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َمجاُل اْلَعقيَدِة: أؤمن بيوم الحساب.

ريِف: أصلي على رسولي محمد ^. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: رحلتي إلى الحج.

يَرِة: من غزوات رسولي ^ غزوة ُأحد سنة ٣هـ. َمجاُل السِّ

يَرِة: من غزوات رسولي ^ غزوة الخندق سنة ٥هـ. َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: االعتدال في منهجي.
أقيم معلوماتي للوحدة الثالثة

أطيع ربي في السراء والضراء
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 ٢٤

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

ثانيثانًيًا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-ا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
المعارف

* احلساب توقيف اهللا تعاىل عباده  للحساب قبل االنرصاف 
    من املحرش عىل أعامهلم أقواًال وأفعاًال .

* اإليامن باحلساب فرض عىل كل مسلم ومسلمة.
* عدل اهللا تعاىل يف احلساب .

*  أول من حتاسب يوم القيامة أمة حممد ومنهم سبعون ألفًا 
يدخلون اجلنة بغري حساب.

* الصالة أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة .
*  الصالة عىل النبي ^حق علينا عند ذكره .

يوم  النبي  عىل  الصالة  فيها  يستحب  التي  األوقــات  *  من 
اجلمعة وليلتها.

* الصالة عىل النبي ^ هلا فضائل عظيمة 
أهل  وميقات  لبلده   املخصص  امليقات  من  احلاج  حيرم    *

الكويت هو ( قرن املنازل ) .
* ( العرش األول من ذي احلجة ) أفضل األيام عند اهللا تعاىل.

* للحج أعامل خمصوصة  يف أيام حمددة .
لغزوة  سبًبا  كانت  املسلمني  من  االنتقام  يف  قريش  *  رغبة 

أحد.
* الشورى منهج كل قائد ناجح .

* النرص يأيت بطاعة اهللا تعاىل ورسوله ^ .
*  حسن التوكل عىل اهللا تعاىل واألخذ باألسباب  من عوامل 

النجاح والفوز.

المهارات
اآليــات  وحفظ  ترديد  *  إتقان 
الرشيفة   واألحاديث  الكريمة 

واألدعية املأثورة.
ــنــصــوص  ــال *  االســــتــــدالل ب

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

أسامؤهم.
رضوان  الصحابة  سرية  *  دراسة 

اهللا عليهم.
النبي  بآداب  والتأدب  *  االقتداء 

¸ والتخلق بأخالقه.
*  االلتزام باآلداب اإلسالمية.

للقصص  ــصــات  اإلن *  حــســن 
واستنتاج الفوائد والعرب.

*  تصميم خرائط ذهنية.
وصوت  سليم  بنطق  *  اإلنشاد 

مجيل.
الستنتاج   والنقاش  ــوار  *  احل

احلقائق.

القيم واالتجاهات
اهللا  بعدل  *  اإليامن 

تعاىل. 

*  حب النبي ^

* حب احلج 

   

١

٣ .١ استنتاج القيم والفضائل اإلسالمية المستمدة من األحداث التاريخية.
٣ .٣ االقتداء بالرسول ^ وصحابته الكرام في الممارسة والسلوك مع اآلخرين.

١ .١ استخالص بعض جوانب العقيدة من األدلة والشواهد المستمدة من الكتاب والسنة.
١ .٢ التطبيق العملي لما يستفاد من سيرة  الرسول - ^ - والقصص القرآنية بالتعاون مع اآلخرين.

١ .٣ إظهار االهتمام في التعرف على أثر العقيدة اإلسالمية في سلوكه اليومي.
٢.٢ التفاعل اإليجابي في المناسبات الدينية والوطنية بحماس بالتعاون مع اآلخرين.
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المعارف
املسلمني  عىل  اليهود  حقد  اخلندق  غــزوة  أسباب  من    *

ورغبتهم يف القضاء عليهم .
من سامت  اليهود نقض العهد واخليانة  

* الرسول̂  قدوتنا يف أخذه بالشورى ، وتواضعه وتعاونه.
* التوجه إىل اهللا  بالدعاء وقت الشدة .

* نرصة اهللا تعاىل لعباده املسلمني
* االعتدال والتوسط  يف األمور وعدم جماوزة احلد.

* االعتدال سمة ديننا اإلسالمي .
* من فوائد االعتدال حمبة اهللا تعاىل .

المهارات
يف  الرتبوية  الـــدروس  *  تطبيق 

احلياة اليومية.
* التعبري والطالقة اللغوية.

* التخطيط اليومي.
* تنظيم املعلومات واألحداث.

*  الــبــحــث عــن املــعــلــومــة من 
املصادر املتنوعة. 

* حل املشكالت.
أو  بــالــصــورة  الكلامت  ــط  *  رب

بكلامت أخرى. 
* العمل اجلامعي.

* التفكري اإلبداعي. 
*  تنظيم محالت توعوية.

* التفكري اإلبداعي.
* احلوار واإللقاء واملناقشة.
* تعاون املتعلم مع حميطه. 

القيم واالتجاهات
*   طاعة اهللا ورسوله̂ 

* الشورى

* االعتدال

 ٢٥



٢٦

َتْمهيٌد:
ُل ْرُس اَألوَّ أؤمُن بيوِم الحساِبالدَّ

 َأتعّرُف مفهوَم الحساِب وحكَمُه.

هذا  عمَلنا  اجــعــْل  الّلهم 
خالًصا لوجِهَك اْلكِريِم.

ُمها  سأقدِّ أّمـــي،  يــا  نعْم 
للعامالِت كصدقٍة أثاُب بها من 
الّلِه تعالى بإذِن الّلِه، وال َأْبتغي 

بذلَِك تكريًما من اإلدارِة.

العمَل  الّلُه  يثيُب  وقْد  أعمالِهم،  قدِر  على  اْلمحشِر  أرِض  في  الخالئَق  الّلُه  ُيحاسُب 
البسيَط باألجِرالعظيِم فأْخِلصي النيَة لّلِه تعالى .

ِه؛  نعْم، َأْحسني النيَة فاْجَعليها خالصًة لوجِه اللَّ
ليثقَل ميزاُنِك يوَم اْلحساِب. ي، هل ُيمكنني شراء   أمِّ

كسوِة شتاٍء لعامالِت الّنظافِة 
في المدرسِة ألناَل تكريًما من 

اإلدارِة المدرسّيِة؟



٢٧

ِه ^ : « َال  َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه ِفيَما َأْفَناُه ؟ َوَعْن  أ - قال رسوُل اللِّ
ِعْلِمِه ِفيَما َفَعَل فيه؟ َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه ؟ َوِفيَما َأْنَفَقُه ؟ َوَعْن ِجْسِمِه  ِفيَما َأْبالُه »(١)

لتثقَل  الّسابِق  احلديِث  يف  املحّددِة  اهللاِ  نِعِم  توظيِف  كيفيِة  حول  الفصِل  يف  ُزمالئي  َمع  -أتناقُش   
موازيَن أعاملِنا يوَم القيامِة، وأكتُب واِجبي جتاه تلَك الّنعِم

 ب - نشرتُك َمع معلِّمي بحملٍة يف الفسحِة الثانيِة إلقامِة الّصالِة مجاًعة لنناَل األجَر العظيَم من اهللاِ تعاىل.

َنشاُط (١):

(١)  سنن الرتمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا ^.        باب: يف القيامة.

ىل اا

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الُمناقشِة

للحساِب  عباَدُه  الّلِه -تعالى-  توقيُف  هو  الحسابُ 
قبَل اْالنصراِف من المحشِر على أعمالِهم أقواًال وأفعاًال.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الّتَّْخطيِط

ْثنا عِن  َأبي مْن فضِلَك حدِّ
الحساِب يوَم القيامِة.



٢٨
(١) سورة األنبياء: ٤٧.

القسطُ يا بنيَّ معناُه الَعْدُل، فاُهللا - سبحانُه وتعاىل -  سيحاسُبنا ويزُن 
أقواَلنا وأعاملَنا بميزاٍن دقيٍق حتى لو كاَن العمُل بقدِر حّبِة اخلردِل .

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد (َحياُتنا َبْذٌل َعطاٌء وَعَمل):  ب - َهّيا ُنَردِّ
ــــاًء ــــب ًــــــــا وَكــــــــَســــــــْلَحــــيــــاُتــــنــــا َلـــــْيـــــَســـــْت َه وَضــــــــيــــــــاع
ـــــا ـــــن ـــــاُت ـــــي ــــــــمـــــــــــــــــا َح ـــــْلوإنَّ ـــــَم ــــــاٌء وَع ــــــط ــــــــــــْذٌل َع َب
ــــــــٌع ــــــــقٌّ واِق ــــــْعــــــُث َح ــــْلوالــــــَب ـــــْن َغــــَف ـــــَم ـــــْن َك ـــــُك فــــال َت
ــــْللِــــَيــــْجــــنِــــَي الـــــّصـــــالـــــُح فــي ــــَع ـــــَر مـــــا َف ـــــْي ُدْنـــــــيـــــــاُه َخ
ـــــــَرٌة ـــــــِف ـــــــْغ ــــــــــــــــــــزاُؤُه َم ــــــــٌة ِهــــــــــَي اَألَمـــــــــــْلَج وَجــــــــنَّ

 ُأؤِمُن بعدِل الّلِه - تعالى - ورحمتِه على اْلعباِد يوَم الْحساِب.
  D   CB   A   @   ?   >       =   <       ;   : O   N  M  LK  J  I  H  G  F   E﴾(١)قال تعالى: ﴿  

أبي، ما معنى اْلقسِط؟
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إثراءإثراٌءٌ لغوي لغويٌٌّّ
مْن تستخرُج  ــردِل:  ــخ ال  حــبــوُب 
البهاراِت من  كنوٍع  وتستخدُم   نبتٍة، 

. وكعالٍج طبيٍّ

ُخلَق اإلنساُن ليعبَد الّلَه -تعالى- ويكوَن خليفَتُه في األرِض بإعماِرها، 
نا أحًدا. وما يزرُعه اإلنساُن مْن أعماٍل ُيْجني ثماَرها في اآلخرِة، وال يظلُم ربُّ

انظْر يا عبَدالّلِه، سبحاَن الّلِه ما أصغَر حبَة اْلخردِل!



٣٠

١- سورة الكهف: ٤٩                   ٤- سورة األنعام:١٦٠              ٧- سورة الفرقان: ٧٠
٢- سورة الزلزلة:٧-٨                   ٥- سورة الزلزلة: ٤

٣- سورة البقرة: ٢٨٦                     ٦- سورة فصلت: ٢١

اجلزاُء مْن جنِس اْلعمِل.١
   [  Z  Y  X  W  ﴿ : قال تعاىل
  b   a   `   _   ^   ]   \

 (٢)﴾ d   c

عمِله ٢ عىل  حياسُب  إنساٍن  كلُّ 
وال يؤخُذ بذنِب غْيِره.

  ³   ²   ±   °   ¯  ﴿  : تعـاىل  قـال 
 (٣)﴾  μ´

فاحلسنُة ٣ احلسناِت،  مضاعفُة 
بعِرش أمثالِها أّما السيئُة بمثِلها.

  b   a   `   _   ^  ﴿  : تعاىل  قال 
  k   j    i   h     g   f   e   dc

 (٤)﴾n  m  l

٤
إقامُة الّشهوِد عىل اإلنساِن:

عمَل  اّلتي  األرض  شهادُة    أ -  
عَلْيها هذا العمَل.

