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 (.يناثلاة النَّبِويَّة، املستوى )ِهُج الدِّراِسيَُّة، علم السِّي املنا العنوان:

وَ  نُبَذٌة ُمختَصرة:
ُ
َه ِة لِلُُّّ ِبِ،، تُعَتبَ ُر هذه املادَّة الِعلِميَُّة تَ ْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّراِسيَّة يف اململَكة العربيَّة السُّعوديَّة امل جَّ

ُِّ ِبِدراَس ِة ِعْل ِم السِّ يَِة النَّ  ِِ ْمِ  ه ذه امل ادَّة م ا َُّ َت ، وت اري  الدَّولَ ة االس بِميَّة َبِويَّ ةوهي ُمَقسَّمٌة على ِعدَّة ُمسَتوياٍت، وِم   
 ما يلي:ِم  املباحث واملساِئِل  لثايناملسَتوى ا هتضمَّنَ  ِم  أهمِّ ماوهي ُمقسََّمٌة إىل أربَ َعة ُمسَتوياٍت، و 

اهم، وذلك م  ِخبل:  -1 ي اهلل عنهم وأِر ، اسِم كلِّ واح ِد م نهمذِكر التَّعريف باخلُلفاِء الرِاِشِدي  ِر
  ووفاتِِه. أهِم أعمالِِه،ِصفاتِه، و ، وحياتِِه، و وَنَسِبهِ 

 نشِر ِديِ  االسبِم وإعبِء كلَمِة اهلِل. يف سِبيلِ بيان ما حقَّقوه ِم  انِتصاراٍت باهَرٍة وفُتوحاٍت واِسَعٍة  -2

يحُ  -3 ِِ   .وه يف ُنصرِة هذا الدِّي ذلُ بَ  الذي دِ مدى اجُلهْ  َتو

.القاَدِة األبُّاِل الذي   أمساِء  إبرازُ  -4  ُكلِّفوا ِبقياَدة اجليوِش، وتْسِيي املعارِِك، ونقِلها إىل ساحاِت العدوِّ
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 ةي  اإلسالم   ة  لَ و  الد   يخُ تار  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 مةمقد  
 وبعد:ني، مِ األَ  دٍ حممَّ  ،اهللِ  بم على رسولِ بة والسَّ العاملني، والصَّ  هلل ر،ِّ  احلمدُ 
، والذي ةِ يدَ اجلدِ  هِ تِ عَ ب ْ ي يف طَ دائِ تِ االبْ  سِ اخلامِ  فِّ الصَّ  ،ِ ِب ُُّ (( لِ  ةيَّ بمِ االسْ  ةِ لَ وْ ي  الدَّ تارِ  تا، ))فهذا كِ 

  قوه مِ قَّ وما حَ  ،ُّالِ بْ هتم األَ وقادَ  اخللفاءِ م بِ هِ فِ يعرِ تَ  بلِ   خِ م اجمليد، مِ هِ تِ مَّ أُ  ي ِ تارِ بِ  ،ِ ِب الُُّّ  يفِ قِ ثْ نا فيه إىل ت َ فُ دَ هَ 
 م.هِ لوكِ مية على سُ وِ ه القَ ئِ بادِ ومَ  يِّ بمِ االسْ  ي ِ ر الدِّ ثَ أَ  وإبرازِ  ،ةٍ رَ باهِ  صاراتٍ انتِ 

 ايل: حو التِ على النَّ  جِ يم املنهَ قسِ تَ  وقد َتَّ 
 ، مها:نْي ل باب َ مَ ويشَ ل: األو   ي  راس  الد   لُ ص  الفَ  •

 ان، عثمان ب  عفِ  ا،ر ب  اخلُِّ مَ ، عُ  يقدِّ الصِّ  رٍ كْ دون: ) أبو بَ اشِ ل: اخللفاء الرِ البا، األوَّ  -
 ِب ب  أيب طالِ  ، علي). 

ي اهلل عنهم.دِ اشِ الرِ  اخللفاءِ  دِ هْ يف عَ  توحاتُ اين: الفُ البا، الثِ  -  ي  ِر

 هي: ،وا،ٍ بْ ة أَ عَ ل أرب َ مَ ويشَ ي: ان  ي الث  راس  الد   لُ ص  الفَ  •

ي اهلل عنهما، الوَ يَ عاوِ مُ  ة: )يَّ وِ مَ األُ  ةُ لَ وْ ل: الدَّ وَّ البا، األَ  - ك، عمر يد ب  عبد امللِ لِ ة ب  أيب سفيان ِر
 (. ب  عبد العزيز

 (. يدشِ أبو جعفر املنصور، هارون الرَّ  ة: )يَّ اسِ بِ ة العَ ولَ اين: الدَّ البا، الثِ  -

 ويب(.يُّ ي  األَ بح الدِّ ة: ) صَ يَّ وبِ يُّ ة األَ لَ وْ ث: الدَّ الِ البا، الثِ  -

 ة.يَّ يبِ لِ الصَّ  ابع: احلرو،ُ البا، الرِ  -
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  الخلفاء الراشدون:الباب األول: 
 . يقدِّ ل: أبو بكر الصِّ الفصل األوِ 
 . ا،اين: عمر ب  اخلُِّ الفصل الثِ 
 . انالث: عثمان ب  عفِ الفصل الثِ 
 . ب  أيب طالب ابع: عليِ الفصل الرِ 
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 ونَ دُ اش  الر   لفاءُ الخُ ل: الباب األو  
 تمهيد:

 :  بِّ النَّ  فاةِ   وَ مِ  نيَ مِ ف املسلِ قُ وْ مَ 
 ؟ هابُ بَ وما سَ  ،؟  بِّ النَّ  فاةُ ت وَ * مىت كانَ 
 ؟  بِّ النَّ  فاةَ ل املسلمون وَ بَ قْ ت َ * كيف اسْ 

 ؟  بِّ النَّ  فاةِ بعد وَ  رٍ كْ ف أيب بَ قِ وْ * ما مَ 
هم وأىب بعضُ  هولُ الذُّ  نيَ مِ املسلِ  أصا،َ   بُّ النَّ  وفِّ يَ ه عندما تُ ع أنَّ ابِ الرِ  فِّ الصَّ  ي ِ تارِ كم لِ تِ راسَ م يف دِ كُ بِ  رَّ مَ 

ًب:" ني قائِ مِ ب يف املسلِ َُّ خَ وَ  دِ إىل املسجِ  -  بِّ النَّ  فاةِ   وَ د مِ كَّ أَ بعد أن تَ  - رِ كْ ع أبو بَ رَ سْ ، فأَ اخلَب  يقَ صدِ تَ 
 ّٰ ُّ  ه تعاىل:ولَ ، مث تب قَ ال ميوت " ي  حَ  اهللَ  فإنَّ  اهللَ  دُ بُ عْ   كان ي َ داً قد مات، ومَ حممَّ  داً فإنَّ د حممَّ بُ عْ   كان ي َ مَ 

 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 (.144)سورة آل عمران اآلية:  َّاك يق ىق يفىف يث ىث نث

 :هِ تِ ما ألمَّ يهِ دِّ ؤَ تان ي ُ يفَ وظِ   سولِ لرَّ وقد كان لِ 
 ه.تِ مَّ عاً ألُ رِّ شَ تعاىل، ومُ  غاً ع  اهللِ لِّ ب َ كون مُ يَ لِ  ؛ي هلااليت ُأختِ  ةسالَ الرِّ  يغُ لِ بْ اًل: ت َ أوِ 
 .رِ م ع  الشَّ هُ عادُ ، وإبْ ْيِ لخَ م لِ هُ يهُ وجِ م، وتَ هِ تِ مَ لِ كَ   عُ وجَْ  ،نيَ مِ املسلِ  ةياً: إمامَ ثانِ 

 ؟ وملاذا ،؟  بِّ النَّ  ت مبوتِ هَ  انت َ نْي ت َ يفَ ظِ  الوَ نْي هات َ  * أيِ 
 .ةٍ بفَ   خِ هلا مِ  دَّ بُ  الانية ة الثِ يفَ ظِ ، والوَ  هِ ت مبوتِ هَ وىل انت َ ة األُ يفَ ظِ الوَ 

 ؟ * ملاذا
 :دونَ اش  الر   الخلفاءُ 
اهلل عنهم، وقد  يَ ِِ رَ  بب  أيب طالِ  يِ لِ ان، وعَ فِ مان ب  عَ ثْ وعُ  ،ا،عمر ب  اخلُِّ و يق، دِّ ر الصِّ كْ هم: أبو بَ 

ي اهلل عنهم كلَّ دَّ قَ  ،عاماً  نيَ بثِ م ثَ هُ ت ُ بف َ ت خِ رَّ مَ استَ    عام مِ  بإخبصٍ  نيَ مِ واملسلِ  م االسبمَ ما ُّدُ  موا فيها ِر
وا ضِ عَ  ،ي  بعدِ يني مِ املهدِ  ي َ دِ اشِ الرِ  اخللفاءِ  ةِ نَّ يت وسُ نَّ سُ م بِ عليكُ :"  سولُ قال الرَّ  ،ه ( 40ه  إىل عام 11)

 .هواب  ماجَ  ،ذيِ مِ والّتِّ  ،أبو داودأمحد، و ه أخرجَ  ذ ".واجِ النَّ عليها بِ 
 يم:فاه  مَ 
 . سولِ ع  الرَّ  ةً يابَ يا نِ نْ والدُّ  ي ِ الدِّ  ورِ مُ يف أُ  ةٌ عامَّ  ةٌ ئاسَ هي رِ  ة:خالفَ ال  

