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مل يعد خافًيا عىل كل مهتم بالشأن الرتبوي األمهية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك ألهنا 
واملنظومة  التعليمي  النظام  ألهداف  باإلضافة  وتطلعاته،  املجتمع  فلسفة  عىل  -بطبيعتها-  ترتكز 
الرتباط  الرتبويني  تواجه  التي  التحديات  من  أصبحت  املنهج  صناعة  أن  نجد  لذلك  التعليمية، 
ذلك بأسس فنية ذات عالقة وثيقة يف البنية التعليمية، مثل األسس الفلسفية والرتبوية واالجتامعية 

والثقافية، ومن هنا اكتسبت املناهج الدراسيَّة أمهيتها ومكانتها الكربى.
الدراسيَّة، قامت وزارة الرتبية بعملية تطوير واسعة،  املناهج  التي احتلتها  ونظًرا هلذه املكانة 
للمعايري  َوْفًقا  الدراسية  واملناهج  الكتب  بإعداد  قامت  حيث  السابقة،  اجلهود  لكل  استكاماًل 
والكفايات -سواء العامة أو اخلاصة- وذلك لتحقيق نقلة نوعية يف الشكل واملضمون، ولتكون 
العمل  املتعلمني وسوق  املناهج برؤيتها اجلديدة ذات بعد عميل تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات 
ومتطلبات املجتمع وغريها من أبعاد املناهج، مع تأكيدنا بأن ذلك يأيت َأيًضا اتساًقا مع التطورات 
احلديثة، إن كانت يف جمال الفكر الرتبوي والسلوك اإِلنساين أو القفزات املتسارعة يف جمال الفكر 
الثقافية  التطورات  أملته  ما  وأيًضا  اإِلنسان،  حياة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  أصبحت  والتي  الرتبوي، 

واحلضارية املعارصة وانعكاساهتا عىل الفكر ونمط العالقات اإِلنسانية.
ونحن من خالل هذا األسلوب، نتطلع إىل أن تساهم املناهج الدراسية يف حتقيق أهداف دولة 
الكويت بشكل عام وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، والتي تأيت يف طليعتها تنشئة أجيال 
مؤمنة برهبا، خملصة لوطنها، تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتامعية جتعل منهم مواطنني 
فاعلني ومتفاعلني، حمافظني عىل هويتهم الوطنية، ومنفتحني عىل اآلخر ومتقبلينه مع احرتام حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية، والتمسك بمبادئ السالم والتسامح والتي صارت من أهم متطلبات 

احلياة املستقرة الكريمة.
واهلل ويل التوفيق،،،

الوكيل املساعد لقطاع البحوث الرتبوية واملناهج       
د. سعود هالل احلريب       
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، إمام األولني واآلخرين، وعىل 

آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد: 

فبني يدي القارئ الكريم كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي يف ثوبه اجلديد، 
ألبنائنا،  ليصل  فكرهم،  فيه  وأعملوا  جهدهم،  غاية  الكتاب  تأليف  جلنة  أعضاء  فيه  بذل  وقد 
ًقا يف عرضه، واضًحا يف طرحه، مناسًبا يف أسلوبه ملستوى املتعلمني، متوافًقا مع البيئة  وبناتنا مشوِّ
وتعزيز  املهارات،  تنمية  يف  الدراسية  املجاالت  بقية  مع  ومكمالً  وأصالتها،  مجاهلا  يف  الكويتية 

القيم الرتبوية املنشودة.
إن هذا الكتاب هو الرابع من سلسلة كتب املرحلة االبتدائية، املبنية وفق نظام الكفايات الذي 
يربط املعارف السابقة للمتعلم باملعطيات اجلديدة، ويطرح التعلم كمهامت وظيفية شمولية هتتم 
بمكونات املتعلم الشخصية عىل املستوى العقيل، والوجداين، واحلركي من خالل البناء املتدرج 
العمل،  فرق  ضمن  وإمكاناته  قدراته،  كل  يستوعب  نشاًطا  املتعلم  من  وتستدعي  للمعارف، 
مما  التعلم،  نحو  اإِلجيابية  املواقف  ببناء  واالهتامم  األساسية،  التعليمية  العادات  اكتساب  ويتم 
يؤدي إىل وعي املتعلم بإمكاناته، وتصبح لديه الفرصة لتطوير شخصيته بكافة أبعادها، وتيرس 
له مواجهة خمتلف الصعوبات التي تطرأ يف حميطه، وتساعده عىل تقويم مدى اكتسابه للكفاية 
املْعرفة واملتعلم من خالل  املعلم خالهلا مدرًبا وموجًها ووسيًطا بني  التعلم، ويكون  موضوع 
إبداعه يف طرائق التدريس احلديثة واملتنوعة، إن األخذ بالكفايات احلديثة يف طرائق التدريس 
لتنفيذ  املطلوبة  املتنوعة  التعلم  بيئات  توفري  يف  التعاون  املدرسة  إدارة  من  يستلزم  املتنوعة، 
الدروس، وكذلك يستلزم من ويل األمر أن يكون قريًبا ومتابًعا ومشارًكا وإجيابّياً يف عملية النمو 

املَْعريف والوجداين واملهاري ألَبنائه.
هذا، ونسأل املوىل جلَّ يف عاله، أن يسدد ُخطى املعلمني، ويوفقهم يف تنفيذ ما جاء يف هذا 
القيم  وغرس  والالصفية،  الصفية  م  التعلَّ أنشطة  وتفعيل  وخاصة،  عامة  كفايات  من  الكتاب 
الرتبوية املرصودة، وتقويم املتعلمني بوسائل التقييم املتعددة، للوصول يف هناية العام الدرايس 
إىل تطبيق معايري املنهج الدرايس وحتقيق اهلدف، والغاية من التعلم عند أبنائنا وبناتنا املتعلمني، 

وآخر دعوانا َأن احلمُد هللِ ربِّ العاملني.
املؤلفون
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1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محددة في السلوك اليومي.

2-  اكتشاف بأسلوب نشط اخلربات واملواقف احلياتية اليومية املستوحاة من 
التعاليم اإلسالمية.

 1-1 
تكوين فكٍر سليٍم متوافٍق 

مع المعتقد اإلسالمي.

 1-2 
العبادات  دور  اكتشاف 

العالم  ترابط  في  والتعاليم 
اإلسالمي.

2-1 
ت��ط��ب��ي��ق ال���دع���وة إل��ى 

األخالقية  القيم  ممارسة 
بالتعاون مع اآلخرين.

 2-2 
النبوية  ال��س��ن��ن  تطبيق 

في  ال���م���ش���ارك���ة  خ����الل 
األح����داث وال��م��ن��اس��ب��ات 

بالتعاون مع اآلخرين. 

 3-1
اقتداء  سلوكياته  تعزيز 

 -^- ال���رس���ول  ب��ن��ه��ج 
اعتقاًدا وسلوًكا.

 3-2
االعتزاز بالقيم اإلسالمية 

المستمدة من سيرة الرسول 
في  وص��ح��اب��ت��ه   -^-
سلوكياتهم خالل األحداث 

والمناسبات الوطنية.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

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

 1-3 
اك��ت��ش��اف أث��ر االل��ت��زام 

بالقيم اإلسالمية في تطوير 
عمل مجموعته التي ينتمي 

إليها.

 2-3 
تحقيق  ف��ي  المساهمة 

ال���ت���ع���اون ب��ي��ن األف�����راد 
حياته  في  والمجموعات 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ي��وم��ي��ة 

اآلخرين.

 3-3
إِظهار دور المجموعات 

التعاونية في بناء الشخصية 
اإلسالمية اإليجابية.

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

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

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

المتكامل للمواطن المسلم الكويتي.

ويحقق تدريس مادة التربية اإِلسالمية للمتعلمين ما يأتي:

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

2-االعتزاز بالعبادات، والحرص على إتقانها بمهارة، واإليمان بدورها في تقويم سلوكيات المتعلم.
3- اتخاذ النهج اإلسالمي السليم المتسم بالوسطية، والمستمد من كتاب الّله وسنة نبيه -�-  

في سلوك المتعلم وعالقته باآلخرين.
4-التعريف بسيرة النبي -�- وأصحابه، واالقتداء ببعض من أقواله وأفعاله الشريفة.

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

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

رسالة إلى ولي األمر:

 16



1- شخصية مريم وعبدالّله: 
مت الدروُس بشخصية مريم وعبدالّله بدًءا من التمهيد وانتقااًل إلى األنشطة؛ ليشاركوا  ُقدِّ

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:
وتنمية  الكفايات،  منظومة  َوْفَق  نٍة  معيَّ تربويٍة  أهداٍف  لتحقيق  المتعلم  بها  يقوم  إجراءات 
داخل  أو  خارجه  أو  الدراسي  الفصل  داخل  ذلك  تم  سواء  متكاملة،  شاملة  تنمية  المتعلم 

المدرسة أو خارجها، شريطة أن يظل تحت إشرافها.
المتعلم  ابننا  بها  يقوم  وتطبيقات  مواقف  وهي  محور،  لكل  نشاطان  أو  نشاط  ُوِضَع  وقد 
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 فيه المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده.
نشاط جماعي: يتفاعل فيه المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمشاركة أقرانه إلنجاز المهام. 

4- مربع التقييم البنائي للمهارات والملحوظات:
تم تحديد المهارة المراد إِتقانها في النشاط مثل ) الحفظ والتالوة - إجادة اللغة والتعبير 
التعلمية  الوحدة  المطلوبة خالل  المهارة  والرسم والتحديد والتفكير واالستنتاج...( كذلك 
مثل ) التعلم الذاتي المبادرة إلى التعاون في أداء العمل الجماعي على أكمل وجه - واالندماج 

مع األقران والتعامل مع اآلخرين... (.

مفاتيح الكتاب:
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أثناء  المهارة  قياس  يعني  المتعلمين ال  البنائي ألبنائنا  التقييم  ملحوظة: أخي ولي األمر، 
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 اإِلذاعية وتقديمها مع 

الزمالء باالتفاق مع المعلم.
6- تعلمت مع إخواني:

خصصت هذه الصفحة لتلخيص الدرس وإبراز ما فيه من حقائق وقيم ومهارات. 
ي مهاراتي:  7 - ُأنَمِّ

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 مشوقة 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، يتم 
من خاللها إكساب المتعلمين بعض المهارات والقيم والمبادئ ضمن العمل الجماعي، ومن 

خالل ذلك يتم تقييم أدائهم.
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ُم َمْعلوماتي:  10- ُأَقيِّ
في نهاية كل وحدة دراسية، وضعت بعض اأَلسئلة الشاملة لمحتوى الدروس في الوحدة، 

ومن خاللها نتأكد من مدى اكتساب المتعلمين مضمون كفايات التربية اإلسالمية.
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ِه َعبُد اللَّ
ِمْن  العاِشَرِة  في  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتِيٌّ  ِطْفٌل 
ِة  ٌك بِِقَيِمِه اإِْلْسالِميَّ ُعُمرِه، ُ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  الّتاِسَعِة  في  ُمْسِلَمٌة  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلٌة 
َتْحَتِرُم  ُهما،  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها، 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.
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ِه أمُّ َعبِد اللَّ
َبْيتِها،  َعلى  ُتحاِفُظ  ُمْسِلَمٌة،  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ُأمٌّ 
، َواْلَحناَن، َتْحِرُص  ْسَرتِها اْلُحبَّ ُر أُلَ َوُتَوفِّ
اْلَخْيِر،  َأْعماِل  في  ُع  َتَتَطوَّ إِْسعاِدها،  َعلى 

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

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

)الُقْبُقِب(.
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َناشيَد ِد األأْ َهّيا بِنا ُنَردِّ
شعر: د. مشاري الموسى

َمجاُل الأَْعقيَدِة
عنواُن القصيدِة: فيِه نوٌر وِشفاء

وِشف���اْء نوٌر  فيِه  للَحياِة  َرّب��ي  ماْءُق��ْرآُن  السَّ ِم��َن  نا  َنبِيِّ ع��لى  ُه  اللَّ أْن��َزَل��ُه 
وإخاْء وَع��ْدٍل  والَخْيِر  للَحقِّ  َشقاْءبَدْعَوٍة  وال  َع��داوَة  وال  َشرَّ  ال  ُظْلَم  ال 
وَنماْء ُحبٌّ  فيِه  النَِّقيِّ  كالماِء  وِوقاْءللنَّْفِس  َيْبقى  ِمْنُه  بِحْفٍظ  ُه  اللَّ صاَنُه  َقْد 

ريِف َمجاُل الأَْحديِث الشَّ
َن ُحبًّا وَعطاء َلُ هذا الَكوأْ عنواُن القصيدِة: َنمأْ

َي���ْس���بِ���ُق���ن���ا َم���ْع���روُف���ن�������ا ل��ل��َغ��ْي��ِرَن���ْع���َم���ُل ُك�����لَّ ص����الِ����ٍح وَخ���ْي���ِر
وَع��ط��اْء ُح��ّب��اً  ال��َك��ْوَن  ه��ذا   ُ َ ــ ��َع��داْءَنــمأْ لِ��َن��ْج��ن��َي األْج���َر وَع��ْي��َش ال��سُّ
���ْوُم َأْج����ٌر وَث����واٌب وُس���روْر ��روْروال���صَّ ال��شُّ ِم���َن  ِوق��������اَي��ٌة  أذًى،  َك���فُّ 
األْرح��������اِم ِزي����اَرِة  على  ْزِق واألّي���اِمواْح����ِرْص  ال��������رِّ ف�ي  َت��رى  َخ��ْي��ًرا 
الَجَسْد َك��م��ا  إْخ����َوٌة  َح��َس��ْدوال��ُم��ْؤِم��ن��وَن  ب����ال  وُأْل���َف���ٌة  َت��ع�����������اُوٌن 

ِه ِفقأْ َمَجاُل الأْ
صاِن دو بها َجميلَة األغأْ عنواُن القصيدِة: َتغأْ

ِصي����اِمنا ف����ي  الَمْكروِه  ُب  اإلي�����م����اِنَتَجنُّ ِة  ل�����ُقوَّ َعالم����ٌة 
���ِه أْج������ٌر بِ���ِه اإلْحس��اِنوِف����ْع����ُل ُم���ْس���َت���َح���بِّ ِخ��ص��اِل  ِم��ْن  وَخ��ْص��َل��ٌة 
به���ا َتراوي���ٌح  ل���ي  َرَمض��اَن  الّشاِنف����ي  الساِمياُت  ف�وُس  ال��نُّ َتْعل��و 
م�الِنا ِم��ْن  واج��ٌب  كاِة  ال���زَّ ْحم����ِنَح��قُّ  الرَّ أواِم���ُر  ب�����ِه  َأْوَص���ْت 
وض�ِي���ا ُس��روٌر  في����ه�ا  ع��������انيَزك����اُتنا  َفق�����يٍر  ُك��لَّ  َن��ْم��َن��ُح��ُه 
َأْوطانِنا ف��ي  الُحبُّ  َيش��ي��ُع  األْغص�اِنبِه���ا  َجم��ي��ل�َة  ب���ه���ا  َتْغدو 



ِة َبويَّ يرِة النَّ َمجاُل السِّ
ماءأْ ُعنواُن القصيدة: ُعروٌج للسَّ

ب��ه��ا ���ُه  ال���لَّ ����َد  أيَّ واألْنب�ِي��اْءال���ُم���ْع���ِج���زاُت  ��ًدا  ُم��َح��مَّ َرس������وَلن�ا 
وُه��دى ِص����ْدٍق  َدل��ي��ُل  االْه�����تِ�����داْءُوق���وُعها  أراَد  ل���َم���ْن  وآَي�������ٌة 
لل�ُع�َقالْءُم��ْع��ِج��َزُة اإلْس����راِء وال��ِم��ْع��راِج في َدالل�������ٌة  أْح��داثِ��ه��ا 
��ٌد ��ن�����ا ُم��َح��مَّ ماْءق��������������اَم بِ��ه�����������ا َن��بِ��يُّ للسَّ ُع���روٌج  ُث��مَّ  أْرِضن�ا  ف����ي 
���بِ���يِّ َق����ْد ص��اَح��َب��ُه َب��الْءوِه����ْج����رُة ال���نَّ وف��ي  َف���ْرَح���ٍة  ف�ي  َص��دي��ُق��ُه 
وإخ��اْءوه���و أب��������و َب��ك�����ٍر وِم������ْلُء َق��ْل��بِ��ِه ُح��بٌّ  ��ِه  ال��لَّ ف��ي  للُمْصَطفى 

ذيِب َمَجاُل التَّهأْ
َيَبه َر الَكالِم أطأْ ُعنواُن القصيدِة: وأنأَْتقي َخيأْ

���ِج���ْه آداُب��������ُه أْت��َب��ُع��ه��������������ا وأْن���َت���بِ���ْهل�����ُك��لِّ َم���ْس���ِج���ٍد إَل����ْي����ِه َأتَّ
األْج��ِرب��������ُح��ْس��ِن ِه����ْن����داٍم وُك�����لِّ ُط��ْه��ِر َعظي�����ِم  ِم��ْن  أن��اَل  لِ��َك��ْي 
ال�ب�اِب َف��ْت��َح  ُأْس�����ِرَع  أْن  اآلداِبوَق���ْب���َل  ِم���َن  ال��ّن��اَس  أس�����������������َت��ْأِذُن 
ُم��ْج��ت���َ��نِ��ًب��ا َش����رَّ ال���َك���الِم أْخ��َب��َث��ْهوأْن���َت���ق���ي َخ���ْي���َر ال���َك���الِم أْط��َي��َب��ْه
َأَدْب واألح�����������ادي��ِث  َت��ْبول��ل��������ِح��واِر  ال��رُّ ك������لَّ  ُم��راِع��ًي��ا  َأل����َزُمُه 
غ���يِر الصَّ ل��ل��������������َوَل��ِد  الَكب�����يِرَح��دي��������ُث��ن��ا  األِب  َم���َع  ُم��ْخ��َت��ِل��ٌف 
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ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة األولى
أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًي�ا: المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
المعارف والمعلومات

* اإِليامن بالكتب الساموية أحد أركان اإليامن.
* الكتب الساموية فيها هداية ونور للناس.

* القرآن الكريم خاتم الكتب الساموية.
* الصيام جزاؤه عظيم من اهلل تعاىل.

* الصيام وقاية ومحاية للمؤمن يف الدنيا من اآلثام ويف اآلخرة من النار.
* حفظ اللسان لصحة الصيام.

* الصيام وقاية من املعايص، ويف اآلخرة له باب الريان ويقي من النار.
* املستحب ما رغب فيه الشارع ومل يوجبه.

* املحافظة عىل مستحبات الصيام اقتداء بسنة النبي ^.
*  من مستحبات الصيام تعجيل الفطور وتأخري السحور والدعاء 

وقراءة القرآن.
* االعتكاف وحتري ليلة القدر من مستحبات الصيام.

* التمييز بني املكروه واحلرام.
* املكروه ما هنى عنه الرشع من غري جزم، فيثاب تاركه وال يعاقب فاعله.

* احلرام ما هنى عنه الرشع بجزم، فيثاب تاركه ويعاقب فاعله.

* املعجزة أمر خارق للعادة جيرهيا اهلل عىل يد الرسل تأييًدا هلم.
* صرب الرسول - ^ - يف دعوته لقومه.

* بدأت رحلة األرساء من مكة املكرمة إىل املسجد األقىص.
* تكريم الرسول - ^ - برحلة اإلرساء واملعراج لصربه عىل قومه.

* املعراج عروج الرسول - ^ - مع جربيل إىل الساموات العال.
* فرضت الصالة يف السامء السابعة دليالً عىل منزلتها العظيمة.

* الصحايب الطفيل بن عمرو الدويس من أوائل املؤمنني.
* بايع يف العقبة الصغرى اثنا عرش رجال.

* حرص النبي - ^ - عىل دعوة القبائل إىل اهلل.
* اهلل ينرص عباده املؤمنني.

* االستئذان هو طلب اإلذن يف الدخول ملكان ال يملكه املستأذن.
* احلكمة من االستئذان وطلب الدخول هواالستعداد.

   * رشع اإلسالم االستئذان للحفاظ عىل خصوصية املسلم.
       * من أحكام االستئذان حتية اإلسالم والطرق ثالثًا.

المهارات والقدرات
واألحاديث  اآليات  قراءة  •��إتقان 

الشريفة.
•��حفظ وترديد النصوص الشرعية 

واألذكار واألدعية المأثورة.
واستنتاج  للقصص  •��االستماع 

الفائدة والعبرة:
-  رحلة اإلسراء والمعراج.

- بيعة العقبة. 
•�  االقتداء بسنة الرسول ^.

•��الحرص على سنن الصيام.
الدخول  عند  االستئذان  آداب  �•

على أهل البيت.
•�  الصالة على النبي -̂  - والترضي 

عن الصحابة كلما ذكروا.
•�التفكير اإلبداعي

•�الحوار واإللقاء والمناقشة.
•�الطالقة اللغوية.

وصوت  سليم  بنطق  •��اإلن��ش��اد 
جميل.

•�البحث عن المعلومة.
•�التعاون مع محيطه.

القيم واالتجاهات
بالكتب  *  اإلي���امن 

الساموية.

