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المقدمـــة.

الكفايات العامة والخاصة للصف الثالث.

رسالة إلى ولي األمر.

مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.

هيا بنا نردد األناشيد.

ِه ُهداةٌ لِْلعاَلميَن َوأَْصحاُب َرسولي ُدعاةٌ َميامين. الوحدة الثالثة: ُرُسُل اللَّ

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثالثة.

َمجاُل  اْلَعقيَدِة: موسى � كليم الّله تعالى�.
ريِف: َصديقي وَأثرُه في ديني وُخلقي. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: أصّلي صالَة اْلُجمعِة.

َمجاُل اْلِفْقِه: أصّلي صالَة اْلعيِد.

عوِة. ٍد � وصحاَبتِه في سبيِل الدَّ يَرِة:  تضحيُة َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

ٍد � على اْلمحِن. يَرِة: ثباُت َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

ْهِذْيِب: لباسي سترٌ وزينةٌ. َمجاُل التَّ

الَِثِة. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الثَّ ُأَقيِّ
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الوحدة الرابعة: ُرُسُلنا َدَعوا لِلتَّوحيِد، َوبَِأْخالِقِهْم َوطاَعتِِهْم َنْسَتقيُم

م اكتسابه في الوحدِة الرابعِة. ما يتوقُع من المتعلِّ

ِه تعالى�. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : عيسى �كلمُة اللَّ
ِه. ُم كتاَب اللَّ ريِف: َأتعلَّ َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه:  أصوُم شهَر رمضاَن.

ه تعالى�. َمجاُل اْلِفْقِه: َأصوُم تطّوًعا للَّ

سوِل � إلى الّطائِف. يَرِة: خروُج الرَّ َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: آداُب زيَنتي.

ابَعِة. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الرَّ ُأَقيِّ

المراجُع.
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1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محددة في السلوك اليومي:

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

 1-1 
اللللتلللعلللبللليلللر عللللن تللعلللللقلله 

بللالللجللوانللب األسللاسلليللة في 
حسب  اإلسالمية  العقيدة 

قدراته الشخصية.

 1-2 
تلللحلللديلللد أثلللللر األركللللللان 

والللللمللللبللللادئ اإلسلللالمللليلللة  
فللللللي ملللحللليلللط األفلللللللللراد 

والجماعات.

  2-1 
ملللملللارسلللة سلللللوكلليللات 

مستوحاة  متنوعة  أخالقية 
بالتعاون  النبوية  السنة  من 

مع اآلخرين.

  2-2 
التجاوب الفعال بمشاركة 

مللحلليللطلله الللمللجللتللمللعللي في 
األحلللللداث والللمللنللاسللبللات 
بالتعاون  الوطنية  اإلسالمية 

مع اآلخرين .

  3-1
االلللللللتللللللزام بلللملللملللارسلللة 

واألخالقيات  السلوكيات 
اإلسللللالملللليللللة فللللي حلليللاتلله 

اليومية.

  3-2
االهلللتلللملللام بللالللعللبللادات 

والمناسبات  واألحللللداث 
معها  والللتللفللاعللل  الللوطللنلليللة 

ملتزًما بهويته اإلسالمية.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

مجال االتجاهات

 12 

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

 1-3 
احلللتلللرام  قلليللمللة  إدراك  

الللللفللللروقللللات بللليلللن أفلللللراد 
المجتمع.

  2-3 
ملللملللارسلللة مللسللئللوللليللاتلله 

المحددة داخل المجموعة 
بالتعاون  إليها  ينتمي  التي 

مع اآلخرين.

  3-3
االنللتللمللاء  روح  تللعللزيللز 

العمل  فللي  الجماعة  إلللى 
الجماعي.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق

 13 
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ا  يهدف المنهج الكويتي الوطني القائم على الكفايات إلى تربية الفرد، ليصبح مواطًنا كويتيَّ
صالًحا، يتميز بقدراته المتعددة التي تساعده على التعلم واالندماج بشكل فّعال في المجتمع 

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

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

للمواطن المسلم الكويتي.    

ق تدريس مادة التربية اإلسالمية للمتعلمني ما يأتي : ويحقِّ
القرآن  من  الدليل  على  المبنية  واألحكام  اإلسالمية  والتشريعات  العقيدة  مفهوم  1- ترسيخ 

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

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

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

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

رسالة إلى ولي األمر:

 14 

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

المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.

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

لبناء شخصية المتعلم.

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

خارجها، شريطة أن يظل تحت إشرافها .
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 الالصفية والفعاليات.
تتنوع األنشطة إلى نوعين: 

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

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

األقران والتعامل مع اآلخرين... (.

مفاتيح الكتاب:
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ملحوظة: أخي ولي األمر، التقييم البنائي ألبنائنا المتعلمين ال يعني قياس المهارة أثناء تأدية 
األنشطة الواردة في الكتاب فقط، وإنما يقيسها المعلم أثناء تفاعل المتعلمين معه داخل الفصل 

وخارجه.

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

زمالئه باالتفاق مع المعلم .

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

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

المعلم  ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية.

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

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

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

خاللها يتم تقييم أدائهم.

 16 

 10-  ُأَقيُِّم َمْعلوماتي:
لمحتوى  المتعلمين  ألبنائنا  الشاملة  األسئلة  بعض  وضعت  دراسية  وح��دة  كل  نهاية  في 
الدروس في الوحدة، ومن خاللها نتأكد  من مدى اكتساب المتعلمين لمضمون كفايات التربية 

اإلسالمية.
11- اإلثراء اللغوي:

معلومات إضافية تثري المتعلم وال يطالب بها في التقييم.
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ِه َعبُد اللَّ

ِمْن  اِسَعِة  التَّ في  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتِيٌّ  ِطْفٌل 
ِة  ٌك بِِقَيِمِه اْلِْسالِميَّ ُعْمرِه، ُيِحبُّ ِديَنَه، ُمتَمسِّ
اْلَجميَلِة، ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيْشُعُر بِاالْنتِماِء َلُه، 
ِصَلِة  َعلى  َوَيْحِرُص  َفُيطيُعُهما  بِوالَِدْيِه  َبارٌّ 
ُكَرَة  ًة  َخاصَّ ياَضَة،  الرِّ َوُيِحبُّ  َأْرح��اِم��ِه، 

اْلَقَدِم، َيْلَعُبها َمَع َأْبناِء اْلجيراِن.

َمْرَيُم

ِمْن  اِمَنِة  الثَّ في  ُمْسِلَمةٌ  ةٌ  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلةٌ 
َتْحَتِرم  ُهما،  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعْمِرها، 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.
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ِه أمُّ َعبِد اللَّ

ةٌ ُمْسِلَمةٌ، ُتحاِفُظ َعلى َب�ْيتِها،  ُأمٌّ ُكَوْيتِيَّ
، َواْلَحناَن، َتْحِرُص  ْسَرتِها اْلُحبَّ ِلُ ر  َوُتَوفِّ
اْلَخْيِر،  َأْعماِل  في  ُع  َتَتَطوَّ إِْسعاِدها،  َعلى 

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

ِه أبو َعبِد اللَّ
َلَديِه  َوَطَنُه،  ُيِحبُّ  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتيٌّ  َأٌب 
ِه   َنةٌ ِمْن َزْوَجتِِه ُأمِّ َعْبِد اللَّ ُأْسَرةٌ َصغيَرةٌ، ُمَكوَّ
ُيساِعُد  اْلَخْيَر،  ُيِحبُّ  َوَمرَيَم،  ِه  اللَّ َوَعْبِد 
اآلَخريَن، َيَتواَصُل َمَع جيرانِِه، ُيَربيِّ َأْبناَءُه 
َصْيِد  في  ِهواَيَتُه  َوُيماِرُس  صالَِحًة،  َتْربَِيًة 
اْلَبْحِر  َسَرطاِن  َوَصْيِد  )اْلَحداِق(  َمِك  السَّ

)الُقْبُقِب(.
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شعر: مشاري الموسى

َمجاُل اْلَعقيَدِة
ُعْنواُن اْلقصيَدِة: ُهْم َخْيُر الَبَشِر

��ِه ُه���ْم َخ��ْي��ُر ال��َب��َش��ْر ���غ�������وَن م����ا َن����َه����ى وم�����ا َأَم������ْرُه���ْم أْن��بِ��ي��اُء ال��لَّ ُ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 السَّ في  الساِطعاِت  النُّجوِم  فاْءِمْثُل  والصَّ ال��َع��ط��اِء  ُح��بُّ  َق��ْل��بِ��ِه��ْم  ف��ي 
ث����ابِ����َت����ٍة ص�����������اِدَق�����ٍة وُم�����ْن�����َج�����َزْةُك�����لُّ َن����بِ����يٍّ َق�����ْد َأَت������ى ب���ُم���ْع���ِج���َزْة
َوْه�����َو موسى ���ِه  ال���لَّ َك��ل��ي�����ُم  ال��م��س��ي��ُح عيسىِم��ْن��ُه��ْم  َب���ْع���ِدِه ج����اَء  ِم����ْن 
����ْد ����ن����ا ُم����َح����مَّ ْدخ����اَت����ُم����ُه����ْم َن����بِ����يُّ ����������ِه ُم�����َس�����دَّ ����ُه����ْم ِم������ْن َربِّ وُك����لُّ

ريِف َمجاُل اْلَحديِث الشَّ
َرر ُعْنواُن اْلقصيَدِة: َوصايا كالدُّ

َرْر ك��ال�����دُّ وال��َوص�����اي��ا  ال��َم��ع��ان��ي  ظ����اِه����رةٌ ب����َق����ْولِ����ِه َخ����ْي����ِر ال���َب���َش���ْرإنَّ 
ِه وم����ا َظ���َه���ْراْخ���َت���ْر َص��دي��ًق��ا ال ُي����َرى ِم��ْن��ُه َض���َرْر وص���الِ���ًح���ا ف���ي ِس�������رِّ
َشْر ُك��لَّ  وجانِْب  الَخْيِر  على  َمْرواِظ��ْب  الثَّ وَت��ْق��ِط��ف  أْج���ٍر  على  َت��ْح��ُص��ْل 
�����ي َخ���ْي���ُر م���ا َق���ْل���ٌب َذَك����ْر َأَم��ْر ق�����رآُن ربِّ وم��ا  َنهى  َق��ْد  م��ا  ف��اْح��ِرْص على 
الَحَجْر ِمْثَل  َتُكْن  ال  َخ��ْي��رٌ،  ْف��ُق  ��ح��اِب ف��ي��ِه َن��ْف��ٌع وَم��َط��ْروال��رِّ ُك���ْن ك��ال��سَّ
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الدروس:
ُرُسُل الّلِه ُهداةٌ لِْلعاَلميَن َوَأْصحاُب َرسولي ُدعاةٌ َميامْين
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ِه َتعالى�. َمجاُل  اْلَعقيَدِة: موسى � َكليُم اللَّ

ريِف: َصديقي َوَأَثُرُه في ديني وُخُلقي. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: ُأَصّلي َصالَة اْلُجُمَعِة.

َمجاُل اْلِفْقِه: ُأَصّلي َصالَة اْلعيِد.

ْعوِة. ٍد � وصحاَبتِِه في سبيِل الدَّ يَرِة: َتْضِحَيُة َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

ٍد � على اْلِمَحِن. يَرِة: ثباُت َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: لِباسي َسْترٌ َوزيَنةٌ.

الَِثِة. ُم َمْعلوماتي لِْلِوْحَدِة الثَّ ُأَقيِّ

 22 

أواًل: الكفايات املتوقع اكتسابها:-

املعارف
• نشأ نبينا موسى � في قصرفرعون.

• أرسل نبينا موسى � إلى بني إسرائيل.
• التوراة كتاب سيدنا موسى �.

واآلخرة. الدنيا  في  صاحبه  ُيْسِعُد  الذي  الصالح  • الصديق 
• صالة الجمعة واجبة وُتْغني عن صالة الظهر.

• صالة العيد سنة مؤكدة.
• لصالة الجمعة والعيد أحكام وآداب البد من معرفتها.

- في سبيل الدعوة  � وصحابته – ه  اللَّ رسول  •  ضّحى 
لإلسالم.

ه � والمسلمين على حصار  المشركين لهم  •  صبر رسول اللَّ
في شعب بني طالب.

تعالى�.  ه  اللَّ نعم  من  عظيمة  نعمة  • اللباس 
بها. االلتزام  يجب  وآداب  أحكام  • للباس 

دون  ال��ّرج��ال  على  والحرير  ال��ّذه��ب  ُل��ْب��َس  اإلِس���الم  •  ح��ّرم 
النساء.

املهارات
• إتقان قراءة اآليات واألحاديث الشريفة .    
الش��رعية  النص��وص  وتردي��د  •  حف��ظ 

واألذكار واألدعية المأثورة .
• المناقشة واالستدالل بالنصوص الشرعية. 

والمفاهيم. الحقائق  • استخالص 
ذهنية. خرائط  • تصميم 

• تطبيق الدروس التربوية في الحياة اليومية.

• تطبيق األدب في طلب العلم ومدارسته.
اللغوية. والطالقة  • التعبير 

• البحث عن معلومة من المصادر المتنوعة.
•  االس��تماع للقص��ص واس��تنتاج الفائ��دة 

والعبر.
• التأدب بأدب النبوة والتخلق بأخالقها.

والمناقشة. والحوار  • اإللقاء 
اليومي. • التخطيط 

بالرسم. • التعبير 
اإلبداعي. • التفكير 

للصالة.  العملي  • التطبيق 
المتنوعة.  البحث  بوسائل  • البحث 

المشكالت. • حل 
  • التعاون مع محيطه.

  القيم 
واالجتاهات

• تحّدي الباطل 
����ح����ب����ة  •  ال����صُّ

الصالحة.
•  ح�������بُّ ص����الة 

الجمعة. 
• حبُّ العيد. 

• الّتضحية.
• َسْتُر العورِة.

  2
1

3

1.2 حتديد أثر األركان واملبادئ اإلسالمية في محيط األفراد واجلماعات.
3.2 االهتمام بالعبادات واألحداث واملناسبات الوطنية والتفاعل معها ملتزًما بهويته اإلسالمية.

1.3  إدراك قيمة احترام الفروقات بني أفراد املجتمع.
2.3   ممارسة مسئولياته احملددة داخل املجموعة التي ينتمي إليها بالتعاون مع اآلخرين.

3.3  تعزيز روح االنتماء إلى اجلماعة في العمل اجلماعي.

2.1 ممارسة سلوكيات أخالقية متنوعة مستوحاة من السنة النبوية بالتعاون مع اآلخرين.

ثانيًا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتسابها:-

ِم اْكتِساُبُه في اْلوْحَدِة الّثالَِثِة ُع من اْلُمَتَعلِّ ما ُيَتَوقَّ
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ُل     ْرُس اأَلوَّ ِه َتعالى    الدَّ موسى �َكليُم اللَّ

التَّْمهيُد:

َشْيُخ اْلُمْرَسليَن 
نوٌح �

ْنبياِء  َأبو اأْلَ
إِْبراهيُم �

ِه  َكليُم اللَّ
موسى �

خاَتُم اْلُمْرَسليَن 
ٌد � ُمَحمَّ

ِه  َكِلَمُة اللَّ
عيسى �

ُه َتعالى َأْرَسَل اللَّ
 َأْنبياَء َوُرُساًل َكثيريَن، ُذِكَر ِمْنُهم في اْلُقرآِن َخْمَسةٌ َوِعْشروَن، 

سِل. هؤالء هم الَخْمَسةٌ من ُأولي اْلَعْزِم  من الرُّ
ِه موسى �. د أْسماَءُهم، ثمَّ ُنرّكُز على َكليِم اللَّ هيا ُنردِّ

 25 

ُف َنْشَأَة  موسى � في َبْيِت ِفْرعوَن. 1 َأتعرَّ

َقاَل َتَعالى':

)1( سورة القصص : 7.

َة سَأُقصُّ علْيُكْم يا َأْبنائي ِقصَّ
الُم الُة والسَّ نبيِّنا موسى َعَلْيِه الصَّ

ا َس��يوَلُد مْن َبني إِْس��رائيَل  َرأى ِفْرَع��وُن )مل��ُك مصَر( ُرْؤيا وُفّس��رْت َل��ُه بأنَّ َصبّيً
نا موس��ى  َر فرعوُن قتَل صبياِن بنِي إِْس��رائيَل، وَنبيُّ يكوُن َس��بًبا لِذهاِب ُمْلك��ِه، فقرَّ

ُه -تعالى- إلى ُأمِّ  � ُولِ��َد في َهذا اْلَوقِت، فأوحى اللَّ
موس��ى� بَأْن َتْجعَلُه في ُصْندوٍق وُتْلقَيُه في اْلَبحِر،  
لًة عليه، َفَأْلَقْت��ُه  في اْلَبحِر  فاْس��َتجابْت أَلْمِر َربِّه��ا ُمتوكِّ

َفَوَصَل إِلى بيِت ِفْرعوَن، فعاَش وَترْعَرَع في بيتِه.

ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ      ٺ      }ٺ  

)1( 
ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ{
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ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ      ٺ      }ٺ  

)1( 
ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ{
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َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ِث َمهارُة التََّحدُّ

ِة  ُف َسبَب َعدِم َقْتِل ِفْرَعوَن لموسى � وهو َصغيرٌ ِمْن ِخالِل َأْحداِث اْلِقصَّ َأتعرَّ

باْلَبحِث َعْنها في إِْحدى اْلَوسائِل الُمتاَحِة.
................................................................................

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

2 ُأناِقُش رِسالَة موسى � وُمْعِجزاتِِه.

هل َكُبَرموسى �  في 
َبْيِت ِفْرعوَن؟

�  مْن ِمْصَر َخوًفا مْن    َنعم ثمَّ َخَرَج موسى 
صالِ��ٍح،  َرُجٍل  اْبَنَة  َج  فتزوَّ َمْديَن،  إلى  ِفْرعوَن 
َر موسى � الّرجوَع إلى  مِن قرَّ ٍة من الزَّ وبعَد ُمدَّ

ِمْصَر.
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َنشاُط )2(:

ُنها: َأْبَحُث َمَع َأحِد َأْفراِد ُأْسَرتي َعِن اْلمعلوماِت اآلتيِة وُأَدوِّ
1- َسَبِب ُخروِج موسى � مْن مصَر ................................

2- ِمْهَنتِِه التي مارَسها في َمْديَن ........................................

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلَبْحِث

)1( سورة طه : 13-12.

إذًا هذا َأمرٌ من الّلِه َأْن َيْدعَو ِفْرَعوَن وَقوَمه  إلى تْوحيِد الّلِه َتعالى�.

ريَق فسِمَع            نعم وَبْيَنما كاَن موسى � مَع َأْهِلِه في َطريقِه إلى ِمصَر َضلَّ الطَّ

ماِء، قاَل َتعالى: }  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   نِداًء من السَّ

ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  { )1(  َوَأَمَره َأْن ُيْلقَي َعصاُه علىاْلرِض فاْنقَلبْت 
. ، وأْن ُيْدِخَل َيَدُه في َجْيبِِه َفَخَرَجْت َبْيضاَء  ًة  حيَّ

متي أنَّ موسى  - عليه السالم- عمَل عْنَد والِد َزْوجتِه 10 سنين، ثّم    سمعُت من ُمَعلِّ

عاَد إلى� ِمْصَر.
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3 ُأناِقُش ُأْسلوَب َدْعوِة موسى � لِفْرعوَن َوَقْوِمِه.

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

ِة مواَجَهِة موسى � لِِفْرعوَن ما َيْأتي : َأْسَتْنتِـُج مْن خالِل ِقصَّ

ِصفاِت فرعوَن: 1-......................     2-....................... 
)1( سورة النازعات : 24.

َبنو  فاْسَتجاَب  َوِرْفٍق،  بليٍن  التَّوحيِد  إلى  ْعوِة  بالدَّ  �   َبَدَأ موسى 
َة قائاْل:  بوبيَّ اْسَتْكبَر وتجبََّر، واّدعىالرُّ ِفْرعوَن  لَِدْعوتِه، لكن  إِْسرائيَل 
}ڃ  ڃ  چ  چ  چ  { )1(، َفَعَرَض موسى ُمْعِجَزَتُه على ِفْرعوَن، 
ٍة َعظيمٍة، وَأْدخَل يَدُه في َجْيبِه ثمَّ أْخَرَجها  لْت إلىَحيَّ َفأْلقى َعصاُه َفَتحوَّ

َبْيضاَء مْن َغْيِر ُسْوٍء.

جمٍع  يوِم  في   � موسى  وا  لَِيَتَحدُّ َسَحَرَتُه  وَدعا  ِفْرعوُن،  َفعانَد 
َل  ، وَتخيَّ َحَرِة َأْلَقوا ما بَأْيديِهم ِمْن ِحباٍل َوِعصيٍّ كبيٍر، وبِحيَلٍة من السَّ
لْت إلى ُثْعباٍن  الّناُس أنَّها َثعابيُن َتْسعى، فلّما َأْلقى موسى َعصاُه تحوَّ
به  قاَم  ما  بأنَّ  َفعِلموا  حرُة،  السَّ َرَمــوُه  ما  اْلَتهَمْت  َكبيٍر 
موسى � ما هو بسحٍر، وأّنُه رسوٌل ُمَؤيٌَّد مْن ِعْنِد الّلِه 
تعالى-   - ِه  للَّ َوَسَجدوا  بِه،  جاَء  بِما  َفـآَمنوا  -تعالى�- 
َدهم وَمْن َصّدقوا بموسى �. َدُهْم ِفْرعوُن وَهدَّ فتوعَّ
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4 َأْسَتْنتِـُج َتْأييَد الّلِه -تعالى�- وُنْصَرَتـُه لموسى � وَقْوِمه.

وماذا فَعَل ِفْرعوُن مَع موسى � وَمْن اّتبَعُه؟

لِكن  لْيًل،  بِه  آَمَن  َمْن  مَع  َيْخُرَج  بَِأْن     � إِلى موسى  َأْوحىالّلُه -تعالى�- 

ِفْرعوَن َأحسَّ بُِخروِجِهْم َفَتبَِعُهم َوُجنوَدُه حّتى وَصَل موسى وَبنو إِسرائيَل إِلى 

شاطِئ اْلَبحِر، فأْوحىالّلُه -تعالى�- إليِه بأْن َيْضِرَب اْلَبحَر بَِعصاُه فاْنَفَلَق اْلبحُر 

إلى اِْثَني َعَشَر طريًقا، َفَعبَر البحَر مع َقْوِمه بَِأماٍن، 

وجنوُدُه  ِفْرَعوُن  َط  توسَّ وِعْنَدما  ِفْرعوُن،  وَلِحَقُه 

البحَر اْنطبَق البحُر عليهم وُأْغِرقوا.
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ِد النَّشيَد  ) ُهْم َخْيُر الَبَشِر (: ب - َهّيا ُنَردِّ

الَبَشْر َخــْيــُر  ــْم  ُه ــِه  الــلَّ أْنــبـِـيــاُء  ــْم  ــــْرُه ـــَهـــى ومــــا َأَم ــوَن مـــا َن ـــ ــغ ــلِّ ــَب ُي

ــاِن ـــ ــســـ ـــْم لِــــَدْعــــوِة اإلْن ـــُه ـــَل ــاِنأْرَس ــمـــ ـــ ــِإي ــــوِر ول ــِر والــــّن ــْي ــَخ ــل لِ

ماْء فاْءِمْثُل النُّجوِم الّساِطعاِت في السَّ والصَّ الَعطاِء  ُحبُّ  َقْلبِِهْم  في 

ــَزْة ــِج ــْع ــُم ــــى ب ـــٍة صـــــــــاِدَقــــٍة وُمــــْنــــَجــــَزْةُكــــلُّ َنـــبِـــيٍّ َقــــْد َأَت ـــَت ـــابِ ث

موسى ـــَو  َوْه ــِه  الــلَّ َكليـُم  عيسىِمــْنــُهــْم  المسيُح  ــاَء  ج ــِدِه  ــْع َب ــْن  ِم

ـــْد ـــَحـــمَّ ـــنـــا ُم ـــيُّ ـــبِ ْدخـــاَتـــُمـــُهـــْم َن ـــــــِه ُمــــَســــدَّ ـــــْن َربِّ ـــُهـــْم ِم وُكـــلُّ

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )4(: َمهاَرُة الَبْحِث والتَّْلخيِص

أ- قاَل تعالى�: }  ڍ  ڌ  ڌ{ )1(.

