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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ت اللجنة العليا للمناهج هذا الكتاب بتاريخ 15 رجب 1441هـ  الموافق 10مار�س 2020م اأقرَّ

راجعه مجموعة من المخت�سين وهم :
مـــركـــز الـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر الـــتـــربـــوي.

مـــركـــز الـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر الـــتـــربـــوي.
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االجـــتـــمـــاعـــيـــة. الــــمــــواد  اإدارة  ـــر  ـــدي م

مـــركـــز الـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر الـــتـــربـــوي.

الــــ�ــــســــقــــاف. ــــف  ــــط ل مــــحــــمــــد  د.   -1

ـــــي. ـــــوث ـــــح ال اإبــــــــراهــــــــيــــــــم  د.   -2

الــ�ــســيــبــانــي. مــحــمــد  �ـــســـرف  نـــجـــاة  د.   -3

الـــمـــنـــ�ـــســـور. الــــرحــــمــــن  عـــبـــد  د.   -4

الـــمـــاأخـــذي. عـــلـــي  الـــغـــنـــي  عـــبـــد  اأ.   -5

�ــــســــام. ــــار  ــــجــــب ال عــــبــــد  مــــنــــى  د.   -6
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

تصدير

ْعِليِم  ِبَيِة َوالتَّ ْ  َوِزيُر التَّ
َرِئي�ُس اللَّْجَنِة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج
اأ. يحيى بدر الدين احُلوِثي

اِهِريَن،  الطَّ آلِِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعلَى  الُم  َوالسَّ اَلُة  َوالصَّ الَعالَِميَن،  َرّبِ  ِه  لِلَـّ الَحْمُد 
ا َبْعُد:  ُه َعْن أَْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أَمَّ َوَرِضَي اللَـّ

َراِسيَِّة َيْعِني َتْطِويَر الَعَملِيَِّة التَّْعلِيِميَِّة التََّعلُِّميَِّة َكلَِّها؛ لُِتَواِكَب التََّغيَُّر  إِنَّ َتْطِويَر الَمَناِهِج الّدِ
ِريَع ِفي الَجَواِنِب الُمْخَتلَِفِة لِْلَحَياِة، َوَهَذا َيْقَتِضي أَلَّ َيُكوَن َتْطويُر الَمَناِهِج َعَمالً َفْرِديًّا،  السَّ
َوالُمْشِرُفوَن  َوالَباِحُثوَن  َواأَلَكاِديِميُّوَن  وَن  الُمْخَتصُّ الُعلََماُء  ِفيه  َيْشَتِرُك  َتَعاُوِنيًّا،  َعَمالً  َبْل 

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َوأَْولَِياُء األُُموِر.  التَّْرَبِويُّوَن َوالُمَوّجِ
َشْخِصيََّة  ُل  ُتَشّكِ الَِّتي  لِيَمِة  السَّ الِخْبَراِت  لِِبَناِء  ِبالَمَناِهِج  َوالتَّْعلِيِم  التَّْرِبَيِة  َوَزاَرُة  َوَتْهَتمُّ 
التَّْرَبِوَيِة  اأَلْهَداِف  ِفي  َتَتَمثَُّل  َوالَِّتي  الَحِديَثُة،  الَمَناِهُج  َتَتَطلَُّبَها  الَِّتي  اأَلْبعاِد  ِوْفَق  الُمَتَعلِِّم 
التَّْقويِم  َوأَسالِيِب  َوالتََّعلُِّم،  التَّْعلِيِم  الُمَناِسَبِة ِفي  َوُمْجَتَمِعَنا، َواأَلسالِيِب  ِديِنَنا  َمَع  الُمْنَسِجَمِة 

ِحيَحِة.  ِد ِمْن َتَحقُِّق اأَلْهَداِف التَّْرَبويَِّة الصَّ الَكِفيلَِة ِبِحَراَسِة اأَلْجَياِل َوالتَّأَكُّ
َوَتْعِزيِز  التَّْعلِيِمّيِ  الَواِقِع  ِدَراَسِة  ِخاَلِل:  ِمْن  الَمَناِهِج  َتْطِويِر  إِلَى   - ِبَعْوِن هللاِ   - َوَنْسَعى 
الَِّتي  راِسيَِّة  الّدِ ِة  الَمادَّ َوَرْبِط  ْعِف،  الضَّ ِنَقاِط  َوُمَعالََجِة  الَمَناِهِج،  ِفي  الَمْوُجوَدِة  ِة  الُقوَّ ِنَقاِط 
اَها الُمَتَعلُِّم ِبالِبيَئِة الَِّتي َيِعيُش ِفيَها، َوَتْطِويِر أَسالِيِب التَّْدِريِس ِبَما َيَتَناَسُب َمَع ُمْسَتوى  َيَتلَقَّ
َبْيَنُهْم، َوَتْشِويِق الُمَتَعلِِّميَن لَِفْهِم الُمْحَتَوى َوالْرِتَقاِء  الُمَتَعلِِّميَن، َوُمَراَعاِة الُفُروِق الَفْرِديَِّة 

ِبُمْسَتَوَياِتِهُم التَّْحِصيلِيَِّة ِمْن َصّفٍ إِلَى َصّفٍ ِبَشْكٍل ُمْمِتٍع. 
َولَ َنْنَسى أَنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج لَْيَس ِمْن َمَهاّمِ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل لَ ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعَمالً َتَعاُوِنيًّا 
َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنّيِ ُكلَُّها.  ُه َوُمَؤسَّ َيْشَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَولِيُّ اأَلْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوّجِ
َوَنْسأَُل هللاَ َتَعالَى أَْن َيْكُتَب أَْجَر الُمَؤلِِّفيَن َوُكّلِ َمْن َشاَرَك ِفي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكّلِ َمْن 
ّيَِبَة َوأَْن َيْأُخَذ  ُيَشاِرُك ِفي َتْنِفيِذَها َعلَى أَْرِض الَواِقِع، َوَنْسأَلُُه َتَعالَى أَْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

ِبأَْيِدِيَنا لِِبَناِء اأَلْجَياِل ِبَناًء ُمَتكاِمالً.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

المؤلفون

الحمد هلل الذي جعل التاريخ عبرة ودروًسا نافعة لألجيال، والصالة والسالم على سيدنا 

محمد وعلى آله خير آل، ورضي هللا عن صحابته المجاهدين األبطال، أما بعد:

فهذا الكتاب )تاريخ اليمن القديم( للصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي، الذي 

تم تطويره بناًء على توجيهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى رفد التالميذ بدروس 

تاريخية تربط بين الماضي والحاضر بشكل يسهم في تنمية مستقبلهم، وإثراء معارفهم، 

دعائم  أرسوا  الذين  أجدادهم  تاريخ  من  المشرقه  الجوانب  اقتفاء  نحو  هممهم  وشحذ 

الحضارات العريقة، وواجهوا الغزو الخارجي، ورفضوا الهيمنة والحتالل األجنبي  .

وقد تم تقسيم الكتاب إلى وحدات دراسية، وكل وحدة تتضمن عدًدا من الدروس التي 

تبدأ باألهداف التي ترسم مسار المتعلم بدقة ووضوح، وتساعد المعلم في اختيار طرائق 

التدريس المناسبة التي تحقق األهداف على الوجه المطلوب.

وقد تم استخدام الخرائط واألشكال والصور والوسائل التعليمية التي تأخذ بيد المتعلم 

إلى الستيعاب بسهولة.

ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا التالميذ والتلميذات إلى ما يحبه ويرضاه 

فهو الهادي إلى سواء السبيل.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

الحضارات اليمنية القديمة

أهداف الوحـدة:
ُيتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

تعيِّن على خريطة اليمن القديم مواضع الحضارات وعواصمها.  .1
تدرك نوع العالقة القائمة بين تلك الحضارات.  .2

توضح دور أهم الشخصيات التي ساهمت في توحيد اليمن قديًما.  .3
تدرك أهمية المحافظة على اآلثار القديمة واالعتزاز بها وصيانتها.  .4

ي أهم األودية التي ازدهرت فيها الزراعة قديًما. تسمِّ  .5
تصف الحواجز الترابية وبناء السدود في اليمن القديم.  .6

تصف المحاصيل الزراعية وأنواعها في اليمن.  .٧
تحدد على الخريطة طرق التجارة وأهم الموانئ اليمنية القديمة.  .٨

تعتز ب���دور اليمنيين ف��ي ب��ن��اء ال��ح��ض��ارة ب��م��ج��االت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة،   .٩
والعمرانية.

عنوان الدْرسدروس الوحدة
الحضارات اليمنية القديمة.األول
معين وحضرموت.الث��اني
دولة سبأ.الث��الث
ِحْمَير وَقَتبان وأوسان.الرابع

الوحدة 
األولى
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الحضارات اليمنية القديمة

أهداف الوحـدة:
ُيتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

تعيِّن على خريطة اليمن القديم مواضع الحضارات وعواصمها.  .1
تدرك نوع العالقة القائمة بين تلك الحضارات.  .2

توضح دور أهم الشخصيات التي ساهمت في توحيد اليمن قديًما.  .3
تدرك أهمية المحافظة على اآلثار القديمة واالعتزاز بها وصيانتها.  .4

ي أهم األودية التي ازدهرت فيها الزراعة قديًما. تسمِّ  .5
تصف الحواجز الترابية وبناء السدود في اليمن القديم.  .6

تصف المحاصيل الزراعية وأنواعها في اليمن.  .٧
تحدد على الخريطة طرق التجارة وأهم الموانئ اليمنية القديمة.  .٨

تعتز ب���دور اليمنيين ف��ي ب��ن��اء ال��ح��ض��ارة ب��م��ج��االت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة،   .٩
والعمرانية.

عنوان الدْرسدروس الوحدة
الحضارات اليمنية القديمة.األول
معين وحضرموت.الث��اني
دولة سبأ.الث��الث
ِحْمَير وَقَتبان وأوسان.الرابع

الوحدة 
األولى

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



7

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ْرس األول احلضارات اليمنية القدميةالدَّ

لماذا اْخَتار اإلنسان اليمني االستقرار في الوديان والقيعان؟  •
كيف انتفع اإلنسان اليمني من مياه السيول؟  •

اس����ت����ق����ر اإلن������س������ان ال���ي���م���ن���ي ف��ي 
والجبال؛  والقيعان،  األودي����ة،  مناطق 
المناسبة  الظروف  فيها  تتوافر  حيث 
ال���زراع���ي كالمياه  ال��ن��ش��اط  ل��م��م��ارس��ة 
والتربة الخصبة، وقام اليمنيون ببناء 
المدرجات الزراعية والسدود والحواجز 
السيول  بمياه  يحتفظوا  الترابية؛لكي 
التي تجري ف��ي ال��ودي��ان، وه��ذا يؤكد 
وحرصهم  بالزراعة،  اليمنيين  اهتمام 
ع��ل��ى تحقيق االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي، وع��دم 
االحتياج لشراء الحبوب من اآلخرين.

ُيتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
��ن ع���وام���ل ن���ش���أة ال��ح��ض��ارة  1- ت��ب��يِّ

اليمنية القديمة.

2- ت���وض���ح ك��ي��ف��ي��ة ان��ت��ف��اع اإلن���س���ان 
اليمني من مياه السيول.

3. تبين األعمال التي قام بها اإلنسان 
اليمني لالحتفاظ بالتربة ومياه 

السيول.

4. ت��ع��ت��ز ب������دور ال��ي��م��ن��ي��ي��ن ف����ي ب��ن��اء 
ال����ح����ض����ارة ب���م���ج���االت���ه���ا ال��ف��ن��ي��ة 

والثقافية والعمرانية.

أهداف الدرس
عوامل نشأة الحضارات اليمنية القديمة

للنقاش
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

خريطة الحضارات اليمنية القديمة

المنتجات  وت��ع��ددت  المختلفة،  اليمن  مناطق  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  المحاصيل  تنوعت 
والصناعات الِحَرفية كالسيوف، والخناجر، ومصوغات الذهب والفضة، وأدوات الزراعة. 

شكل )٢( 

وديانمدرجات

سد مأربقيعان
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

خريطة الحضارات اليمنية القديمة
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

للنقاش

نشأت على أرض اليمن القديم حضارات يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل 
التاريخ، وقد استمرت إلى ما بعد الميالد، وقد تميزت فترات الحكم بالتعاون، 

وتوحيد اليمن، والدفاع عنه من الغزاة والطامعين.
وازده��������رت مظاهر الحض��������ارة كالتجارة، والزراع��������ة، والصناعة، والثقافة: 

كاللغة، والكتابة، والنحت والعمارة، والمعتقدات وتعددها.
وتميز اليمنيون منذ القدم بتنوع النظام السياسي والديني.

