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املقدمـــة.

الكفايات العامة واخلاصة للصف الرابع.

رسالة إىل ويل األمر.

مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.

ِد اأْلَناشيَد. َهّيا بِنا ُنَردِّ

اْلوْحَدُة الثالثة: أقتدي بصحابة رسويل أهل القرآن.
ِم اْكتَِسابُه يف الوْحَدة الثالثة. ما ُيَتوّقُع ِمَن امُلَتَعلِّ

َماُل اْلَعقيَدِة: الدرس األول: حفظ اهلل تعاىل القرآن الكريم من التحريف والضياع
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َماُل التَّْهذيِب: الدرس السادس: تأديب مع جرياين

َماُل التَّْهذيِب: الدرس السابع: أحافظ عىل املمتلكات العامة واخلاصة
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اْلوْحَدُة الرابعة: أشكر الرمحن عىل نعمة القرآن
ابِعة. ِم اْكتَِساُبُه يف الوْحَدِة الرَّ ما ُيَتوّقُع ِمَن امُلَتَعلِّ

َماُل اْلَعقيَدِة : الدرس األول: القرآن الكريم منهج حياة.

يِف : الدرس الثاين: املعروف باب خري يل. َماُل احلديِث الشَّ

يِف : الدرس الثالث: زكاة فطرنا. َماُل احلديِث الشَّ

ِة : الدرس الرابع: هجرة رسويل حممد ^ إىل املدينة املنورة. رْيَ َماُل السِّ

ِة : الدرس اخلامس: بناء رسويل حممد ^ أول مسجد يف املدينة املنورة. رْيَ َماُل السِّ

ر بيت اهلل تعاىل. َماُل التَّْهذيِب : الدرس السادس: أعمِّ
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، إمام األولني واآلخرين، وعىل آله 
وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد: 
فبــني يــدي القــارئ الكريــم كتــاب الرتبيــة اإلســالمية للصــف الرابــع االبتدائــي يف ثوبــه 
ــه فكرهــم، ليصــل  ــوا في ــة جهدهــم، وأعمل ــاب غاي ــة تأليــف الكت ــه أعضــاء جلن ــذل في ــد، ب اجلدي
ــني،  ــتوى املتعلم ــلوبه ملس ــًبا يف أس ــه، مناس ــا يف طرح ــه، واضًح قًا يف عرض ــوِّ ــا مش ــا وبناتن ألبنائن
متوافًقــا مــع البيئــة الكويتيــة يف مجاهلــا وأصالتهــا، ومكمــاًل مــع بقيــة املجــاالت الدراســية يف تنميــة 

ــودة. ــة املنش ــم الرتبوي ــز القي ــارات، وتعزي امله
إن هــذا الكتــاب هــو الرابــع مــن سلســلة كتــب املرحلــة االبتدائيــة، املبنيــة عــىل نظريــة 
الكفايــات التــي تربــط املَعــارف الســابقة للمتعلــم باملعطيــات اجلديــدة، وتطــرح التعلــم كمهــات 
وظيفيــة شــمولية هتتــم بمكونــات املتعلــم الشــخصية عــىل املســتوى العقــي، والوجــداين، واحلركــي 
مــن خــالل البنــاء املتــدرج للمعــارف، وتســتدعي مــن املتعلــم نشــاًطا يســتوعب كل قدراتــه، 
ــاء  ــام ببن ــة األساســية، واالهت ــم اكتســاب العــادات التعليمي ــرق العمــل، ويت ــه ضمــن ف وإمكانات
ــه الفرصــة  ــح لدي ــه، وتصب ــم بإمكانات ــؤدي إىل وعــي املتعل ــم، ممــا ي ــة نحــو التعل املواقــف اإِلجيابي
لتطويــر شــخصيته بكافــة أبعادهــا، وتيــر لــه مواجهــة خمتلــف الصعوبــات التــي تطــرأ يف حميطــه، 
ــا  ــا مدرًب ــم خالهل ــون املعل ــم، ويك ــوع التعل ــة موض ــابه للكفاي ــدى اكتس ــم م ــىل تقوي ــاعده ع وتس
وموجًهــا ووســيًطا بــني املَْعرفــة واملتعلــم مــن خــالل إبداعــه يف طرائــق التدريــس احلديثــة واملتنوعة، 
إن األخــذ بالكفايــات احلديثــة يف طرائــق التدريــس املتنوعــة، يســتلزم مــن إدارة املدرســة التعــاون 
ــدروس، وكذلــك يســتلزم مــن ويل األمــر أن  ــذ ال ــة لتنفي ــم املتنوعــة املطلوب ــات التعل يف توفــر بيئ
ــا يف عمليــة النمــو املَْعــريف والوجــداين واملهــاري أَلبنائــه. ــا ومشــارًكا وإجيابيًّ ــا ومتابًع يكــون قريًب

ــاء  ــا ج ــذ م ــم يف تنفي ــني، ويوفقه ــى املعلم ــدد ُخط ــاله، أن يس ــلَّ يف ع ــوىل ج ــأل امل ــذا، ونس ه
ــة، وغــرس  ــة والالصفي ــم الصفي ــل أنشــطة التعل ــات عامــة وخاصــة، وتفعي ــاب مــن كفاي يف الكت
القيــم الرتبويــة املرصــودة، وتقويــم املتعلمــني بوســائل التقييــم املتعــددة، للوصــول يف هنايــة العــام 
ــا  ــد أبنائن ــم عن ــن التعل ــة م ــدف، والغاي ــق اهل ــدرايس وحتقي ــج ال ــر املنه ــق معاي ــدرايس إىل تطبي ال

وبناتنــــا املتعلميـــن، وآخــــر دعوانـــا أن احلمــد هلل رب العاملــني.
املؤلفون

المقدمة



دة في السلوك اليومي. ١-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محدّ

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

 ١-١ 
تكوين فكٍر سليٍم متوافٍق 

مع المعتقد اإلسالمي.

 ٢-١ 
العبادات  دور  اكتشاف 

العالم  ترابط  في  والتعاليم 
اإلسالمي.

١-٢ 
ــى  تــطــبــيــق الـــدعـــوة إل

األخالقية  القيم  ممارسة 
بالتعاون مع اآلخرين.

 ٢-٢ 
النبوية  الــســنــن  تطبيق 

في  الـــمـــشـــاركـــة  خــــالل 
والمناسبات  ــداث  ــ األح

بالتعاون مع اآلخرين. 

 ١-٣
اقتداء  سلوكياته  تعزيز 

 -^- ــول  ــرسـ الـ بــنــهــج 
اعتقاًدا وسلوًكا.

 ٢-٣
االعتزاز بالقيم اإلسالمية 

المستمدة من سيرة الرسول 
في  ــه  ــت ــاب ــح وص  -^-
سلوكياتهم خالل األحداث 

والمناسبات الوطنية.

مجال العمليات واالرتباط:

مجال العمليات واالرتباط:

مجال الحقائق:

مجال الحقائق:

مجال االتجاهات:

مجال االتجاهات:

 ١٢

الكفايات العامة واخلاصة للصف الرابع



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

 ٣-١ 
ــزام  ــت اكــتــشــاف أثـــر االل

عمل  تــطــويــر  ــي  ف بالقيم 
مجموعته التي ينتمي إليها .

 ٣-٢ 
تحقيق  فــي  المساهمة 

ــراد  ــ ــن األفـ ــي الـــتـــعـــاون ب
حياته  في  والمجموعات 
ــاون مع  ــع ــت ــال ب ــة  ــي ــوم ــي ال

اآلخرين.

 ٣-٣
المجموعات  دور  إِظهار 

التعاونية في بناء الشخصية 
اإلسالمية اإليجابية.

مجال العمليات واالرتباط: مجال االتجاهات:مجال الحقائق:

 ١٣



ليصبح مواطًنا  الفرد؛  تربية  إلى  الكفايات  القائم على  الكويتي  الوطني  المنهج  يهدف 
ا صالًحا يمتاز بقدراته المتعدّدة التي تساعده على التعلم واالندماج بشكل فّعال في  كويتيًّ

المجتمع والعالم بأكمله. 
تربية  مادة  وتتعلق  الكويتي،  الوطني  المنهج  من  جزء  هي  اإلسالمية  التربية  ومــادة 
والعبادات  العقيدة  بجانب  يتعلق  فيما  مجمل  بشكل  اإلسالمي  الدين  بدراسة  اإلسالمية 

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

المتكامل للمواطن المسلم الكويتي.

وُيحّقق تدريس مادة التربية اإِلسالمية للمتعّلم 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 سلوكياته.
وسنة الّله  كتاب  من  والمستمد  بالوسطية،  المتسم  السليم  اإلسالمي  النهج   3- اتخاذ 

نبيه - � - في سلوكه وعالقته باآلخرين.
4-الّتعريف 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، وتقّبل الرأي اآلخر.

   رسالة إلى ولّي األمر:

 ١٤



 ١٥

١- شخصية مريم وعبدالّله: 
مت الدروس بشخصية مريم وعبدالّله بدًءا من التمهيد وانتقااًل إلى األنشطة؛ ليشاركا  قدِّ

أبناءنا المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.
٢- محاور الدروس:

إستراتيجيات  وفق  ُبنيت  التي  والقيم  والمهارات  المعارف  من  مجموعة  عن  عبارة 
وعمليات أساسية لبناء شخصية المتعلم .

٣- النشاط:
شاملة  تنمية  المتعلم  وتنمية  نٍة،  معيَّ تربويٍة  أهداٍف  لتحقيق  المتعّلم  بها  يقوم  إجراءات 
متكاملة، سواء تم ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه أو داخل المدرسة أو خارجها، 

شريطة أن يظل تحت إشرافها .
وقد وضع نشاط أو نشاطان لكل محور، وهي مواقف وتطبيقات يقوم بها ابننا المتعّلم 
وابنتنا المتعّلمة داخل الفصل أو خارجه منفرًدا أو مع إخوانه في الفصل ، ويمكن إشراك 

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

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

المهام.  
٤- مربع التَّقييم البنائي للمهارات والملحوظات :

تم تحديد المهارة المراد اتقانها في النشاط ) مثل الحفظ والتالوة -  إجادة اللغة والتعبير 
الوحدة  المطلوبة خالل  المهارة  (  كذلك  التفكير واالستنتاج ...   – الرسم والتحديد   –

    مفاتيح الكتاب:



التعّلمية مثل ) التعّلم الذاتي ، المبادرة إلى التعاون،  أداء العمل الجمعي على أكمل 
وجه ، االندماج مع األقران والتعامل مع اآلخرين ... (.

تأدية  أثناء  المتعلمين ال يعني قياسه  البنائي ألبنائنا  الّتقييم  ملحوظة : أخي ولي األمر، 
األنشطة الواردة في الكتاب فقط، وإنما يقيسها المعّلم أثناء تفاعل المتعلمين معه داخل 

الفصل وخارجه.
٥- األناشيد :

ليقوما  مة  المتعلِّ وابنتنا  المتعّلم  البننا  وضعت  العلمية،  المادة  تخدم  جميلة  أناشيد 
بترديدها خالل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية، ويمكن توظيفها في البرامج اإلذاعية 

وتقديمها مع زمالئه باالتفاق مع المعّلم .
 ٦ - تعلمت مع إخواني :

خصصت هذه الصفحة إلبراز فوائد وتلخيص الدرس  من حقائق وقيم ومهارات . 
٧ - أنمي مهاراتي : 

أوراق عمٍل، وتكاليف  لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل  صفحة خصصت ألبنائنا 
يقدمها المعّلم  ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية. 

٨- معّلمي يسأل ونحن نجيب :
ألبنائنا،  مشوقة  وبصورة  متنوعة،  مناسبة  بأسئلة  درس  كل  نهاية  في  ُخّصصت  صفحة 

م مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته . ويمكن أن يجيبها المتعلِّ
٩- المشاريع التربوية  :

م،  المعلِّ بالتعاون مع  الفصل  المتعلمين عمل مشاريع تربوية داخل  أبنائنا  سيطلب من 
العمل  ضمن  والمبادئ  والقيم  المهارات  لبعض  المتعّلمين  اكتساب  خاللها  من  ويتم 

الجماعي، ومن خاللها يتم تقييم أدائهم.

 ١٦



١٠-  ُأقّيم معلوماتي  :
في  الــدروس  لمحتوى  الشاملة  األسئلة  بعض  وضعت  دراسية  وحدة  كل  نهاية  في 
الوحدة، ومن خاللها يتأكد  مدى اكتساب المتعلمين لمضمون كفايات التربية اإلسالمية .

١١-  اإلثراء اللغوي  :
معلومات إضافية تثري المتعلم وال يطالب بها في التقييم.

 ١٧



ِه َعبُد اللَّ
ِمْن  العاِشَرِة  في  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتِيٌّ  ِطْفٌل 
ِة  ٌك بِِقَيِمِه اْلِْسالِميَّ ُعُمرِه، ُيِحبُّ ِديَنَه، ُمتَمسِّ
اْلَجميَلِة، ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيْشُعُر بِاالْنتِماِء َلُه، 
ِصَلِة  َعلى  َوَيْحِرُص  َفُيطيُعُهما  بِوالَِدْيِه  َبارٌّ 
ُكَرَة  ًة  َخاصَّ ياَضَة،  الرِّ َوُيِحبُّ  َأْرحــاِمــِه، 

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.

 ١٨

شخصيات الكتاب



ِه أمُّ َعبِد اللَّ
َعلى  ُتحاِفُظ  ُمْسِلَمٌة،  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ُأمٌّ 
َواْلَحناَن،   ، اْلُحبَّ ْسَرتِها  أِلُ ُر  َوُتَوفِّ َبْيتِها، 
ُع في َأْعماِل  َتْحِرُص َعلى إِْسعاِدها، َتَتَطوَّ

اْلَخْيِر، َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

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

َوَصْيِد َسَرطاِن اْلَبْحِر )الُقْبُقِب(.

 ١٩



 ٢٠

ناشيَد ِد اأْلَ َهّيا بِنا ُنَردِّ
شعر: د. مشاري الموسى

َمجاُل اْلَعقيَدِة
عنواُن القصيدِة: فيِه نوٌر وِشفاء

وِشفـــاْء نوٌر  فيِه  للَحياِة  َرّبــي  ــْرآُن  ماءُق السَّ ِمــَن  نا  َنبِيِّ عــلى  ُه  اللَّ ــُه  ــَزَل أْن
وإخاْء وَعــْدٍل  والَخْيِر  للَحقِّ  َشقاْءبَدْعَوٍة  وال  َعــداوٌة  وال  َشرَّ  ال  ُظْلَم  ال 
وَنماْء ُحبٌّ  فيِه  النَِّقيِّ  كالماِء  وِوقاْءللنَّْفِس  َيْبقى  ِمْنُه  بِحْفٍظ  ُه  اللَّ صاَنُه  َقْد 

ريِف َمجاُل اْلَحديِث الشَّ
عنواُن القصيدِة: َنْمَلُ هذا الَكْوَن ُحبًّا وَعطاء

وَخْيـــِر صالِـــٍح  ُكلَّ  للَغْيـــِرَنْعَمـــُل  َمْعروُفنــــا  َيْســـبُِقنا 
ــاْء ــا وَعطـ ــْوَن ُحبًّـ ــذا الَكـ ــَلُ هـــ ـــَعداْءَنْمـ السُّ وَعْيـــَش  األْجـــَر  لَِنْجنِـــَي 
وُســـروْر وَثـــواٌب  َأْجـــٌر  ـــْوُم  ـــروْروالصَّ الشُّ ِمـــَن  ِوقـــــاَيٌة  أذًى،  َكـــفُّ 
ْزِق واألَّيـــاِمواْحـــِرْص علـــى ِزيـــاَرِة األَْرحـــــاِم َخْيـــًرا َتـــرى فــــي الـــــرِّ
الَجَســـْد َكمـــا  إْخـــَوٌة  َحَســـْدوالُمْؤِمنـــوَن  بـــــــال  وُأْلَفـــٌة  َتعــــــاُوٌن 

َمَجاُل اْلِفْقِه
عنواُن القصيدِة: َتْغدو بها َجميلَة األْغصاِن

ــاِمنا ــي ِصيـــــ ــروِه فـــــ ــُب الَمْكـ ـ اإليـــــمـــــــاِنَتَجنُّ ِة  لــــــــُقوَّ َعالمـــــــٌة 
بِـــِه أْجـــٌر  ِه  ُمْســـَتَحبِّ وُخْصَلـــٌة ِمـــْن ُخَصـــِل اإلْحســـــاِنوِفْعـــُل 
بهـــا تراويـــح  لـــي  رمضـــان  فــــوُس الســـاِمياُت الّشـــاِنفـــي  َتْعلـــــو الــنُّ
ــالِنا ــْن مــ ــٌب ِمـ كاِة واجـــ ــزَّ ــقُّ الــــ ْحمـــــــِنَحـ َأْوَصـــْت بــــــــِه أواِمـــُر الرَّ
ــا ــروٌر وِضـيــــ ــا ُسـ ــاُتنا فيــــهــ عـــــــــــانيَزكـــــ َفقــــــــيٍر  ُكلَّ  َنْمَنُحـــُه 
ـــا ـــي َأْوطانِن ـــبُّ فــ ـــُع الُح ـــا َيشــيــ َتْغـــدو بـــهــــــا َجمــيــلــــَة األْغصــــاِنبِهـــ



