بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اإلجابات النموذجية لمجموعة األنشطة والتقويم في كتاب الصف الرابع الجزء األول
موقع األوائل
اسم الدرس
الدرس األول :اإلستعاذة والبسممة

رقم الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

 -دعاء دخول الخالء ( أعوذ باهلل من الخبث والخبائث)

6

 -1مواضع االستعاذة

7

 -2أستخرج أسماء هللا الحسنى

 سماع نييق الحمار عند الغضبهللا  ،الرحمن  ،الرحيم

 ( -3أفكر) مواضع أخرى لمبسممة

بدء الدراسة ،بدء ترتيب المنزل  ،بدء العمل

 -4نشاط بيتي أصل بخط

تحية اإلسالم  ..........السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو
البسممة  ...............بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

االستعاذة  .............أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

8

 -1أ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 -5أختبر معموماتي

ب) بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

 -2موضعين لإلستعاذة )1 :عند تالوة القرآن الكريم
موضعين لمبسممة:

 )1عند دخول المسجد

 -3فائدة االستعاذة :حتى يحمينا هللا من شر الشيطان

 )2عند الغضب

 )2عند تناول الطعام

فائدة البسممة  :حتى يوفقنا هللا في العمل و يبارك لنا فيو
الدرس الثاني :آداب طالب العمم

11

 -1نشاط ( )1منزلة أىل العمم
عند هللا

1

تدل اآلية عمى - :غاية فضل العمماء ومنزلتيم وشرفيم وعمو مكانتيم عند هللا تعالى
 -هللا تعالى لم يساوي بين من يعمم ومن ال يعمم

 -1المحافظة عمى ممتمكات مدرستي

 -2نشاط ( )2أمور تعممتيا

 -2احترام الكبير

وعممت بيا

 -3اإلكثار من الصدقات
اسم الدرس
الدرس الثاني :آداب طالب العمم

رقم الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

 -1عبدهللا بن العباس ىو ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

11

-3أق أر الموقف وأجيب عن األسئمة

12

-4نشاط ( )3مقارنة بين غرفتان

أحب أن أكون في الغرفة ( أ ) ألنيا :مرتبة ،نظيفة ،واسعة ،مقاعدىا جيدة ،وتيويتيا

-5نشاط ( )4أكتب سموك طالب العمم

أحترم زمالئي  /أحسن السؤال  /أحافع عمى صفي  /ال أسخر من زميمي

13

-6نشاط بيتي

ال ينصح زميمو ...........ينصح زميمو

14

-7أختبر معموماتي

 -2أحترم معممي ،ال أرفع صوتي في وجوده  ،حسن االستماع إليو
 -3أحب سموك ابن عباس رضي هللا عنو وأريد أن أقتدي بو

كافية

صفيتان

ال يعمل بما تعمم .........يعمل بما تعمم (يطبق ما تعممو)

سموك طالب العمم

ييمل حل واجباتو ........يحرص عمى حل واجباتو
يتشاجر مع زمالئو .......ال يؤذي زمالؤه

 -1أ) إظيار المحبة لممعمم  /االستئذان منو قبل دخول الصف أو الخروج منو
ب) أحب الخير ليم  /ال أسخر منيم  /أتسامح معيم
ج)أحافع عمى نظافة المدرسة  /ال أعبث بممتمكاتيا

 -2أ) العمل بما يعمل ( يطبق ما تعممو)

ب) يكون ىدف الطالب إرضاء هللا تعالى

 -3أ) ال أسخر من سؤال زميمي
ج) أحترم رأي زميمي

الدرس الثالث :تالوة سورة القمم ()16-1

15

الدرس الرابع :الرسم القرآني والرسم اإلمالئي

17

-

ب) أستأذن من معممي قبل دخول الصف

د) أستأذن معممي قبل اإلجابة عن السؤال
-

 -1نشاط( )1تعريف الرسم القرآني
2

الرسم القرآني :ىو الخط المستخدم في كتابة القرآن الكريم زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( .الموسوعة

 -2نشاط( )2كتابة الفقرة دون
نقاط
اسم الدرس
الدرس الرابع :الرسم القرآني والرسم اإلمالئي

رقم الصفحة
18

الشاممة ،االعجاز في رسم القرآن الكريم)

يقوم المعمم بتمقين الطمبة الفقرة عمى السبورة ليكتبيا دون نقاط وينظر إلى الفرق بين
المنقوط وغير المنقوط.
اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

