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المقدمـــة.

كفايات الصف الثاني.

رسالة إلى ولي األمر.

مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.

هيا بنا نردد األناشيد.

دٌ -�-  بِِه أَْهَتِدْي. سوُل  ُمَحمَّ لي َوالرَّ ْحَمُن  َعَلْيِه َتَوكُّ الوحدة الثالثة: الرَّ

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثالثة.

ِه دائًِما . ُل َعلى اللَّ َمجْاُل  اْلَعِقْيَدِة: َأَتَوكَّ

ُن َنْفسي ِعْنَد ُدخوِل اْلَمْنِزِل. ِرْيِف: ُأَحصِّ َمجْاُل اْلَحِدْيِث الشَّ

ِه ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل. ُل َعلى  اللَّ ِرْيِف: أََتَوكَّ َمجْاُل اْلَحِدْيِث الشَّ

َمجْاُل اْلِفْقِه: َصالتي َتْكَتِمُل بَِأْركانِها ) َنَظِرْي(.

ي َكَصالِة َرسولي � ) َعَمِلْي(. َمجْاُل اْلِفْقِه:  ُأَصلِّ

. نا َخديَجَة  ٍد -�- بأمِّ ْيَرِة: َزواُج َرسولي ُمَحمَّ َمجْاُل السِّ

ِه . ُب في ُبيوِت اللَّ ْهِذْيِب: َأَتَأدَّ َمجْاُل التَّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّثالَِثِة. ُأَقيِّ



ْخياِر الوحدة الرابعة: ُأْؤِمُن باْلَمالئَِكِة اأْلَ بْراِر َواْلَمَلِك ِجْبريَل َوْحي اأْلَ

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الرابعة.

َمجْاُل   اْلَعقيَدِة : ُأْؤِمُن باْلَمالئَِكِة اأْلَ بْراِر.

َه َعلى نَِعَمِه اْلَعظيَمِة. ريِف: َأْشُكُر اللَّ َمجْاُل اْلَحديِث الشَّ

ُة َصالتي. َمجْاُل اْلِفْقِه:  ِصحَّ

يَرِة: ُنزوُل اْلَوحي في غاِر ِحراٍء. َمجْاُل السِّ

بي في َنْومي واْستِْيقاظي. َمجْاُل التَّْهذيِب: َتَأدُّ

بي ِعْنَد ِزياَرِة اْلمريِض. َمجْاُل التَّْهذيِب: َتَأدُّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّرابَعِة. ُأَقيِّ

المراجع.
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ه رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، إمام األولين واآلخرين، وعلى آله  الحمد للَّ
وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 
فبين يدي المتعلم الكريم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني االبتدائي في ثوبه الجديد، َبذلت فيه 
لجنة تأليف الكتاب غاية جهدهم، وأعملوا فيه فكرهم، ليصل ألبنائنا، وبناتنا مشوقًا في عرضه، واضًحا 
في طرحه، مناسًبا في أسلوبه لمستوى المتعلمين، متوافًقا مع البيئة الكويتية في جمالها وأصالتها، ومكماًل 

مع بقية المجاالت الدراسية في تنمية المهارات، وتعزيز القيم التربوية المنشودة.
إن هذا الكتاب هو الثاني من سلسلة كتب المرحلة االبتدائية، المبنية على نظرية الكفايات التي تربط 
التعلم كمهمات وظيفية شمولية تهتم بمكونات  المعارف السابقة للمتعلم بالمعطيات الجديدة، وتطرح 
للمعارف،  المتدرج  البناء  خالل  من  والحركي  والوجداني،  العقلي،  المستوى  على  الشخصية  المتعلم 
العادات  اكتساب  ويتم  العمل،  فرق  ضمن  وإمكاناته  قدراته  كل  يستوعب  نشاًطا  المتعلم  من  وتستدعي 
التعليمية األساسية، واالهتمام ببناء المواقف اإليجابية نحو التعلم، مما يؤدي إلى وعي المتعلم بإمكاناته، 
وتصبح لديه الفرصة لتطوير شخصيته بكافة أبعادها، وتيسر له مواجهة مختلف الصعوبات التي تطرأ في 
محيطه، وتساعده على تقويم مدى اكتسابه للكفاية موضوع التعلم، ويكون المعلم خاللها مدّرًبا وموجًها 
ووسيًطا بين المعرفة والمتعلم من خالل إبداعه في طرائق التدريس الحديثة والمتنوعة، إنَّ األخذ بالكفايات 
الحديثة في طرائق التدريس المتنوعة، يستلزم من إدارة المدرسة التعاون في توفير بيئات التعلم المتنوعة 
المطلوبة لتنفيذ الدروس، وكذلك يستلزم من ولي األمر أن يكون قريًبا ومتابًعا ومشارًكا وإيجابًيا في عملية 

النمو المعرفي والوجداني والمهاري البنه.
هذا، ونسأل المولى جلَّ في عاله، أن يسدد ُخطى المعلمين، ويوفقهم في تنفيذ ما جاء في الكتاب من 
كفايات عامة، وخاصة، وتفعيل أنشطة التعلم الصفية، والالصفية، وغرس القيم التربوية المرصودة، وتقويم 
الدراسي  المنهج  إلى تطبيق معايير  الدراسي  العام  المتعددة، للوصول في نهاية  التقويم  المتعلمين بوسائل 

وتحقيق الهدف، والغاية من التعلم عند أبنائنا وبناتنا المتعلمين، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين.

المؤلفون
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دة في السلوك اليومي: 1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محدَّ

2-  اكتشاف بأسلوب نشط الخبرات والمواقف الحياتية اليومية المستوحاة 
من التعاليم اإلسالمية:

 1-1 
دة   ش���رح ج��وان��ب م��ح��دَّ

للعقيدة اإلسالمية.

 1-2 
األرك���ان  أهمية  توضيح 

وال��م��ب��ادئ اإلس��الم��ي��ة في 
حياة األفراد والجماعات.

  2-1 
ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 

اإلسالمي في مواقف حياتية 
مجتمعه،  ف���ي  دة  م��ت��ع��دِّ

بالتعاون مع اآلخرين.

  2-2 
في  بفاعلية   ال��م��ش��ارك��ة 

ال��م��ن��اس��ب��ات واألح�����داث 
المنظور  وف��ق  اإلس��الم��ي��ة 
مع  بالتعاون  اإلس��الم��ي، 

اآلخرين .

  3-1
ت���م���ي���ي���ز ال���س���ل���وك���ي���ات 

واألخ��الق��ي��ات اإلس��الم��ي��ة عن 
السلوكيات غير الصحيحة، من 

خالل مواقف حياتية متنوعة.

  3-2
االع�����ت�����زاز ب����األح����داث 

وال���م���ن���اس���ب���ات  ال��دي��ن��ي��ة 
المجتمع   ف��ي  وال��وط��ن��ي��ة 

اإلسالمي .

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

مجال االتجاهات
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القيم  بيئة ودية وفق  أقرانه واآلخرين في  التعاون في عالقاته مع  3-  تحقيق 
اإلسالمية.

 1-3 
وص������ف ال�����ف�����رق ب��ي��ن 

والمجموع�ات  مجموعت���ه 
األخرى.

  2-3 
مجموعته  مع  المشاركة 

بيئة  ف��ي  إليها  ينتمي  التي 
اإلسالمية  القيم  وفق  ودي��ة 

بالتعاون مع اآلخرين .

  3-3
االهتمام بالتواصل الفعال 

األخرى  المجموعات  مع 
في مجتمعه.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق

 13 



 14 

ا  الفرد ليصبح مواطًنا كويتّيً تربية  إلى  الكفايات  القائم على  الوطني  الكويتي  المنهج  يهدف 
المجتمع  في  فّعال  بشكل  واالندماج  التعلم  على  تساعده  التي  المتعددة  بقدراته  يتميز  صالًحا 

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسالمية هي جزء من المنهج الكويتي الوطني, و تتعلق مادة التربية اإلسالمية 
بدراسة الدين اإلسالمي بشكل مجمل فيما يتعلق بجانب العقيدة والعبادات, والقيم األخالقية, 

واألحكام الشرعية المستمدة من مصادر التشريع الرئيسية .
فهي تعرض تعاليم الدين اإلسالمي وتشريعاته بطريقة شائقة ومحفزة ومتوافقة مع خصائص 
المتكامل  الشامل  النمو  تحقيق  في  للحياة  منهًجا  باعتبارها  المرحلة,  هذه  في  المتعلم  نمو 

للمواطن المسلم الكويتي.    

مني ما يأتي : ويحقق تدريس مادة التربية اإلسالمية للمتعلِّ
القرآن  من  الدليل  على  المبنية  واألحكام  اإلسالمية  والتشريعات  العقيدة  مفهوم  1- ترسيخ 

الكريم والسنة النبوية الشريفة.
2-االعتزاز بالعبادات والحرص على إتقانها  بمهارة, واإليمان بدورها في تقويم سلوكياته.

3- اتخاذ النهج اإلسالمي السليم المتسم بالوسطية والمستمد من كتاب الّله وسنة نبيه -� - 
في سلوكه وعالقته باآلخرين.

4-التعريف بسيرة النبي -� - وأصحابه  واالقتداء ببعض من أقواله وأفعاله الشريفة.
بأهمية  والوعي  وتاريخها,  للكويت  باالنتماء  واالعتزاز  الصالحة  المواطنة  روح  5- تحقيق 

العمل من أجل نهضة الوطن.
6- تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان وتقبل الرأي اآلخر.

رسالة إلى ولي االمر:
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1- شخصية مريم وعبدالّله : 
قدمت الدروس بشخصية مريم وعبدالّله بدًءا من التمهيد وانتقااًل إلى األنشطة ليشاركا أبناءنا 

المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.

2-محاور الدروس :
عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات والقيم األساسية المناسبة لبناء شخصية المتعلم .

3- النشاط :
إجراءات يقوم بها المتعلم لتحقيق أهداف تربوية معينة وفق منظومة الكفايات, وتنمية المتعلم 
أو  المدرسة  داخل  أو  خارجه  أو  الدراسي  الفصل  داخل  ذلك  تم  سواء  متكاملة,  شاملة  تنمية 

خارجها, شريطة أن يظل تحت إشرافها .
تم وضع نشاط أو نشاطين لكل محور, وهي - أي األنشطة- مواقف وتطبيقات يقوم بها ابننا 
المتعلم وابنتنا المتعلمة داخل الفصل أو خارجه منفرًدا أو مع إخوانه في الفصل , ويمكن إشراك 

ولي األمر في بعض األنشطة الالصفية والفعاليات .
تتنوع األنشطة إلى نوعين : 

نشاط فردي:  يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده .
النشاط الجماعي : يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمشاركة أقرانه إلنجاز المهام. 

4- مربع المهارات والملحوظات :
 – اللغة والتعبير  النشاط مثل ) الحفظ والتالوة - إجادة  إتقانها في  المراد  المهارة  تم تحديد 
التعلمية  الوحدة  المطلوبة خالل  المهارة  – التفكير واالستنتاج...(,كذلك  والتلوين  الرسم 
مثل ) التعلم الذاتي, المبادرة إلى التعاون – أداء العمل الجمعي على أكمل وجه, االندماج مع 

األقران والتعامل مع اآلخرين... (.

مفاتيح الكتاب:
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تأدية  أثناء  قياسها  يعني  ال  المتعلمين  ألبنائنا  البنائي  التقييم  األم��ر,  ولي  أخي  ملحوظة: 
األنشطة الواردة في الكتاب فقط وإنما يقيسها المعلم أثناء تفاعل المتعلمين معه داخل الفصل 

وخارجه.

5- األناشيد:
أناشيد جميلة تخدم المادة العلمية  وضعت البننا المتعلم وابنتنا المتعلمة؛  ليقوما بترديدها 
خالل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية, ويمكن توظيفها في البرامج اإلذاعية وتقديمها مع 

زمالئه باالتفاق مع المعلم .

6- تعلمت مع إخواني:
خصصت هذه الصفحة إلبراز فوائد وتلخيص الدرس من حقائق وقيم ومهارات. 

7 - أنمي مهاراتي: 
صفحة خصصت ألبنائنا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل أوراق عمل وتكاليف يقدمها 

المعلم  ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية.

8- معلمي يسأل ونحن نجيب:
صفحة خصصت في نهاية كل درس بأسئلة مناسبة  متنوعة وبصورة شائقة ألبنائنا, ويمكن 

أن يجيبها المتعلم مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته .

9- المشاريع التربوية :
سيطلب من أبنائنا المتعلمين عمل مشاريع تربوية داخل الفصل بالتعاون مع المعلم, ويتم 
من خاللها إكساب المتعلمين بعض المهارات والقيم والمبادئ ضمن العمل الجماعي, ومن 

خاللها يتم تقييم أداء المتعلم.
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 10-  ُأَقيُِّم َمْعلوماتي:
لمحتوى  المتعلمين  ألبنائنا  الشاملة  األسئلة  بعض  وضعت  دراسية،  وحدة  كل  نهاية  في 
الدروس في الوحدة، ومن خاللها يتأكد  من مدى اكتساب المتعلمين لمضمون كفايات التربية 

اإلسالمية من حقائق ومعلومات ومهارات وقيم.



ه َعبُداللَّ
من  الّثاِمَنِة  في  ُمسِلمٌ  كَوْيتّيٌ  طفلٌ 
بِقيِمِه  كٌ  ُمتَمسِّ ِديَنُه،  ُيِحبُّ  ُعُمرِه، 
اإِلْسالميَِّة الَجميَلِة، ُيِحبُّ َوطَنُه َوَيشُعُر 
َفُيطيُعُهما  بِوالَدْيِه   ُ َب��ارُّ َل��ُه،  باالنتِماِء 
َوُيِحبُّ  َأْرحاِمِه،  ِصلِة  َعلى  َوَيحِرُص 
َمَع  َيْلَعُبها  الَقَدِم  ُكَرَة  ًة  خاصَّ ياَضَة،  الرِّ

َأْبناِء اْلِجيراِن.

َمْرَيم
الّسابَعِة  في  ُمْسِلَمةٌ  كَوْيتِيَّةٌ  ِطفَلةٌ 
ُهما،  وَتَبرُّ والَدْيها  ُتِحبُّ  ُعْمِرها،  ِمْن 
، وُتحبُّ  ِه وُتطيعهُ َتحَتِرم َأخاها َعْبَداللَّ
َأْعماِل  في  والَِدتِها  وُمساَعَدَة  ْسَم  الرَّ

اْلَبْيِت.
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ه أمُّ َعبِداللَّ
ُت��ح��اِف��ُظ   ، ُم��ْس��ِل��َم��ةٌ ُك��َوي��ت��يَّ��ةٌ   ُ أمُّ
 ، الُحبَّ أُلْسَرتِها  ��ُر  َوُت��َوفِّ َبْيتِها،  َعلى 
إِْسعاِدها،  َعلى  َت��ْح��ِرُص  والَحناَن، 
ُع في َأعماِل الَخْيِر، وُتحبُّ الِقراَءَة  َتَتَطوَّ

والِخياَطَة.

ه أبو َعبِداللَّ
وَطَنُه،  ُيحبُّ  ُمسِلمٌ  كَوْيتّيٌ  َأبٌ 
َنةٌ ِمْن َزوَجتِِه ُأمِّ  َلَديِه ُأسَرةٌ َصغيَرةٌ، ُمَكوَّ
ِه وَمرَيَم، ُيِحبُّ الَخْيَر،  ِه  وَعْبِداللَّ َعْبِداللَّ
ُيساِعُد اآلَخِريَن، َيَتواَصُل َمَع جيرانِِه، 
وُيماِرُس  صالَِحًة،  َتربَيًة  أَبناَءُه  ي  ُيَربِّ
)الَحداِق(،  َمِك  السَّ َصْيِد  في  ِهوايَتُه 

َوَصْيِد َسَرطاِن الَبْحِر )الُقْبُقب(.
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شعر: الدكتور عبدالمحسن أحمد الطبطبائي

َمجاُل اْلَعقيَدِة

��َه إخ��اًص��ا َوِص��ْدق��ا َّ����ُه ال��َم��ع��ب��وُد َح��ّق��اُأط��ي��ُع ال��لَّ َوأْش���َه���ُد َأن

َرُس�����وٌل ِم���ْن���ُه  ���ًدا  ُم���َح���مَّ َأَب����رُّ ال��َخ��ْل��ِق إِح��س��اًن��ا َوِرْف��ق��اَوأنَّ 

f f f

��ُه َخ��ْي��رٌ ح��اِف��ًظ��ا لي ��ِل��ي َع��ْي��ًش��ا َوِرْزق����اَت��َع��اَل��ى ال��لَّ َع��َل��ْي��ِه َت��َوكُّ

َوُيْعطي َي��ْج��زي  بِ��َأنَّ��ُه  َوَأْب���َق���ىَش��ِه��ْدُت  َخ���ْي���رٌ  َع���ط���اَءُه  َوَأنَّ 

ريفِ َمجاُل الَحديِث الشَّ

������َه َوَأذُك�����������ر وبِ�����م�����ا َأْن�������َع�������َم َأْش�����ُك�����رَأح������َم������ُد ال������لَّ
ر رَخ�����َل�����َق ال����َخ����ْل����َق َوَص��������وَّ َوَق���������دَّ األرَض  َوَدح����������ا 

f f f
ح���م���ِن ُأْن���ِس���ي ���ن���ُت َن��ف��س��يف���ي ُت���َق���ى ال���رَّ بِ����اْس����ِم����ِه َح���صَّ
ف���اه���َت���َدى َق���ْل���ب���ي َوَأْس����َف����رَوبِ�����������ِه َأغ����������دو َوُأْم�������ِس�������ي
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َمجاُل اْلِفْقِه
ْح����م����ِن ������ْي������ُت ل����ل����رَّ ال�������ّش�������اِك�������ِر ال������َم������ّن������اِنَص������لَّ
َف����������زاَدن����������ي َوَرع��������ان��������يَدَع��������ْوُت��������ُه ف�����ي ُس����ج����ودي

f f f

��������ْن��������ُت ُك���������لَّ َح���ي���ات���ي بِ��������زي��������َن��������ِة اإلِي���������م���������اِنَزيَّ
َع���َل���ْي���ن���ا َف����اْم����ُن����ْن  َربِّ  ب�����ال�����َع�����ْف�����ِو َوال������ُغ������ف������راِني����ا 

ِة َبويَّ يَرِة النَّ َمجاُل السِّ
������ْل َت���ْب���ت���ي���ا  ������������ْل َت���رت���ي���ااْق������������َرْأ َوَت������َب������تَّ َوَت������َغ������نَّ َوَرتِّ
َل َت����ْن����زي����ا ً�������ا ُن������������زِّ ف�����َأن�����اَر ُق����ل����وًب����ا َوُع�����ُق�����والُق�������رآن

f f f
���َل���ُهِج���ب���ري���ُل ال���ح���اِف���ُظ َأن����َزَل����ُه وال����ه����ادي ال�����ّص�����اِدُق َرتَّ
�����ُه ال����خ����الِ����ُق َأرَس�����َل�����ُه ����ا َوَرُس��������والال�����لَّ لِ����ل����ّن����اِس َن����بِ����ّيً

َمَجاُل التَّْهذيِب

����اْم �����ِه َأْف�����َش�����ْي�����ُت ال����سَّ َواْخ�����َت�����ْرُت َأْط����َي����َب ال���َك���اْملِ�����لَّ
َ ن����اْمع���اَم���ْل���ُت َغ���ْي���ري بِ���اْح���تِ���راْم َوُق������ْل������ُت َخ�����ْي�����ًرا لِ������أ

f f f
س�������وِل َأْق������َت������ِديِم������ْن ُن�������وِر َرّب�������ي َأْه�����َت�����ِدي َوبِ�������ال�������رَّ
���ْي���ُت َخ���ْم���ًس���ا بِ��اْن��تِ��ظ��اْمَوِف�������ي ِرح��������اِب َم���ْس���ِج���ِدي َص���لَّ
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الدروس:
ٌد -�-  بِهِ َأْهَتِدْي. سوُل  ُمَحمَّ لي َوالرَّ ْحَمُن  َعَلْيِه َتَوكُّ الرَّ

124

234

342

448

554

660

768

-78

ِه دائًِما . ُل َعلى اللَّ َمجْاُل  اْلَعِقْيَدِة: َأَتَوكَّ

ُن َنْفسي ِعْنَد ُدخوِل اْلَمْنِزِل. ِرْيِف: ُأَحصِّ َمجْاُل اْلَحِدْيِث الشَّ

ِه ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل. ُل َعلى اللَّ ِرْيِف: أََتَوكَّ َمجْاُل اْلَحِدْيِث الشَّ

َمجْاُل اْلِفْقِه: َصاتي َتْكَتِمُل بَِأْركانِها ) َنَظِرْي(.