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

بــهـــــا ـــُه  اللَّ ـــَد  أيَّ واألْنبـِيـــــاْءالُمْعِجـــزاُت  ـــًدا  ُمَحمَّ َرســــــوَلنــــا 
وُهـــدى ِصـــْدٍق  َدليـــُل  االْهتِـــداْءُوقــــــوُعها  أراَد  لَمـــْن  وآَيـــٌة 
فـــي والِمْعـــراِج  اإِلْســـراِء  للـُعــــَقالْءُمْعِجـــَزُة  َداللــــــــــٌة  أْحداثِهـــا 
ـــٌد ُمَحمَّ نــــا  َنبِيُّ بِهــــــا  ـــماْءقـــــــاَم  فـــــــي أْرِضنــــا ُثـــمَّ ُعـــروٌج للسَّ
صاَحَبـــُه َقـــْد  بِـــيِّ  النَّ َصديُقـــُه فــــي َفْرَحـــٍة وفـــــي َبـــالْءوِهْجـــرُة 
َقْلبِـــِه وِمـــْلُء  َبكــــٍر  أبـــــو  ـــِه ُحـــبٌّ وإخـــاْءَوْهـــَو  للُمْصَطفـــى فـــي اللَّ

َمَجاُل التَّْهذيِب
ُعنواُن القصيدِة: وأْنَتقي َخْيَر الَكلِم أْطَيَبه

ِجـــْه َأتَّ إَلْيـــِه  َمْســـِجٍد  وأْنَتبِـــْهلــــُكلِّ  أْتَبُعهـــــــا  آداُبـــُه 
ُطْهـــِر وُكلِّ  ِهْنـــداٍم  ــِربـــــُحْسِن  ــِم األْجـ ــْن َعظيــــــ ــاَل ِمـ ــْي أنـــ لَِكـ
الـبــــاِب َفْتـــَح  ُأْســـِرَع  أْن  اآلداِبوَقْبـــَل  ِمـــَن  الّنـــاَس  أســــــــَتْأِذُن 
أْطَيَبـــْه الـــَكالِم  َخْيـــَر  أْخَبَثـــْهوأْنَتقـــي  الـــَكالمِ  َشـــرَّ  ـَـــنًِبا  ُمْجت
َأَدْب واألَحــــــاديِث  َتـــْبوللـــــِحواِر  الرُّ كـــــــــلَّ  ُمراِعًيـــا  َألـــــــَزُمُه 
غــــــيِر الصَّ للـــــــَوَلِد  الَكبــــــــيِرَحديـــــُثنا  األَِب  َمـــَع  ُمْخَتِلـــٌف 

 ٢١



 ٢٢ 

الدروس:
١٢٦
٢٣٤
٣٤٢
٤٥٠
٥٥٨
٦٦٤
٧
-

٧٤
٨٤

َمجاُل اْلَعقيَدِة: حفظ الله القرآن الكريم من التحريف والضياع.
ريِف: صحابة رسولي خير الناس. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ريِف: أصل أرحامي. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ
َمجاُل اْلِفْقِه: زكاة أموالنا.

يَرِة: بيعة العقبة الكبرى. َمجاُل السِّ
َمجاُل التَّْهذيِب: تأدبي مع جيراني.

َمجاُل التَّْهذيِب: أحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الثالثة. ُأَقيِّ

أقتدي بصحابة رَُسولي أهل الُقرآن
الوحدة الثالثة



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

 ٢٣ 

١

٣ .١  اكتشاف أثر االلتزام بالقيم في تطوير عمل مجموعته التي ينتمي إليها.

١ .١  تكوين فكر سليم متوافق مع المعتقد اإلسالمي.
١ .٢  تطبيق الدعوة إلى ممارسة القيم األَخالقية بالتعاون مع اآلخرين.

١ .٣  تعزيز سلوكياته اقتداء بنهج الرسول -^- اعتقاًدا وسلوًكا.

٢.٢  تطبيق السنن النبوية خالل المشاركة في األحداث والمناسبات بالتعاون مع اآلخرين.
٣.٢   االعتزاز بالقيم اإلسالمية المستمدة من سيرة الرسول -^- وصحابته في سلوكياتهم 

خالل األحداث والمناسبات الوطنية.

٣

٢



 ٢٤ 

ثانًيـا: المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
القيم واالجتاهاتاملهارات والقدراتاملعارف واملعلومات

تعهــد اهلل -تعــاىل- بحفــظ كتابــه العظيــم ليكــون خالــًدا 	·
صاحلًــا لــكل زمــان ومــكان.

ــة 	· ــن الصحاب ــي م ــا للوح ــول -^- كّتاًب ــذ الرس اختـ
الكــرام ريض اهلل عنهــم.

ــيلتني 	· ــه بوس ــة نزول ــذ بداي ــم من ــرآن الكري ــظ الق حف
أساســيتني مهــا: 

    1-احلفظ يف الصدور           2-احلفظ يف السطور 

إتقــان ترديــد وحفــظ اآليــات 	·
الكريمــة واألحاديــث الرشيفــة  

املأثــورة. واألدعيــة 
املناقشــة واالســتدالل بالنصــوص 	·

الرشعيــة.
الســتنتاج 	· والنقــاش  احلــوار 

 . ئــق حلقا ا

حب القرآن الكريم 

ــه 	· ــول اهلل وتابعي ــة رس ــم صحاب ــًا ه ــاس خلق ــر الن خ
ــن .  ــوم الدي ــان إىل ي ــم بإحس وتابعيه

مــن أســباب  خريــة قــرن الرســول -^- وجــود 	·
ــة،  ــه الكريم ــق توجيهات ــم ، تطبي ــم بينه ــول الكري الرس

طاعــة أويل األمــر .
حمبة الصحابة مجيعهم وحفظ ألقاهبم.	·

الصــالة عــى النبــي -^- والــريض 	·
عــى أصحابــه كلــا ذكــرت أســاؤهم.

ــوٍت 	· ــليٍم وص ــق س ــاد بنط النش
ــٍل. مجي

ــوان 	· ــة رض ــرة الصحاب ــة س دراس
ــم. اهلل عليه

احرتام الصحابة 
ريض اهلل عنهم

صلــة الرحــم: اإلحســان إىل األقربــني وإيصــال مــا أمكــن 	·
مــن اخلــر إليهــم ودفــع مــا أمكــن مــن الــرش عنهــم.

لصلة الرحم صور منها: االطمئنان عن أحواهلم.	·
مــن ثمــرات صلــة الرحــم : الربكــة يف الــرزق ، والطالــة 	·

يف العمــر والذكــر احلســن.
ــت 	· ــة يف وق ــة خمصوص ــال لطائف ــب يف م ــقّ واج ــزكاة  ح ال

ــوص. خمص
الــزكاة ركــن مــن أركان الســالم ، وهــي فــرض عــى كل 	·

مســلم قــادر ذكــر أو أنثــى .
الزكاة نوعان : زكاة املال وزكاة الفطر. 	·
الزكاة حق يف مال األغنياء وتعطى للفقراء.	·
الــزكاة  حتقــق التكافــل يف املجتمــع، تقــوي العالقــة بــني األغنياء 	·

والفقــراء ، جتلــب الرضــا والثــواب مــن عنــد اهلل عــز وجل.

للقصــص 	· االنصــات  حســن 
والعــرب. الفائــدة  واســتنتاج 

املناقشــة واالســتدالل بالنصــوص 	·
الرشعيــة.

تصميم خرائط ذهنية.	·
االقتداء بسنة النبي -^- .	·
ــق 	· ــوة والتخّل ــأدب النب ــأدب ب الت

بأخالقــه.

صلة الرحم

تطبيق الدروس الربوية يف احلياة 	·
اليومية .

التعبر والطالقة الّلغوية .	·

حب الزكاة



 ٢٥ 

حــرص الرســول -^- علــى نشــر الســالم داخــل 	·
وخــارج مكــة.

المبايعــة مــن وســائل الرســول -^- فــي نشــر الدعــوة 	·
ــا. وحمايته

ــالم 	· ــرة الس ــي نص ــم ف ــا دور عظي ــلمة  له ــرأة المس الم
ــا  ــى وقتن ــول -^- إل ــن الرس ــن زم ــه،  م ــاع عن والدف

ــي.  الحال
ــى 	· ــد عل ــع وعاه ــن  باي ــة لم ــول -^-  بالجن ــر الرس بش

ــه. ــن ونصرت ــر الدي نش
الوفاء بالعهد من أخالق اإلسالم .	·

التخطيط اليومي. 	·
تنظيم املعلومات واألحداث.	·

الوفاء بالعهد.

اجلــار  كل مــن جــاورك منزلــه قريًبــا كان أو غريًبــا مســلًا أو 	·
غـر مسلـٍم. 

من آداب الجوار السالم وطيب الكالم .	·
للجار حق الكرام والحسان والعفو عن الزالت.	·
اجلنة جزاء من حيسن اجلوار.	·

االلتزام بآداب إسالمية منها :	·
    أدب اجلوار 

    التأدب بالكالم
مــن 	· املعلومــة  عــن  البحــث 

املتنوعــة.  املصــادر 

االحرام.

ــه يف 	· ــرد حق ــكل ف ــع ل ــك للجمي ــة مل ــكات العام املمتل
ــا. ــاع هب االنتف

ــا إاّل 	· ــع هب ــخيص ال ينتف ــك ش ــة مل ــكات اخلاص املمتل
ــا.  ــإذن صاحبه ب

للممتلــكات العامــة أمهيــة يف حياتنــا منهــا تســهيل أمــور 	·
حياتنــا واالتتفــاع هبــا.

ــب 	· ــة واج ــة واخلاص ــكات العام ــى املمتل ــة ع املحافظ
ــي. ــي ووطن دين

حل املشكالت.	·
أو 	· بالصــورة  الكلــات  ربــط 

. أخــرى  بكلــات 
العمل اجلاعي .	·
التفكر البداعي . 	·
تنظيم محالت توعوية .	·

املسؤولية.



 ٢٦ 

َتْمِهيٌد:

ُل ْرُس اأَلوَّ حفظ اهلل تعاىل القرآن الكريمالدَّ
من التحريف والضياع

الــتــوراة  إن  ابــنــتــي  يــا 
واإلنـــجـــيـــل والـــزبـــور 
كتب  إبراهيم  وصحف 
ه  اللَّ أرســلــهــا  ســمــاويــة 
لكّنها  ألنبيائه  -تعالى- 
وجاء  ــّدلــِت  وُب ُحّرفت 
محفوًظا  الكريم  القرآن 

ه تعالى. بأمر اللَّ

نعم يا أبي 
لذلك تعّلمنا أّننا نؤمن بالكتب 

لة على رسله كما  السماوية المنزَّ
أنزلت قبل التحريف.

أبي.. أين نجد كتاَبّي
التوراة واإلنجيل؟



 ٢٧ 

ه -تعالى- للقرآن الكريم والحكمة من ذلك. ُف حفظ اللَّ 1  أتعرَّ

)1( سورة الحجر : ٩
)2( سورة آل عمران : 1٩ 

ألنَّ محمًدا -�- 
آخر الرسل، فكتابه آخر 

الكتب السماوية.

ه تعالى﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   قال اللَّ
    ڱ  ڱ   ڱ  ں﴾)١(يا أبنائي هذه اآلية دليٌل واضٌح 

ه -تعالى- بحفظ كتابه العظيم.  على تعهد اللَّ
ولَِم خصَّ 

ه تعالى القرآن الكريم  اللَّ
بالحفظ يا أبي ؟

ه البالغة  أحسنت يا بني، فبوفاة نبيِّنا انقطع وحي السماء إلى األرض، فكانت حكمة اللَّ
في حفظ آخر الكتب السماوية، وهوالقرآن الكريم، من التحريف والضياع حتى يكون

ا خالًدا صالًحا لكل زمان ومكان، ولتستمر الهداية الربانية. ًـّ أواًل : مصـدًرا تشـريعي
ه تعالى:  ﴿ڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ  ..... ﴾ )٢(  ثانًيا : لتقوم به الحجة يوم القيامة على كل الناس، قال اللَّ



 ٢٨ 

قعة على السطر:    ب- أكتُب الجملة بخط الرُّ

ج- أكمُل باقي ترجمة الجملة الّسابقة:
The .......................... is the Last  Holy Book . 

د- أصُف أمام زمالئي شعوري حول حفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين:

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

القراآن الكرمي اآخر الكتب ال�سماوية

َنشاُط )١(:

َمْلحوَظٌة ْعبرِي َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ُد بصوٍت جميٍل اآلية الكريمة:﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں﴾)١( أ-  ُأَردِّ

)1( سورة الحجر : ٩

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الِكتاَبُة



 ٢٩ 

2 ُأبيُِّن وسائل حفظ القرآن الكريم.
ه -تعالى-  كتاب اللَّ

مطبوع بصورة جميلة، هل 
حفظ بهذه الصورة  منذ 

زمن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-؟
يا مريم لم يكن في 

زمن نبينا محمد -ملسو هيلع هللا ىلص- مطابع 
وأجهزة لطباعة الكتب، 

أليس كذلك يا أبي؟

نعم يا أبي 
صديقي عمر في المسجد 
وُحفظ  القرآن الكريم حافظ للقرآن في صدره.

في سطور المصحف 
الشريف.

أعزائي.. اتخذ الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- عدًدا من الصحابة لكتابة ما ينزل عليه من الوحي، وكانوا  
يتلهفون على نزول القرآن الكريم، فكانوا يتلقونه ويحفظونه ويحرصون على نقله لآلخرين، 
وهكذا تواتر وتتابع حفظ القرآن الكريم منذ بداية نزوله إلى يومنا هذا بوسيلتين أساسيتين هما: 

الحفظ في السطورالحفظ في الصدور                   ١ -                                                      ٢-



 ٣٠ 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )٢(: ِر َذكُّ َمهاَرُة التَّ

أ -أكتُب سيلتين من الوسائل الحديثة لحفظ القرآن الكريم : 
 ..............................................-١-..............................................       ٢    

ب- ماذا  لو لم  يحفظ القرآن الكريم ؟
 ..............................................-١-..............................................       ٢    

ِد النَّشيَد )فيِه نوٌر وشفاء(:  ج - َهّيا ُنَردِّ
وِشفـــاْء نوٌر  فيِه  للَحياِة  َرّبي  ماءُقْرآُن  السَّ ِمــَن  نا  َنبِيِّ عــلى  اللُه  أْنــَزَلــُه 
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

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْفكير

َمْلحوَظٌة ْرديدِ َمهاَرُة التَّ



 ٣١ 

َد  بحفظ القرآن الكريم من التحريف أو الضياع .  ـه -تعالى- َتَعهَّ أنَّ اللَّ  -١
أنَّ الحكمة اإللهية لحفظ القرآن الكريم هي استمرار الهداية لبني البشر،   -٢

وليكون حجة عليهم يوم القيامة . 
أنَّ وسائل حفظ القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة .    -٣

قيمة الدرس  : ُحبُّ الُقْرآن الَكِرْيم  -٤
أ   - ............................................................................. ُة:     لوكيَّ َمظاِهُرها السُّ  -٥
              ب - .............................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٣٢ 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
١- أجب عما يأتي :  

أ  -   لماذا لم تنجح محاوالت أعداء اإلسالم في تحريف القرآن الكريم ؟ 
 ..................................................................................................................

ه -تعالى- تعهد بحفظ القرآن الكريم ؟  ب - ما الدليل على أن  اللَّ
..................................................................................................................

ه -تعالى- بحفظ القرآن الكريم من التحريف أو الضياع ؟  ج -   ما الحكمة من تعهد اللَّ
 ..................................................................................................................

٢- أكمل ما يأتي : 
 أ   - تم االعتماد في حفظ القرآن الكريم على وسيلتين هما : 

    الحفظ في ......................................  والحفظ في ..................................... 

ب - واجبي كمسلم نحو القرآن الكريم هو : ..................................................

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

..................................................................................................................
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)1( صحيح البخاري- كتاب: المناقب - باب: فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ٣٤ 

َتْمِهيٌد:

ْرُس الّثاني َصَحاَبة َرُسولي َخْير النَّاسالدَّ
هؤالء هم صحابة 

رسولي وهم َخْيُر النَّاس.

حديث الدرس
ِذيَن  - عن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- قال:» َخْيُر الّناِس َقْرنِي ، ُثمَّ الَّ عن عبد اهلل بن مسعود -

ِذيَن َيُلوَنُهْم«)١(. َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَّ

َنشاُط )١(:
َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ُد الحديث الشريف ترديًدا سليًما.  ُأردِّ

ُف على معاني مفردات الحديث الشريف . ١  َأتعرَّ
معناهاالكلمة
أفضل الناس مكانة عند اهلل تعاىل .خري الناس 

مجاعة تعيش يف عرص أو زمان واحد ، ويقدر القرن بامئة عام تقريًبا.قرين
جاءوا بعدهم .يلوهنم



 ٣٥ 

٢  أستنتُج من خلل الحديث الشريف أنَّ خير الناس ُخُلًقا صحابة رسولي
   وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

َنشاُط )٢(:
أ-  أبحُث في اآليباد مع مجموعتي عن سبب إطالق األلقاب 

السابقة على الصحابة الكرام، ونعرضها أمام الفصل.