نساِن  اإلْ أعضاِء  شهادُة  ب-  
وجوارحِه وجلدِه.

 (٥)﴾  I  H  G  ﴿ : أ - قال تعاىل  
  #   "   !﴿  : تعاىل  قال  ب- 
             ,   +       *   )   (   '   &%   $

(٦)﴾.... -

٥
E  استبداُل الّسيئاِت باْلحسناِت.   D   C   B  ﴿  : تعـاىل  قـال 

  K     J   I    H   G   F
 (٧)﴾ .... M  L

 (١)﴾j i   h  g  ﴿ : عدُل اهللاِ -تعاىل- يف حسابِه للعباِد، قاَل تعاىل



٣١

أ - أستخرُج احلقائَق اّلتي تشُري إىل عدِل الّلِه -تعاىل- يف احلساِب مَن الّنصوِص
اْلقرآنّيِة اآلتيِة:

احلقيقُةاألدلةُ من القرآنِ الكريمِ
  -      ,  +*  )  (  '&  %  $           #  "  !   ﴿ قال تعاىل:

 (١)﴾ /  .
...........................

  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  ﴿  :قال تعاىل
(٢)﴾ ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û

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

(٣)﴾   [  Z  Y    X W  V ﴿ :قال تعاىل...........................

ب- عْن ابن عباٍس  عن النبيِّ ^ فيام َيروي عن ربِّه عزَّ وجلَّ قال:
َيْعَمْلَها؛ َفَلْم  بَِحَسَنةٍ  َهمَّ  َفَمْن  َذلَِك؛  َبيََّن  ُثمَّ  َئاِت،  يِّ َوالسَّ اْلَحَسَناِت  َكَتَب  َه  اللَّ «إِنَّ 
َعْشَر ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها  َفَعِمَلَها  بَِها  َهمَّ  ُهَو  َفإِْن  َكاِمَلًة،  َحَسَنًة  ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها 
َكَتَبَها َيْعَمْلَها؛  َفَلْم  َئٍة  بَسيِّ َهمَّ  َوَمْن  َكثَِريٍة،  َأْضَعاٍف  إَِلى  ِضْعٍف  َسْبِعِماَئِة  إَِلى  َحَسَناٍت 
َواِحَدًة»(٤) . َئًة  َسيِّ َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها  َفَعِمَلَها؛  بَِها  َهمَّ  ُهَو  َفإِْن  َكاِمَلًة،  َحَسَنًة  ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ

١- نَوْت عائشُة الّذهاَب للعمرِة وْمل ِجتْد حمرًما  .  
.....................................................................................................................

٢- أراَد صالٌح أْن يامزَح أصدقاَءُه بكذبِة إبريل،  فرتاجَع عْنها خوًفا من اهللاِ تعاىل.
.....................................................................................................................

َنشاُط (٢):

١- سورة غافر: ١٧                             ٣- سورة ق: ٢١
٢- سورة النجم:٣٦-٤١                  ٤- صحيح البخاري   كتاب: الرقاق    باب: من همَّ بحسنة أو سيئة

 كل إنسان یحاسب على عملھ

 الجزاء من جنس العمل

 إقامة الشھود على اإلنسان

كتب لھا األجر

كتبت لھ حسنة



٣٢

٣- قاَمْت سارُة بعمِل إفطاِر صائٍم يف شهِر رمضاَن.
....................................................................................................................

٤- سخَر ساٌمل مْن عامِل الّنظافِة أماَم ُزَمالئِه.
..................................................................................................................... 

ُر أثَر اإليماِن بعدِل الّلِه -تعالى- في يوِم الحساِب. أقرِّ

الّصالُة، فهي عماُد الّديِن.

إيامُننا بعدِل اهللاِ -تعاىل- يف يوِم احلساِب لُه آثاٌر عظيمٌة مْنها   :
: حيرُص اإلنساُن عىل اإلكثاِر من العباداِت والّطاعاِت ليناَل األجَر العظيَم مَن اهللاِ تعاىل . أوالً

. ثانًيا: سيصلُح املجتمُع بانتشاِر اخلِري واجتناِب الرشِّ
ضا والّطمأنينِة. ثالًثا: الّشعوُر بالرِّ

القيامِة يوَم  حتاسُب  َمْن  ل  َأوَّ  ^ حمّمٍد  ُة  أمَّ أنَّنا  اهللاِ  رمحِة  مْن 
ونسأُل اَهللا يا َأْبنائي أْن نكوَن مَن الّسبعَني ألًفا الَّذيَن يدخلوَن اجلنَة
ُل ما حياسُب عليِه بغِري حساٍب. ولكن، هْل تعلموَن يا َأْبنائي ما أوَّ

العبُد يوَم القيامِة؟

 كتبت لھاعشر حسنات

كتبت لھ سیئة واحدة

 اإلكثار من العبادات والطاعاتلینال األجر العظیم من هللا تعالى
 یصلح المجتمع بانتشار الخیر واجتناب الشر
  الشعور بالرضا والطمأنینة



٣٣

الوسائِل إِْحدى  يف  عْنُه  البحِث  خالِل  من  اْآليت  الفراِغ  يف  احلديِث  كتابَة  أكمُل   – أ 
................................. َساِن َثِقيَلَتاِن ِفي اْلِميَزاِن املتاحِة : (َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِّ
  .....................................................................................................................................  

ب – أحفُظ الكلمتِني اللتِني تثقالِن امليزانَ، وأحِرُص عىل تكراِرمها بدايةَ كلِّ حّصٍة
دراسّيٍة مَع ُمعلِّمي .

َمْلحوَظٌة ظِ  فْ ْرديِد والحِ َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرُة الِكتاَبِة والبحِث

  حبیبتان إلى الرحمن سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظیم



٣٤

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصل: َتَعلَّ

١-  الحساُب توقيُف الّلِه - تعالى - عباَدُه  للحساِب قبَل االنصراِف ِمَن
المحشِر على أعمالِهم أقواال وأفعاال .

٢-حكُم اإليماِن بالحساِب فرٌض على كلِّ مسلٍم ومسلمٍة.
٣- يتجّلى عدُل الّلِه - تعالى - ورحمُتُه على العباِد يوَم الحساِب .

٤- حساُب الّله - تعالى - للعباِد بوزِن أقوالِهم وأعمالِهم بميزاٍن دقيٍق
يوَم القيامِة.

مسلٍم كلِّ  على  واجٌب  القيامِة  يوَم  والحشِر  بالبعِث  اإليماِن  حكُم    -٥
ومسلمٍة.

ألًفا سبعوَن  ومْنهم  القيامِة،  يوَم  تحاسُب  َمْن  أّوُل   ^ محّمٍد  أّمُة    -٦
يدخلوَن الجنَة بغيِر حساٍب.

٧- الّصالُة أّوُل ما يحاسُب عليِه العبُد يوَم القيامِة.
٨- قيمُة الّدرِس : ...........................................................................................
ُة:  أ  - ........................................................................ ٩- مظاهُرها الّسلوكيَّ
....................................................................... - ب

ً ً

 واجب على كل مسلم ومسلمة

أكثر من أعمال الخیر وأتجنب الخبیث

 أحافظ على األكثار من العبادات



٣٥

السؤال األول: أكمِل ما يْأتي:
أ - الحساُب هو  .....................................

ب- حكُم اإليماِن بيوِم الحساِب .....................................
جـ- َمْعنى اْلقسِط .............................................  .

د -  لإليماِن بعدِل الّلِه - تعالى - في يوِم اْلحساِب أثٌر عظيٌم على
• المجتمِع  : ...........................................................................................
•  الفرِد     :  .............................................................................................

السؤال الثاني:أجْب عن األسئلِة اْآلتيِة:
أ-عالَم يدلُّ حساُب الّلِه - تعالى - للّناِس يوَم القيامِة؟

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

ْل مظاهَر عدِل الّلِه - تعالى - يوَم اْلحساِب. ب-ظلِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

استبداُل السيئاِت
الجزاُء مْن جنسِ العملِ.بالحسناِت.

كلُّ إنساٍن يحاسُب 
على عمِله وال يؤخذُ بذنِب 

غيرِه.

إقامُة الّشهودِ.
تعامُل

الحسنُة بعشر أمثالِها
والسيئُة بمثِلها.

مضاعفةُ الّسيئاِت واْلحسناِت.

  توقیف هللا لعباده لحسابھم على أقوالھم وأفعالھم

 فرض على كل مسلم ومسلمة
 العدل

 یصلح المجتمع بانتشار الخیر واجتناب الشر

 الشعور بالرضا والطمأنینة

 لیجزي كل أنسان بما عمل

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line

FATEN
Line



٣٦

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

بعشر بمثليهابمثلها
أمثالها

أمة عيسى أمة موسى^أمة محمد 
 

الصالةالصيام الزكاة

سبعون ألًفا

عملهلونه نسبه

ِل المصباَح الَّذي يشمُل اإلجابَة الّصحيحَة: السؤال الثالث: ظلِّ
أ- يحاسُب اإلنساُن يوَم اْلحساِب على.

ب- الجزاُء على الّسيئِة يوَم اْلحساِب.

ج- أّوُل َمْن سيحاسُب يوَم اْلقيامِة.

د- أّوُل عمٍل سيحاسُب عليِه اْلعبُد يوَم اْلقياِمة.

هـ- عدُد مْن يدخُل الجنَة بال حساٍب.
سبعمائة
ألف

سبعة 
آالف

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval



٣٧ ٣٧



٣٨

: هيدٌ تَمْ
ْرُس الّثاني ٍد ^الدَّ ُأصّلي على َرُسولي محمَّ

النَّبيِّ ^،  على  صلِّ  ثمَّ  المؤذُن،  يقوُل  َكما  وقْل   : بنيَّ يا  لألذاِن  استِمْع 
ٍد ^. فهِذه وصيُة حبيبِنا محمَّ

حديُث الدرِس
ُه  وا َعَليَّ ، َفإِنَّ نَ َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ، ُثمَّ َصلُّ ذِّ ؤَ ـُ  قالَ رسولُ الّلِه ^ : « إِذا َسِمْعُتُم املْ

ُه َعَلْيِه بَِها َعْشًرا »(١).  َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلَّى اللَّ

 (١) صحيح مسلم كتاب: الصالة باب:استحباب القول مثل قول املؤذن ملن سمعه ثم يصيل عىل النبي ^ ثم يسأل اهللا له الوسيلة.

حيَّ على 
الّصالِة

َ



٣٩

سولِ ^ . الةِ على الرّ ةَ الصّ فُ كيفيّ   أتعرَّ

 (١) سورة االحزاب:٥٦

  HG   F    E   D   C   B﴿ :قرْأُت قوَل الّلِه تعالى
  N   M   L   K    J   I

O﴾(١)  فكيَف نصّلي عليِه؟

عليه  الّلُه  (صّلى  نقوُل:   ، يابنيَّ  نعْم 
وسّلم) أو (عليه الّصالُة والّسالُم) أو 

ْم عليِه) (الّلهمَّ صلِّ وسلِّ



٤٠
(١) صحيح البخاري كتاب: أحاديث األنبياء.

(٢) مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، حديث١٨٦٠.