 .احلقِّ  يقِ رِ على طَ  يمُ قِ د، أي: املستَ اشِ ها: الرِ دُ فرَ : مُ ونَ اشدُ الر  
 ة.ينَ إىل املدِ  ةَ كَّ   مَ مِ   سولِ الرَّ  ةَ رَ جْ هِ  لُ ومتثِّ  ،ةيَّ اهلجرِ  ةِ نَ لسَّ لِ  زٌ مْ رَ  هـ:
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 هـ (11 - 13.) يقد  ل: أبو بكر الص  األو   لُ ص  الفَ 
 :ي  هالل  ت  اس   شاطٌ نَ 

ي اهلل عنهمدِ اشِ الرِ  اخللفاءِ  دِ هْ ء عَ دْ بِ  -  سولِ الرَّ  فاةُ ه : وَ 11  . يقدِّ ر الصِّ كْ ة أيب بَ بفَ خِ  - ي  ِر
 -  ا،ر ب  اخلُِّ مَ عُ  هادُ شْ تِ اسْ  -  ا،ر ب  اخلُِّ مَ عُ  ةُ بفَ خِ  -  رٍ كْ أيب بَ  فاةُ ه  : وَ 23 -ه  13

 . انب  عفِ  ثمانَ ة عُ بفَ خِ 
ي ب  لِ عَ  شهادُ تِ اسْ  -  بب  أيب طالِ  عليِ  ةُ بفَ خِ  -  انب  عفِ  مانَ ثْ عُ  هادُ شْ ه : استِ 40 -ه  35
 . بأيب طالِ 

 ة: يَ الِ ة التِ لَ ب ع  األسئِ ق مث أجِ بَ اقرأ ما سَ 
ي اهلل عنهمدِ اشِ الرِ  اخللفاءِ  دُ هْ * مىت بدأ عَ   ؟ ي  ِر
 ؟  سولِ الرَّ  فاةِ ني بعد وَ سلمِ لمُ لِ  ةٍ يفَ لِ ل خَ * ما اسم أوَّ 
ي اهلل عنهمدِ اشِ الرِ  ر اخللفاءِ * ما اسم آخِ   ؟ ي  ِر

 ه: دُ ل  و  ومَ   ر  ك  ة أبي بَ يفَ الخل   بُ سَ نَ 
 وُكّنِّ  ،رٍ ة أشهُ دَّ  وعِ نْي ت َ نَ سَ بِ   بِّ النَّ  ةِ دَ البعد وِ  ةَ كَّ يف مَ  دَ لِ وُ  ،يشِ رَ ي القُ مِ يْ الت َّ هو عبد اهلل ب  أيب قحافة 

 .واملعراجِ  االسراءِ  َبِ ه يف خَ قَ دَّ وصَ  ،هِ تِ سالَ يف رِ   سولِ الرَّ  يقِ دِ صْ تَ بِ  رَ ه بادَ ؛ ألنَّ يقِ دِ الصِّ بِ  بُ قَّ لَ وي ُ   رٍ كْ بأيب بَ 
 ؟ رٍ كْ أيب بَ  رِ مْ وعُ   بِّ النَّ  رِ مْ بني عُ  قُ رْ * ما الفَ 

 يم:فاه  مَ 
 ر.كْ أبو بَ : هثالمِ  ،مساء بأ،، أو أماأل  ر مِ دِّ ما صُ  ة:يَ نـ  الكُ 
 يق.دِّ : الصِّ هثال، مِ ِِ خْ لشَّ لِ  ةٌ فَ صِ  ب:قَ الل  
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 ه:حياتُ 
ِِ  على األخبقِ   أبو بكرٍ  بَّ شَ    مَ  لُ ، وهو أوَّ ةَ كَّ مَ  ياءِ   أغنِ مِ  حَ حىت أصبَ  ةِ جارَ التِّ بِ  لَ مِ وقد عَ  ،ةلَ الفا

 .(1)ة اجلنَّ بِ  ي َ رِ د املبشَّ حَ ، وأَ ةِ يف اهلجرَ   سولَ الرَّ  بَ ، وصاحَ جالِ   الرِّ م مِ أسلَ 
 ؟ ةرَ ت اهلجْ * إىل أي  كانَ 

، كما   باحبل ب  رَ كبِ   ه وتعاىل،سبحانَ  اهللِ  يلِ بِ م يف سَ هِ تاقِ يد( وإعْ بِ اء )العَ قِ األرِ  راءِ ه يف شِ أموالَ  لَ ذَ وقد بَ 
 .ه فاتِ ة حىت وَ يَّ االسبمِ  ةِ وَ عْ يف الدَّ  زٌ بارِ  رٌ وْ وكان له دَ  ،نيَ ق على احملتاجِ فِ نْ كان ي ُ 

 إضافة: 
  سولُ ه الرَّ رَ شَّ بَ  دَ   األحباش، وقَ مِ  مَ   أسلَ مَ  لُ وهو أوَّ  ، سولِ الرَّ  نُ ذِّ ؤَ هو مُ  باح ب  رَ  بلَ بِ  إنَّ 

، (1149( رقم )1/110ة ". رواه البخاري )ي يف اجلنَّ دَ بني يَ  كَ يْ لَ عْ ن َ  فِ دَ   مسعتُ إينِّ ة حيث قال:" باجلنَّ 
 (.4/1910ومسلم )
 : ةَ الفَ يه الخ  ل  وَ تَـ 

هم بينَ  شاوراتٍ وبعد مُ  ة،دَ ة بّن ساعِ يفَ قِ ع املسلمون )املهاجرون واألنصار( يف سَ مَ اجتَ   بِّ النَّ  فاةِ بعد وَ 
]الشورى:  َّٰى ين ىن ُّ  ه تعاىل:بً بقولِ مَ ؛ عَ نيَ مِ سلِ مُ للِ  ةً يفَ لِ خَ   يقدِ أيب بكر الصِّ  يارِ قوا على اختِ فَ ات َّ 

38]. 
 ؟ون ر   املهاجِ مَ  •
 ؟   األنصارمَ  •
 .رِ مْ يف األَ  رِ شاوُ د التَّ وائِ   فَ مِ  ةً دَ  فائِ نيِّ ب َ  •
 ؟ نيمِ سلِ لمُ لِ  ةً يفَ لِ خَ  أيب بكر  يارِ مون على اختِ املسلِ  قَ فَ ملاذا ات َّ  •

 ه:أعمال   أهم  
 : دٍ يْ ب  زَ  ةَ أسامَ  شِ يْ جَ  إرسالُ  -أ

الذي   وهو اجليشُ   دٍ يْ ب  زَ  ةَ أسامَ  شِ يْ إرسال جَ  ةَ بفَ اخلِ  يهِ لِّ وَ بعد ت َ   به أبو بكر قامَ  لٍ مَ ل عَ كان أوَّ 
 راً.صِ تَ نْ هذا اجليش مُ  وقد عادَ  ،امِ الشِ  بدِ يف بِ  ومِ الرُّ  تالِ قِ لِ  هِ وفاتِ  لِ يْ ب َ ه ق ُ زَ هَّ قد جَ   سولُ كان الرَّ 

 ي :دِّ املرتَ  تالُ قِ  -،

                                      

اح، يدة ب  اجلرِ بَ أبو عُ  ب  أيب طالب، و عليِ و ، انا،، عثمان ب  عفِ يق، عمر ب  اخلُِّ دِ بكر الصِّ ة هم: أبو رون باجلنَّ رة املبشَّ ( العشَ 1
ي اهلل عنهم. و،فوْ مح  ب  عَ عبد الرِ و  ،اصسعد ب  أيب وقِ و ام، بي ب  العوِ الزُّ و ، اهللِ  يدِ بَ ة ب  عُ طلحَ و   سعيد ب  زيد ِر
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 ضُ عْ ع الب َ نَ ، وامت َ (2) ةَ وَّ ب ُ النُّ  ضُ عْ عى الب َ كما ادَّ   ،ة ع  االسبميَّ ربِ العَ  لِ بائِ القَ  ت بعضُ دَّ ارتَ   بِّ النَّ  بعد وفاةِ 
ي عِ دَّ على مُ  ضاءُ القَ  ، وتَّ عوا إىل االسبمِ جَ حىت رَ   يقدِ الصِّ  رٍ كْ م أبو بَ هُ لَ فقات َ ، (3) كاةِ الزَّ  عِ فْ ع  دَ  راآلخَ 
 .ةِ وَّ ب ُ النُّ 

 فاهيم: مَ 
 .ر بعد االسبمِ فْ جوع إىل الكُ الرُّ  ة:د  الر  
 تعاىل.   اهللِ مِ  لٌ رسَ مُ  ب  ه نَ م أنَّ عُ زْ الذي ي َ  :ة  و  بُـ ي الن  ع  د  مُ 

 ة:إضافَ 
 ةِ لَ وْ الدَّ  دِ وارِ د مَ حَ وأَ  ،مهِ يائِ أغنِ  ني يف أموالِ مِ املسلِ  راءِ قَ فُ وهي لِ  ،االسبمِ  أركانِ  دُ كاة: الزكاة أحَ الزَّ  ةُ مَ كْ حِ 

 هم.نَ ي ْ ب َ  لِ كافُ التَّ  يقِ ة يف حتقِ مَ املسلِ 
  ني مِ فِ عَ ضْ املستَ  حبقِّ  اً فافخْ واستِ  ي ِ الدِّ   ِ كْ ُر بِ  اً نأو هتاوُ  ،جوهباوُ  ضِ رْ فَ لِ  اً ودحُ جُ ا كاة إمِ الزَّ  ناع م  أداءِ واالمتِ 