إذا ذكر اسم  أحد
أصحاب الرسول -^- نقول 

رضي الله عنهم.

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْلَبْحِث

صحابة رسولي
نجوًما في السماء.

عبدالله بن عباس 
ترجمان القرآن

عثمان بن عفان
ذو النورين

عمر بن الخطاب  
الفاروق

حمزة بن عبدالمطلب
علي بن أبي طالب سيد الشهداء

الفدائي عبدالله بن قحافة
الصّديق



 ٣٦ 

ًزا  ب-  أستعيُر كتاب الرحيق المختوم  من مكتبة المدرسة، وأكتب موقًفا مميَّ
ألحد صحابة رسولي ملسو هيلع هللا ىلص .

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلَبْحِث

٣  أناقُش معلِّمي حول أسباب الخير في زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

قال تعالى :

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ      ﴿
ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ   ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ   
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾)١(

وجود الرسول الكريم بينهم.

طاعة أولي األمر.

بتطبيق توجيهاته الكريمة.

)1( سورة الفتح : 2٩.



 ٣٧ 

َنشاُط )٣(:

أتخيُل َأّني أعيش في زمن الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ، ثم أكتب جملة واحدة أصف 
فيها شعوري تجاه الصحابة.  

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

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْفكير



 ٣٨ 

وتابعيه وتابعيهم بإحسان  ه -�-  اللَّ َرُسوِل  النَّاس هم َصَحابة  َخير   -١
إلى يوم الدين . 

من أسباب خيرية قرن الرسول -�- طاعته، وتطبيق توجيهاته الكريمة.  -٢
حابة والتابعين. ْرِس: احترام الصَّ قيَمُة الدَّ  -٣

ُة:  أ   - ................................................................................. لوكيَّ َمظاِهُرها السُّ  -٤

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

ريِف. ١- َأْكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
- ، عن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- قال : ه بن مسعود - عن عبد اللَّ

ِذيَن َيُلوَنُهْم  ..........      .....................       ......................«. » َخْيُر الّناِس .............. ُثمَّ  الَّ

حابة اآلتية أسماؤهم: ٢- اكتب لقب كلِّ َصَحابي من الصَّ

ه بن قحافــة  : ...................................................................................... عبـد اللَّ
ه بن عبــاس  : ...................................................................................... عبـد اللَّ
عثمــان بن عفــــان   : ......................................................................................

حمزة بن عبدالمطلب   : ....................................................................................

ذكرت  إذا  الصحابة  على  ى  يترضَّ ال  أصدقائك  أحد  أنَّ  الحظت  ٣-  إذا 

أسماؤهم ، فماذا تفعل ؟

...............................................................................................................................................
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 ٤٠ 

ا تعّبر فيه عن حبِّك لصحابة رسولنا الكريم  .  ٤- صّمم عماًل فنيًّ
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 ٤٢ 

ْرُس الّثالث أصل أرحاميالدَّ

حديث الدرس
ه أْن  -  قال: سمعت رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يقول: » َمْن رسَّ عن أنس بن مالك - 

ُيبسط له يف رزِقه وُينسأ له يف أثِره ، فليِصْل رمَحُه «)١(  .

)1( صحيح مسلم   كتاب: البر والصلة واآلداب    باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

َتْمِهيٌد:

اآلباء واألمهات
واألجداد والجدات واألخوة 

واألخوات والعمات والخاالت 
وبنات األخ وبنات األخت واألعمام 

واألخوال وأوالدهم.

الجد
األب

األم

وبنات األخ

بنات العم بنات الخال

وبنات األخت

األخ

ابن
اخت

خالةاألخت

خال

العم
العمة



 ٤٣ 

ُف معاني مفردات الحديث الشريف . ١  َأتعرَّ
معناهاالكلمة

 يوسع له يف الرزق.يبسط
 يطيل يف عمره ويبارك فيه.ينسأ له يف أثره

قرابتهرمحه

َنشاُط )١(:
ُد الحديث الشريف ترديًدا سليًما.   أ - َأردِّ

ُل الكلمة الدالة على المعنى:  ب - ُأظلِّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

يجمعيوسعيترك١- يبسط

يراقبيساهميبارك٢- ينسأ

َمْلحوَظٌة ْبِط َمهاَرُة الرَّ



 ٤٤ 

ُف بمساعدة معلمي صور صلة األرحام .  ٢  َأتعرَّ
قال تعالى :

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ﴾)١(

صلة الرحم تعني 
اإلحسان إلى األقربين، وإيصال 

ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما 
أمكن من الشر عنهم.

ولصلة الرحم صور 
عديدة منها:

كيف حالك 
ياعمي؟

بوركت المولود 
الجديد.

َجزاَك الله خيًرا 
يا بن أختي.

أساعدهم إذا احتاجوامشاركتهم أفراحهم وأحزانهماالطمئنان على أحوالهم

)1( سورة النساء: 1.



 ٤٥ 

ه ومريم اآلتية قراءة صامتة، وأربط الصور بأحداثها، ثم  أ-  أقرُأ قصة عبداللَّ

أكمل العبارات اآلتية:

َنشاُط )٢(:

كاَن و  يجلســـان 

ــة المعيشـــة، فجـــاء  فـــي غرفـ

هيـــا  لهمـــا:  وقـــال 

يـــا أبنائـــي الغالييـــن نـــزور 

ــد  ــو يرقـ ــد، فهـ ــم حمـ خالكـ

فـــي  فتقـــول  : 

ــاه ــى وعافـ ــه تعالـ ـ ــافاه اللَّ  شـ

ويقـــول : أبـــي أعتـــذر 

امتحـــان  لـــدي  فغـــًدا  منـــك 

 
AT&T 12:34 PM

ـــي  ـــه ف ـــأل عن ـــي أن أس وبإمكان

أبـــي ســـأعد  تقـــول: 

ـــول  ـــه، فيق ـــا ل  لتأخذه

ـــارك اللـــه فيكمـــا، هكـــذا   : ب

تكـــون صلـــة الرحـــم.

َمْلحوَظٌة ْبِط والتَّْحِليل َمهاَرُة الرَّ

صلة الرحم في القصة وضحت في عدة مواقف :



 ٤٦ 

ِد النَّشيَد )َنْمَلُ هذا الَكْوَن ُحبًّا وَعطاء(:  ب - َهّيا ُنَردِّ
ــاِم ــاَرِة األْرحـــ ــى ِزيـ ــِرْص علـ ــاِمواْحـ ْزِق واألّيـ ــرِّ ــي الـــ ــًرا َتـــرى فــ َخْيـ
َحَســـْدوالُمْؤِمنـــوَن إْخـــَوٌة َكمـــا الَجَســـْد بـــــــال  وُأْلَفـــٌة  َتعــــــاُوٌن 

لصلة الرحم ثمرات عديدة ، منها: 

َنشاُط )٣(:

 أ- أعطي مثااًل لشخصيات أعرفها اتضحت بحياتهم ثمرة صلة الرحم :
ه له في رزقه .......................................................................... 1- شخصية بارك اللَّ

ه في عمره وبارك فيه............................................................. 2- شخصية أطال اللَّ

3- شخصية استمر ذكره الحسن حتى بعد مماته...................................................

٣  أستنتُج ثمرات صلة الرحم من الحديث النبوي الشريف . 

َمْلحوَظٌة ِر َذكُّ َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

1- البركة
في الرزق

2- اإلطالة 
والبركة في العمر

3- الذكر الحسن 
بعد الموت



 ٤٧ 

ب- ُأعبُِّر عن ثمرات صلة األرحام برسمة جميلة.

َمْلحوَظٌة ْسِم ْعبيِر بالرَّ َمهاَرُة التَّ



 ٤٨ 

١- صلة الرحم باإلحسان إليهم.
لصلة الرحم صور عديدة.  -٢

٣- لصلة الرحم ثمارعظيمة في الدنيا واآلخرة.
٤- قيمة  الدرس  : صلة الرحم

ُة :   أ   - ............................................................................... لوكيَّ ٥-َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٤٩ 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
ريِف. ١- َأْكِمْل كتابة الحديِث الشَّ

-  قال: سمعت رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يقول: عن أنس بن مالك -
» َمْن رّسه أْن ............................................................................................  يف أثِره « .

ه نصيحة لمن يقطع رحمه. ٢- وجِّ

٣- ارسم شجرة أرحامك.

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

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

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



 ٥٠ 

َتْمِهيٌد:

ابِعُ ْرُس الرَّ زكاة أموالناالدَّ

ُف معنى الزكاة وأنواعها. 1 أتعرَّ

أقوم بتقسيم أموال الزكاة لتوزيعها
على الفقراء والمستحقين لها، قال تعالى: 

˚گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

)1(
ڱ  ڱʺ 

الزكاة تؤخذ من 
األغنياء وتعطى للفقراء.

ماذا تفعل يا أبي؟

الزكاة نوعان : 
زكاة المال و زكاة الفطر.

)1( سورة المعارج : 25-24

الزكاة : حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.



 ٥١ 

َنشاُط )١(:

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلِحواِر َواْلُمناَقَشِة

ُن ما أستنتجه من أحكام في المحور السابق. أ- ُأدوِّ

مع  عايشتها  أو  شاهدتها  التي  التجارب  بعض  عن  مجموعتي  مع  ب-  أتناقُش 
أسرتي أثناء أداء الزكاة.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة االْستِْنتاِج

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

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

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

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

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

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

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

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



 ٥٢ 

قالَ َتعالى :

َنشاُط )٢(:
َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلَبْحِث َعِن اْلَمْعلْوَمِة 

َأبحُث في الشبكة العنكبوتية عن األدلَّة الشرعية التي توجب الزكاة.
.............................................................................................................

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

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

2 أستنتُج حكم الزكاة في اإلسلم من خلل الشواهد اآلتية.

)1( سورة البقرة : 110 
)2( صحيح البخاري - كتاب: اإليمان، باب: قول النبي -^- بني اإلسالم

إذن الزكاة 
ركن من أركان اإلسالم، وهي فرض على

كل مسلم قادر، ذكر أو أنثى.

قال رسول الله ^:» بني اإلسالم على خمس: 
ه ،  شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول اللَّ

وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة ، والحج، وصوم رمضان« )١(

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ˚ڭ  

)1(
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېʺ 

فالنتذكر حديث 
أركان اإلسالم.



 ٥٣ 

3 أتحاوُر مع معلمي وزملئي حول أهمية الزكاة ومكانتها في اإلسلم . 

 للزكاة أهمية عظيمة في المجتمع منها :

١. تحقق التكافل في المجتمع .
٢. تقوي العالقة بين األغنياء والفقراء .

ه عز وجل . ٣. تجلب الرضا والثواب من عند اللَّ

َنشاُط )٣(:
َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

م حول دور بيت الزكاة الكويتي في المجتمع،  أ-  أشاهُد فيلًما يعرضه المعلِّ
ثم أضع عنواًنا لما أشاهده.

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



 ٥٤ 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )َتْغدو بها َجميلَة األْغصاِن(:      ب - َهّيا ُنَردِّ
كاِة واجـــــٌب ِمـــْن مــــالِنا ــِنَحـــقُّ الــــــزَّ ْحمـــــ ــُر الرَّ ــِه أواِمـ ــْت بــــــ َأْوَصـ
عـــــــــــانيَزكـــــــاُتنا فيــــهــــا ُســـروٌر وِضـيــــــا َفقــــــــيٍر  ُكلَّ  َنْمَنُحـــُه 
ـــا ـــُع الُحـــبُّ فـــــي َأْوطانِن ـــا َيشــيــ ـــاِنبِهـــ ـــَة األْغصـ ـــا َجمــيــلـ ـــدو بـــهـــ َتْغ



 ٥٥ 

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

١-الزكاة ركن من أركان اإلسالم ، وهي فرض على كل مسلم قادر .
٢-الزكاة حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

ه تعالى ومحبته . ٣-حرص المسلم على أداء الزكاة لنيل رضا اللَّ
٤-أداء المسلم للزكاة يحّقق التكافل االجتماعي.

٥-قيمة الدرس : حب الزكاة
ُة:  أ   - ............................................................................... لوكيَّ ٦- َمظاِهُرها السُّ
ب - ..............................................................................  

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



 ٥٦ 

١- َأْكمِل ما يلي :
الزكاة هي :  ................................................................................................................................

٢- ما النتائج المترتبة على إهمال دفع الزكاة في المجتمع؟
....................................................................................................................................................

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

٣- صل بين عبارات المجموعة ) أ ( بما يناسبها من المجموعة ) ب ( :
) ب () أ (

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

حكم الزكاة
من خيرج زكاته

الزكاة نوعان
الزكاة حتقق

-١
-٢
-٣
-٤

-
-
-
-
-

سنة
زكاة الفطر وزكاة املال

حيبه اهلل
التكافل يف املجتمع

فرض
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 ٥٨ 

َتْمِهيد:
ْرُس اْلخاِمُس بيعة العقبة الكبرىالدَّ

ُف أحداث بيعة العقبة الكبرى . 1 أتعرَّ

هنا بايع المسلمون 
رسول الله -^- بيعة 

العقبة الكبرى.

بعد عام من بيعة العقبة الصغرى، وعودة الصحابي مصعب بن عمير-›- من 
المدينة، حضر إلى مكة الكثير من أهل المدينة لزيارة الكعبة، فاجتمع الرسول -^- 

بأكثر من سبعين مسلًما، بينهم الصحابيتان نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو -
- في منى عند العقبة بعيًدا عن أعين الكفار في مكة، وهناك بايعوا الرسول -^- للمرة 
- وال يشركوا به شيًئا،  الثانية بيعة العقبة الكبرى، وعاهدوه على أن يعبدوا الله -
-، فبشرهم بالجنَّة إن فعلوا ذلك. وينصروه -^- ويدافعوا عنه وعن صحابته -



 ٥٩ 

أستنتُج من خالل القصة :
أ - بنود مبايعة المسلمين في العقبة الكبرى.

ب - دور المرأة في المجتمع.

َنشاُط )١(:
َمْلحوَظٌة َمهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

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

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

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

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

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

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



 ٦٠ 

ُر مع زمالئي أسماء بعض الصحابيات الالتي كان لهن دور عظيم في  أتذكَّ
اإلسالم من خالل ما درست في األعوام السابقة، ثم أكمل الجدول اآلتي .

َنشاُط )٢(:

٢  أكتشُف دروًسا وعبًرا عظيمة من قصة المبايعة .
وجوب حب أهل 

المدينة الذين نصروا 
الرسول ^ .

حب الرسول ^ 
يكون بطاعته. 

المرأة المسلمة لها 
دورعظيم في نصرة 
اإلسالم والدفاع عنه.

المسـلم الشجاع 
ينصر الرسـول ^ 

ويدافع عنه.

الوفاء بالعهد
من أخالق اإلسالم.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلَبْحِث

أسماء بعض الصحابيات الالتي كان لهن دور عظيم في اإلسالم

دورهاالصحابية
..................................................

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

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

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



 ٦١ 

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

١-  حرص الرسول -^- على نشر اإلسالم من خالل اجتماعه مع أهل 
المدينة في بيعة العقبة.

٢-  الوفاء بالعهد من سمات المسلم الحق .
٣- قيمة  الدرس  : الوفاء بالعهد.

ُة: أ - ..................................................................................... لوكيَّ ٤- َمظاِهُرها السُّ

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



 ٦٢ 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
١- رّتب األحداث اآلتية حسب أسبقية حدوث كل منها:

H قابل الرسول -^- أكثر من سبعين مسلًما من أهل المدينة عند العقبة .)         (
)         ( H بشرهم الرسول -^- وقبل بيعتهم . 

H عاد مصعب بين عمير -›- من المدينة، وبشر الرسول ^ بانتشار 
       اإلسالم هناك.                                                                                             )         (
)         ( H بايع أهل المدينة الرسول -^- على التوحيد ونصرة اإلسالم .     

٢- أكمل ما يأتي :
    أ   -  حضر بيعة العقبة الكبرى صحابيتان كريمتان هما ................... و ....................
وبينهم  مسلًما،   ............................ على  يزيد  ما  الكبرى  العقبة  بيعة  حضر   ب - 

           صحابيتان .
٣- ما المستفاد من كل مما يأتي :

.  -  أ  - قبول الرسول -^- البيعة من الصحابيتين -
...............................................................................................................................

ب - مبايعة أهل المدينة على نصرة اإلسالم .
................................................................................................................................



 ٦٣ 



 ٦٤ 

َتْمِهيٌد:

ْرُس الّسادس تأديب مع جرياينالدَّ

ُف معنى الَجار. 1  أتعرَّ

لمن تلقي التحية
يا عبد الله.

إنه سالم ابن جارنا 
العم أبي أحمد، وصديقي 

في المدرسة.

قالَ َتعالى :

̊  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
)1(

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ʺ

)1( سورة النساء : 36. 



 ٦٥ 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(: َمهاَرُة التَّْحديد

أكتُب أسماء جيراني.

بيتي
جاريجاريجاري جاري

الجار هو كل من جاورك  منزله، سواء تربطك 
به صلة قرابة، أو غريب ال تعرفه من المسلمين 

أو من غير المسلمين .



