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الكفايات العامة والخاصة للصف الثالث.

رسالة إلى ولي األمر.

مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.

َناشيَد. ِد األأْ َهّيا بِنا ُنَردِّ

َتدي لِلنُّوِر َوالأَْيقيِن. عاَلميِن بِهمأْ َنهأْ َمةٌ لِلأْ ِه -َتعالى- َرحأْ َدُة األْولى: َأنأْبِياُء اللَّ الأَْوحأْ

َدة اأُلولى. تَِسابُه في الوحأْ ِم اكأْ ما ُيَتوّقُع ِمَن الُمَتَعلِّ

الُم. الُة َوالسَّ ِهُم الصَّ َمجاُل   الأَْعقيَدِة : ُرُسُلنا الأِْكراُم َعَليأْ

الُم. ِه السَّ َمجاُل   الأَْعقيَدِة: شيُخ المرسليَن نوٌح َعَليأْ

ُق ِصَفُة َربِّي. فأْ ريِف: الرِّ َمجاُل الأَْحديِث الشَّ

ِجِد. ِه:  َصالتي في الأَْمسأْ َمجاُل الأِْفقأْ

َبَشِريَِّة. ٍد -�- هادي الأْ ُء ِرساَلِة ُمَحمَّ يأَْرِة: َبدأْ َمجاُل السِّ

َق. دأْ ذيِب: ُأِحبُّ الصِّ َمجاُل التَّهأْ

ماَنُة ُخُلقي. َ ذيِب: األأْ َمجاُل التَّهأْ

َدِة األولى. وحأْ لوماتي لِلأْ ُأَقيُِّم َمعأْ

المحتوى
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الُم. ِه السَّ َمجاُل   الأَْعقيَدِة : أبو األنبياِء إِبأْراهيُم َعَليأْ
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ِه:  َصالتي في َجماَعٍة. َمجاُل الأِْفقأْ
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المراِجُع.
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المقدمة

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

أما بعد: 
فبين يدي القارئ الكريم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثالث االبتدائي في ثوبه الجديد، بذل فيه 
أعضاء لجنة تأليف الكتاب غاية جهدهم، وأعملوا فيه فكرهم، ليصل ألبنائنا, وبناتنا مشوًقا 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 الثالث من سلسلة كتب المرحلة االبتدائية، المبنية على نظام الكفايات التي يربط 
الَمعارف السابقة للمتعلم بالمعطيات الجديدة، ويطرح التعلم كمهمات وظيفية شمولية تهتم بمكونات 
للمعارف،  المتدرج  البناء  خالل  من  والحركي  والوجداني،  العقلي،  المستوى  على  الشخصية  المتعلم 
وتستدعي من المتعلم نشاًطا يستوعب كل قدراته، وإمكاناته ضمن فرق العمل، ويتم اكتساب العادات 
التعليمية األساسية، واالهتمام ببناء المواقف اإِليجابية نحو التعلم، مما يؤدي إلى وعي المتعلم بإمكانياته، 
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 مدرًبا وموجًها 
األخذ  إن  والمتنوعة،  الحديثة  التدريس  طرائق  في  إبداعه  خالل  من  والمتعلم  الَمْعرفة  بين  ووسيًطا 
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 الَمْعرفي والوجداني والمهاري ألَبنائه.
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 
المتعلمين بوسائل التقييم المتعددة، للوصول في نهاية العام الدراسي إلى تطبيق معايير المنهج الدراسي 

وتحقيق الهدف، والغاية من التعلم عند أبنائنا وبناتنا المتعلمين، وآخر دعوانا أن الحمد الّله رب العالمين.
المؤلفون
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1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محددة في السلوك اليومي.

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

 1-1 
ال���ت���ع���ب���ي���ر ع����ن ت��ع��ل��ق��ه 

ب��ال��ج��وان��ب األس��اس��ي��ة في 
حسب  اإلسالمية  العقيدة 

قدراته الشخصية.

 1-2 
ت���ح���دي���د أث�����ر األرك������ان 

وال����م����ب����ادئ اإلس���الم���ي���ة 
ف������ي م���ح���ي���ط األف���������راد 

والجماعات.

   2-1 
م���م���ارس���ة س��ل��وك��ي��ات 

مستوحاة  متنوعة  أخالقية 
بالتعاون  النبوية  السنة  من 

مع اآلخرين.

  2-2 
التجاوب الفعال بمشاركة 

م��ح��ي��ط��ه ال��م��ج��ت��م��ع��ي في 
األح�����داث وال��م��ن��اس��ب��ات 
اإلسالمية والوطنية بالتعاون 

مع اآلخرين.

  3-1
االل������ت������زام ب���م���م���ارس���ة 

واألخالقيات  السلوكيات 
اإلس����الم����ي����ة ف����ي ح��ي��ات��ه 

اليومية.

  3-2
االه���ت���م���ام ب��ال��ع��ب��ادات 

والمناسبات  واألح����داث 
معها،  والتفاعل  الوطنية، 

ملتزًما بهويته اإِلسالمية.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

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

 1-3 
اح���ت���رام  ق��ي��م��ة  إدراك 

ال����ف����روق����ات ب���ي���ن أف�����راد 
المجتمع.

  2-3 
م���م���ارس���ة م��س��ؤول��ي��ات��ه 

المحددة داخل المجموعة 
بالتعاون  إليها  ينتمي  التي 

مع اآلخرين.

  3-3
االن��ت��م��اء  روح  ت��ع��زي��ز 

العمل  ف��ي  الجماعة  إل��ى 
الجماعي.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق
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يهدف المنهج الوطني الكويتي القائم على الكفايات إلى تربية الفرد؛ ليصبح مواطًنا كويتًيا 
المجتمع  في  فّعال  بشكل  واالندماج  التعلم  على  تساعده  التي  المتعددة  بقدراته  يمتاز  صالًحا 

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسلمية هي جزء من المنهج الوطني الكويتي, وتتعلق مادة التربية اإلسلمية 
بدراسة الدين اإلسلمي بشكل مجمل فيما يتعلق بجانب العقيدة والعبادات, والقيم األخلقية, 

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

المتكامل للمواطن المسلم الكويتي.

ويحقق تدريس مادة التربية اإِلسالمية للمتعلم ما يأتي :

القرآن  من  الدليل  على  المبنية  واألحكام  اإلسلمية  والتشريعات  العقيدة  مفهوم  ترسيخ    -1
الكريم والسنة النبوية الشريفة.

2- االعتزاز بالعبادات, والحرص على إتقانها بمهارة, واإليمان بدورها في تقويم سلوكياته.
3-  اتخاذ النهج اإلسلمي السليم المتسم بالوسطية, والمستمد من كتاب الّله وسنة نبيه -

�- في سلوكه وعلقته باآلخرين.
4- التعريف بسيرة النبي -�- وأصحابه, واالقتداء ببعض من أقواله وأفعاله الشريفة.

5-  تحقيق روح المواطنة الصالحة, واالعتزاز باالنتماء للكويت وتاريخها, والوعي بأهمية 
العمل من أجل نهضة الوطن.

6- تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان, وتقبل الرأي اآلخر.

رسالة إلى ولي األمر:
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1- شخصية مريم وعبدالّله : 
ليشاركوا  األنشطة؛  إلى  وانتقااًل  التمهيد  من  بدًءا  وعبدالّله  مريم  بشخصية  الدروس  قدمت 

أبناءنا المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.

2- محاور الدروس :
هي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم التي ُبنيت َوْفَق إستراتيجيات وعمليات أساسية, 

لبناء شخصية المتعلم .

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

خارجها, شريطة أن يظل تحت إشرافها .
وقد وضع نشاط أو نشاطان لكل محور, وهي 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 اللصفية والفعاليات .
تتنوع األنشطة إلى نوعين : 

نشاط فردي:  يتفاعل فيه المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده .
نشاط جماعي : يتفاعل فيه المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمشاركة أقرانه إلنجاز المهام. 

4- مربع التقييم البنائي للمهارات والملحوظات :
 – اللغة والتعبير  النشاط مثل ) الحفظ والتلوة - إجادة  إِتقانها في  المراد  المهارة  تم تحديد 
التعلمية  الوحدة  المطلوبة خلل  المهارة  – التفكير واالستنتاج...( كذلك  والتحديد  الرسم 
مثل ) التعلم الذاتي, المبادرة إلى التعاون – أداء العمل الجماعي 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 
خلل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية, ويمكن توظيفها في البرامج اإِلذاعية وتقديمها مع 

زملئهما باالتفاق مع المعلم .

مت مع إخواني: 6- تعلَّ
خصصت هذه الصفحة لتلخيص الدرس وإبراز ما فيه من حقائق وقيم ومهارات. 

ي مهاراتي:  7 - ُأنَمِّ
صفحة خصصت ألبنائنا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلل أوراق عمل وتكاليف يقدمها 

المعلم  ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية.

مي يسأل ونحن نجيب: 8- معلِّ
صفحة خصصت في نهاية كل درس بأسئلة مناسبة  متنوعة وبصورة مشوقة ألبنائنا, ويمكن 

أن يجيب عنها المتعلم مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته .

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

خلل ذلك يتم تقييم أدائهم.
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ُم َمْعلوماتي:  10- ُأَقيِّ
لمحتوى  المتعلمين  ألبنائنا  الشاملة  األَسئلة  بعض  وضعت  دراسية,  وحدة  كل  نهاية  في 
الدروس في الوحدة, ومن خللها نتأكد  من مدى اكتساب المتعلمين مضمون كفايات التربية 

اإلسلمية.

11- اإلثراء اللغوي:
معلومات إضافية تثري المتعلم وال يطالب بها في التقييم.
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ِه َعبُد اللَّ

ِمنأْ  الّتاِسَعِة  في  ِلٌم  ُمسأْ ُكَويأْتِيٌّ  ٌل  ِطفأْ
ِة  الِميَّ ِسأْ ٌك بِِقَيِمِه اإلأْ ُعُمرِه، ُيِحبُّ ِديَنَه، ُمتَمسِّ
ُعُر بِاالنأْتِماِء َلُه،  الأَْجميَلِة، ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيشأْ
ِصَلِة  َعلى  ِرُص  َوَيحأْ َفُيطيُعُهما  ِه  بِوالَِديأْ َبارٌّ 
ُكَرَة  ًة  َخاصَّ ياَضَة،  الرِّ َوُيِحبُّ  حــاِمــِه،  َأرأْ

َعُبها َمَع َأبأْناِء الأْجيراِن. َقَدِم َيلأْ الأْ

َمْرَيُم

ِمنأْ  الّثاِمَنِة  في  ِلَمةٌ  ُمسأْ تِيَّةٌ  ُكَويأْ َلةٌ  ِطفأْ
َتِرُم  َتحأْ ُهما،  وَتَبرُّ والَِديأْها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها، 
َم  سأْ الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َد  َعبأْ َأخاها 

َبيأِْت. ماِل الأْ َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأعأْ
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ِه أمُّ َعبِد اللَّ

َبيأْتِها،  ِلَمةٌ، ُتحاِفُظ َعلى  تِيَّةٌ ُمسأْ ُأمٌّ ُكَويأْ
ِرُص  َوالأَْحناَن، َتحأْ  ، َرتِها الأُْحبَّ سأْ ُر أِلُ َوُتَوفِّ
الأَْخيأِْر،  ماِل  َأعأْ في  ُع  َتَتَطوَّ عاِدها،  إِسأْ َعلى 

َوُتِحبُّ الأِْقراَءَة َوالأِْخياَطَة.

ِه أبو َعبِد اللَّ
َلَديِه  َوَطَنُه،  ُيِحبُّ  ِلٌم  ُمسأْ ُكَويأْتيٌّ  َأٌب 
ِه   ِد اللَّ َجتِِه ُأمِّ َعبأْ َنةٌ ِمنأْ َزوأْ َرةٌ َصغيَرةٌ، ُمَكوَّ ُأسأْ
ُيساِعُد  الأَْخيأَْر،  ُيِحبُّ  َوَمرَيَم،  ِه  اللَّ ِد  َوَعبأْ
اآلَخريَن، َيَتواَصُل َمَع جيرانِِه، ُيَربِّي َأبأْناَءُه 
َصيأِْد  في  ِهواَيَتُه  َوُيماِرُس  صالَِحًة،  بَِيًة  َترأْ
ِر  الأَْبحأْ َسَرطاِن  َوَصيأِْد  )الأَْحداِق(  َمِك  السَّ

)الُقبأُْقِب(.
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شعر: مشاري الموسى

َمجاُل الأَْعقيَدِة
ُر الَبَشر عنواُن القصيدِة: ُهمأْ َخيأْ

ـــُر الــَبــَشــرأْ ـــيأْ ـــلـــِه ُهـــــمأْ َخ ـــاُء ال ـــي ـــبِ ــــــا َأَمــــــــرأُْهـــــمأْ أنأْ ــــوَن مـــــا َنـــــَهـــــى وم ــــغـــــ ــــلِّ ــــَب ُي

ـــاِن ــــ ــــ ـــس ـــــوِة اإلنأْ َســـــَلـــــُهـــــمأْ لـــــــــــَدعأْ يـــــــــمـــــــــاِنأرأْ ِ أْ ــــِر والـــــــّنـــــــوِر ولـِــ لــــلــــَخــــيأْ

السماءأْ فــي  ــّســاِطــعــاِت  ال ــجــوِم  ــنُّ ال ــُل  ــثأْ ــاءأِْم ــف ــصَّ ــمأْ ُحــــبُّ الــَعــطــاِء وال ــِه ــبِ ــلأْ فــي َق

ــــِجــــَزةأْ ــــــَجــــــَزةأُْكـــــــلُّ َنـــــبِـــــيٍّ َقـــــــدأْ َأَتــــــــى بــــُمــــعأْ ــــــنأْ ــــــٍة وُم ــــــاِدَق ـــــٍة صـــــــ ـــــَت ـــــابِ ث

ـــــــَو مــوســى ــــِه َوهأْ ـــمأْ َكــلــيـــــُم الــــلَّ ـــُه ـــنأْ عيسىِم الــمــســيــُح  جـــــاَء  ـــــِدِه  ـــــعأْ َب ِمـــــنأْ 

ـــــدأْ ــــنــــا ُمـــــَحـــــمَّ ـــــمأْ َنــــبِــــيُّ ـــــُه ـــــُم ـــــاَت دأْخ ــــــدَّ ــــــَس ـــــــــــِه ُم ــــــــنأْ َربِّ ــــــُهــــــمأْ ِم وُكــــــلُّ

ريِف َمجاُل الأَْحديِث الشَّ
َرر عنواُن القصيدِة: َوصايا كالدُّ

َررأْ ـــدُّ ــــ كـــال ـــايـــا  والـــَوصــــ الــَمــعــانــي  ـــــِر الــــَبــــَشــــرأْإنَّ  ـــــيأْ ـــــِه َخ لِ ظــــــاِهــــــرةٌ بـــــَقـــــوأْ

ـــُه َضـــــَررأْ ـــنأْ ِم ُيـــــَرى  ــــَتــــرأْ َصـــديـــًقـــا ال  ِه ومــــــا َظــــَهــــرأْاخأْ ــــي ِســـــــــرِّ ــــا ف ــــًح ــــالِ وص

ـــلَّ َشــرأْ ُك ــِر وجــانِــبأْ  ــيأْ ــَخ ال ــرأْواِظــــبأْ على  ــَم ــثَّ ـــِطـــفأْ ال ــــٍر وَتـــقأْ ــُصــلأْ عــلــى أجأْ َتــحأْ

ــــٌب َذَكــــــرأْ ــــلأْ ــــُر مــــا َق ــــيأْ ــــــي َخ ـــا َأَمــــرأْ قـــــــرآُن ربِّ ــى وم ــه ـــِرصأْ عــلــى مــا َقــــدأْ َن فـــاحأْ

ــَل الــَحــَجــرأْ ــثأْ ــنأْ ِم ــُك ـــرٌ، ال َت ـــُق َخـــيأْ فأْ ـــرِّ ـــرأْوال ـــَط ــــٌع وَم ـــحـــاِب فـــيـــِه َنــــفأْ ُكـــــنأْ كـــالـــسَّ
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َناشيَد ِد األأْ َهّيا بِنا ُنَردِّ



ِه َمجاُل الأِْفقأْ
عنوان القصيدة: كالّنوِر لإلنأْساِن

ـــــــا ــــــــ ـــــــن ـــــــالُح ـــــــــــا َف ـــــــــــن ـــــــاِنَصـــــــــــالُت ــــــــ ـــــــس ـــــــإلنأْ كــــــــــالــــــــــّنــــــــــوِر ل
ــــــــهــــــــا ــــــــاُت ق ـــــــهـــــــا َأوأْ ـــــــــٌس َل ـــــــــمأْ ــــــِنَخ ــــــمـــــــ حأْ ــــــــــــَن الــــــرَّ ٌض ِم ـــــــــــــــــرأْ َف

ـــــــــــنأْ ـــــــــــــــــــواعٌ وِم ـــــــــــوُم أن ـــــــــــص عــــــــــــاِنوال ــــــــــــوأْ ـــــــــــــَهـــــــــــــِرهـــــــــــــا َن َأشأْ
ــــــ ـــــهأْ ـــــَش بِ ُم  ـــــــــــوأْ ـــــــــــصَّ ال ُل  ــــــــــاِناألوَّ ــــــــــي ـــــــــــــــــِب اإِلتأْ ــــــــــــــــــــــــٍر واِج

عٌ ـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــوُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُر َت ــــــــاِنوآَخ ــــــــمـــــــــ ِة اإليـــــــــ ـــــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــُق لِ

ِة َبويَّ يرِة النَّ َمجاُل السِّ
هو في َسماِء الحائِرين ِر َيزأْ ُعنواُن القصيدة: كالَبدأْ

ــــٍم وَضــــــــالٍل وَظــــــالمأْ ــــلأْ ــــِن ُظ ــــيأْ ـــــــــامأِْمــــــنأْ َب َن ـــــدي األأْ ــــٌد َيـــــهأْ ــــمَّ ــــَح ـــا ُم ــــ ـــن ـــيُّ ـــبِ َن