ي َكَصاِة َرسولي -�- ) َعَمِلْي(. َمجْاُل اْلِفْقِه:  ُأَصلِّ

. نا َخديَجَة  ٍد -�- بُأمِّ ْيَرِة: َزواُج َرسولي ُمَحمَّ َمجْاُل السِّ

ِه . ُب في ُبيوِت اللَّ ْهِذْيِب: َأَتَأدَّ َمجْاُل التَّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّثالَِثِة. ُأَقيِّ
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أواًل: الكفايات املتوقع اكتسابها:-

املعارف
بترك  والتواكل  باألسباب,  األخذ  مع  الله  على  هواالعتماد  •�التوكل 

األخذ باألسباب. 
والهداية.   والرزق  الحفظ  التوكل  ثمرات  •من 

تعالى. الله  على  التوكل  حسن  في  بسيراألنبياء  •االقتداء 
عليها. تعالى  الله  شكر  تستحق  نعمة  •المسكن 

-�- في ذكر دعاء  الدخول والخروج من المنزل . النبي  بسنة  •االقتداء 
المسلم.   تحفظ  •األذكار 

القلب. ومحلها  وعبادة  عمل  كل  أساس  •النية 
وأداؤها. إتقانها  يجب  أركان  •للصاة 

.� رسولي  صاة  بكيفية  •االقتداء 
نا خديجة وهي بعمر األربعين.  -�- بعمر الخامسة والعشرين من ُأمِّ الرسول  •تزوج 

- بالطاهرة . نا خديجة  - -�- بالصادق األمين وُأمُّ الرسول  •لقب 
•�رزق الله سيدنا محمد -�- من ُأمِّناخديجة بالقاسم, عبدالله, زينب, 

رقية, أم كلثوم و فاطمة .
-�- نعم الزوج المحب والوفي لزوجته ُأمُّنا خديجة  . محمد  •الرسول 

- مكانة عند الله والمسلمين. •ألُمِّنا خديجة -
فيها. والمكوث  دخولها  عند  آداب  لها  -تعالى-  الله  بيوت  •المساجد 

إليه.  والدخول  الخروج  عند  دعاء  •للمسجد 
بالجنة. الفوز  المسجد  في  الصاة  ثمرات  •من 

املهارات
الشريفة.  واألحاديث  اآليات  قراءة  •إتقان 

واألذكار   الشرعية  النصوص  وترديد  •حفظ 

   واألدعية المأثورة. 

اليومية. حياته  في  اآلداب  بعض  •تطبيق 

اإلبراهيمية. والصاة  التشهد  وترديد  •حفظ 

والعبرة. الفائدة  واستنتاج  للقصص  •�االستماع 

•أداء الصاة بأركانها بشكل صحيح ومتقن .

على  وال��ت��رض��ي   -�- ال��رس��ول  على  •�ال��ص��اة 

الصحابة الكرام كلما ذكرت أسماؤهم.

. جميل  وصوت  سليم  بنطق  •اإلنشاد 

•ربط الكلمات بالصور أو بكلمات أخرى. 

. الحقائق  الستنتاج  والنقاش  •الحوار 

. السيرة  كتب  في  •البحث 

اإلبداعي. •التفكير 

. اللغوية  والطاقة  •التعبير 

اإلبداعي . الحركي  •التعبير 

  القيم 

واالجتاهات

الله.  على  •التوكل 

تعالى. الله  •ذكر 

. الصاة  •حب 

أمه������ات  •�ح������ب 

رضي   - المؤمنين 

الله عنهن -.

الله.  بيوت  •�حب 

2

1

3

2.2 املشاركة بفاعلية في املناسبات واألحداث اإلسامية وفق املنظور اإلسامي بالتعاون مع اآلخرين.
3.2 االعتزاز باألحداث واملناسبات  الدينية والوطنية في املجتمع  اإلسامي .

1.3  وصف الفرق بني مجموعته واملجموعات األخرى.
2.3   املشاركة مع مجموعته التي ينتمي إليها في بيئة ودية وفق القيم اإلسامية بالتعاون مع اآلخرين .

دة  للعقيدة اإلسامية. 1.1  شرح جوانب محدَّ
دة في مجتمعه بالتعاون مع اآلخرين. 2.1 تطبيق تعاليم الدين اإلسامي في مواقف حياتية متعدِّ

ثانًيا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتسابها:-

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثالثة
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َخَشَبُة اْلُمْقَتِرِض
ديناٍر,  َأْلَف  آَخَر  ِمْن  َرُجٌل  اْقَتَرض)1( 

ِة َشْهٍر لَِيْتَجَر فيها. لُِمدَّ

قاَل:  بَِكفيٍل  اْئتِني  اْلُمْقِرُض)2(:  َفقاَل 

ِه َكفيًا, َفَرِضَي َوقاَل:   َصَدْقَت  َكفى باللَّ

ِه َكفيًا,  َفَأْعطاُه اْلماَل, َوَخَرَج  َكفى باللَّ

ْيِن َلْم َيِجْد َسفيَنًة لُِيساِفَر بِها  بِتِجاَرتِه َوَربَِح َأْضعاًفا, وَلّما حاَن َوْقُت َسداِد الدَّ

إِلى اْلُمْقِرِض, اْنَتَظَر َأّياًما َفَلْم َتْأِت َسفيَنةٌ !

َغ داِخَلها, َوَوَضَع فيها َأْلَف ديناٍر َوَمَعها َوَرَقةٌ َكَتَب َعَلْيها:  َفجاَء بَِخَشَبٍة َوَفرَّ

ُهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنّي اْقَتَرْضُت ِمْن ُفاٍن َأْلَف ديناٍر لَِشْهٍر, وَقْد َحلَّ اأْلََجُل,  � اللَّ

ِه َكفيًا,  ُه كاَن َقْد َطَلَب ِمّني َكفيًا, َفُقْلُت: َكفى باللَّ َوَلْم َأِجْد َسفيَنًة, َوَأ نَّ

إَِلْيِه  َفَأْوِصْلها  َأماَنتَِك  في  َأْجَعَلها  َأْي:  َأْسَتْوِدَعَكها  َوإِنّي  َكفيًا,  بَِك  َفَرِضَي 

ْفِت, ُثمَّ َرماها في اْلَبْحِر. �  َوَسدَّ َعَلْيها بالزِّ بُِلْطِفَك ياَربِّ

مي              ب -  َأْسَتِمُع ِمْن ُمَعلِّ

َة َخَشَبِة اْلُمْقَتِرِض:            ِقصَّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة  اإِلْصغاِء النَِّشِط

)1( القرض: هو السلف أي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده بعد ذلك .
)2( المقرض: من يدفع المال لمن يحتاجه .
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ِة : ........................................... 1- َأَضُع ُعنواًنا آخَر لِْلِقصَّ

ِة : ................................................. 2- أْسَتْنتُِج ِمن اْلِقصَّ
)1( المقترض: الذي يطلب مااًل سلفة حتى يرجعه بعد وقت آخر .

)2( مسند أحمد بن حنبل - مسند أبي هريرة رضي الله عنه, حديث )8854(. 

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْفكيِر اإلْبداعي

ْمواُج َحّتى َأْوَصَلْتها إِلى َبَلِد اْلُمْقِرِض, َوكاَن َقْد َخَرَج إِلى الّساِحِل َيْنَتِظُر  َتقاَذَفْتها اأْلَ

ُجِل لَِوفاِء َدْينِه, َفَرَأى َهِذه اْلَخَشَبَة, َفَأَخَذها لَِيْنَتِفَع بِها في اْلَبْيِت, َفَلّما  َمِجْيَء الرَّ

َكَسَرها َوَجَد فيها اأْلَ ْلَف ديناٍر!

َقْد  اْلَخَشبَة  َأنَّ  َيُظنُّ  ْلَف ديناٍر  أَ  َوَمَعُه  َفَرِكَبها  فيَنَة,  السَّ َوَجَد  اْلُمْقَتِرُض)1(  ُجُل  والرَّ

َتَيْسِر  بَِعَدِم  َتْأخيِره  َعْن  واْعَتَذَر  اْلَقْرَض,  صاِحبِِه  إِلى  َم  َقدَّ َوَصَل  َفَلّما  ضاَعْت, 

َسفيَنٍة َتْحِمَلُه َحّتى َهذا اْلَيوم.

َحَطًبا  َأَخَذها  الَّتي  اْلَخَشبِة  َة  ِقصَّ َعَلْيِه  َوَقصَّ  َعْنَك,  ُه  اللَّ َقضى  َقْد  اْلُمْقِرُض:  قاَل 

نانيَر َوَمَعها اْلبِطاقُة. لَِبْيتِِه, َوَوَجَد الدَّ

ُيريُد  الّناِس  َأْم��واَل  َأَخ��َذ  َمْن  قال:   -�- الله  رسول  أن   -  - هريرة  أبي  �عن 

ُه َعزَّ َوَجلَّ �)2(. ُه  َعْنُه, َوَمْن َأَخَذها ُيريُد إِْتاَفها, َأ ْتَلَفُه اللَّ َأداَءها, َأّداها اللَّ
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َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: َمهاَرُة االْستِماِع النَِّشِط

ُّوَب -�-  ِه -َتعالى- لَِنبِّينا َأي َة اْبتِاِء اللَّ أ-  َأْسَتِمُع ِمْن ُمَعلِّمي ِقصَّ

ِه َتعالى . ِلِه َعلى اللَّ َوَتَوكُّ

ِه َتعالى .  ِل َعلى اللَّ ُف َعلى َمواِقَف ِمْن ِسَيِر اأْلَ ْنبِياِء لُِحْسِن التََّوكُّ 2 َأَتَعرَّ

ِة  َف َعلى ِقصَّ لَِنَتَعرَّ

ُه َونِْعَم اْلَوكيُل�. َنبّينا إِْبراهيَم -�- ِحيَنما قاَل: �َحْسُبنا اللَّ
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ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة اْلُوصوِل إِلى الَمْعلومِة

َنشاُط )3(:

ِه َتعالى.  ِل َعلى اللَّ 3  َأْكَتِشُف َثَمراِت ُحْسِن التََّوكُّ

الفاح

ُيِحبُّني
َيْحميني

َيْرُزُقني
َيْهديني

ْيِر باْلَمتاَهِة َوِكتابِة  أ -  ُأساِعُد َمْرَيَم في اْلُوصوِل إِلى َطَريِق اْلَفاِح َعْبَر السَّ

ِه -َتعالى- َعلى الاِفتاِت في الطَّريِق.  ِل َعلى اللَّ َثَمراِت ُحْسِن التََّوكُّ

ِه  تعالى ِل َعلى اللَّ بالتََّوكُّ
َأْجني َثَمراٍت َعديَدًة .



 ≥± 
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1- َأِجْب َعّما َيْأتي : 

ِه  َتعالى؟  ِلَك َعَلى اللَّ    أ   - بَِمْن َتْقَتِدي في َتَوكُّ
...........................................................................

ب- ماذا َتقوُل ِعْنَدما َتْخُرُج ِمَن اْلَبْيِت ؟ 
...........................................................................

2- َأْكِمْل ما َيْأتي :

ليَن . ُل َعَلى.................  َفُهَو ُيِحبُّ اْلُمَتوكِّ - في َحياتي َأَتَوكَّ

اْلِعبارِة           ِعْنَد  َوَعاَمَة)✖(  حيَحِة  الصَّ اْلِعباَرِة  ِعْنَد   )✔( َعاَمَة  3-  َضْع 
حيَحِة فيما َيْأتي: َغْيِر الصَّ

 )  ( تائِِج .  ُق َأْفَضَل النَّ ِه -َتعالى- ُيَحقِّ ُل َعَلى اللَّ     أ - التََّوكُّ

)  ( ُلنا إِلى ُكلِّ ما  ُنريُد .      ب- التَّواُكُل ُيْوصِّ

)  ( ِل الّرْزُق واْلِهداَيُة.     ج - َمْن َثمراِت التَّوكُّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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ُن َنْفسي ُأَحصِّ

عاِء. ِعْنَد ُدخولي لِْلَمْنِزِل بالدُّ

َتمهيٌد:

åرِس òحديُث الدَّ
ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

.
)1(

åْلنا ِه َربِّنا َتَوكَّ ِه َخَرْجنا َوَعَلى اللَّ ِه َوَلْجنا َوبِْسِم اللَّ òبِْسِم اللَّ

ْرُس الّثاني ُن َنْفسي عْنَد ُدخوِل اْلَمْنِزِلالدَّ ُأَحصِّ



 3µ 

ها بِنِْعَمِة اْلَمْسَكِن.   - َعَلى اْلَْحياِء ُكلِّ ُه -  111 َأنَْعَم اللَّ

Æ∏∞ ∫q�M�« …—u� ©±®

قاَل َتعالى:

  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !    
  4   3    21   0   /   .   -   ,

    ;   :    9  8  7  6  5
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ُ· ُحْكَم ِذْكِر ُدَعاِء ُدخوِل اْلَمْنِزِل. 222  َأَتَعرَّ

ريnَ ِلَْحَفَظُه. ُد َمَع ُ“َمالئي اْلَحديَث الشَّ    أ -ُأَردِّ

ةِ اْلَمْنِزِل . يَّ ب - ُأناِقgُ ُ“َمالئي َشَفهّيًا َحْوَل َأَهمِّ

َنشاُ◊ )1(:
َمْلحوþَةٌ

َمْلحوþَةٌ

ْرِديِد  َمَهاَرُة اْلِحْفِظ َوالتَّ

َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

ُدعاُء ُدخوِل اْلَمْنِزِل 

ٍد �. ةٌ َعْن َرسولِنا ُمَحمَّ ُسنَّ
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َمَع  ُمَعلِّمي  ه��ا  َأَع��دَّ الَّتي  اْلَمْنِزِل  ُدخ��وِل  ُدع��اِء  بِطاقاِت  ���ُب     أ  -  ُأَرتِّ

َمْجموَعتي، َوَنْقَرُأها َمًعا بَِصْوٍت  َمْسموٍع في اْلَفْصِل.

ُر في  خوِل، َوُأساِعُد َمْن َيَتَعثَّ ب -  ُأشاِرُ„ َمْجموَعتي في ِحْفِظ ُدعاِء الدُّ
ِحْفِظِه.

َمْلحوþَةٌَنشاُ◊ )2(:

َمْلحوþَةٌ

َمهاَرُة التَّْركيِب

َمهاَرُة الِحْفِظ

333  َأْسَتْنتZُِ َأَثَر َتْرديِد ُدعاِء ُدخوِل اْلَمْنِزِل 

َهْل َتْعَلُم ما َأَثُر َتْرديِد 

. ُدعاِء ُدخوِل اْلَمْنِزِل ياُبَنيَّ

ي اْلغالَِية، تعني  َنَعم يا ُأمِّ
ِه -َتعالى- ما ُدْمُت  ِّي في ِحْفِظ اللَّ أن

َأقوُل ُدعاَء ُدخوِل اْلَمْنِزِل.



 3∏ 

ًة َيْعرُِضها ُمَعلِّمي َعْبَر اْلَوسائjِِ اْلُمتاَحِة    أ -  ُأشاِهُد َمَع ُ“َمالئي ِقصَّ

ِه -َتعالى- لَِمْن َيقوُل ُدعاَء ُدخوِل اْلَمْنِزِل. َعْن ِحْفِظ اللَّ

ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ ب - َهّيا ُنَردِّ

ح��م��ِن ُأْن��ِس��ي َنفسيف��ي ُت��َق��ى ال��رَّ ��ن��ُت  َح��صَّ بِ���اْس���ِم���ِه 

ف���اه���َت���َدÈ َق��ْل��ب��ي َوَأْس���َف���رَوبِ���������ِه َأž��������دو َوُأْم�����ِس�����ي

ب - 

َمْلحوþَةٌَنشاُ◊ )3(: jِغاِء النَِّش�ِْùَمهاَرُة  ا

َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ِه َتعالى. َكُن نِْعَمةٌ َعظيَمةٌ ِمْن اللَّ السَّ  -1

َخَرْجنا،    ِه  اللَّ َوبِْسِم  َوَلْجنا،  ِه  اللَّ اْلَمْسَكِن)بِْسِم  ُدخوِل  2-  ُدعاُء 

ةٌ َعْن َرسولِنا �. ْلنا( ُسنَّ ِه َربِّنا َتَوكَّ َوَعَلى اللَّ

ْذكاِر. ُه -َتَعالى- َيْحَفُظ ِعباَدُه بِاْلَ اللَّ  -3

ِه َتَعالى. ْرِس: ِذْكُر اللَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

1- َأْحَفُظ  ُدعاَء ُدخوِل اْلَمْنِزِل َمَع ُأْسَرتي.