 ٦٦ 

ُد حقوق وآداب الجوار . 2 ُأعدِّ

)1( صحيح البخاري كتاب: األدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذي جاره.
)2( صحيح البخاري كتاب: األدب، باب: الوصاة بالجار.

حق الجار علينا 
اإلحسان إليه،  قال ^ : »ما 

زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه«.)٢( 

حق الجار علينا إكرامه، 
قال رسول الله -^-: »من 
كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 

فليكرم جاره«.)١(

أتعلمين يا مريم أن للجيرة 
آداًبا يجب االلتزام بها.

المشاركة في 
األفراح واألحزان

البدء بالسالم

عدم اإلزعاج 
بالصوت والفعل

إجابة الدعوة

العفو عن الزالت

اللين بالكالم



 ٦٧ 

َنشاُط )2(:

أ- أسأُل معلم االجتماعيات عن معنى أدوات البناء اآلتية : 
الجندل : ....................................................................................................
الباسجيل: .................................................................................................
الجص : .....................................................................................................

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلَبْحِث

     قديًمـــا كان الجيـــران وأهـــل 
ــاء  ــي بنـ ــاهمون فـ الفريـــج يسـ
ع  ــرَّ ــم يتبـ ــجدهم، فبعضهـ مسـ
ــون  ــرون يقّدمـ ــاألرض، وآخـ بـ
ـــجيل  ـــدل والباس ـــب والجن الخش
والطيـــن  والمـــاء  والبـــواري 
ــات  ــراء احتياجـ ــص وشـ والجـ
أبـــواب  مـــن  المســـجد 
ـــن  ـــاء م ـــد االنته ـــبابيك، وبع وش
ــراء  ــي شـ ــارعون فـ ــه، يسـ بنائـ
الســـجاد وتزويـــده  بالمـــاء، 
اإلمـــام  مصاريـــف  حتـــى 
ـــا  ـــل به ـــادم يتكف ـــؤذن والخ والم

ــج. ــل الفريـ ــران وأهـ الجيـ



 ٦٨ 

ه إن فلنة ُيذكر من كثرة  - قال: قال رجل: يا رسول اللَّ عن أبي هريرة -
صلتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: »هي في النار« 
ه فإنَّ فلنة ُيذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلتها، وأنها  وقال يا رسول اللَّ
ُق باأَلْثواِر من اأَلِقِط وال تؤذي جيرانها بلسانها، قال : »هي في الجنة«. )1( َتَصدَّ

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ب- ُأعبُِّرأمام زملئي بالفصل عن عمل طيِّب بادرت به أنا وأسرتي لجيراني.

)1( مستند أحمد بن حنبل - من مسند بني هاشم - مسند أبي هريرة    حديث 9٤83 وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم 190 .

3 أستنتُج جزاء حسن الجوار وسوءه  من خلل الحديث اآلتي .

اإلثراء اللغوي
أثوار األقط هي قطع 

من الجبن المصنوع من 

حليب الغنم يغلى على نار 
حتى يجف، ثم ييبس.



 ٦٩ 

َمْلحوَظٌة ْمييِز َمهاَرُة التَّ
َنشاُط )3(:

ال  الذي  للسلوك  وعلمة    يعجبني،  الذي  للسلوك  علمة   أ -  أضُع 
يعجبني نحو الجار فيما يأتي :  



 ٧٠ 

ِد النَّشيَد )وأْنَتقي َخْيَر الَكلِم أْطَيَبه(:  - َهّيا ُنَردِّ

أســــــــَتْأِذُن الّنـــاَس ِمـــَن اآلداِبوَقْبـــَل أْن ُأْســـِرَع َفْتـــَح الـبــــاِب

ـــنًِبا َشـــرَّ الـــَكلِم أْخَبَثـــْهوأْنَتقـــي َخْيـــَر الـــَكلِم أْطَيَبـــْه ـَ ُمْجت

ــاديِث َأَدْب ــِحواِر واألحــــ َتْبوللـــ َألـــــــَزُمُه ُمراِعًيـــا كـــــــــلَّ الرُّ

غــــــيِر ــيِرَحديـــــُثنا للـــــــَوَلِد الصَّ ــَع األِب الَكبــــــ ــٌف َمـ ُمْخَتِلـ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة َحلِّ اْلُمْشِكلِت

ب -  أضُع نهاية للقصة اآلتية:

        بينما كان حمد عائًدا من المدرسة سيًرا على األقدام، رأى من بعيد دخاًنا 

كثيًفا يخرج من بيت جاره الذي قد سافر مع أسرته وال يوجد أحد في المنزل، 

وليس مع حمد هاتف فقام بالمبادرة بـ :- 

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

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



 ٧١ 

١- أحسن إلى جاري مسلًما كان أو غير مسلم .
٢- إكرام الجار من اإليمان .

٣- من آداب الجوار السالم وطيب الكالم .
٤- جزاء من يؤذي جيرانه النار، ومن يكرمهم  فجزاؤه الجنة .

ْرِس: االحتراُم.  ٥- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ - ....................................................................................... لوكيَّ ٦- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٧٢ 

١- من هو الجار ؟
..................................................................................................................................

2- كيف تتصرف : رأيت ابن جارك يعتدي على سيارة والدك .  
..................................................................................................................................

3-  ضع علمة ) ✔ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلمة )✘ ( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي :

 )      ( ه تعالى ورسوله ^.  - المحسن إلى جاره يحبه اللَّ   أ 
)      ( ب - المسلم ملزم بمساعدة جاره في األفراح، وغير ملزم بها عند األحزان. 
)      (  ج - النار جزاء من يؤذي جاره. 

4- أكتب ثلثة من آداب الجوار .

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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 ٧٤ 

َتْمِهيد:

ابُِع ْرُس السَّ أحافظ عىل املمتلكات العامة واخلاصةالدَّ
أتدري أن هذه المرافق 

من الممتلكات العامة وال 
يحق لك إتالفها؟

ممتلكاتي الخاصة 
الشخصية ملك لي وليس ألحد 

االستفادة منها إالَّ بإذني.

ُف الممتلكات العامة والخاصة. ١  أتَعرَّ



 ٧٥ 

الممتلكات العامة هي ملك للجميع 
ولكل فرد حقه في االنتفاع بها.

مستشفىأبراج الكهرباء



 ٧٦ 

ُد بعالمة P للممتلكات العامة  أحدِّ
وعالمة * لممتلكاتي الخاصة.

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(: َمهاَرُة التَّْصنيِف



 ٧٧ 

٢  أستنتُج أهمية الممتلكات في حياتنا جميًعا.

تسهيل أمور االنتفاع بها
الحياة

توفير األمن 
والسالمة

َنشاُط )2(:

أ- ُأعبُِّر عن أهمية الممتلكات العامة بإكمال الفقرة اآلتية :
أهتمُّ بالممتلكات العامة في مدرستي من مثل : ...............................................  l

كل  في  الحبيبة   ............................. بلدي  توفير  على  -تعالى-  ه  اللَّ وأحمدُ   l
منطقة خدمات كثيرة منها:

....................................................................................................... )1  

....................................................................................................... )2  

....................................................................................................... )3  
ُد لحفظ هذه النعم الدعاء اآلتي: ................................................................ وُأردِّ

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

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ



 ٧٨ 

ُد على واجبي الديني والوطني في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. ٣  ُأؤكِّ

ُط مع زملئي في المجموعة للقيام  بحملة في المدرسة )ترشيد - نظافة  ب- ُأخطِّ
- تجميل( ، ثم نقوم بتوزيع األدوار بيننا لتنفيذها وذلك بمتابعة معلِّمي. 

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْخطيط

قالَ َتعالى :

هكذا أحافظ على 
ممتلكاتي الخاصة.

)1( سورة المائدة : 2

﴿   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  
ی  ی ی ﴾  )1(  

هكذا نحافظ على 
ممتلكاتنا العامة.

نحافظ على 
سالمتها.

نستخدمها 
باعتدال وعدم 

إسراف. 

نشارك 
اآلخرين 
المحافظة 

عليها.

نستخدمها 
بدون إسراف. 

نحافظ على 
نظافتها.

نضعها في 
مكانها.



 ٧٩ 

َنشاُط )3(:

  أ  - ماذا تفعل لو :  كنت مديًرا لمدرسة، ولديك أوالد أتلفوا صفهم.
......................................................................................................................................

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

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة َحلِّ اْلُمْشِكلِت ؟

ب - واجبي تجاه وطني أن .........................................................................................

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْصميِم

جـ -  ُأصّمُم لوحة فنية لشعار حملة المحافظة على الممتلكات، وأشارك فيها 
في معرض المدرسة .       



 ٨٠ 

١- المسلم مسؤول عن الممتلكات الخاصة والعامة. 
٢- للممتلكات العامة والخاصة أهمية في حياتنا .

٣- المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واجب ديني ووطني.
ْرِس: المسؤولية.  ٤- قيَمُة الدَّ

ُة:  أ - ....................................................................................... لوكيَّ ٥- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٨١ 

١- أجب عما يأتي :
  أ - ما معنى الممتلكات العامة؟

...............................................................................................................................   
ب- ما واجب المسلم نحو الممتلكات العامة؟

...............................................................................................................................    
ج - بم تنصح من يترك مصباح الكهرباء يعمل باستمرار؟

...............................................................................................................................    
ه - تعالى- على هذه النعمة؟   د - الماء والكهرباء نعمة، فكيف نشكر اللَّ
...............................................................................................................................    

٢-  ضـــع عالمـــة)✔( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة)✘( أمـــام العبـــارة 
غيرالصحيحـــة لمـــا يأتـــي :

)  (   أ  - الحافالت التي تقلنا من وإلى المدرسة من الممتلكات العامة. 
 )  ( ب- الناس يحبون الصبيان الذين يكسرون إنارة الشوارع . 
)  (  ج-  طاولتي المدرسية من الممتلكات العامة التي أحافظ عليها. 

 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:



 ٨٢ 

٣- ضع دائرة حول الّصورة المعبِّرة عن  المحافظة على الممتلكات فيما يأتي: 

٤-  ضع كل كلمة مما بين القوسين في الفراغ المناسب لها. 
                              )عبادة  - حرام - يزيدها (    

  أ  -  إهدارالممتلكات العامة مثل الماء والكهرباء .......................................
ب- شكر نعم الله تعالى يبقيها و ....................................................................
ه تعالى.  ج -  المحافظة على الممتلكات العامة .........................................  للَّ



 ٨٣ 
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 ٨٤ 

ُأقيُِّم معلوماتي للوحدة الثالثة

ه بن مسعود -›- ، عن النبي -�-  قال: »خيُر الّناِس .. ١-  عن عبد اللَّ

...................................... ثمَّ الَّذين ....................................... ثمَّ الَّذين ............

 .».............................

يقول:  -�- الله  رسول  سمعت  قال:   -‹- مالك  بن  أنس   ٢-  عن 
ُه أْن ُيبسَط َلُه في ...................................................... وُيْنَســُأ لُه في   » َمْن سرَّ

........................................، فليِصل ................................................ «.   

ريَفَة اآلتية: َأواًل: َأكمل اأَلَحاِدْيَث الشَّ



معناهاالرقم الكلمة م
يطيل يف عمره ويبارك فيه.خري الناس ١
جريانهقرين٢
زق.يلوهنم٣  يوسع له يف الرِّ
مجاعة تعيش يف عرص أو زمان واحد  ويقدر بامئة عام تقريًبايبسط٤
من جاء بعدهم .ينسأ له يف أثره٥
أفضل مكانة عند اهلل تعاىل .َرِحَمُه٦

قرابته

ثانًيا: صل بين الكلمة ومعناها الّدالِّ عليها

 ٨٥ 



 ٨٦ 

ه -تعالى- بحفظ كتابه من التحريف والضياع؟ ١- ما الحكمة من تعهد اللَّ
......................................................................................................................................     

٢- ما  أسباب الخيرية في قرن الرسول � ؟
     أ - ...................................  ب- ...................................  ج- .................................

٣- ما أهمية الزكاة ومكانتها في اإلسالم ؟
     أ - ...................................  ب- ...................................  ج- ..................................
٤- ما الدروس والعبر من موقف أهل المدينة الذين بايعوا وعاهدوا الرسول � ؟

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

ب- ...........................................................................................................................
٥- ما أهم آداب الجوار برأيك ؟

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

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

٦- ما أهمية الممتلكات العامة في حياتنا جميًعا ؟ 
.................................................................................................................................             

ثالًثا:  أِجْب َعن اأَلْسئَلِة اآْلتَِيِة :
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ه -تعالى- القرآن الكريم من .......................................................................    ١- حفظ اللَّ
٢-  من الوسائل الحديثة في حفظ القرآن الكريم  ........................................................ 

و .............................................................................. 
٣- إذا ذكر اسم  أحد أصحاب الرسول -�- نقول: ................................................

٤- صحابة رسولي-�- نجوًما في السماء منهم : 
- ......................................... الفاروق. - ................................... الصّديق. 
- .......................................... الفدائي.  - .................................. ذو النورين. 
- ............................... سيد الشهداء. - ..................................... ترجمان القرآن. 

٥- من ثمرات صلة الرحم:
١- البركة في ................................................................................       

٢- اإلطالة والبركة في ..................................................................

٣- الذكر الحسن بعد ...................................................................
٦- واجبنا نحو الممتلكات الشخصية  أن : 

  أ  - نضعها في ...................... المخصص.  ب- نحافظ على ............................. . 
جـ - نستخدمها بدون ...................................... .

رابًعا:  أكمل الفراغات بما يناسبها من كلمات:



 ٨٨ 

١-خير الناس ُخلًقا  هم : 
- صحابة الرسول �- العاملون على جمع الزكاة- أهل المال والتجارة

٢-هناك عدة أسباب لخيرية قرن الرسول -�- منها:
- غناهم وكثرتهم- وجودهم  بعد عصر النبي �- تطبيق توجيهاته الكريمة

٣- حضر بيعة العقبة الكبرى صحابيتان كريمتان هما:
       - نسيبة بنت كعب 

          وأسماء بنت عمرو  
- أسماء بنت أبي بكر 

وسودة بنت زمعة 
- أم أنس بن مالك 

          وأم الزبير 
٤- حضر بيعة العقبة الكبرى ما يزيد على:

-سبعين رجاًل ومسلمتين وصبيين-سبعين رجاًل وسبعين إمراة-سبعين رجاًل من بينهم امرأتان
٥- القيمة المستفادة من الحديث الشريف:  

ه، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني       جاء رجل إلى النبي -�- فقال : يا رسول اللَّ
ه � : » إذا قال جيرانك قد  قد أحسنت ، وإذا أسأت أّني قد أسأت ، فقال رسول اللَّ

أحسنت فقد أحسنت ، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت « )١(.
- زكاة النفس- تقدير الجار- اإلحسان إلى الوالدين

)١( سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب الثناءالحسن.

 خامًسا: اختر المكمل الصحيح للعبارات اآلتية بوضع دائرة حولها:
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سادًسا: حّوط العبارة التي التنتمي لمجموعة مكملت الجمل اآلتية: 

١-من ثمرات صلة الرحم  :
اإلطالة في العمر البركة في الرزق

والبركة فيه
الذكر الحسن 

التعب والمشقةبعد الموت
٢-أهمية الزكاة ومكانتها في اإلسالم :

تحقق التكافل تقلل المال
في المجتمع

تقوي العالقة بين 
أغنيائه وفقرائه

ه  تجلب رضا اللَّ
والثواب منه

٣- آداب  الجوار : 
التهادي في البدء بالسالم

إجابة الدعوةاستغالل الجارالمناسبات
٤- من أهمية الممتلكات العامة في حياتنا  :

تسهيل  االنتفاع بها
أمور الحياة

توفير األمن 
والسالمة

تملكها 
ا شخصيًّ

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

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

سابًعا: اكتب نوع الزكاة لكل نوع تحمله مريم:
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ثامًنا:  اكتب المكمل الصحيح من بين 
القوسين الدال على العبارات اآلتية: 

  ) الممتلكات العامة - صلة الرحم - الجار - الزكاة (  
١-  اإلحسان إىل األقربني، وإيصال ما أمكن من اخلري إليهم، 

.................................ودفع ما أمكن من الرش عنهم.

٢- حق واجب يف مال لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص.
.................................

٣-  َمْن جاورك يف منزله سواء تربطك به صلة قرابة أو غريب ال 
.................................تعرفه من املسلمني أو غري من املسلمني.

.................................٤- ملك للجميع، و لكل فرد حقه يف االنتفاع هبا.
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تاسًعا: رّتب أحداث بيعة العقبة الكبرى :

(  عاد الصحايب مصعب بن عمري -›- من املدينة.  (
(  بعد عام من بيعة العقبة الصغرى.  (

( حرض إىل مكة الكثري من أهل املدينة مثل غريهم من القبائل لزيارة الكعبة.  (
(  فاجتمع الرسول -^- يف منى عند العقبة بعيًدا عن أعني كفار مكة.  (

(  بأكثر من سبعني مسلًما من أهل املدينة من بينهم الصحابيتان نسيبة   (
بنت كعب وأسامء بنت عمرو  . 