َأْبَحُث عْن َمعنى اآليِة اْلَكريمِة مَع ُأْسَرتي، َوَأْكُتبه في جملٍة واحدٍة:
 ] ...................................................................... [

)1( سورة يونس:92.
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1- َنَشَأ موسى � في َقْصِر ِفْرعوَن.

حرُة بموسى ِعْنَدما َرَأوا اْلُمعجزاِت. 2- آمَن السَّ

3- َأْغَرَق الّلُه - تعالى� - ِفْرعوَن وُجنوَدُه في اْلَبْحِر.

ْرِس: تحّدي اْلباِطل. 4- قيَمُة الدَّ

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

             ب - ..............................................
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ِد النَّشيَد  ) ُهْم َخْيُر الَبَشِر (: ب - َهّيا ُنَردِّ

الَبَشْر َخــْيــُر  ــْم  ُه ــِه  الــلَّ أْنــبـِـيــاُء  ــْم  ــــْرُه ـــَهـــى ومــــا َأَم ــوَن مـــا َن ـــ ــغ ــلِّ ــَب ُي

ــاِن ـــ ــســـ ـــْم لِــــَدْعــــوِة اإلْن ـــُه ـــَل ــاِنأْرَس ــمـــ ـــ ــِإي ــــوِر ول ــِر والــــّن ــْي ــَخ ــل لِ

ماْء فاْءِمْثُل النُّجوِم الّساِطعاِت في السَّ والصَّ الَعطاِء  ُحبُّ  َقْلبِِهْم  في 

ــَزْة ــِج ــْع ــُم ــــى ب ـــٍة صـــــــــاِدَقــــٍة وُمــــْنــــَجــــَزْةُكــــلُّ َنـــبِـــيٍّ َقــــْد َأَت ـــَت ـــابِ ث

موسى ـــَو  َوْه ــِه  الــلَّ َكليـُم  عيسىِمــْنــُهــْم  المسيُح  ــاَء  ج ــِدِه  ــْع َب ــْن  ِم

ـــْد ـــَحـــمَّ ـــنـــا ُم ـــيُّ ـــبِ ْدخـــاَتـــُمـــُهـــْم َن ـــــــِه ُمــــَســــدَّ ـــــْن َربِّ ـــُهـــْم ِم وُكـــلُّ
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َمْلحوَظةٌَنشاُط )4(: َمهاَرُة الَبْحِث والتَّْلخيِص

أ- قاَل تعالى�: }  ڍ  ڌ  ڌ{ )1(.

َأْبَحُث عْن َمعنى اآليِة اْلَكريمِة مَع ُأْسَرتي، َوَأْكُتبه في جملٍة واحدٍة:
 ] ...................................................................... [

)1( سورة يونس:92.
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1- َنَشَأ موسى � في َقْصِر ِفْرعوَن.

حرُة بموسى ِعْنَدما َرَأوا اْلُمعجزاِت. 2- آمَن السَّ

3- َأْغَرَق الّلُه - تعالى� - ِفْرعوَن وُجنوَدُه في اْلَبْحِر.

ْرِس: تحّدي اْلباِطل. 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأْكِمِل اْلعباراِت اآلتيَة:

- المكاُن اّلذي ترّبى فيه موسى � هو:...............................

-  ُمْعِجزاُت موسى �:.................... و ........................

2- َأِجْب عّما َيْأتي:

َحَرُة بموسى �. - لِماذا آمَن السَّ
.............................................................................

3-  َأْكِمْل َوْجَه اْلُمقارَنِة بيَن َنبيِّنا موسى � وِفْرعوَن  بكلمٍة واحدٍة ُمَعبِّرٍة.

ِفْرَعْون موسى َوْجُه اْلُمقاَرَنِةم

ِه 1 مِر اللَّ ....................ُمْؤِمٌن َمدى اْستِجاَبتِه ألَِ

َر ....................َمْوِقُفُه من الّدعوِة للّتوحْيِد 2 عانَد وتكبَّ

ِه بُِمْعِجَزٍة َتأييٌد َواْستِعانةٌ 3 ....................من اللَّ

َهَلَك وماَت َغريًقا ....................عاقَبُتُه4

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

 33 
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ْرُس الثَّاني َصدْيقي َوَأَثُرُه في دْيني َوُخُلقيالدَّ
التَّْمهيُد:

ِه �:  َعْن َأبي ُهَرْيَرَة � أنَّه قاَل: قاَل رسوُل اللَّ

» اْلَمرُء على ديِن َخليلِه َفْلَيْنُظْر َأحُدُكم َمْن ُيخالُِل «)1(.

حديث الدرس

)1( مسند أحمد بن حنبل  مسند أبي هريرة � حديث)8533(. 

إلىالمسجِد يا مريُمإلىَأْيَن َأْنَت ذاِهٌب ياعبَد الّلِه؟

انتِظْر يا عبَد الّلِه 
باٍق مَن الوقِت ساعةٌ ونِْصُف 

َأْعَلُم ياْلغاليُة لكّني اّتفْقُت علىصلِة اْلعصِر
مَع َصديقي ُعَمَر َأْن َنتدارَس القرآَن الكريَم 

ُكلَّ يوٍم قبَل صلِة اْلَعْصِر في اْلَمْسجِد نِْعَم الخليُل عمُر
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َة إلى اْلَمديَنِة  سوَل � في رحَلِة اْلِهْجرِة مْن َمكَّ رافَق أبو بكر الّصديُق � الرَّ
غِم مْن ِعْلِمِه بِلحاِق اْلُمْشِركيَن َلُه وَرْغَبتِهم بَقْتلِه،  فكاَن ُيراِقُب الّطريَق  على الرَّ

له وُيحيُطه باْلحماَيِة .

ُه -تعالى�- أنَّ الّرسوَل � كاَن ُيَطْمئُِنُه، َكما جاَء في َقْولِِه َتعالى�:  وَقْد َأْخَبَرنا اللَّ
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   }ۀ  
ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ  
ى   ې   ې   ۉ  ۉ  ې  ې    ۅ   ۅ  
ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ{)1(.

ُف َمعاني ُمْفَرداِت اْلَحديِث. 1 َأَتعرَّ

َمْعناهااْلَكِلَمُة
اإًلنساُن.المرُء
.َخليُلُه صاِحُبُه اْلخاصُّ
ُص وَيتأّنى ويتَأّكُد.َفْلَيْنُظْر يتفحَّ
ُيصاِحُب.ُيخالُِل

)1( سورة التوبة : 40.
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ا َمَع ُزَمالئي وَأْحَفُظه. ريَف َتْرديًدا َتفاُعلّيً ُد اْلَحديَث الشَّ أ-  ُأَردِّ

حابي َأبي بكِر الّصديِق � في َلْيلِة  سوِل � مع الصَّ ِة الرَّ َعُرِف علىِقصَّ ب-  بعَد التَّ

اْلِهْجرِة، أناِقُش ُزمالئي في الفصِل حوَل َأهمِّ ماَيِجُب أْن يّتصَف به الّصديُق.   

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة الِحْفِظ

َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة

َأْنَت يا ُعَمُر َخليلي 
ديُق الخاصُّ الَّذي  َفَأْنَت الصَّ

َيْنَفُعني في ديني

 37 

َأضُع ُحلــوال مَع زمالئي في المجموعِة لمشكلِة )وليد( الذي دائًما َيْشَتـكي ِمْن 

وِء  َلُه في اْلمدرسِة . ُمضايَقِة َأْصدقاِء السُّ

- َيجُب َأْن يكوَن الّصديُق:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْفكيِر اإلِْبداعي َنشاُط )2(:

َهْل َتْعَلموَن ما َأَهمُّ ُأُسِس 
دْيِق ؟ اِْختِياِر الصَّ

ديِق. 2 ُأناِقُش ُأُسَس اْختياِر الصَّ

َوِفّيًاصاِدًقاَحَسَن الُخُلِق َأميًنا ناِصًحا

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

...........        

...........       

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

...........        

...........       

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

...........        

...........       
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َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َنَصحني والِدي قائًل : 
ُم ِمْنُه ما  ل ُتصاِحْب  إلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَّ َرُجلْيِن: َرُجًل  َتـَتعلَّ
ُمُه َشْيًئا  َيْنفُعَك ِمْن أموِر دينَِك، وَرُجًل  ُتَعلِّ

ِمْن ُأموِر ِدْينِه 

نيا واًلِخَرِة. نيا؛ أَلكوَن َسعيًدا في الدُّ 3 ُأْحِسُن اْختياَر َأْصحابي في الدُّ

َرِر(: ِد النَّشيَد )َوصايا كالدُّ ا ُنَردِّ أ- َهيَّ

َرْر كالـدُّ والَوصـايا  الَمعانَي  ــَشــْرإنَّ  ظـــاِهـــرةٌ بــَقــْولِــِه َخــْيــِر الــَب

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

َمْرواِظْب على الَخْيِر وجانِْب ُكلَّ َشْر َتْحُصْل على أْجٍر وَتْقِطف الثَّ
 39 

ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة التَّْخطيِط

مًعا  لَِنَتعاَوَن  الّتالي  اْلَجْدوِل  في  وأَلْصِدقائي  لي  الّطاعاِت  َة  ُخطَّ ب-  ُأْكِمُل 

على ُمزاَولتِها ُأسبوًعا كاِمًل  :

          الّطاعاُت
اليوم

ِقراءُة َصْفحٍة  
............................ِصَلُة َرْحٍمِمَن اْلُقرآِن

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

ملحوظة : ُأْشِرُك ُأْسَرتي في اْلُمتاَبَعِة 
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ُب لي. 1- َمْعنى َكِلَمِة اْلخليِل: الّصديُق الخاصُّ الُمقرَّ

2- الْختياِر الّصديِق ُأسٌس البَد من االلتزاِم بها.

نيا واْلِخَرِة. 3- الّصديُق الّصالُح ُيْسِعُد صاحَبُه في الدُّ

ْحَبُة الّصالَِحُة. ْرِس : الصُّ 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 41 

ريِف اْلتي : 1- َأكمِل ِكتاَبَة اْلَحديِث الشَّ

َعلىدينِ  »اْل���َم���ْرُء  س���وُل �  ال���رَّ ق���اَل  ق���اَل:  َّ���ُه  أن  � ُه���َرْي���َرَة  َأب���ي  ع��ْن 

...................... َفْلَينظْر َأَحُدكم من ......................«.  

َلِة إِلْيَك.   ْحَبِة الّصالَِحِة باْلَلواِن اْلُمَفضَّ وحَة الّدالَة على َأثِر الصُّ ِن اللَّ 2- لوِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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َة  اْلَمْدَرسِة واْلماكَن اْلعامَّ ُيْتِلفوَن َمرافَق  ه َنصيَحًة ِلَْصحابَِك اّلذين  3-  َوجِّ

ِمْثَل اْلَحدائِق واْلُمْسَتوَصفاِت وَغْيِرها في َلْوَحِة اْلحائِط اآلتَيِة:

 43  43 
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الُِث ْرُس الثَّ ُأَصّلي َصالَة اْلُجمعِةالدَّ

التَّمهيُد:
وَنْحُن يا َمْريُم 

َفْلنسَتمْع إلى ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة ِمَن التِّلفاِز 
هَر َسوّيًا ي الظُّ ُثمَّ ُنصلِّ

ُف مْن خالِل اْليِة اْلكريمِة ُحْكَم صالِة اْلُجمعِة . 1 َأَتَعرَّ
َقاَل َتعالى':

}   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  
)1( 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ {

)1( سورة الجمعة: 9.

هّيا يا عبَد الّلِه 
ْل على الّلِه وَنْذهب  َفْلَنَتَوكَّ

لَِصالِة اْلُجمعِة

 45 

ب-  َأْسَتخرُج َبْعًضا ِمْن َأْحكاِم صالِة اْلُجُمعِة اْلوارَدِة في اآليِة اْلَكريمِة .

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

ْمييِز َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة اْستِْخراِج اأَلْحكاِم 

ِمَن النَّصِّ اْلُقْرآنيِّ

الَة الَّتي ُتْغني َعنها َصالُة اْلُجمعِة.  ُط الصَّ أ -  ُأحوِّ

ْهَر                        اْلَعْصَر  ْبَح                        الظُّ الصُّ

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

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

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

.................................
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الُِث ْرُس الثَّ ُأَصّلي َصالَة اْلُجمعِةالدَّ

التَّمهيُد:
وَنْحُن يا َمْريُم 

َفْلنسَتمْع إلى ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة ِمَن التِّلفاِز 
هَر َسوّيًا ي الظُّ ُثمَّ ُنصلِّ

ُف مْن خالِل اْليِة اْلكريمِة ُحْكَم صالِة اْلُجمعِة . 1 َأَتَعرَّ
َقاَل َتعالى':

}   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  
)1( 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ {

)1( سورة الجمعة: 9.

هّيا يا عبَد الّلِه 
ْل على الّلِه وَنْذهب  َفْلَنَتَوكَّ

لَِصالِة اْلُجمعِة

 45 
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.................................
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ُد آداَب َصالِة اْلُجُمعِة الَّتي َيْلتِزُم بها اْلُمسلُم لِيناَل اْلَْجَر والثَّواَب: 2 ُأَعدِّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ
» ال َيغتسُل رجٌل يوَم اْلُجُمَعِة َويتَطّهُر ما اْستطاَع مْن ُطْهٍر ويدِهُن مْن دهنِه أو يمسُّ 

ُق بيَن اثنيِن، ثمَّ ُيصّلي ما ُكتَِب له، ثمَّ ُيْنِصُت إذا  مْن طيِب بيتِه، ثمَّ يخرُج فال يفرِّ
تكّلَم اإلِماُم إال ُغِفَر له ما بينه وبيَن اْلُجمعِة اْلخرى « )1(

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ

مْن  وَدنا  َيْرَكْب،  وَلْم  َوَمشى  واْبَتكَر،  َر  بكَّ ثمَّ  واْغَتسَل،  اْلُجُمَعِة  يوَم  غّسَل  مْن   «
اإلِماِم فاستمَع ولْم يلِغ )*( كاَن لُه بكلِّ ُخطوٍة عمُل َسنٍة أجَر ِصياِمها وِقياِمها « )2(

)1(  صحيح البخاري   كتاب: الجمعة   باب: الدهن للجمعة.
)*(ولم يلغ : لم يتكلم حال الخطبة .

)2(  سنن أبي داود   كتاب: الطهارة   باب: في الغسل يوم الجمعة.

االغتساُل

ال َيَتَخّطى أحدًا َوَيْجِلُس َحْيُث َوَجَد َمكانًا

هاُب ُمَبّكرًا إلى المسجِد الذَّ

اإلِْنصاُت لِْلُخْطَبِة

 47 

َصالِة  آداِب  َحْوَل  َسليَمٍة  ٍة  َعَربيَّ بُِلَغٍة  ُث  َأتحدَّ الّسابَقِة  الّصوِر  ِخالِل  ِمْن 

اْلُجُمعِة بُِمتاَبعٍة مْن ُمعلِّمي .

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ الَقِة الّلَغِوّيِة َمهاَرُة  الطَّ

3 ُأناِقُش مَع ُمعلِّمي َكْيفيَة َصالِة اْلُجُمعِة.

ا ذاِهبوَن إلى َصالِة اْلُجُمعِة وَسُننِصُت للُخْطَبتـيِن من اإِلماِم، فاْحِرْص  تذّكر يا ُبنيَّ َأننَّ
ْغِو أو اإلشارِة، ثمَّ ُنصّلي ركعتيِن َجهريَّتيِن لَِنناَل الَجَر اْلَعظيَم. على َعدِم اللَّ
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ِه |: » َمْن اغتَسل ثمَّ أتى اْلُجُمَعَة  عن أبي ُهَرْيرَة �: قاَل َرسوُل اللَّ

َر له، ثّم َأْنَصَت حّتى يْفَرَغ مْن ُخْطَبتِهِ ثّم ُيَصّلي َمَعُه، ُغِفَر له ما  َفَصّلى ما ُقدِّ

بيَنُه وبيَن اْلُجُمعِة اْلُْخرى وفضل َثالثِة أياٍم« )1(.

)1(  صحيح مسلم كتاب: الجمعة باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة.

هِرواْلُجُمَعِة بالتَّوصْيِل. أ - ُأصنُِّف اْلَْحكاَم الّتاليَة لَِصالَتْي الظُّ

ركعتان          َأْرَبُع َرْكعات          خطبتان 

ِد النَّشيَد ) كالّنوِر لإلْنساِن( ب - َهّيا ُنَردِّ

ــــــوِر لــــإِلْنــــســـــــــاِنَصـــــــالُتـــــــنـــــــا َفـــــالُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّن

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

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْمييِز َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة الّتْرديِد

َصالُة اْلُجُمَعِةَصالُة الّظهِر

 49 

جاِل َفَقط. 1- صالُة الُجُمعِة واجَبةٌ  على الرِّ

هِر  . 2- صالُة اْلُجُمعِة ُتْغني عْن َصالِة الظُّ

ُب بآداِب َصالِة اْلُجُمَعِة  . 3- اْلمسِلُم يتَأدَّ

ا . 4- اْلُمْسِلُم ُيْنِصُت لُِخْطَبِة اْلُجُمعِة إْنصاًتا تاّمً

5- صالُة اْلُجُمعِة َرْكعتاِن فقط َتْسبُِقهما ُخْطبتاِن .

ْرِس: ُحبُّ َصالِة اْلَجماَعِة. 6- قيَمُة الدَّ

لوكيَُّة:      أ  - .............................................. 7- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل َتَعلَّ
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ِه |: » َمْن اغتَسل ثمَّ أتى اْلُجُمَعَة  عن أبي ُهَرْيرَة �: قاَل َرسوُل اللَّ
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)1(  صحيح مسلم كتاب: الجمعة باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة.
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ركعتان          َأْرَبُع َرْكعات          خطبتان 
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ــــــوِر لــــإِلْنــــســـــــــاِنَصـــــــالُتـــــــنـــــــا َفـــــالُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّن

ــــهــــا َأْوقـــــاُتـــــهـــــا ـــــٌس َل ـــــْم ـــِنَخ ــــ ـــم ْح ـــرَّ ـــــــــْرٌض ِمــــــَن ال َف
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ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل َتَعلَّ
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جاِل        1-  َأِعْد َترتيَب اْلعبارِة الّتاليِة:             واِجَبةٌ    اْلُجُمعِة    َصالُة    على الرِّ

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

قِة بصالِة اْلُجُمعِة:  2-  َضْع عالمَة )✔( أماَم اآلداِب اْلُمتعلِّ
( اإلْنصاُت للُخطبِة.  ( ( االغتساُل.    (  

يَن لِْلُجلوِس ُقرَب اْلِمْنَبِر. ( َتَخّطي اْلُمَصلِّ  ( واُف.   ( الطَّ  (  

ْهِر يوَم  ورتيِن الّتاليتيِن َوْقَت َصالِة الظُّ الِة في الصُّ ْد َعَدَد رْكعاِت الصَّ  3 -  َحدِّ

َبِب: اْلُجُمعِة مَع ِذْكِر السَّ

ْكعاِت  )........  ()........  (َعَدُد الرَّ

َبُب ................................................السَّ

حيَحَة اْلُمَكّمَلَة لْلِعباَرِة اآلتيِة: جابَة الصَّ ِل اإْلِ  4- َظلِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

الِة. - ُخْطَبـتا َصالِة اْلُجُمعِة                                  الصَّ
قبَل

 أثناَء 
بعَد
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ابُِع ْرُس الرَّ ُأَصلِّي َصالَة اْلعيِدالدَّ

سوِل � أنَّ للُمْسِلميَن عيديِن، ُهما: ) عيُد اْلِفطِر َوعيُد اْلَْضحى (. ُم من الرَّ 1  َأَتَعلَّ

التَّمهيُد:

ْحمِن لِْلُمْسِلميَن َبْعَد َأْن َأتَّموا ِصياَم َرَمضاَن، َيقوُل  ُة الرَّ      اْلعيُد يا َأحّبائي َهديَّ

الّلُه َتعالى�: } ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ې  ى{)1(

)1( سورة البقرة: 185.
)2( سنن أبي داود كتاب: الصالة  باب: صالة العيدين.

عْن َأنٍس � قاَل: َقِدَم رسوُل الّلِه �  اْلمدينَة وَلُهْم َيْوماِن َيْلَعبوَن فيهما، َفقاَل:

ِه �:  »ما هذان اْلَيْوماِن؟ قالوا: ُكّنا َنْلَعُب فيهما في اْلجاهليَِّة، فقاَل َرسوُل اللَّ

إّن الّلَه قْد أْبَدَلُكم بِهما َخْيًرا ِمْنُهما: يوَم اْلَْضحى ويوَم اْلِفْطِر« )2(.
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َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد ْطبيِق والتَّ َمهاَرُة التَّ

ُأصاِفـُح  ُثمَّ  بَِصْوٍت َجميٍل،  اْلعيدِ  َتْكبيراِت  اْلَفْصِل  في  إِْخواني  مَع  ُد  أ -  ُأَردِّ

ُزَمالئي وَأتباَدُل َمَعُهْم ِعباراِت التَّهاني باْلعْيدِ بِعباراتِه َوِصَيِغِه اْلُمْخَتِلَفِة.

عيُدُكْم ُمباَرٌكَتقبَّل الّلُه طاعَتـُكْم

َعساُكْم مْن عواِده

ِد النَّشيَد ) كالّنوِر لإلْنساِن( ب - َهّيا ُنَردِّ

ــــــوِر لــــإِلْنــــســـــــــاِنَصـــــــالُتـــــــنـــــــا َفـــــالُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّن

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

ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة الّتْرديِد
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ابُِع ْرُس الرَّ ُأَصلِّي َصالَة اْلعيِدالدَّ

سوِل � أنَّ للُمْسِلميَن عيديِن، ُهما: ) عيُد اْلِفطِر َوعيُد اْلَْضحى (. ُم من الرَّ 1  َأَتَعلَّ

التَّمهيُد:

ْحمِن لِْلُمْسِلميَن َبْعَد َأْن َأتَّموا ِصياَم َرَمضاَن، َيقوُل  ُة الرَّ      اْلعيُد يا َأحّبائي َهديَّ

الّلُه َتعالى�: } ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ې  ى{)1(

)1( سورة البقرة: 185.
)2( سنن أبي داود كتاب: الصالة  باب: صالة العيدين.

عْن َأنٍس � قاَل: َقِدَم رسوُل الّلِه �  اْلمدينَة وَلُهْم َيْوماِن َيْلَعبوَن فيهما، َفقاَل:

ِه �:  »ما هذان اْلَيْوماِن؟ قالوا: ُكّنا َنْلَعُب فيهما في اْلجاهليَِّة، فقاَل َرسوُل اللَّ

إّن الّلَه قْد أْبَدَلُكم بِهما َخْيًرا ِمْنُهما: يوَم اْلَْضحى ويوَم اْلِفْطِر« )2(.

 53 

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد ْطبيِق والتَّ َمهاَرُة التَّ
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ِد النَّشيَد ) كالّنوِر لإلْنساِن( ب - َهّيا ُنَردِّ

ــــــوِر لــــإِلْنــــســـــــــاِنَصـــــــالُتـــــــنـــــــا َفـــــالُحـــــنـــــــــــا كــــــالــــــّن

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

ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة الّتْرديِد
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ُف َأْحكاِم َصالِة اْلعيِد. 2  َأتعرَّ

َنشاُط )2(:

المكان : في.............
أو.....................

