
 االسم :.............................              .(6ورقة عمل  )..  مدرسة األمير للتعليم الثانوي 

 الدرجة : .............................         ( واحلياة االجتماعية   رسول اهلل  )تربية اسالمية الصف الثاني عشر  

 فردي ) (    ثنائي  )  ( جماعي  ) ( .       شكل النشاط :تعليمي ) (  تقويمي ) ( إثرائي ) (  .      **      هدف النشاط :

 ======================================= 

لقد شهدت في دار عبد هللا بن جدعان حلفاً ما أحبُّ أنَّ لي به حمر النَّعم ، ولو ُدعيُت "  هللا صلى هللا عليه وسلم :قال رسول  -1س

( ،  مدوناً ما يلي :  66بالتعاون مع مجموعتك حلل النص من السيرة ، ص ) -* به في اإلسالم ألجبت" .  

..........................................................زمان هذا الحلف ؟   -ب .............................................اسم هذا الحلف ؟  -أ  

.................................................................................................................داللة هذا الحلف في تلك الفترة ؟ . -ج  

............................................................................................................................................................  
.......................................................................................داللة مشاركة النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الحلف ؟ -د  

....................................................................................................لخص أهم النقاط التي دعا إليها هذا الحلف .  -هـ  

  .......................................................لماذا ؟.............ستشارك فيه ؟ كنت ما الذي تتوقعه لوكنت حاضراً هذا الحلف ، هل  -و

أكمل املخطط التايل : -2س  

 

 
.بالتعاون مع جمموعتك سجل ما ميكن أن يقوم به كل فرد لتكون أسرته لبنة قوية يف اجملتمع اإلماراتي  -3س  

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

، وضح ذلك من خالل :  متتني الروابط بني مكوناته من اهلدي النبوي :  تقوية أواصر اجملتمع و -4س  

...................................................................................................................................... األهمية : ألنها -*  

...................................................................................................................................أمثلة على ذلك :  -*  

 

 

  ، واستنتج أهم االسرتاتيجيات النبوية لتقوية األواصر االجتماعية .70، وص 69ارجع اىل النصوص يف الكتاب ، ص -6س

*- .................................................................................................................................  
*-..................................................................................................................................  

(100( قومية ، وتستعمل أكثر من )150( جنسية ، تمثل أكثر من )206: تتعايش على أرض دولة اإلمارات نحو ) أبني وأطبق  -7س  

لهجة ، تتعايش تلك الفئات بانسجام تام وتكامل ، كان له أطيب األثر في مختلف المجاالت .   

املتحدة . ( يف دولة اإلمارات العربية أبني أسباب هذا التعايش ) النموذج على مستوى العامل  - - *  
 : حممد صاحل د.............................................................................................................................

 اإلحسان إلى زوجاته رضي هللا عنهن

 

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

  غيره       

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

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

 تجلى حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على تماسك األسرة في مظاهر عدة منها:

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

   كان النبي صلى هللا عليه وسلم الناس قدوة إيجابية يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم ، ويشاركهم في أعمالهم  ، ويعيش معهم   -5س
.لتزداد أواصر المحبة واأللفة في المجتمع ، ويزيد المجتمع تماسكاً  وظروفهم ، ليكون واحداً منهم ،   

 بفعل رسول  -*
ً
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ ما أهم املبادرات اإلجيابية ، واألعمال التطوعية التي ميكن أن تقوم بها ، اقتداء  

https://seraj-uae.com/file/7641/