( بايع أهل املدينة الرسول -^- للمرة الثانية بيعة كربى .  (
- وال يرشكــوا بــه شــيًئا ، وينــرصوه  (  وعاهــدوه عــىل أن يعبــدوا اهلل -  (

. -^- ويدافعــوا عنــه وعــن صحابتــه 
(  فبّشهم إن فعلوا ذلك قائًل: "لكم  اجلنة" .  ( 
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١- قال رسول اهلل -^-: »َمْن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره« )١(    
] ................................................. [         

٢- قال -^-: »ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه« )٢(.
] ................................................. [         

٣- قال اهلل تعاىل :  ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱں﴾ سورة احلجر: ٩
] ................................................. [         
ه أْن ُيْبسَط  ٤-  عن أنس بن مالك   قال: سمعت رسول اهلل -^-  يقول: » َمْن رسَّ

له يف رزِقه وأْن ينسَأ له يف أثِره ، فليِصْل رمَحُه« )٣(.   ] ............................................. [

٥- قال  تعاىل: ﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ سورة املعارج: ٢٤-٢٥
] ................................................. [         

٦-  قال اهلل تعاىل : ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې¸﴾ سورة البقرة: ١١٠

] ................................................. [         
)١( صحيح البخاري كتاب: األدب - باب: من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذي جاره.

)٢( صحيح البخاري كتاب: األدب - باب: الوصاية بالجار.
)٣( صحيح البخاري كتاب: األدب - باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم.

عاشًرا:  استخرج القيمة المناسبة من خلل الشواهد اآلتية :
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د من خلل الّصور اآلتية ما يأتي: حادي عشر:  حدِّ

أ- الممتلكات العامة من اخلاصة :
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ب- األخطاء التي جيب تالفيها مع اجلريان :
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ج - السلوك الصحيح جتاه ممتلكاتنا العامة :
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الدروس:

1100

2108

3114

4122

5132

6140

-150

َمجاُل اْلَعقيَدِة: القرآن الكريم منهج حياة.

ريِف: المعروف باب خير لي. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: زكاة فطرنا.

رَيِة: هجرة رسويل حممد -�- إىل املدينة املنورة. َماُل السِّ

رَيِة: بناء رسويل حممد -�- أول مسجد يف املدينة املنورة. َماُل السِّ

ه تعالى. ر بيت اللَّ َمجاُل التَّْهذْيِب: ُأعمِّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الرابعِة. ُأَقيِّ

أشكر الرحمن على نعمة القرآن
الوحدة الرابعة
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1

2

3

ما ُيتوّقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الرابعة:

أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها:-

١.١    تكوين فكٍر سليٍم متوافٍق مع المعتقد اإلسالمي.
٢.١    تطبيق الدعوة إلى ممارسة القيم األخالقية بالتعاون مع اآلخرين.

١.٢   اكتشاف دور العبادات  والتعاليم في ترابط العالم اإلسالمي.
الله عليه وسلم-  الرسول -صلى  المستمدة من سيرة  بالقيم  اإلسالمية   ٣.٢  االعتزاز 

وصحابته في سلوكياتهم خالل األحداث والمناسبات الوطنية.

٢.٣   المساهمة  في تحقيق التعاون بين األفراد والمجموعات في حياته اليومية بالتعاون 
مع اآلخرين .

٣.٣    إظهار دور المجموعات التعاونية في بناء الشخصية اإلسالمية اإليجابية.



ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-

 القيم واالجتاهاتاملهارات والقدراتاملعارف واملعلومات

القرآن الكريم منهج حياة  يرشدنا إىل الترشيعات واملعامالت 	·
الصحيحة ، وينظم حياتنا وعالقاتنا مع اآلخرين.  

القرآن الكريم سبب لسعادة اإلنسان يف احلياة الدنيا ويف 	·
اآلخرة. 

واجبنا نحو القرآن الكريم حفظه وحسن تالوته بخشوع 	·
وتدبر والعمل با جاء به.

إتقان ترديد وحفظ اآليات الكريمة 	·
واألحاديث الرشيفة  واألدعية 

املأثورة.

حب القرآن الكريم. 	·

املعروف هو اخلر بأنواعه، ومنه:  التعاون – الصدقة 	·
........... إلخ.

إلسداء املعروف أثر كبر يف قوة املجتمع ومتاسكه.	·
من صور املعروف البشاشة يف الوجه .	·
املعروف يربط املجتمع وينرش املحبة .	·
زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم ذكًرا كان أو أنثى ، حًرا أو 	·

عبًدا . 
زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد ، مثل )القمح ، 	·

الذرة، الشعر ، التمر ، األرز (.
وقت إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم يف 	·

رمضان  إىل ما قبل صالة العيد.
جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني. 	·
إخراج الزكاة بعد صالة العيد صدقة وليست زكاة  فطر.	·
لزكاة الفطر فضل عظيم منها:  تطهر للصائم من اللغو، 	·

وحمبة اهلل تعاىل، وتآلف القلوب. 

املناقشة واالستدالل بالنصوص 	·
الرشعية. 

احلوار والنقاش الستنتاج احلقائق 	·
واملفاهيم.

 اإلنشاد بنطق سليم وصوت مجيل.	·
حسن اإلنصات للقصص،  	·

واستنتاج الفائدة والعربة. 

حب املعروف.	·

تطبيق الدروس الرتبوية يف احلياة 	·
اليومية . 

االلتزام بسنن وآداب إسالمية .	·
تطبيق بعض السنن املؤكدة. 	·
االقتداء والتأدب بأدب النبوة، 	·

والتخلق بأخالقه.
دراسة سرة الصحابة رضوان اهلل 	·

عليهم.

العطاء	·
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هجرة الرسول -^- واملسلمني حفاًظا عىل النفس والدين. 	·
متيز الرسول -^- باحلكمة ورجاحة العقل من خالل 	·

التخطيط للهجرة إىل المدينة. 
التخطيط السليم باختيار أحسن المنفذين.	·
حفظ اهلل -تعاىل- الرسول -^- يف هجرته.	·
حمبة مجيع الصحابة وحفظ ألقاهبم.	·
قباء أول مسجد بني يف اإلسالم .	·
للمسجد النبوي مكانة عظيمة، والصالة فيه خر من ألف 	·

صالة فيا سواه إال املسجد احلرام. 
املساجد التي تشد إليها  الرحال ثالثة: املسجد احلرام، 	·

ومسجد الرسول -^- ، والمسجد األقىص. 
عارة املسجد ببنائه أو تنظيفه أو القيام بالعبادة فيه.	·
من ثواب عار املساجد :  ذكرهم عند أهل الساء، ودعاء 	·

املالئكة هلم . 

الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه 	·
وسلم، والرتيض عىل أصحابه ريض 

اهلل عنهم.
تنظيم املعلومات واألحداث. 	·
تصميم خرائط ذهنية .	·
التخطيط اليومي. 	·
التعبر والطالقة اللغوية. 	·

الطاعة.	·

البحث عن املعلومة من املصادر 	·
املتنوعة.  

ربط الكلات بالصور أو بكلات 	·
أخرى. 

حل املشكالت.	·

حب املسجد النبوي.	·

العمل اجلاعي. 	·
التفكر اإلبداعي.	·
املشاركة يف احللقات والدروس.	·
التعبر احلركي اإلبداعي.	·
تنظيم محالت توعوية.	·

حب املساجد.	·
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َتْمهيد.

ُف المقصود بكون القرآن الكريم منهج حياة. 1 َأَتَعرَّ

ُل ْرُس اأَلوَّ القرآن الكريم منهج حياةالدَّ

)1( سورة طه: )2-1( 
)٢( سورة السراء : 9

ه  سبحان اللَّ
ثم أعلن إسالمه واتخذ اإلسالم

منهًجا لحياته.

اتخذ القرآن الكريم
منهًجا لك في حياتك.

قال تعالى : ﴿ٺ  ٺ  ٺ 
 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ )٢(

كيف ياعمي؟

- حين سمع آيات من سورة طه،  تأثر الصحابي عمر بن الخطاب -
قال تعالى: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾)١( 
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)1( سورة السراء : 9

َنشاُط )١(:
ُد اآلية الكريمة خلف معلِّمي بصوت جميل. أ - ُأردِّ

قال تعالى :﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ )١(

ب- قرآننا منهج حياة، أكتُب مثاالً لما يأتي : 
1- التشريعات والمعاملت التي أرشدنا إليها : .............................................
م القرآن علقتنا مع والدينا :  ................................................................ 2- نظَّ
م علقتنا مع غير المسلمين  :  ........................................................... 3- نظَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة رضب اأَلْمثلة

يرشدنا إىل
الترشيعات واملعامالت 

الصحيحة.      

ينظم حياتنا
ق لنا السعادة يف وعالقاتنا مع اآلخرين. ُيحقِّ

الدنيا واآلخرة. 
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ق السعادة في الحياة. ٢ أالحُظ أنَّ القرآن الكريم يحقِّ
أ- القرآن الكريم يدعو اإلنسان للتفكير في ذاته وفي الكون من حوله . 

ب- يرشد المؤمن إلى ما يحميه من القلق والكآبة والضيق.

قال تعالى :

قال تعالى :

﴿مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث ﴾)٢(

﴿ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾)١(

)1( سورة الذاريات : 21-20. 
)2( سورة الرعد : 28.
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م عليه الخبائث. جـ- أحلَّ له الطيبات وحرَّ
قال تعالى :

قال تعالى :

﴿  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ ﴾)١(

﴿ٱ  ٻ  ٻ ﴾)٢(

)1( سورة األعراف : 157. 
)2( سورة المائدة : 3.
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َنشاُط )٢(:

م العلوم عن أضرار أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وأكتبها في الفراغ اآلتي:  أ - أسأُل معلِّ
............................................................................................................................................

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

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمَهاَرُة اْلَبْحِث

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

٣ أستنتجُ واجبي نحو القرآن الكريم .

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

وِشفـــاْء ــوٌر  ن فيِه  للَحياِة  ــي  َرّب ماءُقـــْرآُن  السَّ ــَن  ِم نا  َنبِيِّ عــلى  ــُه  الــلَّ ــُه  ــَزَل أْن
وإخــاْء وَعــْدٍل  والَخْيِر  للَحقِّ  َشقاْءبــَدْعــَوٍة  وال  ــداوٌة  َعـ وال  ــرَّ  َش ال  ُظــْلــَم  ال 
وَنماْء ُحبٌّ  فيِه  النَِّقيِّ  كالماِء  وِوقــاْءللنَّْفِس  َيْبقى  ِمْنُه  بِحْفٍظ  ُه  اللَّ صاَنُه  َقْد 

*  أحسُن تالوته بخشوع وتدبرمعانيه.

*  أعمُل به وأطبُقه يف مجيع جوانب حيايت.

* أحرُص عىل حفظه.
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َنشاُط )٣(:

أ -  أتناقُش مع زملئي في الفصل حول آداب تلوة القرآن الكريم، وكيف نحافظ 
على المصاحف في ) مسجد المدرسة - البيت (.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر

ب-  أتذكُر أسماء بعض قّراء القرآن الكريم المشهورين في دولتي الحبيبة الكويت 
وفي الدول اإلسلمية األخرى، وأطلُب مساعدة أسرتي في حلِّ النشاط.

َمْلحوَظٌة ِر َذكُّ َمَهاَرُة التَّ

قّراء نقتدي بهم في وطني الكويت.

قّراء نقتدي بهم من عالمنا اإلسلمي.



 ١٠٦ 

١-القرآن الكريم منهج حياة .
٢-القرآن الكريم سبب للسعادة في الدنيا اآلخرة .

٣- حفظ القرآن الكريم واجب علينا.
٤- حسن تالوة القرآن الكريم والعمل بما جاء به . 

٥- قيمة الدرس  : حب القرآن الكريم
ُة:  أ -........................................................................................ لوكيَّ ٦- َمظاِهُرها السُّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ١٠٧ 

١- امأل الفراغات في العبارة اآلتية :  
أنزل خالق اإلنسان ....................................... ليرشده إلى الحياة الصحيحة التي 
تحقق له ........................................في ......................................................  واآلخرة.

٢-  اختر من المجموعة )أ( ما يناسب المجموعة )ب( بوضع الرقم المناسب بين 
األقواس فيما يأتي : 

املجموعة )ب(املجموعة )أ(م
١
 ٢

                 ٣

القرآن حيمي اإلنسان من 
حفاًظا عىل صحة اإلنسان 

نهتدي للترشيعات واملعامالت عن طريق

)     ( حرم اهلل -تعاىل- اخلبائث. 
)     ( القرآن الكريم. 

)     ( القلق والكآبة والضيق.
)     ( ممكن االستغناء عنه.

ق الغالف؟ ٣- ماذا تفعل إن رأيت في مسجد المدرسة مصحًفا ُممزَّ
....................................................................................................................................

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



 ١٠٨ 

ْرُس الّثاني المعروف باب خير ليالدَّ

دعانا 
خطيب الجمعة 
اليوم إلى حسن 

الحديث مع 
نعم  يا بني اآلخرين.

فالكلمة الطيبة صدقة، وأبواب 
المعروف والخير كثيرة.

حديث الدرس
عن أيب ذر  قال: قال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال َتحِقرنَّ ِمن املْعُروِف َشْيًئا وَلْو أْن تْلَقى 

أَخاَك بِوجٍه َطْلٍق«)١(.

)1( صحيح مسلم كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: استحباب طالقة الوجه عند اللقاء.

ف معنى مفردات الحديث .  1              أتعرَّ

معناها الكلمة 
ال  تستصغرنَّال حتقرنَّ 
اخلري بأنواعهاملعروف

بشوشطلق

َتْمِهيٌد:



)1( سورة المائدة )٢(. ١٠٩ 

َنشاُط )١(:

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

٢             أستنتُج بعًضا من صور المعروف.

ُد الحديث الشريف ترديًدا سليًما  ُأردِّ

قال تعالى :

العبورالرضير عىل مساعدة الصدقةالتعاون
زيارة 

الـمريض

﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  
ی  یی ﴾)١(

صور املعروف



 ١١٠ 

َنشاُط )٢(:
أ-  أتعاوُن مع زمالئي في اختيار الحرف األول من الكلمات المدونة داخل المربع 

وأجمعها ألحصل على كنز من كنوز األحاديث النبوية الشريفة.

الكنز :  قال رسول الله -�- : » .....................................................................................
. » .............................................................................................................................

ون األخضر . ب- ظّلل الكلمات الدالة على المعروف في الجدول السابق باللَّ

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

فضلكرمحمبةسببغضتقوى
خداعألفههدايهجودوديرضب
هديةقسوةدعاءصدقكرهيكذب

3             أتناقُش مَع زملئي حول أثر إسداء المعروف على المجتمع.

نعم، وصور المعروف 
كثيرة وأثرها عظيم، ومنها: 

ما أجمل فعل المعروف 
حتى للحيوانات .

حب الناسأجرعظيم.
بعضهم لبعض.

قوة المجتمع 
وتماسكه.



 ١١١ 

َنشاُط )٣(:

أ- أكتُب مجموعة من النصائح التي تجعل أهل بلدي متحابين .
................................................................................................................................

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

ب-  َأضُع مع زمالئي في المجموعة حلواًل لشخص ينفر الناس منه لسوء تعامله 
مع اآلخرين.

 .......................................................................................................................... -١
 .......................................................................................................................... -٢

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة َحلِّ اْلُمْشِكلِت ؟



 ١١٢ 

١- البشاشة في الوجه من صور المعروف.
٢- ترابط المجتمع وانتشارالمحبة فيه من أثر المعروف.

٣- قيمة الدرس  : ُحبُّ الَمعروف
ُة:  أ -...................................................................................... لوكيَّ ٤- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ِد النَّشيَد )نمَلُ هذا الَكْوَن ُحبًّا وَعطاًء(: ج - َهّيا ُنَردِّ
وَخْيـــر صالِـــٍح  ُكلَّ  للَغْيـــرَنْعَمـــُل  َمْعروُفنــــا  َيْســـبُِقنا 

ـــاْء ـــا وَعط ـــْوَن ُحبًّ ـــذا الَك ـــَلُ هــ ـــَعداْءَنْم ـــَش السُّ ـــَر وَعْي ـــَي األْج لَِنْجنِ



 ١١٣ 

١- أكمل الحديث الشريف .
َتْحِقرنَّ من الَمْعروِف  شيـًئا  النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال  - قـال: قـال لـي   عـن أبـي ذر -
.»..................................................................................................................................

ه نصيحة لمن يلقى أخاه بوجه عابس. ٢- وجِّ

٣- ارسْم خريطة ذهنية تلّخص فيها الدرس .

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

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

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

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



 ١١٤ 

َتْمِهيٌد:

ْرُس الّثالُِث زكاة فطرناالدَّ

أالحظ يا 
والدي العزيز أنك 
في نهاية رمضان 
من كل عام تكيل 

األرز.

زكاة الفطر 
واجبة على كل مسلم، ذكًرا 

كان أو أنثى، حرًّا أو عبًدا.

ماذا تفعل 
يا أبي ؟

نعم يا أحبابي ، فقد فرض 
ه إخراج زكاة الفطر  علينا اللَّ

في آخر رمضان.