ـــالمأْ ـــسَّ ــــى ِديــــــِن ال عــــو إل ـــَمـــٍة َيــــدأْ ــريــنأْبـــِحـــكأْ هـــو فــي َســـمـــاِء الــحــائِ ِر َيـــزأْ كـــالـــَبـــدأْ
ــــاِن ــــس ـــنـــي اإِلنأْ ِي َب ـــــــدأْ ــــى َه ـــى إل ـــَع ـــسأْ كــــــــــــــــــــاِنَي ـــــِة األرأْ ـــــَت ـــــابِ ٍة ثــــــ لـــــــــــــِعــــــزَّ
ـــِن ـــمــــ حأْ ـــرَّ ــــــدى ال ــــِد َل ـــــِة الــــُخــــلأْ لــلــعــاَلــِمــيــنأْوَجـــــنَّ ــــــَمــــــًة  َرحأْ إال  ــــــاَء  ج مــــا 
يــــــِن َجــــمــــيــــاًل ِســــــّرا ــــراَدعـــــــا إلــــــى الــــــدِّ ـــــعُّ َجــــهأْ ـــــِش ــــــوُر ُي ــــــّن ـــــــدا ال ـــــــمَّ َغ ُث
َأَضـــــــــّرا وال  ــــا  ــــوًق ــــل ــــخأْ َم آَذى'  ـــنأْمـــــا  ـــي ـــام ـــي ـــَم ـــــُه ال ـــــاُب ـــــح ــــِه أصأْ ــــبِ ــــنأْ ــــَج ب

ذيِب َمجاُل التَّهأْ
ِلم ُعنواُن القصيدِة: تاُج الُمسأْ

ـــــِم ـــــِل ـــــسأْ ـــــُم ـــــــــــاُج ال ُق ت ــــــــــدأْ ــــــِمالــــــــــصِّ ــــــلُّ ــــــَك ــــــتَّ ــــــــِل وال فــــــــي الــــــــِفــــــــعأْ
ــــــــُر الـــــــــــَورى صـــــــــــــــى بـــــــــِه َخــــــــيأْ ـــــــمـــــــيَأوأْ ـــــــلِّ ـــــــَع ــــــــــــٌد ُم ُمــــــــــــَحــــــــــــمَّ
ـــــــي أمـــــــــــاَنـــــتـــــي ـــــــق ـــــــُل ـــــَنـــــمـــــيِمـــــــــــــــنأْ ُخ بـِـــــــهــــــــا َيــــــــــكــــــــــوُن َمـــــغأْ

ـــــــَتـــــــمـــــــيوِمـــــــــــــــــــنأْ ِطــــــــبــــــــاعــــــــي َكــــــــــــــــَرمٌ َأنأْ ال  ال  ــــــِل  لــــــلــــــُبــــــخأْ
ـــــي ـــــس ـــــَب ـــــلأْ ـــــَم ــــــــَهــــــــجــــــــي ب ــــــِموَمــــــــنأْ ــــــيِّ ــــــَق جــــــــيــــــــُه ِديــــــــنــــــــي ال ــــــــوأْ َت

ــــــــبــــــــاِس ســــــاتــــــرٌ ــــــــــُر الــــــــلِّ ـــــــِلـــــــِمَخــــــــــيأْ وِزيــــــــــــــــَنــــــــــــــــةٌ لـــــــلـــــــُمـــــــسأْ
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الدروس:

124

234

344

454

562

670

-
7

86

78

الُم. الُة َوالسَّ ِهُم الصَّ َمجاُل الأَْعقيَدِة : ُرُسُلنا الأِْكراُم َعَليأْ

الُم. ِه السَّ َسليَن نوٌح َعَليأْ َمجاُل الأَْعقيَدِة : َشيأُْخ الأُْمرأْ

ُق ِصَفُة َرّبي. فأْ ريِف: الرِّ َمجاُل الأَْحديِث الشَّ

ِجِد. ِه:  َصالتي في الأَْمسأْ َمجاُل الأِْفقأْ

ٍد -�- هادي الأَْبَشريَِّة. ُء ِرساَلِة ُمَحمَّ يَرِة: َبدأْ َمجاُل السِّ

َق. دأْ ذيِب: ُأِحبُّ الصِّ َمجاُل التَّهأْ

َماَنُة ُخُلقي. ذيِب: األأْ َمجاُل التَّهأْ

ولى.

ْ

َدِة األ َوحأْ لوماتي لِلأْ ُأَقيُِّم َمعأْ

َتدي لِلنُّوِر َوالأَْيقيِن عاَلميَن بِِهمأْ َنهأْ َمةٌ لِلأْ ِه - َتعالى- َرحأْ َأنأْبِياُء اللَّ
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ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة األولى
أواًل : الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
المعارف

	•خير البشر الرسل الكرام.
	•وجوب اإليمان بجميع الرسل الكرام.

	•أيد الله -تعالى-رسله الكرام بالمعجزات.
من أولي العزم من الرسل. نبي الّله نوح -�- 	•

والثبات  والصبر  والحلم  بالعلم  يتحلى  الخير  إلى  	•الداعي 
علىالحق.

ا،  دعوة نوح -�- لقومه استمرت تسعمائة وخمسين عاًم	•
ثم أهلكهم الّله بالّطوفان لعنادهم وكفرهم.

	•من صفات الله تعالىالرفق. 
	•من ثمرات الرفق جلب الخير ودخول الجنة.

	•آداب صالة الجماعة نتعلمها من الرسول �.
في  صالتها  مــن  أفــضــل  بيتها  فــي  المسلمة  الــمــرأة  ــالة  	•ص

المسجد.
نزول ملك الوحي جبريل -�-	• في غار حراء.

	•بشارة ورقة بن نوفل بنبوة الرسول -�- ونزول ملك الوحي 
عليه.

المدثر،  سورة  نزول  بعد  بالرسالة   -�- الرسول  	•تكليف 
ونزلت سورة الضحىتثبيًتا للرسول -�- وتبشيًرا له.

اتصف  من  ويحب  تعالى،  ه  الّل	• به  أمر  عظيم  ُخُلٌق  الصدق 
به.

	•من مظاهر الصدق حفظ األمانة وجزاؤها الجنة.

المهارات
	•إتقان قراءة اآليات واألحاديث الشريفة.

الشرعية  النصوص  وترديد  	•حفظ 
واألذكار واألدعية المأثورة.

واستنتاج  للقصص  ــاع  ــم ــت االس  •	
الفائدة والعبرة:
- بناء الكعبة. 

- سيدنا نوح �.
نزول  من  نوفل  بن  ورقــة  -  موقف 

الوحي على الرسول �.
- عن المحسنين.

بن  عمر  بــن  عــبــدالــّلــه  -  الصحابي 
- مع راعي الغنم. الخطاب -
-  األمانة في إعادة بناء الكعبة، ورد 

األمانات إلى أهل مكة.
- هجرة النبي �.

	•التفكير اإلبداعي.
	•الحوار واإللقاء والمناقشة.

	•الطالقة اللغوية.
	•اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.

	•البحث عن المعلومة.
عاون مع محيطه. التَّ	•

القيم واالتجاهات
بالرسل  	•اإليـــمـــان 
عليهم  ــــرام  ــــك ال

السالم.
	•الصبر.
	•الرفق .

ـــــــالة  	•حـــــــــــب ص
الجماعة.

	•حب العلم.
	•الصدق.

	•األمانة.

1

2

3

1.1  التعبير عن تعلقه بالجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية حسب قدراته الشخصية.

1.2 تحديد أثر األركان والمبادئ اإلسالمية في محيط األفراد والجماعات.
2.2 التجاوب الفّعال بمشاركة محيطه المجتمعي في األحداث والمناسبات اإلسالمية والوطنية بالتَّعاون مع اآلخرين.

3.2  االهتمام بالعبادات واألحداث والمناسبات الوطنية والتفاعل معها ملتزًما بهويته اإِلسالمية. 

دة ِداخل المجموعة التي ينتمي إليها بالتَّعاون مع اآلخرين.  2.3  ممارسة مسؤولياته المحدَّ
3.3 تعزيز روح االنتماء إلى الجماعة في العمل الجماعي.
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هيٌد: َتمأْ

اكتب جمعها

ُل     ُس اأَلوَّ رأْ     الدَّ

ِه َتعالى. ُف َأنأْبِياَء اللَّ 1  َأَتَعرَّ

ِرجاٌل صاِدقوَن أَُمناُء ِمْن َخْيِر اْلَبَشِر

ُه َتعالى ِلَحْمِل رساَلِته. َخَلَقُهم اللَّ

الُم الُة َوالسَّ ِهُم الصَّ ُرُسُلنا الأِْكراُم َعَليأْ

)1( سورة النحل: 36.

ه تعالى:  قال اللَّ
}ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ{ )1( 

..................
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ِه. ريِفِ َعبأِْداللَّ ُسِل الأِْكراِم في َتعأْ ُن ِصفاِت الرُّ أ- ُأَلوِّ

ُر الَبَشر(. ِد النَّشيأَْد: )ُهمأْ َخيأْ ب - َهّيا ُنَردِّ

َملأْحوَظةٌَنشاُط )1(: ويِن لأْ َمهاَرُة  التَّ

الَبَشرأْ ــُر  َخــيأْ ُهــمأْ  ــِه  الــلَّ ــيــاُء  ــبِ َأنأْ ـــى ومــــا َأَمـــــرأُْهــمأْ  ـــَه ـــا َن ـــغـــــــوَن م ُيـــَبـــلِّ
ــاِن ـــ ـــ ــس ـــوِة اإِلنأْ ـــمأْ لـــــــَدعأْ ـــُه ـــَل َس ــاِنأرأْ ـــ ــم ـــ ــإِلي ــِر والــــّنــــوِر ول لــلــَخــيأْ

فاءأِْمثأُْل النُّجوِم الّساِطعاِت في السماءأْ والصَّ الَعطاِء  ُحــبُّ  بِِهمأْ  َقلأْ في 
ــَزةأْ ــِج ــعأْ ــُم ـــــى ب ــــدأْ َأَت ـــيٍّ َق ـــبِ ــــلُّ َن ــــَزةأُْك ــــَج ــــنأْ ــــٍة وُم ــــاِدَق ثــــابـِـــَتــــٍة صـــــ
موسى ــــَو  َوهأْ ــِه  ــلَّ ال َكليـُم  ــُهــمأْ  ــنأْ عيسىِم المسيُح  جـــاَء  ــِدِه  َبــعأْ ِمـــنأْ 
ـــدأْ ـــمَّ ـــَح ـــا ُم ـــن ـــيُّ ـــبِ دأْخــــاَتــــُمــــُهــــمأْ َن ــــدَّ ــــَس ـــــــِه ُم ــــُهــــمأْ ِمـــــنأْ َربِّ وُكــــلُّ

ُسِل الأِْكراِم.  رى لِلرُّ ُتُب ِصفاٍت ُأخأْ جـ– َأكأْ

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

َملأْحوَظةٌ ديِد َمهاَرُة التَّرأْ

َملأْحوَظةٌ ِر َمهاَرُة التََّذكُّ
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)1( سورة البقرة: 285. 

)2( صحيح مسلم كتاب: اإليمان   باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة.

ِمَن بـ ِيأْماِن َفقاَل:  »َأنأْ ُتؤأْ ِه � َعِن اإلأْ        ُسئَِل َرسوُل اللَّ

ُسِل الأِْكراِم. يأْماِن بالرُّ ِ َم اإلأْ ُكُر ُحكأْ 2 َأذأْ

ِه 1- اللَّ
2- َوَمالئَِكتِِه

3- َوُكُتبِِه

4- َوُرُسِلِه

ِم اآلِْخِر 5-  َوالأَْيوأْ

ِه«)2(. ِرِه َوَشرِّ ِمَن بِالأَْقَدِر َخيأْ 6- َوُتؤأْ

ِيأْماِن كاِن اإلأْ ُسِل فرٌض وهو َأَحُد َأرأْ يأْماُن بالرُّ ِ اإلأْ

}  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ { )1( 

قاَل َتعالى:   
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َنشاُط )2(:

َملأْحوَظةٌ ويِن َكِلَمٍة َمهاَرُة َتكأْ

َمَع  ــِكــراِم  الأْ ُسِل  باِلرُّ التَّصديِق  َم  ُحكأْ َن  ـــوِّ أِلَُك الّتالَِيَة  ـــُرَف  َحأْ األأْ ـــُب  ب -  ُأَرتِّ
موَعتي. َمجأْ

ف – ض – ر

الأَْحَركيِّ  ثيِل  التَّمأْ َمَع  ريَف  الشَّ الأَْحديَث  ِل  الأَْفصأْ في  واني  إِخأْ َمَع  ُد  أ-  ُأَردِّ

تَِّة. كاِن السِّ َرأْ لِلأْ

َملأْحوَظةٌ ديأِْد والتَّمثيِل َمهاَرُة التَّرأْ
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ُسِل الأِْكراِم. ساِل الرُّ ِه َتعالى ِمنأْ إِرأْ َمِة اللَّ َل ِحكأْ 3 َأَتحاَوُر َمَع ُمَعلِّمي َحوأْ

َم الّناُس عِباَدَة اللَّهِ تَعالى َوْحَدُه.
1- لَِيَتَعلَّ

س 
ا  النَّ

وا بَيَْن
ُْشر

- ِليَن
2

الَم.
َمَة َواْلُحبَّ َوالسَّ

ْح َوالرَّ
اْلَعْدَل 

َملأْحوَظةٌَنشاُط )3(: ِث َمهاَرُة التََّحدُّ

ُسَل الأِْكراَم  ِه َتعالى' الرُّ ساِل اللَّ َمِة إِرأْ ِل َعنأْ ِحكأْ ُث َأماَم ُزَمالئي في الأَْفصأْ َأَتَحدَّ  
في ُحدوِد َدقيَقتيِن.
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ِجزاِت. ِه َتعالى ُرُسَلُه الأِْكراَم بِالأُْمعأْ ييِد اللَّ َمَة ِمنأْ َتأأْ ِـُج الِحكأْ ت َتنأْ 4  َأسأْ
قاَل َتعالى :

} ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ { )1(

)1(   سورة الحديد: 25.

َملأْحوَظةٌَنشاُط )4(: ِث  َمهاَرُة الأَْبحأْ

ِجزاِت  َأبأَْحُث َمَع ُمَعلِّمي بِأَحد المصاِدِر الُمتاحِة اإللكترونيَّة أو غيِرها عن ُمعأْ  

ِص فيما َيأأْتي: ُتبها في المكاِن الُمخصَّ أْبياِء، ُثمَّ اكأْ َن ُسِل َواألأْ الرُّ

ُسل جِزاُت الرُّ ُمعأْ

ٍد �:.................................................. ِجَزُة َسيِِّدنا ُمَحمَّ ُمعأْ

)1(   سورة الحديد: 25.

ِه َتعالى َرِة اللَّ ُسِلَبياُن ُقدأْ أْبِياِء َوالرُّ َن ِق األأْ َدليٌل َعلى ِصدأْ

الُم                    معجزُته:....................................................... نوحٌ عليه السَّ

الُم                معجزُته:....................................................... صالحٌ عليه السَّ
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ِر الأَْبَشِر. ُه َتعاَلى ُرُسَلُه ِمنأْ َخيأْ تاَر اللَّ 1- اخأْ

يأْماِن. ِ كاِن اإلأْ ٌن َأساِسيٌّ ِمنأْ َأرأْ ٌض َوُركأْ ُسِل الأِْكراِم َفرأْ يأْماُن بَِجميِع الرُّ ِ 2- اإلأْ

ُسَل الأِْكراَم لِهداَيِة النَّاِس. ُه َتعالى الرُّ 3- َبَعَث اللَّ

ِقهم.   َعلى ِصدأْ

ْ

ِجزاِت لَِتكوَن َدليال ُه َتعالى ُرُسَلُه بِالأُْمعأْ 4- َأيََّد اللَّ

ُسِل الأِْكراِم. يأْماُن بِالرُّ ِ ِس: اإلأْ رأْ 5- قيَمُة الدَّ

ُة       أ   - .......................................... لوكيَّ 6-َمظاِهُرها السُّ

                ب - ...........................................

ل: واني في الأَْفصأْ ُت َمَع إخأْ مأْ َتَعلَّ
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ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

........................................
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ميَّ اآلْتي: هأْ َط السَّ ِمِل الأُْمَخطَّ 4- َأكأْ

ُسَل الأِْكراَم. ِه -َتعالى- الرُّ ساِل اللَّ َمُة ِمنأْ إِرأْ الأِْحكأْ

..................................................
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َتْمهيٌد:
ُه َتعالى َأْرَسَل اللَّ

 َأْنبياَء َوُرُساًل َكثيريَن، ُذِكَر ِمْنُهم في اْلُقرآِن َخْمَسةٌ َوِعْشروَن، 
ِمْنُهْم َخْمَسةٌ من ُأولي اْلَعْزِم َوُهْم :

ْرُس الّثاني الُمالدَّ َشْيُخ اْلُمرَسليَن نوٌح َعَلْيِه السَّ

َشْيُخ اْلُمْرَسليَن 
نوٌح �

َأبو اْلَنْبياِء 
إِْبراهيُم �

ِه  َكليُم اللَّ
موسى �

خاَتُم اْلُمْرَسليَن 
ٌد � ُمَحمَّ

ِه  َكِلَمُة اللَّ
عيسى �

�ُأولو اْلَعزِم ُهْم َأْصحاُب 
الِهَمِم العالِيِة الذين َعُظَم 

َصْبُرُهْم�)1(.

: إِثراءٌ ُلَغويٌّ

)1( تفسير السعدي ص1104.
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)1( سورة العنكبوت: 14.

َنشاُط )1(:

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

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

1
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)1( سورة هود: 38-37.