2- ما َأَثُر َقْوِل ُدعاِء ُدخوِل اْلَمْنِزِل؟........................................

ْسِم اüْتي  : 3- َأْكِمل اْلَمْطلوَب في الرَّ

عاَء.   أ   - ُأْكِمُل الدُّ

َن بُِدعاِء َأْهِلِه بَِأْلواÊٍ َجميَلٍة . Êُ اْلَبْيَت اْلَجميَل اْلُمَحصَّ ب- ُأَلوِّ

ُنها :  ِة َوُألَوِّ َغِة اùِْْنجليِزيَّ  ج�- َأْحفُظ َتْرَجَمَة َكِلَمِة اْلَبْيِت باللُّ

Home Ω ب�يت
بسم الله و..........
وبسم الله ..........
وعلى الله ..........
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ُة ِمْن َمْخلوقاِت  ِه، اْلِقطَّ ال يا َعْبَداللَّ
َيْكفي  طيَفِة،  اللَّ -َتعالى-  ِه  اللَّ
 Êَْأ اْل��َم��ْن��ِزِل  ِم��َن   pَ��ُخ��روِج ِعْنَد 
اْلَمْنِزِل  ِمَن  اْلُخروِج  ُدعاَء  َتقوَل 
ُة  َوِ�يَّ َفَهِذِه  ِه،  اللَّ َعَلى  اًل   ُمَتَوكِّ
لَِتكوÊَ في  ٍد -�-  ُمَحمَّ َحبيبِنا 

ِه َتعالى. ِحْفِظ اللَّ

َتمهيٌد:

ْرُس الّثالُِث ِه ِعْنَد اْلخروِج ِمَن اْلَمْنِزِلالدَّ ُل َعلى اللَّ َأَتَوكَّ

ال  ُأِحبُّ اْلُخروَج ِعْنَدما 

ًة َسْوداَء. َأَرÈ ِقطَّ

åرِس òحديُث الدَّ
ِه،  اللَّ "بِْسِم  َبْيتِِه:  ِمْن  َخَرَج  إِذا  َيْعني  قاَل  َمْن   ò   :� ِه  اللَّ َرسوُل  قاَل 
َوُوِقْيَت  ُكِفْيَت  َلُه:  ُيقاُل  ِه"  بِاللَّ إاِّل  َة  ُقوَّ َوال  َحْوَل  ِه، ال  اللَّ َعلى  ْلُت  َتَوكَّ

.)1( å Êُيطا ى َعْنُه الشَّ َوَتنَحَّ
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سوِل �. ةٌ َعِن الرَّ ُم َأÊَّ ُدعاَء اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل ُسنَّ 111 َأَتَعلَّ

ُه( في ُدعاِء اْلُخروِج  اِت الَّتي ُذِكَر َلْفُظ اْلَجالَلِة )اللَّ   أ  -  َأْكُتُب َعَدَد اْلَمرَّ

عاِء. ِه في الدُّ Êُ َكِلَمَة اللَّ ِمَن اْلَمْنِزِل )...... (، ُثمَّ ُأَلوِّ

َنشاُ◊ )1(:

ريnَ ِلَْحَفَظُه. ُد َمَع ُ“َمالئي اْلَحديَث الشَّ ب- ُأَردِّ

َمْلحوþَةٌ ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

َمْلحوþَةٌ  َمَهاَرُة اْلِحْفِظ

الّلِهالّلِه

بالّلِه
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ُد َثَمراِت ُدعاِء اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل في َحياتِنا. 222  ُأَحدِّ

قاَل َتعالى : 

Æ±µπ∫Ê«dL� ‰¬ …—u� ©±®

)1( ˝ 1µπ J  I  H  G ˚

َهِذِه َثَمراُت 
ُدعاِء اْلُخروِج ِمَن 
اْلَمْنِزِل، َفال َتْنسوا 
عاِء َأَبًدا. ِذْكَر الدُّ

َيْهديني 
لِْلَخْيِر.

َيْكفيني
ي. َهمِّ

ُة َمَحبَّ
ِه. اللَّ

َيْحَفُظني ِمْن
ُكلِّ َمْكروٍه.

َثَمراُت
ُدعاِء

اْلُخروِج
ِمَن

اْلَمْنِزِل
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أ-  َأَتعاوÊُ َمَع َمْجموَعتي في َتْلويِن َوَتْزييِن بِطاقاِت ُدعاِء اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل 

َقٍة في اْلَمْدَرَسِة. ها ُمَعلِّمي، َوَأْلِصُقها في َأماِكَن ُمَتَفرِّ الَّتي َأعدَّ

ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ  ب- َهّيا ُنَردِّ
�����َه َوَأذُك����������ر  وبِ�����م�����ا َأْن�������َع�������َم َأْش�����ُك�����رَأح������َم������ُد ال�����لَّ
ر رَخ����َل����oَ ال����َخ����ْل����oَ َوَ��������وَّ َوَق��������دَّ الرَ÷  َوَدح����������ا 

❆ ❆ ❆

ح���م���ِن ُأْن���ِس���ي ���ن���ُت َن��ف��س��يف���ي ُت���َق���ى ال���رَّ بِ���اْس���ِم���ِه َح���صَّ
ف���اه���َت���َدÈ َق���ْل���ب���ي َوَأْس����َف����رَوبِ�����������ِه َأž���������دو َوُأْم������ِس������ي

َمْلحوþَةٌَنشاُ◊ )2(:

َمْلحوþَةٌ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 ب- 

ِه، ال  ْلُت َعلى اللَّ ِه، َتَوكَّ           1-   ُدعاُء اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل  )بِْسِم اللَّ
سوِل �. ةٌ َعِن الرَّ ِه(.  ُسنَّ َة إاِّل بِاللَّ َحْوَل َوال ُقوَّ

عاُء ِحْصٌن لِْلُمْسِلِم .           2 - الدُّ

ِه. ُل َعَلى اللَّ ْرِس: التََّوكُّ       3 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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عاِء بَِتْرقيِمها ِمْن 1 إِلى 3: 1-  َرتِّْب ِعباراِت الدُّ

ِه ْلُت َعَلى اللَّ ِهَتَوكَّ بِْسِم اللَّ
)      ()      ()      (

عاِء في َحياتِنا؟ ُة الدُّ يَّ 2- ما َأَهمِّ
..............................................................................

ِة الّتالَِيِة : 3-  َضْع نِهايًة َجميَلًة لِْلِقصَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ْس��َرُة  اْلُ َذَهَبِت  ُمْشِمٍس  َيْوٍم  في 

في ُنْزَهٍة َعَلى شاِطِئ َبْحِر اْلُكَوْيِت 

ُمْمتًِعا  َوْق��ًت��ا  َوَق��َض��ْت  اْلَجميِل، 

َوِعْنَد  اْلَمساِء،  َحتَّى  باِح  الصَّ ِمَن 

َعْوَدتِِهْم إِلى اْلَمْنِزِل، اِْكَتَشَفِت اْلُمُّ 

َرْت  َوَتَذكَّ الثَّميَنِة،  ساَعتِها  َضياَع 

َأْثناَء إِْعداِد  َأنَّها َقْد َنَزَعْتها ِمْن َيِدها 

مائَِدِة اْلَغداِء، َوَحزَنْت ُحْزًنا َشديًدا.

َفَطْمَأَنها اْلوالُِد قائاًِل : ال َتْحَزني يا 

َعزيَزتي َفإِنَّنا ِعْنَدما َخَرْجنا ِمَن اْلَمْنِزِل 

ْزَهِة َذَكْرنا ُدعاَء اْلُخروِج  هاِب للنُّ لِلذِّ

دينِنا  في  َيْحَفُظنا  ُه  َواللَّ اْلَمْنِزِل،  ِمَن 

َعِن  لَِيْبَحَث  اْلوالُِد  َفَذَهَب  َوُدْنيانا، 

اَعِة َف�....................... السَّ
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ِه  َأَتْذُكُر ياَعْبَد اللَّ
ْرِس الّسابoِِ َحْوَل  ْمناُه في الدَّ ما َتَعلَّ

الِة في اùِْسالِم ؟ ِة الصَّ يَّ َأهمِّ

َتمهيٌد:

ْرُس الّرابُِع َ�التي َتْكَتِمُل بَِأْركانِها ) َنَظرÍ(الدَّ

َة َأساُس ُكلِّ َعَمٍل َوِعباَدٍة. يَّ 111 َأَتْعَلُم َأÊَّ النِّ

َنَعْم يا ُمَعلِّمي 
يِن. الُة ِعماُد الدِّ فالصَّ
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َنشاُ◊ )1(:
َمْلحوþَةٌ jِْب َمهاَرُة الرَّ

ِه �:   قاَل َرُسوُل اللَّ

  å.اِتÒي òإِنَّما اْلَْعماُل بِالنِّ

ُة  يَّ نعم¨ فالنِّ
ها اْلIَْلُب َمَحلُّ

ِة بِاْلIَْلِب. يَّ ُر َشَفِهيÒًا َعْن ِعالَقِة النِّ أ - ُأَعبِّ

ُد َمًعا  ا ُنَردِّ Òي¼َ   -»
ْرِس:           َنشيَد الدَّ

ْح???م???ِن ?????ْي?????ُت ل???ل???رَّ ?????اِنَ�?????لَّ Òاِك??????ِر ال?????َم?????ن?????? Òال??????ش
َف????????زاَدن????????ي َوَرع???????ان???????يَدَع??????ْوُت??????ُه ف???ي ُس???ُج???ودي

❆ ❆ ❆

??????ْن??????ُت ُك???????لَّ َح???ي???ات???ي بِ???????زي???????َن???????ِة الِي????????م????????اِنَزيَّ
َع??َل??ْي??ن??ا َف???اْم???ُن???ْن  َر«ِّ  ب????ال????َع????ْف????ِو َوال?????Gُ?????ف?????راِني???ا 

   -»
          ن
?????ل�?????لَ�?????ل

??????وع??????وَع??????و َد

َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

Æ - � - tK�« ‰u�— v�≈ w�u�« ¡b� ÊU� nO� ∫»U� w�u�« ¡b� ∫»U�   Í—U���« `O�� ©±®
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الِة: ُد َأْركاَن الصَّ 222 ُأَعدِّ

ْحراِم. 1- َتْكبيَرُة اْلِ

2- اْلIِياُم.

∂-  اْلُجلوُس َبْيَن 

ْجَدَتْيِن. السَّ

∏- التَّْسليُم.

3- ِقراَءُة اْلفاتَِحِة. 

ُد اْلَخيُر. ∑- التََّشهُّ

ْرتيُب. π- التَّ

َمْأنيَنُة. ُّD1- ال∞

ِه َر«ِّ  اْلَحْمُد للَّ
اْلعاَلمين....

ْفُع ِمْنُه. جوُد َوالرَّ 5- السُّ ْفُع ِمْنُه. كوُع َوالرَّ 4- الرُّ
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ُد سوَرَة اْلفاتَِحِة َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل. ُأَردِّ

َنشاُ◊ )2(:

َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

  % $  #  "   !˚  % $  #  "   !˚  % $  #  "   !
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ةٌ َوِ¼َي َأساُس ُكلِّ َعَمٍل َوِعباَدٍة . ُة ِعباَدةٌ َقْلبِيَّ يَّ 1 - النِّ

2 - اْلُمْسِلُم ُيَصلِّي َ�الًة كاِمَلًة بَِأْركانِها  .

الِة. ْرِس: ُحبُّ الصَّ 3 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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الِة ؟)ُمناَقَشةٌ َشَفِهيَّةٌ(. 1-َكْيَف َتْنوي لِلصَّ

الِة : 2- اْكُتْب َثالًثا ِمْن َأْركاِن الصَّ
................................. -1
................................. -2
................................. -3

ْرقاِم)1( إِلى )5(.  الِة المذكورَةَكما َدَرْسَتها بَِوْضِع اْلَ 3- َرتِّْب َأْركاَن الصَّ

1- التَّْسليُم.

2- ِقراَءُة اْلفاتَِحِة.

ْحراِم. 3- َتْكبيَرُة اْلِ

ْفُع ِمْنُه. جوُد والرَّ 4- السُّ

ْفُع ِمْنُه. كوُع َوالرَّ 5- الرُّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َتمهيٌد: 

الِة َقْبَل التَّْسليِم؟ ما ¬ِخُر َعَمٍل في الصَّ

fُْرُس اْل�اِم ُأَ�لÒي َكَصالِة َرسولي -�- )َعَملي(الدَّ

الِة الِْبرا¼يِميَِّة. ِد َوالصَّ ُ· َعَلى �يGَِة التََّشهُّ 111 َأَتَعرَّ

ِد َفَيIوُل : ِه -�- �يGََة التََّشهُّ َمنا َرسوُل اللَّ َعلَّ

بِيُّ  الُم َعَلْيpَ َأيُّها النَّ يِّباُت¨ السَّ َّDَلواُت َوال ِه َوالصَّ Òاُت للÒالتَِّحي ò

الِحيَن¨  Òِه الص الُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِد اللَّ ِه َوَبَركاُتُه¨ السَّ َوَرْحَمُة اللَّ

.)1(åَوَرسوُلُه Áًُدا َعْبُد ُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ Òالل Òôِإِله إ ô َأْشَهُد َأن

بْرا¼يِميَِّة: الِة اْلِ ِه -�- �يGََة الصَّ َمنا َرسوُل اللَّ َعلَّ

ْيَت َعلى  ٍد  َكما َ�لَّ ٍد َوَعلى ¬ِل  ُمَحمَّ ُهمَّ َ�لِّ َعلى ُمَحمَّ òاللَّ

إِْبرا¼يَم َوَعلى ¬ِل إِْبرا¼يَم إِنpََّ َحميٌد َمجيٌد. 

ٍد  َكما باَرْكَت َعلى  ٍد َوَعلى ¬ِل  ُمَحمَّ ُهمَّ باِرْ„ َعلى ُمَحمَّ اللَّ

.)2( åَحميٌد َمجيٌد pََّإِْبرا¼يَم َوَعلى ¬ِل إِْبرا¼يَم إِن

 ÆrKF� ô u�Ë WN�«u� ÁdO� vK� …öB�« w� rK� Ë√ U�u� vL� s�  ∫»U�   …öB�« w� qLF�« ∫»U��  Í—U���« `O�� ©±®
Æ±≤µ∫ ¡U�M�« …—u� ˝q   p  o  n˚ ∫v�UF� tK�« ‰u� ∫»U�  ¡UO��_« Y�œU�√ ∫»U��  Í—U���« `O�� ©≤®



 µµ 

َنشاُ◊ )1(:

َنشاُ◊ )2(:

َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة الِحْفkِ والتَّ

َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َة( َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل¨ َوَأْحَفُظُه  الَة  اْلِْبرا¼يِميَّ َد ( َو) الصَّ ُد ) التََّشهُّ ُأَردِّ
بُِمتاَبَعِة ُمَعلِّمي.

َة في ُكلِّ َ�الٍة . ْبرا¼يِميَّ الَة اْلِ َد َوالصَّ 222  َأْقَرُأ التََّشهُّ

ِد.  َأَتناَفfُ َوُزَمالzي في َمْجموَعتي َمَع اْلَمْجموعاِت اْلُْخرÈ في َتْرديِد التََّشهُّ
) ُمساَبIَةٌ َبْيَن اْلَمْجموعاِت (

بْرا¼يِميََّة. الَة اْلِ َد َوالصَّ انَِيُة َنIَْرُأ التََّشهُّ Ò¦ْكَعُة ال الرَّ
ِة ناzِيَّ الِة ال¦ُّ أ - في الصَّ

) ِ̀ ْب ) الصُّ

َد¨ انَِيُة َنIَْرُأ التََّشهُّ Ò¦ْكَعُة ال الرَّ
الَة اْلِْبرا¼يِميََّة. َد َوالصَّ الَِ¦ُة َنIَْرُأ التََّشهُّ Ò¦ْكَعُة ال َوالرَّ

ِة الِة ال¦ُّالثِيَّ «- في الصَّ
) اْلَمGِْرِ«(

َد¨ انَِيُة َنIَْرُأ التََّشهُّ Ò¦ْكَعُة ال الرَّ
الَة اْلِْبرا¼يِميََّة. َد َوالصَّ ابَِعُة َنIَْرُأ التََّشهُّ ْكَعُة الرَّ َوالرَّ

ِة باِعيَّ الِة الرُّ ج?-في الصَّ
هِر- اْلَعْصِر - اْلِعشاِء( ) الظُّ
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حيَحِة. وَرِة الصَّ Òالِة بِالص َة َأداِء الصَّ ُم َكْيِفيَّ 333 َأَتَعلَّ

َنشاُ◊ )2(:
َمْلحوþَةٌ oِبيDََّْمهاَرُة الت

الَة  الصَّ َي  Òلُِنَؤد اْلَمْدَرَسِة  َمْسِجِد  إِلى  اْلَفْصِل  في  إِْخواني  َمَع  أ-   َأْ–َ¼ُب 
بِصوَرٍة َ�حيَحٍة .

ُه َأْكَبُر. اللَّ

ُسْبحاَن َربÒي اْلَْعلى.

ِه َر«ِّ  اْلَحْمُد لِلَّ
اْلعاَلميَن....

ِه .... ِحيÒاُت لِلَّ التَّ

ُسْبحاَن َربÒي اْلَعظيِم.

الُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة  السَّ

ه َوَبركاُته. اللَّ
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ٌ َمْلحوþَة ْرديِد َمَهاَرُة التَّ

ْرِس. ُد َنشيَد الدَّ ا ُنَردِّ Òي¼َ -»

ْح?????م?????ِن ???????ْي???????ُت ل?????ل?????رَّ ???????اِنَ�???????لَّ Òاِك????????ِر ال???????َم???????ن???????? Òال????????ش
َف????????????زاَدن????????????ي َوَرع?????????ان?????????يَدَع?????????ْوُت?????????ُه ف?????ي ُس?????ُج?????ودي

❆ ❆ ❆

?????????ْن?????????ُت ُك??????????لَّ َح????ي????ات????ي بِ?????????زي?????????َن?????????ِة الِي??????????م??????????اِنَزيَّ
َع???َل???ْي???ن???ا َف?????اْم?????ُن?????ْن  َر«ِّ  ب?????ال?????َع?????ْف?????ِو َوال???????Gُ???????ف???????راِني?????ا 

ُد اْلِعب?????ارَة اüْتَِيَة  ج?-  ُأَردِّ
نهَما: ِة َوُأَلوِّ ْنجليزيَّ Gَِة اْلِ الِة واْلَمْسِجِد باللُّ          وَأْحَفkُ َكِلَمتيِّ الصَّ

¼ -»

???????ل�???????لَ�???????ل
?????????وع?????????وَع?????????و َد

?????????ن َّ ََّز َّز

َة في ُكلِّ َ�الٍة. بْرا¼يِميَّ الَة اْلِ َد َوالصَّ   1 - َنIَْرُأ التََّشهُّ
باِعيَِّة. ِة َوالرُّ َتْيِن في ال¦ُّالثِيَّ ِة َوَمرَّ ناzِيَّ الِة ال¦ُّ ًة واِحَدًة في الصَّ ُد َمرَّ   2 - التََّشهُّ

َلواِت. ًة واِحَدًة في َجميِع الصَّ ُة َمرَّ ْبرا¼يِميَّ الُة اْلِ   3 - الصَّ
الِة. ْرِس: ُحبُّ الصَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوþَةٌ ْرديِد بjِ والتَّ َمَهاَرُة الرَّ

I praypraypray  in the masjid  .
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ليِم : 1- َضْع داzِرًة َحْوَل  اôِْْختِياِر السَّ

َد في َ�الِة الَفْجِر:          أ  - َنْحُن َنIَْرُأ التََّشهُّ

َلواِت اüْتَِيِة : َتْيِن في الصَّ َد َمرَّ «- َنْحُن َنIَْرُأ التََّشهُّ

ْهِر  - اْلِعَشاِء            اْلَعْصِر  -  اْلَمGِْرِ«  -  اْلَفْجِر - الظُّ

بْرا¼يِميََّة: الَة اْلِ ِد َوالصَّ َأنا ُأْكِمُل �يGََة التََّشهُّ  -3

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ُّها ..........  الُم َعَلْيpَ َأ ي يِّباُت¨ السَّ َّDِه َو ........... َوال ò التَّحيÒاُت لِلَّ

الِحيَن  Òالص ِه  اللَّ ِعباِد  َوَعَلى  َعَلْينا¨  َوَبَركاُتُه¨...........  ِه  اللَّ َوَرْحَمُة 

ًدا َعْبُدÁُ َوَرسوُله. َأْشَهُد َأنَّ ..................... ¨ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ْيَت َعلى إِْبرا¼يَم  ُهمَّ َ�لِّ َعَلى ......... َوَعلى ¬ِل ......... َكما َ�لَّ اللَّ

َوَعَلى ¬ِل ........... إِنpََّ َحميٌد َمجيٌد .

َعَلى   ......... َكما  ٍد  ُمَحمَّ ¬ِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى   ......... ُهمَّ  اللَّ

.å .........   ......... pََّإِْبرا¼يَم َوَعلى ¬ِل إِْبرا¼يَم إِن
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َتمهيٌد:

اِدُس Òْرُس الس Æالدَّ نا َخديَجَة  ٍد -�- بأُمِّ َزواُج َرسولي ُمَحمَّ

ٍد �. َة َزواِج َرسولِنا ُمَحمَّ 111 َأَتداَرُس ِقصَّ

دٌ -�-  سوُل ُمَحمَّ َعِمَل الرَّ

نا َخديَجَة   . بالتِّجاَرةِ ِعْنَد أُمِّ

َوكاَنْت ِ¼ي ُأولى َزْوجاتِِه 
ُه -َتعالى- ِمْنها اْلَبنيَن َو اْلَبناِت . الَّتي َرَزَقُه اللَّ

َج بُِعمِر اْل�اِمَسِة َواْلِعْشريَن وَكاَنت َزْوَجُتُه   ٌد -�- َتَزوَّ سوُل ُمَحمَّ •  الرَّ
ْرَبعيَن.  - بُِعمِر اْلَ أُمُّنا َخديَجُة -

اِدِق اْلَميِن.  Òسوُل -�-  بالص َب الرَّ ِّIاِ¼َرِة¨ َكما ُل ÒDبِال - َبْت َزْوَجُتُه أُمُّنا  َخديَجُة - ِّIُل  •

ِه¨ َزْيَنَب¨ ُرَقيََّة¨ ُأمِّ َكْل¦وَم َوفاÞَِمَة. ُه -تعالى- باْلIاِسِم¨ َعْبِد اللَّ •  َرَزَقُهم اللَّ
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ا لَِنْمúََ اْلَفراžاِت اüْتَِيَة في اْلَجْدَوِل : Òي¼َ

َنشاُ◊ )1(:
َمْلحوþَةٌ jِْب َمهاَرُة الرَّ

 -�- ٌد  ُمَحمَّ نا  َنبِيُّ

ْوِج نِ???ْع???َم  ال???????????زَّ

??دِة  ??يِّ  ِلُمِّ??ن????????ا ال??سَّ

. َخديَجَة 

ا َلها في َحياتِها. ًÒ1- ُمِحب

ا َلها َبْعَد َمماتِها. ًÒ2- َوِفي

ْنيا  3-  َشِهَد بَِأْنها َخْيُر نِساِء الدُّ

ِة . َوَأْفCَُلُهنَّ في اْلَجنَّ

ْوِج. ٍد -�- الزَّ ُ· َعلى َرسولي ُمَحمَّ رعرعر·222 َأَتَعرَّ عتعت أ 222

6±

يا 

ْوِج ٌد �.    Mohammadاِْسُم الزَّ ُمَحمَّ
...................................................

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

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

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

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

. َخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلد 

َلIَُبه
واِج ُعْمُرÁ ِعْنَد الزَّ

ْوَجِة اِْسُم الزَّ

َلIَُبها
واِج بِِه ُعْمُر¼ا ِعْنَد الزَّ

َأْوôُدُ¼ما
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سوِل  ريِف ما َيدلُّ َعلى ُحبِّ الرَّ  أ -  َأْسَتْنتZُِ ِمْن ِخالِل اْلَحديYِ الشَّ

. -�- َوَوفاzِِه ِلُمِّنا َخديَجَة 
›....................................................................¤          

ُد َمًعا  ا ُنَردِّ «-  َ¼يَّ
ْرِس:            َنشيَد الدَّ

?????ْل َت??ْب??ت??ي??ال  ?????????ْل َت??رت??ي??الاْق?????????َرْأ َوَت?????َب?????تَّ َوَت?????Gَ?????نَّ َوَرتِّ

َل َت???ْن???زي???ال  ً??????ا ُن??????????زِّ ً???ا َوُع????Iُ????وôُق??????ر¬ن ف????َأن????اَر ُق???ل???وب
❆ ❆ ❆

??َل??ُهِج??ب??ري??ُل ال???ح???اِف???kُ َأن???َزَل???ُه ???اِدُق َرتَّ Òوال???ه???ادي ال???ص

????ُه ال????َ�????الِ????oُ َأرَس????َل????ُه ???ا َوَرُس???????وôال????لَّ ًÒاِس َن???بِ???ي??? Òل???ل???ن

َمْلحوþَةٌ

َمْلحوþَةٌ

َمهاَرُة اôْستِْنتاِج

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َنشاُ◊ )2(:

ْيِء¨ َيIوُل: اْ–َ¼بوا بِِه  بِيُّ -�- إِ–ا ُأتَِي بِالشَّ َعْن َأَنfٍ قاَل: òكاَن النَّ

إِلى ُفالَنَة¨ َفSِنَّها كاَنْت َ�ديIََة َخديَجَة¨ اْ–َ¼بوا بِِه إِلى َبْيِت ُفالَنَة¨ 
)1(.åِنََّها كاَنْت ُتِحبُّ َخديَجةSَف

¼  -»
           ن

اْق

??????ر¬ن ??????ر¬نُ ??????ر¬نق??????ر¬نق??????ر¬نُ

Æ©±∞¥® W�HB�« ‰Ë_« ¡e��« ·ËdFL�« ‰u� »U� ¨œdHL�« »œ_« `O�� ©±®



 63 

نا  ُأمِّ َدْوِر  َعْن  ُجَمٍل   Àََثال َتتَجاَوُز   ô َفIَْرًة  اْلَفْصِل  في  إِْخواني  َمَع  «-  ُأِعدُّ 
ْعِرَضها في إِ–اَعِة اْلَمْدَرَسِة¨  سوِل -�- ِلَ - في َحياِة الرَّ َخديَجَة -

ي مهاراِتي . وَأْكُتَبها في َ�ْفحِة ُأنمِّ

َمْلحوþَةٌ

َمْلحوþَةٌ

َمَهاَرُة اôْستِْنتاِج

ِة Gَِويَّ الَقِة اللُّ َّDَمهاَرُة ال

َنشاُ◊ )3(:

ريِف. - َبْعَد اôِْْستِماِع لِْلَحديYِ الشَّ 333 َأْسَتْنتZُِ َفCاzَِل أُمِّن?ا َخديَجَة -

Æ©≤µµ∞¥® ∫ Y�b� - - WAzU� …bO��« Y�b� ¨ q�M� s� bL�√ bM�� ©±®

َقْتني إِْ–  ِه �: ò َقْد ¬َمَنْت بَِي إِْ– َكَفَر بَِي النÒاُس¨ َوَ�دَّ قاَل َرسوُل اللَّ

ُه-  َبني النÒاُس¨ َواَسْتني بِمالِها إِْ– َحَرَمني النÒاُس¨ َوَرَزَقني اللَّ َكذَّ

. )1(å َد النِّساِءôَوَلَد¼ا¨ إِْ– َحَرَمني َأْو - َعزَّ َوَجلَّ

الَِحِة : Òْوَجِة الص ريِف َأْسَتْ�ِلhُ َثالÀَ ِ�فاٍت للزَّ أ- ِمْن ِخالِل اْلَحديYِ الشَّ

.....................................................................
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 . ٌد -�- ُأمَّنا َخديَجَة بِْنِت ُخَوْيِلد  سوُل ُمَحمَّ َج الرَّ َتَزوَّ  -1

. ْوُج اْلَوِفي اْلُمِحبُّ ٌد -�- نِْعَم الزَّ سوُل ُمَحمَّ الرَّ  -2

- لَِمواِقِفها  ٍد -�- َعلى َزْوَجتِه ُأمِّنا َخديَجَة - سوِل ُمَحمَّ 3-  َثناُء الرَّ

اْلَعظيَمِة.

- باْلَبنيَن واْلَبناِت . سوُل -�- ِمن ُأمِّنا َخديَجَة - ُرِزَق الرَّ  -4

. ُه َعْنُهنَّ هاِت اْلُمْؤِمنيَن َرِضَي اللَّ ْرِس: ُحبُّ ُأمَّ 5 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ا َيْأتي: حيَحِة لُِكلٍّ ِممَّ ْكِمَلِة الصَّ 1- َضْع َخطًّا َتْحَت التَّ

- َوُعْمُره : سوُل -�-ِمْن ُأمِّنا َخديَجَة - َج الرَّ   أ - َتَزوَّ

)َخْمٌس َوَأْرَبعون 45 – َخْمٌس َوَثالثوَن 35 – َخْمٌس َوعْشروَن 25 ( 

ب- كاَن الّناُس ُينادوَن ُأمَّنا َخديَجَة بـ :

اِجَرِة (  اِهَرِة – التَّ جاَعِة – الطَّ )الشُّ

2- َأْكِمْل ما َيْأتي :

-  .................. بِِصفاتِها .   أ - َمْن ُيِحبُّ ُأمَّنا َخديَجَة -

سوُل -�- ُأمَّنا َخديَجَة قائاًِل:   ب- َمَدَح الرَّ

                            � َقْد آَمَنْت بَِي إِْذ ............... الّناُس�.

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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سوِل �: ِة َزواِج الرَّ 3- َرتِّْب َأْحداَث ِقصَّ

. سوُل -�- لِِخْطَبِة ُأمِّنا َخديَجَة  َم الرَّ -َتَقدَّ

سوِل � . -  اْلبنيَن واْلبناِت مَن الرَّ - َفَأْنَجَبْت ُأمُّنا َخديَجُة  -

سوُل -�-  َوفّيًا لها بعَد َوفاتِها.  - َوعاَش الرَّ

 . سوُل -�- ُأمَّنا َخديَجَة  َج الرَّ - ُثمَّ َتَزوَّ
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َأنا ذاِهٌب 
ِه.  لَِبْيتÌ ِمْن ُبيوِت اللَّ

َهْل َتْعَلموَن 
øِه ما ِهَي ُبيوُت اللَّ

َتمهيٌد:

ْرُس الّسابِــُع ِهالدَّ ُب في ُبيوِت اللَّ َأَتَأدَّ
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قاَل َتعالى: 

.≥∂ ∫—uM�« …—u� ©±®

ِه َتعالى. َة ُبيوِت اللَّ يَّ ُ̀ َأَهمِّ 111 ُأَوضِّ

  ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô˚

©±®˝â  á    à

ي اْلَحَرُم اْلَمدنياْلَحَرُم اْلَمكِّ

َ قَْصى اْلَمْسِجُد اْل اْلَمْسِجُد اْلَكبيُر

 · َفْلَنَتَعرَّ
ِه  َعلى َبْعÌi من  ُبيوِت اللَّ

َوِر الّتالَِيِة. -َتعالى- في الصُّ
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ُد اْلِعباداِت الَّتي ُأماِرُسها في اْلَمْسِجِد. أ - ُأَعدِّ
› .....................-.......................-.................... ¤ 

ِم اْليََة اْلَكريَمَة الّسابَِقَة . ُد َمَع اْلُمَعلِّ ب- ُأَردِّ

َنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمَهاَرُة اôْْستِْنتاِج 

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

كُر. ْوِعَيُة والذِّ التَّ

ْجتِماِعيُّ . ِôْالتَّواُصُل ا الِة. ِقراَ¡ُة الُقْرآِن والصَّ

ِه َمحٌل  ُبيوِت اللَّ
لِْلِعباَدِة واْلَفCائِل, َوَلها 

يَّةٌ َعEيَمةٌ ِمْنها: Eيم عEيم عEيمَأَهمِّ ةيةية يميم مهمه أ
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ُد آداَب ُدخوِل اْلَمْسِجِد . 222  ُأَعدِّ

¿  َأْدُخُل اْلَمْسِجَد بالَقَدِم اْلُيْمنى وَأقوُل:  

 ْ̀ ُهمَّ اْفَت , اللَّ Ìد ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ � اللَّ

                        .� pَِلي َأْبواَب رْحَمت

¿  َأْخُرُج ِمَن اْلَمْسِجد باْلَقدِم اْلُيْسرÈ وأقوُل:  

 pَُهمَّ إِنِّي َأْسَأُل , اللَّ Ìد ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ � اللَّ

                        .� pَِلCِْمْن  َف

َفEَُة   ْلُمحا ¿  ا

اْلَمْسِجِد َوَتْنEيِمِه.

يُِّب. ¿  اِْرتِداُ¡ َمالبَِس َنEيَفةÌ ¿    اْلَكالُم الطَّ

. Ìَوُمناِسَبة
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ٌ َمْلحوَظة kَِمَهاَرُة الِحْف

عاَ¡ َوَأْحَفEُُه َمَع إِْخواني. ب- ُأْكِمُل الدُّ

خوِل إِلى اْلَمْسِجِد ُدعاُ¡ اْلُخروِج ِمَن اْلَمْسِجِدُدعاُ¡ الدُّ

ُهمَّ َصلِّ َعلى ............  � اللَّ

ْ̀ لي َأبْواَب............�. ُهمَّ اْفَت اللَّ

ُهمَّ َصلِّ َعلى ............  � اللَّ

ُهمَّ إِنِّي َأْسَألpَُ ِمْن  .......... �. اللَّ

:Zُِسوِل -�- َمَع اْلَْعرابي الَّذي باَل في اْلَمْسِجِد َوَأْسَتْنت ِة الرَّ أ-  َأْسَتِمُع إِلى ِقصَّ

بِيُّ -�- َمَع اْلَْعرابيِّ بـ ................. فَة الَّتي اتَّصَف بها النَّ - الصِّ

ُم واِجبي َنْحَو اْلَمْسِجِد بَأْن   ....................................  - َأَتَعلَّ

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ jِاِ¡ النَِّشGِْصùَمهاَرُة  ا
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ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ جـ-  َهّيا ُنَردِّ

ـــالْم ــــُت الـــسَّ ــــْي ــــَش ـــِه َأْف ـــْرُت َأÞْـــَيـــَب الــَكــالْملـــلَّ ـــَت َواْخ

ــراْم ــتِ ــاْح ــري بِ ــْي žَ ــُت ــْل ــــúَنــــاْمعــاَم ــــًرا لِ ــــْي َوُقـــــْلـــــُت َخ
❆ ❆ ❆

ـــــي َأْهــــَتــــِدي ـــــوِر َرّب ـــــِديِمــــْن ُن ـــــَت ســـــوِل َأْق َوبِـــــالـــــرَّ

ــِدي ــِج ــْس ـــــاِب َم ــتِــEــاْمَوِفـــــي ِرح ــُت َخــْمــًســا بِــاْن ــْي ــلَّ َص

لـــل

عــام

ــــنمــــنِمــــن

ـــــي ر ـــــي رِ ـــــي رفـــــي رفـــــي رِ َو

الِة في اْلَمْسِجِد. 333 َأْسَتْنتِـZُ َبْعCًا ِمْن َثَمراِت الصَّ

ِه � :     قاَل َرسوُل اللَّ

ما žَدا َأْو راَح �)1(. ِة ُكلَّ ُه َلُه ُنَزَلُه ِمَن اْلَجنَّ � َمْن žَدا إِلى اْلَمْسِجِد َوراَح َأَعدَّ اللَّ

َة ُيْدِخُلُه  اْلَجنَّ ُه ُه اللَّ ُيِحبُّ

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة الّتْرديِد

Æ Õ«— s�Ë b��L�« v�≈ «b� s� qC� ∫»U� Ê«–_« ∫»U��   Í—U���« `O��  ©±®
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ب-  ُأْكِمُل َرْسَم اْلَمْسِجِد اْلتي: بَِرْسِم اْلُقبَِّة/اْلَمناَرِة.

ريَف.  ُد اْلَحديَث الشَّ   أ  - ُأَردِّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ
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ُر َعْن ُحبِّي لْلَمْسِجِد بSِِْكماِل اْلِعبارِة اْلتَِيِة. جـ-  ُاَعبِّ

ِه َعلى اْلَْرِ÷ . َّها ُبيوُت اللَّ ن يَّةٌ َعEيَمةٌ ِلَ 1- اْلَمساِجُد َلها َأَهمِّ

2- لْلَمساِجِد آداٌب َيِجُب اôِْْلتِزاُم بِها.

ِة . ِه َواْلَفْوُز باْلَجنَّ 3- لُِدخوِل اْلَمساِجِد َثَمراٌت ِمْنها: ُحبُّ اللَّ

ْرِس:  ُحبُّ اْلَمساِجِد. 4- قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

المسجد 
...............