........... في الركعة  

الولى 7 وفي الثانية 5.

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

وَرِة ما َيُدلُّ على َأْحكاِم َصالِة اْلعيِد وُأْكِمُل اْلِعباراِت. ُد مَن الصُّ أ - ُأَحدِّ

ُحْكُمها

َدةٌ. ـةٌ ُمَؤكَّ ُسنَّ

كيفية َصالِة اْلعيِد

 • َرْكَعتاِن بال َأذاٍن ول إقامٍة	

 • َتْكبيراٍت	 َسْبَع  اْلولــى  ْكَعِة  الرَّ في  ُر  ُنَكبِّ

ْكَعِة الّثانيِة َخْمَس َتْكبيراٍت وفي الرَّ

طبتين  • ُخ	 ــالِة  ــّص ال بعَد  ـــاُم  اإلم يخطُب 
)1(

يجلُس بينهما. 

َوْقُتها 

َيْبَدُأ َبْعَد ُشروِق 

ْمِس بَِقليٍل  الشَّ

إِِلىُقَبْيِل الّزواِل

)َأْي َقْبَل ُدخوِل 

هر(. َوْقِت الظُّ

)1( انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط41،ج2،ص1391.

مكانها

يلي صالة العيد
....................

الّساحاُت 
والمّصلياُت ول 

الِة في  حرج في الصَّ
المْسجِد.
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ٌ َمْلحوَظة ْطبيِق َمهاَرُة التَّ

ِة َأداِء َصالِة اْلعيِد َمَع ُمَعلِّمي في َمْسجِدِ اْلَمْدَرَسِة. ُب على َكْيفيَّ ب-  َأتَدرَّ

1- لْلُمسلميَن عيداِن، ُهما: ) عيُد اْلَْضحى َوعيُد اْلفطِر (.

ُه ُمناسبةٌ دينيَّةٌ َسعيَدةٌ. نَّ

ْ

2- اْلُمْسلموَن يَتباَدلوَن التَّهانَي في اْلعيِد، ل

ِة أداِء َصالِة اْلعيِد. سول � في كيفيَّ 3-  اْلُمسلُم َيْقَتدي بالرَّ

ْرِس: ُحبُّ اْلعيِد.  4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ُف َأْحكاِم َصالِة اْلعيِد. 2  َأتعرَّ

َنشاُط )2(:

المكان : في.............
أو.....................

........... في الركعة  

الولى 7 وفي الثانية 5.

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

وَرِة ما َيُدلُّ على َأْحكاِم َصالِة اْلعيِد وُأْكِمُل اْلِعباراِت. ُد مَن الصُّ أ - ُأَحدِّ

ُحْكُمها

َدةٌ. ـةٌ ُمَؤكَّ ُسنَّ

كيفية َصالِة اْلعيِد

 • َرْكَعتاِن بال َأذاٍن ول إقامٍة	

 • َتْكبيراٍت	 َسْبَع  اْلولــى  ْكَعِة  الرَّ في  ُر  ُنَكبِّ

ْكَعِة الّثانيِة َخْمَس َتْكبيراٍت وفي الرَّ

طبتين  • ُخ	 ــالِة  ــّص ال بعَد  ـــاُم  اإلم يخطُب 
)1(

يجلُس بينهما. 

َوْقُتها 

َيْبَدُأ َبْعَد ُشروِق 

ْمِس بَِقليٍل  الشَّ

إِِلىُقَبْيِل الّزواِل

)َأْي َقْبَل ُدخوِل 

هر(. َوْقِت الظُّ

)1( انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط41،ج2،ص1391.

مكانها

يلي صالة العيد
....................

الّساحاُت 
والمّصلياُت ول 

الِة في  حرج في الصَّ
المْسجِد.
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ٌ َمْلحوَظة ْطبيِق َمهاَرُة التَّ

ِة َأداِء َصالِة اْلعيِد َمَع ُمَعلِّمي في َمْسجِدِ اْلَمْدَرَسِة. ُب على َكْيفيَّ ب-  َأتَدرَّ

1- لْلُمسلميَن عيداِن، ُهما: ) عيُد اْلَْضحى َوعيُد اْلفطِر (.

ُه ُمناسبةٌ دينيَّةٌ َسعيَدةٌ. نَّ

ْ

2- اْلُمْسلموَن يَتباَدلوَن التَّهانَي في اْلعيِد، ل

ِة أداِء َصالِة اْلعيِد. سول � في كيفيَّ 3-  اْلُمسلُم َيْقَتدي بالرَّ

ْرِس: ُحبُّ اْلعيِد.  4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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حيِح : 1- ِصْل َبْيَن اْلِعباَرِة واْلُحْكِم الصَّ

                    
َصالُة اْلعيِد

 

2- َأْكِمْل ما يلي : 
  أ   - وقُت َصالِة اْلعيِد َيْبَدُأ من .................... إلى .....................

ْكَعِة اْلولى .................. َتـْكبيراٍت،  وفي  ُر في الرَّ ب -  في َصالِة اْلعيِد ُنَكبِّ

ْكَعِة الّثانيِة.................. َتـْكبيراٍت.  الرَّ

: 

ْ

3-  َضْع دائَِرًة َحْوَل اْلُحْكِم اْلُمناِسِب فيما َيْأتي إْن كاَن َصحيًحا َأْو باطال
هِر، َفَصالُته:  ى َأْحَمُد اْلعيَد في الّساعِة الّثانِيَة عشرَة بعَد الظُّ   أ   - صلَّ

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

ب - صّلىخالٌِد اْلعيَد في الّساعِة الّسابعِة صباًحا، َفصالُته:

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

جـ - صّلى اْلُمسلموَن صالَة اْلعيِد بال  إِقاَمٍة، َفصالُتهم:

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

فرٌض

دةٌ  ُسنَّةٌ ُمؤكَّ

 57  57 
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حيِح : 1- ِصْل َبْيَن اْلِعباَرِة واْلُحْكِم الصَّ

                    
َصالُة اْلعيِد

 

2- َأْكِمْل ما يلي : 
  أ   - وقُت َصالِة اْلعيِد َيْبَدُأ من .................... إلى .....................

ْكَعِة اْلولى .................. َتـْكبيراٍت،  وفي  ُر في الرَّ ب -  في َصالِة اْلعيِد ُنَكبِّ

ْكَعِة الّثانيِة.................. َتـْكبيراٍت.  الرَّ

: 

ْ

3-  َضْع دائَِرًة َحْوَل اْلُحْكِم اْلُمناِسِب فيما َيْأتي إْن كاَن َصحيًحا َأْو باطال
هِر، َفَصالُته:  ى َأْحَمُد اْلعيَد في الّساعِة الّثانِيَة عشرَة بعَد الظُّ   أ   - صلَّ

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

ب - صّلىخالٌِد اْلعيَد في الّساعِة الّسابعِة صباًحا، َفصالُته:

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

جـ - صّلى اْلُمسلموَن صالَة اْلعيِد بال  إِقاَمٍة، َفصالُتهم:

) َصحيَحةٌ– باِطَلـةٌ (

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

فرٌض

دةٌ  ُسنَّةٌ ُمؤكَّ
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التَّْمهيُد:

ْرُس اْلخاِمُس ْعَوِةالدَّ َتْضحيُة َرسولي ُمَحّمٍد � َوَصحاَبتِِه في َسبيِل الدَّ

ٍد �. 1 ُأَبـيُِّن َسبَب إيذاِء ُكفاِر ُقَرْيٍش لَِرسولي ُمَحمَّ
َفَلْم   � ُمَحّمٍد  َدْعــوَة  ُقَرْيٍش  ُكّفاُر  َرَفــَض 
قوُه وَلْم ُيْؤِمنوا بِه، َخْوًفا على َمصالِِحِهْم  ُيَصدِّ
ماِت، لَِذلَِك  لوا عمَل اْلُمَحرَّ وُسْلطانِهم، وَفضَّ

ًدا  � وَمْن آَمَن بِه. آذى اْلُمْشِركوَن ُمحمَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ِة َغِويَّ الَقِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ

َبْعَد  ْمَثِل  اْلَ باْلُسلوِب  ُزَمالئي  ِلَحِد  النَّصيَحَة  ُم  ُأقدِّ غيُر،  الصَّ الّداعيُة  َأنا 

لُه  ُمها  ُأَقدِّ ٍة  بِِرسالٍة ورقيَّ ِف  الصَّ الّصحيحِة في  فاتِِه غيِر  َتصرُّ َحِد  ِلَ ُمالَحَظتي 

ُل َأنا ِمْن ُزمالئِي النُّصَح. ِة ، وَأتقبَّ َأْثناَء اْلِحصَّ

ْدُق اْلَماَنُةالصِّ

جاَعُة ْبُرالشَّ التَّْضحَيُةالصَّ

َهِذِه ِصفاُت
ٍد   � َرسولي ُمَحمَّ

 59 

يََتْيِن الّتالَيَتْيِن.

ْ

ٍد � ِمْن خالِل ال سوِل ُمَحمَّ 2 َأْسَتنتُج َأساليَب إِْيذاِء اْلُكّفاِر لِلرَّ

)1(  سورة ص: 4.
)2 (  سورة الحجر: 6.

قاَل َتعالى': 

وقاَل َتعالى': 

}ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ   { )1(

}چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  { )2(

آَذْوَك يارسوَل الّلِه، َفَقْد َأْلَقوا َعَلْيَك النَّجاَسَة وَأْنَت ساِجٌد، وَوَضعوا اْلَْشواَك 

فَصبْرَت  واْلَمْجنوِن،  احِر  بالسَّ َوَصُفوَك  َبْيتِك،  َوأماَم  َطريِقِك  في  واْلقاذوراِت 

وَتحّمْلَت وَضّحْيَت، وَلْم َيْمنْعَك ذلَك مْن ُمواَصلِة َدْعوتَِك، َحبيبي يا َرسوَل 

الّلِه.
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التَّْمهيُد:

ْرُس اْلخاِمُس ْعَوِةالدَّ َتْضحيُة َرسولي ُمَحّمٍد � َوَصحاَبتِِه في َسبيِل الدَّ

ٍد �. 1 ُأَبـيُِّن َسبَب إيذاِء ُكفاِر ُقَرْيٍش لَِرسولي ُمَحمَّ
َفَلْم   � ُمَحّمٍد  َدْعــوَة  ُقَرْيٍش  ُكّفاُر  َرَفــَض 
قوُه وَلْم ُيْؤِمنوا بِه، َخْوًفا على َمصالِِحِهْم  ُيَصدِّ
ماِت، لَِذلَِك  لوا عمَل اْلُمَحرَّ وُسْلطانِهم، وَفضَّ

ًدا  � وَمْن آَمَن بِه. آذى اْلُمْشِركوَن ُمحمَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ِة َغِويَّ الَقِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ

َبْعَد  ْمَثِل  اْلَ باْلُسلوِب  ُزَمالئي  ِلَحِد  النَّصيَحَة  ُم  ُأقدِّ غيُر،  الصَّ الّداعيُة  َأنا 

لُه  ُمها  ُأَقدِّ ٍة  بِِرسالٍة ورقيَّ ِف  الصَّ الّصحيحِة في  فاتِِه غيِر  َتصرُّ َحِد  ِلَ ُمالَحَظتي 

ُل َأنا ِمْن ُزمالئِي النُّصَح. ِة ، وَأتقبَّ َأْثناَء اْلِحصَّ

ْدُق اْلَماَنُةالصِّ

جاَعُة ْبُرالشَّ التَّْضحَيُةالصَّ

َهِذِه ِصفاُت
ٍد   � َرسولي ُمَحمَّ

 59 

يََتْيِن الّتالَيَتْيِن.

ْ

ٍد � ِمْن خالِل ال سوِل ُمَحمَّ 2 َأْسَتنتُج َأساليَب إِْيذاِء اْلُكّفاِر لِلرَّ

)1(  سورة ص: 4.
)2 (  سورة الحجر: 6.

قاَل َتعالى': 

وقاَل َتعالى': 

}ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ   { )1(

}چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  { )2(

آَذْوَك يارسوَل الّلِه، َفَقْد َأْلَقوا َعَلْيَك النَّجاَسَة وَأْنَت ساِجٌد، وَوَضعوا اْلَْشواَك 

فَصبْرَت  واْلَمْجنوِن،  احِر  بالسَّ َوَصُفوَك  َبْيتِك،  َوأماَم  َطريِقِك  في  واْلقاذوراِت 

وَتحّمْلَت وَضّحْيَت، وَلْم َيْمنْعَك ذلَك مْن ُمواَصلِة َدْعوتَِك، َحبيبي يا َرسوَل 

الّلِه.
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ٌ َمْلحوَظة ْسِم َمَهاَرُة الرَّ
َنشاُط )2(:

اْلُمَربَِّع  في   � ٍد  ُمَحمَّ الّلِه  لَِرسوِل  ُحبِّنا  عْن  فيها  َر  لُنَعبِّ وحَة  اللَّ ن  وُنَلوِّ ُنَزْخِرْف  أ -  َهّيا 

الّتالي:

ِد النَّشيَد ) كاْلَبْدِر َيْزهو في َسماِء اْلحائِريَن (: ب- َهّيا ُنَردِّ

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

الْم السَّ ديِن  إِلى  َيْدعو  كاْلَبْدِر َيْزهو في َسماِء اْلحائِريْنبِِحْكَمٍة 

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

محمد

 61 

اْلَعذاِب  ِمَن  َأْنواًعا  الّصحابُة  َل  -  َتحمَّ

لوا،  وَتحمَّ َفصبروا  اْلُمْشركيَن  مَن 

َرباٍح،  بُن  بالُل  حاَبِة  الصَّ َهؤالِء  وِمْن 

. آُل ياسٍر، والخبَّاُب بُن اْلََرتِّ

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلِقراَءِة
َنشاُط )3(:

سالِم. ِلــُع على َقَصِص َتْضحياِت َصحابِة َرسوِل الّلِه � في اْلِ 3  َأطَّ

حابيُّ أبو بكٍر � الكثيَر ِمْن مالِه في َسبيِل عتِق  وَتْحريِر اْلُمْؤِمنيَن  -  َأْنفَق الصَّ

اْلُمسَتْضَعفيَن ِمْن َأْيدي اْلُمْشركيَن.

ــَة  ــصَّ ــا ِق ــًع لِـــَنـــْقـــرْأ م

َتْعذيِب ) آِل ياسٍر ( 
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ٌ َمْلحوَظة ْسِم َمَهاَرُة الرَّ
َنشاُط )2(:

اْلُمَربَِّع  في   � ٍد  ُمَحمَّ الّلِه  لَِرسوِل  ُحبِّنا  عْن  فيها  َر  لُنَعبِّ وحَة  اللَّ ن  وُنَلوِّ ُنَزْخِرْف  أ -  َهّيا 

الّتالي:

ِد النَّشيَد ) كاْلَبْدِر َيْزهو في َسماِء اْلحائِريَن (: ب- َهّيا ُنَردِّ

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

الْم السَّ ديِن  إِلى  َيْدعو  كاْلَبْدِر َيْزهو في َسماِء اْلحائِريْنبِِحْكَمٍة 

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

محمد

 61 

اْلَعذاِب  ِمَن  َأْنواًعا  الّصحابُة  َل  -  َتحمَّ

لوا،  وَتحمَّ َفصبروا  اْلُمْشركيَن  مَن 

َرباٍح،  بُن  بالُل  حاَبِة  الصَّ َهؤالِء  وِمْن 

. آُل ياسٍر، والخبَّاُب بُن اْلََرتِّ

َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلِقراَءِة
َنشاُط )3(:

سالِم. ِلــُع على َقَصِص َتْضحياِت َصحابِة َرسوِل الّلِه � في اْلِ 3  َأطَّ

حابيُّ أبو بكٍر � الكثيَر ِمْن مالِه في َسبيِل عتِق  وَتْحريِر اْلُمْؤِمنيَن  -  َأْنفَق الصَّ

اْلُمسَتْضَعفيَن ِمْن َأْيدي اْلُمْشركيَن.

ــَة  ــصَّ ــا ِق ــًع لِـــَنـــْقـــرْأ م

َتْعذيِب ) آِل ياسٍر ( 
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على  َخْوًفا  -تعالى�-  الّلِه  لِعبادِة   � الّرسوِل  دعــوَة  َمّكَة  ُكّفاُر  1-  َرفــَض 

ِسياَدتِهم وَمصالِِحهم.

2-  آذى اْلُكّفاُر َرسوَل الّلِه �  َوَصحابَته  إيذاًء شديًدا.

ْعوِة لإِلْسالِم. ى رسوُل الّلِه �  َوَصحابُته  في َسبيِل الدَّ 3-  ضحَّ

ْرِس: التَّْضِحَيُة. 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 63 

حيحِة لكلٍّ مّما يأتي: ْكِمَلِة الصَّ ا تحَت التَّ 1- َضْع خّطً

سوِل �  بــ:  أ - قابل اْلُكّفاُر َدْعوَة الرَّ

- اْلقبوِل واْلُمسانَدِة.    

ِل.    - َعَدم التَّدخُّ

ْفِض واْلِعناِد. -الرَّ

سوِل � ِمْن َرْفِض ُقَريٍش لَِدْعَوتِِه: ب – َمْوِقُف الرَّ

ْعَوِة.   َف عن الدَّ - َتوقَّ

- َدعا َعَلْيهم باْلَهالِك.         

ْعوِة. - َصَبَر واْسَتمرَّ في الدَّ

سوِل � على اْلَذى ؟ ُم مْن َصْبِر الرَّ 2- َماذا َتتعلَّ

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

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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اْلعبارِة  مقابَل   )✘( وَعالمَة  حيحِة،  الصَّ اْلعباراِة  مقابَل   )✔( َعالمَة  3-َضْع 
حيحِة فيما َيْأتي: غير الصَّ

ُه عْنُه - القَى اْلَعذاَب بَسبب إِْسالمِه.             )        ( أ- بالُل بُن رباٍح - َرِضي اللَّ

عاِف. )        ( ُه عْنُه - حرَص على� ِعْتِق َرَقبِة الضِّ ب- أَبو بْكٍر الّصديُق - َرِضي اللَّ

َم.          )        ( ُه عليِه وسلَّ سوِل ُمَحّمٍد صلى اللَّ جـ- اْحَترَم اْلُمْشركوَن َدْعوَة الرَّ

 65 
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التَّْمهيُد:

اِدُس ْرُس السَّ ٍد � َعلى اْلِمَحِنالدَّ َثباُت َرسولي ُمَحمَّ

ُف مْحَنَة )الحصاِر في ِشْعِب أبي طالٍِب(. 1 َأتعرَّ

 ، سوَل � وَأْصحاَبُه  لِنتَذّكْر َمًعا َكْيَف آذى اْلُكّفاُر الرَّ
ِمْن ِخالِل الّصَوِر الّتالَيِة:

ال تصدقوا محمًدا إِنه ساحرٌ كذاب

 67 

َق اْلُمش��ركوَن َصحيَف��َة اْلُمقاَطَعِة َعلى ِجداِر اْلكْعَب��ِة لِيْلَتِزَم بها جميُع  1-  َعلَّ
اْلُمْشركيَن، واْسَتَمرَّ اْلِحصاُر َثالَث َسَنواٍت قاِسَيٍة.

ابَن  َأبو طالٍِب  َوساَنَد  ِسنِّها،  ِكَبِر  َرْغَم  اْلِحصاِر  نا َخديَجُة في  ُأمُّ 2-  َدخَلْت 
ِه إّياُه. ًدا � لَِقراَبتِه َلُه َوُحبِّ َأخيِه ُمحمَّ

َجِر. 3- َصَبَر اْلُمْسِلموَن على اْلجوِع حتَّى َأَكلوا أوراَق الشَّ

ا لِْلُمْسِلميَن ِمْن َأقاربِِهم. 4- كاَن َبْعُض الّطعاِم َيْأتي ِسّرً

وهي  اْلَرَضَة  َجَعلِت  قْد  َمَعُه  وَمْن   � بَِرسولِِه  -تعالى�-  الّلِه  َرحمَة  5-  إِنَّ 
ُهمَّ (. حيفِة مْن كالٍم إِلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ) باْسِمَك اللَّ )َحَشَرةٌ َصغيَرةٌ ( َتْأُكُل ما في الصَّ

َتجُب ُمقاَطَعُة 
ِلِب َبني هاِشٍم َوَبني َعْبِداْلُمطَّ

هّيا لَِنْكُتَب ذلك في 
َقها في اْلَكْعَبِة َصحيَفٍة وُنعلِّ

لْن َنْرَحَمُهم حّتى 
موا محّمًدا َفَنْقتَلُه ُيسلِّ

لْن َنْجِلَس َمَعُهْم 
َأْو َنْدُخَل ُبيوَتُهْم

لْن نبيَع َلُهْم، 
ُعُهم سُنجوِّ
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َنشاُط )1(:

حيَفِة. أ- َهّيا نْكُتْب َمًعا ما َبِقَي ِمَن الصَّ

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة اْلِكتاَبِة

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

..........................................
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َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ ِث َمهاَرُة التََّحدُّ

ديِد الَّذي صاحَب اْلعاَم اْلعاِشَر  ٍد � الشَّ 2   َأْكتشُف َسَبَب ُحْزِن َرسولي ُمَحمَّ

ِة )عاَم اْلُحْزِن(. لِْلبِْعَثِة النَّبويَّ

َكبيًرا،  َوساَنَدُه  َصغيًرا،  َرعاُه  الَّذي   ،� الّرسوِل  َعمُّ  طالٍِب  َأبو  َمِرَض 

 ، ســـوِل � وَتْعذيُبهم لَِصحاَبتِِه اْلَبــْراِر  ُثمَّ ماَت، َفزاَد َأذى الُكّفاِر للرَّ

سوِل �  َفَحِزَن ُحْزًنا َشديًدا، وظلَّ  نا َخديَجُة َزْوُج الرَّ َوُتوّفَيْت َبْعَدُه بَِقليٍل ُأمُّ

َيذُكُرها باْلَخْيِر وُيْكِرُم َصديقاتِها، َوَيقـوُل: 

ســوِل � في ُحدوِد َدقيَقَتْيِن،  نا َخديجَة  زْوَجِة الرَّ ْث َعْن َمناِقِب ُأمِّ لَِنَتحدَّ

ي َخدْيَجة ما َأْعَظَمِك! « . َتْحَت ُعْنواِن » ُأمِّ

)1( مسند أحمد بن حنبل كتاب: باقي مسند االنصار باب: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث: )24908(.

َبني الّناُس، وواَسْتني بِمالِها  َقْتني إْذ كذَّ » َقْد آمَنْت بَي إْذ َكَفَر بَي الّناُس، و صدَّ

- ولَدها إْذ َحَرَمني َأْوالَد النِّساِء« )1(. إِْذ َحرمني الّناُس، وَرَزَقني الّلُه -َعزَّ  َوَجلَّ
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1-الُكّفاُر َمَنعوا اْلُمسلميَن من البيِع و الّشراِء عنَد ِحصاِر ِشْعِب َبني طالٍِب.