}   حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  
ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مث   

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ { )1(  

قاَل َتعالى: 
2 َأْسَتْنتِـُج ِمَن الَْيِة اْلَكريَمِة ُمْعِجَزَة َنبِيِّنا نوٍح �:

لِبنائِِه   -�- نوٍح  َسيِِّدنا  ِمْن  نوٍح  َقــْوِم  ِة  ُسْخِريَّ َسَبِب  َحــْوَل  ُزَمالئي  َمَع  َأَتناَقُش 
فيَنِة. السَّ

َنشاُط )2(:

 -�- نوًحا  نا  َنبِيَّ ُه  اللَّ ــَر  َأَم
َقْوُمُه  كاَن  وَقْد  َسفيَنٍة,  بِبِناِء 
َيْبنيها  كاَن  ُه  َـّ ن ِلَ ِمْنُه  َيْسَخروَن 
فــي َوْســــِط َصـــْحـــراَء ال ِمــيــاَه 

فيها.

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة
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)1( معجم المعاني.

َة َنجاةِ َنبِيِّنا نوٍح -�- َوَمْن آَمَن َمَعُه, َوَهالَك الّضاليَن. 3 ُأناِقُش مَع ُمَعلِّمي ِقصَّ

فيَنِة َمْن  ُه َتعالى ســيِّدنا نوًحا -�- بَِأْن َيْحِمَل في السَّ َأَمَر اللَّ

آَمَن َمَعُه, َوَكذلك َيْحِمُل ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ِمَن اْلكائِناِت.

ُه -َتعالى- اْلَقْوَم اْلكاِفريَن َوكاَن ِمْنُهم َزْوَجُة َسيِِّدنا نْوٍح -�-  َأغَرَق اللَّ
واْبنُه َكْنعاُن.

 ,� نوٍح  َسيِّدنا  ــِة  يَّ ُذرِّ ِمْن  َيَتواَلدوَن  الّناُس  َوَأَخــَذ  اْلَْرِض,  ِعماَرُة  ــَدَأْت  َوَب

َفُسّمي نوٌح َأبا الَبَشِر الّثاني.

ْرِض َتْنبُع بِاْلِمياِه َحّتى َجَرِت اْلِمياُه  ــماُء َمَطًرا َغزيًرا, َوُعيوُن اْلَ َفأْمَطَرِت السَّ

فينُة َتْجري َفْوَق َظْهِر الماِء. ها, َفكانِت السَّ ْرَض ُكلَّ وفاُن َوَغّطى اْلَ َوثاَر الطُّ

َرَسْت َسفيَنُة َسيِِّدنا نْوٍح -�- َعلى َجَبِل )اْلجودي( َوَنجا نوٌح َوَمْن َمَعُه َأْجَمعيَن.

َة نوٍح -�- َمَع َقْوِمِه َسَأْروي َلُكما ِقصَّ

إِثراءٌ ُلَغِويٌّ 
وفاُن:الماُء الَكثيُر طاَف  الطُّ

بِِهْم َوَعالُهْم َفَغِرُقوا.)1(
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فيَنِة ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْين اْثَنيِن ِمَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة, َأْرُسُم َثالًثا  َحَمَل َسيُِّدنا نوٌح � في السَّ
ِمْنها.

َمْلحوَظةٌ ْسم َمهاَرُة الرَّ َنشاُط )3(:
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ُسِل. ِه نوٌح -�- ِمْن ُأولي اْلَعْزِم ِمَن الرُّ 1- َنبيُّ اللَّ

. ْبِر والثَّباِت َعلى اْلَحقِّ 2- َيجُِب أَْن َيَتَحّلى الّداعي بِاْلِعْلِم والِحْلِم والصَّ

3- دَعا َسيُِّدنا نوٌح -�- َقْوَمه تِْسعماَئًة وَخمسيَن عاًما.

ُه قوَم َسيِِّدنا نوٍح -�- بالّطوفاِن. 4- أَْهَلَك اللَّ

ْبُر. ْرِس: الصَّ 5- ِقْيَمُة الدَّ

ُة :  أ      - ............................................ لوكيَّ 6- َمظاِهُرها السُّ

                                              ب - ............................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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وَرِة الَّتي ُتْكِمُل اْلعبِاَرَة اْلتَِيَة : ْط َحْوَل الصُّ َحوِّ  -1
أ- َعَبَد قوُم َسيِِّدنا نوٍح �:

ب- ُمْعِجَزُة َسيِِّدنا نوٍح �:

   جـ -اْسَتَمرَّ َسيُِّدنا نوٌح -�- َيْدعو َقْوَمُه:

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

1050
سنًة

950
سنًة

1150
سنًة
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ُه -َتعالى- َقْوَم َسيِِّدنا نوٍح -�- بالـ : د- عاَقَب اللَّ

وفاِن الِزِلالطُّ اْلَجراِدالزَّ
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2- اْكُتْب َثالَث ِصفاٍت اتََّصَف بِها َقْوُم َسيِِّدنا نوٍح �.

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

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

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

َن الّطوفاُن الَّذي َأْغَرَق َقْوَم َسيِِّدنا نوٍح�. 3-َكْيَف َتَكوَّ

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

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

...........................................................................
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ِه َتعالى. ْفَق ِصَفةٌ من ِصفاِت اللَّ ُف َأنَّ الرِّ 1 َأَتَعرَّ

)1( سورة آل عمران:  159 .

)1( 
}

}پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   

ْفُق ِصَفةٌ ِمن  ِصفاِت  الرِّ
ْفِق ه َتعالى، َوَأْوصى َرسوُلنا اْلكريُم بالرِّ اللَّ

ْعَوِة، لَِيْكَسَب ُقلوَب اْلُمْؤِمنيَن. يِن في الدَّ واللِّ

قاَل َتعالى:
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ُمها :  ُمْفَرداٌت َنـَتعلَّ
َمْعناهااْلَكِلَمُة

ْفُق هَو ليُن اْلجانِِب بِاْلَقْوِل، واْلِفْعِلالرِّ

َلُهزاَنُه َنُه َوَجمَّ َحسَّ

عاَبُهشاَنُه

ريَف ِلَقَْرَأُه ِقراَءًة َصحيَحًة.  ِم اْلَحديَث الشَّ ُد َمَع اْلُمَعلِّ أ- ُأَردِّ

ِه َتعالى  ب-  َأْسَتْخِرُج َمَع َأَحِد والَِديَّ آياٍت من اْلُقرآِن اْلَكريِم َتُدلُّ َعلى ِرْفِق اللَّ

ِة اْلقاِدَمِة َعلى ُمَعلِّمي.  بِاْلِعباِد، وَأْعِرُضها في اْلِحصَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة اْلِحْفِظ َوالتَّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلَبْحِث 

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

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

........................................................................
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ْفِق. ُف ُصَوًرا ِمن الرِّ 2 َأَتَعرَّ

حمة. )1( صحيح ابن حبان   كتاب: البر واإلحسان   باب: الرَّ
ه -�- أحسن الناس ُخلًقا. )2( صحيح مسلم   كتاب: الفضائل   باب: كان رسول اللَّ

)3( صحيح مسلم   كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب: النهي عن صبر البهائم.

َعلى  ُم  َوُيَسلِّ اْلَنْصاَر،  َيــزوُر  كاَن   -�- بِيَّ  النَّ َأنَّ   « قاَل:   -�- َأَنــٍس  َعْن 

ِصْبيانِِهْم، َوَيْمَسُح ُرؤوَسهم«)1(.

ْفُق َمَع اْلَْطفاِل. الرِّ

ِه  ِه -�- َعْشَر ِسنيَن، واللَّ َعْن َأَنٍس بِن مالٍك -�- قاَل: » َخَدْمُت َرسوَل اللَّ

، َوال قاَل لي لَِشْيٍء: لَِم َفَعْلَت كذا، َوَهّل َفَعْلَت كذا«)2(. ا َقطُّ ما قاَل لي ُأّفً

ْفُق َمَع اْلَخَدِم. الرِّ

ْسِلَيِة، َفَعْن َسعيٍد بِن ُجَبْيٍر قاَل:  ِعِب َوالتَّ ِد اللَّ ْيِر لُِمَجرَّ سوُل -�- َعْن َصْيِد الطَّ َنهى الرَّ

قوا َعْنها، َفقاَل ابُن  »َمرَّ اْبُن ُعَمَر بَِنَفٍر َقْد َنَصبوا َدجاَجًة َيَتراَمْوَنها، َفَلّما َرأَوا اْبَن ُعَمَر َتَفرَّ

ِه -�- َلَعَن َمْن َفَعَل هذا؟«)3(. ُعَمَر: َمْن َفَعَل هذا؟ إنَّ َرسوَل اللَّ

ْفُق َمَع اْلَحيواِن. الرِّ
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َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة اإلْلقاِء

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ُجِل الّصالِح َمَع اْلجارَيِة الَّتي كاَنْت  أ-  َأُقصُّ َعلى إْخواني في الَفْصل َمْوقَف الرَّ

ُجُل َوَنَظَر  َتُصبُّ اْلماَء َعَليِه َفَوَقَع اإلِناُء َعلى اْلَرِض فاْنَكَسَر، َفاْنَزَعَج الرَّ

َغْيَظنا،  َكَظْمنا  َفقال:  اْلَغْيَظ،  واْلكاِظميَن  َفقاَلْت:  َبَغَضٍب  الجارَيِة  إِلى 

ُيِحبُّ  ُه  واللَّ فقاَلْت:  َعْنِك،  َعَفونا  قاَل:  النَّاِس،  عن  واْلعافيَن  قاَلْت: 

ةٌ. اْلُمْحِسنين، َقال: اِْذَهبي َأْنِت ُحرَّ

تي.       َوَأْطُلُب ِمْن إِْخواني َأْن َيْكتُبوا ما اْسَتفاُدوُه ِمْن ِقصَّ

َأْحِرُص َعلى َتْرتيِب ُغْرَفتي َقْبَل ُحضوري لِْلَمْدَرَسِة رْفًقا باْلخاِدَمِة. ب-
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رْيِف. ْفِق ِمْن ِخلِل اْلَحديِث الشَّ 3        َأْسَتْنتِـُج َبْعَض َثَمراِت الرِّ

)1( سنن الترمذي  كتاب: البر والصلة عن رسول الله � باب: ما جاء في الرفق.

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

ْفِق  ُه ِمَن الرِّ ُه ِمَن اْلَخْيِر، َوَمْن ُحِرَم َحظَّ ْفِق َفَقْد ُأْعطَي َحظَّ ُه ِمَن الرِّ »َمْن ُأْعطَي َحظَّ

ُه ِمَن اْلَخْيِر « )1(. َفَقْد ُحِرَم َحظَّ

ًة ُمفيَدًة. َن ُجْمَلًة اْسِميَّ أ -ُأَرتُِّب اْلَكِلماِت اْلُمَبْعَثَرَة ُلَكوِّ

ْفُق َة     -    الرِّ َوُيْدِخُلني    -   اْلَخْيَر    -   َيْجِلُب   -    اْلَجنَّ

الجملة : .................................................................

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ ْرتيِب  َمهاَرُة التَّ

ُة  َمَحبَّ
ِه َوالنَّاِس اللَّ

َيْجِلُب 
اْلَخْيَر

ُيْدِخُل 

َة اْلَجنَّ
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َرِر(. ِد النَّشيَد )َوصايا كالدُّ ب - َهّيا ُنَردِّ

َرْر كالـدُّ والَوصـايا  الَمعانَي  ــَشــْرإنَّ  ظـــاِهـــرةٌ بــَقــْولِــِه َخــْيــِر الــَب

َضَرْر ِمْنُه  ُيــَرى  ال  َصديًقا  ــا َظــَهــْراْخَتْر  ِه وم ــًحــا فــي ِســــرِّ وصــالِ

َمْرواِظْب على الَخْيِر وجانِْب ُكلَّ َشْر َتْحُصْل على أْجٍر وَتْقِطف الثَّ

ــْر ــي َخــْيــُر ما َقــْلــٌب َذَك فاْحِرْص على ما َقْد َنهى وما َأَمْر قــرآُن ربِّ

ْفُق َخْيرٌ، ال َتُكْن ِمْثَل الَحَجْر وَمَطْروالرِّ َنْفٌع  فيِه  حاِب  كالسَّ ُكْن 

َمْلحوَظةٌ ْرديِد  َمهاَرُة التَّ
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ِه َتعالى. ْفُق ِمْن ِصفاِت اللَّ 1- الرِّ

ْفِق َعديَدةٌ. 2- َمظاِهُر َوصَوُر الرِّ

ُه َيْجِلُب اْلَخْيَر َوُيْدِخُل اْلَجنََّة. ْفِق َأنَّ 3- ِمْن َثَمراِت الرِّ

ْفُق. ْرِس: الرِّ 4- قيَمُة الدَّ

ُة :   أ      - ........................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

                                               ب - ...........................................

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأْكِمْل ما َيْأتي  :
ْفِق:   -   .......................................................... أ - ِمْن ُصَوِر الرِّ

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

ْفِق َهو  ......................... ب- اْلَمَثُل اْلَْعلى في الرِّ

ْفِق :  ُر َعِن الرِّ 2- َضْع َعلَمَة )  √ ( َتحَت الّصوَرِة الَّتي ُتَعبِّ

ْفِق. ْم بطاَقًة ُتَبيُِّن ِفيها َثَمراِت الرِّ َصمِّ  -3

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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َتْمهيٌد:

لِماذا َتْحِرُص َعلى 
لِة في اْلَمْسِجِد  الصَّ

يا َأبي؟

ْرُس الّرابُِع َصلتي في اْلَمْسِجِدالدَّ

لَِنناَل َأْجَر 

َصلِة اْلَجماَعِة يا ُبَنيَّ
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ُف ُحْكَم َصلِة اْلَجماَعِة َوَفْضَلها. 1 َأَتَعرَّ

)1(  صحيح البخاري   كتاب: األذان   باب: فضل صالة الجماعة.

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ
» َصلُة اْلَجماَعِة َتْفُضُل َصلَة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشريَن َدَرَجًة« )1(

ُد َبْعًضا ِمْن آداِب َصلِة اْلَجماَعِة. 2 ُأَعدِّ

ريَف َتْرديًدا َتفاعلّيًا خالًِيا ِمَن اْلَْخطاِء َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل. ُد اْلَحديَث الشَّ ُأَردِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ

يَن. ْبكيُر إِلى اْلَمْسِجِد َوَتَجنُُّب اْلُمروِر َبْيَن اْلُمَصلِّ   أ  - التَّ

ب- اإِلْسراُع إلْدراِكها دوَن َهْرَوَلٍة.

لُة ال ُيْشَتَغُل بِغيِرها .  جـ - إِذا ُأقيَمِت الصَّ

َصلُة اْلَجماَعِة َخْيرٌ ِمْن َصلِة اْلَفْرِد ٌ َدة َصلُة اْلَجماَعِة ُسنَّةٌ مَؤكَّ
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ب-  ُأَمثُِّل َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل َأَحَد 

آداِب َصلِة اْلَجماَعِة.

َمْلحوَظةٌ ْمثيِل َمهاَرُة التَّ

لُة َبْعَد )20( َدقيقًة،  انَِيَة َعْشَرَة، َوُتقاُم الصَّ ْهِر في الثَّ -  إِذا كاَن َوْقُت َصلِة الظُّ
لَة في َجماَعٍة َعَليَّ الُخروُج َقْبَل اإلقاَمِة بـ )20( َدقيقًة. َوَحتَّى ُأْدِرَك الصَّ

اَعِة التي َتدلُّ َعلى الَْوقاِت الَمْطلوبِة: أ- َأرُسُم َعقاِرَب السَّ

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ ِة ِة اْلِحسابِيَّ َمهاَرُة َحلِّ اْلَعَمليَّ

لِة َوْقُت الصَّ

12 :00

َوْقُت اإْلِقاَمِة

12: 20...:...

لِة َأْخُرُج إِلِْدراِك الصَّ
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)1(  سنن أبي داود   كتاب: الصالة   باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.

3 ُأناِقُش َمَع ُمَعلِّمي َفْضَل َصلِة اْلَمْرَأِة ِفي َبْيتِها.

َهْل لَِي َأْن ُأراِفَقُكما 
إِلى اْلَمْسِجِد يا َأبي؟

ِة َأْو َمصاِدَر ُمتاحٍة ُأْخرى  َبَكِة اْلَعْنَكبوتِيَّ أ-  َأْبَحُث َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل في الشَّ

َعْن َفْضِل َصلِة اْلَمْرَأِة في َبْيتِها، وَأْكُتبُه في ُجْمَلَتْيِن.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َمهاَرُة اْلَبْحِث 

ــتــي  ــيَّ ــَن ـــْم يـــا ُب ـــَع َن
سوُل � قاَل:  َفالرَّ

نِساَءُكْم  َتْمَنعوا  »ال 
َوُبيوُتُهنَّ  اْلَمساِجَد 

.)1( » َخْيرٌ َلُهنَّ

فضل صلة المرأة في بيتها

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

.................................................................
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ِد النَّشيَد: ) كالّنوِر لإلْنساِن (.  ب- َهّيا ُنَردِّ

ـــــــنـــــــا َفـــــلُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّنــــــوِر لــــإلْنــــســـــــــاِنَصـــــــلُت

ــــهــــا َأْوقـــــاُتـــــهـــــا ـــِنَخـــــْمـــــٌس َل ــــ ـــم ْح ـــرَّ ـــــــــْرٌض ِمـــــــَن ال َف

ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

1- َصلُة الَجماَعِة أْفَضُل ِمْن َصلِة اْلَفْرِد.

َدةٌ. ةٌ ُمَؤكَّ 2- َصلُة اْلَجماَعِة ُسنَّ

سوِل �. َمها ِمَن الرَّ ُب بِآداِب َصلِة اْلَجماَعِة الَّتي َتَعلَّ 3- اْلُمْسِلُم َيَتَأدَّ

4- َصلُة اْلَمْرَأِة اْلُمْسِلَمِة في َبْيتِها َأْفَضُل ِمْن َصلتِها في اْلَمْسِجِد.

