


تأليف

ــي ــب ــي ــت ــع ال ــود  ــ ــع ــ س ســـعـــد  د. 

ــري ــي ــط ــم ال جــــــزاع  جـــابـــر  الــعــصــيــمــي                 د.  ــاوي  ــ ضـ مــحــمــد  د. 
الـــشـــمـــري ــم  ــ ــان ــ غ ــر  ــ ــاص ــ ن ــريأ.  ــي ــف ــظ ال تـــركـــي  ــل  ــع ــش م أ. 
الــحــســيــنـــــي وادي  ــدر  ـــ ـــ ــن ب عــبــدالــغــنــي  أ.  مــحــمــد  ــان  ــم ــث ع أ. 
المطيري نــويــجــي  ــذال  هـ مــهــا  الــســهــلــيأ.  ــد  ــ ــه ــ ف ــرة  ــ ــي ــ ــن ــ م أ. 
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بعض األعمال المنجية
من عذاب جهنم

ج- االلتزام
بطاعة الله تعالى 

- وأداء  ورسوله -
التكاليف الشرعية

أ- التوحيد
وإخالص العبادة
لله وحده وعدم

الشرك به.

د - التخلق
باألخالق
الحسنة.

هـ - االستشهاد
في سبيل الله

تعالى.

ب- االبتعاد
عن الفواحش
ما ظهر منها

ومابطن
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إلى انضمام عدد كبير من القبائل العربية إلى الدين اإلسالمي، فكانت القبائل العربية تتوافد 
َي هذا العام بعام الوفود. على رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- للدخول في اإلسالم، حتَّى ُسمِّ

نشاط ٥:

١

٢

٣

ُلّقب صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح 
وهذا  اإلنساني،  العمل  بقائد  تعالى-  اهلل  رحمه   -
على  والخيرية  اإلنسانية  الكويت  لجهود  تقديًرا 
مستوى العالم في مساعدة الدول الفقيرة والمنكوبة.

أبحث بالتعاون مع زمالئي في المجموعة عبر مصادر البحث اإللكتروني، ثم 
ن أبرز األعمال اإلنسانية والخيرية لدولة الكويت في نصرة المحتاجين في  أدوِّ

الدول الفقيرة والمنكوبة. 

مهارة البحث اإللكتروني

نشاط ٤:
أرجع إلى كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية ثم 
ل بعًضا من األحداث التي وقعت في الغزوة ولم  أسجِّ

تذكر في الدرس. 
مهارة البحث












































