َة ثالِث سنواٍت. 2- اْلُمْسلموَن َصَبروا على الحصاِر مدَّ

َيا في اْلعاِم اْلعاشِر لِْلبِْعَثِة النَّبويَِّة. نا خديجَة  ُتوفِّ 3- ُكلٌّ من أبي طالٍب وأمِّ

ْرِس: الّصْبُر. 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 71 

َبَب في  : 1- ُاْذُكِر السَّ

ِلِب .   أ  - مقاطعِة ُكّفاِر ُقَريٍش لَِبنْي هاِشٍم وَبني َعْبِد اْلُمطَّ

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

سوِل �  في اْلعاِم اْلعاِشِر للبِْعَثِة . ِة ُحْزِن الرَّ ب- شدَّ

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

2- امأِل اْلفراَغ فيما َيْأتي باْلَكِلَمِة اْلُمناسبِة ِمّما َبْيَن اْلَقْوَسْيِن :

)َأْوراَق – َأْرَبِع – ُيقاِطعوا – ثالِث (

ِلِب.   أ   - اّتفَق ُكّفاُر ُقريٍش َعَلى َأْن .............. َبني هاِشٍم َوَبني َعْبِداْلُمطَّ

َة ............... َسَنواٍت. الُِم ُمدَّ ب - اِْسَتَمرَّ اْلِحصاُر الظَّ

َجِر.  جـ -  صبَر الّرسوُل � واْلُمْسِلموَن حّتى َأَكلوا ............... الشَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: ْكِمَلِة الصَّ ا َتْحَت التَّ 3- َضْع َخّطً
سوِل �  الَّذي َساَنَدُه في اْلِحصاِر هو: أ - َعمُّ الرَّ

]  َحْمَزُة    –    َأبوَلَهٍب    –    َأبوَطالٍِب   [

نا َخديَجَة  في اْلِحصاِر َرْغَم: ب - ُدخوُل ُأمِّ

تِها [ ]  ِكَبِر ِسنِّها   -    ِصغِر ِسنِّها   -    ُقوَّ

 73  73 
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ُهم َلَك اْلَحْمُد  »اللَّ

َأْنَت َكَسوَتنْيِه، َأْسَأُلَك من َخْيِرِه َوَخْيِر ما ُصَنَع لُه 
ِه َوَشرِّ ما ُصنَِع لُه«)1( وَأعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ

التَّمهيُد:

ابِــُع ْرُس السَّ لِباسي ِسْترٌ وزيَنةٌالدَّ

قاَل َتعالى': 

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب: اللباس، ج4، ص 213 حديث: 7408.
)2( السلسلة الصحيحة   باب: أول الكتاب، ج 1، ص 687 حديث: 352.

)3( سورة األعراف: 26.

باِس. ُف أنَّ الّلَه -َتعالى'- َرَزَقنا نِْعَمَة اللِّ 1 َأَتَعرَّ

ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ  
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{)3(

ِه َثْوٌب َجديٌد  يا َعْبَد اللَّ

»اِْلبِْس َجديًدا َوِعْش َحميًدا 
َوُمْت َشهيًدا« )2(

 75 

باُس زيَنةٌ َوِسْترٌ وِحْفٌظ لأْلَبـْداِن اللِّ

َنشاُط )1(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة 

أ-  ُأجيُب َمَع ُزَمالئي عْن َأْنواِع  لِباِسنا. 

َمْلحوَظةٌ ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

عاَر الّتالي: ُل الشِّ ب- ُأَظلِّ

لِـباسي ِسْتـرٌ َوزيَنـةٌ

تاِء ْيِفلِباُس الشِّ لِباُس الصَّ
...................................

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

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

...................................
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دٌ �: مني َرسولي ُمَحمَّ باِس َكما َعلَّ ُد آداَب اللِّ 2  ُأَعدِّ

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ
»اْلبِسوا ثياَب اْلَبياِض َفإِنَّها َأْطَهُر َوَأْطَيُب « )1(

)1(  سنن ابن ماجة كتاب: اللباس باب: الثياب البياض. 

ا ُمَتناِسًقا. ُد مَع ُزَمالئي ُدعاَء ُلْبِس الّثوِب َتْرديًدا َجماعّيً  أ -  ُأَردِّ

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْبُس  اللُّ

الّطاِهُر والّنظيُف

الّتيامُن

أي: اْلَبْدُء ِمْن ِجَهِة اْلَيميِن 

بس ِعْنَد اللُّ

الّتسميُة 

عنَد ُلْبِس َوَخْلِع الثِّياِب

ِه  َفأقوُل: بِْسِم اللَّ

ْبِس: اْلَحْمُد لِّلِه  ُدعاُء اللُّ

اّلذي َرَزَقني هذا الّثوَب 

ٍة ِمْن َغيِر َحْوٍل مني وال قوَّ

 77 

عاِء َلُه .  ْمثيليَّ لُِلْبِس الثَّْوِب اْلَجديِد والدُّ ب - ُأْكِمُل اْلَمْوِقَف التَّ

َمْلحوَظةٌ ِر َمَهاَرُة التََّذكُّ

َستُر الَعوَرِة ِه  َعَدُم التَّشبُّ

باْلِجْنِس اْلَخِر

اْلُبْعُد عن التَّرِف 

واإِلْسراِف

»اِْلبِْس َجديًدا 

َو.................

َو...............   «

. ْرعيِّ باِس  الشَّ 3 َأتناَقُش مَع ُزمالئي في َبْعٍض من ُشروِط  اللِّ

ا   َجميٌل ِجّدً
لِباُسِك اْلَجديُد، َمْن ُيساِعُدني 

عاِء لَِصديقتي  َوُيَذّكُرني بِالدُّ
لُِلْبِسها اْلَجديِد
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كوِر، َفال َتْرَتدي َمالبَِسُهْم، َواْجَتنِبي  َه بالذُّ ُأْختي: إِّياِك والتَّشبُّ

َه  ّفاَفَة َواْلَقصيَرَة، فإِنَّ َذلَِك ال ُيْرضي اللَّ ْيَقَة َوالشَّ اْلَمالبَِس الضَّ

َتعالى، َفإِذا َأْصَبْحِت في ِسنِّ اْلِحجاِب فاْرَتدي لِباًسا ساتًِرا 

ال َيْبدو ِمْنُه إاِل َوْجُهِك َوَكّفاِك.

اْلَحريِر  ُلْبَس  بوا  َواْجَتِنِ َقِة،  يِّ الضَّ اْلَمالبِِس  َعِن  اْبَتِعدوا  ُأْخواني: 

جاِل، َواستروا َعْوراتُِكْم  مٌ َعلى الرِّ َهِب، أَلنَّ َذلَِك ُمَحرَّ َزيَُّن بالذَّ والتَّ

ِه َتعالى�. ْكَبِة، إِْرضاًء للَّ ِة إِلى الرُّ رَّ ِمَن السُّ

َعِن اْبِن َعّباسٍ � قاَل: 
جاِل بالنِّساِء، واْلُمَتَشبِّهاِت من النِّساِء  »َلَعَن َرسوُل الّلِه � اْلُمَتَشبِّهيَن ِمَن الرِّ

جاِل«)1(. بالرِّ

ِه � :     قاَل َرسوُل اللَّ
َهِب َعَلى ُذكوِر ُأّمتي، َوُأِحّل إِلناثِِهم «)2(. َم لِباُس اْلَحريِر والذَّ » ُحرِّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: اللباس  باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال.
)2( سنن الترمذي كتاب: اللباس باب: ما جاء في الحرير والذهب.
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ِد النَّشيَد: ) تاُج الُمْسِلم(. أ- َهّيا ُنَردِّ  

����ِموِم����ْن����َه����ج����ي ب���َم���ْل���َب���س���ي َت�����ْوج�����ْي�����ُه ِدي����ن����ي اْل����َق����يِّ

�����ب�����اِس س���ات���رٌ وِزي���������َن���������ةٌ ل����ل����ُم����ْس����ِل����ِمَخ������ْي������ُر ال�����لِّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمهاَرةٌ َحَرِكيَّةٌ واالْستِْنتاِج

• َسْلسِلةٌ مْن َذَهٍب           

• شوْرٌت َقصيرٌ 

ٌ • ِدْشداَشةٌ َوغْتَرة

ِة • ساعةٌ  مَن اْلِفضَّ

• َبْنَطلوٌن َطوْيٌل 

• ِحذاءٌ 

• َقْلٌب مْن َذَهٍب 

ٍة  • ساَعةٌ مْن ِفضَّ

• َقميٌص بِدوِن َأْكماٍم

• َقميٌص بُِكٍم َطوْيٍل 

ٌ • َتّنوَرةٌ طوْيَل�ة

ٌ • َتّنوَرةٌ  َقصْيَرة

• ِحجاٌب َشْرِعيٌّ 

• ِحذاءٌ

ُجِل واْلَمْرأَةِ فيما يْأتي. ينِة اْلُمناسَبِة َلُه لُكل ٍّمَن الرَّ ْرعيِّ  والزِّ ب-أُْكِمُل َرْسَم الّلباِس الشَّ
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كوِر، َفال َتْرَتدي َمالبَِسُهْم، َواْجَتنِبي  َه بالذُّ ُأْختي: إِّياِك والتَّشبُّ

َه  ّفاَفَة َواْلَقصيَرَة، فإِنَّ َذلَِك ال ُيْرضي اللَّ ْيَقَة َوالشَّ اْلَمالبَِس الضَّ

َتعالى، َفإِذا َأْصَبْحِت في ِسنِّ اْلِحجاِب فاْرَتدي لِباًسا ساتًِرا 

ال َيْبدو ِمْنُه إاِل َوْجُهِك َوَكّفاِك.

اْلَحريِر  ُلْبَس  بوا  َواْجَتِنِ َقِة،  يِّ الضَّ اْلَمالبِِس  َعِن  اْبَتِعدوا  ُأْخواني: 

جاِل، َواستروا َعْوراتُِكْم  مٌ َعلى الرِّ َهِب، أَلنَّ َذلَِك ُمَحرَّ َزيَُّن بالذَّ والتَّ

ِه َتعالى�. ْكَبِة، إِْرضاًء للَّ ِة إِلى الرُّ رَّ ِمَن السُّ

َعِن اْبِن َعّباسٍ � قاَل: 
جاِل بالنِّساِء، واْلُمَتَشبِّهاِت من النِّساِء  »َلَعَن َرسوُل الّلِه � اْلُمَتَشبِّهيَن ِمَن الرِّ

جاِل«)1(. بالرِّ

ِه � :     قاَل َرسوُل اللَّ
َهِب َعَلى ُذكوِر ُأّمتي، َوُأِحّل إِلناثِِهم «)2(. َم لِباُس اْلَحريِر والذَّ » ُحرِّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: اللباس  باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال.
)2( سنن الترمذي كتاب: اللباس باب: ما جاء في الحرير والذهب.
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ِد النَّشيَد: ) تاُج الُمْسِلم(. أ- َهّيا ُنَردِّ  

����ِموِم����ْن����َه����ج����ي ب���َم���ْل���َب���س���ي َت�����ْوج�����ْي�����ُه ِدي����ن����ي اْل����َق����يِّ

�����ب�����اِس س���ات���رٌ وِزي���������َن���������ةٌ ل����ل����ُم����ْس����ِل����ِمَخ������ْي������ُر ال�����لِّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمهاَرةٌ َحَرِكيَّةٌ واالْستِْنتاِج

• َسْلسِلةٌ مْن َذَهٍب           

• شوْرٌت َقصيرٌ 

ٌ • ِدْشداَشةٌ َوغْتَرة

ِة • ساعةٌ  مَن اْلِفضَّ

• َبْنَطلوٌن َطوْيٌل 

• ِحذاءٌ 

• َقْلٌب مْن َذَهٍب 

ٍة  • ساَعةٌ مْن ِفضَّ

• َقميٌص بِدوِن َأْكماٍم

• َقميٌص بُِكٍم َطوْيٍل 

ٌ • َتّنوَرةٌ طوْيَل�ة

ٌ • َتّنوَرةٌ  َقصْيَرة

• ِحجاٌب َشْرِعيٌّ 

• ِحذاءٌ

ُجِل واْلَمْرأَةِ فيما يْأتي. ينِة اْلُمناسَبِة َلُه لُكل ٍّمَن الرَّ ْرعيِّ  والزِّ ب-أُْكِمُل َرْسَم الّلباِس الشَّ
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1- َأْنَعَم الّلُه -تعالى�-  علينا  بنعمِة الّلباِس. 

ياُمُن  والتَّ والتَّْسمَيُة  والنَّظيَفِة،  الّطاِهَرِة  اْلَمالبِس  اختياُر  الّلباِس  آداِب  2-  ِمْن 

عاُء. َوالدُّ

َم الّلُه ُلبَس الّذهِب واْلَحريِر على الّرجاِل. 3- َحرَّ

. باِس  الّشرعيِّ 4- الُمحاَفَظُة على حدوِد اللِّ

ْرِس: َستُر اْلعوَرِة. 5- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأِجْب عّما يأتي :

أ - ما الفائَِدُة مْن ُلْبِس اْلَمالبِس ؟

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

ب- ما هو ُدعاُء ُلْبِس الّثوِب اْلَجديِد.

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

رعيِّ لْلُمْسِلِم . جـ-  وّضْح ِصَفَة الّلباِس الشَّ

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

باِس:  َرِة َعْن آداِب اللِّ 2- َأنا أَضُع دائرًة َحْوَل الّصوَرِة اْلُمَعبِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ــــي  ــــمَّ إنِّ ــــُه ــــلَّ ال
َأْســــــأُلــــــك مــن 
َخْيِر  َوِمْن  َخْيِرِه 
وَأعوُذ  َلُه  هَو  ما 
ِه  ـــرِّ ـــْن َش ـــَك ِم بِ

ما هو لُه َوَشرِّ
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1- َأْنَعَم الّلُه -تعالى�-  علينا  بنعمِة الّلباِس. 

ياُمُن  والتَّ والتَّْسمَيُة  والنَّظيَفِة،  الّطاِهَرِة  اْلَمالبِس  اختياُر  الّلباِس  آداِب  2-  ِمْن 

عاُء. َوالدُّ

َم الّلُه ُلبَس الّذهِب واْلَحريِر على الّرجاِل. 3- َحرَّ

. باِس  الّشرعيِّ 4- الُمحاَفَظُة على حدوِد اللِّ

ْرِس: َستُر اْلعوَرِة. 5- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأِجْب عّما يأتي :

أ - ما الفائَِدُة مْن ُلْبِس اْلَمالبِس ؟

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

ب- ما هو ُدعاُء ُلْبِس الّثوِب اْلَجديِد.

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

رعيِّ لْلُمْسِلِم . جـ-  وّضْح ِصَفَة الّلباِس الشَّ

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

باِس:  َرِة َعْن آداِب اللِّ 2- َأنا أَضُع دائرًة َحْوَل الّصوَرِة اْلُمَعبِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ــــي  ــــمَّ إنِّ ــــُه ــــلَّ ال
َأْســــــأُلــــــك مــن 
َخْيِر  َوِمْن  َخْيِرِه 
وَأعوُذ  َلُه  هَو  ما 
ِه  ـــرِّ ـــْن َش ـــَك ِم بِ

ما هو لُه َوَشرِّ
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3- َأْكمِل اْلِعباراِت اْلتيَة:

باِس: مْن آداِب اللِّ

أ- َأختاُر من اْلمالبِس ما َيكوُن .............. َوطاِهًرا. 

ب- َأبدُأ  َفَأقوُل  ......... ...، وَأْلَبُس مْن ِجَهِة الـ ...............

جاِل ُلْبَس ............ و........... َم على الرِّ جـ-  الّلُه َحرَّ

ُده اْلُمْسلُم: عاَء اّلذي ُيردِّ 4- ُاْكُتِب الدُّ

5-   َضْع َعالَمَة )✔( على اْلَمالبِِس الالّّّّّئَِقِة باْلُمْسِلِم واْلُمْسِلَمِة.

 الحمُد لّلِه اّلذي .............. 

هذا الّثوَب ................... 

ٍة. مْن غيِر ............. وال ُقوَّ

 بِْسِم ............... ........ .

ْبِس عند َخْلِع  اْلَمالبِِسِعْنَد اللُّ

 83 



 82 

3- َأْكمِل اْلِعباراِت اْلتيَة:

باِس: مْن آداِب اللِّ

أ- َأختاُر من اْلمالبِس ما َيكوُن .............. َوطاِهًرا. 

ب- َأبدُأ  َفَأقوُل  ......... ...، وَأْلَبُس مْن ِجَهِة الـ ...............

جاِل ُلْبَس ............ و........... َم على الرِّ جـ-  الّلُه َحرَّ

ُده اْلُمْسلُم: عاَء اّلذي ُيردِّ 4- ُاْكُتِب الدُّ

5-   َضْع َعالَمَة )✔( على اْلَمالبِِس الالّّّّّئَِقِة باْلُمْسِلِم واْلُمْسِلَمِة.

 الحمُد لّلِه اّلذي .............. 

هذا الّثوَب ................... 

ٍة. مْن غيِر ............. وال ُقوَّ

 بِْسِم ............... ........ .

ْبِس عند َخْلِع  اْلَمالبِِسِعْنَد اللُّ
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سوُل � : »اْلمرُء على...........   1 -  عْن َأبي ُهَرْيَرَة � َأنّـُه قاَل: قاَل الرَّ

َخليلِه فـــ ...........    َأَحُدُكْم َمْن  ..........«. 

2 -  عن َأَنس � قاَل: قدَم رسوُل الّلِه �  اْلَمديَنَة َوَلُهْم َيْوماِن َيْلَعبوَن فيِهما، 

َفقاَل  اْلَجاِهليَِّة،  ِفيِهما في  نلعُب  ا  قالوا : كنَّ اليوماِن ؟  َفقاَل: »ما هذان 

رسوُل الّلِه �: إنَّ الّلَه قْد ...... بهما ................. : يوم ........... 

ويوم  ......... «.  

3 -  قاَل رسوُل الّلِه �:  »اْلبِسوا  ...............  فإنها ................  و 

 .» .................

باِس: 4 -  الّدعاُء عنَد اللِّ

   أ - »َنْبَدُأ بــ ..................    َوَنقوُل: ............................. «.

باِس َفَأقوُل: اْلَحْمُد لّلِه الَّذي ..................... «. ب-  » َأْدعو ُدعاَء اللِّ
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ْدِعَيِة اْلتيِة:- َأوْل- َأكمْل يا بنيَّ ِكتابَة اْلَحاديِث َواْلَ

ُأَقّيُم َمْعلْوماتي لِْلوْحَدِة الّثالَِثِة

1- ما َمشاِعُر ُأمِّ موسى حيَنما أْلَقْتُه في النَّْهِر؟
............................................................................

الِح. ديِق الصَّ 2-  اْذُكْر َثاْلَث ِصَفاٍت للصَّ
أ-....................ب-....................جـ-........................

1 -  َصالُة اْلُجُمَعِة: ُحْكُمها ......... وَعَدُد رْكعاتِها  .........   وَتْشَمُل على  
......... َقْبَلها، َوُتْغني َعْن صالِة .............. .

2- مْن آداِب َصالِة اْلُجُمَعِة:
  .....................................       .....................................

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

3- َأْعماٌل َنقوُم بها مَع ُشروِق َشْمِس َيْوِم اْلعيِد إِلى ِقياِمنا لَِصالِة اْلعيِد.
  .....................................       .....................................

....................................       .....................................
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ثالِثًا- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة:-

ثانًِيا- َأِجْب َعّما َيْأتي:-



سوُل � : »اْلمرُء على...........   1 -  عْن َأبي ُهَرْيَرَة � َأنّـُه قاَل: قاَل الرَّ

َخليلِه فـــ ...........    َأَحُدُكْم َمْن  ..........«. 

2 -  عن َأَنس � قاَل: قدَم رسوُل الّلِه �  اْلَمديَنَة َوَلُهْم َيْوماِن َيْلَعبوَن فيِهما، 

َفقاَل  اْلَجاِهليَِّة،  ِفيِهما في  نلعُب  ا  قالوا : كنَّ اليوماِن ؟  َفقاَل: »ما هذان 

رسوُل الّلِه �: إنَّ الّلَه قْد ...... بهما ................. : يوم ........... 

ويوم  ......... «.  

3 -  قاَل رسوُل الّلِه �:  »اْلبِسوا  ...............  فإنها ................  و 

 .» .................

باِس: 4 -  الّدعاُء عنَد اللِّ

   أ - »َنْبَدُأ بــ ..................    َوَنقوُل: ............................. «.

باِس َفَأقوُل: اْلَحْمُد لّلِه الَّذي ..................... «. ب-  » َأْدعو ُدعاَء اللِّ
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ْدِعَيِة اْلتيِة:- َأوْل- َأكمْل يا بنيَّ ِكتابَة اْلَحاديِث َواْلَ

ُأَقّيُم َمْعلْوماتي لِْلوْحَدِة الّثالَِثِة

1- ما َمشاِعُر ُأمِّ موسى حيَنما أْلَقْتُه في النَّْهِر؟
............................................................................

الِح. ديِق الصَّ 2-  اْذُكْر َثاْلَث ِصَفاٍت للصَّ
أ-....................ب-....................جـ-........................

1 -  َصالُة اْلُجُمَعِة: ُحْكُمها ......... وَعَدُد رْكعاتِها  .........   وَتْشَمُل على  
......... َقْبَلها، َوُتْغني َعْن صالِة .............. .

2- مْن آداِب َصالِة اْلُجُمَعِة:
  .....................................       .....................................

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

3- َأْعماٌل َنقوُم بها مَع ُشروِق َشْمِس َيْوِم اْلعيِد إِلى ِقياِمنا لَِصالِة اْلعيِد.
  .....................................       .....................................

....................................       .....................................
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ثالِثًا- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة:-

ثانًِيا- َأِجْب َعّما َيْأتي:-



] ............ [ سوِل �  في اْلِهْجَرِة.      1 - َصديُق وَرفيُق الرَّ

] ............ [ 2- عمُّ الّرسوِل � الَّذي ناصَرُه ولْم ُيْسِلْم.      

سوِل � الَّتي ناَصَرْتُه،  َوَأّوُل َمْن آمَنْت بِه ِمَن النِّساِء.  ] ............ [ 3- َزْوَجُة الرَّ

َر على َدْعَوِة َنبيِّنا موسى � َفماَت َغَرًقا. ] ............ [ َملٌك َطغى َوَتَكبَّ  -4

ْخصيََّة رابًِعا- هّيا يا َأْبنائي َنْكَتِشُف الشَّ
الَّتي ُتشيُر إَِلْيها العباراُت اّلتَِيُة :-

خاِمًسا- ُاْرُسْم بَِأْلواٍن زاهَيٍة َمالبَس ُمناِسَبًة لَِفْهٍد َوَشْهٍد؛ 
باِس:- لَِيكونا ُمَتَمثِّلْيِن بأْحكاِم َوآداِب اللِّ
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نا موسى �: 1 - ترّبى َنبيُّ

   )  ( أ -    في َقْصِر ِفْرَعْوَن.       

    )  ( ِه.        ب- في َبْيِت ُأمِّ

   )  ( ُجِل الّصالِح.      جـ- ِعْنَد  الرَّ

2-ماَت ِفْرَعوُن:

    )  ( أ -    في َقْصرِهِ َبْعَد ُخروِج موسى �.    

 )  ( ب- َغَرًقا بِاْنِطباِق اْلَبْحِر َعَلْيِه.    

 )  ( جـ- َبْعَد َمْعَرَكتِِه َمَع موسى َوَقْوِمِه َبني إِْسرائْيَل.  

3- َصالُة اْلُجُمَعِة ُتصلَّى: 

        )  (  أ -   َجْهًرا.        

     )  ( ب- باْلَبْيِت ُمنَفرًدا.      

 )  ( ا.         جـ- سّرً

حيَحِة  ْكِمَلِة الصَّ ساِدًسا- َضْع َعالَمَة )✔( مقابل التَّ
لِْلِعباراِت اْلتَِيِة:-
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4- َعَدُد َرْكعاِت َصالِة اْلُجُمَعِة:

   )  (   أ  - َرْكَعتاِن.         

    )  ( ب- َأْرَبُع َرْكعاٍت.        

   )  ( جـ- َثاَلُث َرْكعاٍت.       

5- َتْبَدُأ صالُة  اْلعيِد:

    )  ( واِل.      أ  - َبْعَد ُشروِق الّشْمِس بَِقليٍل إِلى ما ُقَبْيَل الزَّ

 )  ( ب- َقْبَل ُشروِق الّشْمِس.      