َمْلحوَظةٌ ْعبيِر َمهاَرُة التَّ
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َوِر اْلتَِيِة ِلَِصل إلىآداِب اْلَمسِجِد : 1- َأتَناَقُش َمَع إِْخواني َحْوَل الصُّ

الِة فيِه. 2- َأْكُتُب اِْسَم َمْسِجِد اْلَحيِّ الَّذي َأْسُكُنُه َوَأْحِرُص َعلى الصَّ

ُنها. ُر َعْن ُحبِّي لْلَمساِجِد في اْلبِطاَقِة الَّتي َأمامي, ُثمَّ ُأَلوِّ 3- ُأَعبِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

مسجد: ..................
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ريَفَة اْلتَِيَة  :  1- اْلَحاديَث الشَّ

سوُل -�- إِذا َدَخَل َبْيَتُه :  أ - َيقوُل الرَّ

ِه  اللَّ ــلــى  َوَع  ........... ــِه  ــلَّ ال َوبِــْســِم   ............ ــِه  ــلَّ ال ــِم  ــْس �بِ

 .�.............

ِه -�-:  ب- قاَل َرسوُل اللَّ

 َّôِإ ........... ôَحوَل َو ôْلُت َعلى .........., َو �بِْسِم .......... َتَوكَّ

ِه�.     باللَّ

 7∏ 

ôً- ُأْكِمُل ُكاّلً ِمّما َيْأتي:- َأوَّ



 7π 

الَة اùِْْبراهيِميََّة : ِد َوالصَّ 2- صيGََة التََّشهُّ

ِد صيGََة التََّشهُّ

الُم َعَلْيpَ َأيُّها ..................  يِّباُت, السَّ ِه َو ................ والطَّ التَّحّياُت للَّ

ِه  اللَّ ِعباِد  َوَعلى  َعَلْينا,  َوَبـــَركـــاُتـــه,........................  ِه  اللَّ َوَرْحَمُة 

 ,  .............................................  َّôإ إله   ô َأن  َأýَْهُد  الِحيَن,  الصَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرسوُله. َوَأýَْهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َة بْراهيميَّ ِùْالَة ا الصَّ

ْيَت َعلى  ُهمَّ َصلِّ َعلى ................  َوَعلى آِل ................ َكما َصلَّ اللَّ

إِْبراهيَم َوَعلى آِل ................ إِنpََّ َحميٌد َمجيٌد .

دÌ َكما ................ َعلى  دÌ َوَعلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ ................ َعلى ُمَحمَّ اللَّ

. ................ pََّإِْبراهيَم َوَعلى آِل إِْبراهيَم إِن



ُه َونِْعَم اْلَوكيل  َكِلَمَة َحْسُبنا  اللَّ  -3

نا إِْبراهيُمَأقوُلها ِعْنَد ِمْن َثَمراتِهاقاَلها نبيُّ

ِعْنَدما ُأْلِقَي في ...   ....................
....................

ُة و..........    اْلَمَحبَّ

و.............

َّها : - َأن نا َخديَجَة -  ِمَن َفCائِل ُأمِّ  -4 

 ∏∞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



َة اْلتَِيَة : 5- ُأْكِمُل اْلِقصَّ

الَِحُة كُأمِّنا َخديَجَة ِهَي َمْن َتكوُن لَِزْوِجها : ْوَجُة الصَّ 6- الزَّ
.............................................................................
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ِمْن  اْلذاَن  ِه  اللَّ َعْبُد  َسِمَع 
اْلَحيِّ   ............... ِمئَذَنِة 
بالـ   ــاَم  َوق لِْلَمْغَسلِة،  فاتََّجَه 
َمَع  ذهَب  ثمَّ   ،...............

والِدِه أَلداِء ............... .
َفــــــــَوَضــــــــَع ِحـــــــــــــذاَءُه 
َعــــلــــى...............َوَدَخــــَل 
ًبا،  بَِقَدِمِه الـ ............... َتَأدُّ
َقائاًِل   خــوِل  الــدُّ ــاَء  ـــَر  ُدع َوَذَك
ُهمَّ َصلِّ َعلى ..............  اللَّ

ـــُهـــمَّ اْفـــَتـــْح لـــي َأْبــــــواَب   الـــلَّ
َعلى  َوحاَفَظ    ،  ..............

الـ ............... بَِرْمِي اْلَمْنديِل 
َلها،  َصِة  اْلُمَخصَّ اأْلَماِكِن  في 
 ............... بـالـــ   اْلَتَزَم   َكما 

كيَنِة . و السَّ
الِة  الصَّ ِمــَن  اْلِْنــتـِـهــاِء  َوَبــْعــَد 
َخَرَج بَِقَدِمِه الـ ............ قائاًِل  

ُدعاَء ............... 



∑- ُأْكُتْب َأْسماًء لَِمساِجَد َتْعِرُفها :

ََأْكِملوا اأْلَدِْعيَة اْلتَِيَة واْحِرصوا َعلى ِذْكِرها:  -∏

  أ   - ِعْنَد ُدخوِل اْلَمْسِجِد : 

ُهمَّ اِْفَتْح لي َأْبواَب  ...........  �. ُهمَّ َصلِّ َعلى ............ اللَّ               � اللَّ

ب - ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْسِجِد  :

.�  .................................................................. �              

π- ُأْكتِب اْلَمقصوَد مَن الُجَمِل التيةِ:

ةÏ َوِهَي َأساُ” ُكلِّ َعَمٍل َوِعباَدٍة . Ï َقْلبِيَّ     أ  -  )..............( ِعباَدة

ْسباِب . ْخِذ بِاأْلَ ِه َمَع اأْلَ   ب- )..............( اْلِْعتِماُد َعلى اللَّ

الِة . Ï ُتْقَرُأ في ُكلِّ َرْكَعٍة َوُرْكٍن ِمْن َأْركاِن الصَّ جـ - )..............( سوَرة

 8≤ 

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



ُل ُهَو  :  أ - التََّوكُّ

ْسباِب ِهاأْلَْخِذَعلىَمَعاْلِْعتِماُدبِاأْلَ اللَّ

التَّواُكُل ُهَو  :   ب - 

ْخِذبِاأْلَْسباِب َتْرُ„اأْلَ

ِه َأقوُل :  ْلXُ َعلى اللَّ جـ- ≈ِذا َتَوكَّ

ُهَونِْعَماْلَوكيُل َحْسُبنااللَّ

 8≥ 

ثانًيا- ُأعيُد َتْرتيَب َكِلماِ  اْلِعباراِ  اْلتَِيِة
قِم َتسْلُسلّيًا : - بَِوْضع الرَّ



َرِة َعْنها : َوِر اْلُمَعبِّ الِة  والصُّ ±- َأْركاِن الصَّ

َتْكبيَرُة الْحراِم

Ÿُكو الرُّ

ِقراَءُة اْلHاتَِحِة

جوُد السُّ

ْجَدَتْيِن اْلُجلوُ” َبْيَن السَّ

التَّْسليُم

 8¥ 

ثالًِ¦ا- َأِصُل َبْيَن ُكل< ِمْن:-

ِه  اْلَحْمُد لِلَّ
َربِّ اْلعاَلميَن....



2- اْلَمْجموعِة )أ( بِما ُيناِسُبها ِمَن اْلَمْجموعِة )ب(:

بأ

- َوُعْمُره. نا َخديَجَة - بِيُّ -�-  ُأمَّ َج النَّ 40َتَزوَّ

بِيِّ �. - ِعْنَد َزواِجها بِالنَّ نا َخديَجَة - 2ُعْمُر ُأمِّ

. نا َخديَجَة  بِيِّ -�- اْلِناِث ِمْن ُأمِّ 4َعَدُد َأْولِد النَّ

. نا َخديَجَة  كوِر ِمْن ُأمِّ بِيِّ -�- الذُّ 25َعَدُد َأْولِد النَّ
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3 - الّصَوِر  بِما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن آداِب اْلَمْسِجِد:

 86 

اللْبُس النَّظيُف

يُِّب اْلَكالُم الطَّ

خوِل ُدعاُء الدُّ

َأْدُخُل بَِقَدمي اْلُيْمنى 
َوَأْخُرُج بَِقَدمي اْلُيْسرى

ٍد  ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ � اللَّ

ُهمَّ اْفَتْح لي َأْبواَب َرْحَمتِك � اللَّ



ِمْن آداِب اْلَمْسِجِد َأْن: 

    أ - َأْدُخَل اْلَمْسِجَد بَِقَدمي

                                      

ُهمَّ ≈ِنِّي َأْسَألَُك  ٍد، اللَّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ ِه اللَّ ب-   َأقوَل: �بِْسِم اللَّ

ِمْن َفCِْلَك �.

  

                                 

 8∑ 

حيَحَة:- جاَبَة الصَّ ِل اْلِ ا يا ُبَنيَّ þَلِّ رابًعا- َهيَّ

ِعْنَد 

اْلُخروِج

ِعْنَد 

خوِل الدُّ

اْلُيْمنى

اْلُيْسرى

-:-:-:
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◊ َعلى الّصوَرِة الّداَلِة َعلى آداِب اْلَمْسِجِد:- خاِمًسا- َحوِّ



اْلُكHّاُر  َرماُه  ِعْنَدما  ≈ِْبراهيَم -›≠  نا  نبيِّ َمْوِقِف  ِمْن  اْسَتHَْدَتُه   Íالَّذ ±-  ما 
øفي الّناِر

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

ø ِسَكHَْول َتْسَتطيُع َأْن ُتداِفَع َعْن َن Ïَعُل ِعْنَدما َيْظِلُمَك ≈ِْنسانHْ2- ماذا َت
............................................................................

ø ْذكاِر 3- لِماذا َيْحِرُ’ اْلُمْسِلُم دائًِما َعلى اأْلَ
..........................................................................

الِة . ْد ثالًثا ِمْن ُمْبِطالِ  الصَّ 4- َعدِّ

نا َخديَجَة  . ٍد -�- ِمن ُأمِّ 5- اْكُتب َأسماء أبناء َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ø - يِّدِة َخديَجَة - نا السَّ 6- ما واِجُب ُكلِّ ُمْسِلٍم ُتجاَه ُأمِّ
............................................................................

øِه َتعالى ُة ُبيوِ  اللَّ يَّ ∑- ما َأَهمِّ
................................ .........................................

 8π 

ساِدًسا-َأِجْب َعّما َيْأتي:-

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

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



)  (    .Zِِتائ oُ َأْفCََل النَّ ِه -َتعالى- ُيَحقِّ ُل َعلى اللَّ   أ  - التََّوكُّ

)  ( ب- التَّواُكُل ُيْوِصُلني ≈ِلى ما ُأريُد.      

 )  ( سوَل -�- حيَن آذاُه الُكHّاُر.  -  الرَّ جـ - َلْم َتواِ” ُأمُّنا َخديَجُة -

)  ( نا َخديَجَة.   ما ُذِكَر اِْسُم ُأمِّ - ُكلَّ   د - اْلُمْسِلُم َيقوُل -

 π∞ 

حيحِة  سابًِعا- َضْع َعالَمَة )✔( َأماَم اْلِعبارِة الصَّ

حيحِة فيما َيْأتي:- َوَعالَمَة )✖( َأماَم اْلِعباَرِة žَْيِر الصَّ



- اْلقاسُم َو: يِّدِة َخديَجَة - نا السَّ سوِل -�- ِمن ُأمِّ ±- ِمْن َأْبناِء الرَّ

.) yِه– ≈ِْبراهيُم - َعِلي دÏ - َعْبُد اللَّ )ُمَحمَّ

ُل َمْن َدَخَل اْلِْسالَم ِمَن النِّساِء ِهَي: 2- َأوَّ

ُة  - َخديَجُة بِْنXُ ُخَوْيِلٍد(. ْعِديَّ )آمَنُة بِْنXُ َوْهٍب - َحليَمُة السَّ

سوِل �: واَج ِمَن الرَّ يِّدُة َخديَجُة الزَّ 3- َتَمنXَّ ُأمُّنا السَّ

) لِِصْدِقِه َوَأماَنتِِه  - لَِنَسبِِه َوýََرِفِه - لِمالِِه َوتِجاَرتِِه (.

الِة  : ُل َعَمٍل َوُرْكٍن في الصَّ 4- َأوَّ

ِة – ِقراَءُة اْلHاتَِحِة(. يَّ ُظ بالنِّ ُّHَل ْحراِم – التَّ عاُء   - َتْكبيَرُة اْلِ ) الدُّ

الِة : 5- َأِخُر ُرْكٍن َوَعَمٍل في الصَّ

ُة - التَّْسليُم  - اأْلَذْكاُر َواأْلَْدِعَيُة(. بْراهيميَّ الُة اْلِ ُد - الصَّ ) التAََّهُّ
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حيَحَة بَِوْضِع  ْكِمَلَة الصَّ ثاِمًنا- اْخَتِر التَّ

دائَِرٍة َحْوَلها فيما َيْأتي:-



أƒُْمُِن باْلَمالئَِكِة اأْلَبْراِر َواْلَمَلِك ِجْبريَل َوْحي اأْلَْخياِر
روُ”: الدُّ

 π≤ 

َمجاُل   اْلَعقيَدِة : ُأƒِْمُن باْلَمالئَِكِة اأْلَبْراِر.

َه َعلى نَِعِمِه اْلَعظيَمِة. ريِف: َأýُْكُر اللَّ َّAال ِYَمجاُل اْلَحدي

َمجاُل اْلHِْقِه:  ِصَحُة َصالتي.

يَرِة: ُنزوُل اْلَوْحِي في žاِر ِحراٍء. َمجاُل السِّ

بي في َنْومي واْستِْيقاþي. َمجاُل التَّْهذيِب: َتَأدُّ

.iِبي  ِعْنَد ِزياَرِة اْلَمري َمجاُل التَّْهذيِب: َتَأدُّ

ابَِعِة. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الرَّ ُأَقيِّ

±π4

2±02

3±±0

4±±6

5±24

6±32

-±42
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±

3

2.± توضيح أهمية األركان والمباد∆ السالمية في حياة األفراد والجماعا .

±.± ýرÕ جوانب محددة  للعقيدة السالمية.
±.2 تطبيo تعاليم الدين السالمي في مواقف حياتية متعددة في مجتمعه بالتعاون مع الخرين.

±.3 تمييز السلوكيا  واألخالقيا  السالمية عن السلوكيا  žير الصحيحة من خالل مواقف حياتية متنوعة.

2.3 المAاركة مع مجموعته التي ينتمي ≈ليها في بيئة ودية وفo القيم السالمية بالتعاون مع الخرين .
3.3 الهتمام بالتواصل الHعال مع المجموعا  األخرى في مجتمعه.

أوًل : الكHايا  المتوقع اكتسابها:-

ثانًيا: المعار· والمهارا  والقيم والتجاها  المتوقع اكتسابها:-

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الرابعة

ا*عار·
• المالئكة األبرار خلقهم الله من نور ول يعصون الله ما أمرهم.

• اليمان بالمالئكة واجب وهو ركن من أركان اليمان.
• من المالئكة الكرام جبريل ملك الوحي.

• الAكر هو ال¦ناء والحمد لمن قدم لنا معروًفا.
• ýكر الله تعالى المنعم علينا بحمده وحسن Þاعته.

• ýكر النا” من ýكر الله تعالى.
 Ÿاتحة أو الركوHمن مبطال  الصالة:تر„ تكبيرة الحرام أو ال •
أو السجود أو التسليم  - كAف العورة - الكالم والCحك 

- األكل والAرب -ك¦رة الحركة- وقوŸ النجاسة.
.oمن القرآن الكريم  من سورة العل Xأول آيا  نزل •

• موقف الرسول -�- من ملك الوحي .
- من لقاء جبريل مع سيدنا محمد �. موقف  أمناخديجة -• 

• النوم نعمة  ورحمة من الله تعالى. 
.ÿالقتداء بالرسول -�- في آداب النوم والستيقا •

• الHAاء من عند الله تعالى وله وسائل وÞر‚. 
• للمريi  آداب عند زيارته.

• من ثمرا  زيارة المريi استغHار المالئكة.

ا*هارا 
• ≈تقان وقراءة اليا  واألحاديY الAريHة.

واألذكار  الAرعية  النصو’  وترديد  • حHظ 

واألدعية المأثورة.
• تطبيo بعi الداب في حياته اليومية :

الــHــائــدة  واســتــنــتــاج   hللقص  Ÿــمــا • الســت
والعبر.

• أداء الصالة بAكل صحيح ومتقن. 
على  والترضي   -�- الرسول  على  • الصالة 

الصحابة الكرام كلما ذكر  أسماƒهم.
• النAاد بنطo سليم وصو  جميل. 

• ربj الكلما  بالصور أو بكلما  أخرى. 

. oالحوار والنقا‘ لستنتاج الحقائ •
• البحY في كتب السيرة .

• التHكير البداعي.
• التعبير والطالقة اللغوية .

• التعبير الحركي البداعي. 

  القيم وال&اها 

• اليمان بالمالئكـة األبرار.

• حب المالئكة. 

• الAكر. 

• حب التعلم.

• اليمان بالوحي .

• ýكر الله.

 .iعيادة المري •

 π≥ 
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øَأْيَن َسَتْذَهُب 

َسَأْحCُر َحَلَقَة 
َتْحHيِظ اْلُقْرآِن في َمْسِجِدنا  

ْحَمِة. نا َمالئَِكُة الرَّ َّHلَِتُح

:Ïَتمهيد

ْرُ” األَوَُّل     ُأƒِْمُن باْلَمالئَِكِة اأْلَبْراِر    الدَّ



 π5 

َنAاُ◊ )±(:

Ïةþََمْلحو Ïة Ï َحَرِكيَّ َمهاَرة

ُن َكِلَمَة اْلَمالئَِكِة. ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ُه ِمْن نوٍر. المال ئكة ِعبادÏ ُمْكَرموَن َخَلَقُهُم اللَّ

قاَل َتعالى: 

Æ± ∫d�U� …—u� ©±®

ُ· َحقيَقَة اْلَمالئَِكِة اأْلَبْراِر. ±±± َأَتَعرَّ

َه َول َيْعصوَنُه. اْلَمالئَِكُة ُخِلقوا ِمْن نوٍر ُيطيعوَن اللَّ

  x    w   v   u   t   s   r   q   p   o  ˚
©±®˝ ª  ©  ¨         §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  ے  ~  }  |{  z  y



 π6 π6

َمْلحوþَةÏَنAاُ◊ )2(: َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

َجَرِة.  َّAيماِن في ال َأْكُتُب َأْركاَن اْلِ

اْلِْيماُن 
ِه باللَّ

َوَمالئَِكتِِة

َوُرُسِلِهو..........
و..........