روى ابن عمر  : »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَض َزَكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا 
، َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن امُلْسِلِمنَي« )١(  . ِمْن َشعرٍي َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ

)1( صحيح البخاري كتاب: الزكاة: باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.

ف حكم زكاة الفطر ومقدارها. 1             َأتعرَّ

زكاة الفطر 
صاع من غالب قوت البلد.



 ١١٥ 

َنشاُط )١(:

ُد أصناف زكاة الفطر التي أحضرها المعلم، وأشارك زملئي في كيلها بالصاع. أ    -   ُأعدِّ
ب - أكتُب اسم كلِّ صنف من أصناف زكاة الفطر الموجودة في الصور.

َمْلحوَظٌة ر والتَّطبِيق َمهاَرُة التََّذكُّ

إثراء لغوي

 الصاع: 2 كيلو ونصف.

القوت: طعام أهل البلد

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

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

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

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

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



 ١١٦ 

ُد وقت إخراج زكاة الفطر. 2 ُأحدِّ

)1( سنن أبي داود   كتاب: الزكاة    باب: زكاة الفطر

ائِِم ِمَن  - قال: » فرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َزكاَة الِفطِر ُطهَرًة لِلصَّ عن ابن عباس -
َوَمن  َمقُبوَلٌة،  َزَكاٌة  َفِهَي  الِة  الصَّ َقبَل  اَها  أدَّ َمْن  لِلَمَساِكنِي،  َوُطعَمًة  َفِث،  َوالرَّ غِو  اللَّ

َدَقاِت« )١(. الِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبعَد الصَّ أدَّ

في  يــوم  آخــر  شمس  ــروب  غ بعد 
وَمْن   ، العيد  صلة  قبل  ما  إلى  رمضان 
وليست  فهي صدقة  ذلك  بعد  أخرجها 

زكاة الفطر. 

َنشاُط )٢(:
ُأمّيُز الخطأ من الصواب في األفعال اآلتية      :

1- جلس أحمد مع والده إلخراج زكاة الفطر قبل رمضان.
2- ساعد أحمد والده في تحضير زكاة الفطر نصف صاع لكل فرد من أفراد األسرة.

3- اختار أحمد مع والده إخراج زكاة الفطر من قوت البلد  من األرز الطيب.

4- شارك أحمد والده في توزيع زكاة الفطرعلى الفقراء صباًحا قبل صلة العيد.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة إصدار الحكم



 ١١٧ 

٣ أستنتُج من خلل احلديث الشيف السابق فضل زكاة الفطر.

َنشاُط )٣(:
غة العربية : بجملة اسمية وأخرى  أ –  ألصُق صورة تدلُّ على الزكاة وأعبُِّر عنها باللُّ

فعلية.

تطهير للصائم 
من اللغو 
والرفث

تآلف األغنياء 
مع الفقراء

محبة الله 
-تعالى- 

ورضاه

َمْلحوَظٌة ِة َغِويَّ لَقِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ

مجلة اسمية
.......................................................................................

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

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

مجلة فعلية
.......................................................................................

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

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



 ١١٨ 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ْمُت َمَع زمالئي في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

١- زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكًرا كان أو أنثى، حرًّا أو عبًدا .
٢- زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد ، مثل )القمح ، الذرة ، الشعير، التمر، األرز (.

٣-  وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل 
صالة العيد .

٤- زكاة الفطر تطهير للصائم من اللغو والرفث .
٥- قيمة الدرس  : العطاء

ُة:  أ - ....................................................................................... لوكيَّ ٦- َمظاِهُرها السُّ
                                      ب-  .......................................................................................

ِد النَّشيَد )َتْغدو بها َجميلَة األْغصاِن(: ب - َهّيا ُنَردِّ

مــــالِنا ِمـــْن  كاِة واجـــــٌب  الــــــزَّ ْحمـــــــِنَحـــقُّ  الرَّ أواِمـــُر  بــــــــِه  َأْوَصـــْت 
وضـِيــــــا ُســـروٌر  فيــــهــــا  عـــــــــــانيَزكـــــــاُتنا  َفقــــــــيٍر  ُكلَّ  َنْمَنُحـــُه 
ــا ــي َأْوطانِنـ ــبُّ فـــ ــُع الُحـ ــا َيشــيـــ َتْغـــدو بـــهــــــا َجمــيــلــــَة األْغصــــاِنبِهــــ



 ١١٩ 

١- ضع دائرة حول التكملة الصحيحة :
  أ - زكاة الفطر :

 
ب- مقدار زكاة الفطر : 

  
 ج - وقت إخراج زكاة  الفطر: 

أول يوم من رمضان       - العشر األواخر من رمضان      - آخر ليلة من رمضان

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

صاعاننص صاعصاع

مندوب سنة فرض



 ١٢٠ 

ط األصناف الَّتي يجوز فيها زكاة الفطر فيما يلي : ٢- حوِّ

م نصيحة لصديق علمت َأنَّه ال يخرج زكاة الفطر، مبيًنا له فضلها في اإلسالم. ٣-  قدِّ

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

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

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

.......................................................................................................................................
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 ١٢٢ 

ابُِع ْرُس الرَّ هجرة رسولي محمد -^- إلى المدينة المنورةالدَّ
ه انتهينا  الحمد للَّ

ه  من مناسك العمرة، وغًدا إن شاء اللَّ
نتوجه لزيارة مسجد الرسول ^ في 

المدينة المنورة.

أبي عّرفنا على 
هجرة الرسول -^- إلى المدينة 

أثناء رحلتنا إلى المدينة.

َتْمِهيٌد:

ف سبب هجرة الرسول -^- من مكة إلى المدينة . 1 َأتعرَّ

سأروي لكم قصة هجرة
 حبيبنا محمد -^- ونحن

في طريقنا للمدينة.



 ١٢٣ 

اشتد إيذاء كفار مكة 
للمسلمين بعد بيعة العقبة 

الكبرى خوًفا من زيادة عدد 
المسلمين.

خوف الكفار من انتشار 
اإلسالم جعلهم يتفقون كذلك 

على قتل الرسول ^.

نعم، فبعد أن 
أحسوا بالخطر الستقرار 

المسلمين في المدينة ، خافوا 
أن يهاجر الرسول -^- إليهم 

فيصبحوا قوة عظمى.

 لهذا أذن
 الرسول -^-  للمسلمين 

بالهجرة إلى المدينة.



 ١٢٤ 

َنشاُط )١(:

األنفال  سورة  من   )30( اآلية  تفسير  -  أقرُأ 
ف سبب هجرة الرسول -^- من مكة  ألتعرَّ

إلى المدينة، وأكتُبه في الفراغ اآلتي :

قالَ َتعالى :

......................................................................................................................................... سبب الهجرة : 

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

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

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

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

﴿ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   
)١(﴾ rڱں  ں  ڻ  ڻ

)1( سورة األنفال : 30.



 ١٢٥ 

2 أستنتُج حكمة رسولنا الكريم ورجاحة عقله من خالل الخطة التي وضعها للهجرة. 
 فلنتابع خط سير

هجرة الرسول ^.

وما تلك 
الخطة يا أبي؟ شوقتنا 

لهذه الرحلة.

المدينة

مكـــــــــــة

جبل ثور

٢٧ �سفر �سنة ١٤
من البعثة النبوية
١٣ �سبتمبر ٦٢٢ م

- إلى المدينـة، لم يبق في مكة  ه - ًّرا في سبيل اللَّ بعد أن هاجر المسلمون س
- كأبي بكر الصديق وعلي بن  إال الرسول -^- وقليل من الصحابة -
ه -تعالى- للرسول-^- بالهجرة، فوضع  أبي طالب  حتى جاء أمر اللَّ
. ه  خطة إستـراتيجيـــة دلَّت على حكمتـه ورجـاحـة عقلـه متـوكًل على اللَّ



 ١٢٦ 

أواًل  : بدأت خطته -�- باختيار بعض األشخاص:
رفيقه  ليكون   - الصديق( - بكر  )أبا  األمين  الوفي  الصديق  اختار   *

وصاحبه في الهجرة.
النوم في فراشه ليلة   - طلب من الشجاع )علي بن أبي طالب( -  *
المنزل،  في  بوجوده  المشركين  ليوهم  بردائه  يتغطى  وأن  الهجرة، 

ه و لن يصاب بأذى. وطمأنه بأنه بحفظ اللَّ
استأجر دلياًل ماهًرا بطرق الصحراء )عبدالله بن أريقط( ليرشدهم إلى   *

عن  بعيدًا  المدينة  إلى  طريق  أفضل 
أعين المشركين.

بن  )عامر  الذكي  الشاب  من  طلب   *
غنمه  يــرعــى  أن   )- - فهيرة 

خلفهم حتى يخفي أثر مسيرهم. 
بنت  )أسماء  النطاقين  ذات  زودت   *
( الرسول -^- وأباها  أبي بكر 
بالطعام    - - الصديق  بكر  أبا 

والشراب الالزمين لطريق الهجرة .
الرحلة  طريق   -^- الرسول  غيَّر   : ثانًيا 
عكس  مكة  جنوب  إلى  فاتجه  المعتاد، 

طريق المدينة حتى يضلل المشركين.   
ثالًثا : مكث الرسول -^- وصاحبه أبو بكر 
- في غار ثور ثالثة أيام،  الصديق -

ثم خرجا مع الدليل وساروا حتى وصلوا المدينة المنورة 
ه  .  بحفظ اللَّ



 ١٢٧ 

َنشاُط )٢(:
أ -ألّخُص خطة الرسول -^- في الجدول التالي :

دوره يف اهلجرةاالسم
. أبو بكر الصديق 

. عيل بن أيب طالب 
استأجره الرسول -^- دلياًل للطريق .

إخفاء أثر مسري الرسول -^- و صاحبه .
. أسامء بنت أيب بكر الصديق 

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة التَّلِخيص 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

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

ـــُه ـــْد صـاَحَبـ ـــيِّ َق بِ ـــرُة النَّ ـــلْءوِهْجـــ ـــي َب ـــٍة وفــ ـــي َفْرَح ـــُه فـ َصديُق

ـــِه ُحـــبٌّ وإخـــاْءَوْهـــَو أبـــــو َبكــــٍر وِمـــْلُء َقْلبِـــِه للُمْصَطفـــى فـــي اللَّ



 ١٢٨ 

- لرسوله -^- خالل رحلة الهجرة.  ه - ٣  أشيُر إلى مظاهر حفظ اللَّ
قالَ َتعالى :

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  
)١(﴾  Æى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ

)1( سورة التوبة : 40.

ه -تعالى- حبيبنا محمًدا -^- من بداية رحلته حتى وصوله إلى المدينة المنورة بعدة أمور:- حفظ اللَّ
- بصر الكفار الذين حاصروا بيته -^- ليقتلوه، فخرج من بينهم ولم يروه. ه - 	·أعمى اللَّ

 - - هؤالء األعداء من رؤية الرسول -^- وصاحبه - ه - 	··منع اللَّ
وهما في الغار رغم قربهم منهما .

 -^- بالرسول  لحاقه  بعد  مالك(  بن  )سراقة  خطة   - - ه  اللَّ 	··أحبط 
- لينال المكافأة التي وضعها المشركون لمن يمسك بالرسول -^-، فقد  وصاحبه -

كان يسقط هو وفرسه كلما اقترب منهما حتى فرَّ هارًبا.



 ١٢٩ 

ياحبيبنا يا محمد ^.

َنشاُط )٣(:
ه -^- التي عبَّر عنها في الحديث الشريف : أ - أصُف مشاعر رسول اللَّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّعبرِي

ِه، َوَلْوال  ِه إِلى اللَّ ِه، َوَأَحبُّ َأْرِض اللَّ ِه إِنَِّك َلَخْيُر َأْرِض اللَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َواللَّ
َأنِّي ُأْخِرْجُت ِمْنِك ما َخَرْجُت« )١(.

)1( سنن الترمذي: كتاب: المناقب عن رسول ^ . باب: في فضل مكة.

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

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

ب- أصُف مشاعري عندما أسافُر وأبتعُد عن وطني.



 ١٣٠ 

ْمُت َمَع زمالئي في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
١-إيذاء كفار مكة للرسول -^- و املسلمني كان سبًبا هلجرهتم إىل املدينة املنورة.

٢-أحسن الرسول -^- التخطيط للهجرة إىل املدينة املنورة.
- الرسول -^- يف طريق اهلجرة من مكة إىل املدينة املنورة. ٣-حفظ اهلل- 

اَعة ٤- قيمة الدرس  : الطَّ
ُة:  أ  - ............................................................................... لوكيَّ ٥- َمظاِهُرها السُّ
ب- ..............................................................................  



 ١٣١ 

١-  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )✘( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي : 

) - في فراش الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ليلة الهجرة. )    أ  - نام جعفر بن أبي طالب -
)  ( ب - يقع غار ثور في الجهة الشمالية من مكة المكرمة. 
)  ( ج  - هاجرت السيدة خديجة بنت خويلد مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
)  ( - في غار ثور ثالثة أيام .   د  - مكث الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وأبو بكر الصديق -

٢- اكتب دلياًل واحًدا على كل مما يأتي : 
  أ  - خوف كفار مكة من قوة المسلمين في المدينة .

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

- للرسول محمد -ملسو هيلع هللا ىلص- أثناء الهجرة . ه - ب - حفظ اللَّ
...................................................................................................................................

جـ  - حسن إعداد الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وتخطيطه للهجرة .
...................................................................................................................................

٣-  من خالل أحداث هجرة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-، اكتب صفة واحدة أعجبتك في كل من 
: هؤالء الصحابة األخيار

..............................................................................  أ   - أبـي بكـر الصديـق  . 

ب - علي بن أبي طالب  . ..............................................................................

ج - أسماء بنت أبي بكر  . ..............................................................................

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



 ١٣٢ 

ة بناء أول مسجد في المدينة المنورة. ف قصَّ ١  أناقُش سيرة الرسول -^- بعد الهجرة؛ ألتعرَّ

ْرُس الَخاِمس بناء رسويل حممد -^- أول مسجد يف املدينة املنورةالدَّ
َتْمِهيٌد:

نعم يا عبدالله، 
لهذا حرص أهل الكويت 

 الخيرون على بناء المساجد
في شتى الدول.

عندما وصل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- 
في قباء وهي قرية خارج المدينة المنورة،  
مكث فيها أربعة أيام وبنى فيها مع صحابته 

أول مسجد في اإلسالم.

نحن المسلمين 
نعرف قيمة المساجد 

 - ه - فهي بيوت اللَّ
وأحب األماكن إليه، فمن 

بنى مسجًدا نال األجر 
. ه  العظيم من اللَّ



 ١٣٣ 

مسجد قباء )حديًثا(مسجد قباء )قديًما(

)1( الرحيق المختوم - صفي الرحمن المباركفوري - ج1، صفحة 143. بتصرف.

نعم يا أبنائي: بعدها انتقل الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- إلى المدينة المنورة، وهناك تسابق أهلها إلى أخذ 
حبل ناقته لينزل الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ضيًفا عندهم، فطلب منهم الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- أن يتركوها تمشي 
- حتى بركت في أرض يملكها غالمان يتيمان، فاشتراها الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- منهما،  ه - بأمر اللَّ
وطلب من المؤمنين بناء المسجد النبوي  فيها، وكان مسجًدا بسيًطا مبنًيا من اللبن )الطابوق( 

والطين، وسقفه من جريد النخيل...، وقد شاركهم النبيُّ -�- في عملية البناء )١(.

إذن تم بناء
مسجد قباء قبل 
المسجد النبوي.



 ١٣٤ 

َأستمُع لقّصة بناء المسجد النبوي؛ ألستخلص أهمَّ الدروس و العبر :

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

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

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

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

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة االستامع وااْلْستِْنتاِج
َنشاُط )١(:

2  أكتشُف عظم المسجد النبوي ومكانته من األحاديث النبوية الشريفة.

المسجد النبوي )حديًثا(المسجد النبوي )قديًما(



 ١٣٥ 

ما أعظم مسجد 
الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ألن :

)1( مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة   رقم الحديث: 7312.
)2( صحيح مسلم كتاب: الحج باب: فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة.

)3( صحيح البخاري كتاب : فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة. باب: فضل ما بين القبر والمنبر.

هذا المسجد أحد ثالثة مساجد اختصها الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- بجواز السفر لزيارتها.* 
إلى  َمساِجد،  َثالَثِة  إِلى  إاِلَّ  َحاُل  الرِّ ُتَشدُّ  »ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  ه  اللَّ رسول  قال 

الَمْسِجِد الَحراِم ، َوَمْسِجِدي َهَذا ، َوالَمْسِجِد اأَلْقَصى «)١( . 

المساحة التي بين بيت الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ومنبره روضة من رياض الجنة.* 
قال -ملسو هيلع هللا ىلص-: » ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة « )٣(.

الصالة فيه أفضل من ألف صالة في أي مسجد غيره ، ما عدا المسجد * 
الحرام بمكة المكرمة.

قال -�-: » َصالٌة في َمْسِجدي َهذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصالٍة ِفيَما ِسواُه 
إاِلَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم « )٢( . 