* حبُّ الصيام.

* حبُّ السنة.

* الطاعة.

* الصرب.

* االحرتام.
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1

2
3 .3 إظهار دور المجموعات التعاونية في بناء الشخصية اإلسالمية اإليجابية.

1 .1 تكويُن فكٍر سليٍم متوافٍق مع المعتقد اإلسالمي.
1 .2 تطبيق الدعوة إلى ممارسة القيم األخالقية بالتعاون مع اآلخرين.

1 .3 تعزيز سلوكياته اقتداء بنهج الرسول - ^ - اعتقاًدا وسلوًكا.
2.2 تطبيق السنن النبوية خالل المشاركة في األحداث والمناسبات بالتعاون مع اآلخرين.

3.2  االعتزاز بالقيم اإلسالمية المستمدة من سيرة الرسول - ^ - وصحابته في سلوكياتهم خالل األحداث والمناسبات الوطنية.
3
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َتْمهيٌد:

ما هي ُصُحُف 
إبراهيَم وموَسى؟ 

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

سِل الُمنّزلِة عليهم. ِة والرُّ ماويَّ ُر ما درْسُته عْن أسماِء اْلكتِب السَّ 1 َأتذكَّ

ِة إيماني بالكتب السماويَّ

)1( سورة األعلى: 16-1٩.
)2( سورة ال عمران: 3-2.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ ﴾)1(

﴿ ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴾ )2(

قاَل َتعالى:   

قاَل َتعالى:   
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ِف   أ - اْبحُث في ُكتِب التَّفسيِر عْن َتفسيِر اآليِة )3( من سورِة آِل ِعمراَن لَِتَعرُّ

معنٰى كلٍّ مّما َيْأتي:

ًقا ................................. 1- الكتاُب ................................. 2- ُمَصدِّ

م�اويَّ الَّذي لم يْأِت بع�َدُه كتاٌب ه��و ب -  َأْسَتْنتُج مّما سبَق أنَّ الكتاَب السَّ
ماويَِّة. ....................................... فهو خاتُم الكتِب السَّ

َنشاُط )1(:

إبراهيُم 
الصحُف

موسى 
التوراُة

داوُد 
الزبوُر

عيسى 
اإلنجيُل

محمٌد ^
القرآُن الكريُم الكتاب الذي

أنزل علية

إسم النَّبيِّ

َمْلحوَظٌة ر َمهاَرُة التََّذكُّ
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ِة. ماويَّ َة اْلُكتِب السَّ 2 َأْسَتْنتُِج َأهميَّ
قاَل َتعالى:   

ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ )1(

)1( سورة المائدة: 46.

1-  هدايُة اخلالِق 
للمخلوِق.

موا أمَوَر  2-  ليتعلَّ
دينِهم.

ِة  3-  إقامُة احُلجَّ
عىل اخلْلِق.

ٌة عظيمٌة منها: يَّ ِة أهمِّ ماويَّ للُكتِب السَّ
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ريِف.: أ -  َأْفتُح مع ُزمالئي في اْلمجموعِة على أي صفحٍة مْن سوِر المصحِف الشَّ
* َأْكتُب اسَم الّسورِة: ......................................................................................................
ُد رقَم اآليِة: ........................................................................................................... * ُأحدِّ
* َأستنتُج معلومًة من اآليِة: ..............................................................................................

َة القرآِن في حياتي في جملٍة واحدٍة مفيدٍة. يَّ ب- َأكتُب أهمِّ
...........................................................................................................................................

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: َمهاَرُة البحِث واالستنتاِج

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّعبرِي
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ريِف. ِة من اْلحديِث الشَّ ماويَّ 3 َأستنبُِط حكَم اإليماِن بالكتِب السَّ

َنشاُط )3(:

ِة. ماويَّ أ- َأتناقُش مَع ُزمالئي وُمعلِّمي في الفصِل حوَل اإِليماِن بالُكتِب السَّ

ِد النَّشيَد )فيِه نوٌر وِشفاٌء(:  ب - َهّيا ُنَردِّ
وِشف���اْء نوٌر  فيِه  للَحياِة  َرّبي  ماْءُقْرآُن  السَّ ِمَن  َنبيِّنا  ع��لى  ُه  اللَّ أْنَزَلُه 
وإخاْء وَعْدٍل  والَخْيِر  للَحقِّ  َشقاْءبَدْعَوٍة  وال  َعداوٌة  وال  َشرَّ  ال  ُظْلَم  ال 
َيْبقى وِوقاْءللنَّْفِس كالماِء النَِّقيِّ فيِه ُحبٌّ وَنماْء ِمْنُه  ُه بِحْفٍظ  َقْد صاَنُه اللَّ

)1( صحيح مسلم - كتاب: اإليامن، باب: معرفة اإليامن واإلسالم والقدر وعالمة الساعة.

ِه وَمالئَِكتِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ِعْنَدما ُسئَِل عن اإِلْيماِن:  »َأْن ُتْؤِمَن باللَّ قاَل َرسوُل اللَّ
ِه«)1( وُكُتبِه َوُرسِله واْليوِم اآلخِر، وُتْؤِمُن بالقدِر خيِره وشرِّ

ِة ركٌن مْن أركاِن اإليماِن يجُب اإليماُن بها. ماويَّ اإليماُن بالكتِب السَّ

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة الأُْمناَقَشِة

ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ِة واجٌب وركٌن أساسيٌّ مْن أركاِن اإِليماِن.    ماويَّ 1- اإِليماُن بالكتِب السَّ
ُل حاجًة عظيمًة لإِلنساِن.  ُة ُتشكِّ ماويَّ 2- الكتُب السَّ

ُة نوٌر وهدايٌة. ماويَّ 3- الكتُب السَّ
ماويَِّة. 4- القيمة: اإِليماُن بالكتِب السَّ

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

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

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصل: َتَعلَّ
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1- َأكمْل ما يأتي: 
ِة  ................................................................... ماويَّ      أ - آخُر الكتِب السَّ
ِة .............................................. ماويَّ     ب - حكُم اإِليماِن بالكتب السَّ

( أماَم العبارِة الصحيحِة . 2- َضع عالمَة )
)  ( ِه تعالى للّناِس.      ُة فيها هدايُة اللَّ ماويَّ أ- الكتُب السَّ
 )  ( ِة.      ماويَّ ب- الّناُس ال يحتاجوَن إلى الُكتِب السَّ
 )  ( ِة ركٌن أساسيٌّ مْن أركاِن اإِليماِن.    ماويَّ ج- اإِليماُن بالكتِب السَّ

سوِل في المربعاِت أدناه. 3- لّون اسَم الكتاِب بنفِس لوِن اسِم الرَّ

ْلها في المربِع اآلتي:  ِة، وَسجِّ ماويَّ 4- عبِّْر بجملٍة مفيدٍة عْن واجبَِك ُتجاَه اْلكتِب السَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

إبراهيُم
 عليه السالم.

داوُد
عليه السالم.

موسى 
عليه السالم.

عيسى
عليه السالم.

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

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

الزبوُرالصحُفالتوراُةاإلنجيُل

حممٌد ^
عليه السالم.
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)1( صحيح البخاري  كتاب: الصوم باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟. 34 

ما َرْأيُِك يا مريُم لو نصوُم كلَّ إثنيِن 
ِة حبيبِنا محّمٍد ^. وخميٍس اّتباًعا لُسنَّ

ِه، نصوُم  نعم، لَِم ال يا عبَداللَّ
كلَّ إثنيِن وخميٍس؛ فهي عبادٌة وحمايٌة ووقايٌة لنا 

من األمراِض ومْن ارتكاِب اآلثاِم والمعاصِي، وهذا 
ِة التَّربيِة اإلسالمّيِة ما َدرْسناه في مادَّ

هيٌد: َتمأْ

ْرُس الّثاني صيامي ُجّنةالدَّ

حديث الدرس
: » ُكلُّ عمِل ابِن آدَم  عْن أيب هريرَة � أنَّ رسوَل اهلِل -^- قال: قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ

ياُم ُجّنٌة، وإذا كاَن يوُم َصْوِم أحِدُكْم فال  ياَم ؛ فإنَُّه يل وَأنا أْجزي بِه، والصِّ لُه إاّل الصِّ
ُه َأَحٌد َأْو قاَتَلُه َفْليُقْل: إّني اْمُرٌؤ صائٌِم «)1(  َيْرُفْث، واَلْ َيْصَخْب، فإْن سابَّ
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ُف على خصوصيِة الّصياِم على سائِر العبادات. 1 أَتعرَّ
يارة  السَّ في  وال��ِدي  مَع  ذاهٌب  وأنا  شيُخ،  يا 
 -  ^  - سوِل  للرَّ المذيِاع  في  حديًثا  سمْعُت 
يقوُل: »كلُّ عمِل ابِن آدَم لُه إلّ الّصياَم فإّنه لي 

ُه لِي؟ وَأنا َأْجزي بِه«، فما معَنى فإنَّ

وما معنى »وَأنا َأْجزي بِه«.

ِة باًبا يدخلُه الّصائموَن. سمْعُت أّن للجنَّ

َه  اللَّ إنَّ  ح��م��زُة  ي��ا 
س��ب��ح��اَن��ُه اخ��ت��صَّ 
سائِر  بيِن  مْن  وَم  الصَّ
األع��م��اِل ب��األج��ِر 
العظيِم، لعظِم فضله، 

وكثرِة ثوابِه.

سبحانه   - ُه  اللَّ جعَل  ِه،  عبَداللَّ يا  َنعم 
ياَم لُه مْن بيِن سائِر األعماِل؛  وتعالَى - الصَّ

ُه ِسرُّ بيَن اإلنساِن وربِِّه، إْذ نيتُه باطنٌة. ألنَّ

الَّتي  العظيمِة  النَّعِم  من  ذلك  وغير  ياُن،  الرَّ واسُمه  سالُم  يا  نعْم 

ُه تعالى َلنا، وهذا ما دلَّ عليه قولُه "وأنا أْجِزي بِه". َأْخفاها اللَّ
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ُد الحديَث الّشريَف ترديًدا سليًما. أ- ُأردِّ

وِم والأَْغيمِة الأَْمطيرِة.  ب-  َأتناقُش مَع زمالئي في الفصِل إليجاِد العالقِة بيَن الصَّ

َنشاُط )1(:

ريِف أنَّ الّصياَم ِوقايٌة وِحمايٌة. 2 َأستنتُِج مَن الحديِث الشَّ

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

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

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

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة التَّرديِد 

مهارُة التَّفكري اإلبداعيِّ

ُمها:  َرداٌت َنـَتعلَّ ُمفأْ

َمْعناهااْلَكِلَمُة
ُأكافئ وُأعطي اأَلجر.ُأجزي به

 ِوقايٌة ِمَن اآلثاِم، وصوٌن ِمَن الّناِر.ُجنَّة
 ينطُق بالَكالٍم  الفاحش البذيِء.َيْرفُث

  ُيعلي صوَتُه ِعنَد التَّخاُصِم.َيصخُب



)1( سورة البقرة: 183. 37 

قاَل َتعالى:

﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ﴾ )١(

ُأّمي الغاليُة ما َمعنى »الّصياُم ُجنٌَّة«؟

الّصياُم  نُعنا  َيمأْ وَكيأَْف 
من اآلثاِم؟

يصَح  حتى  الّصائَم   ألنَّ 
حبيُبنا  قاَل  كما  صوُمه 
ٌد -^- : ال يرفُث  محمَّ
بالكالِم  ينطُق  ال  أي 
وال  البذيِء،  الفاحِش 
يرفُع  ال  أي  يصخُب 

ياِح ونحوِه. صوَتُه كالصِّ

اِر. ٌر مَن النَّ يا َحبيأْبتي الّصياُم ُجّنٌة أي حفٌظ مَن اآلثاِم وِستأْ

: حتى لو شَتمَك أحٌد يجُب  نعمأْ يا والدتي العزيزَة ، معلمتي قاَلتأْ
أنأْ تحفظ لسانَك وأنأْ تقوَل:»الّلهم إنِّي امرٌؤ صائٌم«.
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َنشاُط )2(:

في  فه  َأتصرَّ أْن  يجُب  الَّذي  حيِح  الصَّ التَّصرِف  حوَل  زمالئي  أ-  أناقُش 
المواقِف اآلتيِة:

 - عرفَت أنَّ هناك أسرًة محتاجًة ال تجُد طعاَم الفطوِر في رمضاَن.
حيُح: .....................................................................................................      التَّصرُف الصَّ

.- شابٌّ ُخُلُقه سيٌِّئ وال يحترُم اآلخريَن وصادفَتُه بموقٍف أْغضبَك.

حيُح: ......................................................................................................      التَّصرُف الصَّ
.

ب- َأكتُب أحبَّ األعماِل الَّتي أقوُم بها في رمضاَن. 

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة الأُْمناَقَشة

َمهاَرُة التَّذكِر 

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

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

............................................. -2
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َن ُحبًّا وَعطاًء(:  َلُ هذا الَكوأْ ِد النَّشيَد )َنمأْ ج - َهّيا ُنَردِّ

َي���ْس���بِ���ُق���ن���ا َم���ْع���روُف���ن�������ا ل��ل��َغ��ْي��ِرَن����ْع����َم����ُل ُك������لَّ ص����الِ����ٍح وَخ����ْي����ِر
ُ ه��������ذا ال���َك���ْوَن ُح��ّب��اً وَع��ط��اْء َ ــ ــمأْ ��َع��داْءَن لِ��َن��ْج��نِ��َي األْج����َر وَع���ْي���َش ال��سُّ
����ْوُم َأْج�����ٌر وَث������واٌب وُس����روْر ��روْروال����صَّ ال��شُّ ِم���َن  ِوق��������اَي��ٌة  أذًى،  َك���فُّ 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ُه تعالى الصائَم باألجِر العظيِم.  1- اختصَّ اللَّ
ائموَن.  ِة يدخلُه الصَّ 2- الّرياُن باٌب في الجنَّ

ِمْن  اآلخرِة  وفي  والّذنوِب،  اْلَمعاصي  من  نيا  الدُّ في  لنا  وقايٌة  3-  الّصياُم 
دخوِل النَّاِر.

ياِم. ْرِس: حبُّ الصِّ 4- قيَمُة الدَّ
ُة: أ - ................................................................................ لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ريِف. 1- َأْكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
: » ُكلُّ عمِل ابن  ُه عزَّ وجلَّ ِه -^- قاَل: قاَل اللَّ عن أبي هريرَة -�- أنَّ رسوَل اللَّ
ُه لي وَأنا َأْجِزي بِه، ................................................................... ياَم ؛ فإنَّ آدَم َلُه إالَّ الصِّ
» .................................................................................................................................

ناَء في موقفِه، برسِمها بيَن القوسيِن مقابل المواقِف اآلتيِة: 2- قّدم وردًة  لمْن َيستحُق الثَّ
)  ( أ- اتَّفَق َأحمُد وسالُمُ على أْن يصوَما يْومي اإلثنيِن والخميِس.   
)  ( ب- َأكَل سعٌد وهو صائٌم قطعًة من الشوكوالتِة في غرفتِه دوَن علِم ُأْسرتِه. 
 ) ج- منَعْت فاطمُة أخاها عمَر من الغضِب وذّكرته بصومِه، فقال الّلهم إّني صائٌم. ) 

وِم. سِم عْن فريضِة الصَّ ْر بالرَّ 3- َعبِّ
 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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ِة  في درِس التَّربيِة اإلسالميَّ
ياِم.  ْمنا اْلُمستحبَّ في الصِّ ، اليوَم، تعلَّ  اْلُمستحبُّ

وماذا َيْعني اْلُمستحبُّ ؟

هيٌد: َتمأْ

ْرُس الّثالُِث اْلُمستحبُّ في صياِميالدَّ

. ُف معنى الأُْمستحبِّ 1 أتعرَّ

)1( سورة الحشر:7.

قاَل َتعالى:

ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿
ے  ے  ۓ ﴾ )١(
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فَظُه. ُد تعريَف الأُْمستحبِّ أَلحأْ أ- ُأردِّ

ِسالِم. ُد بعًضا من الأُْمستحّباِت في اإلأْ ب- ُأعدِّ

.......................................... -3   .....................................  -2   .....................................  -1

إَذن اْلُمستحبُّ َأيُّ قوٍل 
ِه -تعالى-، وكاَن حبيُبنا  ُب به إلى اللَّ أو عمٍل َأتقرَّ

ٌد -ملسو هيلع هللا ىلص- يقوُم بِه لِكْن لْم يلزْمنا بأدائِه. محمَّ

اْلُمستحبُّ هو: 
ما رّغَب فيه الّشارُع 

ولْم ُيوجْبُه.

ُك باْلُمستحّباِت َنَعْم، وَمْن َيَتمسَّ
وجلَّ  ِه عزَّ َة ورَضا اللَّ يناُل األجَر ومحبَّ

ورسولِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة التَّوسِع واإلضافِة
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)1( صحيح البخاري - كتاب: الصوم، باب: بركة السحور من غري إجياب.
، حديث أيب ذر الغفاري � - حديث 20707. )2( مسند أمحد بن حنبل، مسند األنصار 

)3( سنن الرتمذي،  كتاب الصوم عن رسول اهلل ^، باب: ما جاء فيام يستحب عليه اإلفطار.
)4( سنن أيب داود، كتاب: الصوم، باب: القول عند اإلفطار.

)5( سنن الرتمذي، كتاب: الذبائح أبواب صفة اجلنة عن رسول اهلل ^، باب: ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها.

ِف على ُمستحّباِت الّصياِم. 2 َأتحاوُر مَع ُزمالئِي للتَّعرُّ

حوِر. 1- السَّ
ُحوِر َبَركًة « )1( روا فإنَّ في السَّ ِه -^-:» َتَسحَّ قاَل رسوُل اللَّ

حوِر.  2- َتْعجيِل اْلفطوِر وَتْأخيِر السَّ
روا الّسُحور « )2( لوا اإِلْفطاَر وأخَّ ِه -^-:» ال تزاُل أّمتي بخيٍر ما عجَّ قاَل رسوُل اللَّ

3- اإلفطاِر على ُرَطٍب أو َتْمٍر.
» كاَن -^- يفطُر قبَل أْن ُيصّلي على ُرطباٍت، فإْن َلْم تكْن رطباٍت فتميراٍت، 

فإْن َلْم تكْن تميراٍت، حسا حسواٍت مْن ماٍء «. )3(

4- الّدعاِء عنَد اإلفطاِر وأثناِء الّصياِم.
ُه « )4( ِت العروُق، وثبَت األجُر إْن شاَء اللَّ مُأ وابتلَّ ِه -^-:» ذهَب الظَّ قاَل رسوُل اللَّ
ائُم حتى يفطَر  ِه -^-:» ثالثٌة الُتَردُّ دعوُتهم: اإلماُم العادُل والصَّ قاَل رسوُل اللَّ

ودعوُة المظلوِم« )5(
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)1(سورة البقرة: 185. 

)2( صحيح مسلم - كتاب: الفضائل، باب: كان النبي ^ أجود الناس باخلري.
)3( صحيح البخاري - كتاب: االعتكاف، باب: االعتكاف يف العرش األوسط من رمضان.

)4( صحيح البخاري - كتاب: الصوم، باب: هل يقول إين صائم إذا شتم.

ائميَن وسائِر أعماِل اْلخيِر . دقِة في رمضاَن، وتفطيِر الصَّ 6- اإلكثاِر من الصَّ
ِه -^- أجوَد الّناِس بالخيِر، وكاَن أجوَد ما يكوُن في شهِر رمضاَن « )2( » كاَن رسوُل اللَّ

7- االعتكاِف وتحّري ليلِة اْلقدِر .
عْن أبي هريرَة قاَل:» كاَن النَّبيُّ -^- يعتكُف في كلِّ رمضاَن عشرَة أّياٍم« )3(

ِب بذيِء الكالِم . 8- كفِّ الّلساِن عِن األَذى وتجنُّ
وذلَك لقولِه -^-:» وإذا كاَن يوُم صوِم أحِدكم فال يرفُث وال يصخُب، فإْن 

سابَّه أحٌد، أو قاَتلُه، فليُقْل: إّني امرٌؤ صائٌم« )4(

5- االشتغاِل بالعلِم وتالوِة القرآِن.
ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    َتعالى:﴿  قاَل 

)1( ﴾Dڻ  ڻ  ڻ  ڻ
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: مهارُة التَّفكري اإلبداعيِّ

أ - أُناِقُش مجموَعتي في سبِب استحباِب األأْعماِل اآلتيَة في الّصياِم. 
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1- اْلُمستحبُّ هو: ) ما رّغَب فيه الشارُع ولْم يوجْبُه (.
. سوِل̂  ِه تعالى والرَّ َة اللَّ ِك بالُمستحبِّ ألناَل األجَر ومحبَّ 2-  َأحرُص على التَّمسُّ

نِة.  ْرِس: حبُّ السُّ 3- قيَمُة الدَّ
ُة: أ - ....................................................................................... لوكيَّ 4- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

صاِن(.  دو بها َجميلَة األغأْ ِد النَّشيَد )َتغأْ ب - َهّيا ُنَردِّ

ِصي����اِمنا ف����ي  الَمْكروِه  ُب  اإِلي�����م����اِنَتَجنُّ ِة  ل�����ُقوَّ َعالم����ٌة 
���ِه أْج�����ٌر بِ���ِه اإِلْحس��اِنوِف����ْع����ُل ُم���ْس���َت���َح���بِّ ِخ��ص��اِل  ِم��ْن  وَخ��ْص��َل��ٌة 
به���ا َتراوي���ٌح  ل���ي  َرَمض��اَن  الّشاِنف����ي  الّساِمياُت  ف�وُس  ال��نُّ َتْعل��و 
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1- َأْكمِل العبارَة الّتاليَة: اْلُمستحبُّ هو: ...............................................
2- اكُتْب أربعًة من ُمستحّباِت الّصياِم:

ِم اْلُمستحبِّ في الّصياِم ؟ 3- لِماذا َنْحرُص على َتعلُّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

....................................................✺

....................................................✺

....................................................✺

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

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

✺ الّسحوُر.