 )  ( ْمِس بَِقليٍل.       جـ- َبْعَد َزواِل الشَّ

انَِيِة ِفي َصالِة اْلعيِد:  ْكَعِة اْلُْولى والثَّ ُر في الرَّ 6- ُنكبِّ

        )  ( انَِيِة.      أ  - َسْبَع َتْكبيراٍت في اْلُْولى َوَخمًسا في الثَّ

     )  ( انَِيِة.   ب- َخْمَس َتْكبيراٍت في اْلُْولى َوَأْرَبًعا في الثَّ

 )  ( انَِيِة.     جـ-  َأْرَبَع َتْكبيراٍت في اْلُْولى َوَثالًثا في الثَّ
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ُهْم اِتََّهموُه:  َـّ سوِل � َأن 7- ِمْن َأساليِب إِْيذاِء اْلُكّفاِر للرَّ

        )  ( ْحِر واْلُجنوِن.           أ  - بالسِّ

     )  ( ب- بَِخساَرِة تِجاَرتِِهْم وَأْكِل َأْموالِِهْم.    

 )  ( جـ- بِاْلَكِذِب َواْلِخياَنِة.       

سوِل � َجَسِدّيًا: 8- مْن َأساليِب إِْيذاِء اْلُكّفاِر للرَّ

   )  (   أ  - َمْنُعه ِمْن ُدخوِل َبْيتِهِ.       

    )  ( ب- َوْضُع اْلَْشواِك َواْلقاذوراِت في َطريِقِه َوَأماَم َبْيتِهِ.  

   )  ( َة.     ياِط في َصْحراِء َمكَّ جـ- َضْرُبُه بالسِّ

9- ُأْتِلَفْت َصحيَفُة اْلُمقاَطَعِة بَِأْمٍر ِمَن الّلِه َعْن َطريِق:

    )  (   أ  - اْلَمَطِر.          

 )  ( ب- اْلَْرَضِة.        

 )  ( جـ- اْلَحريِق.         
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 )  ( سوِل � َدَخَل في اْلِحصاِر َمَع اْلُمْسِلمْيَن.         1- َأبوطالٍِب َعمُّ الرَّ

 )  ( خوِل في اْلِحصاِر َمَع اْلُمْسِلمْيَن.  نا َخديَجَة  َمَنَعها ِمَن الدُّ 2- ِكَبُر ِسنِّ ُأمِّ

 � ســوِل  الــرَّ َمــَع  ِلِب  اْلمطَّ َعْبِد  َوَبني  هاِشٍم  َبني  ُقــرْيــٍش  اُر  كفَّ 3-  قــاَطــَعَ 

) َواْلُمْسِلمْيَن.          ) 

)  ( جاِل.     َهِب َواْلَحريِر َعلى الرِّ ُه ُلْبَس الذَّ 4- َحّرَم اللَّ

 )  ( َحَرُة بِموسى � حيَنما َرأَوا  ُمْعِجزاتِه.     5- آَمَن السَّ

 )  ( ُه -تعالى�- ِفْرَعْوَن َوُجُنوَده في اْلَبْحِر.     6- َأْغَرَق اللَّ

 )  ( 7- اإِلْنجيُل ِكتاُب سيِِّدنا موسى � .     

  )  ( نيا واّلِخَرةِ.     ديُق الّصالُِح ُيْسِعُد صاحَبُه في الدُّ 8- الصَّ

)  ( 9-  َأْنَفَق َأبو َلَهٍب  اْلَكثيَر ِمْن مالِِه في َسبيِل إِْنقاِذ َمْن اْسَتطاَع ِمَن اْلُمْسِلمْيَن. 

 )  ( 10- َصالُة اْلعيِد ِعباَرةٌ عْن ُخْطَبَتْيِن َيْعُقُبهما َرْكعتاِن.   

حيَحِة َوَعالَمَة )✘(  سابًِعا- َضْع َعالَمَة )✔( لِْلِعباَرةِ الصَّ
حيَحِة لِْلُجَمِل اّلتَِيِة:- لِْلِعباَرةِ َغْيِر الصَّ

 90 

ا  1-  ُاْرُسْم بَِلْوٍن َأْحَمَرَخطَّ َسْيِر ُخروِج موسى � ِمْن ِمْصَر إلى َمْدَيَن،  َوَخّطً

آَخَر بَِلْوٍن َأْخَضَر لَِخطِّ َسْيِر َعْوَدِة موسى � إِلى ِمْصَر.

ْذ ما ُهَو َمْطلوٌب:- ثاِمًنا- َنفِّ

 91 
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ِط الّصَوَر الّداَلَة َعلى ُمْعِجزاِت َسيِِّدنا موسى � : 2- َحوِّ

 92 

ّدْيِق � في َلْيَلِة اْلِهْجَرِة: حابيِّ َأبي َبْكٍر الصِّ 1- ِصفاُت الصَّ

2- ِصفاُت َصديقي الَّتي ُأِحبُّها: 

 3- ِعْيدا اْلُمْسِلمْيَن ُهما:

 4- ِعباراُت التَّهاني الَّتي َنْدعو بِها في اْلعيِد:

تاِسًعا - ُاْكتْب اِْثَنْيِن ِمّما ُهَو َمْطلوٌب:-

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

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

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

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

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

..............................................................
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1-  قاَل َتعالى': }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ٹ  ٹ  { 
ْهِر:   ] .......................... [ الُة اّلتي ُتْغني عْن َصالِة الظُّ   أ  – الصَّ

ْمُر بَِصالِة اْلُجُمَعِة:                          ] .......................... [   ب- اْلَ

ُر ما اْستطاَع مْن  2-  قاَل رسوُل الّلِه �: »ال َيغتسُل رجٌل يوَم اْلُجُمعِة َويتَطهَّ

بيَن  ُق  يَفرِّ فال  َيْخُرُج  ثمَّ  بْيتِه،  طيِب  ِمْن  َيَمسُّ  أو  ُدْهنِِه  مْن  َوَيْدُهُن  ُطْهٍر 

َبْيَنُه  ُغِفَر له ما  إاِل  َم اإِلماُم  ُيْنِصُت إذا تكلَّ ي ما ُكتَِب له، ثمَّ  ُيَصلِّ اِْثَنْيِن، ثمَّ 

َوَبْيَن اْلُجُمَعِة اْلُُْخرى«. 

- آداُب الجمعِة: ] ............................ .....................[   
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واِهِد اّلتَِيِة ما ُهَو َمْطلوٌب:- ْد ِمْن ِخالِل الشَّ عاِشًرا - حدِّ
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واْلُمْسِلمْيَن  اْلُمطلِب  عبِد  وبني   � ال��ّرس��وَل  ق��اط��َع��ْت.............   -

َقْتها  وَعلَّ ُمعاَهَدًة  وكَتَبْت  ِشْعِب.................   في  وحاَصَرْتُهْم  َجميَعُهْم، 

معهم،    ................. َأو  َلُهْم  َيبيعوا  َأّل  َعلى   ................ جدار  عل�ى 

َعلى  اْلُمْسِلموَن  َصَبَر  قاسيٍة،  َسَنواٍت   ................ َة  ُمدَّ اْلِحصاُر  فاْسَتَمرَّ 

اْلُمْسِلمْيَن  َأقاِرِب  َبْعُض  َأْوراَق ............. ، َوكاَن  َأَكلوا   ............ حتَّى 

عاِم بَِشْكٍل  .................. َيْأتون َلُهْم بِالطَّ

حادي عشَر- َسَأْروي َلُكم ِقّصًة يا َأْبنائي َفساِعدوني في إِْكمالِها:-
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ِه َتعالى�. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : عيسى � َكِلَمُة اللَّ

ِه. ُم ِكتاَب اللَّ ريِف: َأتَعلَّ َمجاُل اْلَحديثِ الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه:  َأصوُم َشْهَر َرَمضاَن.

ِه تعالى�. َمجاُل اْلِفْقِه: َأصوُم َتَطّوًعا للَّ

ائِِف. سوِل � إِلى الطَّ يَرِة: خروُج الرَّ َمجْاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: آداُب زيَنتي.

ابَِعِة. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الرَّ ُأَقيِّ
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1

3

1.2 تحديد أثر الركان والمبادئ اإلسالمية  في محيط الفراد والجماعات.
2.2 التجاوب الفعال بمشاركة محيطه المجتمعي في الحداث والمناسبات اإلسالمية والوطنية بالتعاون مع الخرين.

1.1 التعبير عن تعلقه بالجوانب الساسية في العقيدة اإلسالمية حسب قدراته الشخصية.
2.1 ممارسة سلوكيات أخالقية متنوعة مستوحاة من السنة النبوية بالتعاون مع الخرين.

3.1 االلتزام بممارسة السلوكيات والخالقيات اإلسالمية في حياته اليومية.

3.3 تعزيز روح االنتماء إلى الجماعة في العمل الجماعي.

أواًل : الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانيًا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-

مِ اْكتِساُبُه في اْلوْحَدِة الّرابَِعِة ُع ِمَن اْلُمَتَعلِّ ما ُيَتَوقَّ

املعارف
ه ورسوله لبني إسرائيل، وأمه مريم بنت عمران. عيسى � عبد الّل	•
كتاب سيدنا عيسى �	•   اإلنجيل، ومعجزته القدرة على شفاء المرضى. 

بّشر عيسى �	• بالنبي محمد �. 
وحاولوا قتله. آذى بنو إسرائيل سيدنا عيسى � 	•

ه -تعالى�- من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس عند الّل	•
	•القرآن هداية وسكينة ورحمة.

	•أهل الكويت  حفظوا الدين والقرآن وعلموه.
	•الصيام  هو اإلمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى 

غروب الشمس.
	•صوم رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ.

	•المؤمن يتجنب مبطالت الصيام.
	•رخص الله -تعالى- للمسافر والمرضع وكبير السن الفطر في رمضان.

	•التطوع هوكل عبادة تزيد على الفروض والواجبات.
	•صيام التطوع  يكون في غير رمضان.

االثنين والخميس واليام  أيام من شوال ويومي  	•يستحب صيام ستة 
العشر الوائل من ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج. 

	•صيام التطوع  يفرق عن صيام رمضان بالحكم والنية والقضاء.
	•صبر الرسول محمد � على إيذاء أهل الطائف فدعا لهم بالهداية 

بدال من الدعاء عليهم.
ا �  في دعوته. بالتوكل والتحمل نصر الله -تعالى- نبيه محمًد	•

ه تعالى. اللباس والزينة نعمة تستحق الشكر لّل	•
	•نبينا محمد � المثل العلى في حسن المظهر. 

	•من وسائل النظافة والزينة السواك والطيب واللبس الطاهر النظيف.

املهارات
	•إتقان قراءة اليات والحاديث الشريفة.    

والذكـــار  الشرعية  النصوص  وتــرديــد  	•حفظ 
والدعية المأثورة. 

الشرعية  بالنصوص  ــدالل  ــت واالس 	•المناقشة 
واالستماع للقصص. 

	•إجادة الحكم على مبطالت الصوم.
	•إحسان توضيح الفرق بين صيام التطوع وصيام 

رمضان.
ــل الــنــظــافــة والــزيــنــة  ــائ ــدام وس ــخ ــت ــــادة اس 	•إج

الشرعية.
	•اإللقاء والحوار.

	•استخالص الحقائق والمفاهيم.
	•تصميم خرائط ذهنية.

	•تطبيق الدروس التربوية في الحياة اليومية.
	•التعبير والطالقة اللغوية.

البحث عن معلومٍة	• من المصادر المتنوعة.
	•االستماع للقصص واستنتاج الفائدة والعبر.

	•التأدب بأدب النبوة والتخلق بأخالقه.
	•التعبير بالرسم. 

	•التفكير اإلبداعي.
	•البحث بوسائل البحث المتنوعة. 

	•حل المشكالت.

  القيم واالجتاهات
	•اإليمان بالمعجزات. 

	•حب القرآن الكريم.
	•حب الصيام . 
	•حب التطوع . 

	•الصبر. 
	•حسن المظهر.
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ُل     ْرُس اَلوَّ ه َتعالى    الدَّ عيسى � َكِلَمُة اللَّ

ُه َتعالىالتَّْمهيُد: َأْرَسَل اللَّ
 َأْنبياَء َوُرُساًل َكثيريَن، منهم َخْمَسةٌ من ُأولي اْلَعْزِم، تناَوْلنا 
روِس الّسابَِقِه، َفما ُهو َدْرُس اْلَيوِم يا َمْريُم؟ ِدَراَسَتُهم في الدُّ

َشْيُخ اْلُمْرَسليَن 

نوٌح �

ْنبياِء  َأبو اْلَ
إِْبراهيُم �

ِه  َكليُم اللَّ

موسى �

خاَتُم اْلُمْرَسليَن 
ٌد � ُمَحمَّ

ِه  َكِلَمُة اللَّ
عيسى �

 99 
)1( سورة مريم: 30.

ُف والَدَة عيسى � َوَحياَتُه. 1 َأَتَعرَّ

  َقال تعالى: }ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک{)1(

ُث في  َمن اْلُمَتَحدِّ
َمتي هِذِه اْلَيِة يا ُمَعلِّ

َة ِوالَدتِِه نا عيسى � يا َمْريُم، وَسَأْحكي َلُكْم ِقصَّ ُه َنبِيُّ إِنَّ

ٍة،  إْيمانيَّ بيَئٍة  في  تربَّْت  ِعْمراَن  بِْنُت  َمْرَيُم  ��ُه  ُأمُّ
باْلِعباَدِة  يَل  اللَّ وُتحيي  النَّهاَر  َتصوُم  ًة  َتِقيَّ فكاَنْت 

َواْلُمناجاِة، وُعِرَفْت َبْيَن النَّاِس بِذلَك.
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ُل     ْرُس اَلوَّ ه َتعالى    الدَّ عيسى � َكِلَمُة اللَّ

ُه َتعالىالتَّْمهيُد: َأْرَسَل اللَّ
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ْنبياِء  َأبو اْلَ
إِْبراهيُم �

ِه  َكليُم اللَّ

موسى �

خاَتُم اْلُمْرَسليَن 
ٌد � ُمَحمَّ

ِه  َكِلَمُة اللَّ
عيسى �
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)1( سورة مريم: 30.
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ÆUN ÓK ÚL ÓŠ ÚX ÓF Ó{ ÓË v]²Š ¡ULÚ�« lÚ³Ó½
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ٌ َمْلحوَظة َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

ْعجاَز في ِولَدِة عيسى بِن َمْرَيَم �. ه َتعالى� واْلِ 2 َأْسَتْنتِـُج َمظاِهَر ُقْدَرِة اللَّ

)1( سورة مريم: 31-30. 

عيسى  َمْولوَدها  َتْحِمُل  َقْوَمها  َمْرَيُم  َدُة  يِّ السَّ َأَتت  حيَنما  ابِْنتي  يا  َنَعْم   
ْج، فَأشاَرِت  ْوبيَخ َفَكْيَف َتِلُد وهي َلْم َتَتَزوَّ َه إَِلْيها َقْوُمها اْلِتِّهاماِت َوالتَّ �، َوجَّ
ُه َتباَرَك َوَتعالى بُِقْدَرتِِه ، َوكاَن  َدُة َمْرَيُم إِلى َرضيِعها عيسى �، فَأْنَطَقُه اللَّ يِّ السَّ

گ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   قائْل: }  َرضيًعا 
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ { )1(.

ِولَدُة َنبِيِّنا عيسى � ُمْعِجَزةٌ؛ َكْونُه ُولَِد ِمْن َغْيِر َأٍب.

ُه. َئ ُأمَّ ضيَع َوُهَو في اْلَمْهِد لُِيَبرِّ ِه َتعالى� الَّذي َأْنَطَق الرَّ ُسْبحاَن اللَّ

َنشاُط )2(:

ژ  ڑ  ڑ  ک   ژ   }گ    : قائِْل  اْلَمْهِد  في  َوهو   � عيسى  -َتعالى�-  ُه  اللَّ َأْنَطَق 

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ {.
َة َعلى اْلَمفاهيِم اْلتَِيِة: َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلياِت اْلَكِلماِت الّدالَّ

ِه َربِّ اْلعاَلمين. ِة لِلَّ 1- الِْعتِراِف بِالُعبوِديَّ

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

ًما لِْلَخْيرِ. ُه -َتعالى�- عيسى � لَِيكوَن ُمَعلِّ 1-َأْرَسَل اللَّ

..............................         ..................................
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4  َنـَتناَقُش َحْوَل َمكيَدِة َبني إِْسرائيَل لِعيسى بِن َمْرَيَم �.

ِد النَّشيَد  ) ُهْم َخْيُر الَبَشِر (: َهّيا ُنَردِّ

ــَزْة ــِج ــْع ــُم ــــى ب ـــٍة صـــــــــاِدَقــــٍة وُمــــْنــــَجــــَزْةُكــــلُّ َنـــبِـــيٍّ َقــــْد َأَت ـــَت ـــابِ ث

موسى ـــَو  َوْه ــِه  الــلَّ َكليـُم  عيسىِمــْنــُهــْم  اْلَمسيُح  جــاَء  ــْعــِدِه  َب ــْن  ِم

ـــْد ـــَحـــمَّ ـــنـــا ُم ـــيُّ ـــبِ ْدخـــاَتـــُمـــُهـــْم َن ـــــــِه ُمــــَســــدَّ ـــــْن َربِّ ـــُهـــْم ِم وُكـــلُّ

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ َنشاُط )4(:

إنَّ الَّذيَن َكَفروا َمْن َبني إِْسرائيَل َدبَّروا َمكيَدًة  لَِقْتِل عيسى � ِحْقًدا َوَحَسًدا ِمْنُهْم َعلى 
َرُجٍل  َعلى  بَِشَبِهِه  َوَأْلقى  ماِء،  السَّ إِلى  َوروِحِه  بَِجَسِدِه  إَِلْيِه  َرَفَعُه  َتعالى�  َه  اللَّ َلِكنَّ  تِِه،  ـُوَّ ُنب

ُه عيسى � َفَصَلبوُه َوَقَتلوُه. َـّ آَخَر، َفَأَخَذ ُجنوُد اْلَمِلِك َشبيَهُه ظاّنيَن َأن
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4  َنـَتناَقُش َحْوَل َمكيَدِة َبني إِْسرائيَل لِعيسى بِن َمْرَيَم �.

ِد النَّشيَد  ) ُهْم َخْيُر الَبَشِر (: َهّيا ُنَردِّ

ــَزْة ــِج ــْع ــُم ــــى ب ـــٍة صـــــــــاِدَقــــٍة وُمــــْنــــَجــــَزْةُكــــلُّ َنـــبِـــيٍّ َقــــْد َأَت ـــَت ـــابِ ث

موسى ـــَو  َوْه ــِه  الــلَّ َكليـُم  عيسىِمــْنــُهــْم  اْلَمسيُح  جــاَء  ــْعــِدِه  َب ــْن  ِم

ـــْد ـــَحـــمَّ ـــنـــا ُم ـــيُّ ـــبِ ْدخـــاَتـــُمـــُهـــْم َن ـــــــِه ُمــــَســــدَّ ـــــْن َربِّ ـــُهـــْم ِم وُكـــلُّ

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ َنشاُط )4(:

إنَّ الَّذيَن َكَفروا َمْن َبني إِْسرائيَل َدبَّروا َمكيَدًة  لَِقْتِل عيسى � ِحْقًدا َوَحَسًدا ِمْنُهْم َعلى 
َرُجٍل  َعلى  بَِشَبِهِه  َوَأْلقى  ماِء،  السَّ إِلى  َوروِحِه  بَِجَسِدِه  إَِلْيِه  َرَفَعُه  َتعالى�  َه  اللَّ َلِكنَّ  تِِه،  ـُوَّ ُنب

ُه عيسى � َفَصَلبوُه َوَقَتلوُه. َـّ آَخَر، َفَأَخَذ ُجنوُد اْلَمِلِك َشبيَهُه ظاّنيَن َأن
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1- ِوالَدُة عيسى بن َمْرَيَم � ِمْن َغْيِر َأٍب.

2- ِرسالُة عيسى � لَِبني إِْسرائيَل.

ةٌ ِمْنها : 3- ُمْعِجزاُت عيسى � ِعدَّ

- إِْحياُء اْلَمْوتى.

- ِشفاُء اْلَبـَْرِص واْلَْكَمِه.

ْيِر َوَبْعُثها لِْلَحياِة. - َتْشكيُل الطَّ

ُه -َتعالى�- عيسى � إَِلْيِه بَِجَسِدِه َوروِحِه. 4- َرَفَع اللَّ

َه لَِبني إِْسرائيَل َذلَِك. 5- عيسى � ما َقَتلوُه َوما َصَلبوُه َوَلِكْن ُشبِّ

ْيماُن بِاْلُمْعِجزاِت.  ْرِس: اْلِ 6- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ  - .............................................. لوكيَّ 7- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 105 

حيِح: 1- َضْع دائَِرًة َحْوَل اْلِْختِياِر الصَّ

  أ  - ُولَِد عيسى �  بِدوِن : ]   َأٍب   -   ُأمٍّ   -   ُأمٍّ َوَأٍب   [

ُحُف   [ ْوراُة   -   اْلِْنجيُل   -   الصُّ ب- ِكتاُب عيسى �   :  ]   التَّ

اْلبِطاَقِة  � في  ِة عيسى  َعْن ِقصَّ َأْسُطٍر  َثالَثِة  ِمْن  فْقَرًة  ُزَمالئَِك  َمَع  ُاْكُتْب   -2

الَِيِة َوَألِْقها في اْلِذاَعِة اْلَمْدَرِسيَِّة. التَّ

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

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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1- ِوالَدُة عيسى بن َمْرَيَم � ِمْن َغْيِر َأٍب.

2- ِرسالُة عيسى � لَِبني إِْسرائيَل.

ةٌ ِمْنها : 3- ُمْعِجزاُت عيسى � ِعدَّ

- إِْحياُء اْلَمْوتى.

- ِشفاُء اْلَبـَْرِص واْلَْكَمِه.

ْيِر َوَبْعُثها لِْلَحياِة. - َتْشكيُل الطَّ

ُه -َتعالى�- عيسى � إَِلْيِه بَِجَسِدِه َوروِحِه. 4- َرَفَع اللَّ

َه لَِبني إِْسرائيَل َذلَِك. 5- عيسى � ما َقَتلوُه َوما َصَلبوُه َوَلِكْن ُشبِّ

ْيماُن بِاْلُمْعِجزاِت.  ْرِس: اْلِ 6- قيَمُة الدَّ

ُة :    أ  - .............................................. لوكيَّ 7- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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حيِح: 1- َضْع دائَِرًة َحْوَل اْلِْختِياِر الصَّ

  أ  - ُولَِد عيسى �  بِدوِن : ]   َأٍب   -   ُأمٍّ   -   ُأمٍّ َوَأٍب   [

ُحُف   [ ْوراُة   -   اْلِْنجيُل   -   الصُّ ب- ِكتاُب عيسى �   :  ]   التَّ

اْلبِطاَقِة  � في  ِة عيسى  َعْن ِقصَّ َأْسُطٍر  َثالَثِة  ِمْن  فْقَرًة  ُزَمالئَِك  َمَع  ُاْكُتْب   -2

الَِيِة َوَألِْقها في اْلِذاَعِة اْلَمْدَرِسيَِّة. التَّ

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

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َوِر اْلتَِيةِ َبْعَض ُمْعِجزاِت َنبِيِّنا عيسى �.  ْد ِمْن ِخالِل الصُّ 3- َحدِّ

قال تعالى:   } گ 

ڳ  ڳ  ڳڳ   { )1(

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

)1( سورة آل عمران: 49.
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َوِر اْلتَِيةِ َبْعَض ُمْعِجزاِت َنبِيِّنا عيسى �.  ْد ِمْن ِخالِل الصُّ 3- َحدِّ

قال تعالى:   } گ 

ڳ  ڳ  ڳڳ   { )1(

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

)1( سورة آل عمران: 49.
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ْرُس الّثاني ِهالدَّ ُم ِكتاَب اللَّ َأَتَعلَّ
التَّْمهيُد:

)1( صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

َمْرَيُم َبلِّغي والَِدتي 
ِظ في  ْيِخ اْلُمَحفِّ َأنِّي ذاِهٌب إِلى الشَّ
َظني اْلُقرآَن اْلَكريَم اْلَمْسِجِد لُِيَحفِّ

اْلُمنيِر  راِج  السِّ َمْرَكِز  في  َتْسِجيلي  ي  ُأمِّ مْن  َسَأْطُلُب  الّلُه  َقَك  َوفَّ الّلِه  ياَعْبَد   َحَسًنا 
َم اْلُقرآَن اْلَكريَم. تعلَّ ِلَ

رِس حديُث الدَّ

سوَل � قاَل:  َعْن ُعْثماَن بِن َعّفاَن � َأنَّ الرَّ
َمُه «)1(. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ » َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ
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َمُه. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ ريِف َأنَّ َخْيَر الّناِس ِعْنَد الّلِه َتعالى� َمْن َتَعلَّ ُف ِمَن اْلَحديِث الشَّ 1 َأَتَعرَّ

)1( مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك �، حديت: )13746(.