جدول زمني يبين فترات حكم الحضارات اليمنية القديمة:

الدولة
عاصمتهافترة حكمها

الث��انيةاألولىإلىمن
قرناو قرناو٨50ق.م1400 قبل الميالد معين 

شبوةميفعة650ق.م1020قبل الميالدحضرموت
مأربصرواح540ق.م٨65 قبل الميالد  سبأ

هجر بن حميدتمنع540ق.م٨65 قبل الميالدَقَتبان
هجر النابهجر الناب410ق.مغير محدد أوسان
ظفارظفار52٧م115 قبل الميالدِحْمَير

حدد فترة حكم دولة سبأ.  •
حدد فترة حكم دولة ِحْمَير.  •

فترات حكم الحضارات اليمنية القديمة

10

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

أسئلة الدرس

العبارة  أم��ام   )( العبارة الصحيحة، وعالمة أم��ام   )( َض��ع عالمة  -1
الخطأ فيما يأتي:

 )   ( أ ( نشأت الدول اليمنية القديمة على ضفاف األنهار.   
)   ( ب( ري الزراعة عند اليمنيين القدماء عن طريق اآلبار.  

كيف استفاد اإلنسان اليمني من األودية الزراعية ؟   -2
3- ازدهرت اليمن بمظاهر حضارية. اذكرها.

ح كيف حرص اليمنيون على تحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب. 4- وضِّ

بطاقة تفكير
 أدرك اليمنيون أن الشعوب القوية هي التي تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع.

ناقش الفكرة مع معلمك، واطلب منه توضيح ذلك.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ع��ام )1400( قبل  دول���ة معين  ن��ش��أت 
الميالد، وانتهت عام )٨50 ق.م( وعاصمتها 

)خربة معين، وقرناو( بالجوف.
ن��ش��أت دول���ة ح��ض��رم��وت ف��ي العام 
)1020 ق. م( واستمرت حتى عام )650 
ق. م( وعاصمتها )ميفعة( ثم )شبوة(، 
وامتدت حضارة معين وحضرموت إلى 
معظم م��ن��اط��ق ال��ي��م��ن ال��ق��دي��م، وك��ان 
حضرموت  دول���ة  أح��ي��اًن��ا  عليها  ُيطلق 

ويمنات وذو ريدان ومعين.
سيطرت دولة حضرموت على عدة 
ال��ي��م��ن، وك��ون��ت عالقات  مناطق خ���ارج 
ت���ج���اري���ة، وس��ي��اس��ي��ة م���ع أك��ث��ر ال����دول، 
وسيطرت داخليًّا على الساحل البحري، 

وجزيرة سقطرى.
واشتهرت تلك الحضارة بالنشاط 

ْرس الثَّاين معني وحضرموتالدَّ

ُيتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تحدد موقعي معين وحضرموت.

2. تسمي عاصمتي معين وحضرموت. 
3. تصف النشاط االقتصادي لحضارتي 

معين وحضرموت.
ل��م��ع��ي��ن  ال����ح����ك����م  ن�����ظ�����ام  ت����ص����ف   .4

وحضرموت.
ال��ث��ق��اف��ة لحضارتي  ت��ح��دد م��ظ��اه��ر   .5

معين وحضرموت.
6. ت��ذك��ر أه���م ال���م���دن ل��دول��ت��ي معين 

وحضرموت.
تذكر أهم المنتجات الزراعية.  .٧

أهداف الدرس

االق��ت��ص��ادي وال��زراع��ي ف��ي وادي ال��ج��وف ومعظم ودي���ان ال��ي��م��ن، وق��د ُع��ِرف��ت 
حضرموت ب�)أرض اللُّبان(، والمنسوجات، والبخور والمر والحبوب.

استخدم اليمنيون نظاًما للري تمثل في بناء السدود، والحواجز الترابية، 
واآلبار لحفظ المياه واالنتفاع بها.

12

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

خريطة دولة معين وحضرموت

وتمثل النشاط التجاري في السلع التجارية، وقد تنوعت ما بين سلع كانت 
تأتي من الهند، مثل: )التوابل، والزعفران، والمنسوجات( وسلع تنتجها اليمن، 
مثل:  )اللبان، والبخور(، ورافق ذلك االزدهار والنشاط ظهور عدد من الصناعات 
والحرف، مثل: صناعة السيوف اليمانية، والرماح، والُحلي، واألحجار الكريمة، 

والفضة، وصناعة األدوات الزراعية.
يتكون المجتمع في معين وحضرموت من:

فئة الملوك ورجال الدين وكبار الموظفين والتجار.  -1
فئة العامة: تكون معظم أف��راد المجتمع من المزارعين، وصغار   -2

التجار والرعاة.
وله  الملك،  أو  ب(  )ال��ُم��َك��رِّ وحضرموت  معين  في  الحاكم  ى  ُيَسمَّ  -3

مجلس يساعده في شؤون الحكم ويقدم له المشورة.
ب��ع��دة ل��غ��ات ول���ه���ج���ات، كالمعينية  اش��ت��ه��رت م��ع��ي��ن وح���ض���رم���وت   -4

والحضرمية.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

خريطة دولة معين وحضرموت
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

مدينة شبام حضرموت من آثار دولة معين )مدينة براقش(

ومن مظاهر الحضارة في معين وحضرموت ظهور الكتابة والرموز والنحت 
والعمارة.

احتلت: المعتقدات مكانة كبيرة في حياة اليمنيين القدماء، وقد دلت بعض 
النقوش على أن عبادة األصنام كانت موجودة عند بعض اليمنيين القدماء، مثل 
)إلمقة( في مأرب، وبعضهم كانوا يعبدون الشمس والقمر. كما تدل على ذلك 
النقوش والمصادر واآلثار في حضرموت، وأقاموا المعابد، مثل: معبد )إلمقة( 
في مأرب وقد عرف المعينيون )إله القمر( باسم )ود( وإله الشمس باسم )لكرح(.

شجرة اللبان

ل��م��اذا سميت ح��ض��رم��وت ب��أرض   •
اللُّبان؟

اذكر أهم الصناعات والِحَرف في   •
حضرموت ومعين.

ف��ي دول��ة  المجتمع  ف��ئ��ت��ي  اذك����ر   •
معين.

ما معنى مكرب؟  •

للنقاش

14

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

1- أين تقع دولة معين؟
2- عاصمة دولة حضرموت هي ).........(

3- اذكر بعض أسماء اللغة اليمنية القديمة.
4- لماذا سميت حضرموت بأرض اللبان ؟

5- صل عبارات العمود ) أ ( بما يناسبها من كلمات العمود )ب( :

)ب() أ (
أثل.1- العاصمة الث��انية لحضرموت

قرناو.2- أشهر موانئ دولة حضرموت
شبوة.3- من أهم المدن الحضرمية

شبام.4- عاصمة معين
قناء.5- من مدن معين

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

1- أين تقع دولة معين؟
2- عاصمة دولة حضرموت هي ).........(

3- اذكر بعض أسماء اللغة اليمنية القديمة.
4- لماذا سميت حضرموت بأرض اللبان ؟

5- صل عبارات العمود ) أ ( بما يناسبها من كلمات العمود )ب( :

)ب() أ (
أثل.1- العاصمة الث��انية لحضرموت

قرناو.2- أشهر موانئ دولة حضرموت
شبوة.3- من أهم المدن الحضرمية

شبام.4- عاصمة معين
قناء.5- من مدن معين

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ق��ام��ت دول���ة س��ب��أ ع���ام )٨65 ق.م( 
ق.م(،   540( ع��ام  حتى  حكمها  واستمر 
وات���خ���ذت )ص�������رواح( ع��اص��م��ة ل��ه��ا ثم 
مأرب؛ وسيطرت على كل مناطق اليمن 
القديم، ويرجع الفضل في حضارة سبأ 
إلى مؤسسها األول)عبد شمس سبأ بن 
يشجب ب��ن ي��ع��رب ب��ن ق��ح��ط��ان( ال��ذي 
ب��ن��ى س��د م����أرب، وم���ن أش��ه��ر ملوكها: 
)كرب أيل وتر( الذي ُسجلت انتصاراته 
وج���ه���وده ال��ع��م��ران��ي��ة ع��ل��ى ن��ق��ش سمي 
نقش النصر تمكن من توحيد اليمن. 

ْرس الثَّالث دولة  سبـــــــأالدَّ

خريطة ُتبـيِّن موقع وعاصمة دولة سبأ

ُيتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تحدد موقع حضارة سبأ.

2. تسمي عاصمة سبأ.
3. تصنف النشاط التجاري، والزراعي 

لحضارة سبأ.
4. تذكر مظاهر حضارة سبأ.

5. تصنف نظام الحكم لحضارة سبأ.
6. تذكر منجزات حضارة سبأ.

أهداف الدرس

وقد أشار القرآن الكريم إلى نظام الحكم والشورى الذي اتبعته بلقيس ملكة 
سبأ، كما ُذِكرت دولة سبأ واألحقاف في سورتين في القرآن الكريم، في سورة سبأ 

وسورة النمل .
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

قامت دولة سبأ بدور الوسيط التجاري نظًرا لوقوع عاصمتها )مأرب( على 
الطريق التجاري بين شرق جزيرة العرب وغربها؛ حيث أقامت عالقات واسعة 
امتدت إلى بالد الشام، والعراق، وأفريقيا، كما اهتمت بالزراعة، وإقامة السدود 
ويعد سد مأرب أهم شاهد حضاري على ذلك، وقد شهدت اليمن في عهد سبأ 
حضارة زراعية ال نظير لها، وقد ُذِكَرت سبأ اليمن بأنها كانت جنة اهلل في أرضه.

عبد السبئيون القمر وأسموها )إلمقة(، والشمس عرفت )بذات حميم( و)ذات 
بعدان( ويعني الشمس الحارة، والشمس )البعيدة( ثم دخلت بلقيس مع قومها في 

اإلسالم مع نبي اهلل سليمان )عليه السالم(.
وقد ظهرت سبأ بجانب بعض الدول األخرى في اليمن القديم مثل: )َقَتبان، 
معين(، وقد ُعِرفت بأنها بالد الُيمن والخير والبركة؛ حيث ورد ذلك في الكتابات 
السبئية القديمة والنقوش والنحت وفن العمارة، وتنوعت المنتجات الزراعية فيها، 
ولها موقع جغرافي ممتاز، وقد اهتم السبئيون بوضع القوانين المنظمة لحياتهم.

سد مأرب القديم والجديد

سد مأرب الجديد سد مأرب القديم

النشاط االقتصادي

المعتقدات المنتشرة في حضارة سبأ
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم
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ويعد سد مأرب أهم شاهد حضاري على ذلك، وقد شهدت اليمن في عهد سبأ 
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة  -1
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ  ( كان نظام الحكم في سبأ وراثيًّا.    
)   ( ب ( قام الملك السبئي )كرب إيل وتر( بتوحيد اليمن.  
)   ( ج�( ُتَعدُّ مأرب العاصمة األولى لدولة سبأ.   

2 -  اذكر نوعين من اآللهة لدى حضارة سبأ.

* اب��ح��ث ف��ي ال��ق��رآن الكريم ع��ن اآلي���ات ال��ت��ي تحدثت ع��ن سبأ 
وقصة إسالم الملكة بلقيس وقومها. ثم اكتبها في دفترك.

نــشــاط

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ق�����ام�����ت ح�����ض�����ارة ِح�����ْم�����َي�����ر ع����ام 
)115.ق.م( في الهضبة الوسطى من 
اليمن، واستمر حكمها حتى )52٧م(، 
لها، وتقع  )َظ��َف��ار( عاصمة  واتخذت 
ظفار على جبل ريدان في قاع يحصب 

)الحقل( جنوب مدينة يريم.
وقامت حضارة أوس��ان في وادي 
مرخة وعاصمتها )هجر الناب(، وقد 
ام��ت��د ن��ف��وذه��ا ع��ل��ى ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي 
وال���ج���ن���وب���ي ل��ل��ي��م��ن ح��ت��ى و����س���ل اإل���ى 

ْرس الرابع ِحْمَير وَقَتبان وأوسانالدَّ

ُيتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تحدد موقع حضارة ِحْمَير وقتبان 

وأوسان.
2. تسمي عاصمة كل منها.

3. تبين أهمية وحدة اليمن.
4. توضح النشاط االقتصادي لحمير 

وقتبان وأوسان.
5. تستخلص نوع العالقة مع الدول 

المجاورة لليمن.

أهداف الدرس

اأفريقيا وعرف بال�ساحل الأو�ساني، وانتهت اأو�سان عام )410 ق.م(.
وا�ستمر  �سرًقا،  بيحان  وادي  منطقة  في  ق.م(   865( عام  َقَتبان  ح�سارة  قامت 
حكمها حتى عام )540 ق.م( وعا�سمتها الأولى )تمنع هجر حميد(، وامتد ن�ساطها 
اإلى الدول المجاورة لليمن، ومن اأ�سهر ملوكها: )يدع اأب ذيبان( الذي اتخذ لقب 

َمِلك بدًل من لقب )مكرب(.
عا�سمتها  واح��دة  دول��ة  في  اليمنية  المناطق  يوحدوا  اأن  الحميريون  ا�ستطاع 
�سباأ وذو  اتخذ لقب )ملك  ال��ذي  ر يهرع�ش(  الملك )�سمَّ وذل��ك في عهد  )ظ��ف��ار(، 

ريدان وح�سرموت ويمنات(.
ي ملك )�سباأ  واكتملت وحدة اليمن القديم في عهد الَمِلك )اأبو كرب اأ�سعد( و�ُسمِّ
ال��ذي حرر  ي��زن(  الملك )�سيف بن ذي  واآخ��ر ملوك حمير  ري��دان وح�سرموت(،  وذو 
اليمن من الغزو الحب�سي، وا�ستهرت حمير بدولة التبابعة الذين ورد ذكرهم في القراآن 

الكريم، واأ�سهر ملوكهم: اأ�سعد الكامل، وذو القرنين الذي ُذِكر في القراآن الكريم.