✺ َكفُّ الّلساِن عِن اأَْلذى.✺....................................................
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َتْمهيٌد:

ْرُس الّرابُِع َأتجنَُّب مكروهاِت الّصياِمالدَّ

)1(  سورة ال عمران:31.

ِه تعالى: ﴿ڦ   َأتعلميَن يا مريُم َمعنى قوِل اللَّ
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  

ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ ﴾ )1(

وجوَب  َتْعني  ِه  عبَداللَّ يا  َنَعْم   

س���وِل ^  ���ب���اِع ُس���َن���ِن ال���رَّ اتِّ
واجتناِب المكروهاِت .

ُف ) المكروَه ( و) الحراَم (.  1 أتعرَّ
المكروُه

ُه -تعالى-  ما َنهى عنه اللَّ
نهًيا غيَر جازٍم، فيثاُب تارُكُه 

ُه . وال يعاقُب فاِعُلُ

الحراُم 
ُه -تعالى-  ما َنهى عنه اللَّ
نهًيا جازًما، فيثاُب تارُكُه 

ويعاقُب فاِعُلُه .
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

ْبِط َمهاَرُة الرَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

أ- َأصُل بيَن المصطلِح وما ُيناسُبه مَن العباراِت.

المكروُه

الحراُم

النَّهُي 
فيه جازٌم

النَّهُي فيه 
غرُي جازٍم

اليعاَقُب 
فاِعلُه

يعاَقُب 
فاِعُلُه

صاِن(.  دو بها َجميلَة األغأْ ِد النَّشيَد )َتغأْ ب - َهّيا ُنَردِّ

ِصي����اِمنا ف����ي  الَمْكروِه  ُب  اإلي�����م����اِنَتَجنُّ ِة  ل�����ُقوَّ َعالم����ٌة 
���ِه أْج�����ٌر بِ���ِه اإلْحس��اِنوِف����ْع����ُل ُم���ْس���َت���َح���بِّ ِخ��ص��اِل  ِم��ْن  وَخ��ْص��َل��ٌة 
به���ا َتراوي���ٌح  ل���ي  َرَمض��اَن  الّشاِنف����ي  الّساِمياُت  ف�وُس  ال��نُّ َتْعل��و 
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املبالغُة يف املضمضِة واالستنشاِق.

إضاعُة الوقِت بامللهياِت كمشاهدِة التِّلفاِز 
ِة. عِب باألجهزِة اإِللكرتونيَّ أو اللَّ

اإلكثاُر من النَّوِم هناًرا.

وِم إىل الّليِل. ُمواَصلُة الصَّ

ياِم.  ُد بعًضا مْن مكروهاِت الصِّ ٢ ُأعدِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: الُمناَقشُة والِحواَر

سبَب الكراهِةمكروهاُت الّصياِم

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

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

مُل الجدوَل الّتالَي وأنُاِقُش مع ُزمالئي سبَب الكراهِة. ُأكأْ
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٣ َأتناقُش مَع ُزمالئِي حْوَل فضِل تجنُّب مكروهاِت الّصياِم. 

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

)1(
األجُر والّثواُب من 

اهللِ تعاىل.

)2(
ُة وِرَضا اهللِ تعاىل  حمبَّ

ورسولِه ^.

)3(
قبوُل الّصياِم عىل 
حيِح. الوجِه الصَّ

َنشاُط )3(:

الَّذي  رٍة نصيحًة لَِزميلي  ٍة ُميسَّ      َأكتُب بلغٍة عربيَّ

في  أو  الّتلفاِز  أماَم  في رمضاَن  تِِه  وقأْ أغلَب  ضي  َيقأْ

ِة. عِب باألجهزِة اإِللكترونيَّ اللَّ

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

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

..........................................................................................................................
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ُه تعالى نهًيا غيَر جازٍم، فيثاُب تارُكُه وال يعاقُب  1-  المكروُه: ما َنهى عنه اللَّ
فاِعُلُه..

َبها. 2- للّصياِم مكروهاٌت، وعلى المسلِم أْن يتجنَّ
ِه   اللَّ ورضا  والثَّواِب  األجِر  لنيِل  المكروِه  ِب  تجنُّ على  يحرُص  3-  المسلُم 

تعالى ومحبِة رسولِه ملسو هيلع هللا ىلص.
ْرِس: الّطاعُة.  4- قيَمُة الدَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأكمل العبارَة الّتاليَة:
المكروُه هو: ............................................................................................................ 

ْد مكروهاِت الّصياِم َكما ُتعبُِّر عنها الّصوُر اآلتيُة: 2- حدِّ

حيِح للحاالِت اآلتية: 3- ضْع دائرًة حوَل الحكِم الصَّ
) حراٌم - مكروٌه ( أ - أكَل أحمُد متعّمًدا في نهاِر رمضاَن .   
) حراٌم - مكروٌه ( ب - ناَم خالٌد حّتى العصِر في رمضاَن .   

ْت على مواصلِة الّصياِم للغِد .  مِس وأصرَّ ج-  رفضْت إسراُء أْن تفطَر عنَد غروِب الشَّ
) حراٌم - مكروٌه (          

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

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

..............................................................
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4- اكُتْب نصيحًة لزميِلَك الَّذي يناُم حّتى العصِر في رمضاَن.
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َتْمهيٌد:
ْرُس اْلخاِمُس ٍد -^- في اإْلْسراِء واْلِمْعراِجالدَّ رحلُة َرسولي محمَّ

ُف إْخواني معنى اْلمعجَزِة. 1 أتعرَّ

نعْم يا مريُم 
هذه هي اْلُمعجزُة.

ِه كيَف تكوُن الّناُر  سبحاَن اللَّ
برًدا وسالًما على سيِِّدنا إبراهيَم!

- على  ُه - عزَّ وجلَّ المعجزُة:أمٌر خارٌق للعادِة ُيْجريها اللَّ
تِه. َيِد نبيٍّ مَن األَنبياِء تأييًدا لصدِق ُنبوَّ
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َة َأَحِد اأْلَنبياِء، ُثمَّ َأكتُب: أ- َأستمُع وُأشاِهُد ِقصَّ
فُت عليِه: ........................................................................ - اسَم النَّبيِّ الَّذي تعرَّ

- ُمْعِجَزتُه: ................................................................................................................

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة اإِلنصاِت واالستنتاِج

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ماء(:  ِد النَّشيَد )ُعروٌج للسَّ ب - َهّيا ُنَردِّ

ب��ه��ا ���ُه  ال���لَّ َأيَّ�����َد  واألْنب�ِي��اْءال��ُم��ْع��ِج��زاُت  ًدا  ُمَحمَّ َرس������وَلن�ا 
وُه���دًى ِص���ْدٍق  َدل��ي��ُل  االْه����تِ����داْءُوق���وُعها  أراَد  ل���َم���ْن  وآَي������ٌة 
لل�ُع�َقالْءُم��ْع��ِج��َزُة اإِلْس����راِء وال��ِم��ْع��راِج في َداللَ�������ٌة  أْح��داثِ��ه��ا 
��ٌد ��ن�����ا ُم��َح��مَّ ماْءق��������������اَم بِ��ه�����������ا َن��ب��يُّ للسَّ ُع��روٌج  ُث��مَّ  أْرِضن�ا  ف����ي 
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سوِل ^  َصرب الرَّ

بِر. لى في الصَّ َعأْ ًدا -^- َمثُلنا األأْ ُر أنَّ رسوَلنا محمَّ 2 َأتذكَّ
قاَل َتعالى: 

)1( سورة القلم: 4.

﴿ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾)1(

عىل أهِل الّطائِف حنَي قابلوُه 
أسوأَ مقابلٍة، فدعا اهللَ  هلم 

أفضَل دعاٍء ومل يدُع عليهم.

ه أيب طالٍب،  عنَد وفاِة عمِّ
. ثمَّ زوجتِه خدجيَة

عىل إيذاِء ُكّفاِر قريٍش له، 
. وتعذْيبِهم ألصحابِه 
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عاِء، ٌد -^- خالَل الدُّ َز بها نبيِّي محمَّ فاِت الَّتي تميَّ أ - أُناِقُش ُزَمالئي حوَل الصِّ
وَأْكُتبهَا.

عاَء َتْرديًدا َسليًما.   ُد الدُّ ب- نردِّ

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة اْلِحواِر واْلُمناَقَشِة

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َنشاُط )2(:

)1( صحيح البخاري كتاب:  بدء الخلق باب:  إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء

: »بْل َأرجو  سوُل -^- ألهِل الّطائِف حيَنما َأساُءوا استقباَله قائالً َدعا الرَّ
َه وحدَه اْل ُيشِرُك بِه شيًئا « )1(. ُه مْن أْصالبِهم َمْن يعبُد اللَّ َأْن ُيخرَج اللَّ

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

...................................................................................................................
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ًداِ -^-. ُه محمَّ ُه -تعالى- بها نبيَّ ِسراِء والأْمعراِج الَّتي َأكرَم اللَّ 3  ُأتابُِع َأحداَث ُمعجزِة اإلأْ
ًدا -^- برحلٍة عظيمٍة جزاَء َصْبِره. ُه -تعالى- رسوَلُه الّصابَر محمَّ َأْكرَم اللَّ

قال تعالى:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾)1( 

)1( سورة اإلسراء: 1.

4-  ظ���لَّ ي��ص��ع��ُد م��ن س��م��اٍء إل��ى 
األنبياِء  من  عدًدا  والتقى  سماٍء 

والمالئكِة  .

ماِء الّسابعِة رأى  5- في السَّ
جرُة  الشَّ المنتهى(  )س��درَة 
أن  أح��ٌد  يستطيُع  ال  ��ت��ي  الَّ
وهنالَك  جماَلها.  يصَف 
لواُت الخمُس. ُفرَضت الصَّ

يلِة  سوُل -^- في نفِس اللَّ 6- عاَد الرَّ
أخبَر  أصبَح  فلما  المكرمِة،  مكَة  إلى 
اْلُكبرى،  رّبِه  آياِت  مْن  رأى  بما  قريًشا 
قه المؤمنوَن وعلى رأسهم أبو بكٍر  فصدَّ

الّصديِق -�- وكّذبُه الكافرون.

رحلُة ُمعجَزِة 
عراِج اإِلسراِء والمأْ

من   -^- س��وِل  ب��ال��رَّ ُع���ِرَج   -3
ماِء العليا. المسجِد األقصى إلى السَّ

 - ��ُه - 1-أرس���َل ال��لَّ
جبريَل ومعُه دابٌَّة عظيمُة 
ْرعِة اسُمها )الُبراُق(. السُّ

سوُل -^- الُبراَق لياًل، وانتقَل  2- ركَب الرَّ
به من المسجِد الحراِم إلى المسجِد اأَْلقصى 

في القدِس المبارِك بصحبِة جبريَل  .
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َنشاُط )3(:

ُد مساَر رحلِة اإِلسراِء على الخريطِة. أ - ُأحدِّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّمييز
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هنّيَة اآلتيَة لرحلِة ُمْعِجَزة اإِلسراِء والِمْعراِج . ب- ُأكمُل الخريطَة الذِّ

َمْلحوَظٌة ِر َمهاَرُة التََّذكُّ

رحلُة معجزِة

اإِلرساِء واملعراِج

بدأِت الّرحلُة 
من ........... إىل ................، 
ثمَّ عرج إىل ......................

العبادُة العظيمُة 
مـاِء الَّتي ُفِرَضتأْ يف السَّ

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

صاحَب رسوَل اهللِ يف رحلتِه 
. امِء........................ للسَّ

وسيلُة الّنقِل
......................... 

وقُت بدِء 
الّرحلِة..................... 

وقُت العودِة ...................

جرُة العظيمُة الَّتي َرآها الشَّ
............................... 
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................................................................

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

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

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

َنشاُط )4(:

روَس والِعَبَر مْن معجزِة اإِلسراِء والمعراِج. ٤ َأستنتُج الدُّ

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ُت. قأْصى، ُثمَّ أكتُب تعليًقا عّما شاهدأْ َ  ُأشاِهُد فيلًما وثائقيًّا عِن المسجِد األأْ

- ِه - 1- قدرُة اللَّ
ال حدوَد لها .

2- مكانُة 
 - سوِل -^- عنَد ربَّه - الرَّ

َمه وأظهَر ِصْدَقُه  كبيرٌة فقْد كرَّ
بالمعجزاِت.

4- للمسجِد األْقصى
مكانٌة عظيمٌة عنَد المسلميَن 

ُل القبلتيِن. فهَو أوَّ

حابيُّ الجليُل َب الصَّ 5-ُلقِّ
ديِق لتصديقِه  أبو بكٍر-�- بالصِّ

معجزَة اإِلسراِء والمعراِج.

الِة في  3- منزلُة الصَّ
اإِلسالِم عظيمٌة بفرِضها 

ماِء. في السَّ
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- ألنبيائِه، و إثباُت صدِق نُبّوتِهم. ِه - 1- المعجزُة تأييٌد مَن اللَّ
بُر على البالِء. ٍد -^- العظيمِة الصَّ سوِل محمَّ 2- مْن أخالِق الرَّ

ٍد -^- على َصْبِره. ِه  لرسولِه محمَّ 3- معجزُة اإِلسراِء والمعراِج تكريٌم مَن اللَّ
. ِه  ٍد -^- في َصْبِرِه، وَيْمتثُل ألوامِر اللَّ سوِل محمَّ 4- المسلُم يْقتدي بالرَّ

بُر.  ْرِس: الصَّ 5- قيَمُة الدَّ
ُة: أ - ....................................................................................... لوكيَّ 6- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
غيِر  العبارِة  أماَم  حيحِة، وعالمَة )×(  الصَّ العبارِة  أماَم   )✓( 1-  ضْع عالمَة 

حيحِة فيما يأتي:  الصَّ
)  ( .- يدِة خديجَة - سوِل -^- بالسَّ أ- رحلُة اإِلسراِء والمعراِج حدَثْت قبَل زواِج الرَّ
)  ( سوُل -^- في اإِلسراِء هي ناقُته الَقْصواء .  ب- الّدابُة الَّتي ركَبها الرَّ
)  ( سوِل -^- مَن المسجِد الحراِم إلى المسجِد اأَلقصى .  ج- ُأسرَي بالرَّ

ْقِم المناسِب أماَمها: ِة اإِلسراِء والمعراِج بوضِع الرَّ 2-رتِّْب أحداَث قصَّ

 )  ( ماِء الّسابعِة .   أ - َرأى الّرسوُل -^- ِسدرَة الُمْنتهى في السَّ
)  ( -  ومعه الُبراُق .    ِه - ب - جاَء جبريُل  بأمِر اللَّ

َقه المؤمنوَن،   َة بما رآهُ في اإِلسراِء، فصدَّ سوُل -^- أهَل مكَّ ج -  َأْخبَر الرَّ
)  ( َبُه المشِركوَن.        وكذَّ

سوُل -^- الُبراَق وانتقَل به من المسجِد الحراِم إلى المسجِد  د -  َرِكَب الرَّ
)  ( اأْلقصى.        
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3- َأكِمْل ما يأتي:

. .............................. سوَل -^- في رحلِة اإلسراِء و المعراِج هو  أ- الملُك الَّذي َصِحَب الرَّ

ماِء الّسابعِة. في السَّ .............................. ُه   ب- فرَض اللَّ

. .............................. سوُل -^- عن شجرٍة ال يستطيُع اإِلنساُن وصَف جمالِها هي ثنا الرَّ ج - حدَّ

مَتهما من معجزِة اإلسراِء والمعراِج. 4- ُاْكُتْب أمريِن اثنيِن تعلَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. .......................................
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َتْمهيُد:

ْرُس الّساِدُس غرىالدَّ ٍد -^- في اْلَعقبِة الصُّ مبايعُة رَسولي محمَّ

ما معنى 
اْلَبيعِة يا َأبي؟

سوَل -^-  بايَع المسلموَن الرَّ
 بمكاٍن قريٍب مْن ُهنا، وُسّميْت ببْيَعِة 

غرى نسبًة لهذا المكاِن. اْلَعقبِة الصُّ

ُرني بَتْجديِد  ْمِع والّطاعِة، وَهذا ُيَذكِّ البيَعُة هي أْن يبايَع الّناُس وليَّ األمِر على السَّ
مدينِة  في  األحمِد -  -  الّشيِخ جابِر  القلوِب  بيَعَتُه ألميِر  الكويتيِّ  عِب  الشَّ

الّطائِف عند بدايِة الغزِو الّصّداميِّ الغاشِم.
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ِه  . عوِة إلى اللَّ 1 ُأْؤِمُن أنَّ رسوَلنا محّمًدا -^- مثُلنا اأَْلعلى في اإلخالِص بالدَّ

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب: تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين، حديث: 4160.

سوُل -^- خيرُج إىل القبائِل الَّتي  بعَد ماربِة كّفاِر قريٍش لإِلسالِم بدَأ الرَّ

 -^- كاَن  كام  اإلسالِم،  إىل  يدُعوهم  و  الكعبِة،  عنَد  األصناِم  لزيارِة  َة  مكَّ تأيت 

ِلحوا«)1(،  ا الّناُس قولوا ال إلَه إال اهللُ ُتفأْ ُعوهم قائاًل: » يا أيُّ خيرُج إىل األسواِق، وَيدأْ

روَن القبائَل  سِول -^- كانوا حيذِّ ولكنَّ ُكّفاَر قريٍش وعىل رأِسهم أبو هلٍب عمُّ الرَّ

ِمنأْ ِمنأْهم إالّ  سول -^-، فرفَضتأْ غالبيُة القبائِل اإِلسالَم، وملأْ ُيؤأْ امِع للرَّ مَن السَّ

فيِل بِن عمرِو الّدويسِّ . القليُل مثل الطُّ
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(: َمهاَرُة التَّعبيِر

عمرِو  بِن  فيِل  الطُّ حابيِّ  الصَّ إسللاِم  ِة  لقصَّ أ-  أَستمُع 
ِة. الّدوسيِّ -�-، ثمَّ أصُف شعوري ُتجاه هذِه القصَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ماء(:	 ِد	النَّشيَد	)ُعروٌج	للسَّ ب	-	َهّيا	ُنَردِّ

لللبِللليِّ َقللللْد صللاَحللَبللُه َبللاْءوِهللللْجللللرُة اللللنَّ وفللي  َفللْرَحللٍة  فلي  َصللديللُقللُه 
وإخللاْءَوهلللو أبللللللللو َبللكلللللٍر وِملللللْلُء َقللْلللبِللِه ُحللبٌّ  للِه  اللللَّ في  للُمْصَطفى 
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غرى. ُف َأحداَث َبْيعِة اْلَعقبِة الصُّ 2 َأتعرَّ
يثرَب  أهِل  منأْ  ستًة  )منى(  يف   -^- سوُل  الرَّ •  التقى 
 - وَأخرَبهم عِن اإلسالِم، وأنّه -^- رسوُل اهللِ -
َقه، وأسَلموا، ثمَّ عادوا إىل أهِلهم خيربونَم،  فعرفوا صدأْ

حتى انتَش الديُث عِن اإلسالِم يف يثرَب. 

•  ويف العاِم الّتايل قدَم اثنا عَش رجالً منأْ أهِل املدينِة إىل 
-^- يف )مَنى( عنَد مكاٍن ُيسّمى بالعقبِة،  سوِل  الرَّ

منهم:

- أسعُد بُن زرارة �.  

- عبادُة بُن الّصامِت �.  

- وحَدُه، وأنأْ يلتِزموا بتعاليِم اإلسالِم،  سوَل -^- عىل أنأْ يعبدوا اهلَل - •  بايعوا الرَّ
-، وُسّميتأْ هذه  - -^- َمنأْ يلتزُم بذلَك بأنَّ لُه اجلّنَة بإذِن اهللِ  سوُل  َ الرَّ فبشَّ

غرى« . البيعُة »بيعُة العقبِة الصُّ

سوُل -^- معهم َصحابيًّا جليالً ليقِرئهم  •  عنَدما أراَد أهُل يثرَب الأْعودَة أرسَل الرَّ

َمهم أحكاَم الّديِن . القرآَن ويعلِّ

إث���راء
يثرب أسامها الرسول ^ 

فيام بعد باملدينة

إث���راء
بايعوا: عاهدوا
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َنشاُط )2(:

حابيِّ الَّذي ُأْرِسَل مَع أهِل يثرَب مْن خالِل اإلجابِة عّما  أ -  َأكتشُف اسَم الصَّ
بيَن القوسيِن بوضِع األحرِف في الفراغاِت:

      )ضد كلمة سهل( )مرادف أخو أبي(
        م� _ _ _ _   بن _ _ _ ر .