 نيَ احملتاجِ  حلقِّ  ة وإلغاءٌ رَ صادَ ومُ  قراءِ لفُ لِ  يسٌ كرِ ها تَ يف أدائِ  نَ هاوُ التَّ  أنَّ  كَّ ة، وال شَ يَ صِ عْ م مَ هِ واملساكني وغيِ  قراءِ الفُ 
 ة.يلِ اجللِ  دِ   املقاصِ ع مِ ِر ما شُ يقاً لِ حتقِ  الزكاةَ  عَ نَ   مَ على مَ  ت احلر،ُ عَ رِ شُ ة، ولذا مَّ األُ    أفرادِ مِ 

  

                                      

 وغيهم. ،يِ دِ سَ ة األَ طلحَ و ي، سِ نْ د العَ األسوَ و ا،، ذِ ة الكَ مَ لِ يْ سَ مُ  :( مثل2

 كاة.ة الزَّ مَ كْ حِ  :نوانعُ املربع بِ  :( انظر3
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 ي .دِّ املرتَ  تالِ قِ لِ  ة اجليوشِ يادَ قِ   م أبو بكرد إليهِ ني الذي  أسنَ مِ املسلِ  ةِ   قادَ ني مِ ذكر اثنَ * اُ 
 إضافة:
بعد  رَ فَ   كَ هلم فيه، فمَ  ال إكراهَ  ةٍ يَ واعِ وطَ  ب  ع  حُ نون ؤمِ مُ  ، هِ سولِ ورَ  اهللِ  رِ ألمْ  مونَ لِ سْ تَ سْ مُ  املسلمونَ 

 يقِ صدِ بعد التَّ   هِ سولِ ورَ  اهللِ  أمرَ  رٌ كِ نْ ة، مُ بادَ وهي العِ  ،هِ قِ لْ   خَ ة مِ على الغايَ  ضٌ ّتَِ عْ مُ  َتد  رْ ه بذلك مُ ه فإنَّ إسبمِ 
 بكِ   هَ وال ُّفى ما يف ذلك مِ  ،هاتورِ دسْ لِ  رِ كُّ نَ الت َّ و  ةِ مَّ األُ  ظامِ ع  نِ  ه تعّن اخلروجَ تُ دَّ ، ورِ يمِ سلِ والتَّ  واالقرارِ 
 بهاتِ وهتم واليقني جببء الشُّ عْ ودَ  ،مهِ تِ تابَ بعد إمهاهلم الستِ  ي َ دِّ املرتَ  تالُ قِ  عَ ِر م، لذا شُ هِ فِّ صَ  يقِ فرِ وتَ  نيَ مِ املسلِ 
م هِ رارِ قْ يف استِ  نيَ مِ املسلِ  ظاً حلقِّ فْ مث حِ  ، هِ ورسولِ  اهللِ  ظاً حلقِّ فْ وحِ  ،ةِ دَّ راً ع  الرِّ جْ زَ  ؛معليهِ  ةِ ة احلجَّ وإقامَ  ،معنهُ 
 هتم.عادَ وسَ 

 مي: رِ الكَ  رآنِ القُ  عُ جَْ  -ج
 رو،ِ يف حُ تعاىل  اهللِ  تا،ِ كِ   ةِ ظَ فَ   حَ مِ  يٍ ثِ كَ   شهادِ تِ الكرمي بعد اسْ رآن القُ  جبمعِ   يقدِ ر الصِّ كْ أبو بَ  رَ أمَ 

 ياع.  الضَّ وفاً عليه مِ خَ  ؛ةدَّ الرِّ 
 .[9]احلجر:  َّنن من زن رن مم ام يل ُّ  :تعاىل قال

 ؟ رميةة الكَ هذه اآليَ  لُّ دُ * على ماذا تَ 
 ؟ الكرمي رآنِ ة القُ راءَ عند قِ ى هبا لَّ حَ تَ ب أن ن َ اليت يِ  * ما اآلدا،ُ 

 ام:والشِ  راقِ العِ  حِ تْ ة ف َ دايَ بِ  -د
 اجليوشَ  -  - يَّ فسَ  ،امِ والشِ  راقِ العِ  بدِ ة يف بِ يَّ توحات االسبمِ يق الفُ دِ الصِّ   أيب بكر دِ هْ ت يف عَ أَ دَ بَ 

 4ها حِ تْ فَ لِ 
 :هُ فاتُ ص  
 منها: ،ةيدَ فات احلمِ   الصِّ ديد مِ بالعَ   يقدِ ف أبو بكر الصِّ صَ اتَّ 
 مية.زِ ة العَ وَّ ق ُ  -1
ُِ التَّ  -2  ع.وا
 ة.جاعَ الشَّ  -3
 ني.واملساكِ  قراءِ ف على الفُ ُّْ العَ  -4
 م.رَ والكَ  ُّاءُ والعَ  لُ ذْ البَ  -5

                                      

 تا،.  هذا الكِ اين مِ يل يف البا، الثِ فصِ التَّ يث عنها بِ يأيت احلدِ ( سَ 4



 11 

 : هفاتُ وَ 
ي اهلل عنها جبِ شَ عائِ  نيَ نِ املؤمِ  أمِّ  ةِ رَ جْ يف حُ   َ فِ ، ودُ (ه 13)ويف يف عام وتُ   أبو بكرٍ  ضَ رِ مَ  َقِب  وارِ ة ِر

 ون عاماً.تُّ وسِ  ةٌ بثَ ه ثَ رُ مْ وعُ   بِّ النَّ 
 ؟ رٍ كْ أيب بَ  ةِ بفَ ت خِ رَّ مَ استَ  ةً * كم سنَ 

ي اهلل عنها ةَ شَ عائِ  دُ   والِ * مَ   ؟ ِر
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 األسئلة:
 : تَ سْ رَ ا دَ ة مِ بَ ناسِ مُ  ماتٍ لِ كَ الية بِ راغات التِ الفَ  ل: أكمِ 1س
 .......... ي َ دِ اشِ الرِ  اخللفاءِ  لُ وأوَّ  ،...........عاماً ةَ دَّ ة مُ دَ اشِ ة الرِ ت اخلبفَ رَّ مَ استَ  (أ

ِِ  على األخبقِ   يقدِّ الصِّ  أبو بكرٍ  بَّ شَ   (،  منها: ........و.......و............ة، لَ الفا
 ؟ نيمِ سلِ لمُ لِ  ةً يفَ لِ يق خَ دِّ الصِّ   يار أيب بكراختِ  : كيف تَّ 2س
 ة:ئَ ة اخلاطِ بارَ العِ  ( أمامَ ة ) بمَ وعَ  ،ةيحَ حِ ة الصَّ بارَ العِ  ( أمامَ  ✓ة ) بمَ ع عَ َِ : 3س
 )    (.    هورٍ ة شُ دَّ  وعِ نْي ت َ نَ سَ بِ   النب ةِ الدَ بعد وِ   يقدِّ د أبو بكر الصِّ لِ وُ  -1
 )    (.                       ي َ دِ املرتَ  تالِ قِ ة بِ حابَ الصَّ   يقدِّ الصِّ  كرٍ ر أبو بَ أمَ  -2
 )    (.                             (ه 14)يف عام   يقدِ الصِّ  ويف أبو بكرٍ تُ  -3
 ما يأيت:ب لِ بَ ر السَّ ذكُ ا -4س
 . يقدِ الصِّ بِ  رٍ كْ يب أيب بَ قِ لْ ت َ  (أ

 لقرآن الكرمي.لِ   يقدِّ الصِّ  جع أيب بكرٍ   (،
بعد   يقدِ هبا أبو بكر الصِّ  اليت قامَ  عمالِ األَ  لِ   أوَّ مِ   ب  زيد ةَ أسامَ  شِ يْ جَ  يُعد إرسالُ  ): 5س

َِ  .( هتِ خبفِ   ا يأيت:ب عمِ ، أجِ ناه ع  هذا اجليشِ رسْ ء ما دَ وْ على 
 يق ؟دِّ الصِّ  ل أيب بكرٍ بْ ق َ   ة ب  زيدسامَ أُ  جيشَ  دَّ عَ   الذي أَ مَ  (أ

 ؟ يق دِ الصِّ  ة أيب بكرٍ بفَ قبل خِ  هذا اجليشِ  ف إرسالُ ملاذا توقَّ   (،
 ؟  ةأسامَ  شُ يْ جَ  رجَ   أي  خَ مِ   (ج
 ؟ ة هذا اجليشِ هَ أي  كانت وجِ   (د

 ؟ ع هذا اجليشجَ رَ  ةٍ يجَ تِ نَ  بأيِ ه ( 
 (.يق دِّ الصِّ  رٍ كْ أيب بَ  دِ هْ رمي يف عَ الكَ  رآنِ القُ  عُ جَْ  تَّ  : )6س

 َِ  ا يأيت: ب عمِ  ذلك أجِ وءِ على 
 مي.رِ الكَ  رآنَ ه وتعاىل القُ سبحانَ  اهللِ  ظِ فْ على حِ  لُّ دُ ة تَ يَّ رآنِ قُ  ةً آيَ ذكر اُ  (أ

ي اهلل عنهموالصَّ  ه أبو بكربِ  ل الذي قامَ مَ يف هذا العَ   رأيكَ نيِّ ب َ   (،  ؟ حابة ِر
 ؟ الكرمي رآنِ ة القُ راءَ ه عند قِ راعاتُ ب علينا مُ ما الواجِ   (ج
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 نشاط:
 ةٌ يقَ ث  وَ 
 يها:لِ ة اليت تَ لَ ب ع  األسئِ وأجِ ية، ة اآلتِ يقَ ثِ قرأ الوَ ا -1

