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املقدمـــة.

الكفايات العامة واخلاصة للصف اخلامس.

رسالة إىل ويل األمر.

مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.

ناشيَد. ِد اأْلَ َهّيا ُنَردِّ

اْلوْحَدُة اأْلوىل: أرجو اجلنة بطاعة ريب وبصحبة أخويت.

ِم اْكتِسابُه يف الوْحَدة اأُلوىل. ما ُيَتوّقُع ِمَن امُلَتَعلِّ

َماُل اْلَعقيَدِة: الدرس األول: أؤمن بالبعث واحلرش.

يِف: الدرس الثاين: أذكر اهلل تعاىل. ديِث الرشَّ َماُل احْلَ

يِف: الدرس الثالث: أجني كنوز اجلنة. ديِث الرشَّ َماُل احْلَ

َماُل اْلِفْقِه: الدرس الرابع: نحج إىل بيت اهلل احلرام.

ِة: الدرس اخلامس: صحابة رسويل -ملسو هيلع هللا ىلص- يف اهلجرة. ْيَ َماُل السِّ

ِة: الدرس السادس: مؤاخاة رسويل حممد -ملسو هيلع هللا ىلص- بني املهاجرين واألنصار. ْيَ َماُل السِّ

َماُل التَّْهذيِب: الدرس السابع: أخويت يف اإلسلم.

وىل. ُم َمْعلومايت لِْلوْحَدِة اأْلُ ُأَقيِّ
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اْلوْحَدُة الّثانَِيُة: رسويل شفيعي وبسيته أهتدي.

انَِيِة. ِم اْكتَِساُبُه يف الوْحَدِة الثَّ ما ُيَتوّقُع ِمَن امُلَتَعلِّ

َماُل اْلَعقيَدِة: الدرس األول: شفاعة رسويل ملسو هيلع هللا ىلص.

يِف: الدرس الثاين: أداوي دائي. ديِث الرشَّ َماُل احْلَ

يِف: الدرس الثالث: أصرب عىل األذى. ديِث الرشَّ َماُل احْلَ

َماُل اْلِفْقِه: الدرس الرابع: رشوط حجنا وأركانه.

َماُل اْلِفْقِه: الدرس اخلامس: إحرامي سننه وحمظوراته.

ِة: الدرس السادس: أوىل غزوات رسويل -ملسو هيلع هللا ىلص- )غزوة بدر( سنة 2هـ. ْيَ َماُل السِّ

َماُل التَّْهذيِب: الدرس السابع: أحسن اختيار صديقي.

انَِيِة. ُم َمْعلومايت لِْلوْحَدِة الثَّ  ُأَقيِّ

املراِجُع.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، إمام األولني واآلخرين، 

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

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

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

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

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

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

 1-1 
ــالص بــعــض  ــ ــخ ــ ــت ــ اس

األدلة  من  العقيدة  جوانب 
من  المستمدة  والشواهد 

الكتاب والسنة.

 1-2 
ــزام  ــت اســتــنــتــاج أثـــر االل

في  اإلســالمــيــة  بالتعاليم 
الحياة.

2-1 
التطبيق العملي لما يستفاد 

 -^- الرسول  سيرة  من 
والقصص القرآنية بالتعاون 

مع اآلخرين.

 2-2 
في  اإليجابي   التفاعل 

المناسبات الدينية والوطنية 
بــحــمــاس  بــالــتــعــاون مع 

اآلخرين.

 ٣-1
ــام في  ــم ــت إظـــهـــار االه

العقيدة  أثــر  على  التعرف 
سلوكه  فـــي  اإلســالمــيــة 

اليومي.

 ٣-2
ــر الــمــســئــولــيــات  ــقــدي ت

بها  الــمــكــلــف  الــشــرعــيــة 
وأداؤها بجدية وإتقان.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

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

 1-٣ 
والفضائل  القيم  استنتاج 

من  المستمدة  اإلسالمية 
األحداث التاريخية.

 2-٣ 
وقدراته  مهاراته  توظيف 

روح  تعزيز  في  الشخصية 
المجموعات  مع  التعاون 

بالتعاون مع اآلخرين.

 ٣-٣
بالرسول-^-  االقتداء 

ــرام في  ــكـ الـ ــه  ــت وصــحــاب
مع  والــســلــوك  الممارسة 

اآلخرين.

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

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسالمية جزء من المنهج الوطني الكويتي وتتعلق بدراسة الدين اإلسالمي 
الشرعية  واألحكام  األخالقية  والقيم  والعبادات  العقيدة  جوانب  وتتناول  مجمل  بشكل 

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

المتكامل للمواطن المسلم الكويتي.

ويحقق تدريس مادة التربية اإِلسالمية للمتعلمين ما يأتي:

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

٢-  االعتزاز بالعبادات، والحرص على إتقانها بمهارة، واإليمان بدورها في تقويم سلوكيات المتعلم.
الّله وسنة  بالوسطية، والمستمد من كتاب  المتسم  السليم  بالمنهج اإلسالمي  ٣-  االلتزام 

نبيه -�- في سلوك المتعلم وعالقته باآلخرين.
أقوال  من  بعضًا  حفظ  مع  الصالح  والسلف  وأصحابه،   -�- النبي  بسيرة  4-  التعريف 

الرسول -�- واالقتداء بسيرته .
ورجاالتها  وتاريخها،  للكويت  باالنتماء  واالعتزاز  الصالحة  المواطنة  روح  ٥-   تحقيق 

والمساهمة الفعالة من أجل نهضة الوطن.
٦- تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان، وتقبل الرأي اآلخر وفقًا للمنظور اإلسالمي.

رسالة إلى ولي األمر:
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1- شخصية مريم وعبدالّله: 
األنشطة؛  إلى  وانتقااًل  التمهيد  من  بدًءا  وعبدالّله  مريم  بشخصية  الــدروُس  مت  ُقدِّ

ليشاركوا أبناءنا المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.
2- محاور الدروس:

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

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

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

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

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

المهام. 
4- مربع التقييم البنائي للمهارات والملحوظات:

تم تحديد المهارة المراد إتقانها في النشاط مثل )الحفظ والتالوة - إجادة اللغة والتعبير 
الوحدة  خالل  المطلوبة  المهارة  كذلك  واالستنتاج...(  والتفكير  والتحديد  والرسم 
التعلمية مثل )التعلم الذاتي - المبادرة إلى التعاون في أداء العمل الجماعي على أكمل 

وجه - واالندماج مع األقران والتعامل مع اآلخرين... (.

مفاتيح الكتاب:

 1٥



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

معه داخل الفصل وخارجه.
٥- األناشيد:

ليقوما  المتعلمة؛  وابنتنا  المتعلم  البننا  وضعت  العلمية؛  المادة  تخدم  جميلة  أناشيد 
بترديدها خالل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية، ويمكن توظيفها في البرامج اإِلذاعية 

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

خصصت هذه الصفحة إلبراز فوائد الدرس وتلخيص ما فيه من حقائق وقيم ومهارات. 
ي مهاراتي:  ٧ - ُأنَمِّ

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

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

ويمكن أن يجيب عليها المتعلم مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته.
9- المشاريع التربوية:

سيطلب من أبنائنا المتعلمين عمل مشاريع تربوية داخل الفصل بالتعاون مع المعلم، يتم 
من خاللها إكساب المتعلمين بعض المهارات والقيم والمبادئ ضمن العمل الجماعي، 

ومن خالل ذلك يتم تقييم أدائهم.
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ُم َمْعلوماتي:  10- ُأَقيِّ
في  الدروس  لمحتوى  الشاملة  اأَلسئلة  بعض  وضعت  دراسية،  وحدة  كل  نهاية  في 
الوحدة، ومن خاللها يتأكد المعلم من مدى اكتساب المتعلمين مضمون كفايات التربية 

اإلسالمية.
11- معلومات إثرائية:

معلومات إضافية تثري المتعلم وال يطالب بها في التقييم.

 1٧



ِه َعبُد اللَّ
ِطْفٌل ُكَوْيتِيٌّ ُمْسِلٌم في اْلحاديِة  َعَشرِة 
بِِقَيِمِه  ٌك  ُمتَمسِّ ِديَنَه،  ُيِحبُّ  ُعُمرِه،  ِمْن 
َوَيْشُعُر  َوَطَنُه  ُيِحبُّ  اْلَجميَلِة،  ِة  اإِْلْسالِميَّ
بِاالْنتِماِء َلُه، َبارٌّ بِوالَِدْيِه َفُيطيُعُهما َوَيْحِرُص 
ًة  ياَضَة، َخاصَّ َعلى ِصَلِة َأْرحاِمِه، َوُيِحبُّ الرِّ

ُكَرَة اْلَقَدِم، َيْلَعُبها َمَع َأْبناِء اْلجيراِن.

َمْرَيُم
ِمْن  العاِشَرِة  في  ُمْسِلَمٌة  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلٌة 
َتْحَتِرُم  ُهما،  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها، 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.
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شخصيات الكتاب



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

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

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

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

َمجاُل اْلَعقيَدِة
عنواُن القصيدِة: َحياُتنا َبْذٌل َعطاٌء وَعَمل

ــْت َهــــبــــاًء ــ ــَسـ ــ ــْيـ ــ ــا َلـ ــ ــن ــ ــاُت ــ ــي ــ وَضــــــــيــــــــاعــــــــًا وَكــــــــَســــــــْلَح
ــــــــمـــــــــــــــــا َحـــــيـــــاُتـــــنـــــا ــْلوإنَّ ــ ــ ــَم ــ ــ َبــــــــــــْذٌل َعــــــطــــــاٌء وَع
ــْلوالــــــَبــــــْعــــــُث َحـــــــــقٌّ واِقـــــــــٌع ــ ــَف ــ ــال َتـــــُكـــــْن َكـــــَمـــــْن َغ ــ فـ
ــي ــَي الـــــّصـــــالـــــُح ف ــ ــنِـ ــ ــْجـ ــ ــَيـ ــ ــا َفــــَعــــْللِـ ــ ــَر مـ ــ ــ ــْي ــ ــ ُدْنـــــــيـــــــاُه َخ
ــــــــٌة ِهــــــــــَي اأَلَمــــــــــــْلَجـــــــــــــــــــــزاُؤُه َمـــــــْغـــــــِفـــــــَرٌة وَجــــــــنَّ

ريِف َمجاُل اْلَحديِث الشَّ
ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى عنواُن القصيدِة: الذَِّ

ْكــــُر نــــوٌر وَجـــمـــاٌل وُهـــدى ــاِنالــــذَِّ ــس ــُن َبــنــي اإلْن ــْص ــِه ِح ــِظ فــي ِحــْف
ــقــى ــٌز وُســــــروٌر وُت ــْنـ ــُر َكـ ــ ــِذْك ــ ــِم اإليـــمـــاِنوال ــ ــلَّ ــ وِرْفـــــَعـــــٌة فـــي ُس
عــًا  َتــَطــوُّ ــًا كـــاَن أو  ــْرض َف ـــْوُم  ــّشـــاِنوالـــصَّ ــِم الـ ــي ــظ ــِه َع ــلـ أْجـــــٌر مـــن الـ
ُبــــــْرُؤُه َرّبـــــي  ِعـــْنـــَد  داٍء  ــلَِّ  ــكـ ــٍض عــانــيلـ ــريـ ُيــْشــَفــى بـــِه ُكــــلُّ َمـ
األسى وفي  األذى  في  َخْيٌر  ْبُر  ــراِنوالصَّ ــْسـ ــَدُه ُيـ ــ ــْع ــ ــُر َيـــأتـــي َب ــْس ــُع ــال ف

َمَجاُل اْلِفْقِه
عنواُن القصيدِة: الَحجُّ نوٌر ساِطٌع

ــٌع ــ ــ ــاِط ــ ــ فــــــي َرْوَضـــــــــــــــــِة اإليــــــمــــــاِنالــــــــَحــــــــجُّ نـــــــــــوٌر س
ــِنَمــــــْعــــــلــــــوَمــــــٌة أْوقـــــــــاُتـــــــــُه ــ ــــ ــ ــمـ ــ ْحـ ــرَّ ــ بـــــِشـــــْرعـــــــــــِة الـ
ــــــٌة َجــــــمَّ ُدروٌس  ــى َمـــــــــــدى األْزمـــــــــــــــاِنفــــــيــــــِه  ــ ــلـ ــ عـ
َبـــــــْيـــــــَن َبـــــنـــــي اإلْنـــــــســـــــاِنفـــــيـــــِه ُهــــــــــــدًى وِوْحـــــــــــــــَدٌة
ُة الـــــــّديـــــــِن َعــــَلــــْت ــَة األْغــــــــصــــــــانُأُخــــــــــــــوَّ ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ َج
َأْوطانِنا فــي  الُحبُّ  َيشــيــُع  األْغصـاِنبِهـــا  َجمــيــلـَة  بـــهـــا  َتْغدو 



ِة َبويَّ يرِة النَّ َمجاُل السِّ
ُعنواُن القصيدة: فأْشَرَقْت َشْمُس الُهدى

ــاْءوَأْقـــــــــــــَتـــــــــــــدي بـــــســـــيـــــَرٍة ــ ــ ــط ــ ــ وَع ُدروٌس  فـــيـــهـــا 
ــــــٍة ــْت بــــَفــــْضــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َنــــــِقــــــيَّ ــ ــ ــاَم ــ ــ ق
ٌة وِوْحـــــــــــــــــــَدٌة بِــــــــال َعــــــــــداْءأســــــــاُســــــــهــــــــا ُأُخـــــــــــــــــــوَّ
ــاْءوَغــــــــــــــــــــــــــْزَوٍة َنـــــبـــــيـــــَلـــــٍة ــ ــيـ ــ جــــــــــاَءْت بــــــَعــــــْدٍل وِضـ
ــدى ــُهـ ــاْءفــــأْشــــَرَقــــْت َشــــْمــــُس الـ ــ ــق ــ وَعــــــــمَّ فــــي الــــــَكــــــْوَن َن

َمَجاُل التَّْهذيِب
ُعنواُن القصيدِة: لَِنْرَتقي َمعًا إلى ُكلَِّ َنجاح

ــْدالــُمــْســِلــمــوَن إْخــــَوٌة َكــمــا الــَجــَســْد ــَسـ َحـ أيُّ  وال  َعـــــــــداَوٌة  فـــال 
ــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــر ــ ــــ ــ ــعـ ــ ــا َتـ ــ ــمـ ــ ـ ــــٌة وَدْعـــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ َمــــَحــــبَّ
ــالْح ــٍل وَصـ ــْض ــَق َف ــدي ــي َص ــق ــَت ــاْحوأْن ــج ــى ُكــــلَِّ َن ــي َمــعــًا إلـ ــق ــْرَت ــَن لِ
واألَدُب ــــُه  َحــــقُّ ـــريـــِق  ــا َيـــِجـــُبولـــلـــطَّ ــًا مـ ــ ــي ــ ــراِع ــ ــُه ُم ــ ــُك ــ ــُل ــ أْس
ــْل ــ ــى لــَتــحــقــيــِق األَم ــع ــلَِّ َعــَمــْلُمـــثـــابِـــرًا أْس ــْبــكــيــِر فــي ُكـ ــالــِجــدَِّ والــتَّ ب
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الدروس:
1
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٥
٦

-
٧

َمجاُل اْلَعقيَدِة: أؤمن بالبعث والحشر.

ه  تعالى. ريِف: أذكر اللَّ َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ريِف: أجني كنوز الجنة. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ه الحرام. َمجاُل اْلِفْقِه: نحج إلى بيت اللَّ

يَرِة: صحابة رسولي -^- في الهجرة. َمجاُل السِّ

يَرِة: مؤاخاة رسولي محمد -^- بين المهاجرين واألنصار. َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: أخوتي في اإلسالم.

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة اأْلولى. ُأَقيِّ

أرجو الجنة بطاعة ربي وبصحبة أخوتي

٢٦

٣٦

4٨

٥٨

٦٦

٧4

٨0
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ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة األولى
أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
المعارف

قبورهم  من  وإخراجهم  املوتى   - - اهلل  إحياء  *  البعث 
يوم القيامة.

* إرسافيل -‹- هو امللك الذي ينفخ يف الصور.
* تتجىل قدرة اهلل -تعاىل- وكامل عدله يف البعث واحلرش.

أرض  يف  العاقلة  وغري  العاقلة  املخلوقات  مجيع  *  حرش 
املحرش )أرض الشام (.

فيام  القصاص  إلقامة  البهائم  حرش  يف  -تعاىل-  اهلل  *  عدل 
بينهام من غري حساب وال جزاء.

* حكم اإليامن بالبعث ركن من أركان اإليامن .  
* ذكر اهلل -تعاىل- بالثناء عليه واستحضار شكره يف قلبه.  

* مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه كمثل احلي وامليت.
الطهارة  منها  عدة  بآداب  -تعاىل-  اهلل  ذكر  عند  *  التأدب 

واإلخالص.
الشيطان  من  أنه حصن  منها  *  للذكر وجمالسه فضائل عدة 

وسبب لنزول السكينة.  
*  األوقات املستجابة واملستحبة لذكر اهلل -تعاىل- كثرية منها 

الثلث األخري من الليل ، عند نزول الغيث. 
*  التسبيح والتكبري والتهليل واحلسبلة واحلوقلة واالستغفار 

من كنوز اجلنة وغراسها.  
* احلوقلة تعني أن األمر والقوة بيد اهلل تعاىل وحده. 

      * احلوقلة هداية وكفاية ووقاية من الشيطان.

المهارات
اآليــات  وحفظ  ترديد  *  إتقان 
الرشيفة   واألحاديث  الكريمة 

واألدعية املأثورة.
ــصــوص  ــن ــال *  االســــتــــدالل ب

الرشعية.
*  الصالة عىل النبي̂  والرتيض 
ــه كــلــام ذكــرت  عــىل أصــحــاب

أسامؤهم.
الصحابة رضوان  *  دراسة سرية 

اهلل عليهم.
النبي  بأدب  والتأدب  *  االقتداء 

-¸- والتخلق بأخالقه.
*  االلتزام بآداب الذكر.

*  حتني أوقات االستجابة بالذكر.  
للقصص  ــات  ــص اإلن *  حــســن 

واستنتاج الفوائد والعرب.
*  تصميم خرائط ذهنية.

وصوت  سليم  بنطق  *  اإلنشاد 
مجيل.

الستنتاج   والنقاش  ــوار  *  احل
احلقائق.

القيم واالتجاهات
* االيامن بالغيب. 

اهلل  ذكـــر  *  حـــب 
تعـــاىل.
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٣ .1 استنتاج القيم والفضائل اإلسالمية المستمدة من األحداث التاريخية.
٣ .2 توظيف مهاراته وقدراته الشخصية في تعزيز روح التعاون مع المجموعات بالتعاون مع اآلخرين.

1 .1 استخالص بعض جوانب العقيدة من األدلة والشواهد المستمدة من الكتاب والسنة.
1 .2 التطبيق العملي لما يستفاد من سيرة  الرسول - ^ - والقصص القرآنية بالتعاون مع اآلخرين.

1 .٣ إظهار االهتمام في التعرف على أثر العقيدة اإلسالمية في سلوكه اليومي.
٣.2  تقدير المسئوليات الشرعية المكلف بها وأداؤها بجدية وإتقان.

٣
2



المعارف
* احلج قصد بيت اهلل تعاىل ألداء مناسك احلج.

*  احلج ركن من أركان اإلسالم وفرض عىل كل مسلم قادر 
مستطيع.

واخلطايا  للذنوب  تكفري  أنه  منها  عديدة   احلج  *  فضائل 
ومدرسة لرتبية النفوس.

ــالمي  ــن اإلسـ ــة الديـ ــىل حماربـ ــة عـ ــي مكـ *  إرصار مرشكـ
ــه. ــن تبعـ ــكل مـ ــب لـ ــق، والتعذيـ والتضييـ

الرسول   - أمجعني  عليهم  اهلل  رضــوان  األنصار-  *  بايع 
-^- عند العقبة.