حابيِّ .......................................... � .                      اسُم الصَّ

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة االْستِْنتاجِ

ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ب- َأكتُب جملًة أصُف بها مشاِعري ُتجاه أهِل المدينِة الَّذين باَيعوا النَّبيَّ ^.

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

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

......................................................................................................................................
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. ِه  عوِة إلى اللَّ 1-  المسلُم ُيخِلُص دائًما في الدَّ
سوِل -^- في ُكلِّ عمٍل نقوُم به. 2- االقتداُء بالرَّ

- يكون للُمْؤمنيَن الّصابريَن اْلُمْخِلصيَن. ِه - 3- نصُر اللَّ
بُر.  ْرِس: الصَّ 4- قيَمُة الدَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- رتِِّب األحداَث اآلتيَة حسَب حدوِث كلٍّ مْنها: 

2-َأْكمِل العبارَة اآلتيَة:

رجاًل 
 

..................................................... حضَر إلى النَّبيِّ -^- في بيعِة العقبِة بمنى 

 
..................................................... حابّيان  منهم الصَّ

 
..................................................... مْن أهِل  

.....................................................        و 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

)  ( سوُل -^-  صحابّياً جلياًل -�- ليقِرئهم القرآَن .  أ - َأرسَل الرَّ
)  ( سوُل -^- عناَد قريٍش ورفَضها لإلسالِم .   ب- لّما رأى الرَّ
)  ( ج- َقِدَم اثنا عشَر رجاًل مْن أهِل المدينِة .     
)  ( َة .   د- َخَرَج ليعرَض اإلسالَم على القبائِل القادمِة إلى مكَّ
) قوه فباَيعُوه ^ . )  سوُل -^- عنَد الَعقبِة وصدَّ ه� - اجتمَع بهم الرَّ
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3-أِجْب عّما يأيت بإْكامِل اْلِعباراِت يف اْلَفراْعاِت اآلتَيِة:
سوِل -^- على دعوِة القبائِل إلى اإلسالِم ؟  ُم مْن حرِص الرَّ أ- ماذا نتعلَّ

رسوُلنا الكريُم أنَت     
 

ب- ماذا َأعجبَك في موقِف األنصاِر ؟ 

ُأِحبُّ األنصاَر اّلذين   

ِه  باللَّ اإليماِن  على   -^- سوِل  للرَّ اأَلنصاِر  مباَيعِة  من  نتعلُم  ج� -  ماذا 
ِه تعالى؟  وحَدُه والعمِل بأوامِر اللَّ

نتعلُم أنَّ اإلسالَم قوٌل و 

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

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

......................................................................
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هيٌد: َتمأْ

ي؟  َأَأدخُل يا جدِّ

واجٌب علينا 
االستئذاُن.

ِه؟  لَِم تطرُق الباَب يا عبَداللَّ
، فالباُب مفتوٌح. خلأْ ادأْ

االستئذاُن هو طلُب اإلذِن 
لُكه المستأذُن. خوِل لمحٍل ال يمأْ في الدُّ

ْرُس الّسابُِع َأْسَتأِذُن بَِأدٍبالدَّ

ِمه. تئذاِن وُحكأْ ُف معنى االسأْ 1 أتعرَّ
ما االستئذاُن 

ِه؟ يا عبَداللَّ
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تفاَد ِمنها في ُجملٍة واحدٍة: ِة اآلتيِة، وَأكتُب الُمسأْ َتِمُع َمَع ُزَمالئي للقصَّ أ- َأسأْ

َملأْحوَظٌةَنشاُط )1(:

َملأْحوَظٌة

َمهاَرُة اإلأْنأْصاِت

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

دوَن  زائٌر  علينا  دخَل  إذا  وشعوِرنا  االستئذاِن،  ِة  أهميَّ حوَل  زمالئي  أناقُش   - ب 
استئذاٍن.

في العهد العثمانيِّ
المنازِل  أبـــواِب  على  ــاَن  ك
صغيرٌة  إحــداهــمــا  مطرقتان 
ُيطرُق  فعنَدما  كبيرٌة،  واألخرى 

الَّذي  أنَّ  ُيفهُم  بالّصغيرِة  الباُب 
فكاَنتأْ  ــرأٌة«  »ام الباَب  يطُرُق 
تذهُب سّيدُة البيِت وتفتُح الباَب، 
أّن  ُيفهُم  بالكبيرِة  ُيطرُق  وعندما 
رجُل  فيذهُب  »رجــاًل«  بالباِب 

البيِت ويفتُح الباَب .

ماء(:  ِد النَّشيَد )ُعروٌج للسَّ ج - َهّيا ُنَردِّ

���بِ���يِّ َق����ْد ص��اَح��َب��ُه َب��الْءوِه����ْج����رُة ال���نَّ وف��ي  َف��ْرَح��ٍة  ف�ي  َص��دي��ُق��ُه 
وإخ��اْءوه���و أب��������و َب��ك�����ٍر وِم�����ْلُء َق��ْل��بِ��ِه ُح��بٌّ  ��ِه  ال��لَّ في  للُمْصَطفى 
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2 َأستنتُج الحكمَة مَن االستئذاِن.

)1( سورة النور: ٢٧.

قاَل َتعالى: 

ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    ﴿وئ  
ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ مئ  ﴾ )1(

أتعرفيَن يا ُأختي 

العزيزة ما الحكمُة مَن االستئذاِن؟

لالستئناِس 
وطلِب الّدخوِل

ليكونوا 
باخلياِر يف اإلذِن 

ِه للزائِر أو ردِّ
لالستعداِد 
قبَل دخوِل 

الّزائِر
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َملأْحوَظٌةَنشاُط )2(:

َملأْحوَظٌة

ديِد َمَهاَرُة التَّحأْ

َمَهاَرُة التَّفكيِر اإِلبداعيِّ

ُد مَع زمالئي الكلمَة الّدالَة على االستئذاِن في اآليِة الكريمِة الّسابقِة: أ- ُأحدِّ

الكلمُة الّدالُة على االستئذاِن: ...........................................................................

عِب معَك، ولديَك اختباٌر  َك لالستئذاِن لزيارتَِك واللَّ ب-  اتَّصَل بَِك ابُن عمِّ

ُف مَعُه؟                            تِه بعُد مَن الّدراسِة في حينِها، فكيَف تتصرَّ في الغدِّ ولمأْ َتنأْ

: :تصّرٌف إيجابيٌّ تصّرٌف سلبيٌّ

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................
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أ - َعَدُد مّراِت االستئذاِن.

َملأْحوَظٌةَنشاُط )3()أ(: ِث َمهاَرُة الأَْبحأْ

رعّيِة آداَب االستئذاِن. ُح مَع زمالئي مَن خالل الّنصوِص الشَّ ٣ أوضِّ

أستأذُن ثالَث مراٍت، 
تحأْ لي أَرِجُع. وإِنأْ لمأْ ُيفأْ

قاَل َتعالى: 

)1( صحيح مسلم  كتاب: األدب  باب: االستئذان.
)2(  سورة النور: 28.

﴿�ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ﴾ )٢(

أبحُث عنأْ ما تحَتُه خطٌّ في اآليِة الكريمِة الّسابقِة منأْ ُكتِب التَّفسيِر.

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

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

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:»االستئذاُن ثالٌث، فإنأْ ُأِذَن لَك وإاّل فاأْرِجعأْ « )1( قاَل َرسوُل اللَّ
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ب- كيفّيُة االستئذاِن:

ج - أوقاُت االستئذاِن:

َملأْحوَظٌةَنشاُط )3()ب(:

)1(  سنن الرتمذي كتاب: الذبائح أبواب: االستئذان واآلداب   باب: ما جاء يف التسليم قبل االستئذان.
)2(  سورة النور: 58.

حابِه عنَدما دخَل عليه  ِه -ملسو هيلع هللا ىلص- ألحِد َأصأْ قاَل َرسوُل اللَّ
الُم عليكم َأَأدخُل؟ «. )1( : السَّ :»ارِجعأْ فُقلأْ ولمأْ يستأذنأْ

ُأبيُِّن طرَق االستئذاِن حديًثا في بيوتِنا.

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

يجُب االستئذاُن عنَد دخوِل البيوِت في جميِع األوقاِت.
على  خوِل  الدُّ عنَد  فيها  االستئذاُن  األطفاِل  على  َيجُب  ثالثٌة  َأوقاٌت  وهنالَك 

َوالَديهم وهي:

الُم َعليأُْكم السَّ

ِهيرِةقبَل صالِة الفجر بعَد صالِة العشاءوقت الظَّ

ِع َواإِلضاَفِة َمهاَرُة التََّوسُّ

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے          ے    ھ     َتعالى:﴿ھ   قاَل 
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  

ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  ﴾ )2(
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َملأْحوَظٌةَنشاُط )3()ج(:

   . - ُأطبُِّق مَع ُزمالئي بعَض آداِب االستئذاِن بمشهٍد تمثيليٍّ

- َألتزُم مَع إخواني وأخواتي في المنزِل بآداِب االستئذاِن.

1- االستئذاُن طلُب اإِلذِن في الّدخوِل لمحٍل اْل يملُكه المستأذُن.
ِة المسلِم.  ًبا وحفًظا لخصوصيَّ 2- أوجَب اإلسالُم االستئذاَن تأدُّ

خوِل ولالستعداِد. 3- الحكمُة ِمن االستئذاِن لالستئناِس وطلِب الدُّ
ْرُق ثالًثا . ُة اإلسالِم، والطَّ 4- مْن أحكاِم االستئذاِن تحيَّ

ْرِس: االحتراُم.  5- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ - ....................................................................................... لوكيَّ 6- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

بيِق َمهاَرُة التَّطأْ
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1- أجبأْ  عّما يأتي:
أ- ما حكُم االستئذاِن؟

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

ب- ما الِحكمُة من االستئذاِن؟  
............................................................................................................................... 

ج- أيَن يقُف المستأذُن بعَد طرِق الباِب أو قرِع الجرِس؟
............................................................................................................................... 

دأْ أوقاَت استئذانَِك على والديَك ؟ د- حدِّ
...................................... -3 ...................................... -2 ...................................... - 1 

ِد  التَّصرَف غيَر الالئِق بالّصورِة: 2- حدِّ

ُن ُنجيُب: َأُل َوَنحأْ ُمَعلِّمي َيسأْ

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

ج-.......................................................

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

د-........................................................

ال يستحُق 
رى، إنَُّه  أنأْ نمرَّ عليِه مرًة ُأخأْ

غبيٌّ وثقيُل النَّفِس.
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مِل العباراِت بكلماٍت مناسبٍة: 3- َأكأْ
• إذا استأذنُت أقوُم بـطرِق ...............................أو قرِع الـ ................................. ثالًثا 
وإنأْ قيَل لي ارِجعأْ ...........................................، وأفضُل كلمٍة إذا دخلُت  لالستئذاِن 
ُة ............................... وحكُمها أنَّها ...............................، أو أقوُم بالـ ........ هي تحيَّ

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

 .............................. أِحافُظ على  وأني   ................................ يدلُّ على  استئذاني   •
اآلخريَِن.

َغيأِْر  ِعباَرِة  الأْ ُمقابَِل   )✘( َوَعالَمَة  حيَحِة،  الصَّ ِعباَرةِ  الأْ ُمقابَِل   )✔( َعالَمَة  4-   َضعأْ 
حيَحِة فيما َيأأْتي: الصَّ

)  ( أ - االستئذاُن خمُس مراٍت.       
 )  ( ذنأْ لُه.       ب- المسلُم يرِجُع إذا لم ُيؤأْ
)  ( ِة.       ج- االستئذاُن مَن األخالِق اإلسالميَّ



 87  87 



المكروُه : ..................................................................................................

الحراُم : .....................................................................................................
المعجزُة : ...................................................................................................

االستئذاُن: ................................................................................................

سِل الكراِم املنَّزلِة عليهم: ِة والرُّ امويَّ 1- الكتِب السَّ
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أواًل: اكتبِ التَّعريفاِت اآلتيَة:

: ثانًيا: ِصلأْ بيَن ُكلٍّ ِمنأْ

حممد عيسىموسُىإبراهيُم داوُد 

القرآُن 
الكريُم

الّتوراُةالّصحُفالزبوُراإلنجيُل

م َمْعلوماتي لْلوْحَدِة اْلأولى اأَُقيِّ



2- الكلامِت ومعناها املناسِب: 
معناهاالكلمُة

ُيْعيل صوَتُه عنَد التخاصِمُجّنًة
حفًظا من اآلثاِم و سرًتا من الّناِريرفُث

َينِطُق بكالٍم فاحٍش بذيٍءيصخُب
وِم:  ِة وما تدلُّ عليه من مستحباِت الصَّ واهِد النَّصيِّ 3- الشَّ

مستحبات الصوم النصوُص 
حوِر بركًة (. روا فإنَّ يف السَّ االشتغاُل بالعلِم وتالوِة القرآِن1- قال رسول اهلل -^-: )َتسحَّ

تي بخرٍي ماعّجلوا  2- قال رسول اهلل -^-: )ال تزاُل ُأمَّ
روا الّسحوَر(. اإلفطاَر وأخَّ

ُب  كفُّ اللسان عن األذى وجتنُّ
بذيِء الكالِم.

تكْن  مْل  فإن  ُيصّلي عىل رطباٍت،  أن  قبل  يفطُر  كان -^-   -3 
رطباٌت فتمرياٌت، فإن مل تكن مترياٌت حسا حسواٍت مْن ماٍء.

اإلكثاُر من الّصدقِة يف رمضاَن 
وتفطرُي الصائمني وسائُر أعامِل اخلرِي.

4- قال رسول اهلل -^-: )ذهَب الّظمُأ وابتّلِت العروُق، 
وثبَت األجُر إْن شاء اهلُل(.

ُيفطر  الّصائُم حتى  ثالثُة التردُّ دعوُتهم:   ( وقال -^-: 
واإلماُم العادُل واملظلوُم (.

الّسحوُر.

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ﴿ تعاىل:  قال   -5
اإلفطاُر عىل رطٍب أو متٍر.ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ﴾

وكاَن  باخلري  الناِس  أجوَد   -^- اهلل  رسول  كان   (  -6
َتعجيُل الفطوِر وتأخرُي الّسحوِر. أجوَد ما يكوُن يف رمضاَن... (

وال  يرفُث  فال  أحِدكم  صوِم  يوُم  كان  وإذا   (  :-^- قال   -7
الّدعاُء عنَد اإلفطاِر وأثناَء الّصياِم.يصخُب، فإن سابَّه أحٌد، أو قاتلُه، فليقْل: إّني امرٌؤ صائٌم (.
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ِة وما تدلُّ عليه من آداِب االستئذاِن:  واهِد النَّصيَّ 4- الشَّ
آداب االستئذانالنصوُص  

لك  ُأِذَن  فإن  االستئذان ثالث   «  :-^- اهلل  قال رسول 
وإاّل فْارجع « 

ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ﴿ تعاىل:  قال   
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ﴾

كيفّيُة االستئذاِن

قاَل رسوُل اهلل -^- ألحد أصحابه عنَدما دخَل عليه وَلْم 
الُم عليكم أأدخُل؟ « عدُد مّراِت االستئذاِنيستأذن: »اْرِجْع فُقْل: السَّ

ۓ   ے          ے    ھ     ھ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال 
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  
ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  

ائ  ائ  ەئەئ ﴾

األوقاُت الَّتي يستأذُن فيها األطفاُل
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ِزي بِه «: ريِف: » وَأنا أجأْ 1- معنى قوله في الحديِث الشَّ

ريِف » الّصياُم ُجنَّة «: 2- معنى قوله في الحديِث الشَّ

ُه أنأْ أقوَم بها في رمضاَن.  3- مَن األعماِل اّلتي يحبُّ اللَّ

دأْ ما هو غيُر مناسٍب للجمِل اآلتيِة: ثالًثا: حدِّ
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بياٌن لعظِم فضلِه 

وكثرِة ثوابِه

الوقايُة والحفُظ 

من اآلثاِم

قراءُة القرآِن 
الكريِم

ال جزاَء له 

نيا في الدُّ

ستٌر وصوٌن 

من الّناِر

التَّصدُق 

بالّطعاِم

ُه تعالى  ُه اللَّ اخَتصَّ

باألجِر العظيِم

بستاٌن وِجناٌن

اإلكثاُر 

كِر مَن الذِّ

التَّسوُق وزيارُة 

المقاهي



1- آخُر كتاٍب سماويٍّ هو:

الزبوُر-القرآُن الكريُم-اإلنجيُل

2- الكتاُب اّلذي ُأنأِْزَل قبَل القرآِن الكريم:

صحُف إبراهيَم-التوراُة-اإلنجيُل

3- في الجّنِة باٌب يدخُله الّصائموَن هو باُب:

ياِن-اإلحساِن-البرِّ الرَّ

كلُّ  ُه:  اللَّ قال:»قاَل  هِ  اللَّ رسوَل  أنَّ  هريرَة -�-  -  عنأْ أبي 
و  به،  زي  أجأْ وأنا  لي  فإّنُه  ؛   .................. إالَّ  َلُه  آدَم  ابن  عمِل 
.....................وإذا كاَن يوُم صوِم أحِدكُم فال ............................... 

: إنِّي  وال يصخُب، فإن ............................ أحٌد أو قاتَلُه فليُقلأْ
.»..........................

ِه -�-: »االستئذاُن ................. فإنَّ ....................  - قاَل رسوُل اللَّ
.» ِجعأْ لَك وإاّل فارأْ

حيحَة بوضِع دائرٍة حولَها: رابًعا: اختِر اإلجابَة الصَّ

ريفَة: َة الشَّ خامًسا: يا أبنائي أكملوا األحاديَث الّنبويَّ
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َت تشجيَع صديِقَك للّصياِم. 1- أردأْ

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

2- لو شتمَك أحٌد وَأنَت صائٌِم.

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

ُم بصوٍت عاٍل وبكالٍم بذيٍء على العامِل في المدرسِة. 3-زميُلَك في الفَصِل يتكلَّ

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

سادًسا: ما تقوُل في الحاالِت اآلتيِة:
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غرى: سوِل -�- البيعَة الصُّ َة مبايعِة الرَّ 1- َأكمِل قصَّ
 ............................. بالنَّبيِّ -^-  اجتمَع  َمْن  كاَن عدُد  ِل  األوَّ الّلقاِء  يف   
 ............................. فنَشروا  املدينِة  يف  ألهِلهم  فعادوا  وأسَلُموا،  قوا  فصدَّ
ى   ويف الع��اِم الّتايل تمَّ الّلقاُء الّثاين يف موسِم احلجِّ يف من�ى يف مك�اٍن  ُيسمَّ

............................. بايَع عدُد ............................. رجاًل من أهِل املدينِة منهم...........................

حايبَّ  َرهم النَّبيُّ -^- بال� ............................. وأرسَل معهم الصَّ .. و ............................. وبشَّ

يِن. َمهم القرآَن وأحكاَم الدِّ اجلليَل مصعَب بَن عمري -�- ليعلِّ

َة زيارة عبِداهللِ: 2- َأكمْل قصَّ

.............................  وأطرُق اجلرَس  الباِب وَأطلُب  أقُف عىل  فإنّ  زيارَة عّمي  أرْدُت  إذا   

وأستئذُن ............................. مّراٍت، فإذا ُفتَِح يَل الباُب َأدخُل، ُثمَّ ُأْلقي التَّحيَة قائلً ............

ُعهم  يارِة َأطلُب األذَن  للـ ..................... وُأَودِّ ............................................... وعنَد انتهاِء الزِّ

فأقوُل ............................. .
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سابًعا: َأكملأْ كالًّ مّما يأتي:



َقُه املؤمنوَن. ًدا -^- وصدَّ ( فكّذَب كّفاُر قريٍش رسوَلنا حممَّ  (
رعِة اسُمها اْلُبراُق. َة ومعه دابٌة عظيَمُة السُّ - إىل النَّبيِّ يف مكَّ (  أرسَل اهلُل جربيَل -  (

َغ قريًشا بام َرآه مْن آياِت اهللِ. ( عْنَدما أصبَح النَّبيُّ -^- بلَّ  (
امِء الّسابِعِة. الُة يف السَّ ( ُفرَضِت الصَّ  (

َة. يلِة إىل فراشِه يف مكَّ سوُل -^- يف نفِس اللَّ ( عاَد الرَّ  (

(  ُأْسري به لياًل مَن املسجِد احلراِم إىل املسجِد اأَْلقىص.  (
امواِت اْلُعال. ( ُثمَّ ُعرَج بالنَّبيُّ -^- من املسجِد اأَْلقىص إىل السَّ  (
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مني: ُسلها الزَّ ِة رحلِة اإلسراِء والمعراِج حسَب َتسلأْ ثامًنا: رتِّبأْ أحداَث قصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وِم: تاسًعا: َبيِّنأْ منأْ خالِل الّصوِر ُمستحّباِت الصَّ



1- املسلُم الصائُم حينام يتعرُض لإلساءِة:

2- معنى: الّصياُم ُجنٌَّة:

3- املقصوُد بالعبادِة منأْ قولِه: ) فإّنه يل وَأنا َأجزي به (:

: 4- يف الّصياِم يستحبُّ كفُّ الّلساِن عنأْ

5- منأْ مستحّباِت الّصياِم:

6- ما نى عنه اهلُل تعاىل نًيا جازًما، فيثاُب تارُكه وُيعاقُب فاِعُله:

َقىص هي: َة إىل املسجِد األأْ سوُل -^- وانتقَل هبا منأْ مكَّ 7- دابٌة عظيمٌة رِكَبها الرَّ

حيَح للعباراِت اآلتيِة: َل الصَّ عاشًرا: اخَتِر الُمكمِّ
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رُب. ضُب َوَيضأْ َيغأْ

البستاُن.