سوُل �:  ُأداِوُم َعلى ِقراَءِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم ِلَكوَن ِمَن الَّذيَن قاَل َعْنُهم الرَّ
ُتُه«)1( »إِنَّ َأْهَل اْلُقْرآِن َأْهُل الّلِه َوخاصَّ

ِقَن ِقراَءَتُه. ـْ ت ريَف ِلُ ُد َمَع اْلُمَعِلِم اْلَحديَث الشَّ ُأَردِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ْرُس الّثاني ِهالدَّ ُم ِكتاَب اللَّ َأَتَعلَّ
التَّْمهيُد:

)1( صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

َمْرَيُم َبلِّغي والَِدتي 
ِظ في  ْيِخ اْلُمَحفِّ َأنِّي ذاِهٌب إِلى الشَّ
َظني اْلُقرآَن اْلَكريَم اْلَمْسِجِد لُِيَحفِّ

اْلُمنيِر  راِج  السِّ َمْرَكِز  في  َتْسِجيلي  ي  ُأمِّ مْن  َسَأْطُلُب  الّلُه  َقَك  َوفَّ الّلِه  ياَعْبَد   َحَسًنا 
َم اْلُقرآَن اْلَكريَم. تعلَّ ِلَ

رِس حديُث الدَّ

سوَل � قاَل:  َعْن ُعْثماَن بِن َعّفاَن � َأنَّ الرَّ
َمُه «)1(. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ » َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ
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َمُه. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ ريِف َأنَّ َخْيَر الّناِس ِعْنَد الّلِه َتعالى� َمْن َتَعلَّ ُف ِمَن اْلَحديِث الشَّ 1 َأَتَعرَّ

)1( مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك �، حديت: )13746(.

سوُل �:  ُأداِوُم َعلى ِقراَءِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم ِلَكوَن ِمَن الَّذيَن قاَل َعْنُهم الرَّ
ُتُه«)1( »إِنَّ َأْهَل اْلُقْرآِن َأْهُل الّلِه َوخاصَّ

ِقَن ِقراَءَتُه. ـْ ت ريَف ِلُ ُد َمَع اْلُمَعِلِم اْلَحديَث الشَّ ُأَردِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ٌ َمْلحوَظة

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

ْستِْنتاِج 

ْ

َمَهاَرُة ال

َنشاُط )2(:

)1( سنن أبي داود كتاب: الوتر  باب: استحباب الترتيل في القراءة.

قاَل َرسوُل الّلِه �:

ْنيا، فإِنَّ  » ُيقاُل لِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكما ُكْنَت ُتَرتِّْل في الدُّ

َمْنِزَلَك ِعْنَد آِخِر آيٍة َتْقَرُؤها «)1(.

اِبِق. أ- َأَتحاَوُر َوَأَتناَقُش َمَع إِْخواني في َمْفهوِم  اْلَحديِث السَّ

ُر َعْنُه بُِجْمَلٍة ِفْعِليٍَّة.     ِم اْلُقْرآِن، َوُأَعبِّ َة َتَعلُّ يَّ ب- َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحديِث الّسابِِق َأَهمِّ
............................................................................

............................................................................
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Æßv�UFÓð t ÒK�« »U² � rK̂ ÓFÓð W ]OL Ó¼Ó√ Ús� U ÓÎC ÚFÓÐ Ôœ =b ÓFÔ½ 

ÔWÓ¹«b NÚ�«ÔW ÓMOJ ]��«ÔW ÓL ÚŠ ]d�«
Æπ ∫¡«d�ù« …—u� ©±®

Æd�c�« vK�Ë Ê¬dI�« …Ëö� vK� ŸUL��ô« qC� ∫»U�   —UHG��ô«Ë W�u��«Ë ¡U�b�«Ë d�c�« ∫»U��  rK�� `O�� ©≤®

 ∫ßv�UFÓð Ó‰U�

  999   8   7     6   5   4   3   2   1   0   /˚̊̊̊̊
©±®˝  ?    >  =  <  ;  ::::::::

∫¸ t ]K�« Ô‰uÝ Ó— Ó‰U�
 ÔtÓ½uÝ Ó—«bÓ²Ó¹ ÓË  ¨t ÒK�«  Ó»U² �  ÓÊuKÚ²Ó¹  ¨t ÒK�«   uOÔÐ  Ús�  ÌXÚOÓÐ  w�  ÏÂ Úu Ó�  Ól ÓLÓ² Úł«  U� ÓË  ò
 ¨ ÔW ÓJzö ÓLÚ�«  Ôr ÔNÚ² ]H ÓŠ ÓË  ¨ ÔW ÓL ÚŠ ]d�«  Ôr ÔNÚ² ÓO A Óž ÓË  ¨ ÔWÓMOJ ]��«  Ôr NÚO ÓK ÓŽ  ÚXÓ� ÓeÓ½  ]ô ≈  ¨r ÔNÓM ÚO ÓÐ

Æ©≤®å Ôt Ô³ Ó�Ó½ tÐ ÚŸ d Ú�Ô¹ ÚrÓ� Ôt ÔK ÓL ÓŽ tÐ ÓQ ]DÓÐ Ús Ó� ÓË ¨Á ÓbÚM Ž Ús ÓLO� Ôt ]K�« Ôr Ô¼ Ód Ó� Ó– ÓË
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ٌ َمْلحوَظة

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

ْستِْنتاِج 

ْ

َمَهاَرُة ال

َنشاُط )2(:

)1( سنن أبي داود كتاب: الوتر  باب: استحباب الترتيل في القراءة.

قاَل َرسوُل الّلِه �:

ْنيا، فإِنَّ  » ُيقاُل لِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكما ُكْنَت ُتَرتِّْل في الدُّ

َمْنِزَلَك ِعْنَد آِخِر آيٍة َتْقَرُؤها «)1(.

اِبِق. أ- َأَتحاَوُر َوَأَتناَقُش َمَع إِْخواني في َمْفهوِم  اْلَحديِث السَّ

ُر َعْنُه بُِجْمَلٍة ِفْعِليٍَّة.     ِم اْلُقْرآِن، َوُأَعبِّ َة َتَعلُّ يَّ ب- َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحديِث الّسابِِق َأَهمِّ
............................................................................

............................................................................
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َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِم اْلُقْرآِن َوَتْعليِمِه. 3 َأْسَتْنتُِج ِحْرَص َأْهِل اْلُكَوْيِت َعلى َتَعلُّ

َرِر(: ِد النَّشيَد )َوصايا كالدُّ ا ُنَردِّ أ- َهيَّ

َذَك��ْر َقْلٌب  ما  َخْيُر  َرّب��ي  فاْحِرْص على ما َقْد َنهى وما َأَمْر ُق���ْرآُن 

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

اْلُكَوْيتِّيون اِْهَتّموا 
بِِحْفِظ اْلُقْرآِن اْلَكريِم 

ُمْنُذ اْلِقَدِم

اْل���ُق���ْرآِن كان  ��ُظ  ُم��َح��فِّ
َظُة  ( وُمَحفِّ

ّ
ى )اْلُمل ُيَسمَّ

اْلُقرآِن ) اْلُمَطّوعُة(
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ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة اْلَبْحِث

1- حاِفُظ القرآِن َخْيُر الّناِس ِعْنَد الّلِه َتعالى�.

ِم ِكتاِب الّلِه تعالى. ُة َتَعلُّ يَّ 2- َأَهمِّ

ِم اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَتْعليِمِه.   3- َحِرَص اْلُكَوْيتِّيون َعلى َتَعلُّ

ْرِس: ُأِحبُّ اْلُقْرآَن اْلَكريَم.  4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

)اْلُمّل(  َقديًما  اْلُقْرآِن  ُمَعلِّمي  َأسماِء  َعْن  ْبَحَث  ِلَ اْلَمْدَرسِة  َمْكَتَبَة  ب-  َأزوُر 

ًة َمَع ُزملئي .  ًة حائِِطيَّ َوُأِعدُّ َمَجلَّ
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َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِم اْلُقْرآِن َوَتْعليِمِه. 3 َأْسَتْنتُِج ِحْرَص َأْهِل اْلُكَوْيِت َعلى َتَعلُّ

َرِر(: ِد النَّشيَد )َوصايا كالدُّ ا ُنَردِّ أ- َهيَّ

َذَك��ْر َقْلٌب  ما  َخْيُر  َرّب��ي  فاْحِرْص على ما َقْد َنهى وما َأَمْر ُق���ْرآُن 

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

اْلُكَوْيتِّيون اِْهَتّموا 
بِِحْفِظ اْلُقْرآِن اْلَكريِم 

ُمْنُذ اْلِقَدِم

اْل���ُق���ْرآِن كان  ��ُظ  ُم��َح��فِّ
َظُة  ( وُمَحفِّ

ّ
ى )اْلُمل ُيَسمَّ

اْلُقرآِن ) اْلُمَطّوعُة(
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ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة اْلَبْحِث

1- حاِفُظ القرآِن َخْيُر الّناِس ِعْنَد الّلِه َتعالى�.

ِم ِكتاِب الّلِه تعالى. ُة َتَعلُّ يَّ 2- َأَهمِّ

ِم اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَتْعليِمِه.   3- َحِرَص اْلُكَوْيتِّيون َعلى َتَعلُّ

ْرِس: ُأِحبُّ اْلُقْرآَن اْلَكريَم.  4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

)اْلُمّل(  َقديًما  اْلُقْرآِن  ُمَعلِّمي  َأسماِء  َعْن  ْبَحَث  ِلَ اْلَمْدَرسِة  َمْكَتَبَة  ب-  َأزوُر 

ًة َمَع ُزملئي .  ًة حائِِطيَّ َوُأِعدُّ َمَجلَّ
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∫wð Úü« n¹d ]A�« Y¹b Ó×Ú�« ÓWÓÐU² � Úq L Ú�Ó√ ≠±
  Æå ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ór ]K ÓFÓ� Ús Ó� Úr Ô� ÔdÚO Ó� ò ¸ Ô‰uÝ ]d�« Ó‰U� ≠

Æ ßv�UFÓð t ]K�« »U² � rK̂ ÓFÓð ÓW ]O =L Ó¼Ó√ Úœ =b ÓŽ ≠≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æt² ]�UšË t ÒK�« q Ú¼Ó√ vKŽ ‰̂bð w²]�« …—u ÒB�« Ó‰uŠ Ú◊ ÒuŠ≠≥

Æ U ÎL¹b Ó�© ]ö ÔLÚ�«® =ÂUN Ó� i ÚFÓÐ Ús ÓŽ ÚY Ó×ÚÐ« ≠¥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ ÔtÓ² Ú� ÓË Úq =− ÓÝË Óp� eÚM Ó� s� VÚ¹d ÓIÚ�« b− Ú� ÓLÚ�« w� k ÚH ×Ú�«  UI ÓK ÓŠ ÚlÐUð ≠μ
 ›   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ÔW ÓŽU Ò��«  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ∫ ÔÂ ÚuÓ¹  ¤ ≠

∫ ÔVÚO−Ô½ Ôs Ú×Ó½ ÓË Ô‰ÓQ Ú�Ó¹ wL=K ÓF Ô�
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∫wð Úü« n¹d ]A�« Y¹b Ó×Ú�« ÓWÓÐU² � Úq L Ú�Ó√ ≠±
  Æå ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ór ]K ÓFÓ� Ús Ó� Úr Ô� ÔdÚO Ó� ò ¸ Ô‰uÝ ]d�« Ó‰U� ≠

Æ ßv�UFÓð t ]K�« »U² � rK̂ ÓFÓð ÓW ]O =L Ó¼Ó√ Úœ =b ÓŽ ≠≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
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Æt² ]�UšË t ÒK�« q Ú¼Ó√ vKŽ ‰̂bð w²]�« …—u ÒB�« Ó‰uŠ Ú◊ ÒuŠ≠≥

Æ U ÎL¹b Ó�© ]ö ÔLÚ�«® =ÂUN Ó� i ÚFÓÐ Ús ÓŽ ÚY Ó×ÚÐ« ≠¥
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Æ ÔtÓ² Ú� ÓË Úq =− ÓÝË Óp� eÚM Ó� s� VÚ¹d ÓIÚ�« b− Ú� ÓLÚ�« w� k ÚH ×Ú�«  UI ÓK ÓŠ ÚlÐUð ≠μ
 ›   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ÔW ÓŽU Ò��«  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ∫ ÔÂ ÚuÓ¹  ¤ ≠

∫ ÔVÚO−Ô½ Ôs Ú×Ó½ ÓË Ô‰ÓQ Ú�Ó¹ wL=K ÓF Ô�
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الُِث ْرُس الثَّ َأصوُم َشْهَر َرَمضاَنالدَّ

التَّْمهيُد:

ياِم َوُحْكِمِه. ُف َمْعنى الصِّ 1 َأَتَعرَّ

)1( سورة البقرة: 183.

قاَل َتعالى':  }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ{)1(

ياُم هو اْلِْمساُك َعِن   الصِّ
عـــاِم  كالطَّ اْلــُمــْفــِطــراِت 
راِب ِمْن ُطلوِع اْلَفْجِر  َوالشَّ
مع  ْمِس  الشَّ ُغــروِب  إِلى 

ِة لّله َتعالى'. يَّ النِّ

َرَمضاَن  َصــْوُم 
ُكلِّ  َعلى  ــْرٌض  َف
ُمـــْســـِلـــٍم عــاِقــٍل 

بالِــٍغ. 

 117 

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْعبيِر واْلِحواِر َمهاَرُة التَّ

ٍة َسليَمٍة َبْعَض َأْجواِء َأّياِم َرَمضاَن َمَع ُأْسَرتي. ُأناِقُش َمَع َمْجموَعتي بُِلَغٍة َعَربِيَّ
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الُِث ْرُس الثَّ َأصوُم َشْهَر َرَمضاَنالدَّ

التَّْمهيُد:

ياِم َوُحْكِمِه. ُف َمْعنى الصِّ 1 َأَتَعرَّ

)1( سورة البقرة: 183.

قاَل َتعالى':  }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ{)1(

ياُم هو اْلِْمساُك َعِن   الصِّ
عـــاِم  كالطَّ اْلــُمــْفــِطــراِت 
راِب ِمْن ُطلوِع اْلَفْجِر  َوالشَّ
مع  ْمِس  الشَّ ُغــروِب  إِلى 

ِة لّله َتعالى'. يَّ النِّ

َرَمضاَن  َصــْوُم 
ُكلِّ  َعلى  ــْرٌض  َف
ُمـــْســـِلـــٍم عــاِقــٍل 

بالِــٍغ. 

 117 

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: ْعبيِر واْلِحواِر َمهاَرُة التَّ

ٍة َسليَمٍة َبْعَض َأْجواِء َأّياِم َرَمضاَن َمَع ُأْسَرتي. ُأناِقُش َمَع َمْجموَعتي بُِلَغٍة َعَربِيَّ
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ياِم. ُف َبْعَض ُمْبطالِت الصِّ 2 َأَتَعرَّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ
ُه َوَسقاُه « )1( » َمْن َنسَي َوُهَو صائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه فإنَّما َأْطَعَمُه اللَّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ
» َمْن َذَرَعُه اْلَقيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقضاءٌ« )2(

)1( صحيح مسلم  كتاب:  الصيام  باب: أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر.
)2(  سنن الترمذي كتاب: الصوم عن رسول الله � باب: ماجاء فيمن استقاء عمًدا.

ْرَب َعْمًدا. ْكَل َوالشُّ أ - اْلَ

ب - اْلَقيَء َعْمًدا.

ياِم. ِة َعْن ُمْبِطالٍت ُأْخرى لِلصِّ َبَكِة اْلَعْنَكبوتِيَّ   أ  - َأْبَحُث في الشَّ

َة اْلواِرَدَة فيِهما. ْرعيَّ ابَِقْيِن اْلَْحكاَم الشَّ ب- َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحديَثْيِن السَّ

 ......................... -2   ......................... -1  

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلَبْحِث
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ُد َأْصحاَب اْلَْعذاِر في َرَمضاَن. 3 ُأعدِّ

ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْنساِن( ِد النَّشيَد ) كالّنوِر لِْلِ ب - َهّيا ُنَردِّ

ـــــــــواعٌ وِمـــــْن ـــــــْوُم أن ـــــــاِنوالـــــــصَّ ـــــــْوع َأْشــــــــَهــــــــِرهــــــــا َن
ــــ ـــْه ـــَش بِ ــــــْوُم  ــــــصَّ ال ُل  ـــــــــــِب اِلْتـــــــيـــــــاِنالوَّ ــــٍر واِج ـــــ ـ

عٌ ـــــــــــَطـــــــــــوُّ ـــــــــــــــــــــُر َت ـــــاِنوآَخ ــــــ ـــــم ــــــ ِة اِلي ــــــــــوَّ ــــــــــُق لِ

ُأشاِرُك في اْلُمناَقَشِة َمَع ُزَمال ئي في اْلَفْصِل َحْوَل َأْسباِب إِباَحِة اْلِفْطِر ِلَْصحاِب 

اْلَْعذاِرالّسابَِقِة. 

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

اْلمريَضاْلحاِمَلاْلُمرضَعاْلُمسافَر
الَكبيَر بالّسِن

العاجَز عِن الّصوِم
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ياِم. ُف َبْعَض ُمْبطالِت الصِّ 2 َأَتَعرَّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ
ُه َوَسقاُه « )1( » َمْن َنسَي َوُهَو صائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه فإنَّما َأْطَعَمُه اللَّ

ِه |: قاَل َرسوُل اللَّ
» َمْن َذَرَعُه اْلَقيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقضاءٌ« )2(

)1( صحيح مسلم  كتاب:  الصيام  باب: أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر.
)2(  سنن الترمذي كتاب: الصوم عن رسول الله � باب: ماجاء فيمن استقاء عمًدا.

ْرَب َعْمًدا. ْكَل َوالشُّ أ - اْلَ

ب - اْلَقيَء َعْمًدا.

ياِم. ِة َعْن ُمْبِطالٍت ُأْخرى لِلصِّ َبَكِة اْلَعْنَكبوتِيَّ   أ  - َأْبَحُث في الشَّ

َة اْلواِرَدَة فيِهما. ْرعيَّ ابَِقْيِن اْلَْحكاَم الشَّ ب- َأْسَتْنتِـُج ِمَن اْلَحديَثْيِن السَّ

 ......................... -2   ......................... -1  

َنشاُط )2(:
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ُد َأْصحاَب اْلَْعذاِر في َرَمضاَن. 3 ُأعدِّ

ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْنساِن( ِد النَّشيَد ) كالّنوِر لِْلِ ب - َهّيا ُنَردِّ

ـــــــــواعٌ وِمـــــْن ـــــــْوُم أن ـــــــاِنوالـــــــصَّ ـــــــْوع َأْشــــــــَهــــــــِرهــــــــا َن
ــــ ـــْه ـــَش بِ ــــــْوُم  ــــــصَّ ال ُل  ـــــــــــِب اِلْتـــــــيـــــــاِنالوَّ ــــٍر واِج ـــــ ـ

عٌ ـــــــــــَطـــــــــــوُّ ـــــــــــــــــــــُر َت ـــــاِنوآَخ ــــــ ـــــم ــــــ ِة اِلي ــــــــــوَّ ــــــــــُق لِ

ُأشاِرُك في اْلُمناَقَشِة َمَع ُزَمال ئي في اْلَفْصِل َحْوَل َأْسباِب إِباَحِة اْلِفْطِر ِلَْصحاِب 

اْلَْعذاِرالّسابَِقِة. 

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمَهاَرُة اْلْستِْنتاِج 

اْلمريَضاْلحاِمَلاْلُمرضَعاْلُمسافَر
الَكبيَر بالّسِن

العاجَز عِن الّصوِم
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راِب من ُطُلوِع اْلَفْجِر  عاِم والشَّ ياُم هو اِلمساُك عن اْلُمفِطراِت كالطَّ 1-  الصِّ

ِه َتعالى'. ِة للَّ يَّ ْمِس مع النِّ إِلى ُغُروِب الشَّ

2- َصْوُم َرَمضاَن َفْرٌض على ُكلِّ ُمسلٍم عاقٍل بالٍغ.

َبها. ياُم لُه ُمْبِطالٌت َيِجُب على اْلُمسلِم َأْن يتجنَّ 3- الصِّ

ياَم في رمضاَن. 4- اِلْسالُم ديُن ُيسٍر، َفُيْعَذُر َمْن ل َيْسَتطيعوَن الصِّ

ياِم. ْرِس: ُحبُّ الصِّ 5- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 121 

1- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة بَِكِلماٍت َصحيَحٍة:

ياُم هو : ........................................................   أ  - الصِّ

ب-  َصْوُم َرَمضاَن َفرٌض َعلى: ..........................................

ياِم: 2- ُاْكُتب اْثَنْيِن ِمْن ُمْبطالِت الصِّ

  أ  - ......................................................................  

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

3- ُاْكُتب اْلُحْكَم  ) َصحيٌح ( َأْو )باِطٌل ( لُِكلِّ ِعبارٍة ِمّما َيْأتي:

  أ  - َأَكَل أحمُد ناسًيا وهو صائٌم.           

         ِصيامُه: .........................

دْت َأْسماُء القيَء وهي صائمةٌ.   ب- َتعمَّ

          صياُمها : .......................

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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راِب من ُطُلوِع اْلَفْجِر  عاِم والشَّ ياُم هو اِلمساُك عن اْلُمفِطراِت كالطَّ 1-  الصِّ

ِه َتعالى'. ِة للَّ يَّ ْمِس مع النِّ إِلى ُغُروِب الشَّ

2- َصْوُم َرَمضاَن َفْرٌض على ُكلِّ ُمسلٍم عاقٍل بالٍغ.

َبها. ياُم لُه ُمْبِطالٌت َيِجُب على اْلُمسلِم َأْن يتجنَّ 3- الصِّ

ياَم في رمضاَن. 4- اِلْسالُم ديُن ُيسٍر، َفُيْعَذُر َمْن ل َيْسَتطيعوَن الصِّ

ياِم. ْرِس: ُحبُّ الصِّ 5- قيَمُة الدَّ

لوكيَُّة:      أ  - .............................................. 6- َمظاِهُرها السُّ
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ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 121 

1- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة بَِكِلماٍت َصحيَحٍة:

ياُم هو : ........................................................   أ  - الصِّ

ب-  َصْوُم َرَمضاَن َفرٌض َعلى: ..........................................

ياِم: 2- ُاْكُتب اْثَنْيِن ِمْن ُمْبطالِت الصِّ

  أ  - ......................................................................  