* استمرت الدعوة لإلسالم ثالث عرشة سنة يف مكة.
* اهلجرة متت بعد بيعة العقبة الثانية.

-املدينة املنورة داًرا للهجرة.  * اختار اهلل-
*  مبايعة املسلمني للرسول -^- دليٌل عىل حبهم ونرصهتم 

له.  
واتباًعا  تعاىل  هلل  طاعة  املنورة  املدينة  إىل  املسلمني  *  هجرة 

ألمر رسوله -^- وحفاظا عىل دينهم وأنفسهم.
* أعد اهلل تعاىل للمهاجرين جزاء عظيًما يف الدنيا واآلخرة.

* االقتداء بالرسول ^ وصحابته األخيار.
خطة  تنفيذ  يف  لصحابته   -^- الرسول  اختيار  *  حسن 

اهلجرة كان سببا يف نجاحها.
* يف  هجرة الرسول -^- دروس وعرب منها احلرص عىل 

رد األمانة، الصرب، التضحية.
اهلجرة  يف  عظيم  دور   - - الصديق  بكر  أيب  *  ألرسة 

النبوية.
 -^- الرسول  ــارصوا  ن الذين  املدينة  أهل  هم  *  األنصار 

وأحسنوا استقبال املهاجرين.
* آخى الرسول -^- بني املهاجرين واألنصار يف املدينة.

*  رضب األنصار أروع األمثلة يف التضحية واإليثار فبرشهم 
رسول اهلل -^- باجلنة. 

القوة  ومتكني  اهلل،  رضا  حتقيق  يف  عظيم  أثر  للمؤاخاة    *
والنرص للمسلمني بكل زمان ومكان. 

المهارات
*  تطبيق الدروس الرتبوية يف احلياة 

اليومية.
* التعبري والطالقة اللغوية.

* التخطيط اليومي.
* تنظيم املعلومات واألحداث.

*  البحث عن معلومة من املصادر 
املتنوعة. 

* حل املشكالت.
ــورة أو  ــص ــال *  ربـــط الــكــلــامت ب

بكلامت أخرى. 
* العمل اجلامعي.

* التفكري اإلبداعي. 
*  تنظيم محالت توعوية.

* التفكري اإلبداعي.
* احلوار واإللقاء واملناقشة.

* التعاون مع حميطه. 

القيم واالتجاهات
* تعظيم احلج.  

* الصرب.

* التآخي يف اهلل.
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 2٥ 

المعارف
* األخوة اإلسالمية رباط إيامين يقوم عىل العقيدة اإلسالمية.

* أخوة الدين أقوى من أخوة النسب.
ويعينه  حاجاته  يسد  َمْن  دوًما  جيد  بإخوانه  قوي  *  املؤمن 

وينرصه. 
*  حقوق األخوة برد السالم ، وعيادة املريض واتباع اجلنائز 

وإجابة الدعوة وتشميت العاطس.
* الشعب الكويتي ُعرف بحب اخلري والسعي فيه. 

*  املحافظة عىل روابط اإلخوة اإلسالمية بوسائل عدة منها 
تفريج الكرب وسرته.

القيم واالتجاهاتالمهارات
* األخوة يف اإلسالم.



 2٦ 

َتْمهيٌد:
ُل ْرُس اأَلوَّ أؤمن بالبعث والحشرالدَّ

)1( سورة التغابن:٩.

سبحان من جمع الناس في 
ــان! يــذكــرنــي هــذا  ــك ــم ــذا ال هـ

الموقف بيوم البعث والحشر.

قاَل َتعالى:
﴿ۇئ   ۇئ      

ۆئ         ۆئۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئېئ     ﴾)1(

أمي أين أبي في 
وسط تلك الجموع؟

 - ه - ه الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة، ويكون ذلك عندما يأمر اللَّ البعث هو إحياء اللَّ
الملك إسرافيل بأن ينفخ في الصور، ويليه الحشر وهو جمع الخالئق في أرض المحشر.

أمي ما البعث والحشر؟
1 َأتعرف على معنى البعث والحشر.



 2٧ 

أ - أكتب اسمين من أسماء يوم البعث الواردة في اآلية )9( من سورة التغابن.

أكواب  في  الشعير  بذور  بزراعة  مجموعتي  مع  ب -  أقوُم 
وعرضها  ا  يوميًّ ورعايتها  بسقايتها  وأقوم  بالستيكية، 
ه  اللَّ يحي  كيف  وأوالحــظ  نموها  بعد  معلمي  على 

-تعالى- النبتة من البذرة الجافة.  

َنشاُط )1(:

)1( فضائل الشام ودمشق - األلباني.
)٢( سورة األنعام:٣٨.

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التطبيق العملي

الشام، لكنها تبدل فتصبح أرًضا بيضاء  هي أرض 
لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »الشام َأْرُض اْلَمْحَشِر َواْلَمْنَشِر«)1(.

العاقلة.  وغير  العاقلة  المخلوقات  جميع 
چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   تعالى:﴿ڄ    قال 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ    چ   چ   چ  

ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ﴾)٢(

َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج

ومن هم الخالئق 
الذين يحشرون؟

أين تلك األرض يا أمي؟



 28 

ُد منطقة بالد الشام على الخريطة.  جـ- أحدَِّ

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْحديِد
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2 َأْسَتْنتِـُج حكمة الله -تعالى- من البعث والحشر.
قاَل َتعالى:   

)1( سورة المؤمنون: 11٥-11٦.

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے      ﴿
ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ﴾ )١(

ــُة من  ــم ــك ــح ال ــا  مـ
البعث والحشر يا أمي؟ 

أيحاسب الطير والحيوان مع الناس يوم القيامة؟

البعث  مــن  الحكمة  تتجلى 
ه  اللَّ ــدرة  ق إظــهــار  فــي  والحشر 
ــه في  ــدل ــال ع ــم ــى- وك ــال ــع -ت
الحساب والجزاء كل على عمله.

ه في خلقه. نعم، البهائم تحشر لكن ليس عليها حساب وال جزاء، لكن القصاص يقع بينها، وهذا عدل اللَّ



 ٣0 

أ -  من خالل اآلية الكريمة السابقة أشاهُد قصة )عزير( عبر الوسائل المتاحة وأستخلُص 
منها فائدتين.  

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

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

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: َمهاَرُة التَّْحليِل واالْستِْنتاِج

قاَل َتعالى:   

)1( سورة البقرة: ٢٥٩.

﴿  ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  
ۈئ   ۈئ    ۆئ     ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    
ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ   

جبحب﴾ )1(



 ٣1 

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )َحياُتنا َبْذٌل َعطاٌء وَعَمل(:  ب - َهّيا ُنَردِّ
ــاًء ــ ــب ــ ــْت َه ــ ــَسـ ــ ــْيـ ــ ــا َلـ ــ ــن ــ ــاُت ــ ــي ــ وَضــــــــيــــــــاعــــــــًا وَكــــــــَســــــــْلَح
ــــــــمـــــــــــــــــا َحـــــيـــــاُتـــــنـــــا َبــــــــــــْذٌل َعــــــطــــــاٌء وَعـــــَمـــــْلوإنَّ
ــُث َحــــــــقٌّ واِقــــــــٌع ــ ــ ــْع ــ ــ ــَب ــ ــ ــْلوال ــ ــَف ــ فــــال َتـــــُكـــــْن َكـــــَمـــــْن َغ
ــُح فــي ــ ــالـ ــ ــّصـ ــ ــْللِــــَيــــْجــــنِــــَي الـ ــ ــَع ــ ــا َف ــ ُدْنـــــــيـــــــاُه َخـــــْيـــــَر مـ
ــــــــٌة ِهــــــــــَي اأَلَمـــــــــــْلَجــــــــــــــــــــزاُؤُه َمـــــــْغـــــــِفـــــــَرٌة وَجــــــــنَّ



 ٣2 

3 َأستنتُج ُحْكُم اإليماِن بالبعِث والحشِر.

َنشاُط )٣(:

ُد حديَث أركان اإليمان مع زمالئي، وَأكتبُه .              أ-  أردَِّ
............................................................................................................................................

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

َمْلحوَظٌة ْرديِد والِكتاَبِة والتَّْلخيِص َمهاَرُة التَّ

)1( سورة التغابن: ٧.

حفظنا حديث اإليمان، ومن أركانه اإليمان باليوم اآلخر، إذن يجب اإليمان بالبعث والحشر.

نعم يا مريم قال تعالى: ﴿ ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ        ۉ ﴾)1( وهذا يدل على تأكيد وجوب اإليمان بالبعث.



 ٣٣ 

- الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة. ه - 1- البعث: إحياء اللَّ
2- الحشر: جمع الخالئق في أرض المحشر.

٣- األرض التي سيحشر عليها الخالئق هي أرض الشام. 
ه تعالى الخالئق يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. 4- يبعث اللَّ

٥- حكم اإليمان بالبعث والحشر يوم القيامة واجب على كل مسلم ومسلمة.
٦- قيمة الدرس : .......................................................................................................   
ُة:  أ  - ................................................................................... ٧- مظاهُرها الّسلوكيَّ
         ب - ...................................................................................

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصل: َتَعلَّ

)1( سورة التغابن: ٧.

ب- َأبحُث عن سبب نزول اآلية الكريمة، قال تعالى: ﴿ ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   
صها. ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ ﴾)1( وُألخَِّ

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

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

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



 ٣4 

 1- رتَِّب األحداث  التي يمرُّ بها اإلنسان :  
 الموت  - الحساب  - البعث  -  الحياة  -  الحشر

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

2- عّرف ما يأتي:
البعث : ..........................................................................................................................................
الحشر: ..........................................................................................................................................

٣-ما الحكمُة من البعث؟
...........................................................................................................................................................

4-أكمِل العباراِت اآلتيَة: 
  أ - اإليمان بالبعث ركن  من أركان .....................................

ب- حكم اإليمان بالحشر والبعث .....................................
جـ- إيماني بالبعث والحشر يجعلني ألتزم بـ............................. وأحسن سلوكي .

............. وتسمى أرض    د -  من صفات األرض التي سيحشر عليها الناس  أنها 
المحشر و.....................................

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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)1( صحيح البخاري   كتاب: الدعوات     باب: فضل ذكر الله عز وجل. ٣٦ 

والمعوذتين  واإلخــالص  الكرسي  آية  بقراءة  عليك  حبيبتي،  يا 
وسورة الملك، وال تنسي دعاء النوم.

نعم يا الغالية، لن أنسى 
األذكار أبًدا؛ فهي حصني.

َتْمهيٌد:

ْرُس الّثاني ه تعالىالدَّ أذكُر اللَّ

حديث الدرس
ُه، والَّذي ال َيْذُكُر  عْن أبي موسى -›- قال: قال النبي -^-: » َمَثُل الَّذي َيْذُكُر َربَّ

مثُل اْلَحيِّ واْلَميِِّت «)1(. 



)1( من كتاب معجم المعاني ٣٧ 
)٢( سورة الرعد: ٢٨.

إذا دعوت وذكرت ربي يطمئن قلبي وأكون سعيدة

شبه رسولنا الكريم -^- الذي يذكر ربه بالحي، 
والذي ال يذكر ربه بالميت.

ه تعالى. ُف معنى ذكر اللَّ 1 أَتعرَّ
ه: التلفظ بالثناء عليه واستحضار شكره في قلبه)1(. ذكر اللَّ

قاَل َتعالى: 

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



 ٣8 

ا  ده جماعيًّ ُد الحديَث الّشريَف ترديًدا تفاعليًّا مع مجموعتي ألحفظه، ثم نردَِّ  أ-  ُأردِّ
مع بقية الزملء في الفصل.  

ب-  َأصُل بين األرقام  بخطٍّ مستقيم ، وَأكتُب على قبة المسجد أحد األذكار اليومية 
التي أحفظها والواردة عن الرسول ^. 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة التَّرديِد 

مهارُة الربط

1

2 ٣

4

٦ ٧
8

11 12

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

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

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

9٥

10



 ٣9 

ُد بعض آداب الذكر. 2 أحدِّ

ه تعالى آداب ذكر اللَّ
- الطهارة. 

- اإلخالص والمتابعة.
- االستعانة بالله تعالى.

- خفض الصوت.

هناك يا أبنائي بعض اآلداب التي ينبغي للذاكر مراعاتها 
ه تعالى. واالتصاف بها عند ذكر اللَّ

وما تلك اآلداب يا شيخنا الحبيب؟
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة الِقراَءِة

َمهاَرُة الِحْفِظ 

ه وبحمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه،  سبحان اللَّ
وزنة عرشه، ومداد كلماته.

)1( صحيح مسلم  كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  باب: التسبيح أول النهار وعند النوم.

هيا نتعرف على قصة هذا الدعاء.

بِيَّ -^- َخَرَج ِمْن ِعْنِدها ُبْكَرًة، حيَن  -؛ َأنَّ النَّ َعْن ُجَوْيِرَيَة بنت الحارث، أم المؤمنين -
َأْن َأْضحى، وهي جالَِسٌة، فقاَل: » ما ِزْلِت على  َبْعَد  ْبَح وهي في َمْسِجِدها، ُثمَّ َرجَع  ى الصُّ صلَّ
بِيُّ -^-: لقد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكلماٍت، َثالَث  اْلحاِل الَّتي فاَرْقُتِك َعَلْيها ؟  قالْت: َنعْم، قال النَّ
ِه وبَِحْمدِه َعدَد َخْلِقِه، وِرضا َنْفسِه وِزنَة  : ُسْبحاَن اللَّ اٍت، َلْو ُوِزَنْت بِما ُقْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ َمرَّ

َعْرشِه، وِمداَد َكِلماتِه«)1(.
ِف عليها.  َعرُّ َة مع مجموعتي لِلتَّ أ- أقرُأ القصَّ

ب- َأحرُص على حفظ الدعاء داخل مجموعتي والتثبت من حفظه معهم. 
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3 َأستنتُج أهميَة وفضَل الذكر ومجالسه.

أتدرون إننا اآلن في مجلس ذكر، 
وللذكر ومجالسه فضل عظيم؟

الُخدري  سعيد  وَأبي  ُهريرة  َأبي  َفعْن 

َأّنُه   ^ النَّبيَِّ  على  شهدا  َأنهما   

 - َه - قال: »اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذكروَن اللَّ

ْحَمُة،  ْتُهْم المالئَِكُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ إال َحفَّ
ه  اللَّ َوذكرُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيهُم  َونزلْت 

فيَمْن ِعْنَدُه« )2(.

ِمْن  ^ َخرج على َحْلقة  ه  اللَّ إن َرسول 
َقالوا:  َأْجلسُكم؟«  َفقال: »ما  َأْصحابِه 
ما  على  وَنــْحــَمــُدُه  ه  اللَّ َنــْذُكــر  َجلْسنا 
ه  َعلْينا، قال: »آللَّ بِِه  َهدانا لإلْسالم َومنَّ 
ه  َواللَّ ــوا:  ــال ذاك؟« َق إاِل  َأْجلسُكْم  ما 
َلم  إّني  قال: »َأما  ذاك،  إاِل  َأْجلسنا  ما 
أتاني  ُه  َولِكنَّ َلكْم،  ُتْهَمًة  َأْسَتْحِلَفُكم 
ُيباهي   - - ه  اللَّ َأنَّ  َفَأْخَبَرني  جْبريل 

بُِكْم الَمالئَكة«)1(.

)1( )٢( صحيح مسلم  كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  باب: فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.

      

1- يقوي صلة العبد بربه.
2- حصن من الشيطان ومنجاة من العذاب وطريق للجنة.

٣- سبب لنزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف المالئكة بالذاكر.
ه تعالى المالئكة بمجالس الذكر.   4- يباهي اللَّ
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َنشاُط )٣(:

ا  سلوكيًّ ه - تعالى - بجملة اسمية تامة، وأكتب مظهًرا  اللَّ أ-  ُأعبَُِّر عن حبَِّي لذكر 
بجملة فعلية تامة.

- حينما كان يقرأ سورة البقرة  ة أسيد بن حضيٍر- ب-  َأستمُع من معلَِّمي لقصَّ
فجالت الفرس، وَأستنتُج أثر الذكر، ثمَّ َأكتُبه: 

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

ْعبيِر الّلغوي َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة االستماِع الّنِشِط 

جملة فعلية
.....................................................

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

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

جملة اسمية
.....................................................

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

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

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



 4٣ 

ه تعالى. ُد بعًضا من أفضل األوقات المستجابة والمستحبة لذكر اللَّ 4 أحدِّ
الــصــبــاح  أذكــــار  تــنــســى  ال 

والمساء وأوقات االستجابة.

إنها كثيرة منها:

جدتي الغالية وما تلك األوقات.

1
ليلة القدر

٣
قبل السالم 

آخر كل صالة
2

الثلث األخير 
من الليل

4
عند نزول 

الغيث
٦

أثناء السجود 
في الصالة

٥
ساعة من يوم 

الجمعة
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أ-  َأكتُب األذكاَر التَّي يستحُب االلتزاُم بها يوميًّا.

الدعاءالوقت
قبل النوم

عند االستيقاظ
عند الخروج من المنزل
عند الدخول إلى المنزل

َمْلحوَظٌةَنشاُط )4(: ِر َذكُّ َمَهاَرُة التَّ

ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى(:  ِد النَّشيَد )الذَِّ ب - َهّيا ُنَردِّ

ْكـــــُر نـــــوٌر وَجــــمــــاٌل وُهــــدى ــي اإلْنـــســـاِنالـــــذَِّ ــن ــِه ِحـــْصـــُن َب ــِظ ــْف ــي ِح ف
ــى ــق ــُر َكـــْنـــٌز وُســـــــروٌر وُت ــ ــِذْكـ ــ ــاِنوالـ ــ ــم ــ ــــِم اإلي ــي ُســــلَّ ــ وِرْفــــــَعــــــٌة ف

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ



 4٥ 

ه عّز وجل واستحضار شكره في القلب.  1- الذكر: التلفظ بالثناء على اللَّ
2- للذكر آداب عديدة البد من االلتزام بها. 

ه - تعالى- ومجالسه  فوائد عظيمة على الفرد في الدنيا واآلخرة. ٣- لذكر اللَّ
4- للذكر أوقات مستحبة. 

٥- قيمة الدرس : ...................................................................................................   
ُة:  أ  - ................................................................................. ٦- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                      ب - ................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 4٦ 

ريِف. 1- َأكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
عن أبي موسى - ›- قال:  قال النبي -^-: » مثل الذي يذكر ربه، .......................
.» ...............................................................................................................................

2- اكتْب أوقات االستجابة التي تشير إليها تلك الصور:

ه تعالى بالرسم والتلوين .  ٣-عّبر عن حبك لذكر اللَّ
 

4- اكتْب أوقات االستجابة في المربعات اآلتية:-

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

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

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

.......................
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ه( . 48  )1( سنن ابن ماجه   كتاب: األداب  باب: ما جاء في )ال حول وال قوة إال باللَّ

يا عبد الله: هذه غراس الدنيا، فهل تعرف يا 
عبد الله  غراس الجنة؟ 

َتْمهيٌد:

ْرُس الّثالُث أجني كنوز الجنةالدَّ

حديث الدرس
ِه -^-: »أال َأُدلََّك على َكْنٍز ِمْن ُكنوِز  َعْن َأبي َذرِّ -›- قال : قال لي رسوَل اللَّ

ِه«)1(. ة إالَّ باللَّ ِهِ قال : ال حوَل وال ُقوَّ ِة، ُقْلُت: بلى يا رسوَل اللَّ اْلَجنَّ

سبحان الله 
والحمد لله 

وال إله إال الله 
والله أكبر.