الّصالُة.

الكالِم.

تعجيُل الّسحوِر.

المكروُه.

اإلسراُء.

ال يسبُّ وال يصخُب.

الّناُر.

. الحجُّ

القوِل.

تأخيُر الفطوِر.

الحراُم.

الوحُي.

ها بأسوَأ ِمنأْها. يردُّ

الوقايُة.

الّصوُم.

بذيِء القوِل.

قراءُة القرآِن.

الجزاُء.

البراُق.



8- ُفرَضت الّصالُة يف الّسامِء:

9- كانتأْ رحلُة اإلرساِء:

ديِق: َب بالصِّ 1٠- مَن الّصحابِة الكراِم وُلقِّ

غرى: سوَل -^- بيعَة العقبِة الصُّ 11- مَن الَّذين بايعوا الرَّ

- مَن: 12- مساُر رحلِة اإلرساِء للنَّبي -^- مَع جربيَل -

13- عرَج النَّبيُّ -^- بصحبِة جربيَل إىل:
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األولى.

نا  قبَل وفاِة ُأمِّ
. خديجَة 

َأسعُد بُن زرارِة 
امِت. وعبادُة بُن الصَّ

المسجِد الحراِم إلى 
المسجِد األقصى.

َأبو بكٍر.

ماِء األولى. السَّ

الّسادسِة.

نا خديجَة  بعَد وفاِة ُأمِّ
وعمِّ النَّبيِّ ^. 

فيُل بُن عمرو  الطُّ
. وسيُّ الدُّ

المسجِد النَّبويِّ إلى 
المسجِد األقصى.

عليٌّ بُن أبي طالٍب.

بِع. الّسمواِت السَّ

الّسابعِة.

قبَل خروجِ النَّبيِّ 
-^- للّطائِف.

عمُر بُن الخطاِب 
وسعُد بُن َأبي وقاٍص.

المسجِد الحراِم إلى 
. المسجِد النَّبويِّ

العباُس بُن 
عبِدالُمّطلِب.

َأقأْصى األرِض.



دأْ ِمَن الأْخريطِة مساَر النَّبيِّ -^-  الحادي عشَر: حدِّ
وِن األحمِر: نأْ سير اإِلسراِء باللَّ وَلوِّ
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اسم الرحلة
..........................



قال اهلل تعاىل:
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دأْ منأْ خالِل اآليِة أوقاَت استئذاِن  الثاني َعَشَر: حدِّ
وائِر اآلتيِة.: ُتبأْها في الدَّ األطفاِل وأكأْ

 ﴿ ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۉ   ۉ    ې         ۅ   ۋ     ۅ   ۋ   ۈ   ٴۇ     ۆ   ۆۈ   ۇ    ۇ  
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ ﴾
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العدُد

الوقُتاحلكُم
......................................................

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

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

أدُب
االستئذاِن

احلكمُة منه
......................................

كيفيتُه

هميَّ اآلتَي: َط السَّ ِمِل الأُْمخطَّ الثالث َعَشَر: َأكأْ

-1



1- سلوكياِت املسلِم الّصحيحِة بوضِع عالمِة )✔(:

)  ( - الردُّ عىل امليسِء بصوٍت عاٍل .  

)  ( - التَّسامُح مَع أخطاِء األِخ الّصغِي.  

)  ( ُق بكثرٍة أثناَء الّصياِم .   - الّتصدُّ

 )  ( - دعاُء الّصائِم وقَت اإِلفطاِر .  

 )  ( - تأخُي اإِلفطاِر للّصائِم .   

2- األماكُن الَّتي َوَقعتأْ فيها األحداُث اآلتَيُة:

- التقى الّرسوُل -^- بستٍة منأْ أهِل يثرَب خيرُبهم عن اإِلسالِم:           ...............................       

- التقى -^- يف العاِم  الّتايل بوفٍد منأْ أهِل املدينِة يبايُعهم:        ............................... 

- مكاُن بدء إرساِء النَّبيِّ -^- مع جربيَل بالرباِق:        ............................... 

الُة:         ............................... - ُفِرضِت الصَّ

 1٠1 

: دأْ كالًّ منأْ : حدِّ الرابَع َعَشَرَ
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  )          ( ساِن       - كفُّ اللِّ

  )           ( - تالوُة القرآن     

 )          ( - اإلفطاُر عىل التَّمِر     

 )          ( عاُء عنَد اإلفطاِر      - الدُّ

         )          ( يِل     وِم إىل اللَّ - مواصلُة الصَّ

      )          ( - املسامهُة يف تفطِي الّصائمنِي   

عبِ    )          (     وِم باللَّ - متضيُة وقِت الصَّ

     )          ( - اإلكثاُر مَن النَّوِم     

  )          ( وِم    - املبالغُة يف املضمِضة عنَد الصَّ

      )          ( - حتري َليأْلة القدِر     

      )          ( دقُة       - الصَّ

(  جانَب ُمستحّباِت الّصياِم،  الخامَس َعَشَر: ضعأْ عالمَة )
وعالمَة )X( جانَب مكروهاِت الّصياِم في األقواس:



 1٠3 

)...............................( أ - َأكَل أمحُد متعّمًدا يف ناِر رمضاَن .    

 )...............................( َمها.   ب - ناَمتأْ فاِطَمُة إىل صالِة العشاِء مواِصَلًة َصوأْ

ج - استعجَلتأْ إرساُء يف تناوِل اإلفطاِر فوَر سامِعها آلذاِن املغرِب. )...............................( 

السادَس عشر: بيَِّن الحكَم في المسائِل اآلتيِة:
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الدروس:

1
2
3
4
5
6

-
7

ِه تعالى. َمجاُل الأَْعقيَدِة: القرآُن الكريُم كالُم اللَّ

ريِف: َحيائي ِمنأْ إيَماني. َمجاُل الأَْحديِث الشَّ

ريِف: إِيأْماني قوٌة. َمجاُل الأَْحديِث الشَّ

ِه: ُأصّلي التَّراويَح. ِفقأْ َمجاُل الأْ

ُل سفيٍر في اإلسالِم. يَرِة: أوَّ َمجاُل السِّ

ذيأِْب: آداُب االستنجاِء. َمجاُل التَّهأْ

ُب في َحديثي وِحواري. ذيأِْب: أَتأدَّ َمجاُل التَّهأْ

َدِة الّثانيِة. وحأْ لوماتي لِلأْ ُم َمعأْ ُأَقيِّ

ُب بَِمنأْهِجه ِه -تعالى- وَأتأدَّ ِمُن بكتاِب اللَّ ُأؤأْ

106

112

120

130

138

146

154

162



 1٠5 

المعارف والمعلومات
* القرآن الكريم كالم اهلل -تعاىل- املنزل عىل خاتم الرسل، املعجز بلفظه ومعناه.

*  القرآن الكريم خاتم الكتب الساموية مصدقًا ومعجزًا وصاحلًا لكل زمان ومكان.
* تكفل اهلل -تعاىل- بحفظ القرآن الكريم.

*  اإليامن ُشَعٌب أفضلها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى، واحلياء خلق يبعث عىل 
ترك القبيح.

* ُشَعٌب اإليامن عديدة جيمعها التوحيد باهلل.
* اإلخوة اإلسالمية رابطة قوية جتمع املسلمني وتؤلف بينهم.

* اإلخوة اإلسالمية إخالص وتقوى وتعاون ونصح هلل.
* وسائل تعميق األخوة، الدعاء والطالقة عند اللقاء، واملصافحة.

* صالة الرتاويح سنة مؤكدة عن الرسول ^.
* صالة الرتاويح مثنى مثنى يسلم يف كل ركعتني وتؤدى مجاعة أو فرادى.

* عدد ركعات الرتاويح إِْحدى عرشَة ركعًة مَع الوتِر، وجيوُز أْن تصىل إْحَدى
 وعرشيَن ركعًة.

* الصحايب مصعب بن عمري -›- أول سفري يف اإلسالم.
*  من أسباب نجاح مهمة الصحايب مصعب بن عمري -›- قوة إيامنه وعظم حتمله.
* بِهمة مصعب بن عمري، واقتدائه بالرسول -^- انترش اإلسالم يف عام واحد.

* من أهم أسباب النجاح الدعوي الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.
* املسلم طاهر البدن والقلب.

* االستنجاء تطهري السبيلني من اخلارج منهام باملاء أو ما ينوب عنه.
* املسلم يستنجي باليد اليرسى. 

* املسلم طاهر القلب والبدن.
* الكلمة الطيبة صدقة.

   *  من َأدب احلديث واحلوار وضوح الكالم وحسن اإِلنصات وعدم التناجي.
            *  من ثمرات َأدب احلوار واحلديث االحرتام واملحبة وحسن الفهم واألجر العظيم.

المهارات والقدرات
*  إتقان قراءة اآليات واألحاديث 

الرشيفة.
*  حفظ وترديد النصوص الرشعية 

واألذكار واألدعية املأثورة.
*  االستامع للقصص واستنتاج 

الفائدة والعربة.
* طالقة الوجه 

* املصافحة عند لقاء اإلخوة .

ب يف احلوار واحلديث. * التأدُّ
* الصالة عىل النبي -^- والرتيض 

عن الصحابة الكرام كلام ذكروا.
* تطبيق التوجيهات يف سلوكياتنا.

* البحث عن املعلومة.
* التعاون مع حميطه.

* اإلنشاد بنطق سليم وصوت مجيل.
*  االهتامم بأدب النظافة والطهارة 

اقتداًء بالنبي �.
* تطبيق بعض السنن املؤكدة.

* احلوار واإللقاء واملناقشة.
     * الطالقة اللغوية.

          * التفكري اإلبداعي.

القيم واالتجاهات

*  اإليامن بالقرآن الكريم.

* حسن اخللق.

* األخوة.

* حب السنة.

* اإلخالص.

* حب الطهارة.

* االحرتام.

1

2

3

2�1 تطبيق الدعوة إلى ممارسة القيم األخالقية بالتعاون مع اآلخرين.
3�1 تعزيز سلوكياته اقتداء بنهج الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- اعتقاًدا وسلوًكا.

1�2اكتشاف دور العبادات والتعاليم في ترابط العالم اإلسالمي. 

1�3 اكتشاف أثر االلتزام بالقيم اإِلسالمية في تطوير عمل مجموعته التي ينتمي إليها. 
2�3 المساهمة في تحقيق التعاون بين األفراد والمجموعات في حياته اليومية بالتعاون مع اآلخرين.

3�3 إظهار دور المجموعات التعاونية في بناء الشخصية اإلسالمية اإليجابية.

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثانية
أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
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هيٌد. َتمأْ

ُل ُس اأَلوَّ رأْ ِه تعالىالدَّ القرآُن الكريُم كالُم اللَّ

ُف على القرآِن الكريِم. 1 َأَتَعرَّ

ُل على خاتِم  ِه -تعالى- المنزَّ القرآُن الكريُم: هو كالُم اللَّ

ُد  المتعبَّ ومعناُه،  بلفظِه  الأُْمعجُز   ،  -^- ٍد   محمَّ ُرسلِه 

بتالوتِه، المنقوُل إلينا بالتَّواتِر، المكتوُب في المصاحِف، 

المبدوُء بسورِة الفاتحِة، والمختوُم بسورِة الّناِس.

،،
،،.

ُ

ُُُّ
ُ ُ ُ

ِِ
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ِة. ماويَّ 2 أتناقُش مع معلِّمي في مكانِة القرآِن الكريِم وخصائِصه بيَن الكُتِب السَّ

)1( سورة المائدة: ٤٨.
)٢( سورة الزمر: ٢٨.
)3( سورة الحجر: ٩.

َنشاُط )1(:

ُد مع مجموعتي تعريَف القرآِن الكريِم ألحفَظُه. أردِّ

َمْعناهااْلَكِلَمُة
هو الّشيُء الَّذي َيعجُز البشُر عْن أْن يأتوا بمثلِه.اْلُمعجُز

ُد بتالوتِه ل تصحُّ - الّصلُة - إلّ بقراَءتِه، وَثواُب قراءتِه في غيِر العبادِة  لكلِّ المتعبَّ
حرٍف عشُر حسناٍت .

المنقوُل إلينا 
بالّتواتِر

اْلَجمِع بحيُث يستحيُل تواطُؤهم على  اْلَجمِع عن  َنْقُل  التَّواتُر هو 
الكذِب.

َمْلحوَظٌة ْرديِد واحلفظ َمهاَرُة التَّ

خاتُم 
الكتِب 

ِة.  ماويَّ السَّ

ًقا  ُمصدِّ  
ِة  ماويَّ للكتِب السَّ
الّسابقِة وُمهيِمًنا 

عليها.
قال تعالى:

﴿ڇ  ڇ     ڇ   
ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ   

ژژ © ﴾)1(

جًزا  ُمعأْ
بألفاِظه ومعانيِه 
. وبلساٍن عربيٍّ

قال تعالى: 
﴿ۉ ې ې 

ې ې ى 
ى¼ ﴾)2(

صالًحا 
لكلِّ زماٍن 

ومكاٍن.

ُه  َل اللَّ تكفَّ
تعالى بحفِظه. 

قال تعالى: 
﴿ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ  
)3(﴾nڱ
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ِه -تعالى- للقرآِن الكريِم. أ- أتناقُش َمع زمالئي في المجموعِة عْن سبِب حفظ اللَّ

ب-  َأبحُث مع ُزمالئي بالوسائِط المتاحِة عْن خصائَص ُأخرى للقرآِن الكريِم غيَر ما 
ُلها. ُذِكَر وُأسجِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة الأُْمناَقَشِة َوالأِْحواِر

ُترونِيِّ ِث اإللكأْ َمَهاَرُة الأَْبحأْ

خصائُص القرآِن الكريِم

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

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

........................................................................................................................................
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َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ٍد ^ . ُل على سيِدنا محمَّ ِه -تعالى- الُمنزَّ 1- القرآُن الكريُم كالُم اللَّ
ِة . ماويَّ 2- للقرآِن الكريِم مكانٌة عظيمٌة بيَن الُكتِب السَّ

ماويَِّة. ِة الُكتِب السَّ 3- للقرآِن الكريِم خصائُص كثيرٌة تمّيُزه عن بقيَّ
ْرِس: اإليماُن بالقرآِن الكريِم.  4- قيَمُة الدَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ِد النَّشيَد )فيِه نوٌر وِشفاء(:  ج - َهّيا ُنَردِّ

وِشف���اْء نوٌر  فيِه  للَحياِة  َرّب��ي  ماْءُق��ْرآُن  السَّ ِم��َن  نا  َنبِيِّ ع��لى  ُه  اللَّ أْن��َزَل��ُه 
وإخاْء وَع��ْدٍل  والَخْيِر  للَحقِّ  َشقاْءبَدْعَوٍة  وال  َع��داوَة  وال  َشرَّ  ال  ُظْلَم  ال 
وَنماْء ُحبٌّ  فيِه  النَِّقيِّ  كالماِء  وِوقاْءللنَّْفِس  َيْبقى  ِمْنُه  بِحْفٍظ  ُه  اللَّ صاَنُه  َقْد 
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ُم المعنى:  1- امأل الفراغاِت اآلتيَة بما ُيتمِّ
  ،......................... اْلُمعجُز   ،......................... على  ُل  الُمنزَّ ِه  اللَّ كالُم  هو  الكريُم  القرآُن 
في  المكتوُب   ،................................. ب�  إلينا  المنقوُل   ،............................. ب�  ُد  والُمتعبَّ
المصاحِف، المبدوُء بسورِة .................................، والمختوُم بُسورِة ...............................

حيِح لما قبَلُه فيما يأتِي:  ِل الصَّ 2- َضْع خّطاً تحَت اْلُمكمِّ
ِة:  ماويَّ أ- يجُب على المسلِم أْن يؤمَن بأنَّ آخَر الُكتِب السَّ

بوُر-القرآُن الكريُم صحُف إِبراهيَم-الزَّ
ِة هو:  ماويَّ ب- الكتاُب المهيمُن على جميِع الُكتِب السَّ

اإِلْنجيُل-القرآُن الكريُم-الّتوراُة

3-  َأْكِمْل ما يأتي: 
للقرآِن الكريِم خصائُص كثيرٌة مْن أهِمها: 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

خصائص
القرآن الكريم

نزَل باللغِة  .......................

ُه تعاىل  .................. ل اللَّ  تكفَّ

.........   لكلِّ زماٍن ومكاٍن

مهيمًنا على ..................... 
الّسابقِة

...............بألفاظِه ومعانيِه

  ............... فال كتاَب بعَدُه
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)1( صحيح مسلم   كتاب: اإليمان   باب: شعب اإليمان. 112 

 والِدي اْلَغالي 
لَِم تقطُع غصَن الّشجرِة، 

ها جميٌل ياأبي ؟ فِظلُّ

َتْمهيٌد:

ْرُس الّثاني َحيائي ِمْن إِيمانيالدَّ

إّنها تعيُق نظَر قائِد الّسيارِة 
 ، ئيسيِّ عندما يريُد الخروَج إلى الّشارِع الرَّ

فإِماطُة اأْلذى عن الطريق مْن ُشَعِب اإِليماِن 
يا ابنَي الحبيَب.

حديث الدرس
بًة َأفأْضُلها  ٌع وَسبأْعوَن ُشعأْ عن أيب هريرَة  -�- قاَل، قاَل رسوُل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: » اإِليامُن بِضأْ

يامِن «)1(  بٌة ِمَن اإلأْ ُل ال إلَه إالَّ اهلُل، وأدناها إِماَطُة اأَلذى عِن الّطريِق، والياُء ُشعأْ َقوأْ
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نلعُب سوّيًا   ثمَّ  دقائَق،  ة ثالث  لمدَّ المفردات  معاني  لحفِظ  ب-  َأجلُس مع مجموعتي 
المجموعِة  من  الكرَة  يمسُك  وَمْن  كلمٍة،  ذكِر  مَع  الكرِة  برمي  غويِة  اللُّ الكرِة  ُلعبَة 
الثانيِة يقوُل معناها، ثمَّ يرميها على المجموعِة األخرى باختياِر كلمٍة أخرى وهكذا. 

ريَف ترديًدا سليًما مع معلِّمي. ُد الحديَث الشَّ أ-  ُأردِّ

ريِف. 1 َأتعّرُف مفرداِت الحديِث الشَّ
ُمها:  َمْعناهااْلَكِلَمُةُمْفَرداٌت َن�َتعلَّ

مَن الّثالِث إلى الّتسِعبِْضٌع
جزٌء أو ِخْصلٌةُشْعبٌة
إبعاُدإماطُة

أْعالهاَأفضُلها
هاَأْدناها َأقلَّ
كلُّ ما ُيْؤذي مْن حجٍر وغيرِه.اأَْلذى
ُخلٌق يبعُث على ترِك القبيِح.الحياُء

َنشاُط )1(:

َملأْحوَظٌة

َملأْحوَظٌة

ِظ  َمهاَرُة الأِْحفأْ

ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ
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ريِف أفضَل ُشَعِب اإِليماِن وَأدناها. 2 َأستنتُج مَن الحديِث الشَّ

ورعايُة األمِّ 
ألبنائِها أيًضا من 

ُشَعِب اإِليماِن.

وَأدناها إِماطُة 
ريِق. اأَْلذى عن الطَّ

يا أْحبابِي برُّ الوالديِن 
أفضُل ُشَعِب اإِليماِن ُشعبٌة من ُشَعِب اإِليماِن.

وأعالها كلمُة التَّوحيِد.

ما أعظَم دينَنا فيه 
ِخصاٌل كثيرٌة لكسِب اأْلَجِر.
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ِة المجاميِع.  أ- أقرُأ مَع مجموعتي الحديَث الّشريَف بطريقٍة تفاعلّيٍة مع بقيَّ

ب- قاَل َتعالى:  

َملأْحوَظٌةَنشاُط )2(: ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ

)1( سورة البقرة: 177.

﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ )١(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 َأستنتُج مَن اآليِة الّكريمِة بعًضا ِمنأْ ُشَعِب اإِليماِن، وأكتُبها في الّنجوِم اآلتيِة:
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بٌة مَن اإليماِن. ُم أنَّ الحياَء ُشعأْ 3 َأتعلَّ

َملأْحوَظٌةَنشاُط )3(:

أو  الحياِء،  على  يدلُّ  الموقُف  كاَن  ✍إْن  األخضِر  وِن  باللَّ الّدائرَة  ُل  أ-  ُأظلِّ
بالّلوِن األحمِر✍ إْن لم َيُدل على اْلحياِء فيما يأتي:

1- صديقي أعطى كتاَبُه لزميلِه وَلْم ُيرجْعه، ولْم ُيطالْب بِه رغَم ُقْرِب االمتحاِن. 
2- َرَفَض زميلي مشاركَة أخيِه في إِتالِف سّيارِة جاِره. 