 -3نشاط( )3أبين الفرق في

( يس  /ياسين) حذفت األلف والياء ووضعت المدة في الرسم القرآني
( نعمت  /نعمة) كتبت التاء مبسوطة في الرسم القرآني

الكتابة

نجاىم) حذفت األلف وكتبت ألف صغيرة بجانب حرف الجيم في الرسم القرآني
نجيم ّ /
( ّ
( الحيوة  /الحياة) كتبت األف الصغيرة عمى حرف الواو في الرسم القرآني

( الربوا /الربا ) كتبت األلف الصغيرة عمى الواو وبجانبيا ألف مبيمة(ال تمفع) في الرسم

القرآني
 -1أ) خطأ

19

 -4أختبر معموماتي

21

 -1نشاط ( )1أعبر شفويا عن

ب) صحيح

 -2أ) ضبط كتابة آيات القرآن الكريم
ب) المحافظة عمى رسمو

ج) نقطوا الحروف

د) وضعوا الحركات

 -3اإلنسان /مالك /الكتاب  /بالغدو /السماوات  /إبراىيم
الدرس الخامس :سورة النبأ ()16-1

الصور

أدلة البعث

الصورة األولى :الجبال أوتادا وشامخة عمى األرض
الصورة الثانية :الشمس مضيئة

 -2نشاط ( )2سبب تسمية سورة

ألن فييا الخبر اليام عن القيامة والبعث والنشور

22

 -3من اليدايات القرآنية

أستعمل نعم هللا تعالى في طاعتو

23

 -4أختبر معموماتي

النبأ

 -1البعث بعد الموت

 -2والجبال أوتادا  /وجعمنا سراجا وىاجا  /لنخرج بو حبا ونباتا
 -3األرض ميادا  /بنينا فوقكم سبعا شدادا  /وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
3

 )1 -4ج -راحة لمبدن
الدرس السادس :تالوة سورة القمم ()33-17
اسم الدرس
الدرس السابع :اإليمان باهلل تعالى

24
رقم الصفحة

-

 )2أ -البعث

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

25

 -1أتأمل الشكل

خمق السماء بال عمد  /خمق الجبال أوتادا  /خمق الماء فيو الحياة  /بديع في جمال

26

 -2نشاط ( )1معنى الصمد

الصمد :الذي نمجأ إليو في الحوائج

الطبيعة

 -3نشاط ( )2أق أر اآلية وأجيب

 -1هللا تعالى الصمد

 -4نشاط ( )4أستخمص ثمرات

 -من اآلية :شعور المؤمن بالعزة والقوة وعمو المكانة

عن السؤالين

27

اإليمان من اآلية والحديث
 -5نشاط بيتي أركان اإليمان

 -2هللا تعالى المنعم

 من الحديث :عمق اإليمان باهلل تعالى ثم االستقامة بفعل الطاعات وترك المعاصياإليمان باهلل  /اإليمان بالمالئكة  /اإليمان بالكتب السماوية  /اإليمان بالرسل عمييم

السالم /اإليمان باليوم اآلخر  /اإليمان بالقدر خيره وشره.

 -1التصديق بأن هللا تعالى إلو ىذا الكون وخالقو المستحق لمعبادة المتصف بصفات

28

 -6أختبر معموماتي

29

 -1أتأمل الصور وأعبر شفويا

31

 -2أستخرج من الشكل

الكمال ولو األسماء الحسنى

 -2هللا تعالى خالق كل شيء.......الجبال ،السماء ،النجوم

هللا تعالى لو األسماء الحسنى........الصمد ،السميع ،العميم
هللا تعالى ىو المستحق لمعبادة......الصالة ،الصوم ،الزكاة

 -3أ) يحيا اإلنسان حياة طيبة
ب) يستقيم سموكو

الدرس الثامن :حديث شريف

حق المسمم عمى المسمم

الصورة األولى :طالب يسمم عمى زميمو

الصورة الثانية :معممة ترد السالم عمى الطمبة
 -1عكس مرض  -1......صحة

4

ج) يفوز برضى هللا والجنة

 -2أول آية من سورة البقرة -2.......ألم

 -3الحيوان الذي اعتنى بو أبو ىريرة -3.......ىرة
 -4عكس كاذب -4...........صادق
كممة السر ىي  :النصيحة