ُذ  مشروًعا مَع ُزَمالئي في اْلمجموعِة بكتابِة إِْحدى صيِغ الّصالِة على الّرسوِل  أ- ُأنفِّ
ُمها لي معلِّمي ، ثمَّ أقوُم بتزيينِها وتغليِفَها لنزّيَن بها حوائَط  ^  في بطاقٍة  يقدِّ

اْلمدرسِة . 

ةٌَنشاُط (١): لْحوظَ مَ ميمِ ةُ التَّصْ هارَ مَ

ٍد َوَعَلى  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ أفضُل صيِغ الّصالِة على النبيِّ هي الّصالُة اإلبراهيمّيُة :« اللَّ
ُهمَّ َباِرْك َعَلى  ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم وَعَلى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد اللَّ ٍد َكَما َصلَّ آِل ُمَحمَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد»(١). ٍد وَعَلى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

(٢) " وقال ^: " اْلَبِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

َمْلحوَظٌة ظِ  فْ َمهاَرُة الحِ

ب- أحفُظ الحديَث مَع معلِّمي.



٤١
(١) صحيح مسلم كتاب: الصالة باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ^ ثم يسأل الله له الوسيلة.

(٢) الجامع الصغير وزياداته أول الكتاب، ج١، ص٢٠٩.

الةُ على النبيِّ ^. ْألوقاتِ الّتي يُستحبُّ فيها الصّ ا منَ ا  أَستنتجُ بعضً
من  اإلكثاُر  وُيستحبُّ  اسُمُه،  ُذكَر  كّلما   ^ النبيِّ  على  الّصالُة 

الّصالِة في هذيِن اْلوقتيِن.

١- َعِقب األذاِن.
وا  لُّ مَّ صَ ولُ ثُ ا يَقُ ثْلَ مَ ولوا مِ قُ نَ فَ ذِّ ؤَ مُ الْمُ تُ عْ مِ ا سَ :- « إِ ذَ قاَل رسوُل الّلِه̂ 

(١)« يَّ لَ عَ

٢- في يوِم اْلجمعِة وليلتِه.
َالَة َعَليَّ ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة َو َلْيلَة الُجُمَعِة َفَمْن  قاَل رسوُل اللِه ^:- « َأْكثُِروا الصَّ

ُه َعَلْيِه  َعْشًرا.»(٢) َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلى اللَّ

األربعاءالثالثاءاألثنيناألحد

١٢٣٤
الجمعةالخميس

٥٦



٤٢

َنشاُط (٢):

ُر مَع ُزمالئي األدعيَة اْلمتضّمنَة للّصالِة على النبيِّ ^  مستعيًنا بالّصوِر أ-  أتذكَّ
اآلتيِة :

............................ دعاُء الّدخوِل إلى اْلمسجِد ......................                     دعاُء اْلخروِج مَن اْلمسجِد

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

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

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة االستنتاِج

ةٌ لْحوظَ مَ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 :(د مالٌ وهُ رُ نورٌ وجَ كْ دِ النَّشيدَ (الذَِّ دِّ رَ يّا نُ ب - هَ
ــــدى ــــاٌل وُه ــــم ـــــوٌر وَج ـــــُر ن ْك ـــــذَِّ ــي اإلْنـــســـاِنال ــن ــِه ِحـــْصـــُن َب ــِظ ــْف ــي ِح ف
ــى ــق ـــــــروٌر وُت ــــمــــاِنوالـــــِذْكـــــُر َكـــْنـــٌز وُس ــــِم اإلي ــــــٌة فــــي ُســــلَّ ــــــَع وِرْف

ب  ه
ال
و

للھم إني أسألك من فضلكاللھم افتح لي أبواب رحمتك



٤٣

الةِ على النبيِّ ^. لَ الصّ دُ فضْ  أعدِّ

ُه َعَلْيِه  َعْشًرا»(١) ي، ما معنى قوِل الّرسوِل̂  :« َمْن َصلَّى َعَليَّ واحدًة َصلى اللَّ أمِّ

ةٌَنشاُط (٣): لْحوظَ مَ بيرِ اللّغوي ةُ التَّعْ هارَ مَ

ُحطَّ عنُه عشُر خطيئاٍت، وُرفَع له عشُر درجاٍتمغفرُة الذنوِب والتخلُُّص من اْلهموِم

يصلّي هللاُ عليه عشًرا

̂   بنطٍق صحيٍح أ -  ُأصلِّي على النبيِّ
عشَر مّراٍت  بالعدِّ على األصابِع . 

ُه بتلَك الّصالِة الواحدِة عشًرا من الّرحمِة َأي أعطاُه اللَّ
والّرضواِن واْلمغفرِة .

 (١) صحيح مسلم كتاب : الصالة    باب: الصالة عىل النبي ^ بعد التشهد

صحيٍح
^ععابععِع . 



٤٤

١- الّصالُة على النبيِّ ^ حقٌّ عَلْينا .
وليِلتها  اْلجمعِة  يوُم  ِمْنها  أوقاٍت  في    ^ النبيِّ  على  الّصالُة   ٢- ُتستحبُّ 

وبعد اْألذاِن. 
٣- الّصالُة على النبيِّ ^ لها فضٌل عظيٌم.

٤- قيمُة الّدرِس : ...................................................................................................   
ُة:  أ  - ................................................................................. ٦- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                      ب - ................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ا معَ  الةِ على النبيِّ ^ عشرً رتي كلَّ يومٍ بالصّ سي وأُسْ ب-   أَحرصُ على تذكيرِ نَفْ
. باحِ والْمساءِ أذكارِ الصّ

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة التطبيق العملي



٤٥

ريِف. السؤال األول: َأكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
....................... ، ِه -^-: « إَِذا َسِمْعُتم اْلمؤذَن فُقولوا مثَل ما يقوُل -  قاَل رسوُل اللَّ
.« ...............................................................................................................................

؟ السؤال الثاني: كيَف تصّلي على النبيِّ

ِل الّصحيِح فيما يْأتي :  السؤال الثالث: ِصل العبارَة بالمكمِّ
َمْن َلْم ُيَصلِّ على النبيِّ ^ إذا ُذكَر اسُمه فهو

الجبان
الضعيف
البخيل

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

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

 ثم صلو علي ، فإنھ من صلى صالة هللا علیھ بھا عشراً ، ثم سلوا هللا لي الوسیلة ، فإنھا منزلة في
الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا ، و أرجو أن أكون أنا ھو ، فمن سأل لي الوسیلة حلت لھ الشفاعة

 علیھ الصالة والسالم صلى هللا علیھ وسلم

 اللھم صل وسلم علیھ

 البخیل



٤٦

السؤال الرابع: أكتْب ما تشيُر إليِه اْلعباراُت اآلتيُة، واكتشْف كلمَة الّسرِّ بنقِل حروِف
لِة  مرتبًة في الفراِغ  أسفَل اْلجدوِل : اْلمربعاِت المظلَّ

دماسُم رسولِنا  : 

خلاَمْن لْم يصلِّ على النبيِّ ^ إذا ُذكَر اسُمه  فهو  :

النبيِّ على  الّصالُة  فيها  ُتستحبُّ  اّلتي  األوقــاِت  من 
َعقب :

ال

لاإّن الّلَه ومالئكَتُه يصّلوَن على  : 

كلمُة السرِّ .................  واجب.

ح

ب

نك

يب

 حب كل نبي



٤٧



٤٨

: هيدٌ تَمْ
ْرُس الّثالُث رحَلتي إلى الحجِّالدَّ

. فُ على مواقيتِ الحجِّ  أتعرَّ

(١) سورة البقرة:١٩٧.

وسننِه، ومحظوراتِه  وشروِطه  وأركانِه  الحجِّ  على  فنا  تعرَّ
الكويِت؟ من  أخرَج  أْن  بعَد  رحَلتي  ستبدُأ  أيَن  ِمْن  أتدروَن 

ُه إلى اْلميقاِت وهو قرُن اْلمنازِل . سأتوجَّ

َأي أنَّ للحجِّ مواقيَت زمانّيًة ُيْحِرُم الحجُّ
وهي ومحّددٍة  معلومٍة  أشهٍر  في  به  ويهلُّ 

ِة .  شواُل وذو الْقعدِة وعشٌر مْن ذي الحجَّ
بلٍد لكلِّ  مكانّيٌة،  مواقيُت  للحجِّ  وكذلَك 

مكاٌن معّيٌن ُيحرموَن مْنُه .
َأبي، ما َمْعنى قولِه تعالى  : 
(١)﴾#   "  !﴿

الميقاُت المكانيُّ ألهِل الكويِت
هو ( قرُن اْلمنازِل ) .



٤٩

: ن الْمنازلِ اجِ منَ الكويتِ  إلى ميقاتِ قرْ دُ على الْخريطةِ مسارَ الحجّ  أ- أُحدِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): ةُ التحديد ارَ هَ مَ

ــَك  ــَن ــهَ دي  َأســتــوُدعــَك الــلَّ
وأمانَتَك وخواتيَم عمِلَك.

أساُل الّلَه - تعالى - أْن يجعَل حّجَك مبروًرا وذنَبَك مغفوًرا 

َه اّلذي التضيُع ودائُعُه. َأستودُعكم اللَّ



٥٠

موعتي: جْ ها جماعيامعَ مَ دُ زنامِة مواقيتَ الحجِّ وأردِّ لُ في الرُّ ب- أُظلِّ



٥١

ِة. أتعّرُف َمع ُزَمالئي َعَلى فضِل اْلعشِر اُألَوِل مْن ِذي اْلحجَّ
بُّ  الَ أَحَ مُ وَ ظَ امٍ أَعْ يَّ نْ أَ ا مِ هِ ^ : ( مَ مرَ  قالَ : قالَ رسولُ اللّ عنْ ابنِ عُ
بِيرِ  التَّكْ لِيلِ وَ هْ نَ التَّ نَّ مِ وا فِيهِ ثِرُ أَكْ رِ ، فَ شْ امِ الْعَ يَّ هِ األَ ذِ نْ هَ نَّ مِ لُ فِيهِ مَ هِ الْعَ يْ إلَ

يدِ )(١). مِ التَّحْ وَ

(١) مسند اإلمام أحمد، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث ٦٢٦٣.

َنشاُط (٢):
َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة االْستِْنتاِج

: أستنتجُ منَ الْكلماتِ اآلتيةِ الذكرَ الّذي تشيرُ إليهِ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّهليلُ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّكبيرُ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّحميدُ

ِذي مْن  ــُل  األوائِ اْلعشُر  األيـّـاُم 
الفضِل مــَن  َلها  لِما  ِة  الحجِّ
لذا اْلَجزيِل؛  واألجــِر  اْلَعظيِم 
مَن ُيكثَر  أْن  للمسلِم  ُيستحبُّ 
وصياٍم صالٍة  مْن   - الّطاعاِت 
وصدقاٍت وذكٍر وقراءٍة للقرآِن.

 ال إلھ إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ إال هللا هللا أكبر هللا أكبر  و� الحمد

الحمد�



٥٢

ــِة  احلــجِّ ِذي  مــــْن  ـــاُرش  ـــع ال  -٣
أطوُف  العيِد)  يوُم   - الّنحِر  (يــوُم 
طواَف اإلفاضِة، وأسعى بني الّصفا 
مَن  وأحتّلُل  اهلدَي،  وأنحُر  واملروِة، 
وَأْرمــي   ، َشْعري  بِحلِق  إِْحــرامــي 

جمرَة العقبِة.