وما غراس الجنة يا أبي؟
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ها معلَِّمي لنصل كل ذكر بعبارته .       أ - َأحمُل مع زملئي بطاقات يعدُّ

ُد الحديث مع إخواني في الفصل . ب- أردَِّ

من  مجموعة  هــذه 
أفضل األذكار.

ُد بعًضا من كنوز الجنة وغراسها. 1 أعدِّ

التكبير

الحوقلة

التسبيح

االستغفار

التحميد

الحسبلة

الّله أكبر

ال حول وال قوة إال بالّله

سبحان الّله

أستغفر الّله

الحمد لّله

حسبنا الّله ونعم الوكيل

َنشاُط )1(:
َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

ْبِط َمهاَرُة الرَّ

َمهاَرُة التَّرديِد 



 ٥0 

ُف معنى الحوقلة. 2 أتعرَّ

)1( سورة الكهف: ٣٩.

عندي،  من  يوًما  تزول  لن  وقصوري  ملكي 
كان هذا الرجل يتمتع فسأبقى من أغنى  األغنياء ما حييت.

أن  دون  ه  اللَّ مارزقه  بكل 
أو  لمحتاج  صدقة  يخرج 
الفقراء  من  فقيًرا  يساعد 
-تعالى-  ه  اللَّ يشكر  ولم 

على النعم.

ه تعني:أن األمر والقوة بيد  الحول وال قوة إال باللَّ
ه تعالى وحده، قال تعالى:﴿ڌ  ڎ      ڎ  ڈ   اللَّ
ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ ﴾)1(.

ه له،  عاش رجالن في قرية، أحدهما قد ابتلي بالفقر، لكنه كان حامًدا وراضًيا بما قسمه اللَّ
ه عليه بأن جعل من أمالكه  أما اآلخر فقد كان صاحب مال كثير ومن أشهر األغنياء، وقد أنعم اللَّ
حديقتين كبيرتين جميلتين، كان هذا الغني متكبًرا على النعم ومغروًرا، ال يحمد ربه وال يشكره، 

ينكر النعمة ويجحدها دائمًا، وإليكم ما حدث له.



 ٥1 

على  وأصر  الكافر  تكبر 
-تعالى-  ه  اللَّ بنعم  الجحود 
صباح  في  أبنائي  يا  ــدرون  أت
اليوم التالي ماذا حصل عندما 

خرج الغني إلى حديقتيه؟

ه قد أنعم عليك بالكثير، فأشكر ربك  إن اللَّ
ه فيه. على ذلك، فسيأتي يوم يحاسبك اللَّ

اسكت، وال أريد منك نصًحا، فمن سيجرؤ على 
أتكفر بالذي خلقك من تراب ورزقك وسواك؟محاسبتي وأنا أملك كل هذا المال والجاه والسلطان.

يا ليتني أطعت الرجل الفقير.

الحول وال قوة إال بالله لو كان يعرف معناها أليقن أّن العبد ال يملك شيًئا من األمر، فال 
يغتر أحد بماله وال جاهه وال قوته.

ه تعالى وقوته. دة التماًسا لحول اللَّ    إذن عليكم يا أبنائي أن تقولوا الحوقلة عند الشَِّ



 ٥2 

َنشاُط )2(:

ُر وَأكتُب:  أ- أفكَِّ
ة: 1- ثالثة عناوين للقصَّ  

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

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

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

٢- ترتيب الكلمات اآلتية التي تحمُل معنى الحوقلة  
) يملك - من - األمر - العبد-  شيًئا - ال(

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

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْفكيِر اإِلْبداعي

ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى(:  ِد النَّشيَد )الذِّ ب - َهّيا ُنَردِّ

ــُر نـــــوٌر وَجــــمــــاٌل وُهــــدى ــ ْكـ ــذِّ ــ ــي اإلْنـــســـاِنالـ ــن ــِه ِحـــْصـــُن َب ــِظ ــْف ــي ِح ف
ــى ــق ــُر َكـــْنـــٌز وُســـــــروٌر وُت ــ ــِذْكـ ــ ــاِنوالـ ــ ــم ــ ـــــــِم اإلي ــي ُســـلَّ ــ ــٌة ف ــ ــ ــَع ــ ــ وِرْف

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ



 ٥٣ 

3 َأستنتُج بعض فضائل الحوقلة.

)1( سنن ابن ماجه   كتاب: األدب  باب: ما جاء في )ال حول وال قوة إال بالله (.
)٢( سنن أبي داود   كتاب: األدب  باب: ما يقول الرجل إذا خرج من بيته.

َمَرْرُت  قال:   -‹- األسلمي  َحْرَمَلَة  بِن  حاِزٍم  عن 
بِيَّ -^- فقال يل: » يا حاِزُم! أْكثِْر ِمْن َقْوِل: ال َحْوَل  بِالنَّ

ِة إالَّ باهلل ، َفإنَّها ِمْن ُكنوِز اجْلّنة«)1(. وال ُقوَّ

قال: »إذا  النَّبي -^-  أنَّ  مالٍك -›-،  بِن  أنٍس  عْن 
ْلُت عىل اهللِ، ال  ُجُل ِمْن بيتِه، َفقاَل: بِْسِم اهللِ، َتَوكَّ خرَج الرَّ

َة إال باهلَلِ، قاَل : ُيقاُل حيَنئٍِذ: ُهديَت وُكفيَت  َحْوَل وال ُقوَّ

آَخُر:  َشْيطاٌن  َلُه  َفيقوُل  ياطنُي،  الشَّ َلُه  ى  َفَتَتَنحَّ وُوقيَت، 

َكْيَف لَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقَي؟«)2(.

كنز من 
كنوز الجنة

من فضائل 
الحوقلة.

هداية وكفاية 
ووقاية من الشيطان

إثراء  

واب. ُهديت  : أي هديت إىل طريق احلق والصَّ
ُكفيت   : رصف عنك الرش.

وُوقيت: أي حفظت عن األشياء اخلفية عنك من األذى والسوء.
تتنحى له الشياطني: أي بعد عنه الشيطان وحيذر الشياطني من إيذائه.



 ٥4 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )٣(: َمَهاَرُة اْلَبْحِث

قاَل َتعالى:   

)1( سورة الكهف: 4٦.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ        ﴿
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴾ )١(

الحات في الوسائل المتاحة. َأبحُث عن المقصود بالباقيات الصَّ

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



 ٥٥ 

1- المؤمن يلتزم باألذكار ذات الفضائل.
ه تعني  أن األمر والقوة بيد الله تعالى وحده .  2- الحول وال قوة إال باللَّ

٣- الحوقلة كنز من كنوز الجنة . 
4- قيمة الدرس : ...................................................................................................   
ُة:  أ  - ................................................................................ ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                      ب - ................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٥٦ 

ريِف. 1- َأكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
ه  -^-: » أال أدّلك على كنز من كنوز الجنة،  عن أبي ذر -›-  قال : قال لي رسول اللَّ
ه .............................................................................................«. قلت: بلى يا رسول اللَّ

2- ما الكنز الذي دلنا عليه حبيبنا محمد -^-؟
.......................................................................................................................................

٣- اكتْب معنى الحوقلة.
.......................................................................................................................................

ه «. ْد فضائل ذكر » ال حول وال قوة إال باللَّ 4- عدَِّ
.......................................................................................................................................

٥- ضْع خطـًّـا تحت التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
   أ -  الحوقلة هي قول:

ه. ه تبارك اللَّ ه.    - ما شاء اللَّ - ال حول وال قوة إال باللَّ ه أكبر.        - اللَّ
ب-  من فضائل الحوقلة:     

     - كنز من كنوز الجنة.     - تكثير الطعام والبركة فيه.        - البركة في العمل.
جـ-  نقول الحوقلة:     

     - دوما وبكثرة.            - خاصة عند الشدائد والمصائب.   - عند البدء بالطعام.

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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ه الحرام هذا العام ألداء فريضة الحج. َتْمهيٌد: نويت التوجه لبيت اللَّ

ْرُس الّرابُِع نحج إلى بيت الله الحرامالدَّ

. ُف معنى الحجِّ 1 أتعرَّ

)1( سورة الحج:٢٧.

قاَل َتعالى:

﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ ﴾)٢(

ه   الحجُّ هو:  قصد بيت اللَّ
-تعالى- ألداء مناسك الحج.



 ٥9 

-  َأتعاوُن مع مجموعتي في كتابة التعريف بأقلم ملونة على بطاقات 
ملونة، ثم َأتنافُس مع المجموعات األخرى على حفظه.

)1( سورة آل عمران:٩٧.

َنشاُط )1(:

2 َأتناقُش مع معلِّمي حول حكم الحجِّ في اإلسالِم.
قاَل َتعالى:

﴿     ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ ﴾ )١(

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْلِكتاَبِة والِحْفِظ

الحجُّ فرض على كل مسلم قادر مستطيع، وهو ركن من أركان اإلسالم.



 ٦0 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

ِر َذكُّ َمَهاَرُة التَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )الَحجُّ نوٌر ساِطٌع(.  ب - َهّيا ُنَردِّ

ــاِنالـــــــَحـــــــجُّ نــــــــــوٌر ســـــاِطـــــٌع ــ ــ ــم ــ ــ ــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإلي ــ ــ ف
ْحــــمـــــــــِنَمــــــْعــــــلــــــوَمــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــِة الــــرَّ ــ ــــ ــ ــْرعـ ــ ــِشـ ــ بـ
ــٌة ــ ــ ــمَّ ــ ــ َج ُدروٌس  ــِه  ــ ــ ــي ــ ــ عــــلــــى َمــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنف
ــِه ُهـــــــــــدًى وِوْحــــــــــــــَدٌة ــ ــيـ ــ َبـــــــْيـــــــَن َبـــــنـــــي اإلْنـــــــســـــــاِنفـ
ُة الــــــّديــــــِن َعــــَلــــْت َجـــــمـــــيـــــلـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ

ريف اآلتي:  ا الحديث النَّبوي الشَّ أ - ُأكِمُل شفهيًّ

ِه -^-:» ُبنَِي اإلسلُم َعلى َخْمٍس .................................. قاَل رسوُل اللَّ   

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

.» ......................................................................................................



 ٦1 

3 َأستنتُِج فضائَل الحجِّ العديدَة.
  أ  - الحجُّ  يكفُر الّذنوب والخطايا.

واْلُعْمَرِة  اْلَحجِّ  بِْين  َتابِعوا   «  :  -^- ِه  اللَّ رسوُل  قاَل   -‹- مسعوٍد  ابِن  عْن   

َوَلْيَس  ِة،  َواْلِفضَّ َهِب  َوالذَّ اْلَحديِد  َخَبَث  اْلكيُر  َيْنفي  َكما  نوَب  َوالذُّ اْلَفْقَر  َيْنفياِن  َفإنَُّهما 

ُة« )1(. ِة اْلَمْبرورِة َثواٌب إاِلَّ اْلَجنَّ لِْلَحجَّ

ب-  الحجُّ مدرسة لتربية النفوس كالصبر والخضوع   
ه تعالى. للَّ

ُر بيوم القيامة. جـ- الحجُّ يذكَِّ
   د - الحجُّ فيه تعارٌف وتآلٌف بين الشعوب اإلسلمية.

)1( سنن الترمذي  كتاب: الحج عن رسول الّله -^-  باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة.

َنشاُط )٣(:

َمْلحوَظٌة ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

لنا  الفيديو الذي يعرضه  أتابُع مع زملئي مقطع       
  ، الحجَِّ مناسك  من  مشاهَد  ُن  يتضمَّ والذي  معلَِّمي، 

. وأعبَُِّر بجملٍة مفيدٍة عن الحجَِّ

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



 ٦2 

ه -تعالى- ألداء مناسك الحجَِّ . 1- الحجُّ هو قصُد بيت اللَّ
2- الحجُّ فرٌض على كل مسلم قادر وهو ركٌن من أركان اإلسالم.

٣- الحجُّ عبادة عظيمة تحمُل العديد من الفضائل .
4- قيمة الدرس : .........................................................................................................   
ُة:    أ - ...................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٦٣ 

1- َأْكمِل ما يأتي:
  أ  - الحج هو: ............................................................................................................

ب- حكم الحج أنه: ...............................................................................................

 2- اكتْب بعًضا من فوائد الحجَِّ وفضائله:  

الفقَر  ٣-  من خالل فهمك للدرس اكتْب حديًثا يدلُّ على أن الحجَّ والعمرَة ينفيان 
والذنوَب.

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

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

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

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

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



 ٦4 

 . ه الحرام للحجَِّ 4- عالم يدلُّ قصد المسلم لبيت اللَّ

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

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

......................................................................................................................................
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 ٦٦ 

َتْمهيٌد:
ْرُس اْلخاِمُس صحابة رسولي -^- في الهجرةالدَّ

1  َأذكُر حال المسلمين في مكَة بعد بيعة العقبة الثانية؛ ألتوصَل إلى بعض أسباب الهجرة.

فلنبحث عن قصة المهاجرين، 
ونتعرف  معنى اآلية.

قال تعالى:﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  
ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ        ىئ  يئ ﴾ )1(

)1( سورة النحل:41.
)٢( صحيح البخاري   كتاب: مناقب األنصار      باب: هجرة النبي -^- وأصحابه إلى المدينة.

ومشركو  الدعوة،  بدء  على  سنة  عشرة  اثنتي  من  أكثر  ت  مرَّ
اإليذاء  وسائل  بكل  الدين  محاربة  على  وإصرار  عناد  في  مكة 
األنصار  مبايعة  أن عرفوا خبر  بعد  والتعذيب، خاصة  والتضييق 
ه عليهم أجمعين-للرسول -^- عند العقبة، فأمر  -رضوان اللَّ

ه عليهم أجمعين- بالهجرة إلى المدينة حفاًظا على دينهم  الرسول -^- أصحابه -رضوان اللَّ
وأنفسهم، وقال لهم:»إِنِّي ُأريُت داَر ِهْجَرتِكْم ذاَت َنْخٍل َبْيَن الَبَتْيِن «)2(. 

النبويةالسيرة



 ٦٧ 

أ- َأبحُث عن معنى الحديث الّسابق»إِنِّي ُأريُت داَر ِهْجَرتِكْم ذاَت َنْخٍل َبْيَن الَبَتْيِن«.
.......................................................................................................................................

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

َمْلحوَظٌة

َمَهاَرُة اْلَبْحِث

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )فأْشَرَقْت َشْمُس الُهدى(:  ب- َهّيا ُنَردِّ

وَعـــــطـــــاْءوَأْقــــــــــــَتــــــــــــدي بـــــســـــيـــــَرٍة ُدروٌس  ــا  ــهـ ــيـ فـ
ــــــٍة قـــــاَمـــــْت بــــَفــــْضــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َنــــــِقــــــيَّ
ٌة وِوْحــــــــــــــــــَدٌة بِــــــــال َعـــــــــداْءأســـــــاُســـــــهـــــــا ُأُخــــــــــــــــــوَّ



 ٦8 

ه عليهم- في الهجرة. حابة المهاجرين -رضوان اللَّ ُف مواقَف بعض الصَّ 2 َأتعرَّ

)1( المطالب العالية للحافظ ابن حجر كتاب: المناقب     باب: فضل صهيب ›. 
)٢( سورة البقرة: ٢0٧.

.- ه - اعة، والتضحية بالنفس والمال في سبيل اللَّ - َمثٌل أعلى في الطَّ المهاجرون -

- واالقتداء بهم. واجٌب علينا حبُّ المهاجرين -
المواقف الصحابي م
ه -¸- في هجرته.أبو بكر الصديق-›-. 1 رافق رسول اللَّ

كلفه الرسول -¸- بالنوم في فراشه ليلة الهجرة، ورد األمانات  علي بن أبي طالب-›-. 2
إلى أهلها ، وبعدها بثلثة أيام لحق بالمهاجرين.

أبو سلمة -›-.٣
- مع زوجته وولده، فاعترض  ه - خرج مهاجًرا في سبيل اللَّ
أهل الزوجة طريقهم وفرقوا بينهما، فهاجر -›- وحيًدا ثابًتا 

. ه  صابًرا متوكًل على اللَّ

صهيب بن سنان -›-. 4

لحقه الكافرون في طريق هجرته، ولما أحس بطمعهم في ماله 
الوفير قال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: 
ذلك  فبلغ  مالي،  لكم  جعلت  قد  أنني  أشهدكم  فقال:  نعم، 
كما  صهيب«)١(.  ربح  صهيب،  فقال:»ربح   -¸- الّله  رسول 

﴿  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   نزل فيه قوله تعالى: 
ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ﴾)2(. 



 ٦9 

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة االْستِْدالِل

َمهاَرُة االستنتاج

َنشاُط )2(:

أ- من خالِل المواقف السابقة يمكُن الوصول إلى كثير من االستدالالت منها:
.........................................................................................................................................

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

ب- َأِصُف كلَّ صحابي من خالل المواقف السابقة بصفة مناسبة له.

الصفة الصحابي 

أبو بكر الصديق -›-.  
................................................................................................
................................................................................................

علي بن أبي طالب -›-. 
................................................................................................
................................................................................................

أبو سلمة -›-.
................................................................................................
................................................................................................

صهيب بن سنان -›-. 
................................................................................................
................................................................................................



 ٧0 

ُه -تعالى- للمهاجريَن في الدنيا واآلخرِة. ُه اللَّ 3  َأستنتُج الجزاَء الَّذي أعدَّ

)1( سورة التوبة: ٢0.

قاَل َتعالى:

﴿     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئی  ی  ی  ی  جئ ﴾ )١(

ه  - -. للمهاجرين جزاٌء عظيٌم من اللَّ

َمْلحوَظٌة ِة َغِويَّ لَقِة اللَّ َمهاَرُة الطَّ َنشاُط )٣(:

- في حياتنا؟ حابِة - - كيَف نقتدي  بالصَّ
.........................................................................................................................................

الثواب 
العظيم.

رضا الله ـ  ـ 
عنهم في الدنيا 

واآلخرة.
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- داًرا للهجرة. ُه - 1- فضُل المدينة المنورة عظيٌم، فقد اختارها اللَّ
- مثٌل أعلى في الّطاعة، والتضحية بالنفِس والماِل في  2-  المهاجرون -

ِه. سبيِل اللَّ
- ويحرُص على االقتداِء بهم . ٣- المؤمُن يحبُّ المهاجرين -

ْرِس: ..........................................................................................................  4- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ  - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٧2 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
1- ضْع خطـًّـا تحت التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:

أ -  مهاجٌر عظيٌم منعه أهل زوجته من أخذها معه ، فهاجر وحيًدا هو:
أبو سلمة -›-.       عمر بن الخطاب -›-.       أبو بكر الصديق -›-.

ب - هجرُة المسلميَن من مكَة إلى المدينِة كانت:
في عام الحزن.       قبل الهجرة إلى الحبشة.       بعد بيعة العقبة الثانية.

2- اقرْأ كلَّ إجابٍة مّما يأتي، ثمَّ ضْع سؤااًل يناسبها:
أ –  .......................................................................................................................... 

ِه تعالى ولرسوله -^-. اإلجابة : هاجَر المسلمون إلى المدينة المنورة طاعة للَّ
ب-  ........................................................................................................................

فه بردَِّ األمانات إلى أهلها. اإلجابة: ألنَّ الرسول -^-  كلَّ

٣- أكمْل ما يأتي:
أتعّلم من المهاجرين –   – دروًسا عظيمة، منها:

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

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

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

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

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

............................................................
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 ٧4 

َتْمهيُد:

ْرُس الّساِدُس ٍد -^- بين المهاجرين واألنصارالدَّ مؤاخاة رَسولي محمَّ

هم يف القرآن الكريم بقوله: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ    - وبرشَّ نعم يا مريُم، لذلك أكرمهم اهلل -
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ )1(.

ف معنى  المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار. 1 أتعرَّ
لوا اإليذاء واحلصار والتعذيب يف مكة أعواًما كثية، وعندما  ما أعظم املهاجرين يا أمي، لقد حتمَّ

أمرهم الرسول -¸- باهلجرة إىل املدينة استجابوا له تاركني كل ما يملكون فارين بدينهم.