واْلَقَدِر 
َخْيِرِه
ِه َوýَرِّ َأْركاُن

يْماِن اْلِ

222 َأْسَتْنتZُِ َأنَّ اْلِ يْماَن باْلَمالئَِكِة واِجبÏ َوُهَو ُرْكنÏ ِمْن َأْركاِن اْلِيْماِن.

Æ W�U��« W�ö�Ë —bI�«Ë Âö�ù«Ë ÊUL�ù« W�dF� ∫»U�   ÊUL�ù« ∫»U��  rK��  `O�� ©±®

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

ِه َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِخِر َوُتRِْمَن باْلَقَدِر  يْماُن َأْن ُتRِْمَن باللَّ �اْلِ

ِه�)±(. َخْيِرِه َوýَرِّ
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333  َأْسَتMْتZُِ  اْلِحْكَمَة ِمْن َخْلِق اْلَمالئَِكِة .
قاَل َتعالى: 

.∂ ∫r�d���« …—u� ©±®

©±®˝ ∂ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ˚

اْلَوþيَفُةاْسُم اْلَمَلِك
َمَلُك اْلَوْحِيِجْبريُل

وِر≈ِْسرافيُل ْفaُ في الصُّ َّMال
ِةَرْضواُن َّMخازُن اْلَج

Ïاِرمالِك َّMخاِزُن ال

َنشاُ◊ ®3©:
Ïةþََمْلحو nِيMَمهاَرُة التَّْص

أ–ُأَصnُِّM اْلَْسماَ¡ في اْلَجْدَوِل اüْتي:
دÏ – َرْضواُن   ≈ِْسرافيُل - ≈ِْسماعيُل - ِجْبريُل – ≈ِْبرا¼يُم - َمالِكÏ – َأيُّوُب – ُمَحمَّ

Â¡ُاْلَنْبِياÂاْلَمالئَِكُة
11
22
33
¥¥
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Ï َمْلحوþَة ِر َمَهاَرُة التََّذكُّ

ُه ِمْن نوٍر.  1 - اْلَمالئَِكُة ِعبادÏ ُمْكَرموَن َخَلَقُهُم اللَّ
يْماِن. ِùِْمْن َأْركاِن ا Ïيماُن باْلَمالئَِكِة ُرْكن ِùْ2 - ا 

 3 - َنْحُن ُنRِْمُن بُِوجوِد اْلَمالئَِكِة.
ِه َتعالى .  ¥ - اْلِحْكَمُة ِمْن َخْلِق اْلَمالئَِكِة Þاَعُة اللَّ

ْيماُن باْلَمالئَِكِة اْلَبْراِر. ِùْْرِس: ا µ - قيَمُة الدَّ

ْمXُ َمَع ≈ِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

› ................................................................ ¤       

 ................................................................. ¤        
›

 ¤       

ب– قاَل َتعالى: 

Mا بِِه اْلَمالئَِكُة. ج–  َأْكُتُب َعَماًل َأقوÂُ  بِِه في اْلَمدرَسِة َتحفُّ

َأْسَتMْتZُِ ِمَن اüْياِت اْلَكريَمِة الّسابَِقِة َوþِْيَفَتْيِن ِمْن َوþَائnِِ اْلَمالئَِكِة:

©±®˝  Y  X  W  V  U    T   S  R  Q  P  O˚

.±≤ ≠ ±∞ ∫—UDH�ô« …—u� ©±®
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1- َأْكِمْل ما َيلي :

ُه -َتعالى- اْلَمالئَِكَة ِمْن ...........................        أ - َخَلَق اللَّ

يْماُن باْلَمالئَِكِة ُرْكنÏ ِمْن َأْركاِن .................... ِùْب- ا 

ذوَن َأواِمَر ........................ بْراُر ُيMَفِّ  ج?- اْلَمالئَِكُة اْلَ

ِن اْسَم ُكلِّ َمَلٍك بِِمْ¦ِل َلْوِن اْلَوþيَفِة اْلموَكِل بِها :  2- َلوِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

جبريل ›رضوان ›مالك ›

اِرَمَلُك اْلَوْحِيخاِزُن اْلَجMَِّة َّMخاِزُن ال



 100 

3- َأِجْب َعّما َيْأتي :

ُه - َتعالى-  اْلَمالئَِكَة ؟     أ - لِماذا َخَلَق اللَّ
.............................................................................................

ب- ما واِجُبَك ُتجاَه اْلَمالئَِكِة ؟
.............................................................................................
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Æ©∏∞µ¥® ∫ Y�b� ¨tM� tK�« w{— …d�d� w�√ bM��  q�M� s� bL�√ bM��  ©±®

ُشْكًرا َمْرَيُم َعلى
ُمساَعَدتي في َتْرتيِب 

ُحْجَرتي.

Mا  َأْوَصانا َنبِيُّ
دÏ -�- أْن  ُمَحمَّ

َنْشُكَر كلَّ َمْن َيْصMَُع 
لMَا مَْعروفًا.

ْكِر. ال داعي للشُّ

:Ïَتمهيد

ْرُس الّ¦اني َه َعلى نَِعِمِه اْلَعEيَمِةالدَّ َأْشُكُر اللَّ

رِس� �حديYُ الدَّ
ِه  �: قاَل َرسوُل اللَّ

َه َمْن ال َيْشُكُر الMّاَس�®1©. �ال َيْشُكُر اللَّ
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ْكِر ِمْن ُمَعلِّمي. ُ· اْلَمْقصوَد بالشُّ 111 َأَتَعرَّ

Mاِ¡ بَِأْلواِن َعَلِم  الَة َعلى اْلَحْمِد وال¦َّ ُن اْلَكِلَمَة الدَّ   أ-  َأْقَرُأ اْلِعبارَة اüْتَِيَة َوُألَوِّ

باِلدي اْلَجميِل.

قاَل َتعالى: 

.±≤∫ÊULI� …—u�   ©±®

َنشاُ◊ ®1©:
Ïةþََمْلحو

Ïةþََمْلحو

Ïة Ï َحَرِكيَّ َمهاَرة

kَِمهاَرُة الِحْف

©±®˝  .-    ,   +      *  ) .-    ,   +      *  ) .
   ˚

Âَ َلMا َمْعروًفا. Mاُ¡ َواْلَحْمُد لَِمْن َقدَّ ْكُر : ال¦َّ الشُّ

ريnَ َتْرديًدا َجماِعّيًا. ُد َوَأْحَفkُ اْلَحديYَ الشَّ ب- ُأَردِّ

Âَ لَي َمْعروًفا. شكًرا  لَِمْن َقدَّ



 10¥ 
ُد َمَع َمْجموَعتي سوَرَة اْلفاتَِحِة الَّتي َتْبَدُأ باْلَحْمِد.  أ- ُأَردِّ

َنشاُ◊ ®2©:
Ïةþََمْلحو ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َه -َتعالى- اْلُمMِْعَم َعَلْيMا بَِحْمِده َوُحْسِن Þاَعتِه . 222 َأْشُكُر اللَّ

ِه َعَلْيMا  َحُق اللَّ
ُشْكُره َوُحْسُن Þاَعتِه.

ِه الَّذي َأْحيانا اْلَحْمُد للَّ
َبْعَدما َأماَتMا َو≈َِلْيِه الMُّشوُر.

ِه الَّذي َأÞَْعَمMا  اْلَحْمُد للَّ
َوَسقانا َوَجَعَلMا ُمْسِلميَن.

Ïةþَةحوþةحو حوþلحوþْل لملَم ِديِدديِد ْر َّ التَّر التر التَّ َهاَرهارُة هارمهارَم

ه.
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ِل ِعMْدي،   َّCْوِن اْلُمَف ¼ا ُمَعلِّمي باللَّ ْكِر الَّتي ُيِعدُّ ُن بDِاقاِت الشُّ   أ -  ُأَلوِّ

ها في اْلَمْدَرَسِة .  َوَأْ¼ديها لَِمْن َيْسَتِحقُّ

ب- َأْذُكُر َمْوِقًفا ِمْن َحياتي لَِمْعروٍ· َشَكْرُت َصاِحَبُه َعَلْيِه.

ِه َتعالى. 333 َأْشُكُر الMّاَس ِلَنَّ ُشْكَرُ¼م ِمْن ُشْكِر اللَّ

َنشاُ◊ ®3©:
Ïةþََمْلحو

Ïةþََمْلحو

Ïة Ï َحَرِكيَّ َمهاَرة

ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

َأْشُكُرَ„

ُه فيَك باَرَ„ اللَّ

ُه َخْيًرا    َجeاَ„ اللَّ
· َعلى َبْعِض  لMََِتَعرَّ

ْكِر. ِعباراِت الشُّ
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Âَ َلMا َمْعروًفا. Mاُ¡ واْلَحْمُد لَِمْن َقدَّ ْكُر ُ¼َو ال¦َّ 1- الشُّ

ِه بَِحْمِدِه َوُحْسِن Þاَعتِه . 2- ُشْكُر اللَّ

ِه . 3- ُشْكُر الMّاِس ِمْن ُشْكِر اللَّ

ْكُر. ْرِس: الشُّ ¥- قيَمُة الدَّ

ْمXُ َمَع ≈ِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ ج? -  َ¼ّيا ُنَردِّ

????َه َوَأذُك????????ر وبِ????م????ا َأْن??????َع??????َم َأْش????ُك????رَأح?????َم?????ُد ال????لَّ

ر رَخ????َل????َق ال???َخ???ْل???َق َوَص??????وَّ َوَق???????دَّ الرَ÷  َوَدح????????ا 

ج? -  

َأح?????م

َخ

Ïةþََمْلحو ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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1- َأِجْب َعّما َيْأتي :

ْكَر؟    أ - َمِن الَّذي َيْسَتِحُق الشُّ

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

ْكِر . ْد َبْعَض ِعباراِت الشُّ ب- َعدِّ

ْكَر  الشُّ وَن  َيْسَتِحقُّ َحياتَِك  في  ِلَْشخاٍص  ُأْسَرتَِك  َمَع  ُصَوًرا  2-  اْجَمْع 

ْق َعَلْيها بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن َثالِث َكِلماٍت، ُثمَّ  َوَأْلِصْقها في َلْوَحٍة َوَعلِّ

اْعِرْضها َعلى ُزَمالئَِك في اْلَفْصِل.

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

.........................................................
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َة الّتالَِيَة: ال َبْأَس َعَلْيَك ؟ 3-  َأْكِمِل اْلِقصَّ
َسَأْكُتُب َلَك اْلِعالَج.

ُدْكتوُر َأْشُعُر 
بَِأَلٍم في َصْدري.

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

َلَك ياُدْكتوُر

ِه �:  قاَل َرسوُل اللَّ   
�ال َيْشُكُر ........... َمْن ال َيْشُكُر ..........�

ْكِر. ال داعي للشُّ
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:Ïَتمهيد

Yُِْرُس الّ¦ال ُة َصالتيالدَّ ِصحَّ

ٍد �.  ِة َرسولي ُمحمَّ ُ· َعلى َوِصيَّ 111 َأَتَعرَّ

ÆX�U�� U�Ë UNO� dN�� U�Ë dH��«Ë dC��« w� UNK�  «uKB�« w� Âu�QL�«Ë ÂU�û� …¡«dI�« »u�Ë ∫»U� Ê«–_« »U�� ¨Í—U���« `O�� ©±®
Æd�U�LK� Ê«–_« ∫»U�  Ê«–_« ∫»U��  Í—U���« `O�� ©≤®

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

وا َكما َرَأْيُتموني ُأَصّلي �®2©. �َوَصلُّ

ِه �:  قاَل َرسوُل اللَّ

� ال َصالَة لَِمْن َلْم َيْقَرْأ بِفاتَِحِة اْلِكتاِب � ®1©  

َفْلMَْتلو¼ا َمًعا.



 ±±± 

ي َمَع ُزَمالئي في َمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة بُِمتاَبَعِة ُمَعلِّمي . أ- ُأَصلِّ

َنشاُ◊ ®1©:
Ïةþََمْلحو

Ïةþََمْلحو

َمهاَرُة التDَّْبيِق

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ ب-  َ¼ّيا ُنَردِّ

ْح???م???ِن ?????ْي?????Xُ ل???ل???رَّ ال??????ّش??????اِك??????ِر ال?????َم?????Mّ?????اِنَص?????لَّ

َف????????eاَدن????????ي َوَرع???????ان???????يَدَع??????ْوُت??????ُه ف???ي ُس???ُج???ودي
❆ ❆ ❆

??????Xُ??????Mْ ُك???????لَّ َح???ي???ات???ي بِ??????eي??????Mَ??????ِة اùِي????????َم????????اِنَزيَّ

َع??َل??ْي??M??ا َف???اْم???Mُ???ْن  َربِّ  ب????ال????َع????ْف????ِو َوال?????Gُ?????ف?????راِني???ا 

ب-  ¼

َص

َد

َز
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الةِ. ُد ُمْبDِالِت الصَّ 222 ُأَعدِّ

 Âِْحرا ِùَْتْرُ„ َتْكبيَرِة ا
ِة  َأْو اْلفاِ%َ
 Ÿِكو َأْو الرُّ
جوِد  َأْو السُّ
َأْو التَّْسليِم

nَُكْش
 اْلَعْوَرِة

َكْ¦َرُة 
اْ)َرَكِة

 Âُاْلَكال
ِحُك َّCَوال

 Ÿُُوقو
الMَّجاَسِة

اْلَْكُل 
ْرُب والشُّ
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َنشاُ◊ )2(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْكتِشاِف اْلَخDأِ

َوِر  اüْتَِيِة وَأْكُتبُها. الِة ِمْن ِخالِل الصُّ ُد ُمْبDِالِت الصَّ ُأَحدِّ

ِه �. َمنا َرسوُل اللَّ ي َكما َعلَّ 1 - َنْحُن ُنَصلِّ

الَة. 2 - اْلُمْسِلُم َيَتَجنَُّب ُكلَّ َعَمٍل ُيْبDُِل الصَّ

ْسالِم. الُة َلها َمكاَنةٌ َعEيَمةٌ في اْلِ 3 - الصَّ

الِة. ْرِس: َتعEيُم الصَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأْكِمِل اْلِعباَرَة الّتالَِيَة بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة.

- َكْشُف اْلَعْوَرِة ُيْبDُِْل .................................

ِة الّتالَِيِة. 2- َضْع َخDًّا َتْحَت اْلُموِر الَّتي َأْبDََلْت َصالَة َأْحَمَد في اْلِقصَّ

3- اْكُتِب اْلُحْكَم َأماَم ُكلِّ ُجْمَلٍة بَِوْضِع َكِلَمِة )َصحيَحةٌ - باِطَلةٌ(.

الُة................( ) الصَّ    أ- َشِرَب َأْحَمُد َعصيًرا َوُهَو ُيَصّلي.  

الُة................( ) الصَّ ْت فاِطَمُة دوَن َأْن ُتَغDّي َشْعَرها.  ب- َصلَّ

الُة................( ) الصَّ جـ- َنِسَي خالٌِد َأْن َيْقَرَأ اْلفاتَِحَة في َصالتِِه. 

الُة................( ) الصَّ د- َتَجنََّب َزْيٌد َجميَع اْلُمْبDِالِت في َصالتِِه. 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ْهَر َجماَعًة َمَع َأبيِه َوَشقيِقِه سالٍِم،  ُّEَوَقَف َأْحَمُد لُِيَصّلي ال

ُأْختِِه  َعلى  َوَيCَْحُك  َك¦يًرا،  ُك  َيَتَحرَّ كان  الِة  الصَّ َأْثناِء  َوفي 

غيَرِة اّلتي كاَنْت َتْلَعُب بِِجواِرِهم. الصَّ



 115 



 11∂ 

َة ُنزوِل اْلَوْحِي.  111 ُأتابُِع ِقصَّ

َتمهيٌد:

ْرُس الّرابُِع ُنزوُل اْلَوحي في غاِر ِحراٍءالدَّ

غاِر  في  ُد  َيَتَعبَّ كــاَن   -�- ســوُل  الــرَّ  •

ِر َواْلَفساِد . ِحراٍء َبعيًدا َعِن الشَّ

ســـوِل  ُه -تعالــى- َأنَْزَل اْلَوْحَي َعلى الرَّ اللَّ  •

-�- َوُهَو بُِعْمِر اْلَْرَبعيَن عاًما. 

ٍد -�- ُهَو ِجْبريُل �. َمَلُك اْلَوْحي الَّذي َنَزَل باْلُقرآِن َعلى نبّينا ُمَحمَّ  •

ُ

َهْل َتْعرفيَن يا َمْرَيُم 
ما اْسُم اْلغاِر في الّصورِة 

ø Áِاْلَمْعروَضِة َهِذ

ُه غاُر ِحراٍء،  َنَعْم، إِنَّ
اْلَمكاُن الَّذي كاَن َرسوُلنا اْلَكريُم 

َيْخَتلي بَِنْفِسِه ُهناَك َبعيًدا 
َعْن ُكلِّ َمساِوِئ اْلجاِهِليَِّة.
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ْلصاِل اِْسَم ) ِجْبريَل � ( َمَلِك اْلَوْحِي . ُن َعْن َطريِق الصِّ أ- َهّيا ُنَكوُّ

َنشاُ◊ )1(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْرِس: ُد َمًعا َنشيَد الدَّ ب-  َهّيا ُنَردِّ

ــال ــي ــت ــْب ـــــْل َت ـــــــــَرْأ َوَتـــــَبـــــتَّ ــالاْق ــي ــرت ـــــــــْل َت ـــــنَّ َوَرتِّ ـــــَغ َوَت

ـــال ـــزي ـــْن َل َت ــــــــــزِّ ًــــــا ُن ــــــرآن ـًــا َوُعــــُقــــوالُق ـــوب ـــل ــــاَر ُق ــــَأن ف

❆ ❆ ❆

ـــُه ـــَزَل ــَلــُهِجــبــريــُل الـــحـــاِفـــkُ َأن ـــاِدُ‚ َرتَّ ـــّص والـــهـــادي ال

ــــُه ــــَل ـــُق َأرَس ـــالِ ـــخ ــــُه ال ـــا َوَرُســـــــوالالــــلَّ ـــّيً ـــبِ ـــاِس َن لـــلـــّن

اْق

ــــــرآن ــــــرآنُ ــــــرآنقــــــرآنقــــــرآنُ

ِج
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َنشاُ◊ )2(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْرِدْيِد َمَهاَرُة التَّ

َمَهاَرُة التمييِز

َل آياٍت َنَزَلْت ِمَن الُقرآِن اْلَكريِم ِمْن سوَرِة اْلَعَلِق. ُد َمَع ُزَمالئي َأوَّ أ- ُأَردِّ

َل َكِلَمٍة َنَزَلْت ِمَن اْلُقرآِن اْلَكريِم ِمْن َبْيِن اْلَكِلماِت اüتَِيِة: ُن َأوَّ ُز َوُألَوِّ ب– ُأَميِّ

قال -    قل  -   اقرأ

ِل آياٍت َنَزَلْت ِمَن اْلُقرآِن اْلَكريِم.  ُف َعلى َأوَّ 222  َأَتَعرَّ

Æµ≠± ∫oKF�« …—u� ©±®

   W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K ˚
©±®˝    c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X

قال تعالى:
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هتهتِِه ِْي تيتِي ب بيلى  َبيلى  َلى  ِ إ عاد   -�- عاَد   -�-  َ سوُل َّالرَّالرَّ
ال قائال قائاًِل:  فجفِجُف جتجَت ريرَيْر

. ©≤® �)1( لوني لونيملونيمِّ لوني ...   َز لونيملونيمِّ �َز

َنشاُ◊ )3(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة التَّْحديِد

333 َأْسَتْنتZُِ َمْوِقَف َرسولي -�- ِمْن َمَلِك اْلَوْحي ِجْبريَل -�- في غاِر ِحراٍء.

