلوب االستفهامي:
الذي يقوم على
األسئلة

تقويم الدرس الرابع والثالثني
 1ما أبرز آداب الحوار؟
-1

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

-٣

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

-٢

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

-4

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

 2يضع الطلبة عالمة ( )للعبارة الصحيحة ،وعالمة ( )للعبارة غير الصحيحة:
أ -من أخالقيات الحوار احترام الطرف اآلخر
ب -من آداب الحوار إصدار حكم مسبق قبل الحوار
ج -رفع الصوت في أثناء الحوار يقنع اآلخرين
د -اإلقناع بالدليل غير مهم في الحوار
هـ -االبتسامة تساعد على قبول الرأي في الحوار

 3كيف يكون التواضع بالقول والفعل مفيد ًا للحوار في رأيك؟
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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الحوار الوطني
ِ

؟

تس ــعى حكوم ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية إل ــى تعزي ــز ثقاف ــة الح ــوار واحت ــرام
االخت ــاف والتنـ ـ ّوع ،وإل ــى المحافظ ــة عل ــى الوح ــدة الوطني ــة ،وحماي ــة النس ــيج
ودولي ًا من خالل الحوار
المجتمع ــي ،بالتواصل الفاعل ،والش ــراكات المثم ــرة محل ّّي ًا
ّ
الوطن ــي ،فم ــا الح ــوار الوطن ــي؟ وم ــا أب ــرز برامج ــه؟

أنواع الحوار:

هناك أنواع عديدة للحوار ،منها:
الح ــوار الوطن ــي :يجـــري بين أبنـــاء المجتمع تحت مظلـــة جهة معتمدة لمناقشـــة القضايا
الوطنيـــة ،مثل :مركـــز الملك عبدالعزيز للحـــوار الوطني.
الح ــوار الترب ــوي :يجـــري بين المعنيين بالشـــأن التربوي ،مثل :لقاءات الجمعية الســـعودية
للعلوم التربوية والنفســـية.
الح ــوار التلقائ ــي :يجـــري بيـــن النـــاس فـــي الحيـــاة اليوميـــة ،مثـــل :النقاشـــات األُســـرية
واالجتماعيـــة.
الح ــوار الرياض ــي :يجـــري بين المهتمين بشـــأن الرياضة ومحبي بعـــض األندية الرياضية،
مثـــل :برامج الرياضة.

الحوار الوطني:
هــو الحــوار الــذي يجري بين أبناء الوطن؛ لمناقشــة القضايا التي تفيــد الوطن من خالل
المؤسسة المختصة.
من أهداف الحوار الوطني:
 -1تعزيز القيم اإلسالمية المبنية على الوسطية واالعتدال ،والبعيدة عن الغلو والتطرف.
 -2ضبط االختالفات ،وتعزيز التالحم الوطني.
 -3إبراز المواقف اإليجابية ودعمها.
 -4تصحيح المواقف السلبية ،ومعالجة األخطاء.
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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:

أنشــئ المركــز عــام 1424هـــ؛ مــن أجل نشــر ثقافة
الحــوار بيــن أبنــاء المجتمــع الســعودي التــي تعــزز
مشاركة جميع فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته
في مناقشة القضايا الوطنية.

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

مجتمع متحاور
لوطن متالحم

لالطالع
قال الملك عبدالعزيز:

«إنن ــا ف ــي هـ ــذا الوط ـ ــن ل ــم نحق ــق
مـ ــا حققن ــاه م ــن أم ــن وأمــان ورخـاء
فاه إال بفضل العقيدة اإلسالمية
و َر ٍ
ثم بفضل تمسكنا بوحدة هذا
الوطن ،وإيماننا بالمساواة بين
أبنائه ،وإن أي حوار مثمر ال بد أن
ينطلق من هاتين الركيزتين».

تعزيز الوحدة
الوطنية ،وحماية
المجتمع بترسيخ
قيم التنوع،
والتعايش ،والتالحم
الوطني

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1358هـ
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اللقاء السنوي للحوار الوطني:
للمركــز كثيــر مــن األنشــطة والبرامــج ،مــن أهمهــا اللقــاء الوطنــي الســنوي الــذي يعقــد فــي
مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية؛ لمناقشــة موضوعــات متعــددة ،منهــا:
الوحدة الوطنية ،والعالقات والمواثيق الدولية.
الغلو واالعتدال.
المرأة؛ حقوقها وواجباتها.
نحن واآلخر؛ رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات األخرى.
التطرف وآثاره في الوحدة الوطنية.