؟ قال أبو بكر: أنا، قال:  ماً صائِ  مَ وْ م الي َ كُ نْ ح مِ بَ صْ   أَ مَ  ": قال رسول اهللقال:   ع  أيب هريرة
؟ قال أبو بكر : أنا،  يضاً رِ نكم اليوم مَ مِ    عادَ ؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمَ  يناً كِ سْ مِ  اليومَ  َعمَ م أطَ نكُ   مِ فمَ 

 (.2/713رواه مسلم ) ة ".اجلنَّ  لَ خَ  دَ إاِل    يف امرئٍ عْ مَ تَ ما اجْ  ": اهلل رسولُ فقال 
 ؟ ِِ ت يف النَّ دَ رَ احلميدة اليت وَ  ما اخلصالُ  -1
 ؟ عٍ وُّ َُّ أم تَ  ةٍ يضَ رِ فَ  مَ وْ صَ  يام أيب بكر هل كان صِ  -2
 ؟ ني  املسكِ مَ  -3
 ؟ نيِ كِ بنا حنو املسْ ما واجِ  -4
 ؟ املريضِ  ةِ يارَ عند زِ باعها ب اتِّ اليت يِ  ما اآلدا،ُ  -5
 ؟ هايقَ ُّبِ لنا تَ حاوَ  ِِّ يف النَّ  ةِ دَ الوارِ  اخلصالِ  أيِ  -6
 ايل:ل التِ ل اجلدوَ أكمِ  -2

 ه إليهج  كان الذي توَ المَ  لق منهكان الذي انطَ المَ  دالقائ   اسمُ  م
 ُعمان ..................   حذيفة ب  حمص  1
 ................ املدينة املنورة  خالد ب  سعيد 2
 اليمامة ..................  خالد ب  الوليد 3
 ................ ..................  العبء ب  احلضرمي 4
 ................ املدينة املنورة   عمرو ب  العاص 5
 ................ .................  املهاجر ب  أيب أمية 6
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 هـ  (13- 23) ابط  بن الخَ  رُ مَ عُ  اني:ل الث  ص  الفَ 
 :هدُ ل  و  ه ومَ بُ سَ نَ 

، يكىن ةً نَ ة سَ شرَ بث عَ ثَ بِ   سولِ الرَّ  يبدِ ة بعد مِ مبكَّ  دَ لِ ي، وُ شِ رَ القُ  يِ وِ دَ يل العَ ا، ب  نُ فَ ر ب  اخلُِّ مَ هو عُ 
 .(5)وق الفارُ ب بِ قَّ لَ وي ُ  ،ِفْ أبا حَ 

 ؟  ا، ب  اخلُِّ  عمرُ  دَ لِ وُ  ةٍ نَ سَ  * يف أيِ 
 :هُ ياتُ حَ 
 اهللُ  جا،َ تَ فاسْ  ،إلسبمِ لِ  رَ مَ ي عُ دِ هْ ه وتعاىل أن ي َ اهلل سبحانَ   بُّ عا النَّ لذلك دَ  ،ةِ جاعَ والشَّ  ةِ وَّ القُ ر بِ هَ اشت َ 

 .االسبمِ  نِ أْ شَ  عِ فْ يف رَ  يٌ بِ كَ   رٌ أث َ  هِ ، وكان السبمِ واتٍ نَ سَ  خبمسِ  ةِ اهلجرَ  لَ بْ ق َ  (6)ملَ ه فأسْ يِّ بِ نَ  ةِ وَ عْ دَ لِ 
، وهو مورِ   األُ مِ  يٍ ثِ ه يف كَ يُ شِ تَ سْ يَ   سولُ ه، وكان الرَّ زواتِ معه غَ  دَ هِ ه، وشَ بعد إسبمِ   سولَ الرَّ  بَ حِ صَ 

 ة.اجلنَّ بِ  ي َ رِ شَّ د املبَ حَ أَ 
 :ةَ يه الخالفَ ل  وَ تَـ 

 ،هِ فاتِ ة بعد وَ بني املسلمني على اخلبفَ  زاعٍ نِ  قوعِ   وُ مِ  - هِِ رَ وهو يف مَ  -  يقدِّ أبو بكر الصِّ  خافَ 
ي اهلل عنهم يف اختِ  ةَ حابَ الصَّ  شارَ فاستَ   ،ةُ عَ ي ْ ت الب َ مَّ قوا، وتَ وافَ فَ  نيَ مِ سلِ لمُ لِ  ةً يفَ لِ خَ   ا،ب  اخلُِّ  رَ مَ عُ  يارِ ِر
 .بذلك يَ   مسِّ ل مَ وَّ أَ   ب  اخلُّا، وكان عمرُ  ،نينِ املؤمِ  يِ أمِ بِ  يَ ومسِّ 

 ه:أعمالُ 
 .(7) رَ صْ ام، ومِ ، والشِ سَ ، وفارِ راقَ العِ  حَ فتَ  -1

 م.رَّ احملر هْ ه شَ تَ داي َ ل بِ عَ جَ وَ  ،ونمُ ه املسلِ بِ  خَ رِّ ؤَ ي ُ لِ  يَّ اهلجرِ  ي َ ارِ التِ  عَ َِ   وَ ل مَ أوَّ  -2

 ؟ ة هناة املقصودَ * ما اهلجرَ 
 .يبِ تِ الّتَّ ة بِ يَّ ر اهلجرِ د األشهُ دِّ عَ * 

 ؟ ةيَّ بوِ النَّ  ةِ ضى حىت اآلن على اهلجرَ * كم عاماً مَ 
 بً.يْ س لَ سَ العَ  ظامَ ل نِ   أدخَ ل مَ أوَّ  -3

 .(9) اخلراجِ  يوانُ ودِ  ،(8) دِ اجلنْ  يوانُ وهي دِ  ،يف االسبمِ  ي َ واوِ الدَّ  نَ وَّ   دَ ل مَ أوَّ  -4

                                      

 ل.الباطِ و  ق بني احلقِّ ه فرَّ وق: ألنَّ ( الفارُ 5

 .،ِ ِب على الُُّّ  ، اب  اخلُِّ  عمرَ  ة إسبمِ صَّ رد قِ سْ م أن يَ ( على املعلِّ 6

   هذا الكتا،.اين مِ ( سيأيت احلديث عنها يف البا، الثِ 7

 .البا، الثِاين ِم  هذا الكتا،ه يف عريف بِ ( سيأيت التَّ 8
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 .رَ صْ سُّاط يف مِ ة الفُ ينَ دِ ومَ  ،راقة يف العِ رَ صْ ة والبَ وفَ يت الكُ ينَ دِ مَ  ناءُ ه بِ يف عهدِ  تَّ  -5

 إضافة:
 . اصقِ ب  أيب وَ  دُ عْ سَ ها َُّّ ، واختَ راتِ الفُ  ع على هنرِ قَ : ت َ ةوفَ الكُ 
 وان.زْ ة ب  غَ بَ تْ عُ  :ناها، وبَ راقِ العِ  نو،ِ ع يف جَ قَ ت َ  ة:رَ ص  البَ 
ياً، ة حالِ رَ سط القاهِ ه، وهي وَ تِ مَ يْ خَ  كانَ مَ   و ب  العاصِ عمرُ  :ناها، وبَ يلِ النِّ  ع على هنرِ قَ : ت َ طاطس  الفُ 

 .ومِ اليَ ه حىت ل امسَ زال حيمِ ياً بامسه، وال يَ كبِ   اً عوبىن هبا جامِ 
 يم:فاه  مَ 

 .ةِ اعَ على الُِّ  هِ وحنوِ  االمامِ  ةُ دَ عاهَ هي مُ  ة:عَ يـ  البَـ 
 بً.يْ لَ  ةُ وهي احلراسَ  ،ةِ سَّ العَ ومون بِ قُ الذي  ي َ  جالُ : هم الرِّ سسَ العَ 
 .َّت ف ْ ل أو الدَّ جِ وتعّن السِّ  ،يوان: جع دِ ينواو  الد  
 يا.نْ الدُّ م بِ ق املسلِ لُّ عَ م ت َ دَ عَ  د:ه  الز  
 ه: فاتُ ص  
 .هِ تِ يَ   سِ ق مِ بَ ما سَ  بلِ   خِ مِ   ب  اخلُّا، عمرَ  فاتِ صِ   بعضَ نيِّ ب َ * 
 منها: ،ةِ يدَ احلمِ  فاتِ   الصِّ يد مِ دِ العَ بِ   ا،ر ب  اخلُِّ مَ ف عُ اتصَّ 
 ة.جاعَ الشَّ  -1

 ة.اجلرأَ  -2

 .ل احلقِّ وْ ق َ  -3

 نيا.هد يف الدُّ الزُّ  -4

 .اسِ ل بني النِ دْ العَ  -5

ُِ التَّ  -6  ع.وا

 : هوفاتُ 
، يِ ة اجملوسِ ؤَ ؤلُ أيب لُ ويعرف بِ  ،امسه فيوز ،رٍ كافِ   ي  سِ فارِ  ملوكٍ  دِ ُّعوناً على يَ مَ  (ه 23)ة سنَ   دهِ شْ استُ 

 لٌ جُ لّن رَ تُ قْ مل ي َ  إذْ  هللِ  احلمدُ ِي، فقال:" ة اجملوسِ ؤلؤَ ه أبو لُ أنَّ له: بِ  يلَ قِ  ،هنَ عَ   طَ عمَّ  ر مَ ل عُ أَ وعندما سَ 

                                                                                                                           