:  أوضُح أعماَل الحجِّ
ِة . ١-     الثامُن مْن ِذي احلجِّ

   (يوُم الّترويِة) أحرُم للحجِّ وأبدُأ  
بالتلبيِة .

٢-     التاسُع من ذي احلّجِة . 
(يوُم عرفَة) أقُف عىل جبِل عرفَة إىل أذاِن 

املغرِب، ثّم أنفُر إىل املزدلفِة.

٤-  احلادي عرشوالثاين عرش 
والثالث عرش من ذي احلّجِة 

(أّياُم الّترشيِق)، أبيُت يف منى وَأْرمي 
اْجلمراِت  يف األّياِم الثالثِة .



٥٣

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): ةُ المحاكاة هارَ مَ

ا رأيتُ بجملةٍ  رُ عمّ ه معلِّمي، وأعبِّ أ - أتابعُ مشاهدةَ فيلمٍ تعليميٍّ لمناسكِ الحجِّ يعرضُ
تبدأُ بضميرِ الْمتكلمِ المفردِ وأُخر بضميرِ الْمتكلمِ الْجمعِ .  

ضميُر اْلمتكلِم اْلمفرد : ................................................

ضميُر اْلمتكلِم اْلجمع  : ...............................................

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 .( عٌ جُّ نورٌ ساطِ دِ النَّشيدَ (الحَ دِّ رَ يّا نُ ب - هَ
ـــــٌع ـــــاِط ــــــــــوٌر س ـــــــجُّ ن ـــــــَح فــــــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإليــــــمــــــاِنال
ــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــــــوَم ــــــل ــــــْع ْحــــمـــــــــِنَم ـــــِة الــــرَّ ـــــِشـــــْرعــــــ ب
ــــــٌة َجــــــمَّ ُدروٌس  ــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنفــــــيــــــِه  ــــى َم ــــل ع
ــــــــــــــَدٌة ـــــــــــدًى وِوْح ـــــِه ُه ـــــــســـــــاِنفـــــي ـــــي اإلْن ـــــن ـــــــَن َب ـــــــْي َب
ــــْت ــــَل ــــــِن َع ــــــّدي ُة ال ـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ ـــــل ـــــمـــــي َج

أنا

 نحن



٥٤

١- للحجِّ مواقيُت زمانّيٌة ومكانّيٌة .
٢- ميقاُت أهِل اْلكويِت هو (قْرُن اْلمنازِل).

ِه تعالى. ِة أفضُل األّياِم عْنَد اللَّ ٣- األّياُم اْلعشُر اُألَوُل مْن ِذي الحجَّ
٤- للحجِّ أعماٌل مخصوصٌة  في أّياٍم مخصوصٍة .

٤- قيمُة الّدرِس : .........................................................................................................

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

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

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

أحافظ على التھلیل والتكبیر والتحمید

 أتدرب على أعمال الحج



٥٥

السؤال األول:  ضْع عالمَة (✔) مقابَل العبارة الّصحيحِة، وعالمَة (✘) مقابَل اْلعبارِة
غيِر الّصحيحِة فيما يْأتي:

(         ) أ-ميقاُت أهِل الكويِت قرُن المنازِل.
ب- العمُل الصالُح في األياِم العشِر األخيرِة مْن ذي الحّجِة أحبُّ األعماِل إلى الّلِه. (         )
(         ) ج - من المواقيِت الزمانيِة للَحجِّ شهُر َرجب.

ِدة لها في الجدوِل الّتالي: السؤال الثاني:  صّنْف أعماَل الَحجِّ اآلتيَة في األياِم المحدَّ
الّشعِر- حلُق   - اإلفاضِة  طــواُف   - اْلُكبرى  اْلعقبِة  جمرِة  َرْمــي   - اْلهدي  نحُر   - بمنى  (المبيُت 

الوقوُف بعرفَة -  النفرُة لمزدلفِة).
أياُم الَحجِّ من شهِر ذي الحّجِة

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرالعاشرالتاسعالثامن
..........................................................................................................................

: السؤال الثالث: اكتْب من خالِل الّصوِر ما تدلُّ عليه مْن أعماِل الحجِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

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

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

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

 نحر الھدي الوقوف  بعرفة
وحلق الشعر

 المبیت في منى ورمي جمرة العقبة

 الوقوف
 بعرفة

 السعي الطواف
 بین
 الصفا
والمروة

 رمي
 الجمرات

 المبیت في
 منى



٥٦



٥٧

َتْمهيٌد:
ْرُس الرابِع مْن غزواِت رسولي ^ غزوُة ُأحد سنة٣هـالدَّ

فُ سببَ غزوةِ أُحد وتجهيزَ الجيشينِ .  ١- أتعرّ

َصديقـتي سعـاُد تـدّنْت درجـاُتهـا عـن السـابـِق، لِماذا أنِت حزينٌة يامريُم؟
أستمْع  لــْم  ُد  ـــردِّ وت متحّسرًة،  َتبكي  الــيــوَم  وكــانــِت 

لتوجيهاِت أّمي للمذاكِرة أّوًال بأّوِل.

قصِص  ســمــاَع  نحبُّ  َأبـــي، 
ْثنا عْن غزوِة أحد . الّسيرِة مْنك، فحدِّ

واجبٌة،  المسؤوِل  طاعُة 
المسلميَن  أّن  تعلميَن  أال 
انــهــَزُمــوا فــي غـــزوِة ُأحــد 
ــهــم  ــتِ ــف بـــســـبـــِب مــخــال

لتوجيهاِت الرسوِل ^.

ُأحد،  غــزوِة  أسباِب  معرفِة  مْن  البــَد  أوًال: 
تفّضُلوا بالجلوِس.



٥٨
(١) سورة األنفال:٣٦.

وكيَف استعدَّ المسلموُن 
لمواجهِة جيِش اْلمشركيَن؟

سبُب غزوِة ُأحد هو رغبُة قريٍش في استعادِة مكانتِها بيَن اْلعرِب بعَد هزيمتِهم 
في غزوِة َبدٍر، كما أنهم َأرادوا وضَع حدٍّ لقوِة المسلميَن، واالنتقاَم لَِقْتالهم  

فجّهُزوا جيًشا كبيًرا من (٣٠٠٠) مقاتٍل بقيادِة أبي سفياَن، قاَل تعالى: 
 S   R  Q  PO  N   M  L   K  J  I   H  G﴿

   (١)﴾^  ] \ [ Z  Y XW  V U T

، وشاوَر الرسوُل  جّهَز المسلموَن جيًشا من (١٠٠٠) مقاتٍل للّدفاِع عن الديِن اإلسالميِّ
^  أصحاَبه ، فأشاُروا عليِه بالخروِج لمالقاِة األعداِء خارَج المدينِة، لكِن قبَل بدِء اْلقتاِل 

َد المنافُق عبُدالّلِه بن ُأبّي بن سلوٍل، وانسحَب مَن اْلجيِش مَع ثلِث المقاتليَن.   تمرَّ



٥٩

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): َمهاَرُة اْالستنتاِج

أ - أستنتُج من الحواِر الّسابِق ما يْأتي :
- سبُب غزوِة ُأحد :   ............................................................................................
- أحسُب الفرَق بين عدِد الجيشيِن عنَد تجهيِزهم بمعادلٍة حسابيٍة . ..................
...............................................................................................................................

- العقباُت اّلتي واجهِت المسلميَن عنَد تجهيِز اْلجيِش :........................................
...............................................................................................................................

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 :(د سُ الهُ مْ تْ شَ قَ رَ دِ النَّشيدَ (فأشْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
ـــــَرٍة ـــــي ـــــس ــــــــــــدي ب ــــــــــــَت ــاْءوَأْق ـــ ـــ ـــ ـــ ــط وَع ُدروٌس  ــا  ـــ فــيــهـــ
ــــــٍة ــــــيَّ ــــــِق ــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َن ــــْض ــــَف ـــــْت ب ـــــاَم ق
ٌة ـــــــا ُأُخــــــــــــــــــوَّ ـــــــه ـــــــاُس ـــــــــداْءأس ــــــــــــــــــَدٌة بـِـــــــال َع وِوْح
ـــــٍة ـــــبـــــيـــــَل ـــــــــــــــــــــــــْزَوٍة َن ِضـــيـــاْءوَغ و  ـــــْدٍل  ـــــع بِ جـــــــــاَءْت 
ـــدى ـــُه ــــْت َشــــْمــــُس ال ــــَرَق ــــأْش ـــاْءف ـــق َن الــــــَكــــــْوَن  فــــي  ــــــمَّ  َع و 

 رغبة قریش في استعادة مكانتھا

2000-1000-3000

 تمرد المنافق عبد هللا بن سلول وانسحابھ بثلث الجیش



٦٠

تابعُ أهمَّ أحداثِ غزوةِ أُحد.  أُ
  عسكَر جيُش المسلميَن أماَم جبِل ُأحد ، واختاَر الرسوُل ^ خمسيَن من الّرماِة 

المهرِة، وأَمرهم بالبقاِء فوَق جبِل ُأحد لِمنع المشركيَن من االلتفاِف خلَف المسلميَن. 

التحَم الجيشاِن وبدَأ القتاُل بمبارزِة الفرساِن، وكاَن الّنصُر حليَف المسلميَن، ففرَّ 
المشركوَن تاركيَن أسلحَتهم ُوعّدَتهم في ساحِة اْلقتاِل  .



٦١
- مسند انس بن مالك ، حديث : ١٤٢٨٨ (١) مسند اإلمام أحمد 

َمْلحوَظٌة َنشاُط (٢):

أ-برَز دوُر النبيِّ ^ القائِد اْلعسكريِّ اْلحكيِم مْن خالِل تخطيطِه لساحِة اْلمعركِة
وتوجيهاتِه لجيِش المسلميَن .

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

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

َوهذا سبُب انهزامِ المسلميَن.

َمهاَرُة االستنتاِج

وا ُعوا والتفُّ نعْم، وانتهَز قائُد جيِش اْلمشركيَن فرصَة اْنشغالِهم، وناَدى على المشركيَن فتجمَّ
حوَل المسلميَن وانقّضوا علْيهم في قتاٍل ما اسَتطاعوا أْن يداِفعوا عْن أنفِسهم مَن المفاجأِة.
إصاباٍت، عّدَة  فأصاُبوه  لقتِله،   ^ الّرسوِل  إلى  الوصوَل  حاولوا  بْل  بذلَك  يكَتفوا  ولْم 

وجعَل الّدُم يسيُل مْنه.
ِه»(١)، َتُه ، َوُهَو َيْدُعوُهْم إِلى اللَّ ِهْم ، َوَكَسُروا َرَباِعيَّ وا َوْجَه َنبِيِّ : « َكْيَف ُيْفِلُح َقْوٌم َشجَّ فقاَل̂ 

َر على نفسّيِة جيِش اْلمسلميَن. فُأشيَع خبُر وفاِة النبيِّ ^ مّما أثَّ

ولألسِف انشغَل المسلموَن بجمِع اْلغنائِم،
وا َلهم. فترَك الّرماُة أماكَنهم وانضمُّ

 عسكر جیش المسلمین أمام جبل أحد واختار
 الرسول صلى هللا علیھ وسلم خمسین من الرماة
 المھرة وأمرھم بالبقاء فوق جبل أحد لمنع
 المشركین من االلتفاف خلف المسلمین



٦٢

ب - أكمُل ملّخَص الخّطِة العسكرّيِة في الفراغاِت اآلتيِة :    
أ- مكاُن اْلمعركِة :   .........................