ْرِس: ُحبُّ َصلِة اْلَجماَعِة.  5- قيَمُة الدَّ

لوكيَُّة:  أ      - ............................................ 6- َمظاِهُرها السُّ

                                             ب - ............................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1 - َأْكِمِل اْلِعبارَة الّتالِيَة:

    أ - َصلُة الَجماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصلِة ......................

  ب- َصلُة الَجماَعِة َتْفُضُل َصلَة الَفذِّ بــ .....................  َدَرَجًة.

 جـ- َصلُة اْلَمْرَأِة اْلُمْسِلَمِة في ..........  َأْفَضُل ِمْن َصلتِها في ...........

حيِح: 2 - ِصْل َبْيَن اْلِعباَرةِ َواْلُحْكِم الصَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

َصلُة اْلَجماَعِة

واِجَبةٌ

ٌ َدة ةٌ ُمَؤكَّ ُسنَّ
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حيَحِة:  2 -   َضْع َعلَمَة )✔( ُمقابَِل اْلِعباَرةِ الصَّ

)  ( لِة ِمْن آداِب َصلِة اْلَجماَعِة.    أ -  اْلَهْرَوَلُة إلِْدراِك الصَّ

)  ( يَن.     َدِب َعَدُم اْلُمروِر َبْيَن اْلُمَصلِّ ب- ِمَن اْلَ

)  ( لِة.      جـ- َعلى اْلُمْسِلِم َأْن َيْخَشَع في الصَّ

)  ( ي في اْلَمْسجِدِ.     د- ال َيجوُز لِْلَمْرَأِة َأْن ُتَصلِّ
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َتْمهيٌد:

ْرُس اْلخاِمُس ِةالدَّ ٍد -�- هادي اْلَبَشِريَّ َبْدُء ِرساَلِة ُمَحمَّ

ُر ِمْن سيَرتِهِ:  سوَل -�- َفَنَتَذكَّ ُنِحبُّ الرَّ  
ا. -  َنَشَأ -�- َأميًنا طاِهًرا، َلْم َيْشَرْب َخْمًرا، َوَلْم َيْعُبْد َصَنَمً

ْغناَم َصغيًرا، َوَعِمَل بِالتِّجاَرِة َكبيًرا. - َرعى' اْلَ

، ما  -  وَأْنَجَب ِمْنها َأْبناَءُه َجميعاً نا َخديَجَة - َج ُأمَّ -  َتَزوَّ
َعدا إِْبراهيَم.

. نا َخديَجُة  - َنَزَل اْلَوْحُي َعَلْيِه في غاِر ِحراٍء، َفَطْمَأَنْتُه ُأمُّ

نا َخديَجَة - سوُل -�- بَِوَرَقَة بِن َنْوَفٍل اِْبِن َعمِّ ُأمِّ      اْلتَقى الرَّ

َغَتْيِن  - وكاَن َوَرَقُة بُن َنْوَفٍل َشْيًخا َكبيًرا َيْعِرُف اْلِقراَءَة َواْلِكتاَبَة بِاللُّ

سوِل -�- َعَرَف  ِة)1(، وِعْندما َسِمَع ما َحَدَث لِلرَّ ِة َواْلعْبريَّ اْلَعربيَّ

َأنَّ َمْن َنَزَل َعَلْيِه في اْلغاِر ُهَو ِجْبريُل -�- َمَلُك اْلَوحِي، َوَوَعَد 

ي َقْبَل بْدِء ِرساَلتِه � . ُه ُتوفِّ سوَل -�- َأْن َيْنُصَرُه، َولِكنَّ الرَّ

)1(  العبرية: هي إحدى اللغات الكنعانية فهي لغة قديمة كتبت بها التوراة.

سوِل �. ُف َمْوِقَف َوَرَقَة بِن َنْوَفٍل ِمْن ُنزوِل اْلَوْحيِّ َعلى الرَّ 1 َأَتَعرَّ
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َفَة الَّتي اتََّصَف بِها َوَرَقُة بُن َنْوَفٍل ِمْن ِخلِل َمْوِقِفِه َمَع النَّبيِّ �. أ - َأْكُتُب الصِّ

َنشاُط )1(:

ٍد �  َة َمْعِرَفِة َوَرَقَة بِن َنْوَفٍل َأنَّ اْلَمَلَك الَّذي َنَزَل َعلى ُمَحمَّ ب-  َأْكَتِشُف َكْيفيَّ

ُهَو َمَلُك اْلَوحِي ِجْبريُل.

ِد النَّشيَد ) كالَبْدِر َيْزهو في َسماِء الحائِرين(: جـ - َهّيا ُنَردِّ

وَظــلْم ــلٍل  وَض ُظْلٍم  َبْيِن  اْلَنــــاْمِمــْن  ــدي  ــْه َي ــٌد  ــَحــمَّ ُم نـا  َنبِيُّ
لْم السَّ ِديِن  إلى  َيْدعو  كالَبْدِر َيْزهو في َسماِء الحائِريْنبِحْكَمٍة 
اإلْنساِن َبني  َهــْدِي  إلى  ـــاِنَيْسَعى  ــــ ــــ ٍة ثـــــــابـِــَتـــِة الْرك ـــزَّ ـــِع ــــ ل
ْحمـِن الرَّ ــدى  َل الُخْلِد  ــِة  للعاَلِميْنوَجــنَّ ــًة  ــَم َرْح إال  ــاَء  ج مــا 
ــّرا ــِن َجــمــيــًل ِس ي ــدِّ ــى ال ـــدا الـــّنـــوُر ُيــِشــعُّ َجــْهــراَدعـــا إل ـــمَّ َغ ُث
َأَضــــّرا وال  َمــْخــلــوًقــا  آَذى'  ــا  الَمياميْنم ــُه  ــاُب ــح أْص ــِه  ــبِ بــَجــْن

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

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلِكتاَبِة

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة االْستِْنتاج
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سوِل -�- َبْعَد لِقائِِه بَِوَرَقَة بِن َنْوَفٍل: ُح َفْتَرَة اْنِقطاِع اْلَوحِي َعِن الرَّ 2 ُأَوضِّ

سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَحِزَن ُحْزًنا َشديًدا، َوَلَعلَّ الِحْكَمَة  اْنَقَطَع اْلَوْحُي َفْتَرًة عن الرَّ  

ًة  َنَزَل َمرَّ َأْكَثَر َحماَسًة َواْستِْعداًدا، ُثمَّ  ِمْن ذلَِك َتْشويُق النَّبيِّ � حتى َيكوَن 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُأْخرى ُمْعِلًنا َبْدَء َدْعَوِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

)1( سورة المدثر: 5-1.

قاَل َتعالى:

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ

. ثِِّر َمعاً ْد سورَة اْلُمدَّ َهّيا ُنَردِّ

ۆ      ۇ    ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے    ے   ھ        ھ     {
)1( 

ۆ   ۈ{
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قاَل َتعالى:

)1( سورة الضحى:8-1.

ِه َتعالى. ٍد -ملسو هيلع هللا ىلص- ِعْنَد اللَّ سوِل ُمَحمَّ َأْسَتْنتِـُج َمكاَنَة الرَّ 3

ِه َوَعَدِم ُبْغِضِه. أ- َثبََّت الّلُه َتعالى َرسوَلُه َوَطْمَأَنُه بُِحبِّ

َرُه في اآلِخَرِة بِاْلَعطاِء اْلَجزيِل َحّتى َيْرضى. ب-  َبشَّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة الْْستِْنتاج

نا  ُه َتعالى بِِه َعلى َنبيِّ حى ما َأْنَعَم اللَّ َأْسَتْنتِــُج ِمَن اآلْياِت )6-8( ِمْن سوَرِة الضُّ  

ٍد �. ُمَحمَّ

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

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

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

}ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  { )1(
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سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- وُنزوُل َمَلِك اْلَوْحِي َعَلْيِه. ِة الرَّ 1-بِشاَرُة َورقَة بِن َنْوَفٍل بُِنُبوَّ

ثِِّر. ْعَوِة َبْعَد ُنزوِل ُسوَرِة اْلُمدَّ سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- بِالدَّ 2- َتْكليُف الرَّ

سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- وَتْبشيًرا َلُه. حى َتْثبيًتا لِلرَّ 3- ُنزوُل ُسوَرةِ الضُّ

ْرِس: ُحبُّ اْلِعْلِم. 4- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ    - ........................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

                                              ب  - ...........................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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حيَحِة. 1- َضْع َعالمَة )✔( ُمقابَِل الِعباَرِة الصَّ

سوِل � في غاِر َثْوٍر.                                 )          (   أ   - َنَزَل اْلَوحُي َعلى الرَّ

سوُل � ِعْنَد اْنِقطاِع الَوحي.                                        )          ( ب - َحِزَن الرَّ

2- ِصْل َبْيَن اْلَمْجموَعِة )أ( َوما ُيناِسُبها ِمَن اْلَمْجموَعِة )ب( فيما َيْأتي: 

)ب()أ(
چ     چ   ڃ   }ڃ   تعالى:  قال 

چ   چ{ )1(
ِحراٍء  غاِر  في  ِجْبريَل   ُنزوُل 

ِل اْلُقرآِن. بَِأوَّ
قال تعالى: }ے   ۓ      ۓ{ )2(

سوِل -�- َوَطْمَأَنُتُه. َتْثبيُت الرَّ

ببْدِء قال تعالى: } چ{ )3(  -�- سوِل  الرَّ َتْكليُف 
ْعَوِة اإِلْسالميَِّة. الدَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

)1( سورة الضحى: 3.
)2( سورة المدثر: 2.
)3( سورة العلق: 1.
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َتْعرفيَن يا َمْرَيُم ما لَقُب سيِّدنا َأبي بكٍر َتْمهيٌد:
ٍد �. ّديُق.-�- صاِحِب َنبِيِّنا ُمَحمَّ َنعْم ُهَو الصِّ

اِدُس ْرُس السَّ ْدَقالدَّ ُأِحبُّ الصِّ

ْدِق. ِق بِالصِّ ِه - َتعالى- بالتََّخلُّ ُف أَْمَر اللَّ 1 أَتَعرَّ
قاَل َتعالى: 

)1(  سورة التوبة: 119.

َة  الَّ ُد اْلَكِلَمَة الدَّ ُد اليَة اْلَكريَمَة َتْرديًدا تَفاُعلّيًا، َوِمْن ِخالِل الْيِة اْلَكريَمِة ُأَحدِّ ُأَردِّ  
َمِة. ِة ِمْن ِقَبِل اْلُمَعلِّ َبِة واْلُخُلِق اْلَحَسِن في اْلبِطاقاِت اْلُمَعدَّ يِّ َفِة الطَّ َعلى الصِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ

}ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ{ )1(
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)1(  من كتاب صفة الصفوة، ابن الجوزي ) 2 / 188(.

اِدقيَن َوأَْقَتدي بِِهْم. 2 ُأِحبُّ الصَّ

بِن  ُعَمَر  بُن  ِه  اللَّ َعْبُد  حابيُّ  الصَّ كاَن 
ْحراِء  الصَّ في  َيْمشي   - - اِب  اْلَخطَّ
لِْلَغَنِم صائًما  َمَع أْصحابِِه َفصاَدَف راعًيا 
اْلَمديَنِة، فقاَل  َنواحي  في َحرٍّ شديٍد في 
ِه بُن ُعَمَر -�-: َهْل َلَك أَْن  َلُه َعْبُد اللَّ

َتبيَعنا شاًة ِمْن َغَنِمَك َنْجَتِزُرها َوُنْطِعُمَك 
من َلْحِمها ما ُتْفِطُر َعَلْيِه َوُنْعطيَك َثَمَنها.

َقال راعي اْلَغَنم: إنَّها َلْيَسْت لي إِنَّها 
 :� ُعَمَر  بُن  ِه  اللَّ َعْبُد  لَِمْوالَي. قاَل 
فما عَسْيَت َأْن َيقوَل لَك َمْوالَك إْن ُقْلَت 
الّراعي  َفقاَل:  ْئ��ُب...؟!  ال��ذِّ َأَكَلها 
اْلَمدينَة  ُعَمَر  ابُن  َقِدَم  َفَلّما  ُه؟!  اللَّ َفأْيَن 
َفَأْعَتَق  ِدِه  َسيِّ ِمْن  َواْلَغَنَم  الّراِعَي  اْشَترى 

الّراعَي َوَوَهَب َلُه اْلَغَنَم.)1(

أ - أَْكُتُب:  � ِصَفَة راعي اْلَغَنِم:   ال� .................................  

ِة:.............................               � ُعْنواًنا آخَر ُمناِسًبا لِْلِقصَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: َمهاَرُة اْلِكتاَبِة

قّصُة الّصاِدِق َمَع الّلِه َتعالى.
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ِد النَّشيَد ) تاُج الُمْسِلم (. ب - َهّيا ُنَردِّ

�����ْدُق ت������اُج ال���ُم���ْس���ِل���ِم ����ِمال�����صِّ ����َك����لُّ ف����ي ال����ِف����ْع����ِل وال����تَّ

����م����يَأْوص�������ى ب����ِه َخ����ْي����ُر ال�����َورى �������ٌد ُم����َع����لِّ ُم�������َح�������مَّ

َبْكٍر  َأبا  ُسوِل -�-  َة َتْسمَيِة الرَّ َلنا ِقصَّ ج� -  أْسَتِم�ُع لُِمَعلِّمي َوُهَو َيْروي 
يِق. دِّ بِالصِّ

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

.)1( » � ْدَق ُطَمْأنيَنةٌ، وإِنَّ اْلَكِذَب ِرْيَبةٌ » فإِنَّ الصِّ

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

إَِلىاْلَجنَِّة،  َيْهِدي  اْلبِرَّ  َوإِنَّ   ، إَِلىاْلبِرِّ َيْهِدي  ْدَق  الصِّ فإِنَّ  ْدِق؛  بِالصِّ َعَلْيُكْم   «
يًقا « )2( ِه ِصدِّ ْدَق َحّتىُيْكَتَب ِعْنَد اللَّ ىالصِّ ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ َوما َيزاُل الرَّ

)1( مسند اإلمام أحمد، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب  - حديث 1745.
� الريبة: الظن والشك والتهمة.

)2(  صحيح مسلم  كتاب: البر والصلة واآلداب  باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.

ْدِق. ُد َثَمراِت الصِّ 3 ُأَعدِّ

ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة االْستِماِع
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ِه -|- قاَل: َعْن َأبي ُهَرْيَرَة -�- َأنَّ َرسوَل اللَّ
َث َكَذَب, َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف, َوإَِذا اْؤُتِمَن خاَن « )1( » آَيُة اْلُمناِفِق َثالٌث: إَِذاَحدَّ

)1(  صحيح البخاري   كتاب: اإليمان   باب: عالمة المنافق.

ُيْكَتُب صاحُبُه ِعْنَد
يًقا. ِه ِصدِّ اللَّ

. َيْهدي إِلى البِرِّ

ِة. ُطَمْأنيَنةٌ لِْلَقْلِب.َيْهدي إِلى اْلَجنـَّ

ْدِق َثَمراُت الصِّ

أ – َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحديِث الّسابِِق ما َيلي:

ْدِق:   ............................   � ِضدَّ َكِلَمِة الصِّ

ب- َمْن ال َيْصدُق ُيَعدُّ ِمن ............................

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َميُّز َمهاَرُة التَّ
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ْدِق. ُه تعالى� باْلتِزاِم الصِّ 1- َأَمَر اللَّ

2- ُأِحبُّ الّصاِدقيَن َوَأْقَتدي بِهم.

ْدِق. 3- الّطَمْأنيَنُة ِمْن َثَمراِت الصِّ

ْدُق. ْرِس: الصِّ 4- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ     - .............................................. لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

               ب - ...........................................

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ا َيأتي: 1-َأِجْب َعمَّ

أ      - َأُتِحبُّ الّصادِقيَن َأم اْلكاِذبْيَن؟ َولِماذا؟
........................................................................

ب - ما ِصفاُت اإلْنساِن الّصاِدِق؟
........................................................................

جـ - ما ِصفاُت اإلْنساِن اْلكاِذِب؟
........................................................................

د    - بَِم َتْنَصُح َمْن َيْكِذُب َعلى الّناِس؟
........................................................................

حيَحِة، َوَعالَمَة )✘( ُمقابَِل اْلِعباَرِة َغْيِر  2 -   َضْع َعالَمَة )✔( ُمقابَِل اْلِعباَرةِ الصَّ
حيَحِة فيما َيْأتي: الصَّ

) سوُل �.            )  نا َعَلْيِه الرَّ دِق وحثَّ ُه -تعالى- َأَمَرنا بالصِّ أ     - اللَّ

)  ( ب - النَّاُس َيثقوَن في الكاِذِب َوُيِحّبوَنُه.     

)  ( ْدُق َرْأُس اْلَْخالِق.        جـ - الصِّ

)  ( د   - اْلكاِذُب ُيَعدُّ ِمَن الّصالِحيَن.      

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َتْمهيٌد:
ْفنا َعلى َلَقِب َسيِِّدنا  َتَعرَّ

حابيُّ  َب الصَّ ديُق، َفبَِم ُلقِّ َأبي َبْكٍر َوُهَو الصِّ
ِةَأبو ُعَبْيَدَة بُن اْلَجّراِح �. مَّ ُهَو َأميُن َهِذِه اْلُ

ابُِع ْرُس السَّ ماَنُة ُخُلقيالدَّ اْلَ

)1(  سورة النساء: 58.

ِه -َتعالى- باْلَماَنِة. ُف أَْمَر اللَّ 1 أََتَعرَّ

قاَل َتعالى: 

}ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ { )1(

ُه َتعالى� بِاْلَمانِة. َأَمَرنا اللَّ
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ُن َكِلَمتي: أ - ُأَلوِّ

َماناِت  ُتَؤّدوا الأْ

َبَع  َأرأْ َلٍة ال َتَتجاَوُز  بُِجمأْ تِيَةِ 

ْ

ماَنِة َوكلٍّ ِمن الّصَوِر ال َ َبيأَْن الأْ ُر َعِن الأَْعالَقِة  ب-   ُأَعبِّ

َكِلماٍت:

َنشاُط )1(:
َملأْحوَظةٌ

َملأْحوَظةٌ

ويِن لأْ َمهاَرُة  التَّ

بأِْط َمهاَرُة الرَّ

.................................         .................................
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َماَنِة. ِض َمظاِهِر الأْ َل َبعأْ 2 َأَتحاَوُر َمعأْ ُزَمالئي َحوأْ

ِة َعَليأْها. َماَنِة الّدالَّ ُد ِمنأْ ِخاللِها َأَحَد َمظاِهِر الأْ ًدا َوُأَحدِّ َرُأ الَْيَة َجيِّ  َأقأْ

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

َملأْحوَظةٌَنشاُط )2(: تِنأْتاج َمَهاَرُة االسأْ

)1( سورة المعارج: 35-32.
)2( سورة المعارج: 32.