 .البا، الثِاين ِم  هذا الكتا،ه يف عريف بِ ( سيأيت التَّ 9
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ي اهلل عنها إىل جِ شَ عائِ  نيَ نِ املؤمِ  أمِ  ةِ رَ جْ يف حُ   َ فِ ، ودُ  "هللِ  دَ جَ سَ  وقد  ، رِ كْ وأيب بَ   بِّ النَّ قَ ْبِ  وارِ ة ِر
 ر.هُ شْ ة أَ تَّ وسِ  نيَ نِ ر سِ شْ ه عَ تُ بف َ ت خِ رَّ مَ استَ 

ي اهلل عنهما رُ مَ ة عُ يفَ واخللِ  رٍ كْ ة أيب بَ يفَ فاة اخللِ ت وَ * أي  كانَ   ؟ ِر
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 ة:لَ األسئ  
 ست:رَ ا دَ ة مِ بَ ناسِ مُ  ماتٍ لِ كَ بِ  اليةالتِ  راغاتِ ل الفَ : أكمِ 1س
 ب .........  سولِ الرَّ  يبدِ بعد مِ  دَ لِ وُ ب ...............وَ   ب  اخلُّا،  عمرُ ُيكىِن  -أ

 لَ   أدخَ ل مَ وَّ وأَ  ،................اهلجريعَ َِ   وَ ل مَ وَّ أَ   ا،ب  اخلُِّ  عمرُ  دُّ عَ ي ُ  -،
 .بً يْ ............. لَ ظامَ نِ 

 ؟ ةَ اخلبفَ   ا،اخلُِّ  ب  رمَ وىل عُ : كيف تَ 2س
 اً:ُِّ ها خَ ع حتتَ َِ ، و نْي سَ وْ   بني القَ مِ  ةَ يحَ حِ الصَّ  ةَ  االجابَ خَّت : ا3س
 (. بجَ م، رَ فر، حمرَّ ر: ) صَ هْ ة شَ يَّ ة اهلجرِ نَ ة السَّ دايَ بِ  -أ

 وات.نَ ( سَ  مان، بثَ تِ سِ س، بِ خبمْ  : )ةِ اهلجرَ  قبلَ   ا،م عمر ب  اخلُِّ أسلَ  -،

 :  ا،ر ب  اخلُِّ مَ بعد عُ  ةَ ويل اخلبفَ تَ  -ج

 (.  ان، عثمان ب  عفِ  ية ب  أيب سفيان، معاوِ  ب  أيب طالب عليِ  )
 األعمالِ  مَّ ز أهَ رِ بْ أَ  :ةِ بارَ ه العِ هذِ  بلِ   خِ مِ  .( ةً يلَ لِ ماالً جَ أعَ   ر ب  اخلُّا،مَ ة عُ بفَ ت خِ مشلَ  : )4س

 . ا،ر ب  اخلُِّ مَ اليت قام هبا عُ 
 ؟ب  اخلُّا،  ز هبا عمرُ متيَّ فات اليت ذكر الصِّ : اُ 5س
 ا يأيت:ب عمِ جِ : أَ 6س
 ...............و...........  عمرَ  دِ هْ ت يف عَ يَ نِ اليت بُ  نِ   املدُ مِ  -أ

 . ا،ر ب  اخلُِّ مَ ة عُ يفَ هبا اخللِ  دَ لِ ة اليت وُ ينَ املدِ  ما هي -،

 ايل:اجلدول التِ ة بِ يَّ ر اهلجرِ هُ ل األشْ : أكمِ 7س
 رُ هُ ش  األَ 
 ةُ ي  ر  ج  اله  

  جادى اآلخرة   لربيع األوِ   محمرَّ 
  ذو القعدة   شعبان

 
 شاط:نَ 

مبا  ةِ صَّ لك القِ ب ع  تِ تُ كْ ه، مث أَ إسبمِ  ةِ صَّ ع  قِ   ا،ر ب  اخلُِّ مَ ة عُ يَ سِ  بِ تُ كُ   دِ حَ ث يف أَ أحبَ  -1
 .رٍ ُُّ سْ ة أَ رَ شَ يد ع  عَ زِ ال يَ 

 احلمدُ :"يِ ة اجملوسِ ؤَ ؤلَ أبو لُ  لِ بَ   قِ مِ  هِ نَ عْ بعد طَ   ب  اخلُّا، عمرَ  لَ وْ ق َ  ،ِ ِب م مع الُُّّ لِّ ش املعَ ناقِ يُ  -2
 . هلل "دَ جَ سَ  لٌ جُ  رَ لِّن تُ قْ مل ي َ  إذْ  هللِ 
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 هـ (23-35.) انف  بن عَ  ثمانُ ث: عُ ال  الث   لُ ص  الفَ 
 :هَ دُ ل  و  ه ومَ بُ سَ نَ 

 :هتُ يَ ن ْ وات، كُ نَ سَ  خبمسِ   سولِ الرَّ  يبدِ بعد مِ  دَ لِ ، وُ يِ شِ رَ القُ  يِ وِ ان ب  أيب العاص األمَ ب  عفِ  هو عثمانُ 
 كلثوم.  ه أمَ تَ ه ابنَ جَ وَّ ت زَ يَ وفِ ا تُ ة، فلمِ يَّ ق َ ه رُ تَ نَ ه اب ْ جَ وَّ زَ   بَّ النَّ   ؛ ألنَّ يْ ورَ ي النُّ ذِ ب بِ قَّ لَ )أبو عمرو(، وي ُ 

 ه: حياتُ 
ر ة، وهاجَ اجلنَّ ري  بِ د املبشَّ ، وأحَ  سولِ الرَّ  دِ هْ ي يف عَ حْ الوَ  ا،ِ كتِ   دُ ، وأحَ ني إىل االسبمِ قِ ابِ   السِ كان مِ 

 .نْي ت َ اهلجرَ 
 ؟ * ما مها اهلجرتان

ك يف جيع واشّتَ  ،)غزوة تبوك( ةِ رَ سْ العُ  شِ يْ جَ  يزِ كاملشاركة يف جتهِ   ،اهللِ  يلِ بِ ه يف سَ   أموالِ مِ  يَ ثِ ق الكَ نفَ وأَ 
 .(10)ر دْ ة بَ وَ زْ عدا غَ   سولِ وات مع الرَّ زَ الغَ 

 :ةَ الفَ يه الخ  ل  و  تَ 
ري  شَّ املبَ  ةِ رَ شَ   العَ مِ  (11) نيَ الباقِ  ةِ تَّ يف السِّ  ةِ اخلبفَ  لِ عْ عا إىل جَ قد دَ  هِ فاتِ وَ  قبلَ   ا،ب  اخلُِّ  كان عمرُ 

 .ةِ بفَ لخِ لِ   انب  عفِ  عثمانَ  يارِ فقوا على اختِ م، واتَّ هُ شاوروا فيما بين َ وتَ  ةُ تَّ ع السِّ مَ ه اجتَ فاتِ ة، وبعد وَ اجلنَّ بِ 
 يم: فاه  مَ 

 . سولِ على الرَّ  رآنِ   القُ ل مِ زِ نْ ما ي َ  بونَ كتُ ي  يَ هم الذِ  ي:ح  اب الوَ ُكت  
 ه: أعمال   م  هَ أَ 

 .12ة وبَ بد النِ ية )تونس( وبِ ح إفريقِ فتَ   -1

 ميِ رِ الكَ  رآنِ القُ  ةِ راءَ يف قِ  نيَ مِ املسلِ  بفِ   اختِ مِ  يَ شِ ه خَ ؛ ألنَّ دٍ واحِ  فٍ حَ صْ الكرمي يف مُ  رآنِ القُ  ةُ كتاب   -2
 فِ حَ باملصْ  فَ وُعرِ  ،دانِ لْ لب ُ خاً منه لِ سَ نُ  لَ وأرسَ  ،توحاتِ ة الفُ يجَ تِ ة نَ يَّ االسبمِ  ةِ لَ وْ الدَّ  ةِ عَ ق ْ رُ  ساعِ اتِّ  بِ بَ سَ بِ 
 .(13)ماين ثْ العُ 

 مي.رِ ه الكَ تابِ كِ تعاىل لِ  اهللِ  ظِ فْ على حِ  لُّ دُ ة الكرمية اليت تَ ذكر اآليَ * اُ 

                                      

ي اهلل عنها.يَّ ق َ ه رُ تِ جَ وْ زَ  يضِ رِ مْ تَ غاله بِ ( النشِ 10  ة ِر

مح  ب  عوف عبد الرَّ و سعد ب  أيب وقاص، و ام، بي ب  العوِ الزُّ و ، اهللِ  يدِ بَ طلحة ب  عُ و ب، ب  أيب طالِ  عليِ و ان، ( عثمان ب  عفِ 11
ي اهلل عنهم.  ِر

 تا،.  هذا الكِ يث عنها يف البا، الثاين مِ م احلدِ تِ يَ ودان، وسَ ة مشال السُّ وبَ بد النَّ ع بِ قَ ( ت َ 12

 ة.يَّ االسبمِ  بدِ على البِ  هيعِ وزِ يف، وتَ رِ الشَّ  فِ ة املصحَ باعَ ة يف طِ يَّ عودِ ة السُّ يَّ بِ اململكة العرَ ة كومَ حُ  هودِ م إىل جُ لِّ ي املعَ شِ ( يُ 13
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 ني.املصلِّ  جبموعِ  بعد أن ِاقَ  (14)ي وِّ ب َ د النَّ واملسجِ  د احلرامِ ة املسجِ عَ وسِ تَ  -3
 صفاته:

 منها: ،ةيدَ احلمِ  فاتِ   الصِّ مِ  يدِ دِ العَ بِ   انثمان ب  عفِ ف عُ صَ اتَّ 
 ُّاء.ل والعَ ذْ م والبَ رَ الكَ   -1

 .عِ بْ الَُّّ  نيُ م ولِ لْ احلِ   -2

 ة.فَ الصِّ  هِ ر هبذِ هَ ، وقد اشت َ احلياءُ   -3

 ة: يقَ ث  وَ 
 يها:لِ اليت تَ  ةلَ ب ع  األسئِ ة، وأجِ يَ ة اآلتِ يقَ ثِ اقرأ الوَ 
 .(1866/4رواه مسلم ) ة ".كَ ي منه املبئِ حِ تَ سْ تَ  لٍ جُ   رَ ي مِ حِ أال أستَ  :" سولُ قال الرَّ 

َِ  ثمانَ عُ  لِ ضْ يف فَ  لُ وْ ل هذا القَ زَ ن َ   ح ما يأيت:ِِّ وَ  ذلك، وءِ ، على 
 ؟ ولِ   هذا القَ املقصود مِ ما  -1

 ؟ا ز فيهرَ ة اليت ب َ فَ الصِّ  -2

 ؟ ةِ فَ هذه الصِّ  لِ ضْ على فَ  لُّ دُ ديثاً يَ حَ  -3

 ؟ ةِ فَ الصِّ  هِ م هبذِ ك املسلِ يف متسِ  رأُيك -4

 : هوفاتُ 
ه )اثنا تِ بفَ ة خِ دَّ ومُ  ،عاماً  (82)وعمره  (،ه 35)عام  ة النَّبوِيَّةِ ينَ املدِ بِ   انب  عفِ  د عثمانُ شهِ تُ سْ أُ 
 ر( عاماً.شَ عَ 

  

                                      

 .نْي يفَ رِ  الشَّ نْي مَ ة احلرَ عَ وسِ ة يف تَ يَّ عودِ ة السُّ يَّ ة اململكة العربِ حكومَ  هودِ م إىل جُ لِّ ي املعَ شِ ( يُ 14
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 ة:لَ األسئ  
 ؟  ثمانُ ة عُ يفَ ب اخللِ سَ : ما نَ 1س
 ما يأيت:لِ  ببَ : ما السَّ 2س
  .يْ ورَ ي النُّ ذِ بِ   انب  عفِ  ثمانَ يب عُ قِ لْ ت َ  -أ

 .دٍ واحِ  فٍ حَ صْ يف مُ   انب  عفِ  كتا، القرآن الكرمي يف عهد عثمانَ  -،

 .يِ وِ بَ د النَّ جِ سْ لمَ لِ   انب  عفِ  ثمانَ ة عُ عَ وسِ تَ  -ج

 :طِ ها خَ مات اليت حتتَ لِ ح الكَ حِّ صَ : 3س
 .دحُ أُ ة وَ زْ عدا غَ  زواتيف جيع الغَ   انب  عفِ  ك عثمانُ اشّتَ  -أ

 . يقدِّ الصِّ  رٍ كْ أيب بَ ة بعد اخلبفَ   انب  عفِ  وىل عثمانُ تَ  -،

 عاماً.  17 مان ب  عفانثْ ة عُ بفَ ة خِ دَّ مُ  -ت

 ؟ نيَ مِ سلِ لمُ لِ  ةً يفَ لِ خَ   انب  عفِ  ثمانَ يار عُ اختِ  : كيف تَّ 4س
 ؟ وملاذا ،؟  انر هبا عثمان ب  عفِ هَ اليت اشت َ  ة احلياءِ فَ ك يف صِ : ما رأيُ 5س
ظ فْ م حِ يتَ لِ   انثمان ب  عفِ ة عُ يفَ واخللِ   يقدِ الصِّ  أبو بكرٍ  ةُ يفَ اخللِ  هُ لَ مَ بني ما عَ  رقُ : ما الفَ 6س
 ؟ رميالكَ  رآنِ القُ 

 نشاط:
 شَ يْ جَ  زَ هَّ   جَ مَ :"  وقال . رها عثمانفَ فحَ  ة "،ه اجلنَّ ه فلَ ومَ ر رُ ئْ ر بِ   حيفِ مَ  :" سولقال الرَّ  -

َِ  .(3/1351رواه البخاري ) . ه عثمانزَ هَّ فجَ  "، ةه اجلنَّ فلَ  ةِ رَ سْ العُ   هذا: ءِ وْ على 

 ؟  انب  عفِ  عثمانَ   بُّ ر النَّ شَّ مباذا بَ  -أ

 ؟ ةقودنا إىل اجلنَّ تَ هبا لِ  قومَ ب أن نَ اليت يِ  ما األعمالُ   -،
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 هـ (35 - 40.) ببن أبي طال   ابع: علي  ل الر  ص  الفَ 
 ه:دُ ل  و  ه ومَ بُ نسَ 

  سولِ الرَّ  يبدِ بعد مِ  دَ لِ  ، وُ أبو احلسَ  :تهيَ ن ْ ي، كُ رشِ لب اهلامشي القُ ب ب  عبد املَُّّ ب  أيب طالِ  هو عليِ 
ي اهلل عنها.مَ ه فاطِ تَ ج ابنَ وَّ زَ ، وت َ  سولِ الرَّ  مِّ ، اب  عَ ةً نَ سَ  نيَ بثِ ثَ بِ   ة ِر

 ه:ياتُ حَ 
   سولُ الرَّ  ثَ عِ ا بُ مِ ه، ولَ دى هبديِ ه، واهتَ مِ لْ   عِ ل مِ هفنَ ؛  سولِ الرَّ  تِ يْ يف ب َ   ب  أيب طالب  عليِ ىبَّ رَ ت َ 

 داءً ه فِ سَ فْ ن َ  مَ دَّ ، وقد قَ هِ رِ مُ   عُ ة مِ شرَ ة عَ ثَ الِ وهو دون الثِ  ،يانِ بْ   الصِّ م مِ   أسلَ ل مَ وَّ أَ   ب  أيب طالب كان عليِ 
 .ةِ ة اهلجرَ لَ ي ْ لَ  هِ راشِ يف فِ  أن باتَ  يومَ   سولِ لرَّ لِ 

 ة:يقَ ث  وَ 
 يها:لِ لة اليت تَ ب ع  األسئِ جِ وأَ  ،يةاآلتِ ة يقَ ثِ قرأ الوَ ا

على  .(3/1359رواه البخاري )   موسى ".مِ  ونَ ة هارُ لَ  مبنزِ ّنِّ مِ  كونَ ِى أن تَ رْ أما ت َ :"  بُّ قال النَّ 
 ا يأيت:ب عمِ جِ ذلك أَ  وءِ َِ 

 ؟ هذا احلديث لُّ دُ على ماذا يَ  -أ

 ؟ وسى  مُ مَ  -،

 ؟ ةلَ وما هذه املنزِ   -ج

 ؟  ةرَ اهلجْ ت * إىل أي  كانَ 
 ا،ِ د ُكتِ حَ ، وهو أَ (15)وك بُ ة ت َ وَ زْ عدا غَ   سولِ الرَّ  واتِ زَ غَ  يعَ د جَِ هِ ة، شَ اجلنَّ بِ  ي َ رِ شَّ د املبَ أحَ   وهو

 .َم ِ يف اليَ   سولِ الرَّ  دِ هْ يف عَ  ضاءَ وىل القَ وتَ  ،يحْ الوَ 
 ة:الفَ يه الخ  ول  تَ 

 ةٍ يفَ لِ خَ  يارِ اختِ  رِ مْ شاوروا يف أَ املهاجري  واألنصار وتَ   ة مِ حابَ ع الصَّ مَ اجتَ   انب  عفِ  عثمانَ  فاةِ بعد وَ 
ي اهلل عنهم يف املدِ حابَ ه الصَّ عَ اي َ ، فبَ  بب  أيب طالِ  يار على عليِ ع االختِ قَ وَ ، ف َ نيَ مِ سلِ لمُ لِ   .لنَّبوِيَّةِ ة اينَ ة ِر

 
 
 ه:أعمال   م  أهَ 

                                      

 .هِ على أهلِ  ةِ ينَ ه يف املدِ فَ لَ خْ استَ   سولَ الرَّ  ألنَّ ( 15
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  يبًا مِ رِ قَ  كونَ يَ ولِ  ا،فيه هِ أنصارِ  ةِ كثرَ راق، وذلك لِ وفة بالعِ ة إىل الكُ   املدينَ ة مِ ة اخلبفَ مَ عاصِ  لَ قَ ن َ   -1
 .ةِ رجوا على اخلبفَ الذي  خَ 

 ة.طَ رْ ب الشَّ صاحِ  :هايسِ ئِ ق على رَ وأطلَ ، ةَ طَ رْ الشُّ  مَ ظَّ نَ   -2

 وان.رَ هْ ة الن َّ عركَ يف مَ  جَ اخلواِر  لَ قاتَ   -3

 ه:فاتُ ص  
 ة:يَ الِ فات التِ بالصِّ   ب  أيب طالب هر عليِ اشتَ 
 جاعة.الشَّ  -1

 ة.يَ ضحِ التَّ  -2

 ة.صاحَ الفَ  -3

 كاء.الذَّ  -4

 .ل يف األحكامِ دْ العَ  -5

 يم:فاه  مَ 
 .ي َ دِ واملفسِ  على اجلناةِ  ضِ بْ ، والقَ  ِ مْ األَ  ظِ فْ أو الوايل يف حِ  ةُ يفَ م اخللِ عليهِ  دُ مِ تَ عْ ي َ  الذي َ  هم اجلندُ  ة:طَ ر  الش  
 ني.فِّ ة صِ عركَ بعد مَ   بب  أيب طالِ  ت على عليِ جَ رَ مني خَ   املسلِ ة مِ رقَ فِ  ج:وار  الخَ 