......................... ب- تقسيُم اْلجيِش إلى رماٍة  و
........................ ماِة بالبقاِء جـ- تأميُن اْلجيِش بخطِّ دفاٍع مْن خالِل َأْمِره للرُّ

د- بدَأ القتاُل .....................وكاَن ِذلَك بدايَة نصِر جيِش اْلمسلميَن . 
هـ-ُهزَم المسلموَن بسبِب : 

................................ انشغاُل المسلميَن ........................................   ، و  ترُك
أماِكنهم  وإشاعُة خبِر ...................................
. روسَ الْمستفادةَ دُ نتائجَ  غزوةِ أُحد والدّ  أعدّ

نعْم، فقْد استشهَد عمُّ الّرسوِل ^  حمزُة بُن عبِد المطلِب  وسفيُر اإلسالِم مصعٌب بُن
. عميٍر

َدُعونا القّصِة  ألحــداِث  سماِعكم  بعَد  واآلَن 
نستنتُج بعًضا مْن نتائِج غزوِة ُأحد .

عدٍد استشهاُد  أوال: 
كبيٍر من الّصحابة

ً

 أمام جبل أحد

 فرسان

 فوق الجبل
 بمبارزة الفرسان

 الرماة بجمع الغنائم

 وفاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم



٦٣

إثراٌء لغويٌّإثراٌء لغويٌّ
باعّيُة هي الّسُن الّتي تقُع ما بيَن الثنية  الرَّ
الفكِّ في  رباعّيتاِن  أربع:  وهي   ، والناب 

اْألسفِل. الفكِّ  في  ورباعّيتاِن  اْألعلى 
................................................
...............................................

، فقْد ُكسرْت َرباعّيُته         وُشجَّ رأُسه.ثانًيا:إصابُة النبيِّ



٦٤

ــَن  ـــمـــُة الــمــســلــمــي ـــا: هـــزي ـــثً ـــال ث
وانــــــتــــــصــــــاُر الــــمــــشــــركــــيــــَن.

. ١-النبيَّ ^ خيُر قائٍد من خالِل تخطيطِه اْلعسكريِّ
  ٢- المنافقوَن أشدُّ خطًرا على اْلمسلميَن .

  ٣- جهاُد اْلمسلميَن دفاًعا عن الّديِن .
المسلميَن  مواجهِة  خالِل  مْن  باألسباِب  واألخُذ  الّلِه،  على  الّتوكِل  حسُن    -٤  

لجيٍش يفوُقهم عدًدا.

لَك  هْل  عبَدالّلهِ،  يا  أنَت  و  مريُم،  يا  أحسنِت 
أْن تلّخَص لنا الّدورَس المستفاَدَة مْن غزوِة ُأحد.



٦٥

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرٌة لغوّيٌة

أضُع سؤاال مناسًبا  لإلجاباِت اآلتيِة :

؟ .............................................................................................................. أ-

االلتزاُم بتوجيهاِت اْلقائِد سبٌب للنجاِح  وانتصاِر اْلمسلميَن  .

ب-.............................................................................................................. ؟

حمزُة بُن عبِداْلمطلِب ومصعُب بُن عميٍر اسُتشِهدا في غزوِة ُأحد  .

ً
 ماھو سبب  نجاح وانتصار المسلمین

 اذكر اثنین من شھداء غزوة أحد



٦٦

١- رغبُة قريٍش في االنتقاِم مَن اْلمسلميَن كانْت سبًبا لغزوِة ُأحد .
٢- الّرسوُل  ^ خيُر قائٍد عسكريٍّ في الّتخطيِط والقيادِة.

٣- النصُر يْأتي بطاعِة الّلِه - تعالى - وطاعِة رسولِه ^، وبمخالفتِهما تكوُن
اْلهزيمُة .

٤-قيمُة الّدرِس :  ...............................................................................

٥-مظاهُرها السلوكّيُة :  أ - .............................................................
........................................................... - ب

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 النصر أتي بطاعة هللا ورسولھ

 أطیع أوامر والدي

 التزم بعمل واجباتي



٦٧

قابِلَ  حيحةِ، وعالمةَ (✘) مُ ِ الصَّ بارة قابلَ العِ السؤال األول:  ضعْ عالمةَ (✔) مُ
حيحةِ فيما يَأْتي: ةِ غيرِ الصَّ بارَ      العِ

أ  - حدثْت غزوُة ُأحد في السنِة الرابعِة للهجرِة .                          
ب- دارْت أحداُث الغزوِة في مكَة المكرمِة. 

             . جـ- حرَص الرسوُل ^ على مشاورِة أصحابِه

السؤال الثاني: اكتْب ما تشيُر إليه العباراُت اآلتيُة:
أ -  المكاُن الَّذي دارْت عنَده غزوُة ُأحد  (..................................) .

َد وانسحَب معُه ثلُث جيِش المسلميَن هو (...........................).  ب- المنافُق اّلذي تمرَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

(           ) 
(           )
(           )

أمام جبل أحد

 عبد هللا بن سلول



٦٨

ْل ما يْأيت: السؤال الثالث- علِّ
أ  - رغبُة قريٍش في االنتقاِم مَن المسلميَن .

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

ب- هزيمُة المسلميَن في غزوِة ُأحد  .

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

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

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

 الستعادة مكانتھم بین العرب

 عدم طاعة أوامر  رسول هللا صلى هللا
 علیھ وسلم ونزول الرماة من فوق الجبل
 لجمع الغنائم



٦٩ ٦٩



٧٠

َتْمهيٌد:

ْرُس اْلخامس من غزواِت َرسولي^ غزوُة اْلخندِق سنة٥هـالدَّ

َأبي، ما المقصوُد بمعاهدِة الّسالِم؟

، ما رْأُيكم أْن نتعّرَف على تلَك الغزوِة؟ ومخالفُة العقِد كانْت سبًبا إلْحدى غزواِت الّرسوِل̂ 

 ^ الّرسوُل  اّتخَذُه  اّلذي  كالعقِد  معاهدٌة  هي 
الطرفيِن  كال  ليأمَن  المدينِة؛  في  لبقائِهم  اليهوِد  مَع 
بقاَءهما بسالٍم وفَق بنوٍد محّددٍة تمَّ االتفاُق عليها .



٧١

فُ أسبابَ غزوةِ الخندقِ .   أتعرّ

كلُّ هؤالِء َتآمُروا على المسلميَن؟!!

اْألحزاِب)،  (بغزوِة  اْلغزوُة  هذه  يْت  ُسمِّ لذلَِك  نعْم، 
هذه  في  والمشركيَن  اليهوِد  مَن  اْلكفِر  أحزاِب  ِع  لتجمُّ

اْلغزوِة، وكاَن هذا في الّسنِة اْلخامسِة مَن اْلهجرِة.  
حقُد   : اْلخندِق  غزوِة  َأسباِب  ِمْن  إذْن، 

اليهوِد َعلى المسلميَن، والقضاُء َعلى اإلسالِم 
والمسلميَن.

فحاوُلوا  العهَد  نقُضوا  النضير)  بني  (يهود  اليهوَد  لكّن  وســالٍم،  سلٍم  ديُن  اإلســالُم 
-تعالى-  َه  اللَّ لكنَّ  عليه،  مستنًدا  كــاَن  حائٍط  فــوِق  مْن  عليه  صخرٍة  بإلقاِء   ^ قتَلُه 
(حيي  َط  فخطَّ حقُدهم،  فـــازداَد  المدينِة،  من  بإخراِجهم   ^ الــّرســوُل  فأمَر  أنــجــاُه، 
القبائِل  من  وعــدٍد  مكَة  مشِركي  مَع  النَّضيِر  َبني  يهوِد  زعماِء  مْن  وغيُره  أخطب)  بن 
نهائّيا. والمسلميَن  اإلســـالِم  على  واْلــقــضــاِء  اْلــمــنــورِة  المدينِة  لمهاجمِة  ًاألخــرى 



٧٢

أ -  أبحُث عْن معنى كلمِة ( األحزاب) في أحِد اْلمعاجِم اْلعربيِة، واكتُبها في الفراِغ
اآلتي :

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

ُل صفاِت اْليهوِد في اْلموقِف الّسابِق  . - أسجِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): َمهاَرُة البحِث

ْ
ْ

 قبائل قریش وغطفان وغیرھا  "األمم الماضیة المتحزبة على
" األنبیاء

الحقدنقض العھود

 التأمر



٧٣
(١) صحيح البخاري    كتاب : الجهاد و السير     باب : التحريض على القتال.

جيُش ــَأ  ــاَج ــف ت ــِد  ــأكــي ــّت ــال وب
األحزاِب بالخندِق.

. فُ أحداثَ غزوةِ الْخندقِ  أتعرّ

في ــوا  ــشــُل وَف ــعــْم،  ن
ــوَل ــّرس ال ألنَّ  اقــتــحــامــِه، 
مـــْن عـــــــدًدا  ــــَن  عــــيَّ  ^

صــحــابــتـِـه األخـــيـــاِر
البطُل منهم  لــحــراســتِــه، 
. ( ــاذ  ــع م بــن  (ســعــد 

حاَصَر اْلمشركوَن اْلمدينَة اْلمنورَة نحَو شهٍر، والّرسوُل̂  
ِة البرِد وقّلِة الّطعاِم . وصحابُته َثبتوا وَصَبروا رغَم الحصاِر وشدَّ

 عَندما سمَع اْلمسلموَن بتجهيِز أحزاِب اْلكفِر جيًشا هائال لمهاجمِة المسلميَن في المدينِة،
شاوَر الرسوُل ^ أصحاَبه  لوضِع خطِة دفاٍع للمدينِة، فأشاَر عليه الّصحابيُّ الجليُل

) بحفِر خندٍق يمنُع المشركيَن مْن دخوِل المدينِة فوافَق الّرسوُل ^  (سلمان الفارسي 
َم العمَل، وشارَك في الحفِر بنفسِه مَع صحابتِه األخياِر  وهو يشّجُعهم وَيْدعو َلُهم: ونظَّ

ِر َواْلُمَهاِجَرْة » َفَقالوا ُمِجيبِيَن َلُه: ْنَصا ُهمَّ إِنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اَآلِخَرْة، َفاْغِفْر لَِأل للَّ « ا
.(١) ( ا َبًد ًدا َعلى اْلِجَهاِد َما َبِقيَنا َأ ِذيَن َباَيُعوا ُمَحمَّ ( َنْحُن الَّ

ً



(١) صحيح البخاري كتاب: المغازي باب: غزوة الخندق وهي األحزاب.٧٤

ً

اشتدَّ الخطُر على المسلميَن بسبِب خيانِة يهوِد ( بني قريظة ) في اْلمدينِة الَّذيَن اّتفُقوا سرا 
َمع (حيي بن أخطب) بإدخاِل المشركيَن اْلمدينَة مْن خلِف ظهوِر المسلميَن ليقُضوا عليهم،  
َه الّرسوُل ^ إلى  لكّن رسوَل الّلِه ^ وصحابَتُه  واَجهوا الخطَر بشجاعٍة عظيمٍة، فتوجَّ
اَألْحَزاَب  اْهِزِم  اْلِحَساِب  َسِريَع  اْلِكَتاِب  ُمْنِزَل  اللُهمَّ  قائال : «  األعداِء  على  عاِء  بالدُّ الّلِه  

ُهمَّ اْهِزْمُهْم َو َزْلِزْلُهْم »(١). اللَّ



٧٥
(٢) سورة األحزاب: ٢٥.