ِة أموالِه عندما أخطَأ البائُع في ردِّ مالِه.  3- لْم يطالِْب زميلي ببقيَّ

ؤاِل في َطلِب العلِم َحبِيبتي عدُم السُّ
ى اْلحياِء، فالحياُء هو باالبتعاِد  ال يدخُل في ُمسمَّ

عن فعِل اْلقبيِح توّرًعا وخوًفا من الّلِه تعالى.

ييِز َمهاَرُة التَّمأْ

زميَلتي في اْلفصِل َتتَّصُف بالحياِء 
مَة إْن كاَن  وال ُتشاِرُك في اْلفصِل وال َتْسَأُل المعلِّ

َلَدْيها اْستِفساٌر.
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1- اإليماُن بِْضٌع وَسبعوَن ُشْعبًة. 
ريِق. 2- أعلى ُشَعِب اإِليماِن كلمُة الّتوحيِد، وَأدناها إماطُة اأْلذى عن الطَّ

3- الحياُء خلٌق عظيٌم مْن ُشَعِب اإِليماِن.
ْرِس: حسُن اْلُخُلِق.  4- قيَمُة الدَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َن ُحبًّا وَعطاًء(:  َلُ هذا الَكوأْ ِد النَّشيَد )َنمأْ    ب - َهّيا ُنَردِّ
َي��ْس��بِ��ُق��ن��ا َم���ْع���روُف���ن�������ا ل��ل��َغ��ْي��ِرَن���ْع���َم���ُل ُك�����لَّ ص���الِ���ٍح وَخ���ْي���ِر
وَع��ط��اْء ُح��ّب��اً  ال��َك��ْوَن  ه��ذا   ُ َل ��َع��داْءَنمأْ ال��سُّ وَع��ْي��َش  األْج���َر  لَِنْجنَي 

َملأْحوَظٌة ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ
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1-أكتُب الحديَث الّشريَف اّلذي ُيبّيُن ُشَعَب اإِليماِن.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2- ما معنى الكلماِت اآلتيِة ؟
ُشْعبٌة: ............................................................................................................................
إِماطُة: ............................................................................................................................

3- َأْكمِل اْلجمَل اآلتيَة:
- ُشَعُب اإِليماِن بضٌع و ...........................ُشْعبًة.

- أفضُل ُشَعِب اإليماِن قوُل ..................................... وَأدناها ........................................
- ........................................................ خلٌق عظيٌم وشعبٌة مْن ُشَعبِ اإِليماِن .

4- ما رأُيَك بكلٍّ مْن:
أ - مسلٌم يحرُص على قراءِة ) آيِة الكرسيِّ ( كلَّ يوٍم قبَل نومِه .

..............................................................................................................................................
ب- َمْن ُيلقي بالفضالِت والقاذوراِت في َوَسِط الّطريِق .

..............................................................................................................................................
ِه تعالى . ْد من خالِل الّصوِر اآلتيِة نوَع الُخِلِق اّلذي يبعُثه اإِليماُن باللَّ 5- حدِّ

 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

............................................................................................................................
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ُس الّثالُِث رأْ يماني قوٌةالدَّ إِ

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم   كتاب: الجنائز   باب: صنع الطعام ألهل الميت،  حديث: 1311
)٢( صحيح البخاري، كتاب: المظالم ، باب: نصر المظلوم.

هّيا يا َحبيبي َأْسرْع واشتِر 
عاَم لبيِت جاِرنا أبي صالٍح  ِة ما كتبُته إليَك، ألطهَو الطَّ من الجمعيَّ

َي خالُه والعزاُء في منزلِه. فقْد ُتوفِّ

هم علينا فنحُن  َنعْم غاليتي هذا حقُّ
ُه  فَر طعاًما فإنَّ َنُعوا آلِل َجعأْ سوُل -ملسو هيلع هللا ىلص- قال: »اصأْ إِخوٌة والرَّ

ِغُلهم«)1( َقدأْ َأتاُهم َأمٌر ُيشأْ

َتْمهيٌد:

حديث الدرس
ُبنأْياِن َيُشدُّ  ِمِن َكالأْ ُمؤأْ ِمُن لِلأْ َعنأْ َأبِي ُموَسى -�- قاَل، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » الأُْمؤأْ

ًضا َوَشبََّك َبيأَْن َأَصابِِعِه«)2(. ُضُه َبعأْ َبعأْ



)1( سورة الحجرات: 1٠. 121 
)٢( سورة ال عمران: 1٠3

ِة اإلسالمّيِة. ُف على حقيَقِة األُخوَّ 1 َأَتَعرَّ

َنشاُط )1(:

قاَل َتعالى: 
﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴾ )1(

قاَل َتعالى:   

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ     

ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴾ )2(

ِة النَّسِب، يِن َأْقَوى مْن ُأخوَّ ُة الدِّ نعم ُأخوَّ
ِة ما يؤلُِّف بيَنها، ويقّوي وْحَدَتها،  ُه ورسوُله لألمَّ فقْد شّرَع اللَّ

َة، ويطرُد البغضاَء والُفرقَة . ويجلُب الموّدَة والمحبَّ

ُة: هي الّرابطُة  ُة اإلسالميَّ اأُلخوَّ
الَّتي َتْجمُع بيَن المِسلميَن، وإن لْم يُكْن بيَنهما اشتراٌك في 

أٍب أو أمٍّ أو قرابٍة أو نَسٍب.
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َملأْحوَظٌة

َملأْحوَظٌة

َملأْحوَظٌة

َملأْحوَظٌة

ِث  َمهاَرُة الأْبحأْ

بأِْط  َمهاَرُة الرَّ

كيِر اإِلبأْداعي َمهاَرُة التَّفأْ

ٌة َمهاَرٌة َحَرِكيَّ

ثمَّ  التَّفاسيِر،  َأيأْسِر  أو  بريَّ  الطَّ تفسير  منأْ  ابقِة  السَّ اآليِة  تفسيِر  عنأْ  أ-  َأبحُث 

أجيُب على اآلتي: 

:بـ.............................. ُه -تعالى- الّديَن اإِلسالميَّ 1- شبَّه اللَّ

2- أوجِد العالقَة بينهما:

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

بمعنى  عبَة  اللُّ وَأربُط  الفصِل،  خارَج  الحبِل  شدِّ  لعبَة  إِخواني  مَع  ب-  َألعُب 

ًضا". ُضُه َبعأْ الحديِث " َيُشدُّ َبعأْ
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ِ تعاىل. ِة يف اهللَّ ُد رشوَط اأُلخوَّ 2 ُأعدِّ

)*( المدرجة الطريق الذي يمشي فيه.
ها: أي هل لك من غاية تسعى من أجلها. )*( تُربُّ

)1(صحيح مسلم كتاب: البر والصلة واآلداب باب: في فضل الحب في الله.
)2( صحيح ابن حبان كتاب: البر واإلحسان باب: الصحبة والمجالسة.

)3(صحيح مسلم كتاب: البر والصلة واآلداب باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.
)4( صحيح البخاري كتاب: اإليمان باب: قول النبي -^- الدين النصيحة.

أ- خالصًة لّله تعالى
     عن أيب هريرة -�-، عن النبي -^-: »أن 
له،  اهللُ  فأرصَد  قريٍة أخرى،  لُه يف  أًخا  رجًل زار 
عىل مدرجتِه* ملًكا فلّم أتى عليه، قال: أيَن تريُد؟ 
قال: أريُد أًخا يل يف هذه القريِة، قال: هل لَك عليِه 
اهللِ  أحببتُه يف  َأّن  غرَي  ل،  قال:  ا*؟  َتُربُّ نعمٍة  مْن 
قْد  اهلَل  بأنَّ  إليَك  اهللِ  فإّن رسولُ  قاَل:   ، عزَّ وجلَّ

أحبََّك كم أحببَتُه فيِه«)1( .

راِء  ج- التَّعاوُن في الّسراِء والضَّ
قاَل رسوُل اهللِ  قاَل،  النعمِن بن بشرٍي       عن 
وتراُحِهم  هم  توادِّ يف  املؤمننَي  »مثُل   :-^-
وتَعاُطِفهم، مثُل اجلسِد إذا اشتكى منه عضٌو، 

ى « )3( . هِر واحلمَّ َتداعى له سائُر اجلسِد بالسَّ

ب- مقرونًة باإِليماِن والتَّقوى
     عن أيب سعيٍد اخُلدري -�- عن النَّبيِّ -^- قال: 
»ل ُتصاحْب إل مؤمًنا، ول يأكْل طعاَمك إل 

. )٢( » تقيٌّ

ِه د- التَّناصُح في اللَّ
     عن جريٍر بن عبِد اهللِ -�- قاَل: »بايعُت 
وإِيتاِء  الّصلِة  إقاِم  عىل   -^- اهلل  رسوَل 

الّزكاِة والّنصِح لكلِّ ُمسلٍم« )٤( .

شروط 
األخوة اإلسالميَّة
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

ْعبيِر  َمهاَرُة التَّ

ديِد َمهاَرُة التَّرأْ

ُح بمثاٍل على ما يأتي: أ- ُأوضِّ
ّراِء. ّراِء والضَّ ُة تكوُن بالمشاركِة في السَّ - اأُلخوَّ

ُة تكوُن بالّتناُصِح. - اأُلخوَّ

ريَف مَع إِخواني في اْلفصِل. ُد الحديَث الشَّ ب- ُأردِّ
ِة. ِة اإِلسالميَّ خوَّ ُ ُد بعًضا من وسائِل َتقويِة عالقِة األأْ ٣ ُأعدِّ

)1(  سنن أيب داود كتاب األدب باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه.
)2( صحيح مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب: فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب.

)3( صحيح مسلم كتاب: الرب والصلة واآلداب باب: استحباب طالقة الوجه عند اللقاء.
)4( سنن أيب داود كتاب: األدب أبواب النوم باب: يف املصافحة.

ه.  ه أنَّه ُيحبُّ  أ- إذا َأحبَّ أخاُه فليخبرأْ

 ج- يلقاه بوجٍه طِلق. 

عاء له بظهِر الأْغيِب . ب- الدُّ

د- يبادُر بمصافحتِه عنَد لقياه.

أحبَّ  إذا   «  :-^- قال 
أنَّه  رْبُه  فلُيْخِ أخاه  الّرجُل 

ه « )1(. ُيحبُّ

 :-^- اهللِ  رسوُل  قاَل 
املعروِف  مَن  حَتِقرنَّ  »ال 
أخاَك  تلقى  أنأْ  ولو  شيًئا 

بوجٍه طلٍق«)3(.

»َمْن   :-^- سوُل  الرَّ يقوُل 
قاَل  الغيِب،  بظهر  ألخيِه  َدعا 
ولَك  آمنَي،  بِه:  املوّكُل  امللُك 

بِمْثِل ذلَك« )2( 

قاَل رسوُل اهللِ -^-:
يلَتِقيان  مسلمنِي  ِمنأْ  »ما 
فيتصافحاِن إاّل ُغفَر هلام قبل 

أن يفتقا« )4( .

اللهم اشِف 

صديقي خالد

أحبك في الله
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )3(:

نِة أكثَر  دقاِت تبلُغ صدقاُته في السَّ ِه بُن المبارِك كثيَر الصَّ      كان اإلماُم عبُد اللَّ
ًة إلى الحجِّ مع أصحابِه، فمرَّ على أحِد البالِد فماَت  من مائِة ألِف ديناٍر، خرَج مرَّ
طائٌر، فأمَر بإلقائِه في مكاٍن للنفاياِت، فرأى جاريًة قْد خرَجْت مْن داٍر قريبٍة، 
َفقيراِن  وأخاها  أّنها  فأخبَرْتُه  ذلَك،  عْن  فسأَلها  المّيَت،  الّطائَر  ذلَك  فأخذْت 
مَن  كْم معَك  المبارِك وكيَله"  ابُن  فسأَل  أحٌد، وال يجداِن شيًئا،  بهما  يعلُم  ال 
الّنفقِة؟ قال: ألُف  ديناٍر، فقاَل لُه: ُعّد منها عشرين ديناًرا تكفينا، وأعِطها الباقي، 

نا في هذا العاِم، ثمَّ رجَع فلْم يحّج. فهذا أفضُل من حجِّ

تِنأْتاِج  َمهاَرُة االأْسأْ



 126 

ِة َأستنتُج اآلتي: أ- من خالِل قراءِة القصَّ

ِه بُن المبارِك .......................................... َفُة اّلتي اتَّصَف بها اإلماُم عبُداللَّ 1- الصِّ
2- رحلتُه كانتأْ لغرِض.................................................

3- الحدُث اّلذي جعَله ُيعرُض عنأْ رحلتِه ......................................
حلِة ............................ وتبرَع بمبلِغ .............................. 4- كاَن معه مَن الماِل للرَّ

5- العنواُن اّلذي يناسُب القّصَة ................................................
ِه بِن المبارِك ................................................ ِف اإلماِم عبِداللَّ 6- رأيّي في تصرُّ

َن ُحبًّا وَعطاًء(:  َلُ هذا الَكوأْ ِد النَّشيَد )َنمأْ    ب - َهّيا ُنَردِّ
َي��ْس��بِ��ُق��ن��ا َم���ْع���روُف���ن�������ا ل��ل��َغ��ْي��ِرَن���ْع���َم���ُل ُك�����لَّ ص���الِ���ٍح وَخ���ْي���ِر
وَع��ط��اْء ُح��ّب��اً  ال��َك��ْوَن  ه��ذا   ُ َل ��َع��داْءَنمأْ ال��سُّ وَع��ْي��َش  األْج���َر  لَِنْجنَي 
���ْوُم َأْج���ٌر وَث����واٌب وُس���روْر ��روْروال���صَّ ال��شُّ ِم��َن  ِوق��اَيٌة  أذًى،  َك��فُّ 
اأْلْرح��������اِم ِزي���اَرِة  ْزِق واأْلّي���اِمواْح���ِرْص على  ال��������رِّ َت��رى ف�ي  َخ��ْي��ًرا 
الَجَسْد َكما  إْخ���َوٌة  َح��َس��ْدوال��ُم��ْؤِم��ن��وَن  ب����ال  وُأْل���َف���ٌة  َت��ع�����������اُوٌن 

َملأْحوَظٌة ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ



 127 

ُة رابطٌة تجمُع بيَن المسلميَن وإْن َلْم يكْن بيَنهما اشتراٌك  ُة اإلسالميَّ 1-  اأْلخوَّ
في أٍب أو أمٍّ أو قرابٍة أو نسٍب.

ِة الّديِن شروٌط البد مْن توافِرها. 2-أُلخوَّ
ُة عالقٌة قوّيٌة، ومْن وسائِل تعميِقها االبتسامُة والمصافحُة. ُة اإلسالميَّ 3-اأُْلخوَّ

ُة. ْرِس: اأْلخوَّ 4- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ - ....................................................................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ريِف اّلذي ُيبّيُن ُشَعَب اإليماِن. 1- َأكِملأْ كتابَة الحديِث الشَّ

المؤمُن للمؤمِن ......................................................................................................

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

2- َأكمِل الجمَل اآلتيَة:

ُه - تعالى - عالَقَة المؤمِن مَع أخيِه المؤمِن بـ ............................... َه اللَّ أ - شبَّ

ِة اإلسالمّيِة: .................................... و .............................. ب- منأْ شروِط اأُلخوَّ

َمُة اآلتيُة: سأْ ِة اّلتي تشيُر إِليها الرَّ ِة اإلسالميَّ دأْ وسائَل تقويِة عالقِة اأُلخوَّ 3- حدِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

........................................................................
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ُف على المقصوِد بصالِة الّتراويِح وَفضِلها. 1 َأتعرَّ

َتْمهيٌد:

ُأَصّلي التَّراويَح ْرُس الّرابُِع الدَّ

صالُة الّتراويِح: صالٌة تقاُم بعَد صالِة العشاِء في ليالي رمضاَن .

َم مْن َذْنبِه.  َمْن صّلى التَّراويَح ُغفَر َلُه ما تقدَّ

)1( صحيح البخاري    كتاب: اإليمان    باب: تطوع قيام رمضان من اإليمان.

ِه -^-: »َمْن َقاَم َرَمضاَن  يقوُل رسوُل اللَّ
َم ِمْن َذْنبِِه«.)1( إِيماًنا َواْحتِساًبا ُغِفَر َلُه ما َتَقدَّ

ُكلوا باعتداٍل وال ُتْثِقلوا َأْجساَدكم 
عاِم، َفتثقُل علْيُكم صالُة التَّراويِح.  بالطَّ



)1( صحيح مسلم     كتاب: صالة المسافرين وقصرها     باب: الترغيب في قيام رمضان. 131 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

2  َأستنتُج حكَم صالِة الّتراويح.

ُد الحديَث مع ُزمالئي وَأحفُظه داخَل الفصِل . أ- ُأَردِّ

ب- َأبحُث باآليباِد عن حديٍث َيَتناوُل َصالَة الّتراويِح، ثمَّ أْكُتُبه .
..................................................................................................................................

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

َب فيها َرسوُل الّلِه �. ٌة َرغَّ َصالُة التَّراويِح ُسنَّ
ليلٍة  ذاَت  المسجِد  في  صّلى   ^ ِه  اللَّ رسوَل  أنَّ   - - المؤمنيَن  ُأمِّ  عائشَة  عْن 
يلِة الّثالثِة أو  فصّلى بصالتِه ناٌس، ثمَّ صّلى من القابَِلِة فكُثَر الّناُس، ثمَّ اجتمعوا من اللَّ
ِه -^-، فلّما أصبَح قال: » قْد رأيُت اّلذي صنْعُتم  الّرابعِة فَلْم يخرْج إليهم رسوُل اللَّ

فلْم َيْمَنعني مَن الخروِج إليكم إاّل أنّي َخِشْيُت أْن ُتفرَض َعلْيُكم « )1(.

ديِد َمهاَرُة التَّرأْ

ِث َمهاَرُة الأَْبحأْ

ٍد -�- أنَّه لْم يْخُرْج إلى صالِة التَّراويِح  ِمْن َرْحمِة نبّينا محمَّ
يوًما حتَّى ال ُتْفرُض على المسلميَن فيشُق عليهم.
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)1( صحيح البخاري    كتاب: الجمعة    أبواب الوتر    باب:  ما جاء في الوتر.

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: ِة غويَّ القِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ

ُم كيفيََّة صالِة التّاويِح وعدَد ركعاتِا. 3 َأتعلَّ

َأكتُب بلغٍة عربّيٍة ُميّسرٍة لزميلي بشأِن اْهتمامي واْلتزامي بأداِء صالِة الّتراويِح.
......................................................................................................................................

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

ركعتيِن،  كلِّ  بعَد  الُمصّلي  ُم  يسلِّ مثنى،  َمثنى  ُتصّلى  الّتراويِح  1-  صالُة 
وَيجوُز أْن ُتصّلى جماعًة َأو ُفراَدى.

يِل؟ فقاَل -^-:  ِه -^- عنأْ صالِة اللَّ - أنَّ رجالً سأَل رسوَل اللَّ فعنأْ ابِن ُعمر -

ى ركعًة واحدًة، توتُر له ما قدأْ صّلى«)1(. بَح صلَّ يِل مثنى مثأْنى، فإذا َخِشَي أحُدكم الصُّ »َصالُة اللَّ



)1( صحيح البخاري    كتاب: الجمعة    أبواب تقصير الصالة    باب: قيام النبي -^- بالليل في رمضان وغيره. 133 

2- عدُد ركعاِت صالِة الّتراويِح إْحدى َعْشرَة ركعًة مَع الِوْتِر.
سوِل -^-  - حيَن ُسئلْت عن كيفيَِّة صالِة الرَّ َكما بينَّْت أمُّ المؤمنيَن عائشُة -
ِه يزيُد في رمضاَن وال في غيرِه على إحدى  في رمضاَن، فقاَلْت: »ما كاَن رسوُل اللَّ

َة ركعًة«)1(. َعْشَرَ
ويجوُز أْن تصّلى إْحدى وعشريَن ركعًة مَع الوتِر.

ُب عمليًّا على صالِة الّتراويِح مَع ُزمالئي، وبمتابعٍة منأْ معلِّمي في  ب-  أتدرَّ
مسجِد المدرسِة .

َمْلحوَظٌةَنشاُط )3(:

َمْلحوَظٌة

ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ

َمهاَرُة التَّطبيِق

صاِن(:  دو بها َجميلَة األغأْ ِد النَّشيَد )َتغأْ    أ - َهّيا ُنَردِّ

ِصي����اِمنا ف����ي  الَمْكروِه  ُب  اإلي�����م����اِنَتَجنُّ ِة  ل�����ُقوَّ َعالم����ٌة 
���ِه أْج�����ٌر بِ���ِه اإِلْحس��اِنوِف����ْع����ُل ُم���ْس���َت���َح���بِّ ُخ��َص��ِل  ِم��ْن  وُخ��ْص��َل��ٌة 
به���ا َتراوي���ٌح  ل���ي  َرَمض��اَن  الّشاِنف����ي  الّساِمياُت  ف�وُس  ال��نُّ َتْعل��و 
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ٌة ُتقاُم بعَد صالِة العشاِء في ليالي رمضاَن. 1- صالُة الّتراويِح هي: سنَّ
2- صالُة الّتراويِح تؤّدى مثأْنى مثأْنى.