الموقع والعاصمة
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم
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ْرس الرابع ِحْمَير وَقَتبان وأوسانالدَّ

ُيتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تحدد موقع حضارة ِحْمَير وقتبان 

وأوسان.
2. تسمي عاصمة كل منها.

3. تبين أهمية وحدة اليمن.
4. توضح النشاط االقتصادي لحمير 

وقتبان وأوسان.
5. تستخلص نوع العالقة مع الدول 

المجاورة لليمن.

أهداف الدرس

اأفريقيا وعرف بال�ساحل الأو�ساني، وانتهت اأو�سان عام )410 ق.م(.
وا�ستمر  �سرًقا،  بيحان  وادي  منطقة  في  ق.م(   865( عام  َقَتبان  ح�سارة  قامت 
حكمها حتى عام )540 ق.م( وعا�سمتها الأولى )تمنع هجر حميد(، وامتد ن�ساطها 
اإلى الدول المجاورة لليمن، ومن اأ�سهر ملوكها: )يدع اأب ذيبان( الذي اتخذ لقب 

َمِلك بدًل من لقب )مكرب(.
عا�سمتها  واح��دة  دول��ة  في  اليمنية  المناطق  يوحدوا  اأن  الحميريون  ا�ستطاع 
�سباأ وذو  اتخذ لقب )ملك  ال��ذي  ر يهرع�ش(  الملك )�سمَّ وذل��ك في عهد  )ظ��ف��ار(، 
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

بدور  اليمن  وقامت  التجارة،  طرق  على  بال�سيطرة  التجاري  الن�ساط  تمثل 
)بدرب  المعروفة  القوافل  طريق  وكانت  والغرب،  ال�سرق  بين  التجاري  الو�سيط 
اإلى  ظفار  من  امتد  وال��ذي  التجارية،  العالمية  الطرق  اأه��م  من  الكامل(  اأ�سعد 
المحيط  ودول  لأفريقيا  ال�سرقي  ال�ساحل  على  الأو���س��ان��ي��ون  و�سيطر  الطائف، 

الهندي ودول البحر المتو�سط.
اهتم اليمنيون القدماء بو�سع القوانين المنظمة لجوانب حياتهم - ومنها 
)�سوق  قانون  ومنها  الأ���س��واق،  وقانون  ال�سرائب،  وجباية  الأر���ش،  تاأجير  قانون 

ر( في العا�سمة القتبانية )تمنع(. �سمَّ
واهتم اليمنيون بالزراعة وبناء ال�سدود والحواجز المائية. 

فئات المجتمع:
ويتكون المجتمع من عدة فئات وذلك بح�سب العمل الذي يقوم به، مثل:

فئة الَمِلك، ورجال الدين، وكبار الموظفين.  -
فئة العامة: المزارعين، و�سغار التجار والرعاة.  -

ولغات،  لهجات  بعدة  والأو�سانية  والقتبانية  الِحْمَيرية  الح�سارات  ا�ستهرت 
كانت اأهمها اللغة الحميرية التي ل تزال موجودة في بع�ش مناطق اليمن حتى 

وقتنا الحا�سر، وا�ستهرت بالكتابة والنحت وفن العمارة.
ن اأهل اليمن القديم، مثل:  وقد ُوِجد في نقو�ش مختلقة عبارات تدل على تديُّ
كلمة )الرب، رب ال�سموات والأر�ش، الرحمن، له الحمد(، مما يعني اأن اأهل اليمن 

كانوا يعبدون اهلل.

النشاط االقتصادي والزراعي

النشاط الثقافي والديني
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة   -1
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ  ( انتهت دولة حمير عام )425م(.     
)   ( ب ( تم توحيد اليمن في عهد الِحْمَيريين.    
)   ( ج�( عاصمة دولة أوسان )تمنع(.             
)   ( د ( سيطرت حضارة قتبان على الساحل الشرقي ألفريقيا. 
)   ( ه�( ُتبَّع اليماني ُذِكَر في القرآن الكريم.    

2- ِصْف أنواع األنشطة التجارية والزراعية لحمير وأوسان وقتبان.
3- َمْن أشهر ملوك ِحْمَير؟

* اجمع صوًرا أو رسومات عن آثار الحضارات اليمنية القديمة، 
ثم ضعها في لوحة، وعلقها في الصف.

نــشــاط

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

العبارة  أم��ام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أم��ام   )( َض��ع عالمة   -1
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ  ( انتهت دولة حمير عام )425م(.     
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)   ( ج�( عاصمة دولة أوسان )تمنع(.             
)   ( د ( سيطرت حضارة قتبان على الساحل الشرقي ألفريقيا. 
)   ( ه�( ُتبَّع اليماني ُذِكَر في القرآن الكريم.    
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ثم ضعها في لوحة، وعلقها في الصف.

نــشــاط

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

َعلِّل لما يأتي:  -1
دود. أ  ( بناء اليمنيين للحواجز المائية والسُّ

............................................................................
ب ( استقرار اإلنسان اليمني في األودية والقيعان.

............................................................................
ج�( تسمية حضرموت بأرض اللُّبان.

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

2- َضع عالمة )( أم��ام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أم��ام العبارة 
الخطأ فيما يأتي:

)    ( ر يهرع�ش.  اأ ( يُن�سب نق�ش الن�سر اإلى �سمَّ
 )    ( ب( ازدهار اليمن اعتمد على التجارة والزراعة. 
)    ( ج�( وحد اليمن قديًما الملك الِحْمَيري اأبو كرب اأ�سعد. 
)    ( ا بين ال�سرق والغرب.  د ( اليمن كان و�سيطاً تجاريًّ

3- اذكر اأ�َسماء عوا�سم الدول الآتية:
اأ ( ح�سرموت:  ..................... ، .....................

ب( اأو�سان: ..................... 
ج�( قتبان: ..................... ، ....................

ف ال�سخ�سيات الآتية: 4- َعرِّ
اأ ( كرب اإيل وتر: ..............................................................
ر يهرع�ش: ............................................................. ب( �سمَّ

ج�( اأبو كرب اأ�سعد: .............................................................

تقويم الوحدة الأولى
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ة في اليمن
َّ
األطماع األجنبي

عنوان الدْرسالدْرس
دوافع األطماع األجنبيــة في اليمن.األول
وماني لليمن.الثــاني الغزو الرُّ
االحتالل الحبشي لليمن.الثــالث
االحتالل الفارسي لليمن.الرابع

مواجهة اليمنيني لألطماع اخلارجية.الخامس

أهداف الوحـدة:
يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

ح معنى  االحتالل. تَوضِّ  .1
تْذُكر الدول األجنبيــة الــتي حاولت الســيطرة على اليمن القديم.  .2

تَبيِّن األساليب الــتي استخدمها اليمنيون في مواجهة االحتالل األجنبي.  .3
َتْسَتْخِلص دوافع األطماع األجنبيــة في الســيطرة على اليمن، ونتائج تلك   .4

الســيطرة.
5.  تبين أهم مالمح الغزو الروماني لليمن.
6. توضح أثر االحتالل الحبشي على اليمن.

من  اليمن  لتخليص  سعت  الــتي  والشخصيات  اليمني  الشعب  دور  ر  ُتــَقــدِّ  .7
سيطرة الدول المحتلة.

فاع عن بالدهم ضد األطماع الخارجية. َتْعتــز بدور اليمنيين في الدِّ  .8

الوحدة 
الثانية
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

موقع  توضح  التي  الخريطة  انظر   •
اليمن بالنسبة إلى العالم القديم.

• أجب عن األسئلة التي تليها:

ْرس األول دوافع األطماع األجنبيــة فـي اليمنالدَّ

موقع اليمن من العالم القديم 

يتوقع منك بعد هذ� �لدر�س �أن:
1. تبيِّن عالقة موقع اليمن بالأطماع 

الأجنبية.
2. تحدد على خريطة تحكم اليمن في 

الطرق التجارية.
ي ال�سلع التجارية اليمنية قديًما. 3. ت�سمِّ

٤. تربط بين التنوع الزراعي والأطماع 
الأجنبية في اليمن القديم.

ر مقاومة اليمنيين لالأطماع الأجنبية. ٥. تقدِّ

أهداف الدرس
أهمية موقع اليمن
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

حدد موقع اليمن من العالم القديم.  •
•  ما أهمية موقع اليمن بالنسبة للعالم القديم؟

تقع اليمن جنوب شبه جزيرة العرب، وتطل على البحر العربي والمحيط 
الهندي جنوًبا والبحر األحمر غرًبا، وهو ما جعلها ُعرضة لألطماع األجنبية، 
وموقًعا وسًطا بين دول العالم القديم، ويمتلك موقع اليمن أهمية كبيرة؛ ألنه 

يتحكم في طريق التجارة البرية والبحرية.

إن امتالك اليمن للموقع الجغرافي الوسطي لطريق التجارة جعله يقوم 
المتوسط  البحر  آسيا، وبين دول حــوض  الهند وشــرق  الوسيط بين  بــدور 

وشرق أفريقيا، وقد جمع اليمنيون ثروات كبيرة من هذه التجارة.

والفواكه،  الحبوب  ُتنتج  بالتنوع، فهي  الزراعية  اليمن  تميزت منتجات 
كما يتم استخراج البخور والمر واللبان والصمغ من بعض األشجار، كما 
اشتهرت اليمن بوجود معادن: كالذهب، والرصاص، والفضة، والحديد، التي 

صنع منها اليمنيون الُحلي والخناجر، والسيوف.

تنوع منتجات اليمن الزراعية والصناعية

م اليمن في طريق التجارة تحكُّ

للنقاش

للنقاش

للنقاش

هل هناك أسباب أخرى للصراع على اليمن؟  -

- ما استخدامات اللبان؟

- ماذا استفاد اليمنيون من تحكمهم في طرق التجارة؟
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

نــشــاط

ما أهمية موقع اليمن قديًما؟  -1
2- اذكر السلع التجارية التي اشتهر بها اليمن  القديم.

 ، .................. ، .................. ، .................. ، ..................
 .................. ، .................. ، .................. ، ..................

3- صل العبارة في العمود )أ(، بما يناسبها من العمود )ب(:

)ب() أ (
راعيــة بالتنوع.تميزت منتجات اليمن الزِّ

العالم القديم.سيطرت اليمن على طريق
 التجارة.احتل اليمن موقًعا وسًطا بين دول

اكتب موضوًعا عن موقع اليمن تاريخيَّا وانعكاساته على اليمن، 
واعرضه على المعلم.

لماذا كان اليمن هدًفا لألطماع األجنبية في العصور القديمة والحديثة؟ 

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

للنقاش

وماني: أهداف الغزو الرُّ  -1

ْرس الثاين وماين لليمنالدَّ الغزو الرُّ

كـــان لــلــرومــان أهــــداف مــن غــزوهــم 
لليمن أهمها ما يأتي:

1- السيطرة على طريق التجارة البرية،  
مـــثـــل: طـــريـــق )مــــــأرب - حــضــرمــوت - 
شبوة(، والبحرية، مثل: )البحر األحمر 

- مضيق باب المندب - خليج عدن(.
2- استغالل ثروات اليمن التي اشتهرت بها.

فـــي عــــام 24 قــبــل الـــمـــيـــالد كلف 
االمـــبـــراطـــور الـــرومـــانـــي )أغــســطــس( 
والــيــه عــلــى مــصــر )ألـــيـــوس جــالــوس( 
بإعداد حملة لغزو اليمن، فبدأ بإعداد 

من الذي تولى تجهيز الحملة الرومانية؟  •
كم بلغ عدد سفن الحملة؟ وكم عدد الجنود؟  •

خرجت الحملة من ميناء السويس بمصر، ونزلت بميناء )لويكة كوما( 
)ينبع حاليَّا(، ثم سلكت الطريق البري عبر الحجاز متجهة إلى مأرب، مارة 

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
د أســـبـــاب الـــغـــزو الـــرومـــانـــي  1. تـــعـــدِّ

لليمن.
2. تــتــبــع عــلــى الــخــريــطــة خــط سير 

الحملة الرومانية إلى مأرب.
3. توضح دور اليمنيين في مواجهة 

الغزو الروماني.
4. تــســتــخــلــص أســـبـــاب فــشــل الــغــزو 

الروماني.
اليمنيين في صد  ر مواجهة  تقدِّ  .5

الغزو الروماني.