  أ - أبحُث في إِْحدى الْوسائِل اْلمتاحِة عن موقِف كلٍّ من الّصحابيِّ (علي بن أبي
سوِل ^) . ِة الرَّ ) والصحابّيِة (صفيَة  عمَّ طالب 

. هُ هُ عنْ موقفُ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللّ
......................................................................................................

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

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

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٢): َمهاَرُة البحث

VVVVVVV   UUUUTTT  SSSS  RRR  QQQQ  PPPPPPOOOO   NNNN    MMM  LLL  KKKK    JJJJJJ  III  HHHH   ﴿﴿
(٢)﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ZZZZZZZZZ  YYYYYYYYYYYYYYY  XXXXXXXXXXXX  WWWWW

سوِل ^ ، حيُث  وّفَق الّلُه  ( نعيم بن مسعود ) للدخوِل استجاَب الّلُه  دعاَء الرَّ
اْلمشركيَن بيَن  الّثقَة  ليضعَف  الّرسوِل ^  مَع  باالتفاِق  سرا  ذلَِك  وَأبقى  اإلسالِم،   في 

المتربِّصيَن في الخارِج وبيَن يهوِد بني قريظَة اْلخائنيَن في الّداخِل.
وأرسَل الّلُه  جنوًدا مْن عنِده ، ريًحا عاصفًة على اْلمشركيَن قلَبْت آنيَتهم وُقدوَرهم، واقتلَعْت
عُب، فناَدى زعيُمهم (أبو سفيان) بالّرحيِل، ولْم خياَمهم، وأطفأْت ناَرهم ، فأصاَبهم اْلفزُع والرُّ
تشرِق الّشمُس إال وقْد َرحلوا جميًعا ، وهكَذا نصَر الّلُه  الّرسوَل ^ وصحابَتُه الكراَم  .

قال تعالى : 
ّ
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.^ سولِ ةِ الرَّ موقفُ صفيةَ  عمَّ
......................................................................................................

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

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

 :(د سُ الهُ مْ تْ شَ قَ رَ دُ النَّشيدَ (فأشْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
ـــــــــدي بــــســــَيــــرٍة ـــــــــَت وَعـــطـــاْءوأْق ُدروٌس  ــا  ــه ــي ف
ـــــٍة ـــــيَّ ـــــِق ــــــــــَرٍة َن ــــــــــْج ـــْت بـــَفـــْضـــٍل وَوفـــــاْءوِه ـــاَم ق
ٌة ــــــهــــــا ُأُخـــــــــــــــوَّ ــــــداْءأســــــاّس ـــــال َع ــــــــــــَدٌة بِ وِوْح
ــــٍة ــــَل ــــي ــــب ــــــــــــــــــــْزَوٍة َن جــــــاَءْت بـــَعـــْدٍل وِضـــيـــاْءوَغ
ــدى ــُه ــاْءفـــأْشـــَرَقـــْت َشـــْمـــُس ال ــق وَعـــــمَّ فـــي الــــَكــــْوَن َن
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. روسَ المستفادةَ من غزوةِ الْخندقِ دُ الدّ  أعدِّ
واآلَن بعَد سماِعكم ألحداِث القّصِة َدُعونا نستنتُج

الخنِدق. غزوِة  مْن  اْلمستفادِة  الــّدروِس  من  بعًضا 

١-أهمّيُة الّشورى بيَن اْلمسلميَن .
بمشاركتِه وتواضُعه   ^ الّرسوِل  تعاوُن    - ٢

في حفِراْلخندِق .
لنجاِح سبٌب  اْلمواقِف  واستثماُر  ٣-  الّتخطيُط 

الْعمِل .
- ينصُر عباَدُه بجنوٍد مْن عنِده. ٤-  الّلُه -عزَّ وجلَّ
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َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرُة اْالستنتاِج

مْن خالِل َمْعرفتي بقّصِة غزوِة اْألحزاِب ُأدّلُل على ما يْأتي:

مثالٌ من الغزوةِالدروسُ والعبرُم

الّشورى١
.................................................................

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

تواضُع الّرسوِل ^٢
.................................................................

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

استثماُر اْلمواقِف٣
.................................................................

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

٤- نصرُة الّلِه -عزَّ وجلَّ
لعباِده بجنوٍد مْن عندِه.

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

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

  شاور الرسول صلى هللا علیھ وسلم
 صحابتھ لوضع خطة دفاع للمدینة فأشار
 سلمان الفارسي رضي هللا عنھ بحفر خندق

شارك في حفر الخندق

 عندما أسلم "نعیم بن مسعود " أبقى
 اسالمھ سراً لیضعف الثقة بین المشركین
 المتربصین في الخارج وبین بني قریضة
 الخائنین في الداخل

 أرسل هللا ریحاً عاصفة على المشركین قلبت
 أنیتھم وقدورھم واقتلعت خیامھم واطفأت
 نارھم فأصابھم الفزع والرعب فرحلوا
ً  جمیعا
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١-مْن أسباِب غزوِة اْلخندِق حقُد اْليهوِد على المسلميَن ورغبُتهم في القضاِء
علْيهم .

٢-الّرسوُل ^ قدَوُتنا في أخِذه بالّشورى ، وفي تواُضِعه.
ِة . ٣-الّتوّجُه إلى الّلِه  بالّدعاِء وقَت الّشدَّ
٤- نصرُة الّلِه - تعالى - لعبادِه اْلمسلميَن.

٥-قيمُة الّدرِس :  ...............................................................................
ُة :        أ - ............................................................. ٦-مظاهُرها السلوكيَّ
........................................................... - ب

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

الشورى

أحافظ على التواضع

 أھمیة الشورى
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السؤال األول: ضْع خّطا تحَت التّكملِة الّصحيحِة لكلٍّ مّما يْأتي:
أ  - حدثْت غزوُة الخندِق في السنِة الهجرّيِة :

الخامسة.              السابعة.                  العاشرة. الثالثة.
ب- اليهوُد الذيَن خاُنوا العهَد في غزوِة الخندِق : 

الطائف.                 بنو قريظة.                 خيبر  . بنو قينقاع.
جـ-  مْن جنوِد الّلِه  في هِذه اْلغزِوة :             

الطوفان .                        الريح .                  طيور أبابيل .           المطر .
ْل ما يْأتي : السؤال الثاني: علِّ

أ- تسميُة غزوِة اْلخندِق بغزوِة األحزاِب .  
.....................................................................................................................................

ب- حقُد يهوِد بني الّنضيِر على اإلسالِم والمسلميَن . 
.....................................................................................................................................

السؤال الثالث: اكتْب أسماَء اْلبطوالِت اآلتيِة :   
َن مْن إضعاِف الّثقِة بيَن يهوِد بني قريظَة والمشركيَن هو أ - الّصحابيُّ الَّذي تمكَّ

ً
ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

لتجمع أحزاب الكفر من الیھود والمشركین في ھذه الغزوة

 ألمر الرسول بإخراجھم من المدینة ألنھم حاولوا قتلھ

نعیم بن مسعود

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval
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سوِل ^ بحفِر اْلخندِق هو ب -  الّصحابيُّ الَّذي أشاَر على الرَّ
ْل صفًة مناسبًة لكلٍّ ِمْن :   السؤال الرابع: سجِّ

................................................    : - سلمان الفارسي 

. ................................................     : - نعيم بن مسعود 

.................................................        : - سعد بن معاذ  

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

   

  

   

سلمان الفارسي

 الذكاء وحسن التخطیط في
القتال

 الفطنة والذكاء لالیقاع
بین المشركین والیھود

الصبر والبطولة
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(١) سورة الفرقان:٦٧.
(٢) سورة البقرة: ١٤٣.

: هيدٌ تَمْ

ادِس سُ السّ رْ نْهجيالدَّ االعتدالُ مَ

ـــــــي، هـــذه  أّم
اشترْيُتها  المالبُس 
اْلماضي  العام  في 
واآلَن  ألبْسها،  ولْم 

ال ُتناسُبني .

َأْخرجي هذه الثياَب إلعطائِها 
معتدلًة  وكوني  يحتاُجها،  لمْن 
في توفيِر احتياجاتَِك، فهذا من 
تعالى:  قاَل  والّتبذيِر،  اإلسراِف 

 Ï Î  Í  Ì   Ë Ê  É﴿
(١)﴾ Ó  Ò  Ñ Ð

فُ مفهومَ االعتدالِ .   أتعرَّ
قال تعالى: 

(٢) ﴾﴾﴾...      AAA  @@@  ???    >>>  ==  <<  ;;;;;  ::: ﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿  
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: أضعُ حال للتّجاوزاتِ في الْحاالتِ اآلتيةِ

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

: ينِ * االعتدالُ في الدّ
هِ ^ : قالَ رسولُ اللّ

وا،  رُ بْشِ أَ وَ بُوا  ارِ وقَ وا  دُ فسدِّ  ، بهُ لَ غَ َّال  إ دٌ  أَحَ ينَ  الدِّ يشادَّ  ولنْ   ، رٌ يُسْ ينَ  الدِّ «إِنَّ   
لْجةِ »(١) ءٍ مِن الدُّ يْ حةِ وشَ وْ وةِ والرَّ وا بِالْغدْ ينُ تعِ واسْ

ةٌنَشاطُ (١): لْحوظَ مَ ةُ التَّعبير ارَ هَ مَ

. عو إلى االعتدالِ في كلِّ شيءٍ دُ أنَّ اإلسالمَ يدْ  أُؤكِّ

ـــِة ــــــُن الـــوســـطـــّي اإلســـــــــالُم دي
ـــُب عــلــْيــنــا ـــج واالعــــــتــــــداِل، وي
مثل: شــــيٍء  كـــلِّ  فــي  ـــداُل  ـــت االع

(١) صحيح البخاري            كتاب: اإليامن               باب: الدين يرس

عدم االسراف في المیاه عدم االسراف في الطعام
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: ربِ كلِ والشّ * االعتدالُ في األْ

قالَ تعالى:

: * االعتدالُ في اإلنفاقِ

قالَ تعالى:

          (١) سورة األعراف: ٣١
          (٢) سورة الفرقان: ٦٧.