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

3- ُاْكُتب اْلُحْكَم  ) َصحيٌح ( َأْو )باِطٌل ( لُِكلِّ ِعبارٍة ِمّما َيْأتي:

  أ  - َأَكَل أحمُد ناسًيا وهو صائٌم.           

         ِصيامُه: .........................

دْت َأْسماُء القيَء وهي صائمةٌ.   ب- َتعمَّ

          صياُمها : .......................

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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4- َضْع دائَِرًة َحْوَل َأْصحاِب اْلَْعذاِر في َرَمضاَن:

 123  123 
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4- َضْع دائَِرًة َحْوَل َأْصحاِب اْلَْعذاِر في َرَمضاَن:

 123  123 



 124 

ابِـُع ْرُس الرَّ ِه َتعالى'الدَّ ًعا لِلَّ َأصوُم تطوُّ

ُف  َمْعنى التََّطّوِع. 1  َأَتَعرَّ

التَّْمهيُد:

ُه يوُم االْثَنْيِن، إِنَّ
ياُم فيِه ُمْسَتَحٌب والصِّ

ِه  ُب بِهـا إلـى اللَّ ُع هو: ُكلُّ ِعبـــاَدٍة ُيَتَقــــرَّ التَّطوُّ
-تعالى- ماَلْم َيُكْن َفْرًضا. 

ِع: ُهَو ما يكوُن في َغْيِر َرَمضاَن.  َوِصياُم التََّطوُّ

لِماذا َأنَت صائٌم 
اْلَيوَم يا َأبي ؟ َفَهذا اْلَيوُم َلْيَس 

ِمْن َأياِم َرَمضاَن 
تقويم

صالح العجيري

 ±≤μ 

∫©±® Ô◊UAÓ½ÏW Óþu×ÚK Ó� W Ó�U{ù« ÓË lÝ̂ Óu]²�« Ô… Ó—UN Ó�

  ÆUMðUO ÓŠ w� W ÓHK Ó² Ú� ÔLÚ�« ŸûD]²�«  ôU− Ó� Ói ÚFÓÐ Ôœ =b ÓŽÔ√

 b − Ú� ÓLÚ�« w� ÓÂ ÚuÓO Ú�« ∫wÐ√
 ÌW ]OŽ ÒuDÓð ÌW ÓK ÚL Ó×Ð ÔÂu�ÓQ ÓÝ ¡UA FÚ�« …ö Ó� Ób ÚFÓÐ

  UL]O Ó� Ô� w� ÓsOłU² Ú× ÔL ÚK�  U� Ób ]B�« l ÚL Ó−�
W ]O �ö ÚÝ Úù« œö³Ú�« i ÚFÓÐ w� ÓsO¾ ł ]ö�«

sÚO ÓM ÚŁ « ÓÂ ÚuÓ¹  ]q� ÔÂuBÓ¹ Ó„ b�«Ë
Æv�UFÓð t ÒK� U ÎŽuDð fOL Óš Ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
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ابِـُع ْرُس الرَّ ِه َتعالى'الدَّ ًعا لِلَّ َأصوُم تطوُّ

ُف  َمْعنى التََّطّوِع. 1  َأَتَعرَّ
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ُه يوُم االْثَنْيِن، إِنَّ
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َيُكْن  ماَلْم  َتعالى-   - ِه  اللَّ إلى  بِها  ُب  ُيَتقرَّ ِعباَدٍة  ُكلُّ  هو  ِع  التَّطوُّ 1 -  صياُم 

َفْرضًا .

ِع. سوِل � في ِصياِم التَّطوُّ 2 - َنْقَتدي بالرَّ

ِه َتعالى ونزيُد  ِع حتَّى َنناَل اْلَْجَر والثَّواَب ِمَن اللَّ 3 -  َنْحِرُص َعلى ِصياِم التََّطوُّ

الَِحِة يوَم اْلقياَمِة. ِمْن َرصيِد َأْعمالِنا الصَّ

ِع َيْختِلُف عن ِصياِم رَمَضاَن. 4 - صياُم التَّطوُّ

ِع. ْرِس: ُحبُّ التَّطوُّ 5- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 129 

1- َأْكِمِل اْلعبارَة  اآلتيَة :

ماَلْم  َتعالى-   - ِه  اللَّ إلى  بِها  ُب  ُيَتقرَّ  ................... هو:ُكلُّ  ُع  التَّطوُّ  -

َيُكْن...................

ياُم فيها: ياِم الَّتي ُيْسَتَحبُّ الصِّ 2- َضْع دائَِرًة  َحْوَل اْلَ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

ٍم اْلَيْوِم اْلعاِشِر ِمْن َشْهِر ُمَحرَّ َيْوَمي اْلْثَنْيِن َواْلَخميِس

ٍة مْن أّياِم شّواٍل  ستَّ

ٍة من ذي الِقْعَدِة  ستَّ

بدايِة كلِّ َشْهٍر

َيْوِم َعَرَفَة

َيْوِم اْلُجُمَعِة

َيْوِم اْلعيِد
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حيِح ) جائٍِز / َغْيِر جائٍِز ( : 3- َأْكِمِل اْلِعباَرَة باْلُحْكِم الصَّ

يِل َفصياُمُه.  ]................[ أ- صاَم َأحمُد يوَم االْثَنْيِن دوَن َأْن َيْنوَي باللَّ

ه كاَن َمريًضا.      ]................[ ب- َأْفَطر خالٌد في َرَمضاَن ِلَنـَـّ

ياَم  الصِّ وَنــَوِت  طعاٍم  َأيَّ  تتناوَل  َأن  دوَن  اْلَمْدَرسِة  من  فاِطَمُة  عــاَدْت  جـ- 

ًعا.                                 ]................[ َتَطوُّ

د- صامْت َمناُل في َرمضاَن دوَن نِيٍَّة.       ]................[

 131  131 
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التَّْمهيُد:

ْرُس اْلخاِمُس سوِل � إِلى الّطائِِفالدَّ ُخروُج الرَّ

الّطائُِف َمديَنةٌ على 

ريُق إَِلْيها   َجَبٍل ُمْرَتِفـٍع والطَّ

َطويٌل َوَصْعٌب

 133 

سوِل �  إلى الّطائِِف. ِة خروِج الرَّ 1 َأْسَتمُع لِقصَّ

َة  ِه -َتعالى�- خاِرَج َمكَّ نِة اْلعاِشَرِة ِمَن اْلبِْعَثِة َأراَد النَّبيُّ � َنْشَر ديِن اللَّ في السَّ

َبْعَد ُمعاناتِِه َمَع اْلُمْشرِكْيَن في ِعناِدِهْم َوَتْعذيبِِهْم لِْلمؤمنيَن َوُحْزنِِه َعلى َوفاِة اْثَنيِن 

ِه أبي طالٍِب( َفَخَرَج النَّبيُّ  ْوجِة اْلعزيَزِة َوَعمِّ َدِة َخدْيَجَة الزَّ يِّ من اْلُمسانِدْيَن َلُه )السَّ

ائِِف َلُه. ًيا ُمناَصَرَة َأْهِل الطَّ ٌد � إِلى الّطائِِف ُمتمنِّ ُمَحمَّ

بِّ  ْعُه النَّبيُّ  �، َفواَجَهُه َأْهُل الّطائِِف بْاإلِيذاِء بالسَّ َسِف َحَصَل ماَلْم يتوقَّ لْلَ

الّطائِف  مَن  َيْخرُج  َوهو  َفالَحقوه  َوُسَفهاَءُهم  ِصْبياَنُهْم  ضوا  َحرَّ َبْل  ْرِد،  والطَّ

رْيَفَتْيِن. ُم من َقَدَمْيِه الشَّ َيْرموَنُه باْلِحجاَرِة حتَّى ساَل الدَّ

وَهْل َناَصَرُة َأْهُل 

الّطائِِف؟
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التَّْمهيُد:
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رْيَفَتْيِن. ُم من َقَدَمْيِه الشَّ َيْرموَنُه باْلِحجاَرِة حتَّى ساَل الدَّ

وَهْل َناَصَرُة َأْهُل 

الّطائِِف؟
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ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد ) كالَبْدِر َيْزهو في َسماِء اْلحائِريَن(: ب - َهّيا ُنَردِّ

ي��ِن  ِس��ّرا ُث���مَّ َغ���دا ال���ّن���وُر َي��ِش��عُّ َج��ْه��راَدع��ا إل��ى ال��دِّ
َأَض���ّرا َم��ْخ��ل��وًق��ا وال  ُي����ْؤِذ  الَمياميْنَل���ْم  أْص��ح��اُب��ُه  ب��َج��ْن��بِ��ِه 

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: َمَهاَرُة االْستِْنتاِج 

ابَِقِة ما َيْأتي : أ- َأْسَتْنتُِج من اْلِفْقَرِة السَّ

ٌد � في اْلَمْوِقِف الّسابِِق. نا ُمَحمَّ َز بها َنبيُّ فاِت الَّتي َتَميَّ - الصِّ

يرِة اْلعاَم اْلعاشَر ِمَن اْلبِْعَثِة بِعاِم اْلُحْزِن. - َسَبَب َتْسمَيِة ُمَؤلِّفي السِّ

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

..........................................................................
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ـْبِيائِِه َو لِْلُمْؤِمنيَن. ن ِه -تعالى�- ِلَ 2 َأثُِق دائًِما في ُنْصَرِة اللَّ

)2( أصالبهم: أي من أْبنائهم وُذريتِهْم. )1( األخشبين: جبالن بمكة المكرمة.   
)3( صحيح البخاري كتاب: بدء الخلق  باب: إذا قال أحدكم  آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحدهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

ِه،  باللَّ إِلّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َة  ُقوَّ وَلْ  َحْوَل  َلْ 
سوِل �؟ وما كاَن َموقُف الرَّ

سوُل � من الّطائِِف َحزيًنا ُمتَألًِّما، َوَجَلَس ِعْنَد ُبستاٍن  يا َأْبنائي َلَقْد َخَرَج الرَّ

َمَلُك  وَمَعُه   � ِجْبريَل  إَِلْيِه  -َتعالى�-  ُه  اللَّ َفَأْرَسَل  لَِيْسَترْيَح،  َشَجَرٍة  ِظلِّ  في 

اَلْخَشبْيِن«)1(  َعَلْيِهم  ُأْطبَِق  َأْن  ِشْئَت  إِْن  ُد  ُمَحمَّ »يا  َلُه:  قاَل  الَّذي   � اْلِجباِل 

الّلَه َوْحَدُه ل  َيْعُبُد  ُه ِمْن َأْصالبِِهم)2( َمْن  َأْن ُيْخِرَج اللَّ َبْل َأْرجو  فقاَل النَّبيُّ �: 

ُيْشِرُك به َشْيًئا« )3( .
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)1(  سورة األنبياء: 107.

} ک  ک  گ         گ  گ       گ   { )1(

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّرتيِل

ا ُنَرتِّْل َمًعا بَِصْوٍت َجميٍل َقْوَلُه َتعالى: َهيَّ

سوُل � بِِصفاٍت َعظيَمٍة في َمْوِقِفِه َمَع َأْهِل الّطائِِف وهي: َز الرَّ َتَميَّ

بُر ُل الصَّ التَّوكُّ
ِه َعلى اللَّ

عاُء  الدُّ
لِلّناِس بالِهداَيِة َبَدًل ِمَن 

عاِء َعَلْيِهْم الدُّ
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سوُل � َخَرَج إِلى الّطائِِف َبْعَد عاِم اْلُحْزِن لَيْنُشَر اْلِْسالَم . 1-الرَّ

سوِل � َفَدعا َلُهم َوَلْم َيْدُع َعَلْيِهم. ائِِف َرَفضوا اِلْسالَم َوَأساُؤوا لِلرَّ 2-َأْهُل الطَّ

بُر. ْرِس: الصَّ 3- قيَمُة الدَّ

لوكيَُّة:      أ  - .............................................. 4- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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)1(  سورة األنبياء: 107.

} ک  ک  گ         گ  گ       گ   { )1(

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّرتيِل

ا ُنَرتِّْل َمًعا بَِصْوٍت َجميٍل َقْوَلُه َتعالى: َهيَّ

سوُل � بِِصفاٍت َعظيَمٍة في َمْوِقِفِه َمَع َأْهِل الّطائِِف وهي: َز الرَّ َتَميَّ

بُر ُل الصَّ التَّوكُّ
ِه َعلى اللَّ

عاُء  الدُّ
لِلّناِس بالِهداَيِة َبَدًل ِمَن 

عاِء َعَلْيِهْم الدُّ

 137 
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ِة ُحدوثِها : 1- رتِّْب ما يَأتي ِمْن َأْحداٍث َحْسَب َأْسَبقيَّ

)  ( سوُل� َأْهَل الّطائِِف إِلى اْلِْسالِم وُمناَصَرتِه .   - َدعا الرَّ

)  ( ائِِف، َبْل َدعا َلُهْم .    سوُل� َعَلى َأْهِل الطَّ - َلْم َيْدُع الرَّ

)  ( سوُل� إِلى َأْهِل الّطائِِف لَِيْنُشَر الِْسالَم.    - َخَرَج الرَّ

)  ( سوِل�.   - َرَفَض َأْهُل الّطائِِف اْلِْسالَم، َوَأساؤوا إِلى الرَّ

ا َبْيَن اْلَقوَسْيِن : حْيَحِة ِممَّ ا يْأتي باْلَكِلَمِة الصَّ 2- إِْمَلِ اْلَفراغاِت في ُكلٍّ ممَّ

حمة (      ) اْلَذى – اْلُحْزِن – َنْصِر – الّثاِمنة – الرَّ

ائِِف َبْعَد َعاِم .................................. سوُل �  إِلى الطَّ - َخَرَج الرَّ

ه َتعالى�. سوُل �  اْلَكثيَر ِمْن ...................... في َسبيِل اللَّ - اِْحَتَمَل الرَّ

ِه َتعالى�. ًدا ِمْن .................................. اللَّ سوُل �  ُمَتَأكِّ - كان الرَّ

َن منها ُجْمَلًة ُمفيَدًة : 3- َرتِِّب اْلَكِلماِت اآلتيَة لِتكوِّ

) اْلَكرْيُم – َأْنَت – ُقْدَوُتنا – َرسوُلنا (

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

 139 



 138 

ِة ُحدوثِها : 1- رتِّْب ما يَأتي ِمْن َأْحداٍث َحْسَب َأْسَبقيَّ

)  ( سوُل� َأْهَل الّطائِِف إِلى اْلِْسالِم وُمناَصَرتِه .   - َدعا الرَّ

)  ( ائِِف، َبْل َدعا َلُهْم .    سوُل� َعَلى َأْهِل الطَّ - َلْم َيْدُع الرَّ

)  ( سوُل� إِلى َأْهِل الّطائِِف لَِيْنُشَر الِْسالَم.    - َخَرَج الرَّ

)  ( سوِل�.   - َرَفَض َأْهُل الّطائِِف اْلِْسالَم، َوَأساؤوا إِلى الرَّ

ا َبْيَن اْلَقوَسْيِن : حْيَحِة ِممَّ ا يْأتي باْلَكِلَمِة الصَّ 2- إِْمَلِ اْلَفراغاِت في ُكلٍّ ممَّ

حمة (      ) اْلَذى – اْلُحْزِن – َنْصِر – الّثاِمنة – الرَّ

ائِِف َبْعَد َعاِم .................................. سوُل �  إِلى الطَّ - َخَرَج الرَّ

ه َتعالى�. سوُل �  اْلَكثيَر ِمْن ...................... في َسبيِل اللَّ - اِْحَتَمَل الرَّ

ِه َتعالى�. ًدا ِمْن .................................. اللَّ سوُل �  ُمَتَأكِّ - كان الرَّ

َن منها ُجْمَلًة ُمفيَدًة : 3- َرتِِّب اْلَكِلماِت اآلتيَة لِتكوِّ

) اْلَكرْيُم – َأْنَت – ُقْدَوُتنا – َرسوُلنا (

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

 139 



 140 

إنِّي َأتَطيَُّب وَأتَزيَُّن 
الِة يا َمْريُم ْذَهَب إِلى الصَّ َلَ

التَّْمهيُد:

اِدُس ْرُس السَّ آداُب زيَنتيالدَّ

)1( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، مسند البصريين ـ  ـ،حديث عمران بن حصين ـ  ـ حديث:20253.
  

باَس زينةٌ وسْترٌ. ُف َأنَّ اللِّ 1 َأتعرَّ

ِه؟ رائَِحُتَك َطيِّبةٌ ياعبَد اللَّ

يَنِة إْظهاًرا لِنَِعِم الّلِه َتعالى. باِس والزِّ سوُل � باتِّخاِذ اللِّ َأْوصانا  الرَّ

َخَرَج َعَلْينا ُعْمراُن بُن ُحَصيٍن َوَعليِه َمْطَرٌف ِمْن َخزٍّ َلْم َنَرُه ِمْن َقْبِل َذلَِك 

َوال َبْعِدِه، فقاَل إِنَّ رسوَل اللِه � قاَل: »َمْن َأْنَعَم الّلُه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه نِْعَمًة َفإِنَّ 

َه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ َأْن ُيَرى َأَثُر نِْعَمتِِه َعَلى َخْلِقِه«)1(. اللَّ

َمْطَرٌف مِْن َخزٍّ

رداءٌ أو ثوٌب  ُنِسَج 

مْن صوٍف وحريٍر َخالصٍّ

إثراء ُلغويٌّ
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َنشاُط )1(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

اْلِْجتِماعّياِت  ِم  ُمَعلِّ ِمْن  وَأْطُلُب  َقدْيًما،  اْلَوَطنيَّ  َي  الزِّ ُزمالئي  َمَع  أ-  ُأناِقُش 

ُمساَعَدتي.

باَس  ما َأْجَمَل اللِّ
! ْعبيَّ اْلوَطنيَّ َوالشَّ

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

����ِموِم����ْن����َه����ج����ي ب���َم���ْل���َب���س���ي َت����ْوج����ي����ُه ِدي����ن����ي ال����َق����يِّ

�����ب�����اِس س���ات���رٌ وِزي���������َن���������ةٌ ل����ل����ُم����ْس����ِل����ِمَخ������ْي������ُر ال�����لِّ

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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َمْطَرٌف مِْن َخزٍّ

رداءٌ أو ثوٌب  ُنِسَج 
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َنشاُط )1(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

اْلِْجتِماعّياِت  ِم  ُمَعلِّ ِمْن  وَأْطُلُب  َقدْيًما،  اْلَوَطنيَّ  َي  الزِّ ُزمالئي  َمَع  أ-  ُأناِقُش 
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! ْعبيَّ اْلوَطنيَّ َوالشَّ

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

����ِموِم����ْن����َه����ج����ي ب���َم���ْل���َب���س���ي َت����ْوج����ي����ُه ِدي����ن����ي ال����َق����يِّ

�����ب�����اِس س���ات���رٌ وِزي���������َن���������ةٌ ل����ل����ُم����ْس����ِل����ِمَخ������ْي������ُر ال�����لِّ

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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سوَل �. 2 ُأَبيُِّن أَنَّ الرَّ

)1(  سورة المدثر: 4-1. 

باِس الّطاِهِر الّساتِِر.  ِه َتعالى في بِداَيِة ُنزوِل اْلُقرآِن اْلَكرْيِم بِاتِّخاِذ اللِّ جاَء أَْمُر اللَّ

قاَل َتعالى': 

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

َوَمَسَح  أ  َتَوضَّ ُثمَّ  َفَلبَِسُهما  َأْسوَدْيِن  ْيِن  ُخفَّ النَّبيِّ �  إِلى  النَّجاِشيُّ  َأْهدى 
َعلْيِهما، َوإذا َأْعطاُه َأَحٌد ِعْطًرا َأْو طيًبا ال َيْرُفُضُه، َفَقْد كان َأْطَيَب النَّاِس ريًحا 
َشْعرٌ  َلُه  كان  َمْن  َوَيْأُمُر  اْلَحريِر،  ِمَن  َأْنَعُم  ِه  َكفِّ َوَمْلَمُس  َمْنَظًرا،  َوَأْجَمَلُهْم 
اْلَبيُض، وإذا  لواِن  اْلَ إَِلْيِه، َوَأَحبُّ  الثِّياِب  اْلَقميُص َأَحبَّ  َفْلُيْكِرْمُه، َوكاَن 

َقِدَم َعَلْيِه َوْفٌد َلبَِس َأْحَسَن ثَِياٍب، َوَأَمَر َأْصحاَبُه باْرتِداِء َأْجَمِل َما َلَدْيِهم.

اَلِة َعَلى َمظاِهِر ُحْسِن  ا َتْحَت اْلِعباراِت الدَّ - َأْقَرُأ اْلِفْقَرَة الّسابَِقَة َوَأَضُع َخّطً
لِباِس النَّبيِّ �.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(: ْمييِز َمهاَرُة  التَّ

إثراءٌ ُلغويٌّ
الخفُّ

 الحذاُء الّساتُر للَكْعبيِن

 143 
)1(  السلسلة الصحيحة باب: أول الكتاب ، ج1، ص891 حديث: 493. 

ْيَنِة. ُد َمَع ُزمالئي َوسائَِل النَّظاَفِة والزِّ 3 ُأَعدِّ

ْحَيِة  ْأِس واللِّ كاَن رسوُل الّلِه � َيْدُخُل اْلَمْسِجَد،  َفَدَخَل َرُجٌل ثائُِر الرَّ
َرْأِسَه  َشْعِر  إصالَح  َيْعني  َكَأنَّه  اْخ��ُرْج،  َأْن  بيِدِه:   � الّلِه  رسوُل  إِلْيِه  َفَأشاَر 

ُجُل ُثمَّ َرِجَع، َفقاَل رسوُل الّلِه �:  َولِْحَي�تِ�ِه، َفَفَعَل الرَّ

ُه َشْيطاٌن «)1(. ْأِس َكَأنَّ »هذا خيرٌ ِمْن َأْن يْأتَي َأَحُدُكْم ثائَِر الرَّ

َأْحَرُص 

باِس َعلى َنظاَفِة اللِّ

ُم َأظاِفري  ُأقلِّ

ما طاَلْت ُكلَّ

َأَتَطيَُّب 

ِعْنَد َذهابي لِْلَمْسِجِد

ُف َأْسناني  ُأَنظِّ

واِك َأو اْلُفْرشاِة بالسِّ

ُح َشْعري  ُأَسرِّ
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)1(  السلسلة الصحيحة باب: أول الكتاب ، ج1، ص891 حديث: 493. 
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َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ ْقييِم َمهاَرُة  التَّ

الِة. ًة ِعْنَد الصَّ ْيَنِة اْلُمناِسَبِة َوخاصَّ باِس, َوالزِّ ُه -َتعالى�- باتِّخاِذ اللِّ 1- َأَمَرنا اللَّ
سوُل � اْلَمَثُل اْلَْعلى في ُحْسِن اْلَمْظَهِر. 2- الرَّ

َبُة. يِّ ُة َوالّرائَِحُة الطَّ ْخِصيَّ ِل النَّظاَفُة الشَّ 3- ِمْن َوسائِِل التََّجمُّ
ْرِس: ُحْسُن اْلَمْظَهِر. 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

الَِيِة: داِب التَّ

ْ

ُم َنْفسي في َأداِء ال ُأَقوِّ

نَّة السُّ
التقويم

ال َأْفَعُلُهأحياًنادائًما
باِس.1 َأْحرُص على نظافِة اللِّ

واِك أو الُفْرشاِة2 ُف َأْسناني بالسِّ ُأنظِّ

ما طاَلْت.3 ُم َأظاِفري ُكلَّ أَقلِّ

ُح َشْعري َقْبَل اْلخروِج ِمن اْلَمْنزِل.4 ُأَسرِّ

َأَتَطيَُّب ِعْنَد َذهابي لِْلَمْسِجِد.5

ُأَرتُِّب َمْظَهري َقْبَل ُخروجي ِمَن اْلَمْنِزِل.6
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1- َأِجْب عّما َيْأتي :

أ - ِصْف َبْعَض َمظاِهِر ُحْسِن ِهْنداِمَك.