أهداف الدرس

اإلعداد للحملة

سير الحملة

الحملة بميناء السويس، وتكونت من 130 سفينة، وعشرة آالف جندي، ومن 
للحملة  دلياًل  الرومان  اعتبره  الــذي  النبطي )صالح سيالس(  الوزير  بينهم 

حتى يجنبها الضياع في الصحراء.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ومانية على اليمن خط سير الحملة الرُّ

اجتاه احلملة
أهم املدن اليت مرت ا

فشلت الحملة الرومانية، ولم تستطع أن تحقق أهدافها في اليمن، لألسباب اآلتية:
السيوف  واستخدامهم  الحرب،  في  وخبرتهم  اليمنية،  المواجهة  شدة   -1

والرماح وغيرها من أدوات القتال.
سيطرة اليمنيين على موارد المياه والغذاء، وعدم تمكن الرومان من   -2

الحصول عليها.
تفشي األوبئة واألمراض في الجيش الروماني.  -3

4- تضليل الدليل النبطي للروم إكراًما لبني عمومته اليمنيين .

هزيمة الحملة

بنجران ونشق، وقد واجهت الحملة الرومانية دفاًعا شديًدا من ِقَبل اليمنيين 
مما جعل الرومان يقومون بتخريب كثير من المدن التي مروا بها، وبعد ستة 
إلــى مــأرب، حيث فوجئت بقوة تحصيناتها وشــدة بأس  أشهر وصلت الحملة 

اليمنيين، فحاصرتها أليام.

28

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ومان بغزو اليمن؟ ما أسباب قيام الرُّ  -1
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

ما األدوات التي استخدمها اليمنيون عند مواجهة الرومان؟  -2
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة  -3
الخطأ فيما يأتي:

)   ( وماني لليمن عام )25 ق.م(.         أ  ( تم الغزو الرُّ
)   ( ومانية في ميناء السويس.       ب ( أعدت الحملة الرُّ
)   ( ومانية من دخول مأرب.        جـ( َتَمكــنت القوات الرُّ

�ض له اليمن  قارن بين المواجهة اليمنية للرومان قديًما، وما تعرَّ

حاليًّا من هجمة اأمريكية �سهيونية.

نــشــاط

أسئلة الدرس
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....................................................................................

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة  -3
الخطأ فيما يأتي:

)   ( وماني لليمن عام )25 ق.م(.         أ  ( تم الغزو الرُّ
)   ( ومانية في ميناء السويس.       ب ( أعدت الحملة الرُّ
)   ( ومانية من دخول مأرب.        جـ( َتَمكــنت القوات الرُّ

�ض له اليمن  قارن بين المواجهة اليمنية للرومان قديًما، وما تعرَّ

حاليًّا من هجمة اأمريكية �سهيونية.

نــشــاط

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ــــمــــن لــــالحــــتــــالل  ــــي ـــــعـــــرض ال ت
االحتالل  هــذا  لكن  األول،  الحبشي 
اليمنيين  واجه مقاومة ضارية من 
طرد  واستطاعوا  فئاتهم،  بمختلف 

األحباش من اليمن.

1- إخضاع اليمنيين والسيطرة على 
ثرواتهم.

2- الــســيــطــرة عــلــى طــريــق الــتــجــارة 
البرية والبحرية.

الملك  والقضاء على  )االنتقام(   -3

ْرس الثالث االحتالل احلبشي لليمنالدَّ

اذكر آية تدل على  حرق أصحاب األخدود في نجران.  •

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تــعــدد أســبــاب االحــتــالل الحبشي 

لليمن.
2. تــــوضــــح مــــوقــــف األحـــــبـــــاش مــن 
حادثة إحراق نصارى نجران في 

األخدود.
3. تــوضــح كيفية احــتــالل األحــبــاش 

اليمن.
4. توضح محاولة أبرهة هدم الكعبة.

5. تعتز بــدور أجـــدادك فــي مواجهة 
االحتالل الحبشي.

أهداف الدرس

الِحْمَيري )ذو نواس( الذي قام باضطهاد وحرق نصارى نجران.
4- رغبة االمبراطور البيزنطي في بسط نفوذه على اليمن كجزء من صراعه مع الفرس.

أسباب االحتالل الحبشي لليمن

موقف اليمنيين من االحتالل الحبشي

لهم  مت  وقدَّ ٥2٥م،  ع��ام  )اأري���اط(  بقيادة  جي�ًسا  )كالب(  الحب�سة  نجا�سي  اأع��د 
بيزنطة ال�سفن ليبحروا بها من ميناء )عدولي�ض( اإلى ال�سواطئ اليمنية، فت�سدى 
اأن  اإل  وا�ستبكوا معهم في معارك متعددة،  ب�سجاعة،  الحب�سي  اليمنيون لالحتالل 

الأحبا�ض تمكنوا من دخول اليمن واحتالل عا�سمة الحميريين ظفار.

للنقاش

30

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

اجتاه احلملة
أهم املدن اليت مرت ا

ح خط سير الحملة الحبشيــة إلى اليمن خريطة توضِّ

استطاع االحتالل الحبشي بسط نفوذه على اليمن، وبرز أبرهة أحد قادة 
اليمن، وحمل لقب نائب  الــذي استأثر بحكم  اليمن  االحتالل الحبشي على 
النجاشي مع اللقب السبئي الضخم )ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات 
وأعرابهم طوذم وتهامة( واستطاع القضاء على الثورات اليمنية، أبرزها ثورة 
والــي كندة ومعه أقــيــال ِحــْمــَيــر، وفــي عصره تــم إصــالح ســد مــأرب بمشاركة 

اليمنيين عام 542م، حتى يستفيد من عائدات الزراعة.

كان �سبب غزو اأبرهة لمكة هو اأن اأبرهة بنى )كني�سة( لتحويل اأنظار العرب 
اأن  اإل  الكعبة،  وه��ْدم  الكعبة، فقاد حملة لال�ستيالء على مكة  بدًل من  اإليها 
اأغلب  اأبابيل ترميهم بالحجارة، فمات  اأر�سل لأبرهة وجي�سه طيًرا  اهلل تعالى 

الجي�ض، وقد خلَّد اهلل ذكر تلك الحادثة في �سورة الفيل في القراآن الكريم.

االحتالل الحبشي وُحكمه لليمن

محاولة �أبرهة هْدم �لكعبة
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

اجتاه احلملة
أهم املدن اليت مرت ا

ح خط سير الحملة الحبشيــة إلى اليمن خريطة توضِّ

استطاع االحتالل الحبشي بسط نفوذه على اليمن، وبرز أبرهة أحد قادة 
اليمن، وحمل لقب نائب  الــذي استأثر بحكم  اليمن  االحتالل الحبشي على 
النجاشي مع اللقب السبئي الضخم )ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات 
وأعرابهم طوذم وتهامة( واستطاع القضاء على الثورات اليمنية، أبرزها ثورة 
والــي كندة ومعه أقــيــال ِحــْمــَيــر، وفــي عصره تــم إصــالح ســد مــأرب بمشاركة 

اليمنيين عام 542م، حتى يستفيد من عائدات الزراعة.

كان �سبب غزو اأبرهة لمكة هو اأن اأبرهة بنى )كني�سة( لتحويل اأنظار العرب 
اأن  اإل  الكعبة،  وه��ْدم  الكعبة، فقاد حملة لال�ستيالء على مكة  بدًل من  اإليها 
اأغلب  اأبابيل ترميهم بالحجارة، فمات  اأر�سل لأبرهة وجي�سه طيًرا  اهلل تعالى 

الجي�ض، وقد خلَّد اهلل ذكر تلك الحادثة في �سورة الفيل في القراآن الكريم.

االحتالل الحبشي وُحكمه لليمن

محاولة �أبرهة هْدم �لكعبة
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

تولى حكم اليمن بعد أبرهة ابنه )يكسوم(، ومن بعده أخوه )مسروق(
الذي زاد من اضطهاد اليمنيين مما جعلهم يثورون ضده حتى تمكن اليمنيون 
بقيادة سيف بن ذي يزن من إنهاء االحتالل الحبشي، وقتل الملك الحبشي 

في اليمن، مسروق بن أبرهة.

محاولة أبرهة هدم الكعبة

نهاية االحتالل الحبشي

 ٹ                             @ٹ     ٱ       ٻ  ٻ  ٻ زب   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ  

ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ رب)سورة الفيل(.
وقد ازدادت الكعبة )بيت اهلل الحرام( بذلك تشريًفا وتعظيًما عند العرب.

32

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

نــشــاط

اذكر سببين من أسباب االحتالل الحبشي لليمن.  -1
................................................................................  -
................................................................................  -

2-  َعلِّل:فشل أبرهة في هدم الكعبة.
................................................................................

3-  متى تم احتالل األحباش لليمن؟ 
................................................................................

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة   -4
الخطأ فيما يأتي:

)   (  أ ( احتل األحباش اليمن عام 750م.    
)   (  ب( أهلك اهلل سبحانه أبرهة وجيشه عندما غزا مكة.  
)   (  جـ( ذو نواس أحرق نصارى نجران في األخدود.   

يدافع اهلل عن عباده المؤمنين وبيته الحرام، بيِّن ذلك من 
خالل سورة الفيل.

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

نــشــاط

اذكر سببين من أسباب االحتالل الحبشي لليمن.  -1
................................................................................  -
................................................................................  -

2-  َعلِّل:فشل أبرهة في هدم الكعبة.
................................................................................

3-  متى تم احتالل األحباش لليمن؟ 
................................................................................

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة   -4
الخطأ فيما يأتي:

)   (  أ ( احتل األحباش اليمن عام 750م.    
)   (  ب( أهلك اهلل سبحانه أبرهة وجيشه عندما غزا مكة.  
)   (  جـ( ذو نواس أحرق نصارى نجران في األخدود.   

يدافع اهلل عن عباده المؤمنين وبيته الحرام، بيِّن ذلك من 
خالل سورة الفيل.

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

�سديدة  مقاومة  الأحبا�ض  واج��ه 
بن  �سيف  بقيادة  اليمنيين  قبل  م��ن 
اإل����ى تحرير  ت��ط��لَّ��ع  ال����ذي  ي����زن،  ذي 
وقد  الحب�سي،  الحتالل  من  اليمن 
الع�سكرية  المعونة  اإلى طلب  ا�سطر 
من ك�سرى فار�ض، الذي ا�ستجاب له 
ووجدها فر�سه للق�ساء على النفوذ 
على  ال�سيطرة  وتحقيق  ال��روم��ان��ي، 
اأم�����ده بجي�ض  ط���رق ال���ت���ج���ارة، وق���د 
ب��ق��ي��ادة )وه������رز( وت��م��ك��ن ���س��ي��ف بن 
هزيمة  اليمنيون من  ومعه  ي��زن  ذي 

وطرد الأحبا�ض من اليمن.

ْرس الرابع االحتــالل الفارسـي لليمـنالدَّ

كان ُحكم �سيف بن ذي يزن لليمن فترة من الزمن، وذلك مقابل �سريبة 

يدفعها للفر�ض ثم تعر�ض بعدها لعملية اغتيال.

الفار�سي  القائد  اليمن  تولى حكم  يزن  ذي  بن  �سيف  التخل�ض من  بعد 

)وهرز(، وبهذا اأ�سبحت اليمن تحت الحتالل الفار�سي، و�سار ك�سرى فار�ض 

يعيَّن الولة على اليمن معتبًرا اإياها ولية فار�سية.

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تـــوضـــح مـــوقـــف الــيــمــنــيــيــن مــن 

األحباش والفرس.
2. تبين دور اليمنيين بقيادة سيف بن 
ذي يزن في القضاء على األحباش.

3. تصف احتالل الفرس لليمن.
الفارسي  االحــتــالل  نهاية  توضح   .4

لليمن.

أهداف الدرس

ما األسباب الــتي دفعت كسرى فارس إلى مساعدة سيف بن ذي يزن؟  •

حكم سيف بن ذي يزن

للنقاش

34

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ظل اليمن يعاني من االحتالل الفارسي مدة من الزمن، ونتيجة لضعف 
اليمنيون يشكلون قــوة محلية وخاصة في صنعاء وعــدن، حتى  الفرس أخــذ 
ظهرت دعوة رسول اهلل محمد - صلى اهلل عليه وآله وسلم - التي تدعو الناس 
إلى عبادة اهلل وحــده وتــرك ما ســواه، فأجاب أهل اليمن دعوته، ودخلوا في 
دين اهلل أفواًجا، وأضحت اليمن جــزًءا من الدولة اإلسالمية، وبذلك انتهى 

االحتالل الفارسي.

ح خط سير الحملة الفارسيــة إلى اليمن خريطة توضِّ

 نهاية االحتالل الفارسي
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ظل اليمن يعاني من االحتالل الفارسي مدة من الزمن، ونتيجة لضعف 
اليمنيون يشكلون قــوة محلية وخاصة في صنعاء وعــدن، حتى  الفرس أخــذ 
ظهرت دعوة رسول اهلل محمد - صلى اهلل عليه وآله وسلم - التي تدعو الناس 
إلى عبادة اهلل وحــده وتــرك ما ســواه، فأجاب أهل اليمن دعوته، ودخلوا في 
دين اهلل أفواًجا، وأضحت اليمن جــزًءا من الدولة اإلسالمية، وبذلك انتهى 

االحتالل الفارسي.