 : هفاتُ وَ 
 ه ( بعد أنْ 40م سنة )جِ لْ وهو عبد الرمح  ب  مُ  ،جِ اخلواِر  دِ أحَ  دِ على يَ   بب  أيب طالِ  د عليِ هِ شْ استُ 

هى انتَ   ليِ عَ  وفاةِ ون عاماً، وبِ تُّ ة وسِ بثَ ه ثَ مرُ ة وعُ وفَ الكُ بِ   َ فِ ودُ  ،ةر يف اخلبفَ هُ شْ ة أَ سعَ وتِ  واتٍ نَ ع سَ ضى أربَ قَ 
 .ي َ دِ اشِ الرِ  فاءِ ر اخللَ صْ عَ 
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 األسئلة:
 ة:يَ الِ   بني اخليارات التِ ة مِ يحَ حِ ة الصَّ االجابَ  ( أمامَ  ✓ة ) بمَ ع عَ َِ : 1س
 يان: بْ   الصِّ م مِ   أسلَ ل مَ أوَّ  -أ

 .ان . )   ( عثمان ب  عفِ  بب  أيب طالِ  .   )   ( عليِ  يقدِّ )  ( أبو بكر الصِّ 
 ة.وَ زْ دا غَ عَ   سولِ زوات مع الرَّ الغَ  جيعَ   بب  أيب طالِ  د عليِ هِ شَ  -،

 وك.بُ ( ت َ  )      ه.    تَ ؤْ )   ( مُ   د.  حُ ( أُ    )            
 : سولة الرَّ ابنَ   ب  أيب طالب ج عليِ وَّ زَ ت َ   -ج

 ة.يَّ ق َ ( رُ  )    كلثوم.    ( أمِ ة.  )   مَ ( فاطِ )                   
 . سولِ مع الرَّ  ُّويل  بُ  فٍ مبوقِ  ةِ اهلجرَ  مِ وْ يف ي َ   بب  أيب طالِ  ة عليِ يفَ اخللِ  : قامَ 2س

 َِ  :عِما يأيت بء ذلك أجِ وْ على 
 ؟ فهذا املوقِ هو ما  -أ

 ؟ فت يف هذا املوقِ زَ رَ ة اليت ب َ فَ ما الصِّ  -،

 ة.فَ الصِّ   على هذهِ لُّ دُ ة يَ يَّ ومِ يايت اليَ   حَ اً مِ يِ ولِ ُُّ فاً بُ قِ وْ ب مَ كتُ ا   -ج

 ؟ ةوفَ إىل الكُ  النَّبوِيَّةِ ة   املدينَ مِ  ةَ اخلبفَ   ب  أيب طالب ل عليِ قْ ب ن َ بَ ما سَ : 3س
 ؟ ب  أيب طالب  ة عليِ يفَ اخللِ  أعمالِ  : ما أهمِ 4س
 ؟ نيَ مِ سلِ لمُ لِ  ةً يفَ لِ خَ  ب ب  أيب طالِ  يار عليِ اختِ  : كيف تَّ 5س
 . بٍ ب  أيب طالِ  ليِ ر هبا عَ هَ ت َ اليت اشْ  فاتِ   الصِّ بثاً مِ ر ثَ ذكُ : ا6س

 شاط:نَ 
ني مِ مام املسلِ دى اهتِ ح مَ ضِ تَّ ك ي َ ذلِ وبِ  ،ةرطَ يم الشُّ نظِ تَ   ب  أيب طالب ة عليِ يفَ اخللِ  أعمالِ  زِ برَ   أَ مِ  -

َِ طَ رْ الشُّ بِ   ح ما يأيت:ِِّ وَ  ذلك ءِ وْ ة، على 

 ط.قَ ف َ  بثٍ ثَ فى بِ كتَ يُ  .ّنطَ ة يف وَ طَ رْ ها الشُّ مُ دِّ قَ مات اليت ت ُ اخلدَ  -أ

 .ةِ طَ رْ الشُّ  ي حنوَ رِ وْ دَ  -،
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 ي اهلل عنهم.رض   ينَ د  اش  الر   فاء  لَ الخُ  د  ه  في عَ  توحاتُ اني: الفُ الباب الث  
ي اهلل عنهم.اشدِ الرِ  د اخللفاءِ هْ توحات يف عَ الفُ   ي  ِر

 من خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل:

 (.41)سورة التوبة اآلية:  َّين ىن
 ؟ رميةُ الكَ  ه اآليةُ عوا هذِ دْ * إىل ماذا تَ 

 س(:الد فار  راق )ب  الع   حُ ت  فَـ 
  يدلِ د ب  الوَ خالِ  واختارَ  ،يِ بمِ االسْ  ي َ اهنا الدِّ كِ ر بني سُ شُ نْ ي َ لِ ؛ (16)راق العِ  حِ تْ على ف َ   رٍ كْ م أبو بَ زَ عَ 

تاباً م كِ لَّ سَ ذلك تَ  أثناءَ  خرى،األُ  وَ لْ ة تِ دَ الواحِ  راقِ العِ  نِ دُ ح مُ تْ فَ بِ   دٌ خالِ  ذَ املسلمني، فأخَ  داً جليشِ كون قائِ يَ لِ 
 . ةثَ حارِ ىن ب  املثَ  راقِ عنه يف العِ  ، وأنا،َ امِ ه إىل الشِ جُّ وَ الت َّ ره فيه بِ يأمُ     أيب بكرمِ 

م زَ ، فهَ  اصقِ ب  أيب وَ  دِ عْ ة سَ يادَ قِ ًا بِ يِ شًا إِافِ يْ جَ  أرسلَ   ا،ب  اخلُِّ  عمرُ  ةَ ىل اخلبفَ وَ وعندما ت َ 
كما   ،روا عليهاَُّ يْ وسَ  ،سِ رْ ة الفُ مَ   عاصِ مون إىل املدائِ ه املسلِ مث اجتَ  (،ه 15)عام  (17)ة يَّ سِ القادِ  ةِ ركَ عْ يف مَ  سَ رْ الفُ 
؛ ألهنا توحِ الفُ  حِ تْ فَ ت بِ يَ ر فيها املسلمون، ومسِّ صَ وانتَ  (ه 21)ند عام ة هناوَ عركَ يف مَ  رسِ مون مع الفُ ى املسلِ قَ الت َ 
 ة.يَّ سِ الفارِ  بدِ البِ  حُ تْ هبا ف َ  وتَّ  ،يِ سِ الفارِ  ت على احلكمِ ضَ قَ 

 وم(:الد الر  ين )ب  ط  س  لَ ام وف  الش   حُ ت  فَـ 
 ؟ امالشِ  بدِ يف بِ   سولِ الرَّ  ت يف عهدِ ثَ ة اليت حدَ * ما املعركَ 
 ؟ امالشِ  بدِ وم يف بِ تال الرُّ قِ لِ   سولُ ه الرَّ الذي أعدَّ  * ما اجليشُ 

 ؟  سولِ الرَّ  دِ هْ يف عَ  ف هذا اجليشِ قُّ وَ بب ت َ * ما سَ 
 ؟ شَ هذا اجليْ  ذَ * ما الذي أنفَ 

 ؟ هذا اجليش يذِ فِ نْ ة ت َ يجَ تِ * ما نَ 
أيب بكر  دِ هْ يف عَ  توحاتُ ت الفُ لَ مِ كْ ، واستُ  سولِ الرَّ  دِ هْ وم منذ عَ شات بني املسلمني والرُّ ت املناوَ بدأَ 

 هي: ،امالشِ  بدِ بِ  حِ تْ فَ لِ  يوشٍ ة جُ عَ ه أرب َ جَّ حيث وَ  يق دِّ الصِّ 
 . ة ب  اجلراحيدَ بَ أيب عُ  ةِ يادَ قِ ل: بِ األوَّ 
 .فيان يد ب  أيب سُ زِ يَ  ةِ يادَ قِ اين: بِ الثِ 

                                      

 ة.يَّ سِ ة الفارِ يَّ االمباطورِ  مِ كْ ة حتت حُ عَ ( الواقِ 16

 .راتِ ر الفُ هْ  ، نَ رْ (  غَ 17
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 .ة نَ سَ ة شرحبيل ب  حَ يادَ قِ ث: بِ الِ الثِ 
 .مرو ب  العاص عَ  ةِ يادَ قِ ابع: بِ الرِ 
 ها:ة، أمَهُّ يَ ثِ كَ ك  عارِ ت مَ عَ ق َ وَ ف َ  (،ه 13)ني سنة ُِّ سْ لَ وفِ  امِ الشِ  بدِ بِ  ني إىلمِ املسلِ  يوشُ ت جُ لَ صَ وَ 
 (.ه 13)سنة  (18)ي  نادِ جْ ة أَ عركَ مَ  -1

 .ِبِقياَدة خاِلد ب  الوليد  مونر فيها املسلِ صَ وانتَ ، والرُّوم مني وكانت بني املسلِ 
 (.ه 14)ة نَ ق سَ شَ مْ ح دِ تْ ف َ  -2