اسم الدرس
الدرس الثامن :حديث شريف

حق المسمم عمى المسمم

رقم الصفحة
32

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم
 -3أالحع وأستنتج

فشمو أمير قائال :يرحمك هللا

 -4من اليدايات النبوية

أحث إخوتي عمى أداء حقوق لمسمم

 -5نشاط بيتي

يقوم الكالب بحساب عدد المرات التي ألقى فييا السالم عمى اآلخرين خالل يومو وبأي

رد إبراىيم قائال :يغفر هللا لنا ولكم

صيغة  :السالم عميكم ورحمة هللا عشرون حسنة

السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ثالثون حسنة

ثم يحسب مجموع الحسنات
34-33

 -1أ) أبو ىريرة رضي هللا عنو

 -6أختبر معموماتي

ب) حق من حقوق المسمم عمى أيو المسمم
ج) يرحمك هللا

 -2أ) صحيح

ب) صحيح

ج) صحيح

-3أ) ألبي دعوتو أو أعتذر إن لم أتمكن من الذىاب
ب) أمشي في جنازتو وأصمي عميو

 -4رد السالم /عيادة المريض  /اتباع الجنائز  /إجابة الدعوة  /تشميت العاطس
الدرس التاسع :سورة القمم تالوة ()43-34

35

الدرس العاشر :الصحابي الجميل عمر بن

36

-

 -1أفكر سبب تسميتو بالفاروق

الخطاب رضي هللا عنو

ألنو فرق بين الحق والباطل (بعد أن أعمن إسالمو أمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سأل رسول هللا:
ألسنا عمى حق؟ قال رسول هللا :نعم .قال فمم الخفاء.

وخرج المسممون في صفين وكان في مقدمة الصف األول حمزة رضي هللا عنو وفي مقدمة
الثاني عمر بن الخطاب رضي هللا عنو وخرجوا إلى الكعبة وصموا فييا وقريش تقف خائفة

5

ال تستطيع أن تفعل شيء)

اسم الدرس
الدرس العاشر :الصحابي الجميل عمر بن
الخطاب رضي هللا عنو

رقم الصفحة
37

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم
 -2استخرج ثالث صفات لعمر بن
الخطاب رضي هللا عنو

 -في القصة الثانية :الرحمة والتواضع

 -3أناقش مجموعتي  :معنى

التقويم اليجري أو التقويم اإلسالمي ،بدأه النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بيجرتو من مكة إلى المدينة

 -4نشاط بيتي  :قصة إسالم عمر

خرج عمر بن الخطاب يحمل سيفو يريد قتل النبي صمى هلل عميو وسمم فمقيو رجل من بني

التقويم اليجري

38

 -في القصة األولى :العدل و المساواة

بن الخطاب رضي هللا عنو

المنورة وىو يعتمد عمى دورة القمر ويعتمد عميو المسممون لمعرفة المناسبات الدينية.
زىرة فقال لو :أين تريد يا عمر؟ فقال عمر :أريد قتل دمحم .فقال لو أال أخبرك أن أختك

فاطمة وزوجيا تركوا دين أجدادك واتبعوا دين دمحم .فغير وجيتو وذىب إلى بيت أختو يريد
قتميا ،بينما ىو واقف أمان بيتيا سمع آيات من سورة طو فدخل بيت أختو واختبأ الذي

كان يق أر القرآن .سأليا انت عمى دين دمحم؟ قالت نعم  .فضربيا عمى وجييا وسال الدم

منيا ،حزن عمى أختو واستغرب من ثباتيا عمى موقفيا فطمب أن يق أر من الصحيفة التي

سمعيا فقالت لو عميك أن تغتسل أوال فاغتسل وق أر من سورة طو ثم سأليا أين أجد دمحما؟

قال :في دار األرقم .فذىب ىناك وأعمن إسالمو أمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .وفرح المسمون فرحا
كبيرا.
39

ا -أ) ثاني

 -5أختبر معموماتي

ب) الفاروق

ج) رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 -2أ) تأسيس جيش نظامي ثابت
ب) وضع التقويم اليجري

ج) فتح الشام والقدس ومصر والعراق وبالد فارس

 -3طعنو أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر مسموم غد ار وىو قائم يصمي الفجر إماما
6

الدرس الحادي عشر :سورة النبأ ()31-17

يوم القيامة ومصير الكافرين

41

 -1أناقش زمالئي الحكمة من

رقم الصفحة

النشاط  /التقويم

إخفاء يوم القيامة

حتى يستمر اإلنسان في طاعة هللا والعبادة والبعد عن المعاصي ألنو لو عمم اإلنسان متى
أجمو أو متى الساعة فإنو يبقى في معصية إلى أن يقترب أجمو فيتوب الى هللا تعالى