ح خط سير الحملة الفارسيــة إلى اليمن خريطة توضِّ

 نهاية االحتالل الفارسي
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

نــشــاط

ما األسباب الــتي دفعت كسرى إلى مساعدة سيف بن ذي يزن؟  -1
............................................................................   -
............................................................................   -

من القائد الفارسي الذي جاء اليمن؟ وما الذي فعله بعد مقتل سيف   -2
بن ذي يزن؟

............................................................................   -

............................................................................   -

ا تحت اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: َضع خطًّ  -3
أ  ( طلب سيف بن ذي يزن المساعدة من الدولة:

ومانية - الحبشيــة - الفارسيــة(. )الرُّ
ب (  بعد اغتيال سيف بن ذي يزن ُوِضعت اليمن تحت االحتالل:

وماني - الحبشي - الفارسي(.  )الرُّ
جـ(  َتَولــى الحكم بعد سيف بن ذي يزن:

)وهرز - باذان - كسرى(.

ناقش مع معلمك: لماذا ُيطلق على اليمن مقبرة الغزاة؟

أسئلة الدرس

36

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ْرس اخلامس مواجهة اليمنيني لألطماع اخلارجيةالدَّ

االستيالء على ثروات اليمن الزراعية والصناعية.  -1

التحكم بالطرق التجارية واحتكار تجارة اللبان والمر والصمغ وغيرها.  -2

ا وبحًرا. التوسع والسيطرة على موقع اليمن االستراتيجي برًّ  -3

طمس الهوية واالنتماء لدى اليمنيين.  -4

لليمن  الجغرافي  للموقع  نتيجة 
والذي يربط بين الشرق )الهند وشرق 
آسيا( والغرب )الحبشة، وقارة أفريقيا( 
الرومانية  )االمبراطوريتين  وشــمــااًل 
والـــفـــارســـيـــة(، وإطــاللــتــه عــلــى البحر 
األحــمــر والــمــحــيــط الــهــنــدي، وأهــمــيــة 

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
ا وبحًرا. 1. تحدد موقع اليمن برًّ

2. تذكر أسباب غزو واحتالل اليمن 
قديًما.

3. تعتز بــدور أجــدادك اليمنيين في 
الدفاع عن بالدهم.

أهداف الدرس

باب المندب، وبما وهب اهلل اليمن من ثروات زراعية )اللُّبان والمر والصمغ(، 
وصناعة )الذهب – الفضة – الرصاص – األحجار الكريمة والحديد(، وازدهار 
التجارة وطرقها البرية والبحرية، فقد كان ُعرضة لالحتالل والغزو الروماني 

والحبشي والفارسي. 

أسباب احتالل اليمن
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

ْرس اخلامس مواجهة اليمنيني لألطماع اخلارجيةالدَّ

االستيالء على ثروات اليمن الزراعية والصناعية.  -1

التحكم بالطرق التجارية واحتكار تجارة اللبان والمر والصمغ وغيرها.  -2

ا وبحًرا. التوسع والسيطرة على موقع اليمن االستراتيجي برًّ  -3

طمس الهوية واالنتماء لدى اليمنيين.  -4

لليمن  الجغرافي  للموقع  نتيجة 
والذي يربط بين الشرق )الهند وشرق 
آسيا( والغرب )الحبشة، وقارة أفريقيا( 
الرومانية  )االمبراطوريتين  وشــمــااًل 
والـــفـــارســـيـــة(، وإطــاللــتــه عــلــى البحر 
األحــمــر والــمــحــيــط الــهــنــدي، وأهــمــيــة 

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
ا وبحًرا. 1. تحدد موقع اليمن برًّ

2. تذكر أسباب غزو واحتالل اليمن 
قديًما.

3. تعتز بــدور أجــدادك اليمنيين في 
الدفاع عن بالدهم.

أهداف الدرس

باب المندب، وبما وهب اهلل اليمن من ثروات زراعية )اللُّبان والمر والصمغ(، 
وصناعة )الذهب – الفضة – الرصاص – األحجار الكريمة والحديد(، وازدهار 
التجارة وطرقها البرية والبحرية، فقد كان ُعرضة لالحتالل والغزو الروماني 

والحبشي والفارسي. 

أسباب احتالل اليمن
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

إن اليمن - وعلى مدى تاريخه - تعرض للغزو واالحــتــالل، ولكن أصالة 
الشعب اليمني وما يمتلكه من قيم وأخالق، واعتزازه بالهوية اليمنية العربية، 
وتطلعه للحرية والكرامة، وتجربته في الحرب، وقوة بأسه، قد جعلته يواجه 
األطماع الخارجية على مدى تاريخه، وتمكن من طرد المحتل، وبنى دواًل خلدها 
التاريخ، وسطرها القرآن الكريم كدولة سبأ وغيرها، وما مقولة: )اليمن مقبرة 

الغزاة( إال دليل على عظمة ومكانة وشدة بأس الشعب اليمني.

ما أسباب احتالل اليمن؟  -1
............................................................................   -
............................................................................   -
............................................................................   -

هناك دول حاولت السيطرة واحتالل اليمن. اذكرها.  -2
............................................................................   -

تحدث عن دور اليمنيين في مواجهة األطماع الخارجية.  -3
............................................................................   
............................................................................   

اليمن في وقته الحاضر يتعرض للغزو واالحتالل األمريكي والصهيوني. اكتب 
عدة أسطر عن ذلك، وعلقها في مجلة حائطية بالتعاون مع زمالئك.

دور اليمنيين في مواجهة األطماع الخارجية

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

1-  من الذي:
ومانية على اليمن، وتجرع مرارة الهزيمة أمام اليمنيين؟ أ  ( قاد الحملة الرُّ
.............................................................................

ب ( سيطر على الحكم في اليمن، وقام بغزو مكة؟
.............................................................................

جـ( قاد حملة الفرس، و َتَولــى الحكم بعد سيف بن ذي يزن؟
.............................................................................

َعلِّل لما يأتي:  -2
ومان على يد اليمنيين. أ  ( هزيمة الرُّ

.............................................................................
وم على اليمن. ب( صراع الفرس والرُّ

.............................................................................
اْذكر:  -3

وماني لليمن: أ  ( أهم أهداف الغزو الرُّ
......................................................................... .1
......................................................................... .2

حدد أهم أسباب دخول  الغزاة المحتلين إلى اليمن: ب ( 
......................................................................... .1
......................................................................... .2

4- َضــْع عالمة )( أمــام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمــام العبارة 
الخطأ فيما يأتي:

                   )    ( ومانية على اليمن وهرز.  أ ( قاد الحملة الرُّ
 )    ( ب( األحباش قضوا على ملك الحميريين. 
)    ( جـ( نجح أبرهة الحبشي في هدم الكعبة. 

تقويم الوحدة الثانية

انتهت مقررات الفصل الدراسي األول
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.............................................................................
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.............................................................................
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.............................................................................
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4- َضــْع عالمة )( أمــام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمــام العبارة 
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)    ( جـ( نجح أبرهة الحبشي في هدم الكعبة. 

تقويم الوحدة الثانية
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

الفصل الدراسي الثاني

40

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

أوضاع العرب قبل اإلسالم

عنوان الدْرسالدْرس

ياسيــة.األول األوضاع السِّ

األوضاع االقتصاديــة واالجتماعيــة الثــاني

ينيــة.الثــالث األوضاع الثــقافيــة والدِّ

أهداف الوحـدة:
يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

1ـ تصف الحياة السياسية في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم.

2ـ ُتسمي الدول التي ظهرت في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم.

3ـ توضح أهم أنواع النشاط االقتصادي للعرب قبل اإلسالم.

4. تبين أهم األوضاع االجتماعية للعرب قبل اإلسالم.

5ـ توضح أهم جوانب الحياة الثقافية والدينية عند العرب قبل اإلسالم .

6ـ تعبِّر عن رفضك لالستبداد والظلم والتبعية.

الوحدة 
الثالثة
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عنوان الدْرسالدْرس

ياسيــة.األول األوضاع السِّ
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

للنقاش

هناك دول قامت في شبه جزيرة 
العــــــــرب، وكل دولة لهــــــــا حضارة ذات 
طابع سياسي واجتماعي وديني، هذه 
الدول التي قامت في وســــــــط وشرق 
وشمال شــــــــبه الجزيرة العربية كانت 
غير مستقرة؛ بســــــــبب كثرة الحروب 
فيما بينهــــــــا واألطماع الخارجية التي 

تحيط بها. 

ْرس األول األوضاع السياسيَّـــةالدَّ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
د في شبه جزيرة  العرب أشهر  1ـ تحدِّ
القبائل والدول العربية القديمة.
2ـ تقارن بين أنظمة الحكم لألنباط 

والغساسنة.
ـــح الـــعـــالقـــة بــيــن الـــمـــنـــاذرة  3ـ تـــوضِّ

والغساسنة.

أهداف الدرس

-  دولة ِكْندة:
قامت في نجد دولة ِكْندة في النصف األول من القرن الرابع الميالدي، وانتهت 

في نصف القرن السادس الميالدي؛ حيث كان نظام الحكم فيها َقَبِليًّا وراثيًّا.
قبائل الحجاز:  -

من أشهر قبائل الحجاز قريش، ومقرها  مكة المكرمة، واألوس والخزرج وفدوا 
من اليمن واستقروا في يثرب، وهوازن وثقيف ومقرها الطائف، وكان نظام الحكم في 
تلك القبائل غير وراثي دائًما؛ حيث كان لكل قبيلة زعيم إلدارة شؤون القبيلة، ويوجد 

له مجموعة من المستشارين ُعِرفوا بـ)المأل( يأخذ الزعيم برأيهم عند الحاجة.

في وسط شبه الجزيرة العربية

ما نوع نظام الحكم في دولة كندة ؟  •
ما أشهر قبائل الحجاز ؟  •

42

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

دولة المناذرة:
نشأت في القرن الثالث الميالدي في جنوب غرب العراق، ونظام الحكم 
فيها وراثي وعالقتها بالفرس عالقة )والء وتبعية(؛ من أجل حماية حدودها 
في مواجهة الروم، وقد استفادت دولة المناذرة من انهيار دولة تدمر على يد 

الروم؛ حيث سيطرت على طرق التجارة في المنطقة. 

دولة األنباط: أ  ( 
قامت في جنوب بالد الشام على الطريق التجاري الذي يصل بين جنوب 
الجزيرة وحوض البحر المتوسط؛ هذا اكسبها أهمية فازدهرت دولتهم ما 
بين) 312 ق. م، 106م(، ومن أشهر مدنهم: البتراء، ومدائن صالح، وكان نظام 

الحكم غير وراثي.
ب ( دولة الغساسنة:

هي قبيلة يمنية هاجرت واستقرت في الجنوب الشرقي من بالد الشام، 
وقد اتخذت الجابية في الجوالن عاصمة لها، وعالقتهم مع الروم )الخضوع 

والوالء( وكان نظام الحكم فيها ملكيًّا، وراثيًّا.

في شرق شبه الجزيرة العربية

في شمال شبه جزيرة العرب

ما الدور الذي قام به المناذرة لصالح الدولة الفارسية؟  •

ما نوع العالقة بين الغساسنة والروم.  •
أين تقع دولة الغساسنة؟           •

للنقاش

للنقاش
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

دولة المناذرة:
نشأت في القرن الثالث الميالدي في جنوب غرب العراق، ونظام الحكم 
فيها وراثي وعالقتها بالفرس عالقة )والء وتبعية(؛ من أجل حماية حدودها 
في مواجهة الروم، وقد استفادت دولة المناذرة من انهيار دولة تدمر على يد 

الروم؛ حيث سيطرت على طرق التجارة في المنطقة. 

دولة األنباط: أ  ( 
قامت في جنوب بالد الشام على الطريق التجاري الذي يصل بين جنوب 
الجزيرة وحوض البحر المتوسط؛ هذا اكسبها أهمية فازدهرت دولتهم ما 
بين) 312 ق. م، 106م(، ومن أشهر مدنهم: البتراء، ومدائن صالح، وكان نظام 

الحكم غير وراثي.
ب ( دولة الغساسنة:

هي قبيلة يمنية هاجرت واستقرت في الجنوب الشرقي من بالد الشام، 
وقد اتخذت الجابية في الجوالن عاصمة لها، وعالقتهم مع الروم )الخضوع 

والوالء( وكان نظام الحكم فيها ملكيًّا، وراثيًّا.