((١١))﴾﴾2222  11  000  ///        ...  -----,,,    +++   **  )))  ﴿﴿﴿﴿﴿  

((((٢٢٢))ÔÔÔÔ  ÓÓ  ÒÒ  ÑÑ  ÐÐ  ÏÏÏ  ÎÎÎÎÎ  ÍÍÍÍÍ  ÌÌÌÌÌ   ËËË        ÊÊÊ  ÉÉÉËËË ﴿﴿﴿﴿﴿﴿  
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ةٌ لْحوظَ مَ ةُ التَّعبيرنَشاطُ (٢): ارَ هَ مَ

ًال مناسبةً : أ -أكتبُ حلو
انتهتِ  ولما  الجامعةِ،  من  ها  جِ تخرّ بمناسبةِ  عشاءٍ  لوليمةِ  زميالتِها  عبيرُ  دعتْ 
ها،  دَ لتساعِ المطبخِ  إلى  والدتِها  معَ  عبيرُ  اتجهتْ   ، المنزلَ وارُ  الزّ وغادرَ  الوليمةُ 
لعددِ  الكافيَ  عامَ  الطّ نا  أعددْ ها:  ألمِّ فقالتْ   ، عامِ الطّ منَ  كثيرٍ  بقاءَ  عبيرُ  فالحظتْ 
 ، عامِ الطّ من  الْكثيرِ  بقاءِ  إلى   ّأد حضورِهم  وعدمَ  البعضِ  اعتذارَ  لكنَّ   ، الحضورِ
على  نحافظُ  نحنُ  ها  والدتُ عليها  تْ  فردّ ي،  أمِّ يا  عامِ  الطّ منَ  بالفائضِ  نفعلُ  اذا  فمَ

، مثالً أنْ نقومَ بـ :  ، فيجبُ علينا التّصرفُ بهذا الفائضِ عامِ النّعمةِ وال نُسرفُ بالطّ

ةٌ لْحوظَ مَ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

لَِّ نَجاح):  ا إلى كُ عً تَقي مَ دِ النَّشيدَ (لِنَرْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
الَجَسْد َكما  إْخــــَوٌة  َحـــَســـْدالُمْسِلموَن  أيُّ  وال  َعـــــــــداَوٌة  ـــال  ف
ــــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــِر ـــــ ــــع ــــمــــا َت ــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ ــــٌة وَدْع ــــبَّ ــــَح َم
ــَضــل وَصـــالْح ــَق َف ــدي ــقــي َص ــَت ــجــاْحوأْن ــًا إلـــى ُكـــلِّ َن ــع ــي َم ــق ــْرَت ــَن لِ
واألَدُب ــــُه  ــــقُّ َح ـــِق  ـــري ـــطَّ ـــل ـــا َيـــِجـــُبول ـــًا م ـــي ـــراِع ـــُه ُم ـــُك ـــُل أْس
ـــْل األَم لَتحقيِق  ــعــى  أْس ــرًا  ــابِ ــث َعــَمــْلُم ُكـــلِّ  فــي  ْبكيِر  والتَّ بــالــِجــدِّ 

ةٌ لْحوظَ مَ

إعطاءه للمحتاجین بتخزین جزء منھ

وضع جزء للحیوانات
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:  أَستنتجُ فوائدَ االعتدالِ
قال تعالى : 

 أ- وقاية من الفقر
 عباد الرحمن جـ- المعتدلونب- جزاؤه الجنةوالحاجة وسؤال الناس

ويستحقون محبته

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة التصنيِف نَشاطُ (٣):

التّوازنُ  - التّبذيرُ   - االعتدالُ   - البخلُ   - اإلســرافُ   - التّوسطُ 
تي :      ابقةَ في الجدولِ اآلْ أ- أُصنِّفُ الكلماتِ السّ

ال ُيعجبنيُيعجبني 

((((١١١))﴾﴾...ÏÏÏ    ÎÎÎ  ÍÍ    ÌÌÌ  ËËË ﴿﴿﴿﴿  

 ، يطانِ المسرفُ والبخيلُ منْ أتباعِ الشّ
: ، فمنْ فوائدِ االعتدالِ حمنُ ال يحبُّهم الرّ

(١) سورة اإلرساء: ٢٧

 وقایة من الفقر والحاجة
 وسؤال الناس
 جزاؤه الجنة
 المعتدلون عباد الرحمن
ویستحقون محبتھ

التوسط
االعتدال
التوازن

االسراف
البخل
 التبذیر
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  . ْالعتدالِ جدِ العالقةَ بينَ الْميزانِ وا   ب-  أَوْ
.....................................................................................................................................

. ١- االعتداُل والّتوسُط  في األموِر وعدِم مجاوزِة اْلحدِّ
٢- االعتداُل سمُة دينِنا اإلسالميِّ .

٣- مْن فوائِد االعتداِل محّبُة الّلِه تعالى .
ْرِس: .......................................................................................................... ٤- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ  - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
ب- .......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ير ارةُ التّفكِ هَ ةٌمَ لْحوظَ مَ

 المیزان یكون بالعدل وتقدیر قیمة األشیاء  واالعتدال یكون بالتوسط وعدم
 التطرف والعالقة بینھم ھي التقدیر لقیمة األشیاء وعدم االسراف

االعتدال

أحافظ على عدم التبذیر

أحافظ على النعم وال اسرف في استخدامھا
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ا يأْتي : السؤال األول: أجبْ عمّ
  أ - ما معنى االعتدالِ ؟ 

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

سالمِ المعتدلينَ  ؟  ب - ما صفاتُ أهلِ اإلْ
................................................................................................................................

؟ ةِ واالعتدالِ ج - اكتبْ ثالثًا منْ فوائدِ الوسطيّ
...........................................................................................................................- 

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

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

ها :.  تيةَ  بما يناسبُ السؤال الثاني : أكملِ العباراتِ اآلْ

ةَ اإلسالمِ بـ  ................................... هُ - تعالى - أمّ  أ - وصفَ اللّ

ْالعتدالُ هو وسطٌ  بينَ صفةِ الـ  ...........................  والـ  .......................... . ب-  ا

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

ھو التوسط في األمور وعدم مجاوزة الحد

 االعتدال في الدین  واالعتدال في األكل والشرب واالعتدال في االنفاق

 وقایة من الفقر والحاجة
 جزاؤه الجنة
المعتدلون عباد الرحمن ویستحقون محبتھ

الوسطیة

اسراف بخل



٩٠

دْ  مواضعَ االعتدالِ في كلٍّ منْ  : ٣ - حدِّ

   أ  - اإلنفاقِ :  .....................................................................................................

الةِ :  ...................................................................................................... ب -الصّ

صدقاءِ : ....................................................................................... ةِ األْ  ج - محبّ

ْآلتيةِ : عتدالُ  في الْمواقفِ ا ٤ -  كيفَ يكونُ  االْ

بَه . كَ ويحاولُ ضرْ تَ أخاكَ  يسبُّ زميلَ أ  - سمعْ
............................................................................................................................

. ةٍ ولديْكَ منْها الكثيرُ ا مغريًا لمالبسَ رياضيّ ب - رأيْتَ عرضً
..........................................................................................................................

ا عنْ حاجتِه . عامِ فائضً تَ وليمةً ورأيْتَ أخاكَ يكثرُ منْ وضعِ الطّ ج  - حضرْ
.............................................................................................................................

- أخوكَ الكبيرُ يصرُّ على استبدالِ سيّارتِه  كلَّ عامٍ .  د 
............................................................................................................................

 عدم التبذیر واالبتعاد عن البخل

عدم التشدد والتیسیر

 عدم تجاوز الحد والتوسط في محبة
 األصدقاء

احاول اإلصالح بینھم  حل المشكلة بدون تحیز

ال اشتریھا

انصحھ بعدم االسراف و التبذیر

اوضح لھ ان هللا ال یحب المبذرین وان المبذرین اخوان الشیاطین



 ٩١



مَّ ثُ   ......................................... ولوا  فقُ الْمؤذنَ  سمعتُم  «إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  النبيُّ  قالَ   - أ   
نْ صلّى عليَّ ........................................». ، فإنّه مَ وا عليَّ صلّ

لــ فاغفرْ  .......................... عيشُ الْعيشَ  إنَّ  همَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-: «اللّ هِ  اللَّ رسولُ   ب-  قالَ 
.............................و  ........................................ ».

: «ما من أيّامٍ  ........................................ جـ-    عنْ ابنِ عمرَ   أنّ النبيَّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قالَ
..................... ....................و  منْ  فيهنَّ  ثِروا  فأكْ  ،............................. أحبُّ  وال 

. « والتَّحميدِ
ّال ينَ أحدٌ إ ينَ  ...........................، ولنْ يشادَّ الدّ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: «إنّ الدّ  د-  قالَ رسولُ اللَّ

من  وشيءٍ  والروحةِ،  بالغدوةِ  وا  واستعينُ  ،... و دوا  فسدِّ ..........

.« لجةِ الدُّ

ةةِِ الثالثة الثالثة ددََ لوماتي لللوماتي للْْوحوحْْ ععْْ ييِِّّم مم مََ ققََ أأُُ
: هِ في إكمالِ كتابةِ الْحديثِ وا عبدَ اللّ دُ : ساعِ أوالً

٩٢

مثل ما یقول

صالة صلى هللا علیھ بھا عشرا
اآلخرة

المھاجرةاألنصار

اعظم

التكبیرالتھلیلالیھا العمل

یسر

غلبھ............ ..............قاربوا 
وابشروا



ني في كتابةِ المناسبةِ  دْ سولِ ^، ساعِ التي قيلتْ فِيها:ثانيًا: هذه أقوالُ الرّ
 «......................................................................................  »  -١

تُه في غزوةِ أُحد.  سرتْ رباعيّ ه وكُ جَّ رأسُ ما شُ عندَ
 «.......................................................................................  »  -٢

 . ا وداعيًا للمسلمينَ عً عندَ حفرِ الْخندقِ مشجّ
«.....................................................................................  »  -٣
ما  عداءِ عندَ عاءِ على األْ هِ  بالدُّ سولُ ^ إلى اللّ هَ الرّ توجّ

 . حزابِ اشتدَّ خطرُ األْ

..................................................................................: الحسابُ
..................................................................................: االعتدالُ
..

.

: وا مريمَ في كتابةِ التّعريفاتِ التّاليةِ دُ ثالثًا: ساعِ

٩٣

كیف یفلح فوما شجوا وجھ نبیھم وكسروا رباعیتھ وھو یدعو الى هللا

اللھم ان العیش عیش اآلخرة فاغفر لألنصار و المھاجرة

اللھم منزل الكتاب سریع الحساب اھزم االحزاب اللھم اھزمھم وزلزلھم

 توقیف هللا تعالى عبادة للحساب قبل االنصراف من المحشر على أعمالھم
 اقواال و افعاال

التوسط في االمور وعدم مجاوزة الحد



٩٤

تْ به: رفَ خصياتِ وأبرزِ ما عُ ١ـ بنيَ أسامءِ الشّ
أبرز ما ُعرف بهالرقُماسُم الشخصيِةم
أشاَر بحفِر اخلندِقعبُداهللاِ بن أيب بن سلول   ١
اليهودّي الذي خّطَط ملهامجِة املدينِةُحيي بن أخطب٢
صحايبٌّ جليٌل مْن شهداِء غزوِة أُحدمحزُة بُن عبِداملطلِب  ٣

املنافُق الذي متّرَد وانسحَب مَع ثلِثسلامُن الفاريسُّ ٤
جيِش املسلمَني

: ٢ـ بني أيّامِ احلجِّ واألعاملِ الّتي يقومُ هبا احلاجُّ
األعامُل التي يقوُم هبا احلاجُّالرقُماأليّاُم م

الثامُن من ذي احلّجِة .۱
طواُف اإلفاضِة، والّسعي بني الّصفا واملْروِة،

ونحُر اْلهدي، والتحّلُل من اإلحراِم بحلِق الشعِر،
ورمي مجرِة العقبِة .

املبيُت يف منى ورمي اجلمراِت  يف األياِم الثالثِةالتاسُع من ذِي احلّجِة .۲

۳
العاُرش من ذي احلّجِة

(يوُم الّترويِة)  اإلحراُم للحجِّ والبدُء بالتلبيِة( يوُم الّنحِر - يوُم العيِد)

٤
احلادي عَرش والثاين عَرش
ة والثالَث عَرش من ذي احلجِّ

(أياُم الترشيِق)
الوقوُف عىل جبِل عرفَة إىل أذاِن املغرِب ، ثمَّ النفُري

إىل املزدلفِة .