 ١٣٦ 

منا أكتُب تحت الصور أسماء المساجد. أ - بعد قراءة اآلية وترديدها خلف معلِّ

َنشاُط )٢(:

قالَ َتعالى :

)1( سورة النور : 36.

)٢(﴾âمئ ىئ يئ  جب  حب  خب   مب ىب يب  جت  حت خت مت ىت﴿

َمْلحوَظٌة ْبِط َمهاَرُة الرَّ



 ١٣٧ 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

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

ــٌد ـ ــا ُمَحمَّ نــ ــا َنبِيُّ ــاَم بِهــــ ـــماْءقـــــ فـــــــي أْرِضنــــا ُثـــمَّ ُعروٌج للسَّ

بِـــيِّ َقـــْد صاَحَبـــُه ـــلْءوِهْجـــرُة النَّ ـــي َب ـــٍة وفــ ـــي َفْرَح ـــُه فـ َصديُق

ـــِه ُحـــبٌّ وإخـــاْءَوْهـــَو أبـــــو َبكــــٍر وِمـــْلُء َقْلبِـــِه للُمْصَطفـــى فـــي اللَّ

ْمُت َمَع زمالئي في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
١-  حرص الرسول -^- عىل بناء املسجد عند وصوله املدينة للمرة األوىل داللة 

عىل أمهية املساجد .
٢- للمسجد النبوي شأن عظيم لدى املسلمني .

٣- قيمة الدرس : حبُّ املسجد النبوي
ُة :   أ - ............................................................................... لوكيَّ ٤- َمظاِهُرها السُّ
ب- ..............................................................................  



 ١٣٨ 

١- ماذا نتعلم من كل موقف مما يأتي ؟
  أ  - كان بناء مسجد الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- بسيًطا .

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

ب - مشاركة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- في بناء المسجد مع أصحابه .
...................................................................................................................................

 ج - حرص الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- على دفع ثمن أرض المسجد للغالمين اليتيمين .
...................................................................................................................................

  د  - حرص الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- على بناء المسجد فور وصوله للمدينة المنورة .
...................................................................................................................................

٢- أكمل ما يأتي :
    أ - العمل مع الجماعة يوفر ........................ ويزيد ............................. بين المسلمين.
ب- المساجد التي يجوز شد الرحال إليها هي ...............و ................و ..................

٣- اكتب اثنين من فضائل المسجد النبوي الشريف .
............................................................ l      ..........................................................      l              

٤- اكتب حديًثا شريًفا ُيبيِّن فضل المسجد النبوي الشريف. 
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



 ١٣٩ 



 ١٤٠ 

َتْمِهيٌد:

ْرُس الّسادُس ر بيت اهلل تعاىلالدَّ أعمِّ

ُف معنى عمارة المساجد. ١  أتعرَّ

ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ں  ں  ڻ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڱ          ﴿
)١(﴾ ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

 )1( سورة التوبة : 18 .

ه- وقام  مات جدي-رحمه اللَّ
أبي ببناء مسجد له في أفريقيا وبجانبه 

ه -تعالى- ذلك  بئر ماء، جعل اللَّ
صدقة جارية له.

ه تعالى  أثاب اللَّ
َمْن بنى وعّمر بيًتا من 

ه تعالى . بيوت اللَّ

قالَ َتعالى :

مسجد المدرسة



 ١٤١ 

 أتدرون يا أبنائي أن
 عمارة المسجد تعني بناءه

وتنظيفه والعبادة فيه.

أول عمل قام به النبي -�- بعد الهجرة إلى المدينة بناء المسجد، وأفضل المساجد التي 
ه �: »ال تشد  يسافر إليها المؤمنون لينالوا ثواب الصلة فيها ثلثة مساجد، قال رسول اللَّ

الرحال إاّل إلى ثلثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد األقصى ومسجدي هذا«.)١(

 )1( صحيح ابن حبان   كتاب: الصالة   باب: المساجد.



 ١٤٢ 

َنشاُط )1(:

أ- أصُل بين المسجد وموقعه.

المدينة المنورة

مكة المكرمة

مدينة القدس

َمْلحوَظٌة ْبِط  َمَهاَرُة الرَّ



 ١٤٣ 

ب- أتناقُش مع زملئي في المجموعة إلكمال العبارات اآلتية.

     - أكبر مسجد في الكويت اسمه:   .....................................................................

 

     - ومن أشهر من أمَّ المصلين فيه :

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

     - ومن أشهر من أمَّ المصلين في الحرم المكي : 

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

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة الّتذُكِر 



 ١٤٤ 

من مظاهر عمارة 
المساجد:

َنشاُط )2(:

عمـارة  مظاهـر  مـن  مظهـًرا  الّسابـق  الشـريـف  الحـديـث  مـن  َأستنتـُج    أ  - 
المسجـد .....................................

بإشراف  المدرسة  مسجد  بتعمير  للمساهمة  الفصل  في  زملئي  مع  َأتناقُش  ب - 
معلِّمي في فرصة الصلة .

 بناء المسجد
وفرشه.

االهتمام
بنظافة المسجد 

والعناية به.

إحياء
املسجد بالصلة 

والدعوة إلى
الله تعالى فيه.

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

ه  اللَّ رسول  ففقدها  المسجد،  تقم*  كانت  سوداء  إمراًة  َأنَّ   -‹- هريرة  أبي  عن 
َفَأَتى َقْبَرها  -�- فسأل عنها بعد أيام فقيل له : إنها ماتت ، قال : » َفَهلَّ    آَذْنُتُمونِي ، 

ى َعَلْيها« .)1( َفَصلَّ

ُد بعًضا من مظاهر عمارة المساجد. 2  ُأعدِّ

*   تقم : تنظف
 )1( سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب: ماجاء في الصالة على القبر .



 ١٤٥ 

 )1( شعب اإليمان باب: فضل المشي إلى المساجد - ج 4 - ص 378 .

ُر  وما ثواُب َمْن ُيَعمِّ
المساجَد يا أبي؟

سأحرُص على تعمير هذا 
المسجد إذا انتهى بناؤه بتوفير 
المناديل الورقية، وأصّلي فيه 

ه تعالى. كل صالة بإذن اللَّ

٣  َأستنتُج بعًضا من أجر وثواب ُعّماِر المساجد .

ه إنك ستكون من ُعّمار المساجد  أحسنت يا عبداللَّ
ه -تعالى- كما جاء في قوله -�- :  الذين يكرمهم اللَّ
ِه ِفي اأَلْرِض ، َوإِنَُّه َلَحقٌّ َعَلى  » إِنَّ اْلَمَساِجَد ُبُيوُت اللَّ

ِه أَْن ُيْكِرَم َمْن َزاَرُه فيها« )1( اللَّ



 ١٤٦ 

)1( السلسلة الصحيحة - باب: أول الكتاب. ج 6 - ص 231 .
)2( سنن ابن ماجه   كتاب: المساجد والجماعات   باب: من بنى لله مسجًدا .

)3(  صحيح مسلم كتاب: المساجد ومواضع الصالة باب: المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات.

أ- الجوار المبارك.

ُه له بيًتا في الجنة. ب- يبني اللَّ

ج - كفارة الخطايا بكثرة الخطا.

ه لينادي يوم القيامة : أين جيراني؟   عن أنس - › - قال: قال رسول الله - � -: ) إنَّ اللَّ
أين جيراني؟ فتقول الملئكة : ربنا وَمْن ينبغي أن يجاورك ؟ فيقول : أين ُعّمار المساجد(. )1(

ِه َكَمْفَحِص َقَطاٍة  عن جابر بن عبدالله أن رسول الله -�- قال: َمْن َبَنى َمْسِجًدا لِلَّ
ِة. )2( ُه َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ َأْو َأْصَغَر ، َبَنى اللَّ

ر في بيتِه، ثمَّ مشى إلى بيٍت  عن أبي هريرة - › - أنَّ النَّبيَّ - � - قال : )َمْن تطهَّ
ه، كانت خطوتاه إحداهما تحطُّ خطيئًة  ه ليقضَي فريضة من فرائض اللَّ من بيوت اللَّ

واألخرى ترفُع درجًة(. )3(
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َنشاُط )3(:

أصُف شعوري كلما دخلت مسجدًا.   أ - 
 ......................................................................................................................................

أنا مسلم أحرُص على أن أكوَن من ُعّماِر المساجِد ، فإذا رأيُت المسجَد  ب- 
غير نظيف فإني ........................................................................................................
....................................................................................................................................

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْلَبْحِث

ه في األرض.  1-أحبُّ المساجد بيوت اللَّ

2- أعّمُر بيت الله -تعالى- بالصلة فيه والدعوة إلى الله تعالى .

3-أحبُّ بيت الله -تعالى- وأدخُله بطمأنينة. 

4-  قيمة  الدرس  :  حبُّ  المساجد.

ُة:   أ  - ........................................................................................ لوكيَّ ٥- َمظاِهُرها السُّ

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

ْمُت َمَع زمالئي في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1- أجب  عما يأتي :
ه تعالى؟   أ  -  لَِم ُسّمي المسجد ببيت اللَّ

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

 ب- أّي مساجد األرض أحبُّ إليك ؟ وما السبب؟
....................................................................................................................................

ي فيه صلة الجمعة ؟  ج - ما اسم المسجد الذي تصلِّ
....................................................................................................................................

  د  -  ما المناسبة التي تحبُّ أن تشارك فيها بالمسجد ؟ 
....................................................................................................................................

هـ - عّبر عن أهمية مسجدك في حياتك في سطرين .
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................

ه كلمة ألخيك األصغر تحثه فيها على المشاركة في تعمير المسجد بالخير.   و - وجِّ

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:



 ١٤٩ 

2- وّجه كلمة مناسبة ألصحاب الصور اآلتية :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................
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١-  عن أيب ذر -›- قال: قال يل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- : » ال َتحِقرنَّ من ....................................  
شيًئا ولو أن تلقى أخاك .........................................     .......................................  « .

- : » أنَّ رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- فرض  .........................  الفطر   ٢-  روى ابن عمر -
..................   ................... متر أو صاًعا من .......................، عىل كل ......................

أو  ..................... ،   ..................  أو ...................  من املسلمني « .

 أ -   صل اسم الشخصية يف املجموعة )أ( بام يدل عىل دوره يف اهلجرة
من املجموعة )ب(.

)ب( دوره يف اهلجرة )أ( االسم
استأجره الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- دلياًل للطريق.أبو بكر الصديق ›.

رفيق الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-  يف اهلجرة.عيل بن أيب طالب ›.
نام يف فراش النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-  ليلة اهلجرة.عامر بن فهرية ›.

حاول  اللحاق بالرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وصاحبه › عبداهلل بن أريقط.
إلمساكهم لينال املكافأة التي وضعها املرشكون. 

. رعى الغنم لُيخفي أثر مسري الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه.أسامء بنت أيب بكر الصديق 

تزويد الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وأيب بكر الصديق › رساقة بن مالك.
بالطعام والرشاب الالزمني لطريق اهلجرة.

اِبَعة ُم َمْعلوماتي ِلْلوْحَدِة الرَّ اأَقيِّ

ه في إكمال األحاديث الشريفة اآلتية: أّواًل: ساعد عبداللَّ

ثانًيا: أجب عن األسئلة اآلتية :



١٥١ )١( سورة االرساء: آية )٩(.        )٢( سورة الرعد: آية ٢٨.      )٣( سورة األعراف: آية ١٥٧.     )٤( سورة التوبة: آية )١٨(

ب-  صل كل شاهد يف املجموعة ) أ ( بداللته يف  املجموعة )ب(.
بأ 

قــال تعــاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
)١(   ﴾ ٿ  ٿ   ٿ  

ـــة  عـــامرة املســـجد  بذكـــر اهلل وإقام
الصـــالة.

يب    ىب   ﴿مب   تعــاىل:  قــال 
جث   يت  ىت   ختمت   حت  جت  

ىثيث﴾)٢( مث  

حبُّ الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-  لمكة.

قــال تعــاىل: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ   ژ﴾)٣(

القرآن الكريم منهج حياة.

ــِك  إِنَّ ــِه  »َواللَّ  : ملسو هيلع هللا ىلص  الرســول  قــال 
َأْرِض  َوَأَحــبُّ  ــِه،  اللَّ َأْرض  َلَخْيـــُر 
ــِه، َوَلــْواَل َأنِّــي ُأْخِرْجــُت  ــِه إَِلــى اللَّ اللَّ

ِمْنــِك َمــا َخَرْجــُت «  

حـــرم اهلل عـــىل اإلنســـان مـــا يـــرضه  
ـــه مـــا يفيـــده. وأحـــل ل

ڱ   ڱ   ڳ    ﴿  : تعــاىل  قــال 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  

ۓۓ﴾)٤( ے   ے 

القرآن  طمأنينة .
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من أسباب هجرة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- من مكة إىل املدينة  أن الكفار :  -١
- صاحلوا  أهل املدينة.

- اشتد إيذاؤهم للمسلمني بعد بيعة العقبة الكربى.
- صاحلوا املسلمني .

معنى كلمة )وجه طلق( :  -٢
- البشوش.
- العبوس.

- القايس.
يطلق معنى املعروف عىل  :  -٣

- املال. 
- جتنب اخلري. 

- فعل اخلري بأنواعه.

د  المكمل الصحيح للعبارات  ثالًثا: حدِّ
اآلتية بوضع خط تحتها :
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بأ
- قبل صالة العيد.١- من أثر  فعل اخلري عىل املجتمع  :

اللغــو ٢- وقت إخراج زكاة الفطر : مــن  للصائــم  تطهــري   -
. فــث لر ا و

 - األلفة وحب الناس.٣-فضل زكاة الفطر :

 رابًعا: صل عبارات المجموعة ) أ (
 بما يناسبها من  المجموعة )ب(.
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ـــن  واجبنــا  مــه « َبـيِّ ــم القــرآن وعلَّ ١-  مــن قــول رســول اهلل �: »خريكــم َمــْن تعلَّ
نحــو القــرآن الكريــم  .

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

اكتب  املعروف الذي تدلُّ  عليه  الّصور اآلتية :  -٢

خامًسا: أجب عن األسئلة اآلتية :

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

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

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

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

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

.......................................
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٣- اكتب أثًرا من آثار فعل اخلري عىل املجتمع .

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

٤- ما أسباب هجرة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- من مكة إىل املدينة ؟
..................................................................................................................................

٥- ما منزلة ومكانة املسجد النبوي ؟
...........................................................        .................................................................

٦- ما  ثواب عّمار املساجد ؟
  ................................    ..............................    ..............................    .............................

٧- علّل ما يأيت : 
  أ  -   موقف كفار مكة من هجرة الرسول -�- وخروجه من مكة .

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

ب - نجاح النبي -�- يف هجرته من مكة إىل املدينة.
.................................................................................................................................

جـ  - اختيار الرسول -�- طريًقا خمالًفا لطريق اهلجرة إىل املدينة.
.................................................................................................................................
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ــجد  ــاجد، املس ــة مس ــاُل إالَّ إىل ثالث ح ــدُّ الرِّ ــول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- : » ال تش ــال رس ١-  ق
ــذا «. ــجدي ه ــى، ومس ــجد األق ــرام، واملس احل
  ] ......................................................................... [  

٢-  قــال رســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- : » صــالة يف مســجدي هــذا خــري مــن ألــف صــالة فيــام 
ســواه إالَّ املســجد احلــرام «.

  ] ......................................................................... [  
٣- قال رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- :  » ما بني بيتي و منربي روضة من رياض اجلنة «.

  ] ......................................................................... [  

 سادًسا: استنتج فضائل المسجد النبوي ومكانته
من خلل  األحاديث النبوية الشريفة:
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- للرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-  يف اهلجرة . ] ................................ [   مرافقة أيب بكر-  - ١
ــد  ــر وهتدي ــم خط ــي -ملسو هيلع هللا ىلص- رغ ــراش النب - يف ف ــب - ــن أيب طال ــيل ب ــوم ع  ٢-  ن

] ................................................... الكفــار بالقتــل  يف ليلــة اهلجــرة.] 
ــن  ــًدا عــن أعي ــة بعي ــى المدين ــق إل ــى أفضــل طري ــن أريقــط  إل ــه ب ٣-  إرشــاد عبدالل

  ]  ...................................................  [ المشــركين. 
- الغنــم حتــى خيفــي أثــر مســري الرســول وأيب بكــر - ٤-  رعــى عامــر بــن فهــرية -

- رغــم خطــر الكفــار. ] ................................................... [ 
٥-  قيــام ذات النطاقــني أســامء بنــت أيب بكــر بتأمني الطعــام والرشاب للرســول-ملسو هيلع هللا ىلص- 

وأبيها أثنــاء اهلجــرة.] ................................................... [
٦-  غّيــر الرســول -ملسو هيلع هللا ىلص- طريــق الرحلــة فاتَّجــه إىل جنــوب مكــة عكــس طريــق املدينة 

ــل كفــار مكــة .] ................................................... [ حتــى ُيضلِّ
ــم اخلــروج  مــع  ــام ، ث ــة أي ــه ثالث ــور واملكــث في ــار الرســول -ملسو هيلع هللا ىلص-  لغــار ث ٧ -  اختي
الدليــل والســري حتــى الوصــول إىل املدينــة.] ................................................... [

 سابًعا: اكتب برأيك الصفة المناسبة لكل
موقف من المواقف اآلتية :
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١-  قــال تعــاىل : ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     
ی  ی  یی ﴾               ] ............................................ [

٢-  روى ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام : » أن رســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- فــرض زكاة الفطــر 
ــن  ــى م ــر أو أنث ــد ذك ــر، أو عب ــىل كل ح ــعري ع ــن ش ــا م ــر، أو صاًع ــن مت ــا م صاًع

] ................................................................. [ املسلمني «. 