في شرق شبه الجزيرة العربية

في شمال شبه جزيرة العرب

ما الدور الذي قام به المناذرة لصالح الدولة الفارسية؟  •

ما نوع العالقة بين الغساسنة والروم.  •
أين تقع دولة الغساسنة؟           •

للنقاش

للنقاش

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



43

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

دولة الُفْرس: أ  ( 
امتد حكم الدولة الفارسية إلى العراق، ووصل إلى شرق الجزيرة العربية 
خليج فارس )الخليج العربي( وعمان واليمن وبيت المقدس، وكانت عاصمتها 
المدائن، وقد قامت حــروب طويلة بين الفرس والــروم، وقد انتهت الدولة 
الــروم قبل  الثانية بعد  الــدولــة  الــدولــة اإلسالمية؛ وهــي  الفارسية على يد 
اإلسالم، وعاشت ألكثر من أربعة قرون حكم خاللها )32( ملًكا وملكة، وكان 

نظام الحكم وراثيًّا.

وم )البيزنطيــة(: ب ( دولة الرُّ
هـــي الـــدولـــة الــبــيــزنــطــيــة الــرومــانــيــة الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت عاصمتها 
القسطنطينية؛ وتقع إلى الشمال والشمال الغربي من شبه جزيرة العرب؛ 
وآسيا  الشرقية،  وأوروبــــا  أفريقيا،  وشــمــال  الــشــام  بــالد  على  سيطرت  حيث 
الصغرى، وهي القوة األولى قبل اإلسالم؛ بدأ حكمها قبل اإلسالم في القرن 
الرابع الميالدي، وانتهت في القرن الخامس عشر على يد الدولة اإلسالمية 
الحكم فيها  العثمانية، وكان نظام  الدولة  القسطنطينية في عهد  بعد فتح 

قيصريًّا وراثيًّا .

الدول الكبرى المجاورة لشبه جزيرة العرب

على يد من انتهت دولة الروم؟  •

إلى أين وصل حكم الفرس في بالد العرب؟  •
•   على يد من انتهت دولة الفرس؟         

للنقاش

للنقاش
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اْذُكر أسماء أربع قبائل كانت تحكم الحجاز.  -1
...................................................................................

2- قارن في جدول بين؛ أنظمة الحكم لكل من: األنباط والغساسنة:

 أنظمة الحكمالدولةم
..................................................األنباط1
..................................................الغساسنة2

وضح على خريطة شبه جزيرة العرب موقع كلٍّ من: دولــة األنباط -   -3
الغساسنة - المناذرة ـ

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة   -4
الخطأ فيما يأتي:

)    (  أ ( يثرب مقر قبيلة قريش.     
)    (  ب( نظام الحكم عند القبائل العربيــة وراثي دائًما.  
)    (  جـ( استمر حكم كندة أربعة قرون.     
)    (  د ( الحيرة عاصمة الُفْرس.     
)    ( وم وراثي.       هـ( نظام الحكم عند الرُّ

ذكرت سورة الروم الحرب التي دارت بين الفرس والروم 
اكتب آيتين منها عن حروب الروم ، والفرس .

نــشــاط

أسئلة الدرس
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اْذُكر أسماء أربع قبائل كانت تحكم الحجاز.  -1
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2- قارن في جدول بين؛ أنظمة الحكم لكل من: األنباط والغساسنة:
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الخطأ فيما يأتي:

)    (  أ ( يثرب مقر قبيلة قريش.     
)    (  ب( نظام الحكم عند القبائل العربيــة وراثي دائًما.  
)    (  جـ( استمر حكم كندة أربعة قرون.     
)    (  د ( الحيرة عاصمة الُفْرس.     
)    ( وم وراثي.       هـ( نظام الحكم عند الرُّ

ذكرت سورة الروم الحرب التي دارت بين الفرس والروم 
اكتب آيتين منها عن حروب الروم ، والفرس .

نــشــاط

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

نـــظـــًرا ألهــمــيــة مــوقــع شــبــه جــزيــرة 
الــعــرب فــي تــوســطــهــا الــعــالــمــي، ووجـــود 
الـــمـــقـــدســـات )مـــكـــة( وكـــذلـــك الــمــنــافــذ 
الــبــحــريــة بـــاب الــمــنــدب ومــضــيــق هرمز 
جعلها تلعب دوًرا كبيًرا في طرق التجارة 
العالمية من الشرق إلى الغرب والعكس، 

وتمثل النشاط االقتصادي فيما يأتي:

ْرس الثاين األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّةالدَّ

1- الرعي: واشتهر العرب في تلك الفترة بتربية اإلبل واألغنام واألبقار والخيول
والطائف  يثرب،  المناطق مثل  الزراعة على بعض  واقتصرت  الــزراعــة:   -2
 - )الشعير  والحبوب  النخيل،  فيها:  المزروعات  أشهر  وكانت  واليمامة، 

الذرة - القمح ( وأيًضا الفواكه كالعنب والرمان والتين.

3- التِّجارة:
ا من حياة العرب قبل اإلسالم في شبه  -  اكتسبت الطرق التجارية دوًرا مهمًّ
وكذلك  والعكس،  الغرب  إلى  الشرق  من  السلع  لنقل  العربية؛  الجزيرة 
ظهرت مدن تجارية، مثل: ) البتراء ، ومكة ، ويثرب ، ومدائن صالح، 
وهجر( ومن أشهر رحالت التجارة لدى العرب )رحلة الشتاء والصيف( ـ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1ـ تصف األوضاع االقتصادية للعرب 

قبل اإلسالم .
2ـ تحدد تركيب القبيلة العربية قبل 

اإلسالم .
3ـ تبين العادات الحسنة للعرب قبل 

اإلسالم.
4ـ توضح جوانب حرمان المرأة من 

حقوقها قبل اإلسالم .

أهداف الدرس
األوضاع االقتصاديــة

•ما السورة التي أشارت إلى رحلة الشتاء والصيف ؟ للنقاش
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

طريق التجارة

ناعة: 4- الصِّ
-  اشتهر العرب قديًما ببعض الصناعات، مثل: صناعة السالح )السيوف( 
والحلي والجلود؛ حيث استخرجوا بعض المعادن مثل: الحديد، والذهب، 

والفضة، والرصاص. كما استخرجوا الملح.
ناعيــة في شبه جزيرة العرب: صنعاء  ناعيــة: ومن المدن الصِّ -  المدن الصِّ

ويثرب، وخيبر، وجرش )نجران(.

وكان هناك أسواق تجارية دائمة، مثل سوق:)عكاظ، وذي المجاز، ومجنة( 
وأيضا أسواق موسمية كانت تقام أثناء موسم الحج في مكة .

ما أشهر الصناعات لدى العرب قديًما ؟  • للنقاش

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



46

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم
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-  اشتهر العرب قديًما ببعض الصناعات، مثل: صناعة السالح )السيوف( 
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

لــــــــم تكن الحياة االجتماعية جامدة كما صورتها بعض كتب التاريخ؛ فقد 
كانت هناك دائًما حركة متجددة تصل بينهم بالحلف والنســــــــب وقرابة األسر، 

والعالقات التجارية، ومن أبرز ما في المجتمع قبل اإلسالم:
1ـ تكوين المجتمع : يتكون المجتمع العربي من أَُســــــــر، ومن تلك األسر تقوم 

القبيلة، وأفراد القبيلة. 
2ـ العــــــــادات االجتماعيــــــــة: كان العرب يكرمون الضيــــــــف، وينصرون المظلوم، 
ويحافظون على الجار، ويقيمــــــــون الوالئم في األفراح، وهذه من عاداتهم 

االجتماعية الحسنة .
وكانت توجد لدى العرب عادات ســــــــيئة قبل اإلسالم، مثل حرمان المرأة 

من حقوقها 

األوضاع االجتماعيَّة

اذكر بعض العادات االجتماعية الحسنة للعرب.  • للنقاش
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العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة  -4
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ  ( العصبيــة الَقَبِليــة من العادات االجتماعيــة الحسنة.  
)   ( ب( ظلم المرأة من العادات االجتماعيــة الحسنة.   
)   ( ناعيــة العربيــة القديمة المشهورة.  جـ ( الطائف من المدن الصِّ

اكتب عدة أسطر مستعيًنا بأسرتك عن العادات الحسنة الموجودة 
في مجتمعك.

نــشــاط

حرمان المرأة مــــــــن الميراث أحد المظالــــــــم االجتماعية عند العرب قبل 
اإلسالم، ما موقف اإلسالم منها ؟

اذكر العادات االجتماعية الحسنة التي كان يتصف بها المجتمع في شبه   -1
جزيرة العرب قبل اإلسالم.

................. ، .................. ، .................. ، ..................  -
عدد المحاصيل الزراعية في شبة جزيرة العرب.  -2

.................. ، .................. ، .................. ، ..................  -
كيف كان العرب ينظرون إلى المرأة؟  -3

................................................................................  -

................................................................................  -  

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة  -4
الخطأ فيما يأتي:
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)   ( ب( ظلم المرأة من العادات االجتماعيــة الحسنة.   
)   ( ناعيــة العربيــة القديمة المشهورة.  جـ ( الطائف من المدن الصِّ

اكتب عدة أسطر مستعيًنا بأسرتك عن العادات الحسنة الموجودة 
في مجتمعك.

نــشــاط

حرمان المرأة مــــــــن الميراث أحد المظالــــــــم االجتماعية عند العرب قبل 
اإلسالم، ما موقف اإلسالم منها ؟

اذكر العادات االجتماعية الحسنة التي كان يتصف بها المجتمع في شبه   -1
جزيرة العرب قبل اإلسالم.

................. ، .................. ، .................. ، ..................  -
عدد المحاصيل الزراعية في شبة جزيرة العرب.  -2

.................. ، .................. ، .................. ، ..................  -
كيف كان العرب ينظرون إلى المرأة؟  -3

................................................................................  -

................................................................................  -  

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

كــــانــــت شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة 
حــلــقــة الـــوصـــل بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب، 
فازدهرت بحركة التجارة؛ األمر الذي 
الــعــالــم حيث  فــي  أكــبــر  أهمية  أكسبها 
الخارجية  الثقافات  مــن  بعدد  احتكت 
والهند،  والــــروم،  الــفــرس،  ثقافة  مثل 

ْرس الثالث ينيَّةالدَّ األوضاع الثَّقافيَّة والدِّ

الحية  اللغات  السامية، وهي أطــول  اللغات  أقــدم  العربية من  اللغة  تعد 
عمًرا فقد ظهرت في غاية من الجمال بحيث لم يدخل عليها تعديل يذكر.

ميزاتها:
 -  أنها واسعة في قاموسها، وتامة في جملها، ودقيقة في تعابيرها، وسلسة في 
معانيها، وغنية في كلماتها؛ فكانت بذلك وعاء الثقافة والعلوم والمعارف 

والفنون واآلداب.
 -  الخطابة: هي الكالم الشفهي الذي يلقى في بعض المناسبات، وقد بدأ 

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1ـ تتعرف على نبذة عن ثقافة العرب 

قبل اإلسالم.
د المعتقدات الدينية التي كانت  2ـ تعدِّ
موجودة في شبة جزيرة العرب .

3ـ تعتز بلغتك العربية.

أهداف الدرس

اللغة العربية

الوضع الثقافي عند العرب

والصين، وعلى الرغم من استفادتهم منها إال أنهم احتفظوا بثقافتهم العربية 
المرتبطة ببيئتهم وعاداتهم.

ومن أهم المعتقدات عند العرب قبل اإلسالم: 
)اليهودية – الحنيفية – النصرانية – المجوسية – الوثنية (

50
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العرب بخطب اشتهرت مع أصحابها، ومن أشهر خطباء العرب: قس بن 
ساعدة، وسحبان وائل.

بــوزن وقافية،   -  الشعر: فقد عمل العرب على تزيين كالمهم حتى صــار 
فسموه شعًرا، وكــان لكل قبيلة شاعٌر يدافع عنها، وينشر أمجادها، ومن 
أشهر شعراء العرب: امرؤ القيس، وزهير بن أبي ُسْلمى، وعنترة بن شداد، 
وقد بلغ اهتمام العرب بالشعر بأن علقوا أجمل القصائد على جدار الكعبة 

وسموها المعلقات.

د المعتقدات الدينية التي كانت عند العرب قبل اإلسالم. عدِّ  -1 
..................................................................................

2- بماذا تتميز اللغة العربية ؟
..................................................................................

3- ِصل الكلمة في العمود )أ(، بما يناسبها من العمود )ب(:

)ب() أ (
دين أكثر العرب قبل اإلسالم. الخطابة  
الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السالم.المجوسية 
الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السالم.اإلنجيل 
الديانة الرسمية للفرس قبل اإلسالم. التوراة 
هي الكالم المنثور غير المنظوم.الوثنية

أسئلة الدرس
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

العرب بخطب اشتهرت مع أصحابها، ومن أشهر خطباء العرب: قس بن 
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

تقويم الوحدة الثالثة

1- َضع عالمة )( أمــام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمــام العبارة 
الخطأ فيما يأتي:

)    ( ناعيــة في شبه جزيرة العرب َجَرش.  أ ( من المدن الصِّ

 )    ( ب( نظام الحكم في ِكْنَدة وراثي. 