)1( سورة آل عمران: 1٩٥.

ال يصح  أن تتخاصما.



 ٧٥ 

)1( سورة الحشر : ٩.

املهاجرين  استقبال  وأحسنوا   -¸- الرسول  نارصوا  الذين  األنصار  هم  املدينة  أهل 
فمدحهم  أنفسهم،  لوهم عىل  وَفضَّ ماهلم،  من  هلم  وبذلوا  بيوهتم،  وأسكنوهم يف  عنهم  فخففوا 

- وبرشهم بقوله : ﴿ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   اهلل-
ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب  حب﴾ )1(.

أهُل  استقبَل  كيف  لكن 
المدينِة  المهاجرين يا أّمي؟

فالمؤاخاُة إًذا أنَّ الرسول -¸- جعل لكل مهاجر أًخا 
له من األنصار، ولكل منهما على اآلخر حقوق.



 ٧٦ 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(: َمَهاَرُة اْلَبْحِث

أ-  َأبحُث من خالل الوسائل المتاحة عن األنصار الذين تم مؤاخاتهم مع المهاجرين 
اآلتية أسماؤهم:

جعفر بن أبي طالب و.........................................................  .
حمزة بن عبدالمطلب و.....................................................  .
أبو عبيدة بن الجراح و.......................................................  .

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )فأْشَرَقْت َشْمُس الُهدى(:  ب- َهّيا ُنَردِّ

ــاْءوَأْقــــــــــــَتــــــــــــدي بـــــســـــيـــــَرٍة ـــ ـــ ـــ ـــ ــط وَع ُدروٌس  ــا  ـــ فــيــهـــ
ــــــٍة قـــــاَمـــــْت بــــَفــــْضــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َنــــــِقــــــيَّ
ٌة وِوْحــــــــــــــــــَدٌة بِــــــــال َعـــــــــداْءأســـــــاُســـــــهـــــــا ُأُخــــــــــــــــــوَّ



 ٧٧ 

فَة لألنصار من إخوانهم المهاجرين في المدينِة المنورِة. 2 َأستنتُج المواقَف المشرِّ
بِن  عبدالرحمِن  المهاجر  بيَن   -^- الرسوُل  آَخى 

سعُد  فعرَض   ،- - الربيِع  بِن  سعِد  واألنصاري  عوٍف 
مالِه ودارِه، وأن  في  يقاسَمُه  أنَّ   -‹- بِن عوٍف  أخيِه عبدالرحمِن  الربيِع على  بُن 

َجُه إحدى نسائِه، فأبى عبُدالرحمِن بُن عوٍف -›-  يزوَِّ
ه  -›-، قائاًل لُه: »بارك اللَّ وشكَر أخاُه سعَد بَن الربيِع 

وِق«)1(. لك في أهِلَك ومالَِك ُدلَّني على السُّ
- ُثمَّ بفضِل  ه - وِق حتى صاَر بفضِل اللَّ وَعمَل عبُدالرحمِن بُن عوٍف -›- في السَّ

-، وَضرَب أروَع المثِل في الكرِم. حابِة - أمانتِه ِمن أغَنى الصَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

ُر له فيها عن عالقة األخوة بيننا.  أ-  َأكتُب رسالًة ألحِد إخواني في الفصِل أعبَِّ

ه الرحمن الرحيم بسم اللَّ
أخي العزيز ............................

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

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

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

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

                                                            أخوك/..........................

)1( صحيح البخاري كتاب : مناقب األنصار  باب : كيف آخى النبي -^- بين أصحابه .



 ٧8 

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة التَّْفكيِر

ب- ماذا لو لم يشرع اإلسالُم عالقَة األخوِة في الديِن؟
......................................................................................................................................

1- آخى الرسول -^- بين المهاجرين واألنصار في المدينة.
بن  الرحمن  عبد  الصحابيين  موقف  المؤاخاة  في  العظيمة  المواقف  2-  من 

.- عوف وسعد بن الربيع -
٣- المسلم يقتدي بالرسول -^- و صحابته األخيار في المؤاخاة.

4- قيمة الدرس:  .........................................................................................................

ُة:   أ - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 ٧9 

غيِر  الِعباَرِة  ُمقابَِل   )✘( وعلمَة  حيحِة،  الصَّ الِعبارةِ  ُمقابَل   )✔( علمَة  1-  ضْع 
حيحِة فيما َيْأتي:  الصَّ

 )  (  أ  - الهدُف من المؤاخاة بين األنصار والمهاجرين تقويُة العالقة بينهم. 
)  ( ب- المؤاخاُة تساهُم في حلَِّ الكثير من مشاكل المسلمين.   
 )  ( جـ- تطبيُق المؤاخاِة بين المسلمين اليوَم غير ضروري.   

﴾ )1(   اكتْب معنى هذه اآلية.
 
2-  قال تعالى:﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ

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

٣-  َأْكمْل ما يأيت:
.- أ  - آخى الرسول -^- بين عبد الرحمن بن عوف و ............................ -

 - - وصحابتـه   -^- الرسـول  وساعدوا  أسلمـوا  الذين  المدينة  ب-  أهُل 
يسمـون ............................................ .

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

)1( سورة الحجرات : 10.
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ه أنت وأختك َتْمهيٌد: َأسرع يا عبد اللَّ
ِة. مريم سنذهُب إلى اللجنِة الخيريَّ

لحظة سأحضُر حّصالتي.
وأنا أيًضا.

ْرُس الّسابُِع ُأخّويت يف اإلسالمالدَّ

ُف معنى األخوة اإلسلمية. 1 أتعرَّ
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تجمُع  قوية  دينية  عالقٌة  الّدين  أخــوُة 
المسلمين على حقوق وواجبات يلتزُم بها 

ه تعالى. نعم والمؤمن قوي بإخوانه، فيجد كلُّ مسلٍم أماَم اللَّ
دوًما َمْن يسدُّ حاجاته ويعيُنه وينصُره.

األخوُة اإلسلمية تعني رباط إيماني يقوم على العقيدة اإلسلمية.  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   تعالى:  قال   
ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ    چ  

ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ﴾)١(.

)١( سورة آل عمران: ١٠٣.
)٢( سورة الحجرات: ١٠.

قال تعالى:
﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  

 ې   ې  ې  ﴾)2(

وما الفرُق بين األخوة في 
الدين واألخوة في النسب؟
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  أ - ألصُق أو أرسُم صورًة معبَِّرًة عن معنى األخوة، وأضُع عنواًنا مناسًبا لها.

َمْلحوَظٌةَنشاُط )١(: ٌة َمهاَرٌة َحَرِكيَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )لَِنْرَتقي َمًعا إلى ُكلَِّ َنجاح(:  ب- َهّيا ُنَردِّ

الَجَسْد َكما  ــَوٌة  ــ إْخ َحـــَســـْدالُمْسِلموَن  أيُّ  وال  َعـــــــــداَوٌة  ــال  فـ
ــــمــــا َتــــعـــــــــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــِر ــٌة وَدْعــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ ــ ــبَّ ــ ــَح ــ َم

العنوان : ..........................



 8٣ 

. مني رسولي محمد̂  ُد بعًضا من حقوق األخوة  كما علَّ 2 أعدِّ

)٢( السلسلة الصحيحة األلباني باب: أول الكتاب الجزء: الثاني. )١( صحيح البخاري كتاب: الجنائز باب: األمر باتباع الجنائز. 
)٣( صحيح البخاري كتاب: الشركة باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة.

* سواء كانوا في سفر أو في غزو أو حتى وهم داخل المدينة. * أرملوا: فني زادهم وطعامهم. 

 للمسلم على المسلم حقوق  كما ذكرها  الرسول -^-: » َحقُّ امْلْسِلِم َعىل املسلِم 
عوِة وَتشميُت العاِطِس «)١(. لِم وِعياَدُة املريِض واتِّباُع اجَلنائِِز وإِجاَبُة الدَّ َخٌس، َردُّ السَّ

اسمع يا بني هذه القصة التي مثلت دوراألخوة اإلسلمية 
ه  الرائعة: عن أبي موسى األشعري -›- قال: قال رسول اللَّ
-^-: » إنَّ اأَلْشَعريِّنَي إذا َأْرَملوا* يف الغزوَأْو َقلَّ َطعاُم ِعياهِلِْم 
باملدينِة* َجعوا ما كاَن عْنَدُهْم يف َثْوٍب واِحٍد ُثمَّ اْقَتَسموُه َبْيَنُهْم 

ِة، َفُهْم ِمنِّي َوَأنا ِمْنُهْم «)3(.  ِويَّ يف إِناٍء واِحٍد بِالسَّ
ه -^-. فعلهم رفع درجتهم عند رسول اللَّ

إثراء
األشعريين هي  

قبيلة من أهل 
اليمن  ينتسب إليها 

الصحابي أبو موسى 
األشعري ›.  

ومن الحقوق ستره والسعي في حاجته. 

- سروٌر  ه - ه تعالى أنفُعهم للناس وأحبُّ األعمال إلى اللَّ قال رسول الله -^-:» أحبُّ الناس إلى اللَّ
يدخُله على مسلٍم أو يكشُف عنه كربًة أو يقضي عنه ديًنا أو يطرُد عنه جوًعا، وألن أمشي مع أخ  في حاجٍة 
ُه عورَته  أحّب إلّي من أن أعتكَف في هذا المسجِد )يعني: مسجد المدينة( شهًرا، وَمْن كفَّ غضَبه ستَر اللَّ
ُه قلَبه رجاًء يوَم القيامِة، ومْن مشي مع أخيِه في حاجٍة حتى  وَمْن كظَم غيَظُه ولو شاء أن يمضَيه أمضاه مأل اللَّ
ُه قدَمه يوَم تزوُل األقداِم )وإن سوَء الخلِق يفسُد العمَل كما يفسُد الخُل العسَل «)2(.  تتهيَأ له أثبَت اللَّ
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»جابر العيش« )١( 
ـــث  ـــاح  ثال ـــه الصب ـــد الل ـــن عب ـــر ب ـــو جاب ه
حـــكام الكويت، اشـــتهَر بجابـــر العيـــش 
لكرمـــه، فقـــد كان يطبـــُخ األرز للفقـــراء، 

ولـــه عريـــش 
قـــرب بيتـــه 
ن  يجتمعـــو
ــه، ويقـــدُم  فيـ

ــام. ــم الطعـ لهـ
وكتب عنه قصيدة مدح  فيها:   

إلى من جا العصر نادوا عبيده
هلّم إلى العشا ياللي تريده 

ه يزيده تزيد مرّوته ، اللَّ
ه جزٍل بالعطّية وفضل اللَّ

أمي  يا  العيش  جابر  الشيخ  قصة  وما 
ارويها لنا يا أمي.

وقفة إثرائية اليوسفين)2( 
سنة  في  إال  تنتِه  ولم   ، ١285هـ   - ١868م  سنة  من  شديدٌة  مجاعٌة  الكويتيين  أصابت 
أفاضل  من  لرجلين  وكان  تذبح،  التي  البهائم  دماء  أكل  إلى  اضطرتهم  ١87١م-١288هـ، 

الكويتيين يد بيضاء في تلك األزمة الشديدة هما يوسف البدر ويوسف الصبيح. 
الثاني  وأما  المال،  من  لهم  يبذله  بما  والمحتاجين  المعوزين  كربات  يفرج  فكان  األول  أما 
فاتخذ له بيتين أحدهما في الكويت والثاني في الزبير يأوي إليهما الفقراء، وقد كان يقوم في 

ه تعالى.  كليهما بما يحتاجه األحياء منهم من طعام وكسوة، وبتجهيز من يتوفى إلى رحمة اللَّ
وقد قيل فيهم: 

ه قد بلغت              باليوسفين مكان السبعة الشهب.  إن الكويت حماها اللَّ

وشيوًخا  تجاًرا  أيًضا  الكويتين  عند  وُعرف 
األمير  ومنهم  الخير  في  وسعيهم  الخير  حب 

جابر العيش رحمه الله.

)١( بتصرف من قول المصلح الكويتي يوسف بن عيسى القناعي عن الشيخ جابر .  
)٢( من قول الشيخ عبدالعزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت )عن عام الهيلق (.



 8٥ 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة إِْصداِر اْلُحْكِم

ْبِط َمَهاَرُة الرَّ

أ - أقّوُم التزامي بحقوق إخواني: 
نادًراأحياًنا غالًبادائًما حقوق  إخواني م
أدعو للمسلمين في صلتي.١
أتبرُع إلخواني المسلمين.2

3. أساهُم في عمٍل خيريٍّ

أشارُك في المحافظة على المسجد ) ترتيب 4
المصاحف - المحافظة على النظافة - ....(

ب - َأكتُب  تحَت كلَِّ صورٍة ما تمثَُِّله من حقوِق األخوِة:

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

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

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

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

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

................................
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)١(  صحيح البخاري كتاب: املظامل  باب: ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه. 

٣ َأستنتج دور األخوة اإلسلمية في نصرة المسلميَن.
أتذكرون أصدقائي الذين تعرفت 

عليهم أثناء دراستي في أمريكا.

ه لقد شهد عز اإلسلم وقوته من خلل علقة الجالية اإلسلمية   نعم، الحمد للَّ
ورباط األخوة القوي بينهم، وهذا ما أثار رغبته في التعرف على ديننا العظيم.

نعم، أذكُر أنَّ واحًدا منهم 
ه لإلسلم. هداه اللَّ

ومن  حياتنا  في  إخوة  وجود 
لنا.قال  خير  مكان  كل  وفي  حولنا 
ال  الـُمسلِم  َأخو  -^-:»الـُمسلُم 
َيْظلَمه وال َيْسِلُمُه وَمْن كان يف حاجِة 
َج  َفرَّ وَمْن  حاَجتِِه  يف  اهلل  كاَن  أخيِه 
ُكْرَبًة  عنُه  ه  اللَّ َج  َفرَّ ُكْرَبًة  ُمسِلٍم  َعْن 
َسرَت  وَمْن  اْلِقياَمة  َيْوَم  ُكُرباِت  ِمْن 

ه َيْوَم اْلِقيامِة «)١(. ا َسرتُه اللَّ ـً ُمْسِلم

بوجود  تسعُد  الغربة  في  نعم، 
وتجدهم  اإلسلم،  في  لك  أخوة 

أمامك عندما تحتاج إليهم.



 8٧ 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )3(:

أ-  لدينا أخوٌة في بلد المسلمين يعانون أنواًعا مختلفة من اآلالم كاليمن وما تعانيه من 
مجاعة، وفلسطين وما تعانيه من اضطهاد واحتلل، واجبي نحو إخوتي أن:                          
..................................................................................................................................-١
..................................................................................................................................-2

ب- ما شعورك إذا كنت في سفر إلي بلد غير إسلمي ووجدت مسلمين فيها ؟
........................................................................................................................................

ْعبيِر َمهاَرُة التَّ
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1-  األخوُة اإلسالمية رباط إيماني يقوُم على التقوى، ويرتكُز على االعتصام بحبل 
ه.     اللَّ

الدعوة،  وإجابة  الجنائز،  واتباع  المريض،  وعيادة  السالم،  بردَِّ  األخوة  2-  حقوُق 
وتشميت العاطس.

٣- االعتزاز باألخوة اإلسالمية.  
4- قيمة الدرس: ...........................................................................................................   

ُة:  أ - ......................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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١- أجب عما يأتي :

أ -  من الذي ألف بين قلوب المؤمنين؟
 .....................................................................................................................................

ب -  ما أهمية رابطة األخوة اإلسلمية في حياتنا؟
....................................................................................................................................

2 - اكتب ثلًثا من حقوق األخوة اإلسلمية .
.........................................        .........................................     .........................................       

3 - اربط بين الرسم اآلتي  بحديث النبي -¸-:  بجملة مفيدة 

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

)١( صحيح مسلم كتاب: الرب والصلة واآلداب        باب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. 

اْلـُمْؤِمننَي  :»َمثُل   -¸- ه  اللَّ رسول  قال 
اجْلَسِد   َمثُل  وَتعاُطفِهْم  وَتراُحِِهْم  ِهْم  َتوادِّ يف 
إذا اْشتكى ِمْنُه ُعْضٌو تداعى لُه سائُِر اْلـَجَسِد 

ى«)١(.   َهِر واْلـُحمَّ بالسَّ
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ه رسالة أخوية لزميليك المتخاصمين ُتبيَُِّن فيها أثر هذا الخصام وخطره على  4-  وجَِّ
علقات المسلمين داخل المجتمع.

ح مدى تطبيق حقوق األخوة: 5-  من خلل الجدول اآلتي وضَِّ

م
صفتي: ............................................................اسمي: ............................

للجميع )من أعرف ومن ال أعرف(لمن أعرفه جيًداأعمالي هذا األسبوع  

أزوُر المريَض.١
أدعو للمسلمين.2
ُم المساعدَة.3 أقدَّ
ُأجب الدعوة للزيارة.  4
ته(.5 أدعو للعاطس )وُأشمَِّ

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

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

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

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

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

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

..................................................................................         
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 9١ 



   أ - قال النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-: »مثل الذي يذكر ربه .............................................................«.

ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »أال أدلك على كنز من كنوز........................... ،.............  ب-  قال رسول اللَّ
.»...................................

جـ-  أن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- قال: »إذا خرج الرجل من بيته، فقال:  .........................................
. »...................................................

ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »تابعوا بين  ..................................................................  «.  د-  قال رسول اللَّ
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ُأَقيِّم َمْعلوماتي لْلوْحَدِة اأْلولى

أواًل: ساعدوا عبدالله في إكمال كتابة الحديث:



بأ
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   تعاىل:  قال 
ۅ   ۅ   ۋ        ۋ      ٴۇ     ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ۉ  ۉ  ې﴾.
حقوق األخوة 

قال رسول اهلل -^-: »حق املسلم عىل املسلم مخس، رد السالم، 
وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس«.

اجلزاء العظيم 
للمهاجرين.

 آداب الذكرقال تعاىل: ﴿   ىت  يت     جث  مث  ىث﴾.
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   ﴿وئ   تعاىل:  قال 
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ﴾.

حكمة اهلل تعاىل 
من  البعث.