ويعبده.
اسم الدرس
الدرس الحادي عشر :سورة النبأ ()31-17

يوم القيامة ومصير الكافرين

42

اإلجابة النموذجية
أتوب إلى هللا تعالى

 -2من اليدايات القرآنية
 -3نشاط بيتي  :داللة األحاديث

43

 -4أختبر معموماتي

 الحديث األول :إخفاء موعد يوم القيامة حتى عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمالئكة :عمىاإلنسان العمل والطاعة و العبادة استعدادا ليوم القيامة

ا -أ) مشاىد من أىوال يوم القيامة

ب) مصير الكافرين المكذبين بالبعث يوم القيامة

 -2شرابيم الماء المغمي /ويأكمون القيح الذي يسيل من جمود الكفار
-3أ) خطأ
الدرس الثاني عشر :تالوة

44

الدرس الثالث عشر :الصديق الصالح

45

سورة القمم ()52-44

-

ب) صحيح

ج) خطأ

اختيار الصديق الصالح ألن اإلنسان يوم القيامة يحشر مع صديقو الذي يحبو ،فإذا كان

 -1نشاط ( )1استنتج معنى

صالحا يحشر معو في الجنة وان كان كاف ار يحشر معو في النار

الحديث
46

 -2أفكر في صفات صديقي

يحترم اآلخرين ،ينصحني ،يكون عونا لي

47

 -3نشاط ( )2أصنف

الصديق الصالح :الصدق /األمانة /حب الخير /التعاون /التسامح
الصديق السوء :الحقد /الغش

 -4أفكرك صديقي يقاطع صديقو

أنصحو أن يسامحو أن أخطأ وأن يسمع إليو ويصالحو

 -5نشاط ختامي :اكتب رسالة

حسب إنشاء الطالب والمواقف التي مر بيا

اعتذار

7

48

 -1الصدق /األمانة  /مشاركة األفراح واألحزان  /يطيع هللا تعالى

 -6أختبر معموماتي

 -2أ) .....الخير.......الشر
ب).......أفاحو وأحزانو

اسم الدرس

رقم الصفحة

الدرس الرابع عشر :تالوة

49

الدرس الخامس عشر

51

سورة الحاقة ()12-1

من أسماء هللا تعالى ( الغفور)

النشاط  /التقويم

اإلجابة النموذجية
-

 -1نشاط ( )1استنتج من الحديث

هللا

 -2نشاط ( )2اكتب صيغة

 -أستغر هللا العظيم الذي ال الو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو

 -3أفكر في نصيحة لصديقي

 -أن يكثر من االستغفار والصدقات

اسم من أسماء هللا الحسنى

استغفار

51

ج) .....يكذب.......،يغش

 -رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين

 -4نشاط بيتي :استخرج من اآلية
ثمرات االستغفار

الصورة األولى :ويمددكم بأموال

الصورة الثانية :ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنيا ار
الصورة الثالثة :يرسل السماء عميكم مد اررا
 -1معنى الغفور :أن هللا تعالى يعفو عن عباده التائبين ويمحو ذنوبيم ويسترىم في

52

 -5أختبر معموماتي

53

 -1أفكر لماذا اختاروا جدار الكعبة

ألنيا مكان معظم ومقدس عند العرب منذ زمن إبراىيم عميو السالم

54

 -2نشاط ( )1معنى المقاطعة بمغة

يكتب حسب إنشائو عمى أن يبرز فكرة :عدم التعامل مع اآلخرين اجتماعيا واقتصاديا

 -3أناقش موقف أو ليب

يدل عمى شدة عناده واصراره عمى الكفر

الدنيا واآلخرة

 -2أ) يرزقنا رزقا كثي ار

ب) يرزقنا القوة في الجسم والعقل

 -3عمى المسمم أن يحرص عمى طمب المغفرة من هللا لو ولوالديو ولممؤمنين
 -4أعتذر لمن أسأت إليو وأطمب المغفرة من هللا تعالى
الدرس السادس عشر :المقاطعة

الطالب

8

 -4نشاط ( )2ىل كانت المقاطعة

55

خير لممسممين؟ لماذا؟

نعم ،كانت المقاطعة سببا في خدمة الدعوة اإلسالمية فقد انتشر خبر مقاطعة قريش

لممسممين في موسم الحج فعرفت القبائل العربية ما تفعمو قريش من أذى عمى المسممين
فكان سخط وغضب القبائل العربية عمى قريش وتعاطفيم مع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