ٍه. ب- أَداُء الأَْفرائِِض َعلى أََتمِّ َوجأْ   أ - الأَْعَمُل بإِتأْقاٍن.     

راِر َوِكتأْمانُها. َسأْ ُظ الأْ ِلها.     د- ِحفأْ َماناِت إِلى أَهأْ جـ- َردُّ الأْ

قاَل َتعالى: 

}ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   { )2(

قاَل َتعالى: 

}ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی { )1(
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ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ

»َأِد اْلَماَنَة إِلى َمن اِْئَتَمَنَك َوال َتُخْن َمْن خاَنَك«.)2(

سوِل |. ُم اْلَماَنَة ِمَن الرَّ 3  أََتَعلَّ

)1(  مسند أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك -�-، حديث )12406(. 
)2( المستدرك علىالصحيحين للحاكم  كتاب: البيوع.

»ال إِْيماَن لَِمْن ال َأمانَة َلُه 
َوال ِدْيَن لَِمْن الَ َعْهَد َلُه«.)1(

سوِل -|- َعلى َردِّ اْلَماَنِة في  ِة ِحْرِص الرَّ  أ   -  َأْسَتِمـُع ِمْن ُمَعلِّمي إِلى ِقصَّ

َيْوِم ِهْجَرتـِِه.

اْلبِْعَثِة  َقــْبــَل  ــًدا -|-  ُمــَحــمَّ ــَدنــا  َســيِّ ــٌش  ــَرْي ُق ــِه  بِ ــْت  َوَصــَف مــا  ــُب  ــُت ب -  َأْك

بـالّصاِدِق............... .

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة االَْستِماع النَِّشِط
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. ًة لَِثَمراِت اْلَماَنِة بَِشْكٍل َجميٍل َوَجماِعيٍّ ُم َمَع َمْجموَعتي َخريَطًة ِذْهنيَّ أ - ُأَصمِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )4(: َمهاَرُة التَّْصميِم

4 أَْسَتْنتِـُج َثَمراِت اْلَماَنِة.

ِه والّناِس. ُة اللَّ َمَحبَّ
اْلَجنَُّة.

َنْشُر اْلَخْيِر.

يِن واْلَماِل  ِحْفُظ الدِّ

َواْلَْخالِق.

َكماُل اْلِيْماِن 

ُوُحْسُن اِلسالِم.
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ِد النَّشيَد: ) تاُج الُمْسِلِم (. ب - َهّيا ُنَردِّ

����ْدُق ت����اُج ال��ُم��ْس��ِل��ِم ���ِمال����صِّ ���َك���لُّ ف���ي ال���ِف���ْع���ِل وال���تَّ

����م����يَأْوص������ى ب���ِه َخ���ْي���ُر ال����َورى ������ٌد ُم����َع����لِّ ُم������َح������مَّ

بِ����ه����ا َي�����ك�����وُن َم���ْغ���َن���م���يِم������ْن ُخ���ُل���ق���ي َأم�������اَن���ت���ي

ُه -َتعالى- بِاْلَماَنِة. 1- َأَمَر اللَّ

2- ِمْن َمظاِهِر اْلَماَنِة ِحْفُظ اْلَودائِ��ع.

ُة َجزاُء اْلَمْيِن. 3 - اْلَجنَّ

ْرِس: اْلَماَنُة. 4 - قيَمُة الدَّ

ُة :    أ   - ........................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

               ب - ...........................................

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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يًقا   ْدَق-َكَذَب - ِصدِّ          اْلبِرِّ - الصِّ

ِة َيْهدي - َأْخَلَف - خاَن  - ُطَمْأنيَنةٌ  - اْلَجنَّ

ِه -|- قاَل: -  َعْن َأبي ُهَرْيَرَة -�- َأنَّ َرسوَل اللَّ

 ,............... َوَعَد  َوإَِذا   ,............... َث  إَِذاَحدَّ َثالٌث:  اْلُمناِفِق  آَيُة   «

َوإَِذا اْؤُتِمَن ............... «.

ِه |: - قاَل َرسوُل اللَّ

ْدَق ............... وإِنَّ الَكِذَب ِريَبةٌ«. » فإِنَّ الصِّ

ِه |: - قاَل َرسوُل اللَّ

َيْهدي  اْلبِرَّ  َوإِنَّ   , إِلىاْلبِرِّ  ........... ْدَق  الصِّ َف��إِنَّ  ْدِق؛  بِالصِّ َعَلْيُكْم   «

ى ............ َحّتى ُيْكَتَب  ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ إِلى............, َوما َيزاُل الرَّ

ِه ............ «. ِعْنَد اللَّ
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رْيَف. ثانًِيا: اْخَتْر ِمَن اْلَكِلماِت اْلتَِيِة ما ُيْكِمُل اْلَحدْيَث الشَّ
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1- َصَبَر َسيُِّدنا نوٍح -�- َعلى َدْعَوِة َقْوِمِه: 

950 سنًة1150سنًة1050 سنًة
2- ُمْعِجَزُة َسيِِّدنا نوٍح �:

                
3- َصالُة اْلَجماَعِة:  

ٌَفْرٌض َدة ةٌ ُمَؤكَّ َواِجٌبُسنَّ

4- َصالُة اْلَجماَعِة َتْفُضُل َصالَة اْلَفذِّ بـ:

15 درجًة20 درجًة27 درجًة

َوَر اْلُمناِسَبَة لِْلُجَمِل الْتَِيِة: ِن اْلَكِلماِت َواْلَْرقاَم َوالصُّ رابًعا: َلوِّ



5- ُحْكُم َصالِة اْلَمْرَأِة في اْلَمْسِجِد:          

ٌواِجٌبجائِزٌ َمْكرْوه

- ما َعدا: َدِة َخديَجَة - يِّ 6- َجميُع َأْبناِء النَّبيِّ -�- ِمَن السَّ

ِه اْلقاِسَمإِْبراهْيَمَعْبَد اللَّ

ٍد -�- في غاِر: 7- َنَزَل اْلَوْحُي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َثْوٍرِحراٍء
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ُه َقْوَم نوٍح -�- بـ:  1-َأْهَلَك اللَّ

             الّطْوفاِن          َطْيٍر َأبابيَل                     ِزْلزاٍل

ِه: الُة الْفَْضُل واْلَْكَثُر َأْجًرا لَِعْبِداللَّ 2- الصَّ

الُة اْلَفَْضُل لَِمْرَيَم: 3- الصَّ

 91 

ِد الّصوَرَة اْلُمناِسَبَة لَِتْكِمَلِة اْلِعباَرِة اآلتَِيِة: خاِمًسا: َحدِّ



الُة اْلَفَْضُل لِْلَمْرَأِة : 4- الصَّ

ٌد �: 5- اْشَتَغَل َسيُِّدنا ُمَحمَّ

َوْهَو َصغيرٌ بَِرْعي:

َوْهَو َكبيرٌ بـ:
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1- كاَن َوَرَقُة بُن َنْوَفٍل:

َغِة  ِة َواللُّ َغِة اْلَعَربيَّ أ      - ُيْتِقُن اْلِقراَءَة واْلِكتاَبَة بِاللُّ

اْلبابِليَِّة.اْلِعْبريَِّة.الّساِمريَِّة.

نا َخدْيَجَة   ب -ِصَلُة َقرابِة َوَرَقَة بِن َنْوَفٍل بُِأمِّ

.َأخوها اْلَكبْيُر.  َزْوٌج سابٌق.ابُن اْلَعمِّ

سوِل -�- َوَتْبشيًرا َلُه وَرُة الَّتي َنَزَلْت َتْثبيًتا لِلرَّ 2- السُّ

حى.سوَرُة اإلْخالِص.سوَرُة )الكاِفروَن(. سوَرُة الضُّ

ِه َتعالى�  ْعَوِة إِلى اللَّ سوِل -�- بالدَّ وَرُة الَّتي َنَزَل فيها َتْكليُف الرَّ 3- السُّ

ثِر. حى�.سوَرُة  اإلْخالِص.سوَرُة اْلُمدَّ سوَرُة الضُّ

ْديِق � َب بِالصِّ حابِيُّ الَّذي ُلقِّ 4- الصَّ

أبو ُعَبْيَدَة بُن اْلَجّراِح.أبو َبكٍر.َوَرَقُة بُن َنْوفٍل.

اِدِق  5- ِصَفُة اْلُمْؤِمِن الصَّ

ُف.اْلَقَلُق.األَماَنُة. التَّكلُّ

ْكِمَلِة اْلُمناِسَبِة: ْط َحْوَل التَّ سادًسا: َحوِّ
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َة اْلخاِطَئَة في اْلَمْسِجِد: لوِكيَّ َوِر اْلَمظاِهَر السُّ ْد ِمْن ِخالِل َهِذِه الصُّ ثاِمًنا: َحدِّ

)1(

)3(

)2(

)4(
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ُة........ َمَحبَّ
و...........

يِن	والمـ....	 ِحْفُظ	الدِّ
واأَلَخ......

ُة َنْشُر	الخـ	.....اْلَجنَّ

َكَماُل	........
َوُحْسُن........

اْلحادي	َعَشر:	ُاْكُتْب	َثَمراِت	اأْلَماَنِة:
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الدروس:

1100

2110
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4126
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6140
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الُم. َمجاُل اْلَعقيَدِة : َأبو اْلَنبياِء إِْبراهيُم َعليِه السَّ

ريِف: َأْعَمُل الّصالِحاِت. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ريِف: ُأداِوُم َعلى اْلَعَمِل الّصالِـِح. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه:  َصالتي في َجماَعٍة.

ريَُّة. ٍد -�- السِّ يَرِة:  َدْعَوُة َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

ْعَوِة. يَرِة:  اْلَجْهُر بالدَّ َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذْيِب: اْلَكَرُم َطْبُعنا.

ُم َمْعلوماتي لِْلَوْحَدِة الّثانَيِة. ُأَقيِّ

الِح َمْغَنمي بَخْيِر اْلَبَشِر َأْقَتدي َوبِاْلَعَمِل الصَّ
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المعارف
عبادة األصنام من الشرك، وقد انتشرت في قوم إبراهيم �	• ومشركي مكة.

بعث الله سيدنا إبراهيم �	• في أرض بابل في العراق.
	•حسن التوكل على الله يحفظ من الشرور.

	•أهمية األعمال الصالحة من مثل: 
)أداء الصالة في وقتها -برالوالدين- الجهاد في سبيل الله لرد العدوان 

ونصرة المظلوم(.
	•القليل الدائم من العمل الصالح خيرمن الكثير المنقطع.

	•صالة الجماعة تعقد باثنين أو أكثر ويقتدى باإلمام وعدم مخالفته.
	•المسلم اليتخلف عن صالة الجماعة إال بعذر.

الكريم  القرآن  بتعليم  السرية  الدعوة  نجاح  في  األرقم  دار  دور  	•أهمية 
وأمور الدين، وفي سالمة المسلمين.

بكر  أبو  خويلد،  بنت  خديجة  أمنا  لإلسالم  األولين  السابقين  	•من 
 . الصديق، علي بن أبي طالب 

	•بعد مرور ثالث سنوات زاد عدد المسلمين األوائل.
. جهر الرسول � في الدعوة بأمر من الله 	•

من أبي لهب عندما أنزل سورة المسد.  انتقم الله  للرسول � 	•
	•الكـــرم هوالبذل والعطاء عن طيب نفس وهو من أشرف األخالق. 
	•من المظاهرالسلوكية للكرم التبّسم في وجه من تقدم له المساعدة.

	•من ثمرات الكرم دعاء المالئكة له ودخول الجنة.  

المهارات
واألحاديث  اآليات  قراءة  	•إتقان 

الشريفة.
واستنتاج  للقصص  	•االستماع 

الفائدة والعبرة:
- نبينا إبراهيم �.

- دار األرقم.
- بر الوالدين.

- مناسبة نزول سورة المسد.
	•حفظ وترديد النصوص الشرعية 

واألدعية المأثورة.
	•تطبيق صالة الجماعة.

	•التعبير والطالقة اللغوية والتفكير 
اإلبداعي.

	•الحوار واإللقاء والمناقشة.
	•الطالقة اللغوية.

	•اإلنشاد بصوت جميل.
بوسائل  المعلومة  عن  	•البحث 

البحث المتنوعة.
	•التعاون مع محيطه.

القيم واالتجاهات
	•توحيد الله.

	•العمل الصالح.
ـــــــالة  	•حـــــــــــب ص

الجماعة.
	•اتباع الحق.

	•الدعوة إلى الخير.
	•الكرم.

1

2

3

2.1 ممارسة سلوكيات أخالقية متنوعة مستوحاة من السنة النبوية بالتعاون مع اآلخرين.
3.1 االلتزام بممارسة السلوكيات واألخالقيات اإلسالمية في حياته اليومية.

1.2تحديد أثر األركان والمبادئ اإلسالمية في محيط األفراد والجماعات. 
3.2 االهتمام بالعبادات واألحداث والمناسبات الوطنية والتفاعل معها ملتزًما بهويته اإِلسالمية.

1.3 إدراك  قيمة احترام الفروقات بين َأفراد المجتمع.  
2.3  ممارسة مسؤولياته المحددة داخل المجموعة التي ينتمي إليها بالتعاون مع اآلخرين.

انَيِة م اْكتِساُبُه في الَوْحَدِة الثَّ ُع ِمَن اْلُمَتَعلِّ ما ُيَتوقَّ
أواًل : الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
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َتْمهيٌد:

ُل     ْرُس اأَلوَّ الُم    الدَّ َأبو اأْلَنبياِء إِْبراهيُم َعَلْيِه السَّ

ْفنا َعلى َشْيِخ الُمْرَسليَن ُنْوٍح �،  َتَعرَّ
ُف َعلى َرسوٍل آَخَر ِمْن أولي اْلَعزِم َوُهَو َأبو اأَلْنبياِء  الَيْوَم َنَتَعرَّ

إْبراهيُم �.

ُف َحياَة َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- َوْسَط َقْوِمه. 1 َأَتَعرَّ

)1(  سورة مريم: 41.

} ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ{ )1(

قاَل َتعالى:
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َنشاُط )1(:

اْلَمكاَن  ِن  َلوِّ باْلَخريَطِة،  ُمْسَتعيًنا   

الَّذي كاَن َيْسُكُنُه َقْوُم إِْبراهيَم �.

َمْلحوَظةٌ ْسِم َمهاَرُة  الرَّ

عاَش َسيُِّدنا إِْبراهيُم في بابَِل )في اْلِعراِق( 
َوسَط َقْوٍم ُيَؤلِّهوَن اْلَمِلَك  �النَّمروَد� َوَيْعُبدوَن اْلَصناَم واْلَكواكَب، 

َوكاَن والُِده )آَزُر( مَن الَّذيَن َيْصَنعوَن اْلَصناَم َوَيبيعوَنها.
 َوَهْل َعَبَد َسيُِّدنا 

إِْبراهيُم � اْلَصناَم َمَعُهْم؟

كان َسيُِّدنا إِْبراهيُم � َيْرُفُض 
ما ُهْم َعَلْيِه ِمْن َضالٍل، َوَيْرُفُض ُمساَعَدَة والِِدِه في ِصناَعِة 

اْلَصناَم، وَيْعَمُل في َرْعي اْلَغَنِم.
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إِْبراهيَم  َسيِِّدنا  َبْيَن  داَر  الَّذي  اْلِحواَر  َعَلْينا  َيُقصُّ  لُِمَعلِّمي َوهو  أ    -  َأْسَتِمـُع 
-�- َوالنَّْمرودِ حيَنما َسَأَلُه النَّْمروُد َمْن إِلـ�ـُهَك الَّذي َتْدعو إَِلْيهِ؟

نا إِْبراهيُم �.  َض َلها َنبِيُّ ب- َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي في َوْصِف َطبيَعِة الّناِر الَّتي َتَعرَّ

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر 

اْلَغَضِب،  َأَشدَّ  َفَغِضُبوا  َمًة،  ُمَحطَّ اْلَْصناَم  َوَجدوا  َقْوُمُه  َوِعْنَدما عاَد   

َشْخٌص  إاِلَّ  ُهناَك  َلْيَس  َلُه  َفقالوا  بآلَِهتِكْم،  هذا  َفَعَل  الَّذي  َمِن  النَّْمروُد:  َوَتساَءَل 
َفَأَتوا بِِه، َفسَأَلُه النَّْمروُد َهْل  َيْأتوا بِِه،  َأْن  َفَأَمَرَهْم  َيْذُكُر ُهم بِسوٍء َواْسُمُه إْبراهيُم، 
َبَدَأ  َوُهنا  َفَعَلُه َكبيُرُهْم َهذا،   َبْل   -�- إِْبراهيُم  َفقاَل  بآلَِهتِنا؟  َفَعَل َهذا  َمْن  َأْنَت 
ِة َوَيقوُل َلُهم: إِنَّ هِذِه اْلَْصناَم ِمْن ُصْنِع َأْيديُكم  ُيحاوُرُهْم إِبراهيُم -�- باْلُحجَّ

ال َتْنَفُع َوال َتُضرُّ .