َم من ذنبِه. فَر َلُه ما تقدَّ 3- المسلُم يحِرُص على صالِة الّتراويِح لُيغأْ
دى عشرَة ركعًة مَع الوتِر، ويجوُز أنأْ تصلى  4-  عدُد ركعاِت صالِة الّتراويِح إِحأْ

َدى وعشريَن ركعًة.  إحأْ
ِة. نَّ ْرِس: حبُّ السُّ 5- قيَمُة الدَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َأكمِل العبارَة الّتاليَة:

عدُد ركعاِت صالِة الّتراويِح ..................... ويجوُز أنأْ تصّلى ...........................

2- ضعأْ دائرًة حوَل الّتكملِة الّصحيحِة لما يأتي: 

أ- حكُم صالِة الّتراويِح:

تحٌب (. ٌض - ُمسأْ ٌة     - َفرأْ ) ُسنَّ

ب- نحُن نصّلي الّتراويَح في:

ِة (. ) رمضاَن - شعباَن - ذي الحجَّ

ج- وقُت صالِة الّتراويِح بعَد صالِة:

) الفجِر - المغرِب - العشاِء (.

ُن ُنجيأُْب: َأُل َوَنحأْ ُمَعلِّمي َيسأْ
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َة الّتاليَة:  3- ِمنأْ فهِمَك لموضوِع صالِة الّتراويِح، َأكمِل القصَّ

 ،.............. بِح، وتناوَل طعاَم       استيقَظ أحمُد في رمضاَن قبَل صالِة الصُّ

ثمَّ صّلى صالَة ......................، ثمَّ ناَم قلياًل، وحيَن استيقَظ ذهَب لمدرستِه، 

ِه  ألنَّ َمه  معلِّ ُيطيَع  وأنأْ  اليوِم،  خالَل  بذيئٍة  بكلمٍة  َه  يتفوَّ أالَّ  على  وحرَص 

...................، ثمَّ صّلى في المدرسِة مَع الجماعِة صالَة .........................، ولّما 

َدها شيًئا منأْ  عاَد إلى البيِت ناَم قلياًل، ثمَّ استيقَظ لصالِة .................، وَتال بعأْ

َن المؤذُن لصالِة  أْأَلدعيِة واألذكاِر، وحيَن أذَّ ....................، وأيًضا قرَأ بعَض ا

أبيِه  إلى  .....................، وجلَس يستمُع  إفطاَرُه وصّلى  تناوَل   .........................

لُيصّلي  المسجِد  إلى  أبيِه  مَع  ثمَّ ذهَب  يحّدُثهم عنأْ فضِل شهِر رمضاَن، 

 .................. اإِلماُم  بهم  صّلى  وقدأْ   ،............... صالُة  وبعدها   ،.....................

َه  اللَّ وَدعا  َصالتِه،  ِمنأْ  انأَْتهى  حّتى   ،............... ُكلِّ  بعد  ُم  يسلِّ وكاَن  ركعًة، 

َتعالى أنأْ يتقّبَل منُه.
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هيٌد: َتمأْ

ُل سفيٍر في االسالِم َأوَّ ُس الأْخاِمُس رأْ الدَّ

ِل سفيٍر في اإلسالِم. ُف على أوَّ 1 َأتعرُّ

حِمن الّسميُط -  -  كتوُر عبُدالرَّ يُخ الدُّ الشَّ
عوة إلى اإلسالِم في  كاَن خيَر سفيٍر ُيَمثُِّل َبَلدي اْلكويَت للدَّ

أفريقيا.

ْت بيعُة العقبِة األولى أرسَل الّرسوُل -^-  عنَدما تمَّ
حابيَّ ُمصعَب بَن ُعمير -�- إلى المدينِة في مهمٍة عظيمٍة، وهي تعليُم  الصَّ

عوِة إِلى اإِلسالِم. المسلميَن أموَر دينِهم، وإقراُؤهم القرآَن مَع نشِر الدَّ
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َل سفيٍر في اإلسالِم. حابيِّ مصعِب بِن ُعمير -�- ليكوَن أوَّ 2 َأكتشُف سبَب اختياِر الصَّ

َملأْحوَظٌةَنشاُط )1(: َمهاَرٌة االستنتاِج

َأستنتُج بعَد مناقشِة ُزَمالئي ما يأتي:
ِم القرآِن في بدايِة  الّدعوِة. َة تعلُّ 1- أهميَّ

عوِة. 2- دوَرنا في نشِر الدَّ

جّدي العزيَز، ماذا تعرُف عن 
حايبِّ مصعِب بِن ُعمري �؟ الصَّ

ِل، وهو من   كاَن قويَّ اإِليماِن، عظيَم الّتحمُّ
ًرا يف داِر  سلِم، فقْد أسلَم ُمبكِّ الّسباقنَي إىل الِْ

رقِم -�-، ومتّسَك بإسلمِه  ْاأَلرقِم بِن أيب اأْلَ
ه. رغَم املعارضِة الّشديدِة مْن أهلِه وعىل رأِسهم أمُّ

وماذا فعَلْت له والدُته؟

عاَم والشَّاَب بعَد أْن كاَن ينعُم ويتمتُع باخلرياِت،  حبَسْتُه والدُته ومنَعْت عْنُه الطَّ
َل اجلوَع واحلبَس َعىل َألّ َيتَْك ديَنُه. لكنَّه صرَب وحتمَّ
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َملأْحوَظٌةَنشاُط )2(:

َملأْحوَظٌة

تِنأْتاِج  َمهاَرُة االأْسأْ

َمهاَرُة حسن االختياِر

سوِل  الرَّ اختياِر  أسباَب  َأستنتُج  ِه  وعبِداللَّ الجدِّ  بيَن  الّسابِق  الحواِر  قراءِة  أ-  بعَد 
َل سفيٍر في اإلسالِم. ٍد -ملسو هيلع هللا ىلص- للّصحابيِّ مصعِب بِن ُعمير -�- ليكوَن أوَّ محمَّ

َلنا خيَر تمثيٍل عنَد المعلميَن  ِف ليمثِّ ب-  َأختاُر مَع ُزمالئي سفيًرا مَن الصَّ
ها، وأكتُب سبَب االختياِر: والمدرسِة ُكلِّ

ِف: ............................................................................................. * اسُم سفيِر الصَّ

* سبُب االختياِر: ..................................................................................................

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

............................................................................................................................. -2
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﴿ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ ﴾ )1(

تِه. عِب بِن ُعمير -�- في َمهمَّ ُح جوانَب النَّجاِح العظيِم لُمصأْ 3 ُأوضِّ
ُه تعالى:  قاَل اللَّ

ِه -ملسو هيلع هللا ىلص- في حكمتِه، فقدأْ تحّقَق لمصعِب بِن ُعمير -�- ما يأتي: بفضِل اقتدائِه برسوِل اللَّ

انتشَر اإِلسالُم في المدينِة 
انتشاًرا كبيًرا.

أسلَم على يديِه -�- في 
يوٍم واحد اثناِن منأْ ُزعماِء 

المدينِة ُهما: ُأسيُد بُن حضيِر -
�- وسعُد بُن معاٍذ -�- 

الذي أسلَم قوُمه بإِسالمِه.

)1( سورة النحل: 125

عاَد مصعُب -�- إلى الّرسوِل -ملسو هيلع هللا ىلص- في مكَة بعَد عاٍم، 
 . َره بانتشاِر اإِلسالِم في المدينِة بتوفيِق اللِه  وبشَّ
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موعتي  عاِة يعرُضه معلِّمي، وأناِقشُه مع َمجأْ ًرا أَلحِد الدُّ ُأشاِهُد مقطًعا مصوَّ

عويَّ األمثَل اّلذي امتاَز بِه الّداعيُة. لنستخلَص األسلوَب الدَّ

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

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

َنشاُط )3(:
َملأْحوَظٌة َمهاَرُة احلوار واملناقشة

ُل سفيٍر في اإلسالِم . 1- الّصحابيُّ مصعُب بُن ُعمير-�- أوَّ

حابيِّ مصعِب بِن ُعمير -�- ألسباٍب منها قوُة إيمانِه وعظُم تحّملِه. 2- اختياُر الصَّ

عوُة بالحكمِة و الموعظِة الحسنِة . 3- منأْ أهمِّ أسباِب الّنجاِح الّدعويِّ الدَّ

ْرِس: اإِلخالُص. 4- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ - ......................................................................................... لوكيَّ 5- َمظاِهُرها السُّ
                                        ب- .......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- َرّتِب األحداَث اآلتيَة حسَب أسبقيَِّة حدوِث كلٍّ منها:

عوِة إلى اإلسالِم. حابيِّ مصعِب بِن ُعمير -�- في الدَّ ُتبأْ سبَب نجاِح الصَّ 2- اكأْ

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

حيحِة لكلٍّ مّما َيأأْتي: َت التَّكملِة الصَّ ا تحأْ 3- َضعأْ خطًّ
َم أهَلها: سوُل -^- مصعَب بَن ُعمير -�- إلى المدينِة لُيَعلِّ أ -أرسَل الرَّ

راعَةاإلسالَمالتِّجارَة الزِّ

ب- مّمنأْ َدعاُهمأْ مصعُب بُن ُعمير -�- إلى اإلسالِم:
معاُذ بُن جبٍل �سعُد بُن معاٍذ � بالُل بُن رباٍح �

جـ - أسلَم مصعُب بُن ُعمير -�- في داِر:

رقِم بِن أبي األرقِم�حمزَة بَن عبَد المطلِب � َأبي بكٍر الّصديِق � َ األأْ

ُن ُنجيأُْب: َأُل َوَنحأْ ُمَعلِّمي َيسأْ

سوُل -^- مصعَب بَن ُعمير -�- إلى المدينِة. ( أَرسَل الرَّ   (

( أسلَم مصعُب -�- فكاَن من الّسباقيَن لإلسالِم.   (

ُه عِن اإلسالِم فحبَستأْه لكنَّه صبَر. ه ردَّ ( حاوَلتأْ أمُّ   (

( فأسلَم على يديِه كباُر زعماِء المدينِة.   (
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4- َأِجبأْ عّما يأأْتي:

ِة ؟ أ - لماذا كاَن مصعُب بُن ُعمير -�- جديًرا بهذِه المهمَّ

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

حابيِّ مصعِب بِن ُعمير �. مهما من الصَّ ب - َسّجلأْ فائدتيِن اثنتيِن نتعلَّ

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

...................................................................................................................................
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هيٌد: َتمأْ

ُف االستنجاَء منأْ خالِل الحديِث اآلتي. 1 َأتعرُّ

ُس الّساِدُس رأْ آداُب االستنجاِءالدَّ

عن أبي هريرَة -�- قال: 

̂  إذا َأتى الخالَء أتيتُه بماٍء في توٍر* أو  ركوٍة ** فاسَتنأْجى «)1(. » كاَن النَّبيُّ

* التور: وعاء مصنوع من الحجارة أو غيرها .
** الركوة: إناء صغير من جلد .

)1( سنن أبي داود    كتاب: الطهارة    باب: الرجل يدلك يده باألرض إذا استنجى.

َعليَن؟ َماذا َتفأْ
ُق ُدعاَء الأْخروِج ُأَعلِّ

مَن  الأَْخالء.

بيليِن ِمَن الخارِج  االستنجاُء تطهيُر السَّ
منأُْهما بالماِء أو ما ينوُب عنُه كالمناديِل الورقّيِة.
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ُد وسائَل االستنجاِء. 2 ُأعدِّ

ُتبها. ٍة تدعو للّطهارِة وَأكأْ َأبحُث عن نصوٍص شرعيَّ

2- المناديُل الورقيَّةُ.1- الماُء.

َملأْحوَظٌةَنشاُط )1(: َمِة  لوأْ ِث َعِن الأَْمعأْ َمهاَرُة الأَْبحأْ

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

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

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

نصوٌص شرعّيٌة تدعو للّطهارِة
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ُطها. أبحُث عْن وسائِل االستنجاِء في الّصورِة وُأحوِّ

َنشاُط )2(:
َملأْحوَظٌة ِث َمَهاَرُة البحأْ
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ُد آداَب االستنجاِء. 3 ُأعدِّ

البدُء بالماِء 
ُه. ثمَّ ما ينوُب عنأْ

َيغسُل يَدُه جيًدا 
بعَد االستنجاِء.

االستنجاُء 
بيِدِه الأُْيسرى.

✔ ✘

ِف على آداِب االستنجاِء. ِه في التَّعرُّ مُل الجدوَل اآلتي، أُلساعَد عبَد اللَّ ُأكأْ

َنشاُط )3(:
َملأْحوَظٌة

بعَد االستنجاِءعنَد االستنجاِء

ِر َذكُّ َمهاَرُة التَّ
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منا رسوُلنا �. هارِة َكما علَّ 1- المسلُم يهَتمُّ بالطَّ

ِة. 2- منأْ وسائِل االستنجاِء البدُء، بالماِء، ثمَّ ما ينوُب عنه كالمناديِل الوَرقيَّ

3- المسلُم يلتزُم بآداِب االستنجاِء ومنها: االستنجاُء باليِد الأُْيسرى.

هارِة. ِس: حبُّ الطَّ رأْ 4- قيَمُة الدَّ

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

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

ِل: واني في الأَْفصأْ ُت َمَع إِخأْ مأْ َتَعلَّ
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1- أكملأْ ما يأتي:
أ -االستنجاُء هو إزالُة الخارِج مَن الّسبيليِن بـ ................. أو ...........................

ب - منأْ وسائِل االستنجاِء البديلِة عن الماِء ...................... 

َل وسائِل االستنجاِء المناسبِة: 2 -   َضعأْ دائَِرًة َحوأْ

ُن ُنجيُب: َأُل َوَنحأْ ُمَعلِّمي َيسأْ
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همَي اآلتَي: َط السَّ مِل الُمخطَّ 3 - َأكأْ

َتعّلمنا من درِسنا أنَّ ديَننا 
عو للمحافظِة على َيدأْ

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

األصُل االستنجاُء أّوالً 
بالـ .........................

 ونستخدُم بعَد االستنجاِء
............................

نتجنَُّب االستنجاَء 
باليِد الـ .....................
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َتمهيٌد:

ُلها عظيٌم. بَة فضأْ يِّ ف أنَّ الكلمَة الطَّ 1 َأتعرَّ

ُس الّسابُِع رأْ ُب في َحِديثي وحواريالدَّ أتأدَّ

يِّبُة صدقٌة «)1(. ِه -^-: » الكلمُة الطَّ أ- قاَل رسوُل اللَّ

)1( صحيح البخاري   كتاب: األدب .
)٢( سورة إبراهيم: ٢٤-٢٥.

ِضري لي  َأحأْ
كأًسا مَن الماِء

ُه تعالى: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ   ب- قاَل اللَّ
ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   ی  ی  جئ  حئ    ىئ  ی  ی  

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ﴾ )٢(

ِه؟ ُرخأْ هَكذا يا عبَداللَّ  لَِِم َتصأْ
َضل  لَب، واألفأْ سِن الطَّ إنأْ طلبأَْت فَأحأْ

ضي حوائَِجَك بنفِسَك. أنأْ َتقأْ
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يِّبُة صدقٌة  الكلمُة الطَّ
ني المسلُم ثماَرها في حياتِه َوبعَد مماتِه. ُيجأْ

ِة. ِة واإِلنجليزيَّ غتيِن العربيَّ عًة باللُّ بًة ومنوَّ أ- َأكتُب كلماٍت طيِّ

َنشاُط )1(:
َملأْحوَظٌة ِر َذكُّ َمهاَرُة التَّ

َيَبه(:  َر الَكالِم أطأْ ِد النَّشيَد )وأنأَْتقي َخيأْ    ب- َهّيا ُنَردِّ

ُم��ْج��ت�����نِ��ًب��ا َش����رَّ ال���َك���الِم أْخ��َب��َث��ْهوأْن��َت��ق��ي َخ���ْي���َر ال���َك���الِم أْط��َي��َب��ْه
َأَدْب واألح�����������ادي��ِث  َت��ْبولل��ِحواِر  ال��رُّ ك������لَّ  ُمراِعًيا  َأل����َزُمُه 
غ���يِر الصَّ لل����َوَلِد  الَكب�����يِرَحدي��ُثنا  األِب  َم���َع  ُم��ْخ��َت��ِل��ٌف 

َملأْحوَظٌة ديِد  َمهاَرُة التَّرأْ
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ِة اآلتيِة. 2 َأستدُل على آداِب الحديِث والحواِر ِمنأْ خالِل األأْدلَّ

)1( سورة لقمان:1٩
)2( سنن أيب داود    كتاب: األدب    باب: اهلدي يف الكالم.

)3( صحيح مسلم   كتاب: السالم    باب: حتريم مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه.

د- 
النَّهي عن الّتناجي بنيَ 
اثأْننِي يف املجلِس، واَلأْ 

يكوُن التَّناجي إالّ بالربِّ 
والتَّقوى.

قاَل رسوُل اهللِ ^: »إذا 
ُكنأُْتم ثالثًة فال َيتناجى 

اثأْنان دوَن صاحبِهاِم، فإنَّ 
ِزُنه«)3( ذلَك حُيأْ

ب- 
وضوُح الكاِلِم. 
فعنأْ عائشَة  

: » كاَن كالُم  قالتأْ
رسوِل اهللِ ^ 

كالًما فصاًل يفهُمه 
ُكلُّ منأْ َسِمَعُه «)2(

ج- 
اإلنصاُت إىل منأْ 
ُثنا وحيُاوُرنا،. دِّ حُيَ
فقدأْ كاَن رسوُل 

غِي  اهللِ يستِمُع للصَّ
والأَْكبِي.

أ- 
خفُض الّصوِت 
عنَد الديِث مَع 

الّناِس. 
قال تعالى:

﴿ىب  يب  جت   
حت  خت  متىت  

يت      جث    مث  
ىث  يث ھ ﴾ )1(

َة في الحديِث والحواِر. ُد منأْ خالِل الّصوِر اآلتيِة األخطاَء الخاصَّ ُأحدِّ

َنشاُط )2(:
َملأْحوَظٌة

اترك الهاتف وادرس المتحان الغد

حاضر حاضر

لم أفهم تمهل في الحديث

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

ديِد َمَهاَرُة التَّحأْ
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........................

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

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

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

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

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

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

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

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

٣ َأستنتُج ثمراَت أدِب الحديِث والحواِر.

صدقٌة 
وأجٌر عظيٌم

املحبُة 
واالحتاُم سُن  الأْفهُم الأْ

وَنبُذ اخلالِف 

أ- َأكتُب ثماًرا ُأخرى آلداِب الحديِث والحواِر.

َملأْحوَظٌةَنشاُط )3(: َمهاَرُة اْلَبْحِث َعن اْلَمْعلوَمِة



 158 

ِمنأُْه وَضايَقني بسبِب سوِء  ُت  ب-  َأذكُر أماَم ُزمالئي في الفصِل موقًفا تأثَّرأْ

أدِب الحديِث. 

َملأْحوَظٌة

يِّبُة صدقٌة . 1- الكلمُة الطَّ

وِت والتَّناجي. ُثني، واالبأْتعاُد عنأْ رفِع الصَّ 2- منأْ َأدِب الحديِت االستماُع لِمنأْ ُيحدِّ

3- منأْ ثمراِت َأدِب الحديِث والحواِر احتراُم اآلَخريَن َوَمحبَُّتهم.

4- القيمُة: االحتراُم .

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

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

ِل: واني في الأَْفصأْ ُت َمَع إِخأْ مأْ َتَعلَّ

ِر َذكُّ َمَهاَرُة التَّ
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1- أجبأْ عّما يأتي:
أ- كيَف كاَن كالُم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟

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

ب- لِماذا نهى النَّبيُّ -ملسو هيلع هللا ىلص- عنأْ تناجي اثنيِن دوَن صاِحبهما؟

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

ج- بَم تشعُر لو تناجى زميُلك مع آخَر وأهمَلَك؟ 
...................................................................................................................................

لِة لها: 2- ِصلأْ بيأَْن العباراِت اآلتيِة والّصورِة الُمعبِّرِة عنها والُمكمِّ

بُة مثل:   يِّ الكلمُة الطَّ

دقِة:     يِّبِة كأجِر الصَّ أجُر الكلمِة الطَّ

ينافي أدَب الحديِث والحواِر: 

ُن ُنجيُب: َأُل َوَنحأْ ُمَعلِّمي َيسأْ
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ِه وأدِب الحديِث والحواِر: 3- ِصلأْ بين عبِداللَّ

حاضر حاضر

وّضح، لمأْ َأفهمأْ كالَمك.

اترِك الهاتَف وادرسأْ المتحاِن الغِد.