بأ
ا روًحا وجسًدا كام كان يف الدنيا وذلك يوم القيامة. ًـّ احلوقلة إعادة اإلنسان حي

احلجاإلتيان باأللفاظ التي ورد الرتغيب يف قوهلا واإلكثار منها.
ه تعاىل وحده. األخوة اإلسالميةإن األمر والقوة بيد اللَّ

ه تعاىل ألداء مناسك احلج. احلسبلةقصد بيت اللَّ
ه ينبثق من التقوى ويرتكز عىل االعتصام  رباط إيامين يقوم عىل منهج اللَّ

ه. بحبل اللَّ
الذكر

البعث
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ثانًيا: صل بين المجموعة ) أ ( وما يناسبها من المجموعة)ب(:



)  ( - املوتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة.   ١- البعث إحياء اهلل -
)  ( 2- يوم البعث اليوم الذي يميت اهلل -تعاىل- فيه الناس جيًعا استعداًدا للحساب. 
 )  ( 3- يبعث اهلل -تعاىل- اخللئق يوم القيامة ليجازهيم عىل أعامهلم.   
)  ( 4- اإليامن بالبعث واجب عىل كل مسلم ومسلمة.     
 )  ( 5- احلسبلة هي أن تقول ال حول وال قوة إال باهلل.     
)  ( 6- احلوقلة هي قول : ) ال إله إال اهلل (.       
)  ( 7- الذكر كنز من كنوز اجلنة.        
)  ( - الطائف داًرا هلجرة املسلمني.      8- اختار اهلل -
)  ( 9- آخى الرسول -¸- بني املهاجرين واألنصار يف املدينة.    
)  ( ١٠- احلج فرض عىل الرجال والصبيان.       
)  ( ١١- من آداب الذكر خفض الصوت.       
)  ( ١2- الصحايب عيل بن أيب طالب -›- صاحب الرسول -¸- باهلجرة إىل املدينة. 
)  ( ١3- األنصار هم أهل املدينة.        
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ثالًثا: ضع علمة )✓ ( مقابل العبارة الصحيحة 
وعلمة ) ×( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :



١- جمع الخلئق في أرض المحشر:

الجزاء-البعث-الحشر

2- من المواقف العظيمة في المؤاخاة موقف الصحابيين عبد الرحمن بن عوف -›- و: 

     
بلل الحبشي-›--سعد بن الربيع-›--عمر بن الخطاب-›-

            

- داًرا  لهجرة المسلمين: ه - 3- اختارها اللَّ

      

4- من حقوق األخوة  اإلسلمية:

    

5- الحجُّ حكُمه:  

فرض-مندوب-سنة
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رابًعا: حوط  اإلجابة الصحيحة برسم دائرة:



فه الرسول - ¸ - بالنوم في فراشه ليلة الهجرة: 6- كلَّ

عثمان بن عفان ›-علي بن أبي طالب ›-أبو بكر الصديق›

7- الصحابي الذي منعه أهل زوجته من أن يأخذها معه في الهجرة:

عثمان بن عفان ›-علي بن أبي طالب ›-أبو سلمة ›

8- آخى النبي - ¸ - بينه وبين سعد بن الربيع ›:

عبد الرحمن بن عوف ›-علي بن أبي طالب ›-أبو بكر الصديق›

9- رافق الرسول - ¸ - في الهجرة:

عثمان بن عفان ›-علي بن أبي طالب ›-أبو بكر الصديق›

 9٦ 



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

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

...................................................................       
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خامًسا: عبِّر من خلل الصور اآلتية عن  حقوق األخوة اإلسلمية:



( خرج النبي -^- من مكة مهاجًرا إىل املدينة برفقة صاحبه أيب بكر الصديق -›-.  (
( بايع املسلمون الرسول -^- بيعة العقبة الثانية .  (

( مؤاخاة النبي -^- بني املهاجرين واألنصار .  (
( نام عيل بن أيب طالب -›- يف فراش النبي -^- ليلة اهلجرة .  (

( هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة بأمر من الرسول -^-.  (
( استقبل األنصار املهاجرين عند وصوهلم إىل املدينة .  (

- اإلتيان باأللفاظ التي ورد الرتغيب يف قوهلا واإلكثار منها  ............................
- من آداب الذكر  التي نلتزم هبا................................................. 

-  لذكر اهلل -تعاىل- فوائد عظيمة عىل الفرد يف الدنيا واآلخرة منها : ..........................
- احلوقلة هي قول :...........................................................................................

-  مالس الذكر حتفها.........................وتتنزل.........................وتغشانا فيها ..........................
-  األوقات املستحبة  للذكر منها :............................و.............................و ..........................

و..........................
- آخى الرسول -^- بني...................................و...................................يف املدينة.

- احلج  حكمه.................................عىل كل مسلم قادر.....................................
- من فضائل احلج: .............................  و .............................. و ..............................
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سادًسا: رتب أحداث الهجرة النبوية ترتيًبا تصاعديًّا بوضع 
الرقم المناسب بين القوسين:

سابًِعا: ساعدوا مريم في إكمال الفراغات بما يناسبها:
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ثاِمًنا: صل بين الصور اآلتية مع حقٍّ األخوة:

تشميت العاطس

رد السلم

زيارة املريض

إجابة الدعوة



تاِسًعا: صل بين الكلمة والذكر الدال عليها:
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اهلل أكربالتحميد

أستغفر اهللالتكبري

سبحان اهللالتسبيح

احلمد هللاحلوقلة

الحول وال قوة إال باهللاحلسبلة

حسبنا اهلل ونعم الوكيل اإلستغفار



املقصود بهالعبارةم
]................................. [صاحب الرسول -¸- يف اهلجرة.   1

فه 2 نام يف فراش الرسول -¸- ليلة اهلجرة، وكلَّ
].................................... [برد األمانات  إىل أهلها.

بمـاله ٣ فضحى  هجرته،  طريق  يف  الكافرون  حلقه 
].................................... [مقابل أن يرتكوه. 

ففرقوا 4 هجرته  عند  طريقه  زوجته  أهل  اعرتض 
. ].................................... [بينهام  فهاجر وحيًدا صابًرا متوكاًل عىل اهلل 

 ١٠١ 

عاِشًرا: ساعدوا عبد الّله في تحديد أوقات الذكر المستحبة من خلل الصور اآلتية:

الحادي عشر: من المقصود في العبارات اآلتية :

الجمعة

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

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



 ١٠2 

الدروس:

١
2
3
4
5
6

-
7

َمجاُل اْلَعقيَدِة: شفاعة رسولي ¸.

ريِف: أداوي دائي. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ريِف: أصبر على األذى. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: شروط حجنا وأركانه.

َمجاُل اْلِفْقِه: إحرامي سننه ومحظوراته.

يَرِة:أولى غزوات رسولي -¸- )غزوة بدر( سنة 2هـ. َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: أحسن اختيار صديقي.

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّثانيِة. ُأَقيِّ

رسولي شفيعي وبسيرته أهتدي

10٦

11٦

1٢٦

1٣٦

14٦

1٥4

1٦4

1٧٢



 ١٠3 

المعارف
* الشفاعة سؤال اخلري للغري.

*  الشفاعة نوعان : يف الدنيا  بني الناس ، ويف اآلخرة  اختص هبا  اهلل 
من يشاء من عباده ومن أمهها الشفاعة العظمى.

*  الشفاعة يف الدنيا بني الناس مستحبة إن كانت لقضاء حوائج املسلمني 
ابتغاء  لوجه اهلل تعاىل، وحمرمة أن ترتب عليها ظلم، أو منع حق.

والشهداء  األنبياء  شفاعة  منها  هبا  -تعاىل-  اهلل  يأذن  *  شفاعات 
والصديقني وأوليائه الصاحلني واألعامل الصاحلة.

- للنبي حممد -¸-  *  املقام املحمود  مكانة عظيمة خصها اهلل-
يوم القيامة  ليكون شافًعا ألمته. 

*  خص اهلل -تعاىل- الشفاعة العظمى للنبي -¸- إلظهار قدر وعلو 
مكانته. 

* وجوب اإليامن بشفاعة الرسول ¸ .
*  جعل اهلل -تعاىل- لكل داء دواء ومنه العسل فيه شفاء بإذن اهلل.

*  نبينا أيوب -‹-  أروع مثل بخلق الصرب مع مرضه.
*  األخذ باألسباب والتداوي من قدر اهلل - تعاىل- والتوكل عليه من 

عالمات اإليامن .
والتوكل  بالقدر  اإليامن  خيالف  ال  باألسباب  األخذ  من  التداوي   *

عىل اهلل.

القيم واالتجاهاتالمهارات

ــفاعة  ــامن بالش   1-  اإلي
ــى. العظم

اهلل  عـــىل  ٢-  التـــوكل 
تعـــاىل.

3

١�2 استنتاج أثر االلتزام بالتعاليم اإلسلمية في الحياة.2
2�2 التفاعل اإليجابي في المناسبات الدينية والوطنية بحماس  بالتعاون مع اآلخرين.

3�١ إظهار االهتمام بالتعرف على أثر العقيدة اإلسلمية في سلوكه اليومي. ١

١�3 استنتاج القيم والفضائل اإلسلمية المستمدة من األحداث التاريخية.
2�3 توظيف مهاراته وقدراته الشخصية في تعزيز روح التعاون مع المجموعات بالتعاون مع اآلخرين.

3�3 االقتداء بالرسول ـ ¸ ـ وصحابته الكرام في الممارسة والسلوك مع اآلخرين.

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

ثانًيـا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-

اآليات  وحفظ  ترديد  *  إتقان 
الرشيفة   الكريمة واألحاديث 

واألدعية املأثورة  
بالنصـــوص  *  االســـتدالل 

الرشعيـــة.
ــي -¸-  ــىل النبـ ــالة عـ *  الصـ
أصحابـــه  عـــىل  والـــرتيض 

كلـــام ذكـــرت أســـامؤهم.
الصحابة  سرية  *  دراسة 

رضوان اهلل عليهم .
بأدب  والتأدب  االقتداء    *

النبوة والتخلق بأخالقه.
للقصص  اإلنصات  *  حسن 

واستنتاج الفائدة والعرب.
* تصميم خرائط ذهنية .

وصوت  سليم  بنطق  *  اإلنشاد 
مجيل.



المعارف
* األذى كل ما يصاب به اإلنسان من أمل أو رضر أو مكروه.

ودخول  اخلطايا  بتكفري  األذى  عىل  الصابرين  -تعاىل-  اهلل  *  برش 
اجلنة. 

* أمر املؤمن كله خري يف الرساء يشكر ويف الرضاء يصرب.
* بّشر اهلل -تعاىل- الصابرين  باجلنة وتكفري الذنوب.

*  رشوط احلج: اإلسالم واالستطاعة والبلوغ واحلرية والعقل ووجود 
املحرم للمرأة.

واملروة   الصفا  بني  والسعي  بعرفة  والوقوف  اإلحرام  احلج  *  أركان 
وطواف اإلفاضة.

* احلج عبادة تبدأ باإلحرام وهي النية للحج  والعمرة. 
*  امليقات الزماين للحج يف شهر ذي احلجة، وامليقات املكاين للحاج 

لكل بلد مكان معني حيرم منه احلجيج. 
* ميقات أهل الكويت هو ) قرن املنازل (.

*   من سنن اإلحرام اإلغتسال والتطيب قبل اإلحرام، وصالة ركعتي 
اإلحرام، واإلكثار من التلبية.

*  من حمظورات اإلحرام لبس املخيط، وتغطية الرأس للرجل، ولبس 
النقاب للمرأة، واستعامل الطيب وقص الشعر واألظافر.

* األيام العرش األول من ذي احلجة هي أفضل األيام عند اهلل تعاىل.
* للحج أعامل خمصوصة  يف أيام خمصوصة.

إيذاء املسلمني باالستيالء  *  أسباب  غزوة بدر استمرار املرشكني يف 
عىل أمواهلم ومتاعهم يف مكة بعد إخراجهم من بلدهم .

*  أذن اهلل تعاىل للمسلمني بالقتال ، للدفاع عن دينهم ورفع الظلم عن 
أنفسهم .

*  الشورى مبدأ اختذه الرسول -¸- والصحابة من بعده يف األمور 
الدنيوية .

* الرسول -¸- قاد جيوش املسلمني .
املرشكني  دون  مائه  من  ليستفيدوا  بدر  ماء  عند  بدر  غزوة  *  وقعت 

استجابة لرأي ومشورة الصحايب اجلليل احلباب بن املنذر›.

القيم واالتجاهاتالمهارات

٣- الصرب عىل البالء.

4- حب احلج.

 ١٠4 

الستنتاج  والنقاش  *  احلوار 
احلقائق.

*  تطبيق الدروس الرتبوية يف 
احلياة اليومية .

* التعبري والطالقة اللغوية.
* التخطيط اليومي 

* تنظيم املعلومات واألحداث.
* االلتزام باآلداب اإلسالمية. 

*  البحث عن معلومة من 
املصادر املتنوعة. 

* حل املشكالت
أو  بالصورة  الكلامت  *  ربط 

بكلامت أخرى.



 ١٠5 

المعارف
*  وقعت هذه الغزوة يف شهر رمضان يف السنة الثانية للهجرة .

*  إنترص املسلمون يف غزوة بدر رغم قلة عددهم؛ وذلك لثباهتم ونرصة 
اهلل -تعاىل- هلم .

أقدامهم  بتثبيت  كانت  بدر  غزوة  يف  للمؤمنني  -تعاىل-  اهلل  *  نرصة 
وإمدادهم باملالئكة .

* الصحابة الكرام خري قدوة يف الدفاع عن دين اهلل تعاىل.
*  رضب الصحابة أروع األمثلة يف التضحية بالنفس من أمثال: عمري 

بن احلامم ومعاذ بن عمرو بن اجلموح ومعاذ بن عفراء  .
* للصداقة احلقة فوائد عظيمة منها :  

1- النصح واإلرشاد.  
٢- التعاون.  

٣- النرصة.
* من  أهم  أسس اختيار الصديق أن يكون: 

- صاحًلا تقًيا.   
- أميًنا وفًيا. 

- ناصًحا معيًنا.
* الصديق يعني صديقه عىل حتسني خلقه وسلوكه. 
* الصديق الصالح نافع يف الدنيا وشفيع يف اآلخرة.

* األصدقاء املؤمنون هلم شفاعة يوم القيامة بإذن اهلل تعاىل .

القيم واالتجاهاتالمهارات

٥-  االعتزاز بالصحابة  
.- -

٦- حب الصديق.
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َتْمهيٌد:

ُل ْرُس اأَلوَّ شفاعة رسولي ¸الدَّ

أبي، هذا ابن جارنا أبي ناصر، قد رمى الكرة 
على إنارة سورنا فكسرها، وأرجو أن تعفو عنه.

ال بأس يا بني،  َأعلُم أنك لم تكن قاصًدا، لكن عليك اللعب في 
ه على موقفك، ونسأل  ه فيك يا عبد اللَّ األماكن المخصصة، وبارك اللَّ
ه -تعالى- أن نكون ممن يشفع لهم حبيبنا محمد -¸- يوم القيامة. اللَّ



 10٧ 

الشفاعة سؤال الخير للغير.
هي نوعان : األول: شفاعة الدنيا، وهي تكون بين الناس كما شفعت أنت لناصر، وهذه الشفاعة 

ُه -تعالى- إليها بقوله: ﴿ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   هي التي أشار اللَّ
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  ی﴾)1( وهي تكون: 

أنواع من أهمها  ، ولها  ه من يشاء من عباده  اللَّ بها  الثاني : شفاعة اآلخرة، ويختص  والنوع 
الشفاعة العظمى.

محرمة إذا ترتب عليها ظلم، أو منع حق.
مستحبة إذا كانت لقضاء حوائج المسلمين ابتغاء وجه الله تعالى.

ُف معنى الشفاعة وأنواعها. 1 َأَتَعرَّ

وما الشفاعة يا والدي.

)١( سورة النساء: ٨٥.
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َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْلَبْحِث َنشاُط )١(:

َأبحُث مع زملئي في الفصل بالوسائط المتاحة عن بعض الشفاعات التي يأذن 
ه تعالى ألصحابها، وَأكتُبها في الفراغات اآلتية : اللَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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ُد صاحب الشفاعة العظمى من النصوص الشرعية. 2 أحدِّ

)1( سورة اإلرساء : ٧٨-٧٩.
)٢( صحيح البخاري كتاب: األذان  باب : الدعاء عند النداء. 

قال تعالى :﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ )1(.

وما المقام المحمود يا أبي؟

- للنبي-¸- ليكون شفيًعا ألمته. ه - المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، وخصها اللَّ
الِة اْلقائَِمِة  ِة والصَّ امَّ ْعَوِة التَّ ُهمَّ َربَّ هذِه الدَّ قال رسول الله -¸- من قال حين يسمع النداء : » اللَّ
ْت َلُه َشفاَعتي َيْوَم اْلِقياَمِة«)2(. ًدا اْلَوسيَلَة واْلَفضيلَة واْبَعْثُه َمقاًما َمْحموًدا الَّذي وَعْدَتُه، َحلَّ آِت ُمَحمَّ

ه ¸. إذن صاحب الشفاعة العظمى هو الرسول محمد بن عبد اللَّ
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ُد دعاء ما بعد األذان في الحديث السابق مع زمالئنا لنحفظه. نردَِّ

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة الِحْفِظ والتَّ

ُد الحكمة من الشفاعة العظمى. ٣ أعدِّ

ولم ُخصَّ النبي-̧  - بالشفاعة العظمى، ولم تعط ألحد من األنبياء غيره؟

األشهاد،  رؤوس  على  العالمين  رب  عند  العظيم  وقدره  الرسول-¸-  مكانة  علو  إلظهار 
فمنهم الكافرون به والجاحدون لرسالته من اليهود والنصارى وعبدة األوثان، والذين كانوا يؤذونه 

حًيا وميًتا، واإليمان بها واجب على كل مسلم ومسلمة.
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أ - أكتُب دعاًء أطلُب فيه أن أكون ممن يشفع لهم الرسول ¸.  

ة يومية لألعمال الصالحة التي َأتمنى أن تشفَع لي يوم القيامة.  ب- َأضُع خطَّ

مساًءصباًحا

َنشاُط )٣(:
َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

ْعبيِر َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة الّتَّْخطيِط

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

..............................................................................................................................
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1- الشفاعة سؤال الخير للغير، وهي نوعان: دنيوية وأخروية.
ه تعالى الرسول محمد -¸- بالشفاعة العظمى لمكانته العظيمة  2-  اختص اللَّ

عنده.
٣- وجوب اإليمان بشفاعة الرسول ¸.

4- قيمة الدرس : ......................................................................................................... 
ُة:  أ - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                          ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 11٣ 

1-أكمل ما يأتي : 
    أ - معنى الشفاعة .......................................................................................................................

 ب- الشفاعة نوعان:......................................... و............................................

2- أجب عن األسئلة اآلتية : 

ه -تعالى- بشرف الشفاعة العظمى؟  أ - َمْن الذي اختصه اللَّ
................................................................................................................................................................

ب- ما الحكمة من ذلك؟
................................................................................................................................................................

جـ- عبَِّر عن شعورك تجاه صاحب الشفاعة العظمى بجملة قصيرة.
................................................................................................................................................................

ه لمحمد -¸- الوسيلة والفضيلة؟ ُد األذان ويسأل اللَّ  د- ما جزاء َمْن يردَِّ
................................................................................................................................................................ 

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
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د نوع الشفاعة في الحاالت التالية: بتلوين النوع المستحب باللون األخضر،   ٣-  حدَِّ
والنوع الغير مستحب باللون األحمر. 

محمد  يسأل 

عن علج نافع ألم 

صديقه راشد.

خالد يسعى 
للحصول على إسقاط 
رسوم خدمات هاتفه.

أحمد يساعد 

زميله فهد في البحث 

عن وظيفة.

سالم يساعد قريبه 
في الحصول على وظيفة 

ليس أهًل لها.



 ١١5 



)1( صحيح مسلم   كتاب: السالم   باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي. 11٦ 

من  والبد  -تعالى-،  ه  اللَّ بإذن  سيشفيك  دواًء  لك  سأصُف 
حي الخضروات والفواكه. األكل الصَِّ

َتْمهيٌد:

ْرُس الّثاني أداوي دائيالدَّ

حديث الدرس
ِه  اِء، َبرَأ بِإْذِن اللَّ عن جابر، عن رسول -ملسو هيلع هللا ىلص- أنه قال: »لُِكّل داٍء َدواٌء، فإذا ُأصيَب َدواُء الدَّ

 )1(» َعزَّ َوَجلَّ



 11٧ 

ريِف. 1 َأتعّرُف معاني مفرداِت الحديِث الشَّ
ُمها:  َمْعناهااْلَكِلَمُةُمْفَرداٌت َنـَتعلَّ

المرضالّداء
العالجالّدواء

شفي وطاببرأ

لست بجائعة يا أمي، لكني متعبة من المرض.

العسل فيه شفاء للناس بإذن الله تعالى.
قال تعالى:﴿ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے﴾ )1(. 

)١( سورة النحل : ٦٩.
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ُد الحديث السابق مع إخواني في الفصل. ب- ُأردَِّ

أ- أصنَُِّف الكلمات اآلتية في الجدول اآلتي:

دواءداء

َنشاُط )١(:

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة التَّْصنيِف

الصداعالبنادول

الزكام

قطرات األذن

العسل

السعال

الحمى
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2 َأستمُع إلى قّصة سيدنا أيوب -‹- مع مرضه.
قاَل َتعالى:

ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
  
 ﴿

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  
چ  چ﴾ )١(

)1( سورة األنبياء: ٨٣-٨4.
)٢( سورة ص: 4٢.