َق َسيَِّدنا إِْبراهيَم �.  َوماذا َفَعَل النَّْمروُد، َهْل َصدَّ

ًة   َغِضَب النَّْمروُد َغَضًبا َشديًدا َو َأَمَر بِإِْحراِقِه، َفَجَمَع النَّاُس َكِميَّ

ِمْن ِحجاَرٍة َعلى  بِبِناٍء  ُمْنَخِفَضًة َأحاطوها  َأْرًضا ُصْلَبًة  اْلَحَطِب واْختاروا  ِمن 
ِمساَحٍة َكبيَرٍة َوَأْشَعلوا ناًرا عظيَمًة فيها. 
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دِ النَّشيَد  ) ُهْم َخْيُر الَبَشِر (. ب - َهّيا ُنَردِّ

الَبَشْر َخ��ْي��ُر  ُه��ْم  ��ِه  ال��لَّ أْن��بِ��ي��اُء  ��غ�����وَن م���ا َن���َه���ى وم����ا َأَم����ْرُه��ْم  ُي��َب��لِّ

ل��ل��َخ��ْي��ِر وال����ّن����وِر ول��ِإي�����م�����اِنأْرَس���َل���ُه���ْم ل�������َدْع���وِة اإلْن��س��������اِن

ماْء فاْءِمْثُل النُّجوِم الّساِطعاِت في السَّ والصَّ الَعطاِء  ُحبُّ  َقْلبِِهْم  في 

ث���ابِ���َت���ٍة ص���������اِدَق����ٍة وُم���ْن���َج���َزةُك����لُّ َن���بِ���يٍّ َق����ْد َأَت����ى ب��ُم��ْع��ِج��َزة

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِدنا إِْبراِهْيَم �. ُد َبْعًضا ِمْن َمناِقِب َومآثِِر َسيِّ 4  ُأَعدِّ

)أ (
أبو 

اأَلْنبياِء.

)ب (
ُه  اتََّخَذُه اللَّ

َخلْياًل.

)ج� (
ُه  اْخَتصَّ

ُه بَِرْفِع  اللَّ
َقواِعِد 
اْلَبْيِت.

)د(
ُه  َأْنَزَل اللَّ

َعَلْيِه 
ُحَف  الصُّ

ِكتاًبا 
. َسماِوّياً

)ه� (
صاَرِت 

اُر َبْرًدا  النَّ
َوَسالًما 

َعَلْيه.
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ِة َرْفِع َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- َقواِعَد اْلَبْيِت اْلَحراِم. َدِة َعْن ِقصَّ أَْبَحُث باِْلَوسائِِط اْلُمَتَعدِّ

َنشاُط )4(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلَبْحِث 

ُة َرْفِع َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- َقواِعَد اْلَبْيِت اْلَحراِم. ِقصَّ

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

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

1- عاَش سيُِّدنا إِْبراهيُم -�- في َأْرِض بابَِل باْلعراِق.

2- َعَبَد َقْوُم َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- اْلَْصناَم.

ِه َحَفَظ َسيَِّدنا إْبراهْيَم � ِمَن الّناِر. ِل على اللَّ 3- ُحْسُن التََّوكُّ

ْرِس: َتْوحيُد الّلِه. 4- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ    - ........................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

              ب - ...........................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َضْع دائَِرًة َحْوَل اْلِعباَدِة الَّتي اشُتِهَرْت في َأْرِض بابَِل باْلعراِق.

ُدَنا إبراهيُم -�- في َتْبليِغ ِرساَلتِهِ. ِة الَّتي َمرَّ بها َسيِّ َعويَّ 2- أَِعْد َتْرتيَب اْلَمراِحِل الدَّ

)     ( حــاَوَر إِْبراِهيـُم َقْوَمُه في َأنَّ ِعبـاَدَة اْلَْصناِم ال َتُضرُّ َوال َتْنَفُع.

)     (  عاَش سيُِّدنا إِْبراهيُم في َقْوٍم َيْعُبدوَن اْلَْصناَم والّناَر واْلَكواِكَب.

ِلِه َعَلْيِه، َوَردَّ َكْيَدُهْم في ُنحورِهِْم. ُه َتعالى ِمْنهم بَِتَوكُّ )     ( َأْنجاُه اللَّ

َم َأْصناَمُهْم. )     (  عاَندوُه َفَحطَّ

)     ( عاَقبوُه َفَأْلَقْوُه في الّناِر.

3- اْكُتْب ِصَفَتْيِن َتْعَتزُّ بِهما َعْن َسيِِّدنا إِْبراهيَم�:

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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ْن ُمْعِجَزَة َسيِِّدنا إِْبراهيَم �. 4- َلوِّ
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َتْمهيٌد:

ْرس: َحديُث الدَّ
بِيَّ �:  َعْن ابِن َمْسعوٍد � قاَل: َسَأْلُت النَّ

الُة َعلى َوْقتِها، قاَل: ُثمَّ َأّيٌ؟ قاَل:  ِه؟ قاَل: الصَّ » َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ إِلى اللَّ
ِه «)1(. ُثمَّ بِرُّ اْلوالَِدْيِن قاَل: ُثمَّ َأّيٌ؟ قاَل: اْلِجهاُد في َسبيِل اللَّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: مواقيت الصالة   باب: فضل الصالة لوقتها. 

ْرُس الّثاني َأْعَمُل الّصالِحاِتالدَّ

َسَأْذَهُب ِلُساِعَد أّمي 
في إْعداِد اْلمائَِدِة.

َوأنا َسَأْذَهُب 
ْهَر. ُلَصّلي الظُّ

ْهَر  َولَِم ال ُتَصّلي الظُّ
الُة َعلى  ِه، َفالصَّ في َمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة يا َعْبَد اللَّ

ِه َتعالى. َوْقتِها َأَحبُّ اْلَْعماِل إلى اللَّ
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ِه َتعالى. الِة في َوْقتِها ِمْن َأَحـبِّ اْلَْعماِل إِلى اللَّ ريِف َأنَّ َأداَء الصَّ 1 َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحِدْيِث الشَّ
قاَل َتعالى: 

)1( 
}ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب{

)1(  سورة األعلى: 15-14.

ريَف َتْرديًدا َتفاُعِلّيًا. ُد َمَع َمْجموَعتي اْلَحديَث الشَّ أ- ُأَردِّ

َتْذكيري  اْلــَمــْنــِزِل  في  ـــَديَّ  َوال ــْن  ِم ــُب  ب-  َأْطــُل
َبَقليٍل،  ذاِن  اْلَ َقْبَل  َصالٍة  لُِكلِّ  لاِلْْستِْعداِد 
اْلخاصِّ  ِجهازي  في  اْلَذاِن  َبْرنامَج  ُل  َوُأحمِّ
َأَحبِّ  َأْجَر  ْكَسَب  ِلَ اْلهاتِِف...(  )اَليْباِد- 
ْطبيِق الَّذي  ِه، َوَأْكُتُب اْسَم التَّ اْلَْعماِل إلى اللَّ

ُقْمُت بَِتْحميلِه ).................(

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة اْلَبْحِث 

االصالتي Kw Prayer
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ِه ِمْن ِرضى اْلوالَِدْيِن. ُف َأنَّ ِرَضى اللَّ 2 َأَتَعرَّ

ْيُخ َأْحَمُد اْلَقّطاُن َأَحُد ِرجاِل الُكَوْيِت  الشَّ

ْمثَِلِة في بِرِّ اْلوالَِدْيِن. والَّذي َضَرَب َأْرَوَع اْلَ
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َنشاُط )2(:

ه بِوالِدِه. ْيِخ َأْحَمَد اْلَقّطاِن َوبِرِّ َة الشَّ أ- َأُقصُّ َأماَم ُزَمالئي في الَفصِل ِقصَّ

دِ النَّشيَد: ) كالّنوِر لإِلْنساِن ( ب- َهّيا ُنَردِّ
ــــــوِر لــــإِلْنــــســـــــــاِنَصـــــــالُتـــــــنـــــــا َفـــــالُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّن

ــــهــــا َأْوقـــــاُتـــــهـــــا ـــــٌس َل ـــــْم ـــِنَخ ــــ ـــم ْح ـــرَّ ـــــــــْرٌض ِمــــــَن ال َف

ــــــوُم أنــــــــــواعٌ وِمــــــْن ـــــــْوعـــــــاِن:والــــــصَّ َأْشــــــَهــــــِرهــــــا َن

ــــْه ــــَش بِ ـــــــْوُم  الـــــــصَّ ُل  ـــــــاِنالوَّ ـــــــي ْ ت ــــٍر واِجـــــــــــِب اْلِ ـــــ ـ

عٌ ـــــــــــَطـــــــــــوُّ ـــــــــــــــــــــُر َت ـــــــاِنوآَخ ـــــــمــــــــ ِة اِلْي ــــــــــوَّ ــــــــــُق لِ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة  الْْلقاِء 
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ِه في ُنْصَرِة اْلَحقِّ َواْلَمْظلوِم . ُف َمكاَنَة اْلِجهاِد في َسبْيِل اللَّ 3 َأَتَعرَّ

ْبراَر  ُه ُشَهداَءنا اْلَ َرِحَم اللَّ
الَّذيَن جاَهدوا بَِأْنُفِسِهْم ِدفاًعا َعْن 

َوَطنِنا اْلكَوْيِت اْلغالي.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

َتعالى  َه  اللَّ َأْيدينا داعيَن  أ-  َنْرَفُع 

عاِء: بَِهذا الدُّ

ُهمَّ اِْرَحْم ُشَهداَءنا  اللَّ
اْلَبْراَر واْحَفْظ باِلَدنا 

ِمن اْلَْشراِر
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ٌ َمْلحوَظة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ِه َتعالى. الِة في َوْقتِها ِمْن َأَحبِّ  اْلَْعماِل إِلى اللَّ 1- َأداُء الصَّ

2- لِبِرِّ اْلوالَِدْيِن َفضائُِل َكثيَرةٌ.

ِه َوسْيَلةٌ لَِردِّ اْلُعْدواِن َوُنْصَرِة اْلَمْظلوِم. 3- اْلِجهاُد ِفي َسبْيِل اللَّ

الُِح. ْرِس: الَعَمُل الصَّ 4- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ   - .......................،.................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

              ب - ...........................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ِمنا في ِرْحَلٍة إِلى َبْيِت  ب-  َنْذَهُب َمَع ُمَعلِّ

 ، ُشَهداِء اْلُقَرْيِن َأو اْلُمْتَحِف اْلَوَطنيِّ

َأْو ُنتابُِع فيديو َعْنُهما َوَنْكُتُب َتْقريًرا 

ًطا لِما اْسَتَفْدناُه. ُمَبسَّ
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َتْمهيٌد:

الُِث ْرُس الثَّ ُأداِوُم َعلى اْلَعَمِل الّصالِِحالدَّ

َمْرَيُم اْنَتِظري حتَّى َيكوَن
قي بِِه. َلَدْيِك ماٌل َأْكَثُر َفَتَتَصدَّ

ِه َأنا اْعَتْدُت  ال يا َعْبَد اللَّ
َق ُكلَّ َيْوٍم َوَلو بِاْلَقليِل،  َعلى َأْن َأَتَصدَّ

َفال ُأِحبُّ َأْن َأْقَطَع َهِذِه اْلِعباَدَة.
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سوَل -�- قال:  - َأنَّ الرَّ َعْن عائَِشَة -

ِه َوإِْن َقلَّ «)1(. ْعماِل َأْدَوُمها إِلى اللَّ »... َوَأنَّ َأحبَّ اْلَ

)1( صحيح البخاري كتاب: الرقاق  باب: القصد والمداومة على العمل.

ُه َتعالى'. ُف َبْعَض اْلَْعماِل الَّتي ُيِحبُّها اللَّ 1 َأَتَعرَّ

ه َتعالى' ِهَي اْلَْعماُل الّصالَِحُة َوِمْنها: اْلَْعماُل الَّتي ُيِحبُّها اللُّ

ريَف ِلَقَْرَأهُ ِقراَءًة َصحْيَحًة. ِم اْلَحديَث الشَّ ُد َمَع اْلُمَعلِّ أ- ُأَردِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ

دقاُت ُمساَعَدُة بِرُّ اْلَوالَِدْيِنالصَّ

اْلُمْحتاجْيَن

الُة  الصَّ

اْلَمْسنوَنُة
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ُه َتعالى'، َوُأِحبُّ َأْن ُأداوَم َعلى ِفْعِلها. ب-  َأْكُتُب َعلى الثِّماِر َأْعمااًل ُأْخرى' ُيِحبُّها اللَّ

َمْلحوَظةٌ ع َمهاَرُة التَّوسُّ

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

..................................
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. َة اْلُمداَوَمِة َعلى اْلَعَمِل الّصالِح َوإِْن َقلَّ يَّ 2 َأْسَتْنتُِج َأَهمِّ

)1( سورة الزلزلة: 8-7.
)2( صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري باب: الوالدات رحيمات، ج1، ص41.

قاَل َتعالى': 

}ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ    { )1(

َأَنس بن مالك -�-  َعْن 
ٌ  إلى  ق��ال: �ج���اَءِت اْم����َرَأة
فَأْعَطْتها   - - ع��ائِ��َش��َة 
ع��ائ��ش��ُة ث����الَث َت���ْم���راٍت، 
فَأَعَطت ُكلَّ َصبيٍّ َلها َتْمَرًة، 
َتْمَرًة،  لَِنْفِسها  وَأْمَسَكْت 
ْمَرَتْيِن،  التَّ بّيان  الصَّ َفَأَكَل 
َفَعَمَدْت  ِهما  ُأمِّ إِلى  َوَنظرا 

ْتها َفَأْعَطْت  ْمَرِة َفَشقَّ إِلى التَّ
َتْمَرٍة،  نِْصَف  َصبِيٍّ  ُك��لَّ 
بِيُّ -�- َفَأْخَبَرْتُه  َفجاَء النَّ
عائشُة َفقاَل: �َوما ُيْعِجُبِك 
ُه  اللَّ َرِحَمها  َلَقْد  َذلَِك  من 

بَِرْحَمتِها َصبيِّْيها�)2(.
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َرِر(. ِد النَّشْيَد:) َوصايا كالدُّ ب-  َهّيا ُنَردِّ

َرْر كال�دُّ والَوص�ايا  الَمعاني  ظ���اِه���رةٌ ب��َق��ْولِ��ِه َخ��ْي��ِر ال��َب��َش��ْرإنَّ 
َض��َرْر ِمْنُه  ُي��َرى  ال  َصديًقا  َظَهْراْخ��َت��ْر  ِه وم��ا  ِس���رِّ ف��ي  وص��الِ��ًح��ا 
َمْرواِظْب على اْلَخْيِر وجانِْب ُكلَّ َشْر َتْحُصْل على أْجٍر وَتْقِطف الثَّ
���ي َخ��ْي��ُر م��ا َق��ْل��ٌب َذَك���ْر فاْحِرْص على ما َقْد َنهى وما َأَمْر ق���رآُن ربِّ
ْفُق َخْيرٌ، ال َتُكْن ِمْثَل الَحَجْر وَمَطْروالرِّ َنْفٌع  فيِه  حاِب  كالسَّ ُكْن 

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة  التَّْخطْيِط 

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ُط َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل لَِعمٍل صْالٍِح َنقوُم بِِه في اْلُفْرَصة بُِمساَعَدِة  أ-  ُأخطِّ
ُمَعلِّمي.

ٍة وضُع ُخطَّ
ُخطواُت التنفيِذ

الخطواُت 
ُة  األساسيَّ

ِة العمِل لُخطَّ

النتائُج

إِْعداُد 
ِة  ُخطَّ
َعَمٍل 13

2



 123 

الِح. 1- اْلِحْرُص َعلى اْلَعَمِل الصَّ

الِح َخْيرٌ ِمْن َكثِْيٍر ُمْنَقِطٍع. 2- َقلْيٌل دائٌم ِمَن اْلَعَمِل الصَّ

ْرِس: الَعَمُل الّصالُِح. 3- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ     - ........................................... لوكيَّ 4- َمظاِهُرها السُّ

               ب - ...........................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ريِف الْتي: 1 - َأْكِمل ِكتابَة اْلَحديِث الشَّ
ِه �:  قاَل َرسوُل اللَّ  

�َوَأنَّ َأَحبَّ اْلَْعماِل .................................................. �.  

َتْسَأُل  الَّتي كاَنْت  اْلَمْرَأِة  َمَع   - َدِة عائَِشَة - يِّ السَّ َمْوِقِف  ِمْن  َنْسَتفْيُد  2-  ماذا 
اْلحاَجَة.

ْر بِها َعْن َأَحِد اْلَْعماِل الّصالَِحِة الَّتي ُتِحبُّ اْلِقياَم بِها. 3- ُاْرُسْم َلْوَحًة ُتَعبِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

...................................................
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رْيِف َأنَّ َصالَة اْلَجماَعِة َتِصحُّ بِاْثَنْيِن َفَأْكَثَر. ُم ِمن اْلَحدْيِث النََّبويِّ الشَّ 1  َأَتَعلَّ

ماَعُة؟ َتْمهيٌد: َهْل َتِصحُّ َهِذِه اْلَ

َصالتي في َجماَعٍة ْرُس الّرابُِع الدَّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ

نا َوَأقْيما ُثمَّ  الُة َفَأذِّ » إِذا َحَضَرِت الصَّ

ُكما َأْكَبُرُكما« )1( لَِيُؤمُّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان   باب: اثنان فما فوقهما جماعة.
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اْلَجماَعِة  َصالِة  في  حْيِح  الصَّ اْلوقْوِف  َعَلى  اْلَفْصِل  في  إِْخواني  َمَع  ُب  َأَتَدرَّ  

بإِماَمِة ُمَعلِّمي في َمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: َمهاَرُة التَّْطبيِق

)1( صحيح مسلم كتاب: الصالة باب: ائتمام المأموم باإلمام. 