)    ( جـ( اللغة العربيــة من اللغات السامية. 

)    ( وم.  د ( انتهت دولة الُفْرس على يد الرُّ

بيِّن األوضاع السياسية في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم باختصار.   -2

3- أِجب عن األسئلة اآلتية:

أ  ( ما نوع النشاط االقتصادي للعرب قبل اإلسالم؟
............................................................................

ب ( ما أنواع المعتقدات الــتي عرفها العرب قبل اإلسالم؟
............................................................................

جـ( ما الدول الــتي ظهرت في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم؟ 
............................................................................

د ( ما أشهر أسواق العرب قبل اإلسالم؟ 
 ............................................................................

لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

الوحدة 
القصص الحقالرابعة

عنوان الدْرسدروس الوحدة
أبو البشر آدم )عليه السالم( األول
سيدنا إبراهيم )عليه السالم(.الثــاني
محمد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.الثــالث

أهداف الوحـدة:
يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

تتعرف َمْن هو آدم عليه السالم.  .1
تدرك مدى تكريم اهلل اإلنسان.  .2

م نبذة عن سيرة سيدنا ابراهيم أبي األنبياء عليه السالم. تقدِّ  .3
ر أسباب تأمل سيدنا إبراهيم في آيات من الكون. تقدِّ  .4

تعطي نبذة عن سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم.  .5
تبين األعمال التي قام بها الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( في سبيل الدعوة.  .6
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الوحدة 
القصص الحقالرابعة

عنوان الدْرسدروس الوحدة
أبو البشر آدم )عليه السالم( األول
سيدنا إبراهيم )عليه السالم(.الثــاني
محمد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.الثــالث

أهداف الوحـدة:
يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن:

تتعرف َمْن هو آدم عليه السالم.  .1
تدرك مدى تكريم اهلل اإلنسان.  .2

م نبذة عن سيرة سيدنا ابراهيم أبي األنبياء عليه السالم. تقدِّ  .3
ر أسباب تأمل سيدنا إبراهيم في آيات من الكون. تقدِّ  .4

تعطي نبذة عن سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم.  .5
تبين األعمال التي قام بها الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( في سبيل الدعوة.  .6
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

خلق اهلل الأر�ض وهياأ كل ما فيها 
ر اأن يخلق  لتكون �صالحة للحياة، وقدَّ
فيها الكثير من الكائنات، واختار من 
َم����ْن �صيكون  ال��م��خ��ل��وق��ات  ب��ي��ن ه���ذه 
خليفة في الأر�ض لإقامة الت�صريعات 

الإلهية. قال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ژ  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

[البقرة: 3٠].

ســيــتــحــمــل  الــخــلــيــفــة  هـــــذا  وألن 
ـــزه اهلل  مــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة؛ فــقــد مـــّي
وكّلفه  المخلوقات  باقي  عــن  بالعقل 

ْرس األول أبو البشر آدم )عليه السالم(الدَّ

البشر جميًعا بمختلف  آدم وأمنا حــواء )عليهما السالم(، هم أصل  أبونا 
أشكالهم وألوانهم، ولغاتهم.

خلق اهلل أبانا آدم وأمنا حواء )عليهما السالم( بالكيفية التي يعلمها، والتي أشار 
القرآن الكريم إلى بعضها. قال تعالى: چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ )المؤمنون12( 

هـــــذا التراب هـــــــو أصل خلقنا فقد ُخـــــــــِلَق اإلنســــــان مـــــــن تراب، 

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
1. تتعرف َمْن هو آدم )عليه السالم(.

2. تبين مهام الخالفة.
3. تدرك مدى تكريم اهلل لإلنسان.

4. توضح سبب رفض إبليس السجود 
ألبينا آدم عليه السالم.

5. تــبــيــن بـــدايـــة الـــصـــراع بــيــن الــحــق 
والباطل.

أهداف الدرس

بمعرفة اهلل وتوحيده، وبالعبادة وحمل األمانة اإللهية حتى قيام الساعة.
هذا الخليفة هو اإلنسان

آدم أبو البشر )عليه السالم(
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 • أصحاب الحق: 

هــــــم الــــــذيــــــن يـــــعـــــرفـــــون اهلل 
ويـــؤمـــنـــون بــــه، مــوحــديــن لــه، 
ويطيعونه  أوامـــــره  ويــنــفــذون 
خلفاء  جعلهم  حين  أراد  كما 

في األرض.
 • أصحاب الباطل: 

الشيطان،  يتبعون  الذين  هم 
ويخالفون أوامر اهلل، ويسعون 
ويرتكبون  فــســاًدا،  األرض  في 

المظالم والجرائم.

قال اهلل تعالى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ژ ]الحجر:٢٨[. 
وأمــر  المخلوقات؛  سائر  على  كــّرمــه  الــســالم-  -عليه  آدم  اهلل  خلق  وعندما 

المالئكة الكرام أن يسجدوا له احتراًما وتعظيًما وتنفيًذا ألمر اهلل، قال تعالى: ژ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ ]الحجر: ٢9[. 

ونفذ المالئكة الكرام أمر اهلل ژ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ ]الحجر[. 
وكان إبليس - لعنه اهلل - حاضًرا، لكنه 
لم ينفذ أمر اهلل بالسجود آلدم فقد منعه 
مــن ذلـــك الــِكــبــر والــحــســد، فــســألــه الخالق 

عن سبب ذلك: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پژ]الحجر[، فرد إبليس وقد اختار 

طريق الضالل والمعصية:ژ ڀ ڀ ڀ   ڀ 
ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]الحجر[ 
نــار أسجد لمن ُخِلَق من  أنــا المخلوق من 
طــيــن؟! إنــه الــِكــْبــر والــغــرور والتعالي على 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ژ  اهلل:  أوامــر 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]األعراف:1٢[.

وبدأ الصراع بين الحق والباطل من تلك اللحظة التي رفض فيها إبليس 
السجود، وعصى أمر اهلل، وأصر على تلك المعصية، فطرده اهلل من رحمته، 
ولعنه، وحّذر آدم وذريته من اتباعه؛ ألنه العدو األول لإلنسان وَمْن يتبعه فإنه 

من أصحاب الباطل، وسيكون مصيره العذاب في النار.
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 • أصحاب الحق: 

هــــــم الــــــذيــــــن يـــــعـــــرفـــــون اهلل 
ويـــؤمـــنـــون بــــه، مــوحــديــن لــه، 
ويطيعونه  أوامـــــره  ويــنــفــذون 
خلفاء  جعلهم  حين  أراد  كما 

في األرض.
 • أصحاب الباطل: 

الشيطان،  يتبعون  الذين  هم 
ويخالفون أوامر اهلل، ويسعون 
ويرتكبون  فــســاًدا،  األرض  في 

المظالم والجرائم.

قال اهلل تعالى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ژ ]الحجر:٢٨[. 
وأمــر  المخلوقات؛  سائر  على  كــّرمــه  الــســالم-  -عليه  آدم  اهلل  خلق  وعندما 

المالئكة الكرام أن يسجدوا له احتراًما وتعظيًما وتنفيًذا ألمر اهلل، قال تعالى: ژ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ ]الحجر: ٢9[. 

ونفذ المالئكة الكرام أمر اهلل ژ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ ]الحجر[. 
وكان إبليس - لعنه اهلل - حاضًرا، لكنه 
لم ينفذ أمر اهلل بالسجود آلدم فقد منعه 
مــن ذلـــك الــِكــبــر والــحــســد، فــســألــه الخالق 

عن سبب ذلك: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پژ]الحجر[، فرد إبليس وقد اختار 

طريق الضالل والمعصية:ژ ڀ ڀ ڀ   ڀ 
ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]الحجر[ 
نــار أسجد لمن ُخِلَق من  أنــا المخلوق من 
طــيــن؟! إنــه الــِكــْبــر والــغــرور والتعالي على 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ژ  اهلل:  أوامــر 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]األعراف:1٢[.

وبدأ الصراع بين الحق والباطل من تلك اللحظة التي رفض فيها إبليس 
السجود، وعصى أمر اهلل، وأصر على تلك المعصية، فطرده اهلل من رحمته، 
ولعنه، وحّذر آدم وذريته من اتباعه؛ ألنه العدو األول لإلنسان وَمْن يتبعه فإنه 

من أصحاب الباطل، وسيكون مصيره العذاب في النار.
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

         بالتعاون مع أستاذك، كونوا مجموعتين: 
)ب( تكتب صفات أهل الباطل. )أ( تكتب صفات أهل الحق.    

      علل لما يأتي: رفض إبليس أوامر اهلل بالسجود آلدم. 

نــشــاط

1-  اذكر آية تدل على أن اهلل جعل آدم خليفة في األرض.
2- َمْن أصحاب الحق ؟

3- اذكر اآلية التي تدل على رفض إبليس السجود آلدم )عليه السالم(.
العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة  -4

الخطأ فيما يأتي:
 )   ( أ ( اختار اهلل الحيوانات لتكون خليفة في األرض.   
)   ( ب( من مهام الخليفة في األرض إقامة الدين والعدل.  
)   ( جـ( كّرم اهلل اإلنسان على باقي المخلوقات بالعقل.             
)   ( د ( طرد اهلل إبليس ألنه سجد آلدم )عليه السالم(.  

لماذا خلق اهلل اإلنسان ؟  -5

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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لل�صف الخام�س تاريخ اليمن القديم

السالم(  )عليه  إبراهيم  سيدنا  ُيَعدُّ 
مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات الــعــظــيــمــة في 
ذلك  اهلل  أكد  وقد  اإلسالمي،  التاريخ 
حين وصفه بأنه وهو فرد يساوي )أمة 

ٿ  ٹ     ژ  تعالى:  قال  مجتمعة(، 

ْرس الثَّاين سيدنا إبراهيم )عليه السالم(الدَّ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
تذكر أهم الصفات التي تحلى   .1
بــهــا ســيــدنــا إبـــراهـــيـــم، والــتــي 
جــعــلــت اهلل يــصــطــفــيــه خــلــيــاًل 

ويصفه بأنه كان )أمة(.
تــبــيــن أســـالـــيـــب تـــعـــامـــل أبــيــنــا   .2

إبراهيم مع قومه. 

أهداف الدرس

ڄ   ڄڄ   ڦ     ١٢٠ ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ         
ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ١٢١  ژ ]النحل[ .

وقد اختلف المؤرخون على زمان ومكان ميالده )عليه السالم(، لكن أغلب 
الروايات تؤكد أنه من مواليد مدينة عمورية ببابل في العراق.

وتروي السير التاريخية أن الناس بعد وفاة نبي اهلل نوح )عليه السالم( قد 
عادوا إلى الضالل من جديد، واخترعوا لهم آلهة يعبدونها:

فبعضهم عبد النجوم.  •

وبعضهم عبد الملوك.  •
وبعضهم عبد األصنام.  •

وكلها عبادات وثنية تعكس الضالل الذي كانوا عليه، فأرسل اهلل إليهم 
إبراهيم )عليه السالم(؛ ليكون أول نبي بعد الطوفان.

سيدنا إبراهيم )عليه السالم(
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السالم(  )عليه  إبراهيم  سيدنا  ُيَعدُّ 
مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات الــعــظــيــمــة في 
ذلك  اهلل  أكد  وقد  اإلسالمي،  التاريخ 
حين وصفه بأنه وهو فرد يساوي )أمة 

ٿ  ٹ     ژ  تعالى:  قال  مجتمعة(، 

ْرس الثَّاين سيدنا إبراهيم )عليه السالم(الدَّ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
تذكر أهم الصفات التي تحلى   .1
بــهــا ســيــدنــا إبـــراهـــيـــم، والــتــي 
جــعــلــت اهلل يــصــطــفــيــه خــلــيــاًل 

ويصفه بأنه كان )أمة(.
تــبــيــن أســـالـــيـــب تـــعـــامـــل أبــيــنــا   .2

إبراهيم مع قومه. 

أهداف الدرس

ڄ   ڄڄ   ڦ     ١٢٠ ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ         
ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ١٢١  ژ ]النحل[ .

وقد اختلف المؤرخون على زمان ومكان ميالده )عليه السالم(، لكن أغلب 
الروايات تؤكد أنه من مواليد مدينة عمورية ببابل في العراق.

وتروي السير التاريخية أن الناس بعد وفاة نبي اهلل نوح )عليه السالم( قد 
عادوا إلى الضالل من جديد، واخترعوا لهم آلهة يعبدونها:

فبعضهم عبد النجوم.  •

وبعضهم عبد الملوك.  •
وبعضهم عبد األصنام.  •

وكلها عبادات وثنية تعكس الضالل الذي كانوا عليه، فأرسل اهلل إليهم 
إبراهيم )عليه السالم(؛ ليكون أول نبي بعد الطوفان.

سيدنا إبراهيم )عليه السالم(
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لأهمية هذه ال�صخ�صية الإيمانية المهمة؛ فقد َتَكنَّى �صيدنا اإبراهيم )عليه 
ال�صالم( باأكثر من كنية اأهمها: 

الذين جــاؤوا من بعده كانوا من نسله  )أبــو األنــبــيــاء(؛ ألن جميع األنبياء 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ    ژ  ٹ    ٹ  إلــيــه،  وينتسبون 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ژ ]العنكبوت[.