جزاِك الَلُه خيًرا
ُر َعنأْ إمتناني لِك. ال َأعرُف كيَف ُأعبِّ

ُه لأْ حّياَك اللَّ َتفضَّ
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ِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »اإليماُن .................وسبعوَن  1-  عن أبي هريرَة -�-، قاَل: قاَل رسوُل اللَّ
ناها...............عن الّطريِق، و.............. شعبٌة مَن اإليماِن«. ............ أفضُلها............وَأدأْ

َكالبنياِن   .............. لِلـ  ِمُن  »الأُْمؤأْ -ملسو هيلع هللا ىلص-:  ِه  اللَّ رسوُل  قاَل  قاَل:  ُموَسى،  َأبِي  2-  َعنأْ 
ُضُه .................. َوَشبََّك َبيأَْن ..................... «. ............... َبعأْ

منأْ  َم  تقدَّ ما  َلُه   ................... واحتساًبا  إيماًنا   ................. قاَم  »َمنأْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  ِه  اللَّ رسوُل  3-  قاَل 
.» .....................

القرآُن الكريُم: .....................................................................................................
ُة: .................................................................................................. ُة اإلسالميَّ األخوَّ

صالُة الّتروايِح: ........................................................................................................
االستنجاُء: ................................................................................................................................
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َأّوالً: ساِعُدوا مريَم في حفِظ 
ريفِة اآلتيِة:  وإِكماِل كتابِة األحاديِث الشَّ

ف كالًّ مّما يأتي بشكٍل صحيٍح: ثانًيا: عرِّ



معناهاالكلمة
إبعاُد.املعجُز

ُد بتلوتِه َأْعلها.املتعبَّ

ها.املنقوُل إلينا بالّتواُتر َأَقلَّ

كلُّ ما يؤذي من حجٍر وغريِه.بضٌع

خلٌق يبعُث عىل ترِك القبيِح.شعبٌة

هو الشَُّء الَّذي َيعجُز البُش عن أْن َيْأتوا بمثِله.إماطُة

أفضُلها
قراءِة  والّثواُب يف  بقراءتِه،  إلّ  الّصلُة  تصُح  ل 

كلِّ حرٍف بعش حسناٍت.

بتتابٍع دوَن انقطاٍع. َأْدناها

ذٰى من الثَّلِث إىل الّتسِع.اأْلَ

جزٌء أو خصلٌة.احلياُء
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ناها فيما يأتي: ثالًثا: ِصلأْ بيَن الكلمِة وَمعأْ



✔ ✘

الً باملاِء.   - األصُل االستنجاُء أوَّ

َتخدُمه بعَد املاِء يف االستنجاِء. - َنسأْ

- نتجنَُّب االستنجاَء باليِد الأْـُيمنى.  

رابًعا: ِصلأْ بيَن اآلداِب و الّصوِر الُمعبِّرِة عنها:
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1- كلمُة التَّوحيِد  هي:
ُه ِدهال إلَه إالّ اللَّ ِه وَبحمأْ َه.سبحاَن اللَّ َتغفُر اللَّ َأسأْ

ني:  2- شعُب اإليماِن َتعأْ
طريقًة.خصلًةمجموعًة

3- أعلى ُشعِب اإليماِن:
الّصفاُت.األخالُق والّسلوُكالتَّوحيُد

ُة القوّيُة هي األخّوُة القائمُة على: 4- األخوَّ
الّدِم.الّديِنالّنسِب

ٌة تقاُم بعَد صالِة العشاِء في ليالي رمضاَن هي صالُة: 5- سنَّ
العيِد.الّتراويِحالّضحى

6- أّوُل سفيٍر في اإلسالِم:
زرارُة بُن أسعد �.الطفيُل الّدوسي �مصعٌب بُن ُعمير �

7 - خلٌق عظيٌم من ُشعِب اإليماِن:
االستئثاُر.الحياُءالّسخريُة

خامًسا: اختِر المكمَل الّصحيَح 
للعباراِت اآلتيِة بوضِع دائرٍة حوَلها:
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يِن: ِة الدِّ -  وسائل َتعميِق عالقِة ُأخوَّ

ِد المطلوَب من خالِل الّصوِر: سادًسا: حدِّ

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

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

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

............................................
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أُِحُبَك في اللَّهِ



1- أعلى وأدنى ُشَعِب اإليماِن:

2- أحكام صالِة الّتراويِح:

: حيحَة لكلٍّ منأْ سابًعا: ظّلِل المعلوماِت الصَّ

رعايُة األمِّ ألبنائِها.

دٌة بعَد صالِة العشاِء. ٌة مؤكَّ سنَّ

الّتدخُل بشئوِن اآلخريَن.

الّتعاوُن ومساعدُة اآلخريَن.

ُتصىلّ بعَد صالِة الفجِر.

كلمُة التَّوحيِد.

ُتؤّدٰى مجاعًة أو ُفرادى.

إماطُة األذى عن الّطريِق.

يف ليايل رمضاَن.

برُّ الوالديِن.

ُتصىلَّ ركعتنِي َمثأْنى َمثأْنى.

فضوُل الكالِم.

خاصٌة بالّرجاِل.

الياُء.

عدُدها 11 ركعًة مَع الوتِر.

االستهزاُء.
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حابيُّ الجليُل مصعٌب بُن عميٍر �: 3- الصَّ

4- من أدِب الحديِث:

أّوُل سفٍي يف اإِلسالِم.

وِت عنَد  خِفُض الصَّ
الديِث مَع الّناِس.

من الّسابقنَي يف اإلسالِم يف 

داِر األرقِم بن أيب األرقِم.

ُد السّيُع قبَل اكتامِل  الرَّ
حواِر اآلخرين.

م أهَل املدينِة  علَّ
القرآَن واإِلسالَم.

ُولَِد يتيامً فقًيا.

السُّعُة يف الكالِم.

نَش اإلسالَم خالَل 
عاٍم يف املدينِة.

وِت عالًيا . رفُع الصَّ

من املهاجريَن إىل البشِة.

ل البَس واجلوَع عىل  فضَّ
أن يتَك ديَنُه.

غِي  حسُن اإِلنصاِت للصَّ
والكبِي.

َأسلَم عىل يديِه 
زعامُء الّطائِف.

وضوُح الكالِم.

ٍة  حارَبه َأهُله بشدَّ
بسبِب إسالمِه.

ُثنا. اإِلنصاُت إىل َمنأْ حيدِّ

سوِل   سفُي الرَّ

ائِف. ألهِل الطَّ

الّتناجي بنيَ اثننِي يف 
املجلِس.

 168 



  

: هميَّ َط السَّ مِل المخطَّ ثامًنا: َأكأْ

منأْ رشوِط 
ِة  األخوَّ

اإلسالمّيِة.

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

لوجِه اهللِ
قائمٌة عىل 

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

مقرونٌة ب� 
...............................

تعاوٌن يف 
............... و .............
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ِة أنَّه: امويَّ 1- ِمنأْ خصائِص القرآِن الكريِم بنَي الُكتِب السَّ

أ- خاتُم ............................... فال ................................. بعَدُه.
ابقِة. ِة السَّ امويَّ ٌق و ......................... عىل الكتِب السَّ ب- مصدِّ

جز بـ ........................ ومعانيِه، ونزَل بلساٍن ............................... ُمبنٍي. ج- ُمعأْ
................، فال يمكُن  تعاىل  اهلُل  ..................، وتكفَل  ...............  و  د-  صالٌح لكلِّ 

تغيُيه أو تبديُلُه.

ـِه تعاىل ِهو ُخلُق ......................... ًعا وخوًفا مَن اللّٰ 2 - ُخلٌق ُيبأْعُدَك عنأْ فعِل القبيِح تورُّ

تاسًعا: أكمِل العباراِت اآلتيَة بما ُيناسُبها:

 17٠ 



  

)      ( َم النَّصيحَة ملنأْ يقوُم بإتالِف املمتلكاِت العاّمِة .   1- قدَّ

)      ( نِه .    قوِد دوَن إذأْ 2- فتَح مفظَة والدِه ألخِذ النُّ

لَب ِمنأُْه.)      ( 3- يساعُد والَدُه يف إطعاِم حيواناِت املزرَعِة دوَن أنأْ َيطأْ

)      ( ِرُص عىل قراءِة ) آية الكريسِّ ( قبَل نومِه.    4- حَيأْ

ه « .    ] ................................ [  ه أنَّه حُيبُّ ُ ُيِخربأْ جُل أخاُه فلأْ 1- قاَل -^- : » إذا أحبَّ الرَّ

ُل بِه: آمني ولَك  سوُل -^-: »َمنأْ َدعا أَلخيِه بظهِر الغيِب، قاَل امللُك املوكَّ 2- يقوُل الرَّ
بمثِل ذلَك « .           ] ................................ [
3-  قاَل رسوُل اهللِ -^-: »ال حتقرنَّ ِمن املعروِف شيًئا ولو أنأْ تلقى َأخاَك بوجٍه طلٍق« .   
] ................................ [                        
4-  قاَل رسوُل اهللِ -^-: » ما ِمنأْ مسلمنِي يلَتِقيان فيتصافحاِن إاّل ُغفَر هلام قبَل أنأْ يفتقا «. 
] ................................ [             

عاشًرا: اخترأْ من المواقِف اآلتيِة ما ُيَعدُّ
: é  الِة على اإليماِن بوضع عالمة  ِمَن اأَلعماِل الدَّ

الحادي عشر: َبيِّنأْ منأْ خالِل 
ِة الّديِن: واهِد اآلتيِة وسائَل تقويِة عالقِة أُخوَّ الشَّ
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) 1- أسلَم عىل يدي مصعٍب بن ُعمي -�- يف يوٍم واحٍد اثناِن منأْ ُزعامِء املدينِة.) 
)  ( 2- انتَش اإلسالُم يف الّطائِف قبَل اهلجرِة انتشاًرا كبًيا .    
)  ( 3- أسلَم مصعُب بُن ُعمي -�- يف داِر األرقِم بن أيب األرقِم -�-.  
)  ( ِه.  4- أرسَل الّرسوُل -ملسو هيلع هللا ىلص- مصعَب بَن ُعمي � إىل املدينِة ليبتعَد عنأْ أهلِه وأمِّ

)  ( 1- كثرُة مالِه، وإسالُم مجيِع أهلِه .    
)  ( سوِل ملسو هيلع هللا ىلص .   2- َسبأُْقه لإلسالِم وتعّلُمه عىل يدي الرَّ
)  ( ِل.     3- كان قويَّ اإِليامِن عظيَم التَّحمُّ

الثالَث َعَشَر: ضعأْ عالمَة النَّجمِة )*( 
حابيِّ مصعِب بِن  ٍد -^- للصَّ سوِل محمَّ ألسباِب اختياِر الرَّ

َل سفيٍرٍ في اإلسالِم: ُعمير-�- ليكوَن أوَّ

( مقابَل العباراِت الّصحيحِة: الثاني عشر: ضعأْ عالمَة )
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أوجُه  فام  للخِي،  عوِة  الدَّ أهِل  نكوَن منأْ  أَن   -�- ُعمي  بِن  ُم منأْ مصعٍب  1-  نتعلَّ
اخلِي الَّتي حتبُّ أنأْ تدعَو إليها؟

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

ٍة ما؟ ِسُلَك والُِدَك ملهمَّ َتدي بُمصعٍب بِن عمي -�- ِعنأْد ما ُيرأْ 2- كيَف َتقأْ
..................................................................................................................................

ُ عنأْ مبَّتَِك إلخوانَِك املسلمنَي: 3- كيَف ُتعربِّ
قوالً: .........................................................    فعالً: ................................................

َك ، فامذا يمكُن أنأْ تقوَم بِه. َت عنأْ مشكلٍة تعّرَض هلا أبناُء عمِّ 4- سمعأْ
..................................................................................................................................

5-ماذا يمكُن أنأْ تفعَل ألوالِد اليِّ الَّذيَن ُيتلفوَن املرافَق العامَة.
...................................................................................................................................

الّرابَع َعَشَر: أجبأْ عِن األسئلِة اآلتيِة:
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بَة  الخامَس َعَشَر: اكتِب الكلماِت الّطيِّ
لِها لَمنأْ حولَِك: اّلتي تحِرُص على قوأْ

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

............................... ...............................
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الّساِدَس َعَشَر:  اكتبأْ ثمراِت 
آداِب الحديِث والحواِر داخَل الّشجرِة اآلتيِة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................
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11- البحر املحيط.أبوحيان األندليس.دار الكتب العلمية.األوىل 1993 بريوت.
12- البداية والنهاية.ابن كثري الدمشقي.دار الكتب العلمية بريوت.

13-  الربهان يف علوم القرآن - حممد بن عبداهلل الزركيش دار املعرفة 1391ه� بريوت.
 1994 السادسة  الطبعة  والتوزيع  النرش  دار  أيوب،  حسن  اإلسالمية،  العقائد  14-  تبسيط 

مرص.
15-  حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي.حممد عبد الرمحن املباركفوري.دار الكتب العلمية 

لبنان.
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16-  حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد.إبراهيم البيجوري.املعاهد األزهرية 1972 مرص.
اخلامسة  املنهل.الطبعة  الزعبي.دار  طالل  األل��وس-د.  صائب  اإلبداعي.د.  17- التدريس 

2002عامن 
اجلامعي  الكتاب  موسى.دار  إسامعيل  مصطفى  للمبتدئني.د.  اإلسالمية  الرتبية  18- تدريس 

2002 الطعبة الثانية.اإلمارات.
19-  تصميم التدريس د. حسن حسني زيتون.عامل الفكر.الطبعة الثانية 2001.

20-  التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية، حسن حسني زيتون – د. كامل عبداحلميد 
زيتون- عامل الكتب 2003 الطبعة األوىل.القاهرة.

21-  تفسري القرآن العظيم.ابن كثري مؤسسة الكتب الثقافية 1996 لبنان.
22-  تفسري القرطبي.حممد بن أمحد القرطبي.دار الكتب العلمية الطبعة األوىل 1413ه� لبنان.

23-  هتذيب سرية ابن هشام، عبد السالم هارون.دار إحياء الرتاث العريب، لبنان.
24-  جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبيل.دار السالم للطباعة والنرش 1998 مرص.

25- الرحيق املختوم.صفي الرمحن املباركفوري.دار الوفاء للطباعة 2000 مرص.
26-  الرسل والرساالت.د.عمر سليامن األشقر دار النفائس، الطبعة احلادية عرشة 2001 األردن .

27-  الرسول املعلم وأساليبه.عبد الفتاح أبو غدة.املطبوعات اإلسالمية. الطبعة األوىل 2003 
لبنان. 

28-  رياض الصاحلني.حييى بن رشف النووي مؤسسة الرسالة 1411ه� بريوت.
29- زاد املعاد يف هدي خري العباد.ابن قيم اجلوزية.مؤسسة الرسالة 1410ه� بريوت.

30- زاد املعلم الناجح، ثامر بدير اخلويل.دار النهضة العربية.2003.
31-  سنن ابن ماجة.حممد بن يزيد القزويني.رشكة الطباعة العربية، الطبعة األوىل 1403ه�.

الرياض.
32- سنن أيب داود.سليامن بن ا ألشعث السجستاين.دار احلديث محص.
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33- سنن البيهقي.أمحد بن احلسن البيهقي.دار الباز.مكة.
34- سنن الرتمذي.حممد بن عيسى الرتمذي.إحياء الرتاث العريب، بريوت.

35-  سنن النسائي.أمحد بن شعيب النسائي.مكتب املطبوعات اإلسالمية الطبعة الثانية.1406ه� 
حلب.

36- سري أعالم النبالء.اإلمام الذهبي.مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل بريوت.
37- السرية النبوية.ابن هشام.دار املعرفة.الطبعة األوىل لبنان.

38-  السرية النبوية الصحيحة.د. أكرم ضياء العمري.مكتبة العلوم واحلكم.املدينة املنورة.
فيصل  امللك  أمحد.مركز  اهلل  رزق  مهدي  األصلية.د.  املصادر  ضوء  يف  النبوية  39-  السرية 

للبحوث والدراسات اإلسالمية 1992م. 
40- الشامل يف تدريب املعلمني.دار الوراق.دار املؤلف.الرياض- بريوت.

41-  رشح العقيدة الطحاوية.ابن أيب ا لعز احلنفي.املكتب اإلسالمي. الطبعة التاسعة 1988 
بريوت. 

42-  صحيح البخاري.حممد بن إسامعيل البخاري.دار ابن كثري. الطبعة الثالثة 1407ه� بريوت.
العريب.الطبعة  الرتاث  إحياء  النووي.دار  رشف  بن  النووي.حييى  برشح  مسلم  43-  صحيح 

الثانية.1392ه� بريوت.
44- صفوة التفاسري حممد عيل الصابوين، دار الصابوين للنرش والتوزيع، 2002م.

 2000 األوىل  الطبعة  الفالح  مكتبة  العنيزي-  د.  العامة.د.احلرصي-  التدريس  45-  طرق 
الكويت.

46-  طرق التدريس العامة وتدريس اللغة العربية.د. الرشيدي- د.يونس.مكتبة الفالح الطبعة 
األوىل.1999.الكويت.

47-  العقيدة اإلسالمية.سيد سابق.دار الكتاب العريب 1985.بريوت.
48- العقيدة اإلسالمية وأسسها.عبد الرمحن حبنكة دار القلم الطبعة التاسعة 2000.دمشق.
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49- عقيدة املسلم حممد الغزايل.دار الكتب احلديثة.مرص.
50- علم النفس الرتبوي.رجاء أبو عالم.دار القلم.الثانية 1982.الكويت. 

  1989 العلمية  الكتب  العسقالين.دار  حجر  البخاري.ابن  صحيح  رشح  الباري   51-  فتح 
 لبنان.

52- فقه السرية النبوية.د.حممد سعيد رمضان البوطي.دار الفكر 1991 سورية.
53-  فقه العبادات عىل املذهب املالكي كوكب عبيد.مطبعة اإلنشاء.الطبعة األوىل 1986.

54- يف ظالل القرآن.سيد قطب.دار الرشوق.الطبعة العارشة.1982.بريوت 
55- قصص األنبياء.ابن كثري.دار الكتاب احلديث 1989 الكويت.

56- قصص األنبياء.عبد الوهاب النجار.دار إحياء الرتاث العريب لبنان.
األوىل  الفالح.الطبعة  مكتبة  جابر  د.  والرتبوي.د.الكناين-  النفيس  والتقويم  57-  القياس 

1995.الكويت.
58- كتب مناهج الرتبية اإلسالمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

59- كتب مناهج الرتبية اإلسالمية للمملكة األردنية اهلاشمية.
60- كتب العقيدة للمملكة العربية السعودية.

61-  الكون واإلعجاز العلمي.د منصور حممد حسب النبي.دار الفكر العريب.الثانية.1991. 
مرص.

الكتاب اجلامعي.األوىل.2003  اًم فاعاًل ) مرتجم ( ميسون يونس.دار  62-  كيف تكون معلِّ
اإلمارات.

63- لسان العرب.ابن منظور.دار صادر األوىل.2000 بريوت.
64-  جمموعات فجر اهلدى واإليامن / من هدى الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص- يف األخالق / دار القلم العريب 

حلب.
65-  خمترص السرية النبوية.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1998 الكويت.
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العلمية.األوىل.1416ه�  الكتب  النيسابوري.دار  الصحيحني.احلاكم  عىل  66-  املستدرك 
بريوت. 

67- مسند اإلمام أمحد.أمحد بن حنبل.مؤسسة قرطبة.مرص.
68-  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي.جمموعة من املسترشقني.مكتبة بريل 1936 ليدن  
69-  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.د حممد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء الرتاث 1945 

بريوت.
العريب.الطبعة  الكتاب  الزرقاين.إحياء  العظيم  القرآن.حممدعبد  العرفان يف علوم  70-  مناهل 

األوىل.مرص.
71-  منهاج املسلم الصغري.رشكة سفري.مرص.

األوىل  العريب.الطبعة  الفكر  مصطفى.دار  فهيم  املسلم،  الطفل  ثقافة  يف  الرتبوي  72-  املنهج 
2003.القاهرة.

73- منهاج املسلم، أليب بكر جابر اجلزائري.
74-  مهارات التعليم األساسية.مرتجم شريين نوفل.دار الكتب اجلامعي.الطبعة الثامنة عرشة 

2004.اإلمارات. 
العريب.الطبعة  الفكر  مصطفى.دار  فهيم  العام،  التعليم  مراحل  يف  التفكري  75-  مهارات 

األوىل.2002.القاهرة.
76- املوسوعة الفقهية.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.الكويت.الطبعة األوىل.
77- نرضة النعيم.ابن محيد وآخرون.دار الوسيلة، الطبعة األوىل 1998 السعودية. 

78- نامذج التدريس الصفي.د. القطامي.دار النرش والتوزيع.األردن.
79-  هذا القرآن فأين املسلمون منه- حممد زكي الدين قاسم- ط1 1978- وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية- الكويت- دار البحوث العلمية- الكويت.
80- فقه السنة /للسيد سابق. 
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81- الشامئل املحمدية.
82-  األطلس التارخيي لسرية النبي - صىل اهلل عليه وسلم - سامي بن عبداهلل بن أمحد املغلوث.

83- مواقع اإلنرتنت: 
 -www.dorar.net
-www.alalbany.net
-www.al-islam.net
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