مرض سيدنا أيوب -‹-
ه - تعالى - سيدنا أيوب -‹- بمرض عضال ال شفاء له، استمر      لقد ابتلى اللَّ

ه تعالى.   معه سنوات طويلة، حتى يختبر صبره ولجوءه إلى اللَّ

شفاء سيدنا أيوب -‹-
ه -تعالى- أن يشفي أيوب -‹- أمره بأن يتلمس العالج            عندما أراد اللَّ

ه عيًنا، وأمره أن يغتسل منها،         والدواء، فأمره أن يضرب األرض برجله، ففعل، فأنبع اللَّ
فأذهب جميع ما كان في بدنه من األذى، ثم أمره فضرب األرض في مكان آخر، فأنبع له عيًنا 
أخرى، وأمره أن يشرب منها، فأذهب ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهًرا وباطًنا 

ه -تعالى- أن لكل داء دواء.         حتى يعّلمنا اللَّ
قال تعالى: ﴿جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث﴾ )2(
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أصاب  لما  دواًء  كان  الماء 
سيدنا أيوب -‹- من الداء.

َأبحَث عن المعلومات العلمية اآلتية في الوسائِط المتاحِة:

- ألني أحبُّ مادة       العلوم     أبحُث عن نسبة الماء في جسم اإلنسان تقريًبا ...................

-  وألني أحبُّ   مادة    االجتماعيات  أبحُث عن نسبة المياه على الكرة األرضية تقريًبا ..................

أبحُث عن تفسير قوله تعالى: ﴿ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ   -  وألني أحبُّ 

ۀ  ہ  ہ﴾ )1(.  

-  وألني أعشُق   فيجُب عليَّ أن أحافــظ على كل قطـــرة ماء فيها عــن طريق 

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

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: َمَهاَرُة اْلَبْحِث

)1( سورة األنبياء: ٣0.
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ه - تعالى- والتوكل عليه. 3 َأستنتُج أن التداوي من قدر اللَّ
من سبل األخذ باألسباب للعلج والتداوي :                          

3( العلج الطبي.2( الطعام الصحي.١( الراحة.

ه تعالى. ه على سالمتك يا غاليتي لقد شفيت بفضل اللَّ الحمد للَّ

الدواء، فهذا  من  الطعام الصحي، والتمست  ه، لقد أخذت باألسباب وأكلت  للَّ الحمد 
ه تعالى. اإليمان بقدر اللَّ
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َمْلحوَظٌةَنشاُط )3(:

أ-  أخذت مريم باألسباب لتعالج نفسها من المرض، سَأبحُث في حجرتها عن الطعام 
الصحي والعالج الذي تناولته، وأكتبه في الفراغ في زجاجة الدواء التالية:     

َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

االسم: مريم
العمر: 10 سنوات

العالج:..........................
..................................
..................................
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باللون األحمر على األشياء الضارة للمريض في غرفة مريم.   ب- أضع عالمة

َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْكتِشاِف اْلَخطأِ
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ه -تعالى- لكل داء دواء. 1- جعل اللَّ
ه -تعالى- سيدنا أيوب -‹- بمرض عضال، فالتمس العالج،  2-  ابتلى اللَّ

وشفي بإذن الله تعالى. 
ه.  ٣-  التداوي من األخذ باألسباب، وال يخالف اإليمان بالقدر والتوكل على اللَّ
4- قيمة الدرس : ........................................................................................................
ُة:   أ -...................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى(:  ِد النَّشيَد )الذَِّ  ج- َهّيا ُنَردِّ

ــدى ــاٌل وُهـ ــمـ ــوٌر وَجـ ــ ــُر ن ــ ْك ــذَِّ ــ ــســاِنال اإلْن َبني  ِحــْصــُن  ِحــْفــِظــِه  فــي 
ــُر َكـــْنـــٌز وُســـــروٌر وُتــقــى ــ ــِذْك ــ ــاِنوال ــمـ ـــِم اإليـ ــي ُســـلَّ ــٌة فـ ــ ــَعـ ــ وِرْفـ
ًعا َتَطوُّ أو  ــاَن  ك ــْرًضــا  َف ــْوُم  ــصَّ ــِم الـــّشـــاِنوال ــي ــظ ــٌر مـــن الـــلـــِه َع ــ أْجـ
ُبــــــْرُؤُه َرّبـــــي  ــَد  ــْنـ ِعـ داٍء  عانيلـــكـــلَِّ  َمـــريـــٍض  ــلُّ  ــ ُك ــِه  بـ ــى  ــَف ــْش ُي
األسى وفي  األذى  في  َخْيٌر  ْبُر  ــُر َيــأتــي َبـــْعـــَدُه ُيـــْســـراِنوالصَّ ــْس ــُع ــال ف



 12٥ 

1-أكمل كتابة الحديَث الّشريف.
عن جابر، عن رسول الّله -¸- أّنه قال: » لكل داٍء دواٌء، فإذا .....................................  

 .»........................................................................................................

2- ما مرادف الكلماِت اآلتيِة ؟
الشفاء: ......................................................................................................................
المرض: .....................................................................................................................
العالج: ......................................................................................................................

٣- ضع نهاية للقصة اآلتية:

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

 
أمه  وأخبر  نومه،  من  وليد  استيقظ 
في  وحــرارة  رأسه،  في  بألم  يشعر  أنه 
إلى  يذهب  بأال  أمه  فأخبرته  جسده، 
تأخذه  حتى  القدم  كرة  ليلعب  النادي 
قائاًل  وليد  فرفض  المستوصف،  إلى 
أمي ال أحبُّ الدواء، سأتحمل المرض 
النادي  إلى  فذهب  الّله،  يشفيني  حتى 
.......................... فـ  القدم  ليلعب كرة 
........................................................

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

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

بم تنصح وليد: 
..................................................
.................................................
.................................................
..................................................
.................................................



 12٦ 

ْرُس الّثالُِث أصبر على األذىالدَّ

)١( صحيح البخاري  كتاب: المرضى     باب: أشد الناس بالء األنبياء ثم األول فاألول .

حمًدا لّله على سالمتك يا أبي الغالي.

ه -تعالى- كفارة من الذنوب والسيئات،  الحمد لّله تعالى، إنها حّمى أصابتني، وجعلها اللَّ
كما قال حبيبنا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم. 

َتْمهيٌد:

حديث الدرس
ه  َر اللَّ قال رسول اهلل - ¸-  : » ما ِمْن ُمْسِلٍم ُيصيُبُه أذى، شوكة َفما فوقها إاِلَّ َكفَّ

َجَرُة َوَرَقها«)١(. بِها َسيِّئاتِه، َكما َتُحطُّ الشَّ



)١( صحيح البخاري كتاب: المرضى      باب: وضع اليد على المريض. 12٧ 

ُف معنى األذى وصوره. 1 َأتَعرَّ

يصبر  َمْن  إن  بني،  يا  نعم 
غيره  أذى  أي  أو  المرض  على 
ه -تعالى- عنه السيئات  ر اللَّ يكفَِّ
أن  أبنائي  يا  أريدكم  والخطايا، 
تبحثوا في جهاز اآليباد عن قصة 
مرض الرسول -¸- بالحمى.

أحسنت يا بني واألذى هو: كل ما يصاب به اإلنسان من ألم أو ضرر أو مكروه.

أبي، ماذا كان يقصد جدي حينما قال: كفارة 
من الذنوب والسيئات؟

قال:  بن مسعود -›-  الّله  جاء من حديث عبد 
فمسسته  ُيوَعُك  َوُهــَو   -¸- ه  اللَّ رسول  َعلى  َدَخْلُت 
َشديًدا،  َوْعًكا  ُتوَعُك  إِنََّك  ه،  اللَّ َرسوَل  يا  َفُقْلُت:  بيدي، 
يوَعُك  كما  ُأوَعك  إني  -¸-:»أجل،  ه  اللَّ رسول  فقاَل 
َرُجالْن ِمْنُكْم« فُقْلُت: ذلَك َأنَّ َلَك َأْجَرْيِن؟ فَقال: »َأَجْل، 
ثم قال الرسول -¸-، ما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصَيبُه َأذى مرض فما 
َجَرُة َوَرَقها«)1(. ه له َسيِّئاته، َكما َتُحطُّ الشَّ سواه، إال حّط اللَّ

مستشفى
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َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة اْلَبْحِث

ف معنى اآلتي: َأبحُث عن شرح الحديث من الجامع للحديث النبوي ألتعرَّ

- »إني ُأوعك كما يوعك رجلن منكم«:  ......................................................................

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

َنشاُط )١(:
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2 أستنتج موقف املسلم من األذى.

)1( صحيح مسلم كتاب: الزهد والرقائق      باب: المؤمن أمره كله خير.

ُه َخْيٌر، وليس ذاك أِلَحٍد إالَّ لْلُمْؤمِن؛ إْن أصابتُه  َأْمَرُه ُكلَّ قال -¸-: »عجًبا ألمِر اْلُمؤمْن إنَّ 

اُء َصبَر؛ فكاَن َخيًرا لُه«)١( .  اُء َشكر؛ فكاَن َخْيًرا َلُه، وإْن َأصابتُه َضرَّ َسرَّ

ه -تعالى- عند السراء، المسلم يشكر اللَّ
ويصبر عند الضراء، وفي الحالتين خير له. 

الحمد لّله الذي عافاني مما ابتلى به 
كثيرًا ممن خلق وفضلني تفضيًل.

وأبــرص  أعمى  عافاك؟  ِمــمَّ 
وأقرع ومشلول . َفِممَّ عافاك؟

ذاكًرا،  لساًنا  لي  َجَعَل  رجل!  يا  ويحك 
وقلًبا شاكًرا ، وَبَدًنا على البالء صابًرا!



 1٣0 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: ِع  َوقُّ َمهاَرُة التَّ

ه -تعالى- بوفاة والده. ه ورسوله، ابتاله اللَّ محمود ولد صالح، يطيع اللَّ
الموقف  هذا  مثل  في  محمود  يسلكه  أن  أتوقع  الذي  الصحيح  السلوك  ُل  أظلَِّ

باللون األخضر.

ه -تعاىل- به الصابرين من أجر. ٣ أشرُي إىل بعض ما بّشر اللَّ
  أ  - يكفرَِّ عنهم الذنوب والسيئات.

ب - يدخلهم الجنة، قال تعالى :﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾ )1(. 

)1( سورة اإلنسان: 1٢.

يقول: لماذا يا ربي أخذت والدي؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون

يحمد الله تعالى على كل حال يبكي ويشد شعره

يبني مسجًدا باسم والده  يواسي والدته وإخوته

يصبر ويحتسب األجر



 1٣1 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )٣(: َمهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

شعب  -تعالى-  ه  اللَّ ابتلى   1990 عام  أغسطس  من  الثاني  الخميس  يوم  أ -  في 
م ألستنتج ما يأتي:               الكويت ببالء عظيم، أشاهُد مشهًدا تمثيليـًّـا يعرضه لنا المعلَِّ

*  ماذا حصل في هذا اليوم؟
................................................................................................................................

* ما األذى الذي حلَّ بالشعب الكويتي في هذا الحدث؟
 ................................................................................................................................

* ما موقف الكويتيين من هذا االبتالء؟
................................................................................................................................



 1٣2 

ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى(:  ِد النَّشيَد )الذَِّ ب- َهّيا ُنَردِّ

ــدى ــاٌل وُهـ ــمـ ــوٌر وَجـ ــ ــُر ن ــ ْك ــذَِّ ــ ــســاِنال اإلْن َبني  ِحــْصــُن  ِحــْفــِظــِه  فــي 
ــُر َكـــْنـــٌز وُســـــروٌر وُتــقــى ــ ــِذْك ــ ــاِنوال ــمـ ـــِم اإليـ ــي ُســـلَّ ــٌة فـ ــ ــَعـ ــ وِرْفـ
عًا َتَطوُّ أو  ــاَن  ك ــْرضــًا  َف ــْوُم  ــصَّ ــِم الـــّشـــاِنوال ــي ــظ ــٌر مـــن الـــلـــِه َع ــ أْجـ
ُبــــــْرُؤُه َرّبـــــي  ــَد  ــْنـ ِعـ داٍء  عانيلـــكـــلَِّ  َمـــريـــٍض  ــلُّ  ــ ُك ــِه  بـ ــى  ــَف ــْش ُي
األسى وفي  األذى  في  َخْيٌر  ْبُر  ــُر َيــأتــي َبـــْعـــَدُه ُيـــْســـراِنوالصَّ ــْس ــُع ــال ف

َمْلحوَظٌة ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

1- األذى كل ما يصاب به اإلنسان من ألم أو ضرر أو مكروه.
ه عند السراء.  2- المسلم يصبر على الضراء، ويشكر اللَّ

ر عنهم الخطايا ويدخلهم  ه -تعالى- الصابرين على األذى بأن يكفَِّ َر اللَّ ٣-  بشَّ
الجنة. 

ْرِس: .......................................................................................................... 4- قيَمُة الدَّ

ُة:  أ - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 1٣٣ 

١- أكمل كتابة الحديث الشريف.

ه -¸-: »ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها ........................ قال رسول اللَّ
.»...............................................................................................................................

2-  ما معنى األذى؟
..................................................................................................................................

3- اكتب في المربع اآلتي أذى مررت به، واكتب موقفك منه.

َل الصحيح للعبارات اآلتية بوضع خطٍّ تحتها: 4- اختر المكمَِّ

       أ- أفضل ذكر عند اإلصابة بمصيبة:  

            الحمد الّله          -          سبحان الّله          -          تبارك الّله

    ب-  كل ما يصاب به المسلم الصابر من ألم أو ضرر أو مكروه هو أذى: 

            يكفر الّله به الخطايا    -   يزيد من السيئات      -          ينقص الحسنات

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

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



 1٣4 

ط حول األذى الذي يمكن أن يصاب به المسلم فيصبر لينال األجر: 5- حوَِّ



 ١35 



 1٣٦ 

َتْمهيٌد:

شروط حجنا وأركانه ْرُس الّرابُِع الدَّ

)1( سورة احلج: ٢٩.

 أريُد أن أحجَّ معك يا أبي.

ولكنك ما زلت صغيًرا يا 
. بني، وال يجُب عليك الحجُّ

ه تعالى: ﴿ھ  ھ  ے  ے    على المسلم أن يحرص على أداء الحج، يقول اللَّ
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴾ )1( .



 1٣٧ 

ُف شروط الحج. 1 َأتعرَّ

)1( سورة آل عمران: ٩٧.
)٢( صحيح البخاري كتاب: التقصري      باب: يف كم يقرص الصالة.

أ 

 اإلسالم.

جـ

 البلوغ.

د

  الحرية.

و

 العقل.

ب

ه  االستطاعة، يقول اللَّ
تعالى: ﴿  ھ  ھ  

ے   ے  ۓ    ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ       ۋ   ﴾ )1(.

هـ

للمرأة،  المحرم  وجود 
عــن نافــــع عـن ابــن عمر 
 -¸- النبـي  أن   - -
قال: »ال ُتسافِر الَمرأُة َثالثَة 

اٍم إال مع ذي محرٍم«)2(. أيَّ



 1٣8 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(: َمهاَرُة التَّحليِل وإِْصداِر اْلُحْكِم

عبدالعزيز

عبدالعزيز

عبدالعزيز

الوالد

الوالد

الوالد

أبي، غًدا أكمل العشرين من عمري، وأرغُب 
ه. في الذهاب إلى الحجَِّ مع خالي عبد اللَّ

ه تعالى. يعينه اللَّ

 ولم ال يا بني، فلديك في حسابك البنكي مبلغ 
. لتحجز مع خالك في إحدى حملت الحجَِّ

كل منكما اختار أن يؤدي مناسك الحجَِّ فتوكل 
ه. على اللَّ

وقد  أبي،  يا  معنا  إسماعيل  جارنا  ابن   سيأتي 
ويصادف  المسجد،  في  باألمس  بذلك  والده  أبلغ 

الحجُّ انتهاء اختباره في الثانوية العامة.

 لكن إسماعيل يا بني قد أجري له عملية زراعة 
للتو، وليست لديه مناعة حالًيا، وهو الزال  الكلى 
االختلط  فيه  يكثر  الحجَِّ  وموسم  القوى،  خائر 

بالبشر، ويحتاج لجهد بدني.



 1٣9 

ل القصة السابقة ألصدر حكًما على الشخصيتين )عبدالعزيز وإسماعيل(  أ-  أحلَِّ
ف على َمْن  تتوافر فيه شروط الحجَِّ منهما، مستعيًنا بالجدول اآلتي: وأتعرَّ

الدليل عبد العزيزالشروط م
الدليل إسماعيلمن القصة

من القصة
1

اإلسالم  
االستطاعة2
البلوغ٣
الحرية4
العقل٥

الحكم 
توفر 

شروط  الحج

َمْلحوَظٌة ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد ) الَحجُّ نوٌر ساِطٌع(:     ب - َهّيا ُنَردِّ

ــاِنالـــــــَحـــــــجُّ نــــــــــوٌر ســـــاِطـــــٌع ــ ــ ــم ــ ــ ــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإلي ــ ــ ف
ْحــــمـــــــــِنَمــــــْعــــــلــــــوَمــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــِة الــــرَّ ــ ــــ ــ ــْرعـ ــ ــِشـ ــ بـ
ــٌة ــ ــ ــمَّ ــ ــ َج ُدروٌس  ــِه  ــ ــ ــي ــ ــ عــــلــــى َمــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنف
ــِه ُهـــــــــــدًى وِوْحــــــــــــــَدٌة ــ ــيـ ــ َبـــــــْيـــــــَن َبـــــنـــــي اإلْنـــــــســـــــاِنفـ
ُة الــــــّديــــــِن َعــــَلــــْت َجـــــمـــــيـــــلـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ
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)1(  صحيح البخاري  كتاب: بدء الوحي  باب: كيف كان بدء الوحي إىل الرسول ¸.

. ُد أركان احلجِّ ٢ أعدِّ
أ- اإلحرام: هو نية الدخول في النسك )الحج والعمرة (.

ه بنية اإلحرام. ذكرني يا أبا عبد اللَّ
قولي معي  لبيك اللهم حًجا.

يَّاِت وإنَّما لُكلِّ اْمِرئ ما نوى..«)١(. قال رسول اهلل - ¸-: »إِنَّما األعماُل بالنِّ



ه �  باب: ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك احلج. 141  )1( سنن الرتمذي  كتاب: احلج عن رسول اللَّ
)٢( صحيح مسلم  كتاب: احلج  باب: يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة.

ه -¸- وهو بعرفَة،  عن عبد الرحمن بن يعمر -›- أنَّ ناًسا من أهل نجٍد أتوا رسول اللَّ
َفسألوُه َفأمَر ُمناِدًيا فنادى: » الحجُّ عرفُة ، مْن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجَّ « )١(.

ه -¸- قال: » ما مْن َيوٍم َأكثَر  - أن رسول اللَّ ويوم عرفة أعظم أيام السنة، فعن عائشة -
ُه َليْدنو ثمَّ ُيباهي بهُم الملئكة فيقول: ما أراد  اِر من يوِم عرفَة ، وإنَّ ُه فيه عبًدا من النَّ مْن َأْن ُيْعَتَق اللَّ

هؤالء؟« )2(.

ب- الوقوف بعرفة: 
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جـ- السعي بين الصفا والمروة. 

گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ﴿ڌ   تعالى:  ه  اللَّ قال 
گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں﴾ )1( .

)1(  سورة البقرة: 1٥٨.

 إن هذا الطواف البد منه، د- طواف اإلفاضة:
ويكون بعد الوقوف بعرفة.