٣-  قــال تعــاىل  : ﴿ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    
] ................................................................. [  ﴾ â  ىت

ثامًنا: استخرج القيمة المناسبة من خلل 
النصوص الشرعية اآلتية :
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١- َمْن أخرج الزكاة من قوت البلد بعد صـالة العيد فهي: ...................................

٢- زكاة الفطر تطهري للصائم من  ...........................................................................

٣-  اشــتد إيــذاء الكفــار للمســلمني بعــد بيعــة أهــل املدينــة للرســول -�- بيعــة                                      
 .................................

٤-  أول مسجد يف املدينة املنورة  بناه الرسول -�- هو مسجد ...............................

٥-  لُِعّمار املساجد الثواب العظيم مثل : ..........................   و .....................................

تاسًعا: أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها  
من كلمات :
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١- جلس أمحد مع والده إلخراج زكاة الفطر قبل دخول  رمضان.
]  ..........................................................  [

٢- ساعد أمحد والده يف تقدير زكاة الفطر بصاعني لكل فرد من أفراد األرسة.    
]  ..........................................................  [

٣- اختار أمحد مع والده إخراج  زكاة الفطر من املالبس اجلديدة.
]  ..........................................................  [

- يف فراش الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ليلة اهلجرة . ٤- نام جعفر بن أيب طالب -
]  ..........................................................  [

- مع  رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- إىل املدينة. ٥- هاجر عثامن بن عفان -
]  ..........................................................  [

٦- مكث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه يف غار ثور  أسبوًعا.
]  ..........................................................  [

٧- أول ما حرص عليه الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- عند وصوله املدينة هو بناء بيته  ليجتمع باملسلمني.
]  ..........................................................  [        

عاشًرا :  صّحح  ما تحته خط:  
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ــه -ملسو هيلع هللا ىلص-  ــل ناقت ــة عــىل أخــذ حب ــة املنــورة تســابق الصحاب وعندمــا توســط املدين  )    (
ــا عندهــم. ــزل ضيًف لين

- حتــى بركــت  )    (  فطلــب منهــم الرســول -ملسو هيلع هللا ىلص- أن يرتكوهــا متــي بأمــر اهلل -
يف أرض يملكهــا غالمــان يتيــامن .

ثم طلب الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- من املؤمنني بناء مسجد يف هذا املكان .  )    (

وشارك الرسول -�- أصحابه يف بنائه بيديه الرشيفتني .   )    (

وصل الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- إىل املدينة .   )    (

حادي عشر: رتب أحداث وصول
الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- إلى المدينة المنورة:
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 )  ( ١- البشاشة يف الوجه  من صور املعروف .      
 )  ( ٢-زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم ومسلمة .     
 )  ( ٣-زكاة الفطر صاع ونصف من غالب قوت البلد .    
 )  ( ٤-وقت إخراج زكاة الفطر يكون بعد غروب شمس آخر يوم يف رمضان. 
)  ( ٥- اشتد إيذاء الكفار للمسلمني بعد بيعة العقبة الكربى .   
)  ( - مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .     ٦- هاجرت السيدة عائشة -
)  ( ٧- مكث الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وأبوبكر الصديق -›- يف غار حراء ثالثة أيام. 
)  ( ٨- مسجد قباء هو املسجد النبوي .       

ثاني عشر: ضع علمة )ü( أمام العبارة الصحيحة 
وعلمة ) û( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي .

١٦٢



١٦٣

١-  اإلتقان يف علوم القرآن - جالل الدين السيوطي- دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - ١٤١١ - لبنان.
٢- األطلس التارخيي لسرية النبي � - سامي بن عبداهلل بن أمحد املغلوث.

٣- إحياء علوم الدين - أيب حامد الغزايل - دار إحياء الرتاث - الطبعة األوىل - ٢٠٠٢ - لبنان . 
٤- األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار - اإلمام النووي - املكتبة الثقافية ١٩٨٣٠ بريوت.

٥- إعانة املستفيد رشح كتاب التوحيد- صالح الفوزان - مؤسسة الرسالة.
٦- املدخل لدراسة القرآن الكريم - الشيخ حممد أبو شهبه - األمانة العامة لألوقاف / الكويت .

٧- الوحي ودالالته يف القرآن  الكريم - د.ستار جرب محود األعرجي - دار الكتب العلمية.
٨- أصول املنهج اإلسالمي - عبدا لرمحن العبيد - الذخائر ١٤١٤هـ الدمام. 

٩-   أطفالنا ) خطة عملية للرتبية اجلاملية ( عبد اهلل حممد عبد املعطي - دار التوزيع والنرش اإلسالمية - الطبعة 
الثالثة - ٢٠٠٠ م - مرص. 

١٠-  اإلعجاز الطبي يف القرآن الكريم - د. سيد اجلمييل - دار مكتبة اهلالل - الطبعة الثالثة ١٩٨٧ بريوت.
١١- إسالمنا - ) سيد سابق (.

١٢- أيرس التفاسري - أبو بكر اجلزائري - الطبعة األوىل - ١٩٩٣ م - املدينة املنورة .
اخلامسة الطبعة   - اإلسالمية  والتوزيع  النرش  دار   - يس  نعيم  حممد   - وأركانه  حقيقته،   ١٣-  اإليامن، 

٢٠٠٠ م - األردن .
١٤- اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر - أبو األعىل املودودي.

١٥- البحر املحيط - أبو حيان األندليس - دار الكتب العلمية - الطبعة األوىل - ١٩٩٣ - لبنان .
١٦- البداية والنهاية - ابن كثري الدمشقي - دار الكتب العلمية - لبنان .

١٧- الربهان يف علوم القرآن - حممد بن عبد اهلل الزركي - دار املعرفة - ١٣٩١هـ لبنان.
١٨-  تبسيط العقائد اإلسالمية - حسن أيوب - دار النرش والتوزيع - الطبعة السادسة - ١٩٩٤ - مرص .

١٩- حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد - إبراهيم الباجوري - املعاهد األزهرية - ١٩٧٢ م - مرص.

المراجع



 ١٦٤ 

٢٠- حتفة األحوذي - رشح سنن الرتمذي - حممدعبد الرمحن املباركفوري . دار الكتب العلمية - لبنان.
٢١-  تدريس الرتبية اإلسالمية للمبتدئني - مصطفى إسامعيل موسى - دار الكتاب اجلامعي - الطبعة الثانية 

- ٢٠٠٢ - اإلمارات.
٢٢- تربية الناشئ املسلم - د. عيل عبد احلليم حممود - ١٩٩٤ - القاهرة.

٢٣- الرتغيب والرتهيب - اإلمام املنذري
٢٤- تصميم التدريس - د. حسن حسني زيتون - عامل الفكر - الطبعة الثانية - ٢٠٠١ .

٢٥- التعريفات - عيل بن حممد اجلرجاين - دار الريان للرتاث - ١٩٨٢ - مرص .
٢٦-  التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية - حسن حسني زيتون وكامل عبد احلميد زيتون - عامل 

الكتب - الطبعة األوىل - ٢٠٠٢ م - مرص .
٢٧- تفسري ابن كثري - احلافظ عيل بن كثري  - دار األندلس - الطبعة األوىل - ١٩٦٦ م - لبنان .

٢٨- تفسري القرطبي - حممد بن أمحد القرطبي - دار الكتب العلمية - الطبعة األوىل - ١٤١٣ - لبنان .
٢٩- تفسري السعدي - عبدالرمحن السعدي.

٣٠- هتذيب سرية ابن هشام - عبد السالم هارون - دار إحياء الرتاث العريب - الطبعة األوىل - لبنان.
٣١-  جامع العلوم واحلكم - ابن رجب احلنبيل - دار السالم للطباعة والنرش - الطبعة األوىل - ١٩٩٨م - 

مرص .
٣٢- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري- ابن عرفة الدسوقي. 

٣٣- خلق املسلم - ) الغزايل (.
٣٤- رؤية تربوية - نسيبة املطوع - ٢٠٠٢ م حممد الغزايل -  الكويت.

٣٥-  الرحيق املختوم - صفي الرمحن املباركفوري - دار الوفاء للطباعة - الطبعة الثانية - ٢٠٠٠م - مرص.
٣٦-  الرسل والرساالت - د. عمر سليامن األشقر - دار النفائس - الطبعة احلادية عرشة - ٢٠٠١ م - األردن.

٣٧- روح اإلسالم / عفيف طبارة.



 ١٦٥ 

٣٨-  الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم - عبد الفتاح أيد غدة - مكتبة املطبوعات اإلسالمية - الطبعة السابعة 
. ٢٠٠٣ -

٣٩- رياض الصاحلني - حييى بن رشف النووي - مؤسسة الرسالة - الطبعة التاسعة عرشة - لبنان.
 ١٤١٠ - - الطبعة الرابعة عرشة  - مؤسسة الرسالة  - ابن قيم اجلوزية  ٤٠-  زاد املعاد يف هدي خري العباد 

هـ - لبنان .
٤١- زاد املعلم الناجح - ثامر بدير اخلويل - دار النهضة العربية - ٢٠٠٣ .

٤٢-سنن ابن ماجة - اإلمام حممد بن يزيد بن ماجة - دار إحياء الكتب العربية - الطبعة األوىل - ١٩٣٥م - مرص.
٤٣- سنن أيب داود - سليامن بن األشعث السجستاين - دار احلديث - سوريا .

٤٤- سنن البيهقي - أمحد بن احلسن البيهقي - دار الباز - مكة .
٤٥- سنن الرتمذي - اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي - مصطفى البايب احللبي - الطبعة األوىل ١٩٨٣ م .

األوىل  الطبعة   - النظامية  املعارف  دائرة  جملس   - البيهقي   بكر  أبو  احلافظ  اإلمام   - الكربى  ٤٦-  السنن 
١٣٤٤هـ - حيدر آباد -اهلند .

٤٧-  سنن النسائي - أمحد بن شعيب النسائي - مكتب املطبوعات اإلسالمية - الطبعة الثانية - ١٤٠٦هـ - 
سوريا.

٤٨- الطرباين - صحيح اجلامع ا لصغري - نارص الدين األلباين
٤٩- سري أعالم النبالء - اإلمام الذهبي - مؤسسة الرسالة - الطبعة األوىل - بريوت .

٥٠- السرية النبوية - ابن هشام - دار املعرفة - الطبعة األوىل - لبنان .
٥١- السرية النبوية الصحيحة - د. أكرم ضياء العمري - مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة .

للبحوث  فيصل  امللك  أمحد - مركز  اهلل  د. مهدي رزق  األصلية -  املصادر  النبوية يف ضوء  ٥٢-  السرية 
والدراسات اإلسالمية  ١٩٩٢م. 

٥٣- الشامل يف تدريب املعلمني - دار الوراق - دار املؤلف - الرياض - بريوت.



 ١٦٦ 

٥٤-  رشح العقيدة الطحاوية - ابن أيب العز احلنفي - املكتب اإلسالمي - الطبعة التاسعة - ١٩٨٨ م - لبنان.

٥٥- صحيح البخاري - اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري - دار القلم - الطبعة األوىل - ١٩٨٧ م - لبنان.
٥٦- صحيح مسلم - اإلمام مسلم بن احلجاج - دار إحياء الرتاث العريب - لبنان.

٥٧- صحيح ابن حبان - اإلمام بن حبان
٥٨- صفوة التفاسري - حممد عيل الصابوين - مؤسسة مناهل العرفان - الطبعة األوىل - ١٩٨٦ م سوريا.

٥٩- العبادة يف اإلسالم  - يوسف القرضاوي. 
٦٠- طرق التدريس العامة - د . احلرصي - د. العنيزي - مكتبة الفالح - الطبعة األوىل - ٢٠٠٠ الكويت.

٦١- طرق التدريس العامة وتدريس اللغة العربية - د. الرشيدي - د . يونس. مكتبة الفالح - الطبعة األوىل -
          ١٩٩٩ الكويت.

٦٢- العقائد اإلسالمية - السيد سابق - دار الكتاب العريب - ١٩٨٥ م - لبنان.
٦٣- العقيدة اإلسالمية وأسسها - عبد الرمحن حبنكة - دار القلم للرتاث - الطبعة الثانية - ١٩٨٨م - مرص.

٦٤- عقيدة املسلم حممد الغزايل - دار الكتب احلديثة - مرص.
٦٥- علم النفس الرتبوي - رجاء أبو عالم - دار القلم - الطبعة الثانية ١٩٨٢ - الكويت .

٦٦- فتح الباري - رشح صحيح البخاري - احلافظ ابن حجر العسقالين - دار الريان للرتاث - الطبعة 
          الثانية - ١٩٨٨ م - مرص .

٦٧- قصص األنبياء - ابن كثري  - دار الكتاب احلديث - ١٩٨٩ م - الكويت .
٦٨- قصص األنبياء - عبد الوهاب النجار - دار إحياء الرتاث العريب - الطبعة الثالثة - لبنان .

٦٩- فقه العبادات عىل املذهب املالكي - كوكب عبيد - مطبعة اإلنشاء - الطبعة األوىل - ١٩٨٦م.
٧٠- فقه العبادات - سعاد زرزور - مطبعة الصباح - ١٩٨٦ م - روما .

٧١-  القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية - حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي - الدار النموذجية ، 
املكتبة العرصية - ٢٠٠٢ م - لبنان  . 



 ١٦٧ 

٧٢- يف ظالل القرآن - سيد قطب - دار الرشوق - الطبعة العارشة - ١٩٨٢ م - لبنان .
٧٣- الكون واإلعجاز العلمي - منصور حممد حسب النبي - دار الفكر العريب - الطبعة الثانية - ١٩٩١م - مرص.

٧٤- الكواكب الدرية يف فقه املالكية - حممد مجعة عبد اهلل - دار املدار اإلسالمي - ٢٠٠٢ م - لبنان.
٧٥-  كيف تكون مدرسًا فاعاًل ؟  - ميسون يونس عبداهلل - دار الكتاب اجلامعي - اإلمارات.

٧٦- مباحث يف علوم القرآن - الشيخ مناع القطان.
٧٧- جمموعات فجر اهلدي واإليامن - من هدي الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- يف الرتبية - دار القلم العريب - حلب 

٧٨- خمتار األحاديث النبوية - السيد أمحد اهلاشمي - دار الفكر - بريوت.
٧٩- خمترص السرية النبوية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - ١٩٩٨ م - الكويت.

٨٠- خمترص الفقه اإلسالمي -  حممد بن إبراهيم التوجيري - بيت األفكار الدولية - ٢٠٠٢ م - الرياض .
٨١- املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي - جمموعة من املسترشقني - مكتبة بريل - ١٩٣٦ م - ليدن . 

٨٢- املعجم املفهرس أللفاظ القرآن - حممد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الرتاث - ١٩٤٥ م - لبنان .
٨٣- املستدرك عىل الصحيحني - احلاكم النيسابوري - دار الكتب العلمية - الطبعة األوىل - ١٤١٦ بريوت.

٨٤- مسند اإلمام أمحد - اإلمام أمحد بن حنبل - دار إحياء الرتاث العريب - الطبعة األوىل - ١٩٩١م - لبنان.
٨٥-  مناهل العرفان يف علوم القرآن - حممد عبد العظيم الزرقاين - إحياء الكتاب العريب - الطبعة األوىل - مرص.
٨٦- املناهج الرتبوية يف أرس األنبياء - عليهم السالم - اللجنة االستشارية العليا لتطبيق الرشيعة اإلسالمية - الكويت

٨٧- منهاج املسلم - أبو بكر اجلزائري .
٨٨- منهاج املسلم الصغري - رشكة سفري - مرص . 

٨٩- منهج الرتبية النبوية للطفل - حممد نور بن سويد - ١٩٩٠ - الكويت .
- األوىل  الطبعة   - العريب  الفكر  دار   - مصفى  فهيم   - املسلم  الطفل  ثقافة  يف  الرتبوي   ٩٠-  املنهج 

٢٠٠٣ م - مرص.



 ١٦٨ 

 - - ٢٠٠٤ م  الثامنة عرشة  - الطبعة  - دار الكتاب اجلامعي  - شريين نوفل  التعليم األساسية  ٩١-  مهارة 
اإلمارات .

٩٢- املوسوعة الفقهية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت . 
٩٣- لسان العرب - ابن منظور - دار صادر األوىل - ٢٠٠٠ - بريوت .

٩٤- نرضة النعيم - ابن محيد وآخرون.
٩٥- شعب اإليامن - أبو بكر البهيقي - مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 

          ببومباي باهلند - الطبعة األوىل ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م.
٩٦- السلسلة الصحيحة - حممد نارص الدين األلباين - مكتبة املعارف - الرياض.