نشاط

1

ب ــال ــرج ــوع ل ـمــوقــع مــركــز ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـعــزيــز لـلـحــوار
يط ِلع الطلبة على توصيات ال ـحــوارات التي
الوطني َّ
عقدها المركز.
www.kacnd.org

من برامج المركز:
برنامج (بَ َيادِ ر) لتدريب الشباب على التطوع المجتمعي ،وتنمية قدراتهم.

(تالحم) لتعزيز قيم الوحدة الوطنية ،واالنتماء الوطني ،ومواجهة
برنامج
ُ
التطرف بتنظيم لقاءات وطنية للشباب.
(جسور) للتواصل ،والحوار الحضاري.
برنامج ُ

برنامج ( تَمكين) للحوارات الشبابية.

(سفير) للحوار الحضاري مع شباب من دول أخرى.
برنامج َ
مسابقة (حِ واركم) الكتشاف المواهب في األعمال الفنية ،واألفالم القصيرة.
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نشاط

2

ينفّ ذ الطلبة حوار ًا وفق اآلتي:
أ -االتفاق على موضوع الحوار.

ب -توزيع الطلبة إلى مجموعتين.

ج -البدء في الحوار وفق العناصر التي تحددها كل مجموعة ،مع التزام آداب الحوار.

ُسجل كل مجموعة أبرز األفكار واآلراء في موضوع الحوار.
د -أن ت ِّ
هـ -أن يُ ِّ
لخص أحد أعضاء كل مجموعة ما دار في حوار مجموعته للطلبة.

لقاء برنامج سفير للحوار الحضاري مع الشباب اليمني الذين يدرسون في المملكة العربية السعودية ،عام 1437هـ
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 1لماذا أنشئ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؟
.........................................................................................................................................................................

 2ما أبرز برامج الحوار الوطني؟
. .................................................................-1

. .......................................................................-٣

. .................................................................-٢

. .......................................................................-4

َالحم)؟
َحاور لوطن ُمت ِ
 3ماذا تعني لك عبارة (مجتمع ُمت ِ
. ......................................................................................................................................................................

 4فــي ح ــال دعــوتــك لـلـمـشــاركــة فــي ل ـقــاء ال ـح ــوار الــوطـنــي عــن (ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة)
ما الموضوعات المناسبة للمناقشة في هذا اللقاء؟
. .................................................................-1

. .......................................................................-٣

. .................................................................-٢

. .......................................................................-4

 5يذكر الطلبة نماذج من برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
. .......................................................................-2

. .................................................................-1
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ُ 1يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بالكلمة المناسبة:
تحريم

المركز

السعودي

حماية

التطرف

الوطني

ُعقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبدالعزيز للحوار ....................لمناقشة واقع

 ....................والغلو ،واألسباب المؤدية إليه ،وسبل  ....................المجتمع السعودي منه،
ودور المواطن

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

في منع التطرف داخل الوطن ،وعرض األدلة الشرعية

اإلسالمية التي تدل على ........................التطرف والغلو واالنحالل.
 2يذكر الطلبة أربعة من آداب الحوار.
. ................................................................. -1

. ................................................................. -٣

. ................................................................. -٢

. ................................................................. -4

3

كيف يتحقق الحوار الناجح في رأيك؟

. .........................................................................................................................................................................
4

يذكر الطلبة أربعة أسباب ألهمية الحوار الوطني في رأيهم.

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

. ................................................................. -٣

. ................................................................. -٢

. ................................................................. -4
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 5برأيك ما تأثير الحوار في العالقة باآلخرين؟
........................................................................................................................................................................

. ...........................................................................................................................................................................
 6يـضــع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )xأم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة:
أ -الصدق واألمانة من آداب الحوار.
س مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عام 1440هـ.
ب -أ ُ ِّس َ
ج -من أركان الحوار :أطراف الحوار.
د -رفع الصوت ،وفرض الرأي من آداب الحوار.
هـ -ح َّرم الدين اإلسالمي التطرف والغلو.
و -تتميز المملكة العربية السعودية بوحدتها الوطنية المتماسكة.
ز -للشباب دور مهم في تحقيق الحوار.
ح -التع ُّرف على ثقافة اآلخرين ،واحترام عاداتهم مخالف للحوار.
ط -الحوار الحضاري مهم لتبادل الثقافات ،ونشر ثقافتنا الوطنية.
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7

يكتب الطلبة صفحة واح ــدة إليـضــاح أهمية الـحــوار الوطني فــي تعزيز الوحدة

الوطنية باالستفادة من العناصر اآلتية:
 -دور الملك عبدالعزيز ورجاله في تحقيق الوحدة الوطنية ،والدروس المستفادة من ذلك.

 -التالحم المجتمعي وأثره في بناء الوطن.

 -الحوار أساس لخدمة الوطن وتماسكه.
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