: تيةِ : صلْ بينَ كلٍّ من المجموعتينِ في الجداولِ اآلْ رابعاً

4

2

3

1

3

4

1

2



٩٥

واهدِ  معَ ما يناسبُ منْ عدلِ اهللاِ تعاىل يف حسابِه للعبادِ :  ٣-صلِ بنيَ الشّ
األدلُة من القرآِنالرقُمعدُل اهللاِ تعاىل يف حسابِه للعباِدم

َم الظلَم١ اُهللا - عّز وجّل - حرَّ
عىل نفسِه. 

﴾I  H  G﴿  :أ - قال تعاىل

ب- قال تعاىل:   ﴿! " # $%& 
             ,   +  *   )  (  '

﴾-

ــْن جــنــِس الــْعــمــِل.٢ اجلــــزاُء م
 G   F   E   D   C   B﴿ قال تعاىل:    
  LK     J   I    H

﴾M

ـــســـاٍن حيـــاســـُب عىل٣ كـــلُّ إن
غريِه. بذنِب  يؤخُذ  وال  قال تعاىل: ﴿ ¯  °  ±  ²  ³    ´﴾عملِه 

ــِرش٤ ــع ـــُة ب ـــُل احلـــســـن ـــام ـــع ت
بمثِلها. ــُة  ــئ والــســي ــا  ــاهلِ ــث أم

 [   Z   Y   X   W﴿ قال تعاىل:  
 a   `   _   ^   ]   \

﴾d   c  b

٥
إقامُة الشهوِد عىل اإلنساِن :

ــي ــت ال األرِض  شــــهــــادُة  أ-  
الــعــمــَل. هـــذا  عليها  عــمــَل 
ب-   شــهــادُة أعــضــاِء اإلنــســاِن
وجـــــوارِحـــــه وجـــلـــِده.

﴾k  j  i   h  g﴿ :قال تعاىل

مضاعفُة احلسناِت واستبداُل ٦
سيئاتِهم بحسناٍت .

  j    i   h     g   f  e﴿ تعاىل:  قال 
﴾n  m  l  k
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٩٦

(       ) ١- األمانةُ والصدقُ أعاملٌ يثقلُ هبا امليزانُ .   
(       ) ٢- اإلنسانُ يومَ القيامةِ ال يؤاخذُ بذنبِ غريهِ . 
٣- يومُ القيامةِ احلسنةُ والسيئةُ يعامالنِ بمثلِهام.                                                 (       )
نْ صىلّ عىل النبيِّ ^ صالةً واحدةً صىلّ اهللاُ عليهِ هبا عرشًا .                    (       ) ٤-  مَ
(       )                     . ندقِ تْالهم يف غزوةِ اخلْ ا منْ قريشٍ لِقَ ٥-  كانتْ غزوةُ أُحد انتقامً

ماةِ  ٦-      أهمُّ أسبابِ هزيمةِ املسلمنيَ يف غزوةِ أُحد هو خمالفةُ الرّ
(       ) سولِ ^ ألوامرِ الرّ
ريِ .                 (       ) ردِ واملْجتمعِ باخلْ ةُ هلام فوائدُ تعودُ عىل الفْ ٧- االعتدالُ والوسطيّ
 (       ) نِ املْنازلِ . ٨- مجيعُ املسلمنيَ حيرمونَ للحجِّ منْ قرْ
سولِ ^.                      (       ) فاعِ عن املدينةِ مع الرّ ٩- ساعدَ هيودُ بني قريظةَ يف الدّ

١- يف قولِ اهللاِ تعاىل: ﴿ I  H  G ﴾ دليلٌ عىل شهادةِ
رضِ )  ...................عىل اإلنسانِ :( اللسانِ - الْيدِ - األْ

سولُ ^ الّذي ال يصيلّ عليهِ بـ.......... : ( البخيلِ – اخلائنِ - الكاذبِ ) ٢- يصفُ الرّ

ا: ضعْ عالمةَ (✔ ) مقابلَ العبارةِ الصحيحةِ  خامسً
حيحةِ فيما يأْتي : وعالمةَ ( ✘) مقابلَ العبارةِ غير الصّ

ُ

ِدةِ

حيحَ بوضعِ خطٍّ تحته : ا: اخترِ المكملَ الصّ سادسً

االرض

البخیل



٩٧

                      
( :  ( الثانيةِ – الثالثةِ – الرابعةِ ............. من اهلجرةِ نةِ ٣-غزوةُ أُحد كانتْ يف السّ

( : ( الثالثةِ – الرابعةِ – اخلامسةِ نةِ .............من اهلجرةِ ٤-غزوةُ اخلندقِ كانتْ يف السّ
٥-الصحايبُّ الَّذي أشارَ بحفرِ اخلندقِ هو ................ :  

( (سلامنُ الفاريسُّ  – عيلٌّ بنُ أيب طالبٍ  – عثامنُ بنُ عفانَ 
سولِ ^ ليهودِ ................ : ٦-كانتْ غزوةُ اخلندقِ بسببِ طردِ الرّ

( - بني قريظةَ - بني قينقاعٍِ ( بني النّضريِ
ُ منْ شهداءِ غزوةِ أُحد هو................ : ٧- صحايبٌّ جليلٌ

( (  مصعبٌ بنُ عمريٍ   – سلامنُ الفاريسُّ  – عيلٌّ بنُ أيب طالبٍ 
٨-الصحايبُّ الَّذي دخلَ اإلسالمَ رسا وخدعَ اليهودَ واملرشكنيَ هو ................: 

( سعدٌ بنُ عبادةَ  – نعيمٌ بنُ مسعودٍ  – خالدٌ بنُ الوليدِ  )
وال ) ةِ  - شَ ٩- أفضلُ األيّامِ عندَ اهللاِ - تعاىل - العرشُ منْ شهرِ ......... :  (رمضانَ - ذي احلجّ

    ١- غزوةُ أُحد :
- انشغلَ املسلمونَ بجمعِ الْغنائمِ بعدَ ......................... ، فرتكَ .......................
م هبوا لـ .......................، ثمّ انتهزَ قائدُ جيشِ املرشكنيَ فرصةَ انشغاهلِ أماكنَهم وذَ
األمرُ  هم  أربكَ الّذين    ....................... مرسعنيَ  وا  عُ فتجمَّ املرشكنيَ  عىل   وناد

، فانتهتِ املعركةُ هبزيمةِ ....................... وا عليهم يف قتالٍ عنيفٍ وانقضُّ

ْآلتيةِ : ا: أكملْ أحداثَ الْغزواتِ ا سابعً

-١
- انش
َههأماكنهم وذ
عىل  وناد

ااسابع ً

الثالثة

الخامسة

سلمان الفارسي

بني النضیر

مصعب بن عمیر

نعیم بن مسعود

ذي الحجة

الرماةفرار المشركین

جمع الغنائم
ن ی م ل س م ل ا ن  ی ر ص ا ح م

المسلمین



٩٨

:      ٢-غزوةُ اخلندقِ
املعتدينَ  مواجهةِ  طريقةِ  يف  عنهم-  اهللا  -ريض  هُ  أصحابَ  ^ سولُ  الرّ -شاورَ 

املرشكنيَ  يمنعُ  خندقٍ  .......................بحفرِ  اجلليلُ  الصحايبُّ  فأشارَ   ، املسلمنيَ ومحايةِ 
بنفسهِ  اخلندقِ  حفرِ  يف  وشاركَ   ، العملَ مَ  ونظّ  ^ سولُ  الرّ فوافقَ   ،....................... من 
عو هلم ، ففوجئَ املرشكونَ .......................  هم ويَدْ عُ معَ صحابتِه األخيارِ  وهو يشجِّ
سولُ ^ َ الرّ لوا يف اقتحامِه، وعنيَّ شِ بَ عليهم دخوهلَا، وفَ حولَ .......................، مما صعَّ

ا منْ صحابتِه األخيارِ  لـ ....................... ،  منْهم الْبطلُ ....................... عددً

: ١-منْ فوائدِ االعتدالِ
  أ - وقايةٌ من الفقرِ واحلاجةِ وسؤالِ النّاسِ        ب- جزاؤهُ اجلنةُ 

ةَ النّاسِ  ون حمبَّ محنِ                               د - ال يستحقّ جـ - املعتدلونَ هم عبادُ الرّ
٢- منْ معاين االعتدالِ :

  أ - التّوسطُ  يف األمورِ                                          ب- عدمُ جماوزةِ احلدِّ 
فراط والتّفريطِ                                     د - املبالغةُ واإلرسافُ  جـ - بنيَ اإلْ

٣-منْ صىلّ عىل النبيَّ ^ :
محةُ والرضوانُ واملغفرةُ  ا                                        ب- لهُ  منَ اهللاِ الرّ ً   أ - صىلّ اهللاُ عليه عرشْ

جـ- يصيلّ ركعتنيِ هللا تعاىل                                     د - تصيلّ عليه املالئكةُ
الةِ عىل النبيِّ  ^: ٤-منْ  صيغِ الصّ

ه ةُ                                         ب- سبحانَ اهللاِ وبحمدِ الةُ اإلبراهيميّ  أ - الصّ
همَّ صلِّ وسلّم عليهِ                                    د - صىلَّ اهللاُ عليه وسلّم  جـ - اللّ

سِ

ة برسمِ دائرةٍ حولَها.  حيحِ طْ  حولَ اإلجابِة غير الصّ ثامنًا :حوّ

سلمان الفارسي

دخول

باخندق

المدینة

سعدبن معاذحراستھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                      

٥- أيّامُ التّرشيقِ يف احلجِّ هي :
ةِ ةِ                          ب-  يوم الثاين عرش من ذي احلجّ   أ - يوم احلادي عرش من ذي احلجّ

ةِ  ةِ                           د - يوم الرابع عرش من ذي احلجّ جـ- يوم الثالث عرش من ذي احلجّ
ةِ : ٦-  ما يقومُ به احلاجُّ يوم العارش من ذي احلجّ
فا واملروةِ  عى بني الصَّ  أ - طوافُ اإلفاضةِ والسّ

عرِ ل من اإلحرامِ بحلقِ الشّ ب- نحرُ اهلدي والتحلُّ
ي مجرة الْعقبةِ                    مْ جـ-رَ

  د -الوقوفُ بعرفة
ةِ : ى يومُ العارشِ من ذي احلجّ  أ -يوم النحرِ                                                               ب- يوم العيد٧ِ-يُسمّ

جـ-يوم عرفةَ                                                                  د -يوم ذبح اهلدي 

 ~  }  |  ﴿  : تعاىل  اهللا  قول  ا  ..مطبقً اإلفاضة  بطواف  ا  أخريً قام  (    )  بعدها 
ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥ ﴾سورة احلج:٢٩

. فا واملروةِ عي بني الصَّ (    ) ثمَّ قامَ بالسَّ
 . (    ) وقفَ أبو عبد اهللا بعرفةَ يف يومٍ هو أعظمُ أيامِ السنةِ

(    ) بدأَ أبوعبداهللا احلجَّ بالـنية  للحجِّ وهو ما يقصدُ به اإلحرام. 

كَ : ا: رتِّبْ رحلةَ الحجِّ لوالدِ تاسعً

م

٩٩
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