 14٣ 

١- للحجَِّ شروط يجب أن تتوافر ، حتى يستطيع المسلم أداء هذه الفريضة.
2- للحجَِّ أركان يبدأها الحاجُّ باإلحرام ألنها النية اللزمة للعبادة.

. ه -تعالى- أن يبلغنا الحجَّ 3- ندعو اللَّ
ْرِس: .......................................................................................................... 4- قيَمُة الدَّ
ُة:   أ  - ...................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
                                           ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(:

َمْلحوَظٌة

َمهاَرُة التَّْصميِم

ْطبيِق اْلَعَملي َمهاَرُة التَّ

. أ- ُأعدُّ في ورقة أنمي مهارتي رسم أركان الحجَِّ

م. ده لنا المعلَِّ ب- أشارُك مجموعتي في األداء العملي للركن الذي يحدَِّ



 144 

 : ١- اكتْب أربعًة من شروط الحجَِّ

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

2- ضْع دائرة حول أركان الحجَِّ فيما يأتي :

اإلحرام - طواف القدوم - المبيت بمنى - الوقوف بعرفة - المبيت بمزدلفة - 

طواف اإلفاضة - طواف الوداع - السعي بين الصفا والمروة

ه -�-: »الحجُّ عرفة«، علم يدلُّ هذا الحديث الشريف؟ 3- يقول رسول اللَّ

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

مته من شروطه وأركانه في رسالة  ، اشرح له ما تعلَّ 4-  شخص ينوي أداء الحجَِّ
مختصرة.

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



 14٥ 

5-  ضْع دائرة حول الحكم المناسب لكلَِّ موقف من حيث صحة الحج أو 
بطلنه:

  أ - حجَّ أحمد ولم يقف بعرفة.          

) صحيح  - باطل  (

ل خالد بتكاليف عامله المسلم ألداء الحج معه. ب- تكفَّ

) صحيح  - باطل  (

 جـ - أّدى أحمد السعي بين الصفا والمروة  دون أن يحرم.

) صحيح  - باطل  (

ه بطواف الوداع.                    د- ختم أحمد حجَّ

) صحيح  - باطل  (



 14٦ 

َتْمهيٌد:

ْرُس الخاِمُس إحرامي سننه و محظوراته الدَّ

هل هذا اللباس خاص بالحج؟

ابنتي، فقد نهينا عن ارتداء كل ما هو مخيط، ولباسنا بهذا الشكل هو ما تعلمناه من  يا  نعم 
رسولنا الكريم �.



 14٧ 

ُف على أهم سنن اإلحرام ألحرص عليها. 1 َأتعرَّ

هم َلبَّْيك. َلبَّْيك اللَّ

ْيَك ال  ْيَك، َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ِه � َلبَّْيك اللَّ -: » أنَّ َتْلبَِيَة رسول اللَّ ه بن عمر - عن نافع بن عبد اللَّ
ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك ال َشريَك َلك«.)١( ْيَك، إِنَّ اْلَحْمَد ِوالنَّ َشريَك َلَك َلبَّ

)1( صحيح البخاري  كتاب: احلج      باب: التلبية.

  أ - االغتسال.

جـ- صالة ركعتي اإلحرام.

ب- التطيب قبل اإلحرام.

  د - اإلكثار من التلبية.

هم َلبَّْيك. َلبَّْيك اللَّ
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2 أستنتج بعض محظورات اإلحرام.

َيْلَبُس  ال   « قال:  اْلُمْحِرُم  َيْلَبُس  ما   -¸- النبي  سئل 
راويَل،  اْلُمْحِرُم اْلَقميَص َوال اْلِعماَمَة وال اْلُبْرُنَس* وال السَّ
ْيِن إالَّ أْن َيِجَد  ُه َوْرٌس* وال َزْعَفراٌن، وال اْلُخفَّ وال َثْوًبا َمسَّ

َنْعَلْيِن َفْلَيْقَطْعُهما َحتَّى َيكونا َأُسْفَل ِمَن اْلَكْعبِْيِن « )2(.

عن مالك عن نافع أن عبد الّله بن عمر  كان يقول: » ال َتْنَتِقُب اْلَمْرَأُة اْلُمْحِرَمُة 
اَزْيِن « )3(. وال َتْلبُِس اْلُقفَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )1(:

ْلبية مع أخواني جماعيـًّـا. ُد التَّ أردِّ

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

هم َلبَّْيك. َلبَّْيك اللَّ

)1( سورة البقرة:1٩٦.
)٢( صحيح مسلم  كتاب: احلج   باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان حتريم الطيب عليه.

)٣( موًطا مالك  كتاب: احلج       باب: ختمري املحرم وجهه حديث:٧٢4.
 

قاَل َتعالى:

)١(﴾ 
ې  

﴿  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې

إثراء
رأسه  ثوب  كل  * البرنس:  

منه ملتزق به.
طيب  أصفر  * الورس:  نبت 
الرائحة يصبغ به.
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  أ - لبس المخيط للذكر.

  جـ - قص الشعر أو األظافر.

ب- استعمال الطيب بعد اإلحرام .

هـ- لبس النقاب للمرأة.د- تغطية الرأس للرجل .



 1٥0 

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظٌة

أ -  َأصنُِّف محظورات اإلحرام عن غيرها من خالل األدوات التي يوفرها معلمي.

َمهاَرُة التَّْصنيِف

َمْلحوَظٌة ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد )الَحجُّ نوٌر ساِطٌع(:    ب - َهّيا ُنَردِّ

ــاِنالـــــــَحـــــــجُّ نــــــــــوٌر ســـــاِطـــــٌع ــ ــ ــم ــ ــ ــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإلي ــ ــ ف
ْحــــمـــــــــِنَمــــــْعــــــلــــــوَمــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــِة الــــرَّ ــ ــــ ــ ــْرعـ ــ ــِشـ ــ بـ
ــٌة ــ ــ ــمَّ ــ ــ َج ُدروٌس  ــِه  ــ ــ ــي ــ ــ عــــلــــى َمــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنف
ــِه ُهـــــــــــدًى وِوْحــــــــــــــَدٌة ــ ــيـ ــ َبـــــــْيـــــــَن َبـــــنـــــي اإلْنـــــــســـــــاِنفـ
ُة الــــــّديــــــِن َعــــَلــــْت َجـــــمـــــيـــــلـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ



 1٥1 

١- يحرص الحاج والمعتمر على سنن اإلحرام.

2- المحرم يكثر من التلبية إلى أن يرى الحجر األسود.

3- نتعلم من سنة الرسول -�- محظورات اإلحرام.

ْرِس: ............................................................................................................ 4- قيَمُة الدَّ

ُة: أ - ......................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ



 1٥2 

١-  أكمل صيغة التلبية:

هم لبيك لبـ ..............................................................................................  لبيك اللَّ  

2- أصنَِّْف األعمال المذكورة، في الجدول اآلتي:
االغتسال  -  تغطية الرأس للرجل  -  لبس المخيط للذكر   -  صلة ركعتي اإلحرام  

لبس النقاب للمرأة  -  التطيب قبل اإلحرام  -  اإلكثار من التلبية  -  قصُّ الشعر

من محظورات اإلحرام سنن اإلحرام  م

١..............................................................................................................

2..............................................................................................................

3..............................................................................................................

4..............................................................................................................

م نصيحة لزميلك الذي ينوي اإلحرام، ليكون إحرامه صحيًحا: 3- قدِّ

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

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



 1١  ٥٣53 



 1٥4 

َتْمهيٌد:

أولى غزوات رسولي ¸ )غزوة بدر( سنة 2هـ ْرُس الّساِدُس الدَّ

ُف أسباب  غزوة بدر. 1 َأتعرُّ

جميل، انظر يا أبي، لقد صنعت بئًرا به ماء. حًقا  إنه  صنعه  أحسنت  لقد   
بماذا يذكركم هذا البئر من سيرة الرسول ¸. 

. إنها غزوة من غزوات الرسول̧ 

)1( سورة احلج: ٣٩-40.

قاَل َتعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
     
 ﴿

)١( ﴾ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ 



 1٥٥ 

بعد  مكة  في  ومتاعهم  أموالهم  على  باالستيلء  المسلمين  إيذاء  في  المشركون  استمر   
ه -تعالى- للمسلمين بالقتال، للدفاع عن دينهم ورفع الظلم عن  إخراجهم من بلدهم، فأذن اللَّ
أنفسهم، ففي السنة الثانية للهجرة علم الرسول -¸- أن قافلة بها تجارة  لقريش عائدة من الشام 
إلى مكة ستمر بجوار المدينة المنورة، ويقودها أبو سفيان بن حرب، فدعا المسلمين إلى ملقاة 

القافلة السترداد أموالهم المنهوبة.

ه، وعندما علم أبو سفيان بخروجهم غيَّر مسار القافلة حتى وصل إلى  نعم يا أبا عبد اللَّ
 

م مشركو مكة على قتال المسلمين، فتوجهوا نحو المدينة المنورة. مكة، وصمَّ



 1٥٦ 

ِد النَّشيَد )فأْشَرَقْت َشْمُس الُهدى(:    ب - َهّيا ُنَردِّ

وَعـــــطـــــاْءوَأْقــــــــــــَتــــــــــــدي بـــــســـــيـــــَرٍة ُدروٌس  ــا  ــهـ ــيـ فـ
ــــــٍة قـــــاَمـــــْت بــــَفــــْضــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َنــــــِقــــــيَّ
ٌة وِوْحــــــــــــــــــَدٌة بِــــــــال َعـــــــــداْءأســـــــاُســـــــهـــــــا ُأُخــــــــــــــــــوَّ
ــٍة ــ ــَلـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــْدٍل وِضــــيــــاْءوَغـــــــــــــــــــــــــْزَوٍة َنـ ــ ــ ــَع ــ ــ جـــــــــاَءْت ب
ــُهـــدى ــُس الـ ــ ــْم ــ ــْت َش ــ ــَرَق ــ ــأْش ــ ــاْءف ــ ــق ــ وَعــــــــمَّ فــــي الــــــَكــــــْوَن َن

َمْلحوَظٌة ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط )١(: َمهاَرٌة الّتَّْلخيِص

ُص سبب غزوة بدر في الفراغ اآلتي: أ - ألخَِّ
.............................................................................

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

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

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

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

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



 1٥٧ 

2 أتابُع أهمَّ أحداث غزوة بدر.
ه  عندما علم الرسول -¸- بخروج جيش المشركين للقتال، استشار أصحابه -رضوان اللَّ

ه تعالى، فخرج الرسول -¸-  عنهم- بالخروج لملقاتهم، فأكدوا له رغبتهم في الدفاع عن دين اللَّ
م الصفوف وأصدر األوامر، واستقروا عند ماء  قائًدا لجيش المسلمين في قرابة الثلثمائة رجل، فنظَّ
بدر ليستفيدوا منه دون المشركين، استجابة لرأي ومشورة الصحابي الجليل الُحباُب بن المنذر ›.

)أسلحة( من  أكثر عدًدا وعّدة  المشركون   للهجرة، وكان  الثانية  السنة  في  في رمضان   
ه -تعالى- قوى قلوبهم، وثبت أقدامهم، وأنزل عليهم الملئكة فانتصروا،  المسلمين لكن اللَّ

وفرَّ المشركون تاركين وراءهم  عدًدا من القتلى واألسرى.
قال تعالى : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ )1(. 

متى وقعت هذه الغزوة؟ 

)1( سورة آل عمران: 1٢٣.



 1٥8 

َمْلحوَظٌةَنشاُط )2(: َمَهاَرُة اْلَبْحِث والّتَّْخطيِط 

أ- َأبحُث عن معنى كلمة أذلة في اآلية السابقة بالوسائل المتاحة.

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

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

ب- بمعادلة حسابية أحسُب عدد جيش المشركين  من المعطيات اآلتية: 
ثلثة  المشركين  جيش  وعدد  رجل،  ثلثمائة  المسلمين  جيش  عدد  أن  بما 

أضعافهم، فكم عدد جيش المشركين؟ 

............  =  ...........................................



 1٥9 

ه تعالى. 3 أقتدي  بالصحابة الكرام في الدفاع عن دين اللَّ
ه -¸- يقول : » قوموا  أ -  الصحايب ُعمُي بن احُلامم -›- الذي سمع رسول اللَّ
َيأكُل  َفجعَل  َقرنِه  ِمْن  َتمراٍت  فأخرَج  واألرُض...  مواُت  السَّ َعرُضها  ٍة  جنَّ إلى 
، ُثمَّ قال: َلئِْن أنا َحييُت حتَّى آُكَل َتمراتي هذه إنَّها َلحياٌة طويلٌة ، قال: َفرمى  ِمْنُهنَّ

ْمِر ُثمَّ قاتلُهْم حتى ُقتَِل«)١(. بما كان معُه مَن التَّ

-، كانا غلمني من  ب -  الصحابيان معاذ بن عمرو بن اجلموح ومعاذ بن عفراء -
األنصار يف  يوم بدر، سأال عبد الرحن بن عوف -›- وهو واقف يف الصف 
عن أيب جهل؛  ألنه كان يؤذي الرسول -¸- كثًيا يف مكة، فلام دهلام عليه، قتله، 
ِة «)2(.   وملا رآه الرسول -¸- مقتواًل بعد املعركة قال عنه : » كان فرعْوَن هذه اأُلمَّ

)1( صحيح مسلم  كتاب: اإلمارة  باب: ثبوت الجنة للشهيد.
)٢( مسند اإلمام أحمد  - مسند عبد الله بن مسعود › - حديث 4٣٣٢.

أحب صحابة 

رسولي وأقتدي بهم.
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أ- ُأرتَُِّب األحرف اآلتية ألستنتَج قيمة المحور:
)ا-ل-ز-ت-إ-ع-ا-ز( )ب-ح-ا-ل-ا-ص-ب-ة(

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

ب-  َأبحُث عن دور الصحابي المقداد بن األسود -›- في غزوة بدر، وأكُتبه في 
جملة مفيدة. 

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

جـ- َأصُف موقف كلٍّ من الصحابة الكرام  بصفة تليق بهم  :                       

- الصحابي ُعميُر بن الُحماْم ›.    

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

     . - الصحابيان  الجليلن : معاذ بن َعْمرو بن الجموح -  وُمعاذ بن عفراء 

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

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

تيِب ْ َمهاَرُة الرتَّ

َمَهاَرُة اْلَبْحِث

ْعبيِر واْلَوْصِف َمهاَرُة التَّ
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١- دفاع المسلمين عن أنفسهم و استرداد أموالهم المنهوبة كان سبًبا لغزوة بدر.

- والتوكل عليه سبب لنصرة المسلمين في غزوة بدر. ه - 2- اإليمان الصادق باللَّ

- بطوالت عظيمة في غزوة بدر. ه - 3- لصحابة رسول اللَّ

4- قيمة الدرس : ............................................................................................................

ُة:   أ - .......................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
                                        ب- ..........................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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١- اختر المكمل الصحيح للعبارات اآلتية: 
  أ - قافلة قريش التجارية كانت قادمة من :     

اليمن     -     الشام     -     الحبشة     -     المدينة المنورة
ب- خروج الرسول -¸- لملقاة قافلة قريش التجارية كان بهدف: 

استرجاع أموالهم     -     دعوتهم     -     التجارة معهم     -     استقبالهم 

ل ما يأتي : 2- علَِّ
 أ - تسمية غزوة بدر بهذا االسم .

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

ب- انتصار المسلمين في غزوة بدر رغم قلة عددهم .
...................................................................................................................................

3- »كان فرعون هذه األمة«.  
من قائل هذه العبارة ؟ ..................................................................................................
ومن المقصود بها ؟  ....................................................................................................

4- أجب عن األسئلة اآلتية :
  أ -أصابتك مشكلة و عجزت عن حلها ، فلمن تلجأ ؟

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

ب-  َمْن الصحابي الجليل الذي أشار على الرسول -¸- باختيار ماء بدر مكاًنا لجيش 
المسلمين؟

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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نعم يامريم فللصداقة 
فوائد عظيمة منها:

َتْمهيٌد:

ُف أهمية الصداقة. 1 َأتعرُّ

ْرُس الّسابُِع أحسُن اختياَر صديقيالدَّ

)١( دروس للشيخ محمد المنجد  باب: فوائد صحبة الصالحين ج٤٢، ص٤.

تكتب  َماذا 
ه؟ يا عبد اللَّ

ُر برنامًجا إذاعيًّا عن الصداقة، وقد اخترت من شعر اإلمام الشافعي أبياًتا جميلة، اسمعيها:  ُأحضِّ
سلم على الدنيا إذا لم يكن بها                صديق صدوق صادق الوعد منصًفا

مقولــة  تذكــرت 
ــه بن  الصحابــي عبــد اللَّ
ــا  ــعود -›- حينم مس
ــم  ــه » أنت ــال ألصحاب ق

جــلء أحزانــي«)١(.

النصرةالتعاوناإلرشادالنصح
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ُد أهمَّ  أسس اختيار الصديق. 2 ُأعدِّ

َأكتُب اسم صديقي المقرب إليَّ    ............................................................................. 

ولصداقته فوائد عظيمة في حياتي، منها .................................. و................................

َمْلحوَظٌةَنشاُط )١(: َمَهاَرُة التَّْحديِد

ابحثي يا أمي عن أسس اختيار الصديق في المواقع 
ه إعداده للبرنامج اإلذاعي. اإلسلمية ليكمل عبد اللَّ

الختيار الصديق أسس عدة أهمها أن يكون: 
       

ا    -   ناصًحا معيًنا  ا   -     أميًنا وفيًّ     صالًحا تقيًّ
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أوصى بعض الصالحين ولده لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني إذا أردت صحبة 
إنسان فاصحب َمْن إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، واصحب َمْن إذا مددت 
يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عّدها، وإن رأى منك سيئة سّدها)1(.                                                                            

أحدد من المقولة السابقة أسس أخرى الختيار الصديق. 

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة التَّْحديِد

3 َأستنتُج فضَل الصحبة الطيبة في الدنيا واآلخرة.

)١( وصية علقمة البنه من كتاب  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين كتاب آداب األلفة واألخوة والصحبة  - الصفات المشروطة 
فيمن تختار صحبته ص١٢٩ - المؤلف جمال الدين القاسمي - دار الكتب العلمية - ١٩٩٥م.

)٢( صحيح مسلم  كتاب: البر والصلة واآلداب  باب : في فضل الحب في الله.
   

ه الذي منَّ عليَّ بصديقة مثلك أعانتني على الحفظ. ه، والحمد للَّ حفظت سورة الملك بفضل من اللَّ

ه تحت ظل  الصديق في الدنيا عون لصاحبه على الطاعة والعبادة  وفي اآلخرة يظلهم اللَّ
َه  ه -¸- »إنَّ اللَّ ه -¸- : عن أبي هريرة -�- قال: قال رسول اللَّ عرشه كما قال رسول اللَّ

ي يوم ال ِظلَّ إالَّ ِظلِّي«)2(. ُهْم في ِظلِّ َتعالى َيقوُل َيْوَم اْلِقياَمِة: َأْيَن اْلُمَتحابَّوَن بِجللي اليوَم َأِظلُّ

.............................................................................................
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لقد فصَل اليوم مديُر المدرسة مجموعًة من األوالد بسبب سوء تصرفهم.

ه، أحسن اختيار صديقك، فالصديق الصالح يعينك على حسن الخلق وعلى  نعم يا عبد اللَّ
ه -تعالى- :﴿ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ   السلوك الصحيح، فقد قال اللَّ
ه -تعالى-، كما قال الحسن  ڻ﴾ )١( والصديق الصالح يكون شفيًعا لصاحبه يوم القيامة بإذن اللَّ

البصري: استكثروا من األصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة.

)1( سورة الزخرف: ٦٧.
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أ- َأستنتُج من الحوارات السابقة ثمرات الصحبة الطيبة في الدنيا واآلخرة.          