إِلى غاِر   - نا َخديَجَة - ُأمِّ َبْيِت  ِمْن  بِيِّ -�-  النَّ َسْيِر   َّjأ-  َأْرسُم َخ

ِحراٍء في َجَبِل النُّوِر في اْلَخريDَِة اüْتَِيِة.

تنتَنْت آم  َ آم آمَن  آَمن   َ َمــْن مــن  ــن  ُل َأوَّ أو  و  ≠ - َديَجةديجةديَجُة  ديجخديجَخ ُ دُة دُة  دةيدةيدةِّدةِّ ِّالسَّ يالسيِّالس َّالسَّ نا منا منا ُّنا ُّنا   ُأ
ةلةَلًة: ل قائل قائِ هتهْتُه َر رشرشَّ شبشبشَشَ َ -�- و َ -�- و َ -�- َو هتهْتُه تنتَن ََأ َأ أمأْم DَمDم D -�- فD -�- َف سوِل َّبالرَّبالرَّ

. ©≥® دابدابداَداَدًا � َ َأ ب أَب أ ُه ه الله اللَّ زيكخزيكْخزيَك خُخ ال يخُخُ ال ُيخ ال يخ ال ُي ِه هاللهاللَّ و فو َفَو رشرِشْر شبشْب ب� أب� َأ

Æw�uD̂ Ó� ∫Í√ w�uK�“ ©±®
Æ w�u�« ¡b� ∫»U��  Í—U���« `O��  ©≤®

    Æ � tK�« ‰u�— v�≈ w�u�« ¡b� ∫»U�   ÊUL�ù« ∫»U��  rK�� `O��  ©≥®
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ٍد -�-  سوِل ُمَحمَّ 1-  ُنزوِل َمَلِك اْلَوْحِي ِجْبريَل -�- َعلى الرَّ

في غاِر ِحراٍء.

ْرَبعيَن عاًما. سوِل -�- وهو بُِعْمِر اْلَ َنَزَل اْلَوْحُي َعلى الرَّ  -2

ُل آياٍت َنَزَلْت في اْلُقرآِن اْلَكريِم ِمْن سوَرِة اْلَعَلِق.  َأوَّ  -3

ُل َكِلَمٍة َنَزَلْت في اْلُقرآِن اْلَكريِم )اْقَرْأ(. 4-  َأوَّ

. سوُل -�- ِمْن ُنزوِل اْلَوْحِي َفساَنَدْتُه َزْوَجُتُه َخديَجُة   5-  خاَف الرَّ

يْماُن بِاْلَوْحِي. ْرسِ: اْلِ  6- قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

ٍد -�- ِعْنَد ِذهابِِه إِلى  ِل َنبِيِّنا ُمَحمَّ ِة َتَحمُّ ب-  َأَتناَقُش َمَع ُمَعلِّمي َعْن ُقوَّ

ِق- َحراَرُة اْلَجوِّ ..الخ (.  غاِر ِحراٍء ) طوُل اْلَمساَفِة - َوصعوَبُة التََّسلُّ
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حيَحِة ِمّما َبْيَن اْلَقْوَسْيِن : 1- أَْكِمْل ما َيْأتي بِاْلَكِلَمِة الصَّ
) َثالثيَن– ِجْبريُل – َثْوُر – ِحراٍء – َأْرَبعيَن – َخديَجُة  (.

ٍد -�- ُهَو ......... �.    أ  - اْلَمَلُك الَّذي َنَزَل باْلُقرآِن َعلى َنبيِّنا ُمَحمَّ

ُد فيِه ُهَو غاُر ......... . سوُل -�- َيَتَعبَّ ب- اْلغاُر الَّذي كاَن الرَّ

سوِل -�- ِعْنَد ُنزوِل اْلَوْحِي ......... عاًما. جـ- كاَن ُعْمُر الرَّ

. سوِل -�- ِهَي .........  ُل َمْن آَمَنْت بالرَّ   د - َأوَّ

ِل سوَرةٍ َنَزَلْت ِمَن اْلُقرآِن اْلَكريِم:  2- َضْع دائَِرًة َحْوَل أَوَّ

سوَرِة اْلفاتَِحِة   -   سوَرِة اْلَفَلِق  - سوَرِة اْلَعَلِق 

ُر َعن )اْلباِدَيِة  - غاِر ِحراٍء -    ًما ُيَعبِّ ْم َمَع إِْخوانَِك في اْلَفْصِل  ُمَجسَّ 3 -  َصمِّ
ْلصاِل.  اْلَحَجِر اْلَْسَوِد -  اْلَكْعَبِة( باْستِْخداِم الصَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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داِخَل  حيِح  الصَّ ْقِم  الرَّ بَِوْضِع  اْلَوْحِي  ُنزوِل  ِة  ِقصَّ أَْحــداِث  َتْرتيَب  4-  أَِعْد 
اْلُمَربَِّع :

بِقاِرٍئ،                  َأنا  ما   -�- ِه  اللَّ َرسوُل  َعَلْيِه  َفَردَّ  اْقــَرْأ،  َلُه:   قاَل 
َفقاَل: اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّذي َخَلَق.  

ُه َأَبًدا�.  ِه ال ُيْخزيَك اللَّ  ُأمُّنا َخديَجُة َطْمَأَنْتُه َوقاَلْت: �َواللَّ

ٍد -�- َوُهَو في غاِر ِحراٍء.  َنَزَل ِجْبريُل َعلى َنبيِّنا ُمَحمَّ

َوُهَو                                              - - َخديَجَة  َزْوَجــتـِـِه  إِلــى   -�- ِه  اللَّ َرســوُل  عــاَد 
خائٌِف وَيْرَتِجُف.
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ِه َتعالى ِمْن ِخالِل اüْياِت اْلَكريَمِة.  ْوَم نِْعَمةٌ ِمْن اللَّ 111  َأْسَتْنتِـZُ َأنَّ النَّ

ُه َتعالى:  قاَل اللَّ

 Æ±±≠π ∫Q�M�« …—u� ©±®

َتمهيٌد: 
ُمقاَرَنةٌ َبْيَن الّصوَرَتْيِن َأيُُّهما َأْفCَُل:

fُْرُس اْلخاِم بي في َنْومي واْستِْيقاظيالدَّ َتَأدُّ
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َمْلحْوَظةٌَنشاُ◊ )1(: ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ْوِم. ِه -َتعالى- بِنا  في نِْعَمِة النَّ ٍة َقصيَرٍة َعْن َرْحَمِة اللَّ َوِر بِِقصَّ ُر ِمْن ِخالِل الصُّ ُأَعبِّ

ريفِة. ْوِم ِمْن ِخالِل اْلحاديYِ الشَّ 222 َأْسَتْخِلhُ آداَب النَّ

ْأ  سوُل -�- لْلَبراِء -‹- � إِذا َأَتْيَت َمCَْجَعَك َفَتَوضَّ   أ  -  قاَل الرَّ

ْيَمِن �)1(.   َك اْلَ الِة، ُثمَّ اْضDَِجْع َعلى ِشقِّ ُوضوَءَك للصَّ

َأَخَذ َمCَْجَعُه ِمَن  بِيُّ -�-  �إِذا  النَّ ب-  َعْن ُحَذْيَفَة -‹- قاَل: كاَن 

َوَأْحيا، وإذا  َأموُت  بِاْسِمَك  ُهمَّ  اللَّ َيقوُل:  ُثمَّ   Áِ َتْحَت َخدِّ  Áَُيَد َوَضَع  ْيِل  اللَّ

ِه الَّذي َأْحيانا َبْعَدما َأماَتنا َوإَِلْيِه النُّشوُر�)2(.   اْسَتْيَقkَ قاَل: اْلَحْمُد للَّ
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َنشاُ◊ )2(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ِة َغِويَّ الَقِة اللُّ َّDَمهاَرُة ال

ْرديدِ َمهاَرُة التَّ

ْوِم. ُر َأماَم ُزَمالئي َعْن آداِب النَّ أ- ُأَعبِّ

ُهمَّ بِاْسِمَك َأموُت َوَأْحيا�   ْحَفEَُه: �اللَّ ْوِم ِلَ ُد ُدعاَء النَّ ب-  ُأَردِّ

ِه الَّذي  ْحَفEَُه: �اْلَحْمُد للَّ ُد ُدعاَء ااْلِْستِْيقاِظ ِلَ َوُأَردِّ

َأْحيانا َبْعَدما َأماَتنا َوإَِلْيِه النُّشوُر�.

ُأ َقْبَل  َأتَوضَّ
ْوِم. ِذهابي لِلنَّ

َأْدُعو َوَأْذُكُر 
َه َتعالى. اللَّ

أَناُم َعلى 
يَْمِن. َي اْلَ ِشقِّ

ب-  أ

اْحِرصوا َأْبنائي َعلى

ْوِم َوااْلِْستِْيقاِظ  ِذْكِر ُدعاِء النَّ
ُه َيْحَفEُُكم. واللَّ
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ِه.   ِة َعْبِد اللَّ 333 َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي َحْوَل آداِب ااْلْستِْيقاِظ ِمْن ِخالِل ِقصَّ

َنشاُ◊ )3(:

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلِكتاَبِة

ها ُمَعلِّميª ِلَلِْصَقُه  َأْكُتُب بَِخj< َجميٍل ُدعاَء ااْلِْستِْيقاِظ َعلى بDِاَقٍة ُيِعدُّ

َدÁُ ُكلَّ َيْوٍم. ِعْنَد َسريري، َوُأَردِّ

َأْذُكُر 
ُدعاَء ااْلْستِْيقاِظ.

َأْغِسُل 
َيِدَي َجيًِّدا.

َأْغِسُل َأْسناني 
واِك. باْلُفرشاِة َأْو السِّ



 128 

ِه َتعالى. ْوُم نِْعَمةٌ ِمَن اللَّ 1- النَّ

ِق اْلَيَْمِن . ْوُم َعلى الشِّ عاُء َوالنَّ ْوِم: اْلُوضوُء َوالدُّ 2- ِمْن آداِب النَّ

اْلَيـْــِدي  َوَغــْســُل  عــاِء  الــدُّ َتــْرديــُد  االْستِْيقاِظ:  آداِب  3-  ِمــْن 

واِك . َواْستِْعماُل السِّ

ِه َتعالى. ْرسِ: ُشْكُر اللَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- ُأجيُب َعّما َيْأتي :
ْوِم .    أ   -  اْذُكْر فائَِدَتْيِن ِمْن َفوائِد النَّ

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

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

َقواسِ  :

ْ

حيَحَة مْن بين ال جابَة الصَّ ِط اْلِ ب - َحوِّ
ِه(.  ْلُت َعلى اللَّ ِه - َتوكَّ ُهمَّ باْسِمَك أَمْوُت وأَْحيا - اْلَحْمُد للَّ ْوِم : )اللَّ ِعْنَد النَّ  -

َر َلنا َهذا - ُغْفراَنَك(. ِه الَّذي أَْحياَنا - ُسْبحاَن الَّذي َسخَّ ِعْنَد اْلِْستِيقاِظ: )اْلَحْمُد للَّ  -

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

تَِيِة َواْلِعباراِت اْلُمناِسَبِة َلها : 

ْ

وِر ال 2- ِصْل َبْيَن الصُّ

ِمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنِجْيُب: ُمَعلِّ

ِعْنَدما َأْسَتْيِقُظ َأْغِسُل َيِدَي َوَأْغِسُل 
واِك َأْو اْلُفْرشاِة. َأْسناني  بِالسِّ

َوأَق��وُل:  اْلَيْ��َم��ِن  ِق  الشِّ َعلى  أَن��اُم 
ُهمَّ أَموُت َوأَْحيا�. �باْسِمَك اللَّ
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تَِيَة:

ْ

ُن اْلِعباَرَة ال 3-  ُأَلوِّ

ألتزم آداب النوم والستيقاظ
ْوِم َواْلِْستِْيقاِظ. 4-أََتعاَوُن َمَع ُأْسَرتي في ِحْفِظ أَْذكاِر النَّ
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ِه َتعالى.  فاَء ِمْن ِعْنِد اللَّ ُ· ِمْن ِخالِل اْليِة اْلَكريمِة َأنَّ الشِّ 111  َأَتعرَّ

قاَل اللَّهُ تَعالى: 

 Æ∏ ∫¡«dFA�« …—u� ©±®

َتمهيٌد:

اِدُس ْرُس السَّ بي ِعْنَد ِزياَرةِ اْلمريِضالدَّ َتَأدُّ

©±®˝ Æ  Å  Ä  Ã  Â    ˚

َطهورٌ ل َبْأَس َعَلْيِك 
تي اْلGالَِيَة. يا َجدَّ
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َمْلحْوَظةٌَنشاُط )1(:  Ãَِمَهاَرُة اْلْستِْنتا

فاِء بَِتْحِويِطها. ِرِق اْلُمناسبِة للشِّ ُأساِعُد َمْرَيَم لِْلُوصوِل إِلى الطُّ

ِة.  ُم َأنَّ ِعيادَة اْلَمريِض َحقٌّ ِمْن ُحقوِق اْلُخوَّ 222 َأَتَعلَّ

                                                   :fٌَخْم اْلُمْسِلِم  َعلى  اْلُمْسِلِم  �َح��ُق   :-¸- ِه    اللَّ َرس��وُل  ق��اَل 

ْعَوِة، َوَتْشميُت  الِم، َوِعياَدُة اْلَمريِض، واتِّباُع اْلَجنائِز، َوإِجاَبُة الدَّ َردُّ السَّ

  .)1(�fِاْلعاِط
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َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

jَِمَهاَرُة الْستِماِع النَّش

Ãَِمهاَرُة  الْستِْنتا

ِة ِعياَدِة النَّبيِّ -¸- لِْلGُالِم اْلَيهوِديِّ الَّذي  أ -  َأْسَتِم�ُع ِمْن ُمَعلِّمي لِقصَّ

كاَن  َيْخدُمه.

ٌد -¸- في َمْوِقِفِه َمَع  َفَة الَّتي اتََّصnَ بِها َحبيُبنا ُمَحمَّ ب -  َأْسَتْنتِ�ُج الصِّ

اْلَيهوِديِّ وَأْكُتبها. 
.............................................................................

َوِر اْلتَِيِة.   ُ· َعلى آداِب ِزياَرِة اْلَمريِض ِمْن ِخالِل الصُّ 333 َأَتَعرَّ
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ياَرِة َوِهَي: آداب بآداب بِآداِبَنْلَتِزُم بِآداِب الزِّ زتزتِزُم تلتل لنلن
1- اْلَوْقُت اْلُمناِسُب.

َبَأْن  َلُه،  عاُء  َوالدُّ اْلَمريِض  2-  ُرْقَيُة 
ُهمَّ  َيْمَسَح بَِيِدÁِ اْلُيْمنى َوَيقوُل: �اللَّ
اْشِفِه  اْلَبْأَس،  َأْذِهِب  الّناِس  َربَّ 
إِل ِشفاƒَُك  افي ل ِشفاَء  الشَّ َوَأْنَت 

ِشفاًء ل ُيGاِدُر سقًما �)1(.

ْبِر. 3- التَّْذكيُر بَِأْجِر الصَّ

ياَرِة. 4- َعَدُم إِطاَلِة الزِّ

vHA���

vHA���

ل بأس عليك 
ه طهور إن شاء اللَّ

أجر وعافية
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ب-ماذا َلْو ُقْمَت بِزياَرِة َمريٍض َفَوَجْدَتُه.

         نائًِما ¤ .............................................................‹.

         َيْبكي ِمَن اْلَلِم ¤ ...................................................‹. 

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْفكيِر 

444 َأْسَتْنتُِج َبْعCًا ِمْن َثمراِت ِزيارِة اْلَمريِض.  

ماِء:  ِمَن السَّ ُمناٍد   Èا نادCًِه   -¸-: �   َمْن عاَد َمري اللَّ قاَل َرسوُل 
ِة َمْنِزًل �)1(. ْأَت ِمَن اْلَجنَّ ِطْبَت َوطاَب َمْمشاَك َوَتَبوَّ

ÆÎUC�d� œU� s� »«u� w� ¡U�U�  ∫»U�   ezUM��« ∫»U��  W�U� s�« sM� ©±®

 nَ��َأْل َسْبعيَن   َص���الُة 
َذهابِِه  في  َعَلْيِه  َمَلٍك  

َوَعْوَدتِِه.

ْحَمِة َواْلَمGِْفَرِة   ُنزوُل الرَّ
َوُدخوُل اْلَجنَِّة.

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التََّوسِع َواِلضاَفِة

أ- َأْكُتُب َأَحَد اْلَْخطاِء الّشائ�َِعِة ِعْنَد ِزياَرِة اْلَمريِض.

      اْلَخَطُأ ¤ ..............................................................‹.
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َنشاُط )4(:
َمْلحوَظةٌ ْمثيِل َواْلُمحاكاِة َمَهاَرُة التَّ

فيها  ُمْلَتزميَن  اْلَمريِض  لِِزياَرِة  َمْشَهًدا  ُزَمالئي  ِمْن  َمْجموَعٍة  َمَع  ُأَمثُِّل 

ياَرِة .  بِآداِب الزِّ

ِه َتعالى. فاُء ِمْن ِعْنِد اللَّ 1 - الشِّ

ِة . 2- ِعياَدُة اْلَمريِض َحقٌّ ِمْن ُحقوِق اْلُخوَّ

ةٌ. 3-  لِعياَدِة اْلَمريِض آداٌب ِعدَّ

ْحَمِة وُدخوُل اْلَجنَِّة.  4- ِمْن َثَمراِت ِعياَدِة اْلَمريِض ُنزوُل الرَّ

ْرسِ: ِعياَدُة اْلَمريِض. 5 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- ُأجيُب َعّما َيْأتي :

   أ  -  ما َرأْيَُك فيَمْن َيْذَهُب لِعياَدِة َمريٍض في َبْيتِِه دوَن َمْوِعٍد ُمْسَبٍق ؟
..............................................................................