ماِم في َصالِة اْلَجماَعِة. 2  َأْقَتدي بِاْلِ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ

َرَكَع  إِذا  َو  َفَكبِّروا،  َر  َكبَّ َفإِذا  َعَلْيِه،  َتْخَتِلُفوا  َفال  بِه،  لُِيْؤَتمَّ  ماُم 

ْ

ال »إنَّما 

نا َلَك اْلَحْمُد، َو إِذا  ُهمَّ َربَّ ُه لَِمْن َحِمَدُه َفُقوُلوا: اللَّ فاْرَكعوا، َو إِذا َقاَل َسِمَع اللَّ
وا ُجُلوًسا َأْجَمعوَن « )1( ى جالًِسا َفَصلُّ َسَجَد َفاْسُجُدوا، َو إِذا َصلَّ
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)1(  المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب: اإلمامة وصالة الجماعة باب: التأمين، حديث )896(.

ْدواِر في  حيِح ِمْن ِخالِل َلِعِب اْلَ َف َغْيَر الصَّ حيَح والتََّصرُّ َف الصَّ ُز التََّصرُّ ُأَميِّ
ٍة لَِصالِة اْلَجماَعِة.  َمشاِهَد َتْمثيِليَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: َمهاَرُة  إِْصداِر ُحْكم

ُف َعْن َصالِة اْلَجماَعِة. ْعذاَر الَّتي ُيباُح فيها التََّخلُّ ُد اْلَ 3 ُأَعدِّ

ِه -|-: » َمْن َسِمَع الُمناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمن اتِّباِعِه ُعْذرٌ  قاَل َرسوُل اللَّ

َفال َصالَة لُه، قالوا: َوما اْلُعْذُر؟ قاَل: َخْوٌف َأو َمَرٌض« )1(.

وَرِة  الصُّ َتْحَت  َوأْكُتُبها  الّتالَيِة،  وِر  الصُّ ِخالل  ِمْن  ْعذاِر  اْلَ َأْصحاَب  ُد  أ -  ُأَعدِّ
ِم. اْلُمناِسَبِة َلها بُِمتاَبَعِة اْلُمَعلِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َمهاَرُة االْستِْنتاِج

3 - اْلَمطَر اْلَغزْيَر. 1 -اْلَمريَض.     
ديَدَة. 4 - الّرياَح الشَّ 2 - َمْن َيرعى اْلَمريَض.   
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حْيَحِة : )1(  َضْع َعالَمَة )✔( ُمقابَِل اْلِعباَرِة الصَّ
)  ( ِه َمَع َصدْيِقِه َجماَعًة.             أ    - َصّلى� َعْبُد اللَّ
)  (        ب - َرَكَع َخالٌِد َقْبَل اإِلماِم َأْثناَء َصالِة اْلَجماَعِة.  

ْوِن اأَلْسَوِد: ْن لِباَس اإلِماِم ِمْن َبْيِن هؤالِء بِاللَّ )2( َلوِّ

ِة الّتالَِيِة: َف َعْن َصالِة اْلَجماَعِة ِمْن اْلِقصَّ ْعذاِر الَّتي ُتبيُح التََّخلُّ ا َتْحَت اأْلَ )3(  َضْع خّطً

َأْحَمُد  تِها، َوكاَن  اأْلَْشجاَر ِمْن ُقوَّ َتْقَلُع  ٍة، َتكاُد  ْيُح َتُهبُّ بِِشدَّ كاَنِت الرِّ

قائَِلًة:  ُه  أُمُّ فاْسَتْوَقَفْتُه  اْلَمْسِجِد،  في  اْلِعشاِء  لِصالِة  لِْلُخروِج  يِْسَتِعدُّ 

َذهابَِك  ِمْن  َعَلْيَك  َأخ��اُف  َأنا  اْلخارِج،  في  َشدْيَدةٌ  الّرْيُح  َوَل��دي..  يا 

َوَأْحتاُج لَِبقائَِك بُِقْربي، َفقاَل َلها  الِم، وَأنا َمريَضةٌ  لِْلَمْسِجِد في َهذا الظَّ

ُه: َبْل َأْنَت  َأْحَمُد: َلِكْن البُدَّ ِمْن َصالتي في اْلَمْسِجِد يا ُأماُه، َفقاَلْت َلُه ُأمُّ

ُف َعن َصالِة اْلَجماعِة. ْعذاِر الَّذيَن ُيباُح َلُهْم التََّخلُّ ِمْن َأْصحاِب اأْلَ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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ُة ريَّ ٍد -�- السِّ َدْعَوُة َرسولي ُمَحمَّ ْرُس اْلخاِمُس الدَّ

ُم. ْعَوِة َفَأَتَعلَّ 1 ُأتابُِع ظروَف َبْدِء الدَّ

َوَأْيَن ُعُقوُلُهْم! 
َكْيَف َيْعُبدوَن ِحجاَرًة ال َتْسَمُع 

َوال َتْعِقُل؟

الَحْمُد لِّلِه اّلذي َأْرَسَل َلنا 
َة بَِدْعَوتِِه  ًدا -�-هادي الَبَشريَّ ُمَحمَّ

الَعظيَمِة لِْلِْسالِم.

ُة َقْبَل اإلِْسالِم  كاَنْت َمكَّ
َيسوُدها َظالُم الَجْهِل َفكانوا َيْعُبدوَن 

ِه. اأَلْصناَم َحْوَل َبْيِت اللَّ

بًة لِِعباَدِة اأْلَْصناِم َتْقليًدا لِْلباِء َواأْلَْجداِد. - َأنَّ ُقَرْيًشا كانْت ُمَتَعصِّ

َتْمهيٌد:
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ْعَوِة إَِلْيِه ُسْبحاَنُه َوَتعالى�  ًدا-ملسو هيلع هللا ىلص- إِلى الدَّ سوَل  ُمَحمَّ ُه َتعالى� الرَّ -     َهدى اللَّ

َة َثالِث َسَنواٍت، ِحْرًصا َعلى اْلُمْسِلمْيَن. ا ُمدَّ ِسّرً

ٍد -ملسو هيلع هللا ىلص- َجماَعةٌ ِمْن َخْيِر اْلَبَشِر. سوِل ُمَحمَّ - اِْسَتجاَب لِلرَّ

ْلصاِل ُجْمَلَة: ْل َمًعا َعْن َطريِق الصَّ َهّيا ُنَشكِّ

ٌد -ملسو هيلع هللا ىلص- اْلَحكْيُم«. »َرسولي ُمَحمَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ليَن لِِلْسالِم. 2 أَْكَتِشُف أَْسماَء الّسابِقيَن اأْلَوَّ

ُل َمْن َأْسَلَمْت ِمَن النِّساِء نا َخدْيَجُة  َأوَّ ُأمُّ

جاِل اأْلَْحراِر ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن الرِّ يُق � َأوَّ دِّ َأبـو َبْكـٍر الصِّ

ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلِفْتياِن َعـِليٌّ ْبــُن َأبي طالٍِب � َأوَّ

ُل َمْن َأْسَلَم ِمن اْلَموالي )1( َزْيُد بُن حاِرَثَة � َأوَّ

لِلْْسالِم   -�- يُق  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأبو  َدعاُهْم  الَّذيَن  ليَن  وَّ اأْلَ الّسابقيَن  َوِمَن 

اْلعّواِم،  بُن  َبْيُر  الزُّ اَن،  َعفَّ بُن  ُعْثماُن    :- - ِه  اللَّ ِمَن  بَِفْضٍل  َفَأْسَلموا 

. اٍص  ْحَمِن بُن َعْوٍف، َسْعُد بُن َأبي َوقَّ َعْبُدالرَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: ْستِْنتاِج 

ْ

َمهاَرُة اال

)1( أي كان خادًما للنبي �. 
)2(  سورة الواقعة: 12-10.

ُد َقْوَلُه َتعالى:  َنْسَتِمـُع، ُثمَّ ُنَردِّ

............. ْسالِم؟ لْيَن في اإْلِ ُه َتعالى لِلّسابِقْيَن اأْلَوَّ ُه اللَّ ما اْلَجزاُء الَّذي َأَعدَّ

)2( 
}ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ{
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............. ْسالِم؟ لْيَن في اإْلِ ُه َتعالى لِلّسابِقْيَن اأْلَوَّ ُه اللَّ ما اْلَجزاُء الَّذي َأَعدَّ

ريَِّة. ْعَوِة السِّ ْرَقِم في الدَّ ُف َعلى َدْوِر داِر اأْلَ 3 َأَتَعرَّ
ْرَقِم َمكاًنا لِِلقاِء اْلُمْسِلميَن  سوُل -ملسو هيلع هللا ىلص- داَر اأْلَ زاَد َعَدُد اْلُمْسِلمْيَن فاتََّخَذ الرَّ

ْرَقِم ُمْسِلًما ُكلٌّ ِمْن َحْمَزَة -�-  ْيَن، َوَقْد َدَخَل داَر اأْلَ ُمُهم اْلُقْرآَن َوالدِّ ا، ُيَعلِّ ِسّرً

َعمِّ النَّبيِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َوُعَمَر بِن اْلَخّطاِب �.

ْكِر َوِحْفِظ اْلُقْرآِن اْلَكريِم في َدْوَلِة الُكَوْيِت،  َأْسَأُل والِدي َعْن َمراِكِز َحَلقاِت الذِّ
َوَأْكتُب َبْعًضا ِمْنها:

.................................................... -1

.................................................... -2

.................................................... -3

َنشاُط )3(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة االْكتِشاِف 
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ا ِحْرًصا َعلى َنجاِحها  ْعَوِة ِسّرً ُه َتعالى َرسوَلُه -ملسو هيلع هللا ىلص- إِلى َبْدِء الدَّ 1-  َأْرَشَد اللَّ

َوَعلى َسالَمِة اْلُمْسلمْيَن.

يُق،  نا َخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َأبو َبْكٍر الّصدِّ ْسالِم ُأمُّ ليَن لِْلِ 2-  ِمَن الّسابِقيَن ْاأَلوَّ

. َعِليُّ بُن َأبي طالٍِب 

َمُهم  - لُيَعلِّ سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- بَِأْصحابِِه - ْرَقِم اْجتماعاِت الرَّ 3-  َشِهَدْت داُر اأْلَ

ْيِن. اْلُقرآَن َوُأموَر الدِّ

. ْرِس: اتِّباُع اْلَحقِّ 4- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ    - ............................................. لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

             ب - .............................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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3-  ِصْل َبْيَن ُكلِّ اسِم َصحابيٍّ َجليٍل في اْلَمجموَعِة ) أ (  َوَبْيَن ما َيُدلُّ َعلى 

ِة إِْسالِمِه في اْلَمْجمْوَعِة )ب(:  ليَّ َأوَّ

)ب()أ(
ُل َمْن َأْسَلَمْت ِمَن النِّساِء.َعِليُّ بُن َأبي َطالٍِب � َأوَّ

نا َخدْيَجُة  ُل َمْن َأْسَلَم ِمن اْلِفتياِن.ُأمُّ َأوَّ

جاِل.َزْيُد بُن حاِرَثَة � ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن الرِّ َأوَّ

ّديُق � ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلَموالي.َأبو َبْكٍر الصِّ َأوَّ
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َتْمهيٌد:

1  ُأشارُك ُمَعلِّمي َوُزَمالئي في َمْعِرَفِة حاِل اْلُمْسِلمْيَن َبْعَد ُمرْوِر َثالِث َسَنواٍت 
ْعَوِة. َعلى َبْدِء الدَّ

اِدُس ْرُس السَّ ْعَوِةالدَّ اْلَجْهُر بِالدَّ

ا َتْحَت اْلِْسِم اْلَغريِب ِمْنها: َهّيا َنْقَرأ اْلَْسماَء اْلَمْكتوَبَة َوَنَضْع َخّطً

. نا َخْدَيجُة بْنُت ُخَوْيِلٍد  - ُأمُّ

ْيُق �. دِّ - َأبو َبْكٍر الصِّ

- َعلي بِْن َأبي طالٍِب �.

- َأبو َلَهٍب.

َمِة َثالَثَة َأْعواٍم، َفْازداَد َعَدُد اْلُمْسِلمْيَن  ُة في َمْكَة اْلُمَكرَّ ريَّ ْعَوُة السِّ ِت الدَّ اِْسَتَمرَّ
ْرَبعْيَن. اْلَوائِِل حتَّى َبَلَغ اْلَ
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اْلَوسائِلِ  بِإِْحدى   - - حاَبِة  الصَّ َأَحِد  إِْسالِم  ِة  لِِقصَّ ُزَمالئي  َمَع  أ -  َأْسَتِمـُع 

اْلُمتاَحِة.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: َمهاَرُة الِقراَءِة

ِد النَّشيَد )كالَبْدِر َيْزهو في َسماِء الحائِرْيَن(. ب- َهّيا ُنَردِّ

وَظــالْم ــالٍل  وَض ُظْلٍم  َبْيِن  اْلَنــــاْمِمــْن  ــدي  ــْه َي ــٌد  ــَحــمَّ ُم نـا  َنبِيُّ

الْم السَّ ِديِن  إلى  َيْدعو  كالَبْدِر َيْزهو في َسماِء الحائِريْنبِحْكَمٍة 

اإِلْنساِن َبني  َهــْدِي  إلى  ٍة ثـــــابِــَتــِة اْلَْركـــــــــــاِنَيْسَعى  ـــزَّ ـــِع ــــ ل

ْحمـِن الرَّ ــدى  َل الُخْلِد  ــِة  للعاَلِميْنوَجــنَّ ــًة  ــَم َرْح إال  ــاَء  ج مــا 

ــّرا ــِن َجــمــْيــاًل ِس ي ــدِّ ــى ال ـــدا الـــّنـــوُر ُيــِشــعُّ َجــْهــراَدعـــا إل ـــمَّ َغ ُث

َأَضــــّرا وال  ــا  ــْخــلــوًق َم آذى'  ــا  الَمياميْنم َأْصــحــاُبــُه  ــِه  ــبِ بــَجــْن

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ْعَوِة َوإِْعالنِها: ُف َمْرَحَلًة َجديَدًة في اْلَجْهِر بِالدَّ 2 َأَتَعرَّ

)1( سورة الحجر: 94. 
)2(  سورة الشعراء: 214.

)1( 
}ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ{

)2( 
}ڇ  ڇ  ڇ  ڍ{

ُه َتعالى': أ- قاَل اللَّ

ْت َثالَثَة َأْعواٍم،  ا َواْسَتَمرَّ ْعَوُة ِسرٍّ َبَدَأِت الدَّ
ْعَوِة َحتَّى ذاَع َصْيُتَها  سوُل -�- بِالدَّ ُثمَّ َجَهَر الرَّ

َواْنَتَشر.
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فا: ِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َلّما َجَمَع ُقَرْيًشا ِعْنَد الصَّ ب-  َوِمْن َحديِث َرسوِل اللَّ

سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- بِإِْنزالِِه لِسوَرِة اْلَمَسِد: ِه َتعالى' َعِن الرَّ جـ- ِدفاُع اللَّ

)1( صحيح البخاري   كتاب: التفسير سورة الشعراء باب: }ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ{. 
)2( سورة المسد كاملة.

} ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   { )2(

قاَل َتعالى': 

َحْيُث قاَل -ملسو هيلع هللا ىلص- َلُهْم:
» فإنِّي َنذيرٌ َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعذاٍب َشدْيٍد« )1(.

ُه َتعالى َعْن َنبيِّنا  داَفَع اللَّ

ٍد -�- ِعْنَدما َتطاَوَل َعَلْيِه َأبو َلَهٍب. ُمَحمَّ
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1- َبَعَد ُمروِر َثالِث َسَنواٍت زاَد َعَدُد اْلُمْسِلمْيَن اْلَوائِل.

ِه َتعالى'. ْعَوِة بَِأْمِر اللَّ سوُل -ملسو هيلع هللا ىلص- بِالدَّ 2- َجَهَر الرَّ

سوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- ِمْن َأبي َلَهٍب ِعْنَدما َأنَزَل سوَرَة اْلَمَسِد. ُه َتعالى' لِلرَّ 3- اِْنَتَقَم اللَّ

ْعَوُة إِلى اْلَخْيِر. ْرِس: الدَّ 4- قيَمُة الدَّ

لوكيَُّة:    أ  - ............................................... 5- َمظاِهُرها السُّ

         ب - ...............................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ُد َمَع ُزَمالئي في اْلَفْصِل سورَة اْلَمَسِد كاِمَلًة بَِصْوٍت َجميٍل. ُأَردِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: ْرديِد َمهاَرُة  التَّ
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ا َيأتي: حْيَحِة لُِكلٍّ ِممَّ ْكِمَلِة الصَّ ا َتْحَت التَّ 1- َضْع َخّطً

 ُيشيُر إِلى بِداَيِة:
أ - َقْوُلُه َتعالى: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ{)1(

ْعَوِة اْلَجْهِريَِّة.ُنزوِل اْلُقْرآِن. ريَِّة.الدَّ ْعَوِة السِّ الدَّ

فا بِجواِر:  ب- َيَقُع َجَبُل الصَّ

 

حيِح، باِدًئا بِاْلَقَْدِم: ْقِم الصَّ 2- َرتِّْب ما َيْأتي بكتاَبِة الرَّ

ا. ْسالِم ِسّرً ْعَوُة إِلى اإْلِ (  الدَّ  (

فا.  سوُلملسو هيلع هللا ىلص ُقَرْيًشا ِعْنَد الصَّ (   َجَمَع الرَّ  (

(   ُنزوُل َقْولِِه َتعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڍ{ )2(.  (

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

)1( سورة الحجر: 94. 
)2(  سورة الشعراء: 214.
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3- َأْكِمِل اْلُجَمَل الْتَِيَة باْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة ِمّما َبْيَن اْلَقوَسْيِن ِمْن َكِلماٍت:

)َشجاَعتِِه - َحَسٍن - طاَعتِِه- اْلَخْيِر - َأبْي َلَهٍب (

َتعالى  ِه  َعَلى.................للَّ َيدلُّ  ْعَوِة  بِالدَّ -ملسو هيلع هللا ىلص-  سوِل  الرَّ أ     -  َجْهُر 

و...............

إِلــــــى.................  َفَيْدعو  -ملسو هيلع هللا ىلص-  سوِل  بالرَّ َيْقَتدي  ب -  اْلُمْسِلُم 

بأِْسلوٍب..............