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظٌة

َمْلحوَظٌة

َمَهاَرُة ااْلْستِْنتاِج 

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

ثمرات الصحبة الطيبة 
في الدنيا

ثمرات الصحبة الطيبة 
في اآلخرة

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

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

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

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

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

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

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

ِد النَّشيَد )لَِنْرَتقي َمًعا إلى ُكلَِّ َنجاح(:    ب - َهّيا ُنَردِّ

الَجَسْد َكما  ــَوٌة  ــ إْخ َحـــَســـْدالُمْسِلموَن  أيُّ  وال  َعـــــــــداَوٌة  ــال  فـ
ــــمــــا َتــــعـــــــــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــِر ــٌة وَدْعــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ ــ ــبَّ ــ ــَح ــ َم
ــٍل وَصـــالْح ــْض ــَق َف ــدي ــقــي َص ــَت ــجــاْحوأْن ــلَِّ َن ــ ــا إلـــى ُك ــًع ــي َم ــق ــْرَت ــَن لِ
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١- للصداقة أهمية عظيمة وفوائد جّمة. 

لح من أسس اختيار الصديق. قى والصَّ 2- التُّ

3- الصديق الصالح نافع في الدنيا واآلخرة. 

ْرِس: ......................................................................................................... 4- قيَمُة الدَّ

ُة:     أ - ..................................................................................... 5- مظاهُرها السلوكيَّ

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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١- أجب  عما يأتي : 
  أ -  ما أهمية الصداقة وفوائدها في حياتنا؟

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

ب-  ما أسس اختيار الصديق؟
.......................................................................................................................................

2- بّين أثر كلٍّ من:
  أ - الصديق الكذاب 

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

ب- الصديق الناصح.
.......................................................................................................................................

جـ- ما جزاء الصحبة الصالحة يوم القيامة ؟
.......................................................................................................................................

3 - علل: ضرورة مصاحبة األخيار .
.......................................................................................................................................

.

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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 4- ارسم تاًجا على رأس الصديق الذي يستحق التقدير مع بيان السبب. 

أمنع صديقي من 
الشغب داخل 

الفصل.

أكره تفوق صديقي 
علّي في مجال 

الدراسة.

أتعاهد مع صديقي 
على حفظ القرآن 

الكريم.  

أعين صديقي 

على مضايقة 

عامل النظافة.

أتصل بصديقي 
ليصاحبني إلى صلة 
الفجر في المسجد.



ْعَوِة  ................... ُهمَّ َربَّ هذِه الدَّ ١-  قال رسول الله -¸- من قال حين يسمع النداء : » اللَّ
.........................................................................................................................................

.»......................................................................................................................................

ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »لُِكّل داٍء َدواٌء، فإذا  ............................................................... 2-  قال رسول اللَّ
.»...............................................................................................................................

ه بها  ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: » ما ِمْن ُمْسِلٍم................ شوكة فما فوقها إال  ................اللَّ 3-  قال رسول اللَّ
ت عنه ...................... كما َتُحطُّ الشجرُة  .......................«. ..........................، وُحطَّ

ُه ...................، وليس ذاك أِلَحٍد  ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: »عجًبا ألمِر اْلُمؤمْن إنَّ َأْمَرُه ُكلَّ 4-  قال رسول اللَّ
اُء ...................؛ فكاَن َخْيًرا َلُه، وإْن َأصابتُه ...................  إالَّ ...................؛ إْن أصابتُه َسرَّ

َصبَر؛ فكاَن َخيًرا لُه«)١( . 
ُه فيه عبًدا من............................... ه -ملسو هيلع هللا ىلص-: » ما مْن َيوٍم َأكثَر مْن َأْن ُيْعَتَق اللَّ 5-  قال رسول اللَّ
.»...............................................................................................................................

ُهمَّ .......................... ِه � َلبَّْيك اللَّ -: » أنَّ َتْلبَِيَة رسول اللَّ ه بن عمر - 6-  عن نافع بن عبد اللَّ
.».................................................................................................................................

-: » ال َتْنَتِقُب اْلَمْرَأُة ................................. ه بن عمر - 7-   عن مالك عن نافع أن عبد اللَّ
 .» .................................

َه َتعالى َيقوُل َيْوَم اْلِقياَمِة: َأْيَن اْلُمَتحابَّوَن ........................ ه -ملسو هيلع هللا ىلص-:»إنَّ اللَّ 8-  قال رسول اللَّ
 .» ................................................
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َأّواًل: ساعدوا عبدالله في إكمال كتابة الحديث: 

ُأَقيِّم َمْعلوماتي لْلوْحَدِة الّثانَِيَة



١-  "قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض" فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن، ثم قال: »لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال: فرمى 

بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل«.

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

الرحمن بن عوف -›-  - ، سأل كل منهما عبد  2-  غلمان من األنصار -
وهو واقف في الصف يوم بدر: » يا عم هل تعرف أبا جهل؟ «. 

   ] .........................................و ......................................... [
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ثانًيا:ساعدني في معرفة  قائل العبارات اآلتية:
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ه -تعاىل-  ه -تعاىل- بمرض عضال والتمس العالج وشفي بإذن اللَّ 1-  نبي ابتاله اللَّ
هو سيدنا ...................... ‹. 

٢- أمر املؤمن كله خري إن أصابته رّساء ................................  وإن أصابته رّضاء  ...................... 
٣-  للصداقة فوائد عظيمة منها:  ..............................................و..............................................

و..............................................و............................................... 
4-  من رشوط احلج اإلسالم و ...................... و ...................... و .................. وجود املحرم 

للمرأة .
٥-  من  ثمرات الصحبة الصادقة يف الدنيا ............................. ويف اآلخرة ...........................

أن يكونا يف ظل  ...........................................  

ثالًثا:ساعدوا مريم في إكمال الفراغات بما يناسبها:



١- سؤال الخير للغير:
َهالصبرالشفاعة القوة اللَّ

2- اإلحرام هو:
الوقوف بعرفةالتلبية والدعاءالنية للحج  والعمرة

3- كانت غزوة بدر في السنة:
الرابعة هـالثالثة هـالثانية هـ

4- من أسباب ) غزوة بدر(:
أن يسترد المسلمون

 أموالهم المنهوبة
التجارة معهممقاتلة الكفار

5-  كان يؤذي النبي -¸- وسماه الرسول -¸-: »فرعون هذه األمة«فقتله َفتيان 
في غزوة بدر هو:

ه بن أبي بن سلولأبولهب أبو جهلعبد اللَّ

6- نتعلم من انتصار المسلمين في غزوة بدر:
ه المقاتلة السترداد الحقوقأهمية كثرة العدد والسلحقلة العدد مع التوكل على اللَّ

7- خروج الرسول -¸- لملقاة قافلة قريش التجارية كان بهدف:
استقبالهممقاتلة المشركيناسترجاع أموال المسلمين
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-

-

رابًعا: اختِر المكمَل الّصحيَح بوضع خطٍّ تحته:



8-  الصحابي الجليل الذي أشار على الرسول -¸- باختيار ماء بدر مكاًنا لجيش 
المسلمين:

الحباب بن  المنذرعمير بن الحمامالمقداد بن األسود

9- كان عدد المسلمين في غزوة بدر:
ثلثمائة ألف رجلثلثة آالف رجلثلثمائة رجل

١٠- يجب أن تقوم الصحبة والصداقة على:
القرابة والجمالالقوة والمصلحةالنصح والنصرة

١١- جزاء الصداقة الطيبة  يوم القيامة:
الخوف والحزناألمن والجنةالقوة وطول العمر

١2- من سنن اإلحرام:
لبس النقاباالغتسالالتطيب قبل اإلحرام

١3- من محظورات اإلحرام:
قص الشعرالتلبيةالتطيب قبل اإلحرام العمر
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)  ( ١- التداوي من األخذ باألسباب وال يخالف اإليمان بالقدر.   

  )  ( 2- من أسس اختيار الصديق  المال والقوة.     

)  ( 3- الصداقة والصحبة لها أهمية كبيرة وفضل عظيم.    

)  ( 4- مصاحبة أهل السوء والعصيان تسبب الندم يوم القيامة.   

)  ( 5- من المحظورات على المحرم االغتسال والتطيب.    

)  ( 6- المحرم الرجل يحرم عليه لبس القميص والعمامة.    
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خامًسا: ضع علمة )✓( مقابل العبارة الصحيحة 
وعلمة )×( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:



١- من فضل الصحبة الصادقة: 

- كانت لهم بطوالت عظيمة في غزوة بدر منهم: 2- الصحابة -
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سادًسا: حوط  اإلجابة الصحيحة برسم دائرة:

احلباب بن املنذر

معاذ بن عفراء

خالد بن الوليد

معاذ بن عمرو بن اجلموح 

أبو جهل 

عمي بن احلامم

أبو سفيان

دولة الكويت



 : ١- اكتْب أربعة من شروط الحجَِّ

   أ - .....................................................    ب-  .....................................................

جـ- .....................................................   د - .....................................................

2- ضع دائرة حول أركان الحج فيما يأتي :

) اإلحرام - طواف القدوم - المبيت بمنى - الوقوف بعرفة - المبيت بمزدلفة - 

طواف اإلفاضة - طواف الوداع (

ه -¸-: ) الحج عرفة ( . علم يدل هذا الحديث الشريف ؟ 3- يقوُل رسول اللَّ

..............................................................................................................................
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سابًعا: أجب عن األسئلة اآلتية:



فضل اهلل الشواهدم

١

َه َتعالى  عن أيب هريرة -›- قال: قال رسول اهلل -¸-: »إِنَّ اللَّ
ي َيْوَم  ُهْم في ِظلِّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقياَمِة: َأْيَن اْلُمَتحابَّوَن بِجاللي الَيْوِم َأِظلَّ

ال ِظلَّ إاِلَّ ِظلِّي«.
] .......................... [

] ......................... [قال تعاىل :﴿ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾.2

) ب(الرقم) أ (م

١
وإنَّما  يَّاِت  بالنِّ األعماُل  »إِنَّما   :-¸- الرسول  قال 

لِكلِّ اْمِرئ ما َنوى .. «.
] .................... [

2

قال عبد الرحن بن يعمر -›- َأّن ناًسا من أهل 
نجد أتوا رسول اهلل -¸- وهو بعرفة، فسألوه فأمر 
منادًيا فنادى: » اْلَحجُّ َعَرَفُة، َمْن جاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل 

ُطُلوِع اْلَفْجِر َفَقْد َأْدَرَك اْلَحجَّ ...  «. 

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

3
ه تعالى: ﴿ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    قال اللَّ
ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں﴾.

] .................... [
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ثاِمًنا: اكتْب  فضل الصحبة  الصالحة 
التي تدلُّ عليها الشواهد اآلتية:

تاِسًعا:اكتب  ما تدل عليه من أركان الحج للنصوص الشرعية االتية:



) ب(الرقم) أ (م

١
قال الرسول -¸-: »ال َيْلَبُس اْلُمْحِرُم اْلَقميَص َوال 

راويَل «. استعمـال الطيباْلِعماَمَة وال اْلُبْرُنَس وال السَّ

2
وال  َوْرٌس  ُه  َمسَّ َثْوًبا  »وال   :-¸- الرسول  قال 

لبس نقاب للمرأةَزْعَفراٌن«.

اَزْيِن «.3 لبس املخيط للذكر» ال َتْنَتِقُب اْلَمْرَأُة اْلُمْحِرَمُة وال َتْلبُِس اْلُقفَّ
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عاِشًرا: صل بين الشواهد النصية وما يدل 
عليها من محظورات اإلحرام:



المراجع

1-  اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1411- لبنان.
2- إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزايل،دار إحياء الرتاث العريب 2002، بريوت.

٣-  األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار، اإلمام النووي، املكتبة الثقافية -198٣هـ بريوت.
4-  األسلوب التكاميل يف بناء املنهج، أ.د.فتحي يوسف مبارك، دار املعارف الطبعة الرابعة 199٥ مرص.

٥- أصول املنهج اإلسالمي، عبدالرمحن العبيد، الذخائر 1414هـ الدمام. 
٦-  أطفالنا- عبد اهلل حممد عبد املعطي- التوزيع والنرش اإلسالمي، األوىل 2000 القاهرة.

٧-  اإلعجاز الطبي يف القرآن الكريم، د. سيد اجلمييل، دار مكتبة اهلالل، الطبعة الثالثة 198٧ بريوت.
8- أيرس التفاسري، أبو بكر اجلزائري، مكتبة العلوم واحلكم 2002، املدينة املنورة.

9-  اإليامن: أركانه حقيقته نواقضه، د.حممد نعيم ياسني، مكتبة الفالح، الطبعة األوىل 198٣ الكويت.
10- اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر - أبواألعىل املودودي

11- البحر املحيط، أبوحيان األندليس، دار الكتب العلمية، األوىل 199٣، بريوت.
12- البداية والنهاية، ابن كثري الدمشقي، دار الكتب العلمية،  بريوت.

1٣-  الربهان يف علوم القرآن - حممد بن عبداهلل الزركيش، دار املعرفة 1٣91هـ، بريوت.
14-  تبسيط العقائد اإلسالمية، حسن أيوب، دار النرش والتوزيع، الطبعة السادسة 1994، مرص.
1٥-  حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، حممد عبد الرمحن املباركفوري، دار الكتب العلمية، لبنان.

1٦-  حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد، إبراهيم البيجوري، املعاهد األزهرية 19٧2، مرص.
1٧- التدريس اإلبداعي، د.صائب األلوس-د.طالل الزعبي، دار املنهل، الطبعة اخلامسة 2002عامن 

18- تدريس الرتبية اإلسالمية للمبتدئني.د. مصطفى إسامعيل موسى.دار الكتاب اجلامعي 2002 الطعبة الثانية.
اإلمارات.

19-  تصميم التدريس د. حسن حسني زيتون، عامل الفكر، الطبعة الثانية 2001.
20-  التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية، حسن حسني زيتون - د. كامل عبداحلميد زيتون- عامل الكتب 

200٣ الطبعة األوىل، القاهرة.
21-  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري مؤسسة الكتب الثقافية 199٦ ، لبنان.

22-  تفسري القرطبي، حممد بن أمحد القرطبي، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل 141٣هـ، لبنان.
2٣-  هتذيب سرية ابن هشام، عبد السالم هارون، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان.

24-  جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبيل، دار السالم للطباعة والنرش 1998، مرص.
2٥- الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباركفوري، دار الوفاء للطباعة 2000 ، مرص.

2٦-  الرسل والرساالت، د.عمر سليامن األشقر دار النفائس، الطبعة احلادية عرشة 2001، األردن 
2٧-  الرسول املعلم وأساليبه، عبد الفتاح أبو غدة، املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل 200٣، لبنان. 

28-  رياض الصاحلني، حييى بن رشف النووي، مؤسسة الرسالة 1411هـ ، بريوت.
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29- زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة 1410هـ ، بريوت.
٣0- زاد املعلم الناجح، ثامر بدير اخلويل، دار النهضة العربية.200٣.

٣1-  سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني، رشكة الطباعة العربية، الطبعة األوىل 140٣هـ، الرياض.
٣2- سنن أيب داود، سليامن بن ا ألشعث السجستاين، دار احلديث محص.

٣٣- سنن البيهقي، أمحد بن احلسن البيهقي، دار الباز، مكة.
٣4- سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، إحياء الرتاث العريب، بريوت.

٣٥-  سنن النسائي، أمحد بن شعيب النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية الطبعة الثانية، 140٦هـ ، حلب.
٣٦- سري أعالم النبالء، اإلمام الذهبي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل، بريوت.

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

٣9-  السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، د. مهدي رزق اهلل أمحد، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية 1992م. 

40- الشامل يف تدريب املعلمني، دار الوراق، دار املؤلف، الرياض- بريوت.
41-  رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب ا لعز احلنفي، املكتب اإلسالمي، الطبعة التاسعة 1988، بريوت. 

42-  صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، دار ابن كثري، الطبعة الثالثة 140٧هـ ، بريوت.
الثانية1٣92هـ،  الطبعة  العريب،  الرتاث  دار إحياء  النووي،  النووي، حييى بن رشف  4٣-  صحيح مسلم برشح 

بريوت.
44- صفوة التفاسري حممد عيل الصابوين، دار الصابوين للنرش والتوزيع، 2002م.

4٥-  طرق التدريس العامة،د.احلرصي- د. العنيزي- مكتبة الفالح، الطبعة األوىل 2000، الكويت.
األوىل1999،  الطبعة  الفالح،  د.يونس،مكتبة  الرشيدي-  العربية،د.  اللغة  وتدريس  العامة  التدريس  4٦-  طرق 

الكويت.
4٧-  العقيدة اإلسالمية، سيد سابق، دار الكتاب العريب 198٥، بريوت.

48- العقيدة اإلسالمية وأسسها.عبد الرمحن حبنكة دار القلم الطبعة التاسعة 2000، دمشق.
49- عقيدة املسلم حممد الغزايل، دار الكتب احلديثة، مرص.

٥0- علم النفس الرتبوي، رجاء أبو عالم، دار القلم، الثانية 1982، الكويت. 
٥1-  فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية 1989 ، لبنان.

٥2- فقه السرية النبوية، د.حممد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر 1991، سورية.
٥٣-  فقه العبادات عىل املذهب املالكي كوكب عبيد، مطبعة اإلنشاء، الطبعة األوىل 198٦.

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

٥٦- قصص األنبياء، عبد الوهاب النجار، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان.
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٥٧-  القياس والتقويم النفيس والرتبوي، د.الكناين- د. جابر مكتبة الفالح، الطبعة األوىل 199٥، الكويت.
٥8- كتب مناهج الرتبية اإلسالمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

٥9- كتب مناهج الرتبية اإلسالمية للمملكة األردنية اهلاشمية.
٦0- كتب العقيدة للمملكة العربية السعودية.

٦1-  الكون واإلعجاز العلمي، د منصور حممد حسب النبي، دار الفكر العريب،الثانية1991، مرص.
اًم فاعاًل ) مرتجم ( ميسون يونس، دار الكتاب اجلامعي، األوىل 200٣ ،اإلمارات. ٦2-  كيف تكون معلِّ

٦٣- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر األوىل.2000، بريوت.
٦4-  جمموعات فجر اهلدى واإليامن، من هدى الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص- يف األخالق، دار القلم العريب حلب.

٦٥-  خمترص السرية النبوية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1998 ، الكويت.
٦٦-  املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، األوىل 141٦هـ ، بريوت. 

٦٧- مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مرص.
٦8-  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، جمموعة من املسترشقني، مكتبة بريل 19٣٦، ليدن  

٦9-  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، د حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 194٥، بريوت.
٧0-  مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممدعبد العظيم الزرقاين، إحياء الكتاب العريب، الطبعة األوىل، مرص.

٧1-  منهاج املسلم الصغري، رشكة سفري، مرص.
٧2-  املنهج الرتبوي يف ثقافة الطفل املسلم، فهيم مصطفى، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل 200٣، القاهرة.

٧٣- منهاج املسلم، أليب بكر جابر اجلزائري.
٧4-  مهارات التعليم األساسية، مرتجم شريين نوفل، دار الكتب اجلامعي، الطبعة الثامنة عرشة 2004، اإلمارات. 

٧٥-  مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام، فهيم مصطفى، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل 2002، القاهرة.
٧٦- املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل.
٧٧- نرضة النعيم، ابن محيد وآخرون، دار الوسيلة، الطبعة األوىل 1998، السعودية. 

٧8- نامذج التدريس الصفي، د. القطامي، دار النرش والتوزيع، األردن.
٧9-  هذا القرآن فأين املسلمون منه، حممد زكي الدين قاسم، ط1 19٧8، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

الكويت، دار البحوث العلمية، الكويت.
80- فقه السنة/للسيد سابق. 

81- الشامئل املحمدية.
82-  األطلس التارخيي لسرية النبي -�- سامي بن عبداهلل بن أمحد املغلوث.

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