كنيته

من صفات سيدنا إبراهيم )عليه السالم(

اتصف أبو األنبياء إبراهيم )عليه السالم( بصفات كثيرة سنذكر بعضها باختصار: 
حين  اهلل  لمعرفة  إبراهيم  سيدنا  به  توصل  ما  وهــو  والتأمل:  التفكر   -  
أدرك بفطرته السليمة أن هناك خالًقا لهذا الكون، وهو الذي يستحق 

التوحيد والعبادة.
الصدق: كان أبو األنبياء )عليه السالم( ملتزًما بالصدق في كل أقواله وأعماله.  -

الشجاعة: كان شجاًعا في قول الحق والدفاع عن إيمانه بوحدانية اهلل   -
وعبادته له، ومثال ذلك حين قام بتحطيم األصنام وهو ال يــزال فتًى 

صغيًرا.
الصبر: تجلَّى �صبره العظيم حين قرر قومه اأن يرموه في النار، ومع ذلك   -

لم يخْف ولم يتراجع عن دينه، ونجاه اهلل منها.
الذكاء وقوة الحجة: وبرز ذلك حين رد على قومه باأن ي�صاألوا الأ�صنام:   -

مها؟! من الذي حطَّ
ابنه  لذبح  امتثل  حينما  ذلــك  وتجّلى  والتسليم هلل:  المطلقة  الطاعة   -

إسماعيل تنفيًذا ألمر اهلل.
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* بناء سيدنا إبراهيم )عليه السالم( بيت اهلل الحرام، وكان يعاونه ابنه 
إسماعيل )عليه السالم(.

* تأسيس مناسك الحج التي ما زالت قائمة إلى اليوم، ومنها : )رجم 
الشيطان، والطواف حول الكعبة، وغيرها(.

1- َمْن أبو األنبياء ؟
2- لماذا قرر قوم سيدنا إبراهيم أن يرموه في النار ؟

3- اذكر ثالًثا من صفات سيدنا إبراهيم )عليه السالم( .
4- اذكر مثااًل يوضح قوة امتثال سيدنا إبراهيم ألوامر اهلل تعالى.

5- َضع عالمة )( أمــام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمــام العبارة 
الخطأ فيما يأتي:

)    (  أ ( بالتأمل في مخلوقات اهلل وصل سيدنا إبراهيم لمعرفة اهلل. 
)    (  ب( عندما قرر قوم سيدنا إبراهيم رميه في النار تراجع عن إيمانه.  
 جـ( قام سيدنا إبراهيم بتحطيم األصنام؛ ألنها ال تضر وال تنفع.)    (
)    (  د ( أول من رفع قواعد بيت اهلل الحرام )الكعبة( سيدنا إبرهيم. 

من اآلثار العظيمة لسيدنا إبراهيم عليه السالم

لم يقتنع سيدنا إبراهيم بعبادة األصنام وال الشمس والقمر والنجوم.
 وضح سبب عدم اقتناعه )عليه السالم( بذلك.

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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* بناء سيدنا إبراهيم )عليه السالم( بيت اهلل الحرام، وكان يعاونه ابنه 
إسماعيل )عليه السالم(.
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3- اذكر ثالًثا من صفات سيدنا إبراهيم )عليه السالم( .
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 جـ( قام سيدنا إبراهيم بتحطيم األصنام؛ ألنها ال تضر وال تنفع.)    (
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من اآلثار العظيمة لسيدنا إبراهيم عليه السالم

لم يقتنع سيدنا إبراهيم بعبادة األصنام وال الشمس والقمر والنجوم.
 وضح سبب عدم اقتناعه )عليه السالم( بذلك.

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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بنت وهب، وهكذا أصبح يتيم األم واألب، فكفله جده عبد المطلب حتى توفي، ثم 
كفله عمه أبو طالب إلى جانب أوالده، وكان يحبه ويعطف عليه.

لقد تكفلت العناية اإللهية بتربية هذا اليتيم، فكان مختلًفا عن أقرانه، 
ولم يمارس ما يمارسونه من العادات السيئة، ولم يعبد األصنام. اشتغل برعي 
األغــنــام فــي طفولته، وفــي ســن الشباب ذهــب مــع عمه أبــي طالب فــي بعض 
رحالت التجارة، وحين بلغ سن الخامسة والعشرين تزوج من السيدة خديجة 

بنت خويلد )رضي اهلل عنها(.
اشتهر رسولنا الكريم - قبل بعثته - باألخالق الحميدة والصفات المجيدة، 

حتى لقبته قريش بالصادق األمين، وكان يحظى بحب الجميع.

هو : محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب 
بن هاشم، وأمه: آمنه بنت وهب. 

ولد رسولنا في مكة المكرمة يوم 
االثنين 12 ربيع األول عام 571م )عام 
الفيل( وتوفي والــده وهــو ال يــزال في 
بــطــن أمــــه، وبــعــد والدتــــه أرســلــه جــده 
وهناك  سعد،  بني  لبادية  عبدالمطلب 
أخذته حليمة السعدية لترضعه حسب 
الــعــادات فــي قــريــش، وبــعــد بلوغه سن 
أمــه آمنة  العمر توفيت  الــســادســة مــن 

ْرس الثَّالث حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ

يتوقع منك بعد هذا الدرس أن:
تــذكــر تـــاريـــخ مــيــالد الــرســول   .1

محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
تــســتــخــلــص نــــبــــذة عـــــن حـــيـــاة   .2

الرسول قبل البعثة.
تـــــــدرك عـــظـــمـــة الـــــرســـــول فــي   .3
تحمله للمتاعب في سبيل نشر 

الدعوة.
تـــعـــتـــز بـــشـــخـــصـــيـــة الـــــرســـــول،   .4

وتسعى لالقتداء بسلوكه.

َمْن هو رسولنا الكريم؟أهداف الدرس

نشأته �
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بعد أن تزوج السيدة خديجة عمل في التجارة، وكان في تلك السنوات كثير 
التأمل والتفكر في مخلوقات اهلل، وكان يعتزل الناس ويذهب إلى غار حراء 
فيمكث في غار حراء أياًما وليالَي، وحين وصل عمره أربعين سنة كان اهلل قد 

اختاره لمهمة عظيمة ستغير مجرى التاريخ.
نزول الوحي

نزل عليه جبريل األمين بالوحي من اهلل، وتكليفه بحمل رسالة اهلل للعالمين،  
وهنا نهض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حاماًل نور النبوة، وُهَدى اإلسالم، وبدأ بدعوته، ولكن 
قريًشا وكفارها كذبوه وحاربوه بكل قوتهم، ورغم أذية قريش له ولكل من آمن 
ا قوته من قوة اهلل الغالبة،  باهلل تعذيًبا وقتاًل وحصاًرا إاّل أنه واجههم مستمدًّ

مهتدًيا بالقرآن الكريم الذي قال اهلل عنه: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   
ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻچ ]فصلت[.  هذا االهتداء بالقرآن قاده إلى الوعي 
والفهم، وااللتزام والعمل وفهم األمــور من خالل مسيرته العملية على منهج 
القرآن والتحرك به، وعندما جاء زعماء قريش إلى عمه أبي طالب يطلبون منه 
أن يعرض على الرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - المال والُمْلك وما يريد 
مقابل أن يترك دعوته لإلسالم، قال كلمته المشهورة: ))واهلِل يا عّم لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى 

يظهره اهلل أو أهلك دونه((.
لبث فــي مكة 13 ســنــة، يــدعــو خاللها إلــى عــبــادة اهلل وحـــده وتـــرك عبادة 
األصنام، ولما اشتد األذى به، أمــره اهلل بالخروج إلى يثرب فهاجر إليها بعد 
أن بايعه أهلها من األوس والخزرج، وهما قبيلتان عربيتان ترجع أصولهما إلى 
اليمن، وهنا بدأ بتأسيس الدولة اإلسالمية، ونشر الدعوة إلى أرجاء األرض وفق 

هدى اهلل، متحرًكا به، متحماًل المسؤولية المكلف بها من اهلل.
جسد رسولنا الكريم )صلوات اهلل عليه وعلى آله( أعلى مراتب األخالق، 

والشجاعة، والصبر، والتواضع، والكرم، وحب المساكين. قال تعالى:چ ڱ  ڱ     
ڱ  ں  چ ]القلم:4[. 

وكان )صلوات اهلل عليه وعلى آله( خير قدوة وأسوة ألمة القرآن، وخير من يمثل 
هدى اهلل متحرًكا ومجاهًدا وباذاًل للخير.
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وهنا نهض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حاماًل نور النبوة، وُهَدى اإلسالم، وبدأ بدعوته، ولكن 
قريًشا وكفارها كذبوه وحاربوه بكل قوتهم، ورغم أذية قريش له ولكل من آمن 
ا قوته من قوة اهلل الغالبة،  باهلل تعذيًبا وقتاًل وحصاًرا إاّل أنه واجههم مستمدًّ

مهتدًيا بالقرآن الكريم الذي قال اهلل عنه: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   
ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻچ ]فصلت[.  هذا االهتداء بالقرآن قاده إلى الوعي 
والفهم، وااللتزام والعمل وفهم األمــور من خالل مسيرته العملية على منهج 
القرآن والتحرك به، وعندما جاء زعماء قريش إلى عمه أبي طالب يطلبون منه 
أن يعرض على الرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - المال والُمْلك وما يريد 
مقابل أن يترك دعوته لإلسالم، قال كلمته المشهورة: ))واهلِل يا عّم لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى 

يظهره اهلل أو أهلك دونه((.
لبث فــي مكة 13 ســنــة، يــدعــو خاللها إلــى عــبــادة اهلل وحـــده وتـــرك عبادة 
األصنام، ولما اشتد األذى به، أمــره اهلل بالخروج إلى يثرب فهاجر إليها بعد 
أن بايعه أهلها من األوس والخزرج، وهما قبيلتان عربيتان ترجع أصولهما إلى 
اليمن، وهنا بدأ بتأسيس الدولة اإلسالمية، ونشر الدعوة إلى أرجاء األرض وفق 

هدى اهلل، متحرًكا به، متحماًل المسؤولية المكلف بها من اهلل.
جسد رسولنا الكريم )صلوات اهلل عليه وعلى آله( أعلى مراتب األخالق، 

والشجاعة، والصبر، والتواضع، والكرم، وحب المساكين. قال تعالى:چ ڱ  ڱ     
ڱ  ں  چ ]القلم:4[. 

وكان )صلوات اهلل عليه وعلى آله( خير قدوة وأسوة ألمة القرآن، وخير من يمثل 
هدى اهلل متحرًكا ومجاهًدا وباذاًل للخير.
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المسجد النبوي 

1- متى ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم؟ وأين ؟
2- َمِن الذي كفله بعد وفاة أمه ؟

3- ما اللقب الذي كانت قريش تطلقه على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة ؟
4- ما اسم زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص التي تزوجها قبل البعثة ؟

العبارة  أمــام   )( الصحيحة، وعالمة  العبارة  أمــام   )( َضــع عالمة   -5
الخطأ فيما يأتي:

)   ( أ  ( حليمة السعدية هي التي أرضعت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  
)   ( ب( كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يحمل األخالق الحميدة منذ طفولته. 
)   ( جـ( هاجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى الطائف.   

      بالتعاون مع أستاذك، كونوا مجموعتين: 
تكتب بعض صفات النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - ثم ضعوها في مجلة الفصل.

نــشــاط

 علل لما يأتي: رفض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عرض قريش بالمال والجاه والسلطان 
مقابل ترك الدعوة إلى اهلل. 

أسئلة الدرس

بطاقة تفكير
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َمن هو أبو البشر؟  -1
اذكر صفتين ألصحاب الحق.  -2

ما الذي جعل سيدنا إبراهيم )عليه السالم( يتأمل في النجوم والشمس   -3
والقمر؟

أين ولد رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم؟ ومتى؟  -4
5- أكمل الفراغات اآلتية:

أ ( خلق اهلل اإلنسان من ............. ثم نفخ فيه من روحه.
ب( الِكبر والحسد منعا الشيطان من .............. آلدم عليه السالم.

جـ( رفض سيدنا إبراهيم عبادة ............ ألنها ال تنفع وال تضر.
د ( دعا سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص قومه إلى عبادة .............. فكذبوه.

         بالتعاون مع أستاذك، كونوا مجموعتين: 
       إحداها تكتب صفات إبراهيم عليه السالم، 

           واألخرى تكتب صفات محمد ملسو هيلع هللا ىلص

نــشــاط

      علل لما يأتي: 
- طرد اهلل إبليس من رحمته وغضب عليه. 

- جعل اهلل آدم خليفة في األرض.

تقويم الوحدة الرابعة

بطاقة تفكير
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- طرد اهلل إبليس من رحمته وغضب عليه. 

- جعل اهلل آدم خليفة في األرض.
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