ا َعلى.................. ُه َتعالى ُسوَرَة اْلَمَسِد َرّدً جـ - َأْنَزَل اللَّ
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َتْمهيٌد:

ُف َمْعنى  اْلَكَرِم:  1 أََتَعرَّ
: يِق  دِّ ةٌ َعْن َكَرِم َأبي َبْكٍر الصِّ ِقصَّ

َة، بَِمْعنى  يُق َيْعتُِق َعلى اإلِْسالِم في َمكَّ دِّ : كاَن َأبو َبْكٍر الصِّ بيِر  ِه بُِن الزُّ َيقوُل َعْبُداللَّ
ُجُل، َأو الَمْرَأُة اْشَتراُه ِمْن صاِحبِه َوَأْعَتَقُه. ُه إِذا َأْسَلَم الرَّ َأنَّ

ُأناًسا ِضعاًفا،  َتْعتُِق  َأراَك  ُبَنيَّ  َأْي  َأبوُه:  َأْسَلْمَن، َفقاَل  إِذا  َيْعتُِق الَعجائَِز َوالنِّساَء  َفكاَن 
 جْلًدا َيقوموَن َمَعَك َوَيْمَنعوَنَك َوَيْدَفعوَن َعْنَك؟

ْ

َفَلْو َأنََّك َتْعتُِق ِرجاال
- في حاَجٍة إِلى ذلَِك؛ ِلَنَّ َقبيَلَتُه َقبيَلَة َتيم كاَنْت َضعيَفًة  يُق - دِّ َوَقْد َكاَن َأبو َبْكٍر الصِّ

ِه. : َأي َأَبِت َأنا ُأريُد ما ِعْنَد اللَّ يُق  دِّ َوَصغيَرًة. َفقاَل َأبو َبكٍر الصِّ
ِه َتعالى: َفَنَزَل فيه َقْوُل اللَّ

)1(  سورة الليل: 11-5.

ے   ے    ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   }ہ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې{ )1(

ْرُس الّسابُع اْلَكَرُم َطْبُعناالدَّ
اِْعَتْدنا َعلى َتْوزيِع ُجْزٍء

ًة  ِمْن َأْلباِن َمْزَرَعتِنا َعلى جيرانِنا، َوخاصَّ
لِجاَرتِنا اْلَعجوز.

اْلَكَرُم ُهَو: اْلَبْذُل َواْلَعطاُء َعْن 
طيِب َنْفٍس.
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أ -   ُأَبيُِّن َوْزَن اْلَكَرِم ِمَن اْلُبْخِل بِِكتاَبِة اْلَكِلَمَتْيِن في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب. 

ِد النَّشيَد: ) تاُج الُمْسِلم(. ب- َهّيا ُنَردِّ  

ـــــْدُق تــــــاُج الـــُمـــْســـِلـــِم ـــــصِّ ــــِمال ــــَكــــلُّ ــــِل والــــتَّ ــــْع ــــِف ــــي ال ف
ـــــَورى ــــُر ال ــــِه َخــــْي ـــــــى ب ــــيَأْوص ــــم ــــلِّ ــــَع ـــــــٌد ُم ـــــــمَّ ـــــــَح ُم
ـــي ـــت ـــاَن ــــ ــــي أم ــــق ــــُل ــــــــْن ُخ ـــيِم ـــم ـــَن ـــْغ ــــــكــــــوُن َم بِــــهــــا َي
أْنـــَتـــمـــيوِمــــــــــْن ِطــــبــــاعــــي َكـــــــــَرمٌ ال  ال  ــــْخــــِل  لــــلــــُب
ـــســـي ـــَب ـــْل ـــَم ــــِموِمــــْنــــَهــــجــــي ب َتــــْوجــــيــــُه ِديــــنــــي الــــَقــــيِّ

ـــــبـــــاِس ســـاتـــرٌ ــــِمَخــــــْيــــــُر الـــــلِّ ــــِل ــــْس ــــُم ــــل وِزيـــــــــَنـــــــــةٌ ل

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة التَّمييِز 

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

.........

.........
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ِة َكَرِم َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- َمَع ُضيوِفِه اْلَمالئَِكِة،  أَْسَتِمُع ِمْن ُمَعلِّمي لِقصَّ

الَّ َعلى َكَرِم َسيِِّدنا إِْبراهيَم �.  َوأَْكُتُب في ُجْمَلٍة ُمفيَدةٍ اْلَمْظَهَر الدَّ
 ]........................................................[

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة االْستِماع

ُه ُر اللَّ ُيَيسِّ
 َأْمَرُه

ُه ُيْخِلُف اللَّ
َعَلْيِه َخْيًرا

َتْدعو َلُه اْلَمالئَِكُة
َة َوَيْدُخُل اْلَجنَّ

ُد َثَمراِت اْلَكَرِم. 3  ُأَعدِّ

قاَل َتعالى: �ی   ی  ی  ی  جئ  حئ� )1(.

َأْسَتْنتِـُج ِمَن اآلَيِة الّسابَِقِة َثَمَرًة ِمْن َثَمراِت اْلَكَرِم َوأْكُتُبها.

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

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

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َمهاَرُة االْستِْنتاِج َوالتَّْحليِل

)1( سورة سبأ: 39.



 152 

1- اْلَكَرُم ِمْن َأْشَرِف اْلَْخالِق.

ُم َلُه اْلُمساَعَدَة. 2- ِمْن َمظاِهِر اْلَكَرِم َأْن َتْبَتِسَم في َوْجِه َمْن ُتَقدِّ

3- ِمْن َثَمراِت اْلَكَرِم ُدعاُء اْلَمالئَِكِة َلُه، َوُدخوُل اْلَجنَِّة.

4- اْلَكَرُم ِمْن ِشَيِم َأْهِل اْلُكَوْيِت.

ْرِس: اْلَكَرُم. 5- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ   - ............................................. لوكيَّ 6- َمظاِهُرها السُّ

              ب - .............................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ا َيأتي: 1-َأِجْب َعمَّ

ْد َثالَثًة ِمْن َمظاِهِر اْلَكَرِم. أ - َعدِّ
.........................................................................

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

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

ُجَلْيِن ُتِحبُّ َأْن َتكوَن؟ َولِماذا؟ اْلَكريِم َأم اْلَبخيِل. ب- َأيَّ الرَّ

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

جـ- ما َرْأُيَك فيَمْن َيْعَبُس في َوْجِه ُضيوِفِه َوجيرانِِه؟
.........................................................................

َرِة َعِن اْلَكَرِم فيما َيْأتي: 2 -   َضْع دائَِرًة َحْوَل الّصوَرِة اْلُمَعبِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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ْل َكِلَمَة اْلَجنَِّة، ُثمَّ ِصْلها بِاْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة َلها: 3- َظلِّ

ُه َتعالى اْلَكريُم ُيْدِخُلُه  اللَّ

ُه َتعالى اْلَبخيُل ُيْدِخُلُه اللَّ

ُه َتعالى ُر ُيْدِخُلُه اللَّ اْلُمَبذِّ

حيَحِة، َوَعالَمَة )✘( ُمقابَِل اْلِعباَرِة َغْيِر  4-  َضْع َعالَمَة )✔( ُمقابَِل اْلِعباَرِة الصَّ

حيَحِة فيما َيْأتي: الصَّ

)  ( أ     - اْلُمْسِلُم اْلَكريُم َتْدعو َلُه اْلَمالئَِكُة.    

 )  ( ب - اْلُمْسِلُم اْلَبخيُل َتْدعو َلُه اْلَمالئَِكُة.    

)  ( رٌ.   ُه ُمَبذِّ َـّ ن جـ - النَّاُس َيْكَرهوَن اْلُمْسِلَم اْلَكريَم ِلَ

َة اْلَجنَّ
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ْد َمكاَن َبْدِء ِرساَلِة َسيِِّدنا إِْبراهيَم -�- ثانًيا: َحدِّ
َة َعلى َمكاِن َقْوِمِه: ائَِرَة الّدالَّ ِل الدَّ َوَظلِّ
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اِر إِلى َبْرٍد َوَسالٍم -   ُرَحراَرِة النَّ ِه - َتغيُّ ُحُف - َخليُل اللَّ الصُّ

ُه َونِْعَم اْلَوكيُل- َرْفُع َقواِعِد اْلَبْيِت اْلَحراِم. َحْسُبنا اللَّ

َة بِما ُيناِسُبها  ْهنيَّ ثالًِثا: َأْكِمِل اْلَخريَطَة الذِّ
ِمَن اْلَمفاتْيِح اْلَكالميَِّة:

َسيُِّدنا إِْبراهيُم �

ُحْسُن َتَوّكِلِه بَِقْولِِهِمْن َأْعمالِِه َوَمناِقبِِه

ِكتاُبُهَلَقُبُه ُمْعِجَزُتُه



ِدنا إِْبراِهْيَم �:   1 - ِمْن ُمْعِجزاِت َسيِّ

2 - ِمْن َأْلقاِب َسيِِّدنا إِْبراهيَم �:

ِه َشْيُخ اْلُمْرَسليَنَخاَتُم الْنبِياِءَخِليُل اللَّ

3 - َرْفُع َقواِعِد اْلَبْيِت اْلَحراِم ِمْن َأْعماِل َسيِِّدنا:

ٍد �إِْبراهيَم �ُنْوٍح � ُمَحمَّ

الِة في:   ِه َتعالى� َأداُء الصَّ 4- ِمْن َأَحبِّ اْلَْعماِل إِلى اللَّ
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ْط َحْوَل الّصوَرِة َأْو اْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة لْلِعباراِت الْتَِيِة: : َحوِّ رابِعاً



    
ِه ِمْن ِرضا: 5- ِرضا اللَّ

6 - ِمْن ُدعائِنا لُِشَهداِء اْلُكْويِت اْلَبْراِر ولُشَهداِء اْلُمْسِلميَن:

ُهمَّ  اللَّ
ْلُهْم اْرَحْمُهْم َوَتَقبَّ

ُهمَّ  اللَّ
ْتُهْم واْهِدِهْم َثبِّ

ُهمَّ  اللَّ
ِزْدُهْم ُتقًى َوَصالًحا

7 - َأَقلُّ َعَدٍد لَِصالِة اْلَجماَعِة:

ماِم الَّذي ُيْؤَتمُّ بِِه لَصالِة اِْلَجماَعِة َأْن َيكوَن: 8- َشْرُط اْلِ

ْكَثَر ِعْلًما ْكَبَر ِسّناً َواْلَ ْقوى َبَدًنااْلَْصَغَر ِسّناًاْلَ اْلَ

حاَبِة أموَر دينِِهْم فيها هي داُر: ْعَوَة َوَتْعليَم الصَّ بِيُّ -ملسو هيلع هللا ىلص- الدَّ اُر الَّتي َبَدَأ النَّ 9- الدَّ
 

ْدَوِة ْرَقِمالنَّ اْلَمْرَوِة اْلَ
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ِه: 10- َأَحبُّ اْلَْعماِل الّصالَِحِة إِلى اللَّ

اْلَقليَلُةاْلَقليَلُة الّدائَِمُةاْلَكثيَرُة اْلُمْنَقِطَعُة

َة بـ:  ريَّ ْعَوَة السِّ سوُل الدَّ 11-َبَدَأ الرَّ

ْهِل َواْلَقاِرِب التُّّجاِر ِكباِر ُقَرْيٍشاْلَ
    

ريَِّة: سوِل -�- السِّ ُم ِمْن َدْعَوِة الرَّ 12- َنَتَعلَّ
 

ْبَر َقِة اْلِحْكَمَة َوالصَّ ْعَوِةاْلَخْوَف َوَعَدَم الثِّ َف َعِن الدَّ َوقُّ التَّ

ُمنا: فا ِلَْهِل ُقَرْيٍش َجميعاً ُيَعلِّ ْعَوةِ َعلى َجَبِل الصَّ سوِل -�- بِالدَّ 13- َجْهُر الرَّ
 

ْلَم َواْلَعداوَةاْلِْمتِثاَل َوالّطاَعَة َة َواْلَبْطَش الظُّ اْلُقوَّ

ِه َتعالى َعلى: 14- َنَزَلْت سوَرُة اْلَمَسِد َرّداً ِمْن اللَّ

ِلِب َأبي َلَهٍب َأبي طالٍبَعْبِداْلُمطَّ



ُه اْلِجهاَد في َسبيِلِه: 1-َشَرَع اللَّ

2-ِمَن اْلَْعماِل الّصالَِحِة: 
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ِل اْلِعبارَة َأو الّصوَرَة َغْيَر اْلُمناِسَبِة لْلُجَمِل الْتَِيِة: خاِمًسا: َظلِّ

الّله أكبر
الّله أكبر

داِء اْلِعباداِتلِِزياَدِة اْلماِللَِردِّ اْلُعْدواِن ِلَ لُِنْصَرِة اْلَحقِّ 
َواْلَمْظلوِم
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ُه: 3-ِمَن اْلَْعماِل الَّتي ُنداِوُم َعَلْيها َوُيِحبُّها اللَّ

           

ُف َعْن َصالِة اْلَجماَعِة: ْعذاِر الَّتي ُيباُح فيها التََّخلُّ 4-ِمَن اْلَ

            



] ....................[ بِيِّ �  13 عاًما.  ُة لِلنَّ ريَّ ْعَوُة السِّ ِت الدَّ 1- اْسَتَمرَّ

ْرَقِم  100. ].... [ سوِل � في داِر اْلَ 2- َبَلَغ َعَدُد اْلُمْسِلميَن الَّذيَن اْسَتجابوا لَِدْعَوِة الرَّ

َكًة بِِعباَدِة الّناِر.                                ].................... [ 3- كاَنْت ُقَرْيٌش ُمَتَمسِّ

ْرَقِم.          ].................... [ َ

ْ

ْرَقُم بُن َأبي ال َ

ْ

جاِل ال ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن الرِّ 4- َأوَّ

نا َسْوَدُة بِْنُت َزْمَعَة.         ].................... [ ُل َمْن َأْسَلَمْت ِمَن النِّساِء ُأمُّ 5- َأوَّ

ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلِفتياِن َجْعَفُر بُن َأبي طالٍِب.             ]..................... [ 6- َأوَّ

ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلَموالي َعِليُّ بُن َأبي طالٍِب.           ]..................... [ 7- َأوَّ

ْدَوِة. ]................ [ حاَبِة ُأموَر دينِِهم في داِر النَّ ْعَوِة َوَتْعليِم الصَّ بِيُّ � بِالدَّ 8- َبَدَأ النَّ

ْرَقِم َقريَبًة ِمْن َجَبِل اْلَمْرَوِة.          ]........................... [ 9-كاَنْت داُر اْلَ
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: ْح ما َتْحَتُه َخطٌّ ساِدًسا: َصحِّ
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اْلَمْجموَعة )ب(اْلَمْجموَعة)أ(
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ﴿ َتعالى:  ق��اَل 
گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ڻ  ڻ ﴾

في   | النبيِّ  إِْيجابيَّة 
َدْعوِة  لِْب��اِغ  ِك  التَّحرُّ

الّلِه للّناِس َجْهًرا.

فا  الصَّ َعلى  َيْوٍم  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  َصِعَد 

َع��ذاٍب  َي��َدْي  َبْيَن  َلُكْم  َنذيرٌ  »إِّن��ي  َف��ق��اَل: 

َشديٍد«.

ْاأَلْم����������ُر بِ���اْل���َج���ْه���ِر 
ْعَوِة. بِالدَّ

ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ﴿ٺ   َت��ع��ال��ى:  َق���اَل 
ٿ  ٿ﴾

ِدنا  َسيِّ َع��ْن  ِه  اللَّ ِدف��اُع 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُمَحمَّ

اْلَمْجموَعة )ب(اْلَمْجموَعة)أ(
ِة ريَّ ْعَوِة السِّ سوِل في الدَّ ْعَوِة.ِمْن ِصفاِت الرَّ جاَعُة َوْاأَلماَنُة بَِتْبليِغ الدَّ الشَّ

ِة ْعَوِة اْلَجْهِريَّ سِوِل في الدَّ  اْلِحْكَمِة َوُحْسِن التَّْخطيِط.ِمْن ِصفاِت الرَّ

َجَبِل  ِم��ْن  اْلقريَبِة  ْاأَلْرَق���ِم  داِر  اْختياُر 

فا َيُدلُّ َعلى الصَّ
ْعَوِة. ْبُر والتَّدُرُج في الدَّ الصَّ

:ِصل اْلَمْجموَعَة )أ( بَِما ُيناِسُبَها ِمَن اْلَمْجمْوَعِة )ب( سابعاً



  

َوُزَمللاُؤَك  اْلَمْدَرَسِة  َوحللاِرُس  ِة  ْساميَّ اْلِ ْربَِيِة  التَّ ُم  ُمَعلِّ اِة  لِلصَّ َحَضَر  1-  إِذا 
بِاْلَفْصِل، َفإِنَّ اِلماَم الَّذي ُيْؤَتمُّ بِِه ُهَو........

ُف َعْن َصاِة اْلَجماَعِة ِمْن ِخاِل  ْعذاِر الَّذين ُيباُح َلُهم التََّخلُّ 2-  اْكُتْب َأْصحاَب اْلَ
َوِر الْتَِيِة: الصُّ

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

َفَأْسَلَم  للحللاَبللِة،  الللصَّ ِمللَن  اْلللَعللديللِد  بِللَدْعللَوِة  يللُق -›-  للدِّ الللصِّ َبللْكللٍر  َأبللو  3-  قللاَم 
ِمْنُهْم:.............. و..................

4- اْلَكَرُم هو اْلَبْذُل و................  َعْن طيِب..................

5- اْلُبْخُل هو.............. اْلماِل َوَجْمِعِه  َوَعَدِم................

6-  ِمْن َثمراِت اْلَكَرِم: ُدعاُء الل......... َلُه، َوُدخوُل..........، َوُيْخِلُف َعَلْيِه 
ُر َلُه............. بل.........، َوُيَيسِّ
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الَِيَة بِما ُيناِسُبها: ثاِمًنا: َأْكِمِل  اْلِعباراِت التَّ
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