 حامَ تِ اقْ  اح ة ب  اجلرِ دَ يْ ب َ أيب عُ  ةِ دَ مبساعَ   دخالِ  ُّاعَ ماً، واستَ وْ ي َ  نيَ عِ بْ ة سَ دَّ مُ مون لِ ها املسلِ رَ حاصَ 
 يعاً.ها جَِ حَ تْ وأمتوا ف َ  ،امِ الشِ  نِ دُ م إىل مُ هُ فَ حْ مون زَ ع املسلِ وتابَ  ،هاحَ تْ ق وف َ شْ مَ دِ  أسوارِ 

 ؟ قشْ مَ ح دِ تْ   ِم  اخللفاء كان ف َ مَ  دِ هْ * يف عَ 
 (.ه 15)سنة  (19)وك مُ ة اليَ عركَ مَ  -3

 ب َ  دَ ة خالِ يدَ بَ ف أبو عُ لَّ وقد كَ  ،رقلة هِ يادَ قِ وم بِ والرُّ   احاجلرِ ة ب  يدَ بَ ة أيب عُ يادَ قِ بِ  نيَ مِ وكانت بني املسلِ 
 م.هِ تادِ م وعَ هِ دِ دَ عَ  ةِ لَّ قِ  مَ غْ ر املسلمون رَ صَ فانتَ  ،نيَ مِ املسلِ  شِ يْ جَ  يمِ نظِ تَ بِ   يدلِ الوَ 

 ؟ نيَ مِ املسلِ  صارِ ب انتِ بَ * ما سَ 
 ه 16ة سنَ  سِ املقدِ  تِ يْ ب َ  حُ تْ ف َ  -4
ر ب  مَ عُ  دومَ طوا قُ ، واشّتَ حَ لْ اهنا الصُّ كِ ب سُ لَ فَُّ  ،هارَ وحاصَ  سِ دْ إىل القُ   ه عمرو ب  العاصوجَّ تَ 
 ،هي بامسِ مسِّ  ،داً جِ سْ فيها مَ  طَّ صى واختَ قْ األَ  دِ املسجِ ى بِ لَّ صَ  سِ دْ ه إىل القُ صولِ وعند وُ  ،يحِ م املفاتِ لُّ سَ تَ لِ   ا،اخلُِّ 
 .ةً نَ سَ حَ  ةً لَ عامَ اهنا مُ كِ سُ  لَ وعامَ 

 االسبمِ  رِ شْ ونَ  رَ صْ مِ  حِ تْ يف ف َ   ا،عمر ب  اخلُِّ  ةَ يفَ اخللِ   د عمرو ب  العاصن القائِ ذَ أْ : استَ رَ صْ مِ  حُ فتَ 
 له. نَ ذِ أَ اهنا، فَ كِ بني سُ 

خرى، األُ  وَ لْ تِ  ةَ دَ هنا الواحِ دُ ح مُ تَ فْ ي َ  ذَ ، وأخَ رَ صْ مِ  لَ خَ ، ودَ يِ االسبمِ  باجليشِ   عمرو ب  العاص واْنَُّلقَ 
 .(ه 20)ر سنة صْ مِ  حُ تْ ف َ  وبذلك تَّ 
 ة:وبَ ية )تونس( وببد النَّ يقِ ح إفرِ تْ ف َ 

يقية إىل إفرِ   رحعبد اهلل ب  سعد ب  أيب السَّ  ةِ يادَ قِ شاً بِ يْ جَ  (ه 26)سنة   انب  عفِ  عثمانُ  أرسلَ 
 .(ه 31)ة سنة وبَ النَّ  بدَ ح بِ تَ ها كما ف َ حَ تَ فَ )تونس( ف َ 

                                      

ِِ ( مِ 18  ني.لسُِّ ي فِ   أرا

 ة اجلوالن.بَ ضَ   هَ القر، مِ ن بِ هنر األردُ  وك مشالَ ي اليمُ ( عند وادِ 19



 26 

 ة:يقَ وث  
م، كُ لونَ قاتِ الذي  يُ  مِ وْ القَ  ؤالءِ وين ع  هَ م، أخبِ كُ لَ ي ْ ه وقال هلم: وَ جبنودِ رقل مع هِ اجتَ  ة اليموكِ بعد معركَ 

ِْ أكثَ  ل حن ُ ؟ قالوا: بَ  مر أم هُ م أكثَ لكم؟ قالوا: بلى، قال: أفأنتُ ثْ راً مَ شَ أليسوا بَ  ،  ٍ طِ وْ مَ  عافاً يف كلِّ ر منهم أ
ون وفُ ، ويُ هارَ النَّ  ومونَ صُ ويَ  يلَ ومون اللَّ قُ أهنم ي َ  أجلِ   م: مِ هِ مائِ ظَ   عُ مِ   ٌ يْ ؟ فقال شَ  ونزمُ قال: فما بالكم هتُ 

ب كِ تَ رْ ، ون َ ، اخلمرَ رَ شْ ا نَ أنِ    أجلِ هم، ومِ نَ ي ْ يما ب َ ون فِ حُ ناصَ تَ ر، وي َ ن ع  املنكَ وْ هَ ن ْ ، وي َ رون باملعروفِ أمُ ، ويَ دِ هْ العَ بِ 
ِِ ا يُ هى عمِ نْ ط، ون َ خْ السِ ر بِ أمُ م، ونَ لِ ظْ ب ونَ ضَ غَ ، ون َ دَ هْ العَ  ضُ قُ ن ْ ، ون َ احلرامَ  ، فقال: د يف األرضِ سِ فْ ، ون ُ ي اهللَ ر
 .ِّن تَ ق ْ دَ صَ  أنتَ 

 ؟ رقل  هِ مَ  -1
 ؟ نيمِ املسلِ  شُ يْ ، أم جَ ومِ الرُّ  دُ نْ ر: جُ هما أكثَ أيُّ  -2
 ؟ ماملسلِ  اجليشَ  فَ مباذا وصَ  -3
 ؟ همَ وْ ي  ق َ ف الشَّ مبا وصَ  -4
 ؟ ناتِ راسَ يف دِ  جاحِ النَّ  يقِ حقِ له لتَ عْ ب علينا فِ ما الواجِ  -5
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 األسئلة:
 ست:رَ ا دَ ة مِ بَ ناسِ مُ  ماتٍ لِ كَ الية بِ راغات التِ ل الفَ : أكمِ 1س
 راق..........عنه يف العِ  ،َ افأن ،امإىل الشِ  هِ وجُّ ............. بالتَّ   ر أبو بكرأمَ  -أ

ه ( 15راق معركة.........عام )رس يف العِ ت بني املسلمني والفُ ثَ ك اليت حدَ املعارِ  مِ   أهَ مِ  -،
 ه (.21عام ) ة................عركَ ومَ 

 .......... ةيفَ إىل اخللِ  هِ يحِ فاتِ مَ  يمِ سلِ تَ  وَتَّ ، ة................سنَ  سِ املقدِ  تِ يْ ب َ  حُ تْ ف َ  تَّ    -ج
 ما يأيت:ب لِ بَ : ما السَّ 2س
 .راقِ العِ  حِ تْ على ف َ   يقدِّ الصِّ  رٍ كْ زم أيب بَ عَ  -أ

 .توحِ الفُ  حِ تْ فَ ند بِ ة هناوَ ركَ عْ ة مَ يَ مِ سْ تَ  -،
 ؟ امالشِ  بدِ بِ  حِ تْ فَ لِ   ها أبو بكرلَ ة اليت أرسَ يَّ االسبمِ  ة اجليوشِ   قادَ : مَ 3س
 ه يف العمود )،(:بُ ناسِ يُ  ( ما)أ مودِ لعَ  لِ : اخَّت 4س

 العمود )ب( العمود )أ(
 . يدلِ الوَ  د ب خالِ  امالشِ  بدِ بِ  حِ تْ فَ لِ  يق دِّ الصِّ  هم أبو بكرٍ ة الذي  أرسلَ ة األربعَ أحد القادَ  -1
  عد ب  أيب وقاصسَ  راقِ على العِ   د ب  الوليدع  خالِ   ديقه الصِّ أنابَ  -2
عبد اهلل ب  سعد ب  أيب  ةيَّ سِ دِ ة القاكَ َر عْ يف مَ  سَ رْ م الفُ زَ هَ  -3

 .رح السَّ 
 . ثةاملثىن ب  حارِ  نادي جْ ة أَ ركَ عْ د مَ قائِ  -4
  فيانيزيد ب  أيب سُ  

 شاط:نَ 
فاء اخللَ  توحاتِ ع  فُ  قاتٍ لَ ة حَ دَّ   عِ ة مِ يَّ سِ ة املدرَ رناجمًا يف االذاعَ بَ  دِ عِ أَ  فِّ ن مع الصَّ عاوُ بالتَّ  -1

 راعاة اآليت:مع مُ  ،ي دِ اشِ الرِ 
 ج.نامَ لبَ لِ  بٍ ناسِ نوان مُ يار عُ اختِ  -أ

 ر.ُُّ سْ رة أَ شَ ز عَ جاوَ تَ ة حبيث ال ت َ لَّ قِ تَ سْ مُ  ةٍ قَ رَ يف وَ  ةٍ قَ لَ حَ  كلَّ   دِ عِ أن تُ  -،
2-  َِ  ةِ يَّ االسبمِ  ةِ مَّ األُ  ةِ عادَ ك الستِ حاتُ قّتَ ي ، ما مُ دِ اشِ الرِ  اءِ  اخللفتوحاتِ ة ع  فُ قَ ابِ ك السِ تِ راسَ دِ  وءِ يف 

 ط.قَ ف َ  حاتٍ ّتَ قْ ة مُ عَ أرب َ فى بِ كتَ يُ  .؟ هتاوَّ ها وق ُ تَ كان َ مَ 
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