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

ب - ما واِجُبَك ِعْنَدما َتْعَلُم َأنَّ َزميَلَك َأْو جاَرَك َمريٌض؟ 
..............................................................................

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

ج� - بَِم َتْنَصُح َمْن ُيْزِعُج اْلَمْرضى؟
..............................................................................

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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اْلَمريِض،  زياَرِة  آداِب  َمَع  ِفُق  َتتَّ الَّتي  ورِة  الصُّ َتْحَت  َعالَمَة)✔(  2-  َضْع 
ِفُق َمَعها : َوَعالَمَة)✖( َتْحَت ما ل َيتَّ

3-   ِصْل َبْيَن اْلَمْجموَعِة ) أ ( َوما ُيناِسُبها ِمْن ِعباراِت اْلَمْجموَعِة )ب( فيما 

َيْأتي:

) ب (الرقم) أ (
ا ِمْن ُحقوِق اْلُمْسِلِم.1- ِمْن آداِب ِعياَدةِ اْلَمريِض َحّقً

طاَلِة ِعْنَد اْلَمريِض.2- ِمْن َثمراِت ِعياَدةِ اْلَمريِض َعَدُم اْلِ

اْصِطحاُب اْلَْطفاِل.3- ِعياَدُة اْلَمريِض ُتْعَتَبُر

َصالُة اْلَمالئَِكِة َعَلْيِه.

)               ()               (

مستشفى
ممنوع اصطحاب الطفال
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ِة : فاِء اْلُمِهمَّ ِه باْلُوصوِل لَِوسائِِل الشِّ 4- شاِرْك َعْبَد اللَّ

فاُء  الشِّ
ِه بSْذِن اللَّ
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ِه ¸: أ- قاَل َرسوُل اللَّ

ِه َو........... َوُكُتبِِه َو........... َواْلَيْوِم ...........  يْماُن َأْن ُتRِْمَن باللَّ � اْلِ

.�ِÁ َوُتRِْمُن بِاْلَقَدِر َخْيِرÁِ َوَشرِّ

ِه ¸: ب- قاَل َرسوُل اللَّ

� ل َيْشُكُر ....... َمْن ل ...... النَّاَس�.

ِه ¸: ج�- قاَل َرسوُل اللَّ

ْأَت  � َمْن عاَد.......... ناَدÈ ُمناٍد ِمْن.........ِطْبَت َوطاَب...........َوَتبوَّ

ِمَن............َمْنِزًل �.

ريَفِة اْلتَِيِة:- ًل- َأْكِمْل ِكتابَة اْلَحاديYِ الشَّ َأوَّ



ْوِم :      أ - ُدعاُء النَّ

...........   َأموُت َو ............... �. ُهمَّ � اللَّ

ب -  ُدَعاُء اْلِْستِْيقاِظ : 

ِه الَّذي ........... َبْعَدما ........... َوإِليِه ............... �.  � اْلَحْمُد للِّ

 ج� - ُدعاُء اْلَمريِض : 

ُهمَّ َربَّ ........  َأْذِهِب ال� ............. اْشِفِه َوَأْنَت  .............  ل   � اللَّ

...........  إِل   ............  ............. ل  ...........    ............ �. 
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الَِيَة:- ثانًِيا- َأْكِمِل اْلَدِْعَيَة التَّ
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ُل آياٍت َنَزَلْت ِمن اْلُقرآِن في سوَرِة ........................ - َأوَّ

- َبَدَأْت ُسوَرُة اْلَعَلِق بَِكِلَمِة ............................

ديِد ِعْنَد ُنزوِل َمَلِك اْلَوْحي. سوُل -¸- ب� ................ الشَّ - َشَعَر الرَّ

- ِمْن َثَمراِت ِزياَرِة اْلَمريِض َتْحصيُل  ...............  و ............... 

- ِمْن آداِب ِعياَدِة اْلَمريِض بَِأْن ل ......................

ثالثًا- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة:-
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يْماُن بِهم ................. َوُ¼م  ِùُْه اْلَمالئَِكَة ِمْن  .............. َوا َخَلَق اللَّ

َه َأَبًدا  . ل ................ اللَّ

وخاِزُن   ............. ِة  اْلَجنَّ َوخاِزُن    .............. اْلَوْحِي  َمَلُك  َفِمْنُهم 

اِر ................ . النَّ

 Ãِاْلُخرو وُدعاِء  ِه  اللَّ ِذْكِر  ِعْنَد   .................. َّها  ِلَن اْلَمالئِكَة  َوُأِحبُّ 

ِمَن .............

رابًعا- ساِعْدني في َشْرÕِ َدْرِ” اْلَمالئَِكِة 

ِه َوَمْريَم باْختِصاٍر ِمْن ِخالِل إِْكماِل  لَِعْبِد اللَّ

اْلِعباراِت اْلتَِيِة:-
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َم َلَك َمْعروًفا. 1- لَِمْن َقدَّ
.........................................................................

2- لَِتْحَفEََك اْلَمالئَِكُة.
.........................................................................

ْوِم. 3- ِعْنَد النَّ
.........................................................................

.ÿِ4- ِعْنَد اْلِْستِْيقا
.........................................................................

عاِء لْلَمريِض 5- ِعْنَد الدُّ
.......................................................................

خاِمًسا- ماذا َتقوُل:-
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1- لِماذا َيِجُب َأْن ُنْؤِمَن بُِوجوِد اْلَمالئكِة ؟
...........................................................

2- ما َحكُم اùِيماِن باْلَمالئَِكِة ؟
.........................................................................

3- ماذا َنْسَتفيُد ِمْن إِْيمانِنا باْلَمالئَِكِة ؟
.........................................................................

ْكِر؟ 4- ما اْلَمْقصوُد بالشُّ
.........................................................................

ِه َتعالى؟ 5- َكْيَف َيكوُن ُشْكُر اللَّ
.........................................................................

ْكِر الَّتي ُتِحبُّ َأْن َتْذُكَر¼ا. ْد َبْعَض ِعباراِت الشُّ 6- َعدِّ

7- َكْيَف ُيْمِكُن لِْلُمْسِلِم ُشْكُر َمْن َأْسدÈ إَِلْيِه َمْعروًفا ؟
      باْلَقْوِل :...............................................................

ا َيQْتي:- Òسادًسا- ُأجيُب َعم

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

.........................................................
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ٍد -�- حيَن َأتاُه َمَلُك اْلَوْحِي ؟ سوِل ُمَحمَّ   8 - َكْم كاَن ُعْمُر الرَّ
.........................................................................

  9 - اْذُكْر فائَِدَتْيِن ِمْن َفوائِد النَّوِم . 
.........................................................................

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

ْوِم  ؟ ْوِم، َوِعْنَدما َيْسَتْيِقُظ ِمَن النَّ 10- ماذا َيقوُل اْلُمْسِلُم: ِعْنَد النَّ
.........................................................................

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

11- ماذا  َيْفَعُل اْلُمْؤِمُن إِْن ُأصيَب بَِتَعٍب َأْو َمَرٍض ؟
.........................................................................

ريِف الَّذي َتمَّ َتْرديُده. 12-  َدلِّْل َعلى ُحْكِم ِزياَرِة اْلَمريِض ِمَن اْلَحديِث الشَّ
.........................................................................

13- ماذا َتْفَعُل إِْن َعِلْمَت َأنَّ عاِمَلَة اْلَمْنِزِل َمريَضةٌ  ؟ 
.........................................................................
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لوِكياِت اْلخاِطَئِة ِعْنَد ِزياَرِة اْلَمريِض . ْد َبْعَض السُّ 14- َعدِّ
 .........................................................................

سوُل -�- حيَن َنَزَل َعَلْيِه اْلَوْحُي ؟ 15- َأْيَن كاَن الرَّ
.........................................................................

سوِل -�- ِمْن ُنزوِل َمَلِك اْلَوْحِي َعَلْيِه . ْث َعْن َمْوِقِف الرَّ 16- َتَحدَّ

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

الِة  . ْوِم َوَيْكَسُل َعْن َأداِء  الصَّ 17- ما َرْأُيَك فيَمْن ُيْكثُِر ِمَن النَّ
.........................................................................

بْتِعاِد َعْن  ْوِم باْلِ ْم َنصيَحًة لُِزَمالئَِك ِمْن ِخالِل َمْعِرَفتَِك بِآداِب النَّ 18-  َقدِّ
بِيُّ -�- ِعْنَد النَّْوِم. ُكلِّ ما َنهى َعْنُه النَّ

.........................................................................
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حيَحِة  و َعالَمَة )✘( َأماَم اْلِعبارِة َغْير  1-  َضْع َعالَمَة )✔( َأماَم اْلِعباَرِة الصَّ

حيَحِة  َبْيَن اْلَقْوَسْيِن فيما َيQْتي :  الصَّ

سوِل -�- َوُ¼َو في ُعْمِر اْلَخْمسيَن. )    (      أ -  َنَزَل َمَلُك اْلَوْحِي َعلى الرَّ

)    (  ب- َمَلُك اْلَوْحِي ُ¼َو ِجْبريُل �. 

)      ( سوِل �.  ٍد -�- ِ¼َي فاِطَمُة بِْنُت الرَّ سوِل ُمَحمَّ ُل َمْن ¬َمَن بالرَّ  ج? - َأوَّ

)    ( ُل ¬ياٍت َنَزَلْت ِمْن ُسورِة الفاتَِحِة.     د - َأوَّ

 )    ( سوُل -�- َيْخَتلي بَِنْفِسِه في غاِر Łَْوٍر.    ¼? - كاَن الرَّ

2- َضْع َعالَمَة )✔( َعلى ما َيدلُّ َعلى ِصَحِة اْلَعَمِل:

      )              (                                      )               (                                 

ا ¼و َمDْلوٌب:- Òسابًِعا-أِجْب َعم
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 ، ِ̀ حي الصَّ لِْلَمْوِقِف   ) ( َعالمِة  بَِوْضِع  ُمناِسًبا  ُحْكًما  3-  َضْع 

 : ِ̀ حي ( لِْلَمْوِقِف َغْيِر الصَّ َوَعالَمِة )

)          (   أ  - َذَ¼َب َأخي لِزياَرِة َصديِقِه اْلَمريِض في َبْيتِِه دوَن َمْوِعٍد ُمْسَبٍق. 

 )          ( ٍة لِزميِلنا اْلَمريِض.  َفْقُت َمَع إِْخَواني في اْلَفْصِل َعلى َتْقديِم َ¼ِديَّ ب- اتَّ

)          ( واِر َأْنَصُحهم.  ج? – ِعْنَدما ُألِحُظ إِْزعاًجا لِْلَمرضى في اْلُمْسَتْشفى ِمَن الزُّ

)             (                           )              (                          )               (                

ٌم َوَسQََل َعْن  َدَخَل ُمَعلِّ

ُه  إِنَّ َل??ُه:  َفقالوا  تِْلميٍذ 

َيْرُقُد باْلُمْسَتْشفى.

ْط????ف????اُل َي?????زوروَن  اْلَ

َصديَقُهم اْلَمريَض في 

اْلُمْسَتشفى.

اْلَْصِدقاُء َيَتشاَوروَن 

ٍة  روَن ِشراَء َ¼ِديَّ َوُيَقرِّ

َوِزياَرَة اْلَمريِض.

ِة :- Łاِمًنا- َرتِّْب َأْحداَث َ¼ِذِه اْلِقصَّ
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1- اْلقائَِمِة )أ( بِما ُيناِسُبها ِمن اْلقائَِمِة )ب(:
ب أ

ِحراءٌ َم َلنا َمْعروًفا. ناُء واْلَحْمُد لَِمْن َقدَّ الثَّ

ِعياَدُة 
اْلَمريِض الِة. ِة الصَّ َشْرٌ◊ في ِصحَّ

ِجْبريُل ِة. َحقُّ اْلُخوَّ

اْلفاتَِحُة بِيُّ �. غارٌ اْخَتلى بِِه النَّ

ْكُر الشُّ ٍد �. َمَلُك اْلَوْحِي الَّذي َنَزَل باْلُقر¬ِن َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

تاِسًعا- َأِصُل َبْيَن ُكل< ِمْن:-

ناسُما ُيما ُي ناسما يناسُ ناسُ ما ي )أ( بما ي )أ( ب ة َ قائ- القائ- اْلقائ
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قِم  الرَّ بَِوْضِع  )أ(  اْلَمْجموَعِة  ِمَن  ُيناِسُبها  بِما  )ب(  2-  اْلَمْجموعِة 

تي : 

ْ

اْلُمناسِب َأماَمها في اْلَجدوِل ال

اْلَمْجموَعُة ) ب (ماْلَمْجموَعُة ) أ (م

وِرِجْبريُل -�-1 ْفُخ في الصُّ النَّ

َمَلُك اْلَوْحِيإِْسرافيُل -�-2

اِرَرْضواُن -�-3 خاِزُن النَّ

ِةمالٌِك -�-4 خاِزُن اْلَجنَّ
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َوِر اْلتَِيِة باْلِعباراِت اْلُمناِسبِة َلها :  3- الصُّ

ِق اْلَيْمِن. َأنا َأناُم على الشِّ

ْوِم:  َأنا َأقوُل َقْبَل النَّ

ُهمَّ باْسِمَك َأموُت وَأْحيا�. �اللَّ

ِعْنَدما َأْسَتْيِقُظ َأْغِسُل َيِدَي َوَأْسناني 

واِك َأْو اْلُفْرشاِة واْلَمْعجوِن بالسِّ
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نِْعَمِة  َع??ل??ى  ??َه  ال??لَّ 1-  َأْش???ُك???ُر 

ال?............

َأغ????م????f..........  في  2-  ل  

اùِْناِء َحتَّى َأْغِسَلها.

َفQَقوُل:  َنْومي  ِمْن  4-  َأْسَتْيقُظ 

ِه الَّذي.........   لِلَّ   .......�

َبْعَدما َأم?اَتنا َوإَِلْيِه النُّشوُر�.

ي .....                    َوأَقوُل:  3-  أَناُم َعلى ِشقِّ

بِاْسِمَك...........   ُهمَّ  �اللَّ

و........... �.

:-عاِشًرا- َأْكِمل ما ُ¼َو َمDْلوٌب:-



ُة اْلتَِيُة : ْ¼نِيَّ 5- اْلَخريDَُة الذِّ
ريِق  َّDال jِواَب و¬داَب ِعياَدِة اْلَمريِض َمَع َتْوصيِل ُنَقŁَ أ-  َأْكِمْل في اْلَْشكاِل اْلتَِيِة

ِة . ِل لْلَجنَّ اْلموصِّ

 15∂ 

ِمْن ¬داِب ِعياَدِة اْلَمريِض

َأْدعو َلُه بال............

ل ُأطيُل ال?............

َأْجِلُب َمِعَي............

َأ............ِمْن 
َمْعَنويÒاتِه

إِْن كاَن في َبْيتِِه 
أْسَت ............

ُحْكُم
ِ عِياَدة

الْمريِض

...........

ُة اْلَجنَّ

ِة . ةَّ ةنةنةَّ نجنَج ج للج لل ِل لموصلموصِّ موصالموصال

اْلَْجُر
وال? ....

ِرضا
ال? ......

َتْدعو َلُه
الم? ....

َمGْفرُة
ال? .....

Łَمراُت 
ِعياَدِة

اْلَمريِض
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�  �حي` البخاري - اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري - دار القلم - الطبعة األولى ∑198م - لبنان
� �حي` مسلم - اإلمام مسلم بن الحجاÃ - دار إحياء التراث العربي - لبنان.

� �فوة التفاسير - محمد علي الصابوني - مؤسسة مناهل العرفان - الطبعة األولى 1986م.
� العقاzد اإلسالمية - السيد سابo - دار الكتاب العربي 1985م - لبنان.

�   العقيدة اإلسالمية وأسسها - عبدالرحمن حبنكة - دار القلم - الطبعة التاسعة 2000م - سوريا.
�  فت` الباري - الحافk ابن حجر العسقالني - دار الريان للتراث - الطبعة الثانية 1988م - مصر.

� قصh األنبياء - ابن �ثير - دار الكتاب الحديث - 1989م - الكويت.
� قصh األنبياء - عبدالوهاب النجار - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثالثة - لبنان.

�  فقه السيرة النبوية - محمد سعيد رمCان البو�ي - دار الفكر - الطبعة الحادية عشرة 1991م - سوريا.
�  فقه العبادات على المcهV المالكي - �و�V عبيد - مطبعة اإلنشاء - الطبعة األولى 1986م.

� فقه العبادات - سعاد زرزور - مطبعة الصباÕ 1986م - روما.
�  القوانين الفقهية في �لخيh مcهV المالكية - محمد بن أحمد بن �زي الGرنا�ي - الدار النمو–�ية - المكتبة 

العصرية 2002م - لبنان.
� في �ال‰ القرآن  - سيد قطV - دار الشرو‚ - الطبعة العاشرة 1982م - لبنان.

بيÒ - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية 1991م - مصر. �  الكون واإلعجاز العلمي - منصور محمد حسV الن[
�  الكوا�V الدرية في فقه المالكية - محمد �معة عبدالله - دار المدار اإلسالمي 2002م - لبنان.

ي - الطبعة السابعة عشرة 2003م  Óع Óعبدالله - دار الكتاب الجام fميسون يون - Îفاعال Îكون مدرسا� ÓnÚي Ó�  �
- اإلمارات.

المراجع



� مختصر السيرة النبوية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - 1998م -  الكويت.
�  مختصر الفقه اإلسالمي - محمدبن إبراهيم التويجري - بيت األفكار الدولية 2002م - الرياض.

�  المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي - مجموعة من المستشرقين - مكتبة بيل - 1936 - لندن.
�  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن - محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث - 1945م - لبنان.

�  مسند اإلمام أحمد - اإلمام أحمد بن حنبل - دار إحياء التراث العربي - الطبعة األولى 1991م - لبنان.
�  مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزرقاني - إحياء الكتاب العربي - الطبعة األولى - 

مصر.
�  المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم - فهيم مصطفى - دار الفكر العربي - الطبعة األولى 2003م - 

مصر.
 - 2004م  عشرة  الثامنة  الطبعة   - الجامعي  الكتاب  دار   - نوفل  شيرين   - األساسية  التعليم  �  مهارة 

اإلمارات.
� الموسوعة الفقهية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت.

�  مواقع اإلنترنت:
1 - الدرر السنية.

2 - شبكة العالمة الشيخ األلباني.
3 - وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

4 - حديث.
1. www.dorar.net
2. www.alalbany.net
3. www.al-islam.com
4. http://hdith.com
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