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

ب- ما اْلَوسائُِل اْلُمعيَنُة لُِحْسِن َمْظَهِر َشْعِرَك ؟

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

بِيِّ �. ْح َكْيَف كان َمْظَهُر النَّ جـ-  َوضِّ

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

الِة ؟ باِس ِعْنَد اْلُخروِج لِلصَّ ُه -َتعالى�- في اللِّ د - بَِم َأَمَرنا اللَّ

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

2- َأْكِمْل ما َيْأتي َعلى َضْوِء ما َدَرْسَت: 

- اْلَمَثُل اْلَْعلى ِفي ُحْسِن اْلَمْظَهِر ............................

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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حيَحِة، َوَعالمَة)✘( مقابَل اْلِعباَرِة َغْيِر  3-  َضْع َعالَمَة )✔( مقابَل الِعباَرِة الصَّ

حيَحِة ِمّما َيْأتي: الصَّ

 )  ( أ - الّناُس ُيِحبُّوَن اْلُمْسِلَم َحَسَن اْلَمْظَهِر َواْلِهْنداِم.   

ِه َعَلْيِهْم- إِلى ُحْسِن اْلَمْظَهِر.   ُه أَْصحاَبُه -ِرْضواُن اللَّ ِه� ُيَوجِّ ب- كاَن َرسوُل اللَّ

 )  (             

)  ( ْيِن.      جـ- ُحْسُن اْلَمْظَهِر ال َعالَقَة َلُه بالدِّ

 )  ( يَنِة.   باِس والزِّ ائِِد في اللِّ د- ُحْسُن اْلَمْظَهِر َيكوُن بِاالْهتِماِم الزَّ

ْسناِن. 4- ُاْرُسِم اْلَوسائَِل الَّتي َيتِمُّ بها َتْنظيُف اْلَفِم واْلَ
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َم ......................... .......... «. سوُل � »َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ 1 -  قاَل الرَّ

َيْتُلوَن  الّله،  ُبيوِت  ِمْن  َبْيٍت  في  َقْومٌ  اْجَتَمَع  »َوما   :� ِه  اللَّ رَسوُل  قاَل    - 2

 .......  ................ َعَلْيِهْم  َنَزَلْت  إِّل  َبْيَنُهم،  َوَيَتداَرسوَنُه  ِه،  اللَّ ِكتاَب 

َأ بِِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع بِِه َنَسُبه «. ...............َوَمْن َبطَّ

 ........... ........ َشِرَب  َأْو  َفَأَكَل  َوُهَو صائٌِم  َنِسَي  »َمْن   :� النَّبيُّ  3-  قاَل 

.» ............... ...........

ا ِمْن َشّواٍل كاَن ...... ...........  4-   قاَل النَّبيُّ  � »َمْن صاَم َرَمضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِسّتً

.»............... ...........

ريفِة اّلتيِة:- َأوّل- ُأْكِمُل ِكتاَبَة اأَلحاديِث الشَّ
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ُأَقّيُم َمْعلْوماتي لِْلوْحَدِة الّرابَِعِة

َفَطوَرُه  َيْبَدُأ  َرَمضاَن، وكاَن  َشْهِر  اْنتِهاِء  َبْعَد  ُعَمَر َيصوُم  َأخاُه  - شاهَد خالٌد 

بُِشْرِب ............   َوَتْمٍر، َوَيْدعو الّلَه َتعالى باْلَمْغِفَرِة َلُه َولَِجمْيِع اْلمْسِلمين.

ياَم َوَقِد اْنَتهى َشْهُر ...........  َفَسَأَل خالٌد ُعَمَر: لماذا َتصوُم يا َأخي َهِذِه اْلَ

ِه َتعالى�. عٌ لِلَّ ياُم فيها يا خالُد، َوُهَو َتَطوُّ يّاِم اْلُمْسَتَحِب الصِّ َفَأجاَب ُعَمُر:  إِنَّها ِمَن اْلَ

َخالٌِد: َوَهْل ُهناَك َأيَّامٌ لِلّصياِم َغْيُر َرَمضاَن؟ 

ًع��ا َوه��ي:  ��ي��اُم فيها َت��ط��وُّ ُي��ْس��َت��َح��بُّ ال��صِّ َّ����امٌ  ��ه��ا َأي  ُعَمُر :  َن��ع��ْم ي��ا َأخ���ي إِنَّ

 أ -...................   ب- ..................  ج� -....................   

ُه ُيْسَتَحبُّ ِصَياُمُه لَِغْيِر ..................... ا َيْوُم َعَرَفَة َفإِنَّ - َأمَّ

ِة اْلتيِة:- ثانًِيا- َأْكِمْل حواَر الِقصَّ
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ِة اْلتيِة:- ثانًِيا- َأْكِمْل حواَر الِقصَّ
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1- ُولَِد َسيِّدنِا عيسى� ِمْن غيِر : ......................

نـَُّه: ........... و ............. و............. ِه َتعالى ِلَ ُم ِكتاَب اللَّ 2 - َنَتَعلَّ

3- َأْهُل اْلُقْرآِن  ُهم...................

ى الـ .................. ُم اْلُقْرآِن َقديًما في اْلكوْيِت ُيْطَلُق عليه ُمَسمَّ 4- ُمَعلِّ

عاِم و ..................  ياُم ُهَو اإلِْمساُك َعْن................... كالطَّ 1-  الصِّ

ه تعالى�. ِمْن ُطلوِع .................   إِلى.............مع..............للَّ

...............  و ................  و بالٍغ. 2-  َصْوُم َرَمضاَن َفْرٌض َعلى ُكلِّ

ياُم في َغْيِر َرَمضاَن ُهَو ِصياُم ............................ 3- الصِّ
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ياِم، امأِل اْلَفراغاِت اْلتَِيَة: رابعًا -ِمْن َمْعِرَفتَِك بَأْحكاِم الصِّ

ثالثًا-َأْكِمْل ما َيْأتي:-

َب بـ: 1- َرسوُلنا عيسى � ُلقِّ

2- َمْوِقُف َكَهَنِة َبني إِسرائيَل من َسيِِّدنا عيسى � :

3-من ُمْعِجزاِت َسيِّدنِا َعيسى �:

4-َدبَّر َكَهَنُة َبني إِسرائيَل َمكيَدًة لسيِِّدنا َعيسى �:

حيَحَة لُِكلٍّ ِمَن اْلِعباراِت اْلتَِيِة:- ِل اإلِجاباِت الصَّ خامسًا- َظلِّ

َكليِم الّلهِ 

َفَصَلبوه َوَقَتلوه

محاولُة َقْتِلِه

ُنْصَرُتُه 
َوُمساَعَدُتُه

َكِلَمِة الّلِه

َفَرَفَعُه الّلُه إِلى الّسماِء

اْلَحَسُد َواْلِحْقُد

إِيذاُؤُه

ِه رْوِح اللِّ

َطَردوه خارَج اْلبَلِد

اْلُمساَرَعُة 
باإْلِْيماِن بِِه

َشْيِخ اْلُمْرَسلْيَن

التَّْحرْيُض َعَلْيِه
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ائِِف  : ْهِل الطَّ سوِل � ِلَ  5- ُدعاُء الرَّ

ياِم : 6- ِمْن ُمْبِطالِت الصِّ

سوُل �: َمنا الرَّ اُم الَّتي ُيْسَتَحبُّ ِصياُمَها َكما َعلَّ 7 -اْلَ يَّ

ْيَنِة : 8 –ِمْن َوسائِل النَّظاَفِة َوالزِّ

يَّتِِهْم باِْلَخْيِر لُِذرِّ

ْكُل ناِسًيا اْلَ

ْبِت َيوُم السَّ

ْعِر َتْسرْيُح الشَّ

باْلْنتِقاِم

اْلَعَمُل اْلَكثْيُر

َيوُم اْلْثنيِن واْلَخْميِس

َنظاَفُة اْلَمْلَبِس

بَِردِّ اإِلساَءِة بِِمْثِلِها

ُد اْلَقيُء اْلُمَتَعمَّ

م اْلَيوُم اْلعاِشُر ِمْن َشْهِر ُمَحرَّ

ْحَمِة بالرَّ

ْوُم اْلَكثيُر النَّ

َيْوُم اْلْعيِد

َطيُِّب َتْرُك التَّ

باْلُعقْوَبِة

ُد ْكُل اْلُمَتَعمَّ اْلَ

َشْهُر َرَجٍب َيْوُم َعَرَفَة لِْلحاّج

باإْلِْحساِن

َتْرُك َصالِة التَّراويِح

ةٌ ِمْن َشّواٍل ِستَّ

إِطاَلُة اْلَظاِفِر
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واُك ْبَيِضالسِّ باِس اْلَ لِْبُس اللِّ
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َنظاَفُة اْلَمْلَبِس

بَِردِّ اإِلساَءِة بِِمْثِلِها

ُد اْلَقيُء اْلُمَتَعمَّ

م اْلَيوُم اْلعاِشُر ِمْن َشْهِر ُمَحرَّ

ْحَمِة بالرَّ

ْوُم اْلَكثيُر النَّ

َيْوُم اْلْعيِد

َطيُِّب َتْرُك التَّ

باْلُعقْوَبِة

ُد ْكُل اْلُمَتَعمَّ اْلَ

َشْهُر َرَجٍب َيْوُم َعَرَفَة لِْلحاّج

باإْلِْحساِن

َتْرُك َصالِة التَّراويِح

ةٌ ِمْن َشّواٍل ِستَّ

إِطاَلُة اْلَظاِفِر
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واُك ْبَيِضالسِّ باِس اْلَ لِْبُس اللِّ

W Ó½ Ó—UI ÔLÚ�« Ôt Úł ÓËŸ ]uD]²�« ÔÂUO�ÓÊUC Ó� Ó— ÔÂUO �
Ôt ÔL ÚJ ÔŠ

ÌW]OM� ÔÃU² Ú×Ó¹ Úq Ó¼
ÔÁƒUC� ÔV −Ó¹ q¼

 ¨t ]K�« Ó»U² � ÓÊuKÚ²Ó¹ ¨t ÒK�«  uOÔÐ Ús� ÌXÚOÓÐ w� ÏÂ Úu Ó� Ól ÓLÓ² Úł« U� ÓË ò ∫  ̧t ]K�« Ô‰uÝ— Ó‰U�  ≠±
 Ôr ÔNÚ² ]H ÓŠ ÓË  ¨ ÔW ÓL ÚŠ ]d�«  Ôr ÔNÚ² ÓO A Óž ÓË  ¨ ÔWÓMOJ ]��«  Ôr NÚO ÓK ÓŽ  ÚXÓ� ÓeÓ½  ]ô ≈  ¨r ÔNÓM ÚO ÓÐ  ÔtÓ½uÝ Ó—«bÓ²Ó¹ ÓË

Æå t Ô³ Ó�Ó½ tÐ ÚŸ d Ú�Ô¹ ÚrÓ� Ôt ÔK ÓL ÓŽ tÐ ÓQ ]DÓÐ Ús Ó� ÓË ¨ ÔÁ ÓbÚM Ž Ús ÓLO� Ôt ]K�« Ôr Ô¼ Ód Ó� Ó– ÓË ¨ ÔW ÓJzö ÓLÚ�«
Æv�UFÓð t ]K�« »U² � rK̂ ÓFÓð ÓW ]O =L Ó¼Ó√ oÐU ]��« YÚ¹b Ó×Ú�« Ós� ÔÃ d Ú�Ó² ÚÝÓ√

≠∫ ÔYÚO ÓŠ Ús� ÓÊUC Ó� Ó— ÂUO � ÓË Ÿû ÓD]²�« ÂUO � ÓsÚOÓÐ Ó‚ Úd ÓHÚ�« ÔVÔ² Ú�Ó√ ≠ÎUÝœUÝœUÝœUÝœUÝœ

≠∫ Ï»uK ÚD Ó� Óu Ô¼ U� WÓOðü« b ¼«u ]A�« Ós� ÔÃ d Ú�Ó² ÚÝÓ√ ≠ÎUFÐUÝ
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2-  قاَل َتعالى�: } ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  
گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ  
ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ  
ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے  

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{.
ابَِقِة بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتها. ْد  ُمْعِجزاِت َسيِِّدنا عيسى � في اْلياِت اْلَكريَمِة السَّ َحدِّ

 
3-  قال الّله َتعالى�: }   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ{.
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- قاَلْت

ْخَشَبْيِن«. ُد إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم اْلَ 4-  »يا ُمَحمَّ

- قائُل اْلِعباَرِة ُهَو : ......................

ٍد� من  :...................... - قاَلها َبْعَد ُخروِج َسيِِّدنا ُمَحمَّ

- اْلَْخَشباِن ُهَما َجَبالِن في : ......................

ُه  5-  قاَل النَّبيُّ �: » َمْن َنِسَي َوْهَو صائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه فإِنَّما َأْطَعَمُه اللَّ

َوَسقاُه «.

        وَ قاَل النَّبيُّ �: » َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفلْيَس َعَلْيِه َقضاءٌ«.

ياِم : ......................................      - ما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن َأْحكاٍم في الصِّ

...................................... :                                                                  
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2-  قاَل َتعالى�: } ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  
گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ  
ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ  
ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے  

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{.
ابَِقِة بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتها. ْد  ُمْعِجزاِت َسيِِّدنا عيسى � في اْلياِت اْلَكريَمِة السَّ َحدِّ

 
3-  قال الّله َتعالى�: }   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ{.
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- قاَلْت

ْخَشَبْيِن«. ُد إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم اْلَ 4-  »يا ُمَحمَّ

- قائُل اْلِعباَرِة ُهَو : ......................

ٍد� من  :...................... - قاَلها َبْعَد ُخروِج َسيِِّدنا ُمَحمَّ

- اْلَْخَشباِن ُهَما َجَبالِن في : ......................

ُه  5-  قاَل النَّبيُّ �: » َمْن َنِسَي َوْهَو صائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه فإِنَّما َأْطَعَمُه اللَّ

َوَسقاُه «.

        وَ قاَل النَّبيُّ �: » َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفلْيَس َعَلْيِه َقضاءٌ«.

ياِم : ......................................      - ما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن َأْحكاٍم في الصِّ

...................................... :                                                                  
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يُةم ما َتُدُل َعَلْيِهالرقمالّشواِهُد النَّصِّ

1
ُه ِمْن َأْصالبِهِم  قال النبي �: » َبْل َأرْجو َأْن ُيْخِرَج اللَّ

َه َوْحَدُه َوَل ُيْشِرُك بِِه َشْيًئا«.   َمْن َيْعُبُد اللَّ
ِم اْلُقرآِن اْلَكريِم. َفْضُل َتعلُّ

2

قال تعالى� :} چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  {.

ِه َتعالى. ْعجاِز َوُقْدَرِة اللَّ ِمَن اْلِ

3

ِمْن  َبْيٍت  في  َق��ْومٌ  اْجَتَمَع  َوَما   «  :� ه  اللَّ رسول  قال 
إِل  َبْيَنُهم،  َوَيَتداَرسوَنُه  ه،  اللَّ ِكتاَب  َيْتلوَن  ه،  اللَّ ُبيوِت 
ْتُهُم  َوَحفَّ ْحَمُة،  الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت 
َأ بِِه َعَمُلُه  ُه ِفيَمْن ِعْنَده، َوَمْن َبطَّ اْلَماَلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اللَّ

َلْم ُيْسِرْع بِِه َنَسُبه«.

ائِِف. ْهِل الطَّ سوِل � ِلَ ُدَعاُء  الرَّ
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ِة  واِهِد النَّصيَّ ثامنًا-ِصْل َبْيَن الشَّ

ْقِم َأماَمها:- َوما َتُدلُّ َعَلْيِه بَِوْضِع الرَّ

1– ِصْل َبْيَن ُمْعِجزاِت َسيِِّدنا عيسى � َوما َتُدلُّ َعَلْيِه. 

2- ُاْكُتْب َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة َأْصحاَب اْلَْعذاِر في شهِر َرَمضاَن :
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َوِر َأِجْب َعِن اْلَمْطلوِب:- تاسعًا- ِمْن ِخالِل الصُّ

الْكَمُه: الَّذي ُولَِد َأْعمى ما 
َرأى النُّوَر في حياتِِه.

اْلَبَرُص: َمرٌض ُيصاُب بِِه 
ُر َلْوَنُه )َوهو ِمْن  اْلِجْلُد َفُيَغيِّ

َأْعَقِد اْلَمراِض الَّتي اْسَتْعَصْت 
.) بِّ َعلى الطِّ

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



يُةم ما َتُدُل َعَلْيِهالرقمالّشواِهُد النَّصِّ

1
ُه ِمْن َأْصالبِهِم  قال النبي �: » َبْل َأرْجو َأْن ُيْخِرَج اللَّ

َه َوْحَدُه َوَل ُيْشِرُك بِِه َشْيًئا«.   َمْن َيْعُبُد اللَّ
ِم اْلُقرآِن اْلَكريِم. َفْضُل َتعلُّ

2

قال تعالى� :} چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  {.

ِه َتعالى. ْعجاِز َوُقْدَرِة اللَّ ِمَن اْلِ

3

ِمْن  َبْيٍت  في  َق��ْومٌ  اْجَتَمَع  َوَما   «  :� ه  اللَّ رسول  قال 
إِل  َبْيَنُهم،  َوَيَتداَرسوَنُه  ه،  اللَّ ِكتاَب  َيْتلوَن  ه،  اللَّ ُبيوِت 
ْتُهُم  َوَحفَّ ْحَمُة،  الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت 
َأ بِِه َعَمُلُه  ُه ِفيَمْن ِعْنَده، َوَمْن َبطَّ اْلَماَلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اللَّ

َلْم ُيْسِرْع بِِه َنَسُبه«.

ائِِف. ْهِل الطَّ سوِل � ِلَ ُدَعاُء  الرَّ
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ِة  واِهِد النَّصيَّ ثامنًا-ِصْل َبْيَن الشَّ

ْقِم َأماَمها:- َوما َتُدلُّ َعَلْيِه بَِوْضِع الرَّ

1– ِصْل َبْيَن ُمْعِجزاِت َسيِِّدنا عيسى � َوما َتُدلُّ َعَلْيِه. 

2- ُاْكُتْب َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة َأْصحاَب اْلَْعذاِر في شهِر َرَمضاَن :
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َوِر َأِجْب َعِن اْلَمْطلوِب:- تاسعًا- ِمْن ِخالِل الصُّ

الْكَمُه: الَّذي ُولَِد َأْعمى ما 
َرأى النُّوَر في حياتِِه.

اْلَبَرُص: َمرٌض ُيصاُب بِِه 
ُر َلْوَنُه )َوهو ِمْن  اْلِجْلُد َفُيَغيِّ

َأْعَقِد اْلَمراِض الَّتي اْسَتْعَصْت 
.) بِّ َعلى الطِّ

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



ْر بجملٍة ُمناِسبٍة عن كلِّ ُصوَرٍة من الّصَوِر الّتاليِة: 3-عبِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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ْل َسَبَب َتْرديِدَك َلها: ....................................... َوَعلِّ

ُدها  ًةَ ُتَردِّ عاشرًا- ُاْكُتْب في َصْفَحِة اْلُمْصَحِف آيًةَ ُقْرآنِيَّ

وَرِة:- ْفَحِة واسَم السُّ ا، واْكُتْب َرْقَم الصَّ دائًِمَ

اْسَم الّسوَرِة

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

ُة:  ـَ اْلي
.............................................

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

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

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

)        ( 
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ْر بجملٍة ُمناِسبٍة عن كلِّ ُصوَرٍة من الّصَوِر الّتاليِة: 3-عبِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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ْل َسَبَب َتْرديِدَك َلها: ....................................... َوَعلِّ

ُدها  ًةَ ُتَردِّ عاشرًا- ُاْكُتْب في َصْفَحِة اْلُمْصَحِف آيًةَ ُقْرآنِيَّ

وَرِة:- ْفَحِة واسَم السُّ ا، واْكُتْب َرْقَم الصَّ دائًِمَ

اْسَم الّسوَرِة

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

ُة:  ـَ اْلي
.............................................

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

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

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

)        ( 
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َأْهِل  َقْسَوَة  فيها  ُتَبيُِّن  َأْسُطٍر  َثالَثِة  في  الّطائِِف  َأْهِل  َمَع  سوِل�  الرَّ -  َمْوِقِف 

سوِل�. الّطائِِف، َوَرْحَمَة الرَّ

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

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

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

1- َسيِِّدنا آدَم � َأنَُّهما ولِدا ِمْن َغْيِر: ...................................

ٍد � َأنَُّهما َرسوالِن ُأْنِزَل َعَلْيِهما : ........................ 2-  َسيِِّدنا ُمَحمَّ

3- َسيِِّدنا موسى � َأنَُّهما ُأْرِسال إِلى َقْوِم: .............................

4- َسيِِّدنا إِْبراهيَم � َأنَّ َقْوَمُهما َرَفضا: ................................

ْر بَِرأيَك َعْن ُكلٍّ ِمْن :- حادي عشَر-َعبِّ

َبَه َبْيَن ُكلٍّ ِمْن سيِّدنا عيسى � و:- ثاني عشَر- َأْوِجِد الشَّ
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ٍد � َأْن َيْفَعَل بَِأْهِل  ُه َتعالى َمَع ِجْبريَل � لَِيْطُلَب ِمْن َسيِّدنِا ُمَحمَّ 1-  َمَلٌك َأْرَسَلُه اللَّ
الّطائِِف ما َيشاُء:

إِْسرافيُل �َمَلُك اْلَمْوِت �َمَلُك اْلِجباِل �
سوِل � ِمْن َأْهل الّطائِِف: ُم ِمْن َمْوِقِف الرَّ 2- َنَتَعلَّ

عاَء َعلى َمْن َلْم  الدُّ
َيْسَتِجْب لِْلَخْيِر

ِهاْلُخروَج َوَعَدَم اْلَعْوَدِة َلُهْم َل َعلى اللَّ ْبَر َوالتَّوكُّ الصَّ

3- ِكتاُب سيِّدنا ِعْيسى �:
بوُر ْوراُةاْلِْنجيُلالزَّ التَّ

ائِِف : سوِل� ِمْن َأْهِل الطَّ 4- َمْوِقُف الرَّ
َز لَِحْربِِهمدعا َلُهمَدعا َعَلْيِهم َجهَّ

سوُل �  إِلى الّطائِِف َبْعَد عاِم: 5- َخَرَج الرَّ
اْلبِْعَثِةاْلِهْجَرِة اْلُحْزِن

ِه لَِنْشِر اْلِْسالِم إِلى: ٌد � َبْعَد َوفاِة َزْوَجتِِه َوَعمِّ 6-َخَرَج النَّبيُّ ُمَحمَّ
ائِِفاْلَحَبَشِةاْلَمديَنِة الطَّ

ْبياَن بـ : َفهاَء والصِّ  7-َأَمَر َأْهُل الّطائِِف السُّ
سول � َوَسبِِّه رْيِقاْلِْستِماع إَِلْيِهطْرِد الرَّ َأْن َيُدّلْوُه َعلى الطَّ

9- ُأمُّ  سيِّدنا عيسى � هي :
َمْرَيُم بِْنُت ُمزاِحَمَمْرَيُم بِْنُت ِعْمراَنآسيا بنُِت ُمزاِحَم

حْيَح لِْلِعباراِت  َل الصَّ ثالث عشَر- اِْخَتِر اْلُمَكمِّ
تَِيِة بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتُه:

ْ

ال
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.............................................................................

.............................................................................
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ْر بَِرأيَك َعْن ُكلٍّ ِمْن :- حادي عشَر-َعبِّ

َبَه َبْيَن ُكلٍّ ِمْن سيِّدنا عيسى � و:- ثاني عشَر- َأْوِجِد الشَّ
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