اسم الدرس
الدرس السادس عشر :المقاطعة

رقم الصفحة

النشاط  /التقويم

55

 -5أحرص عمى أن

56

 -6نشاط بيتي أصل بخط

57

 -7أختبر معموماتي

اإلجابة النموذجية
 أؤمن أن كل أمر يحصل لي فيو خير -ال أيأس من رحمة هللا

تحمل المسممين الجوع والمرض...........الصبر

اقتسام المسممين الطعام والشراب بينيم........التعاون
تمسك المسممين بدينيم.............الثبات
 -1أ) بعض زعماء قريش
ب) السابعة من البعثة ........العاشرة من البعثة

 )1 -2ج الكعبة المشرفة

 )2ج شعب أبي طالب
 )3ج أبو ليب

 -3ال يكمموىم  /ال يدخموا بيوتيم /ال يبيعوىم وال يشتروا منيم  /ال يزوجوىم وال يتزوجوا
منيم

الدرس السابع عشر :تالوة

58

-

-

سورة الحاقة ()24-13
الدرس الثامن عشر سورة النبأ ()41-31

جزاء المتقين

61

 -1نشاط ( )1استخرج ثالث نعم

حدائق وأعنابا  /كواعب أترابا  /كأسا دىاقا  /ال يسمعون فييا لغوا وال كذابا

 -2أفكر :سبب تمني الكفار أن

ألنيم يم القيامة يرون أعماليم فيعرفون أن مصيرىم النار وعندما رون هللا تعالى يقول

يكونوا ترابا
61

 -3من اليدايات القرآنية

لمحيوانات كوني ترابا فيتمنى الكافر أن يكون ترابا
أعظم هللا تعالى كما تعظمو المالئكة

9

اسم الدرس

رقم الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

الدرس الثامن عشر :سورة النبأ ()41-31

62

 -4أختبر معموماتي

الدرس التاسع عشر :حديث شريف

64

 -1نشاط ( )1آثار اإليمان في

جزاء المتقين

 -1جزاء المتقين يوم القيامة  /ندم الكافرين يوم القيامة
 -2كأسا دىاقا.........كأسا مميئة بالشراب
الروح .........جبريل عميو السالم

لغوا ..........الكالم الذي ال فائدة فيو

 -3أتجنب الكالم الباطل
القول والفعل

صمة الرحم

 -2أناقش واستنتج العبرة من

ال يدخل الجنة قاطع رحم ألن فيو التفكك األسري /تزع البركة من المال /ال يرفع عمل

 -3من اليدايات النبوية

أكرم ضيفي

 -4نشاط بيتي أدون في الجدول

تعتمد عمى عالقة الطالب بأقاربو

الحديث

65
66
الدرس العشرون :تالوة

سورة الحاقة ()37-25

الدرس الحادي والعشرون:

فضل المسجد في اإلسالم

67

رد السالم  /الصدق في القول /احترام الكبير  /العطف عمى الصغير

 -5أختبر معموماتي

المتخاصمين وال يقبل /ويمعنو هللا

 -1وجو مبتسم  /وجو مبتسم  /وجو عابس

 -2مغفرة الذنوب  /األجر والثواب العظيم  /المودة والتآلف بين الناس
-

-

الركن الثاني وىو إقام الصالة

68

 -1أفكر في ركن اإلسالم

69

 -2نشاط ( )1صور أخرى لعمارة
المسجد

11

ومن أركان اإليمان الركن األول وىو اإليمان باهلل تعالى

تعمم القرآن /ترميم التالف من المسجد  /وضع ماء لمشرب  /حمقات العمم

 -1الصالة في المسجد أفضل من الصالة في البيت

 -3نشاط( )2استخرج من

 -2فضل صالة الجماعة تعدل سبع وعشرين درجة عن صالة الفرد

األحاديث

 -3الذي يذىب الى المسجد باستمرار يظمو هللا يوم القيامة بظمو
اسم الدرس

الدرس الحادي والعشرون:

فضل المسجد في اإلسالم

رقم الصفحة
71

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

تظمل جميع المستطيالت عدا المستطيل األول

 -4نشاط ( )3ظمل السموك
المقبول

 -5نشاط بيتي  :يكتب القصة
التي تعبر عنيا الصور

يكتب الطالب حسب أسموبو اإلنشائي

استيقع أحمد عمى صالة الفجر فقام وتوضأ ثم رافق والده إلى المسجد وعن دخولو المسجد

ذكر دعاء دخول المسجد  " :الميم افتح لي أبواب رحمتك" ثم صمى تحية المسجد وصمى

الفجر في جماعة وأثناء خروجو من المسجد دعا هللا تعالى :الميم إني أسألك من فضمك
 -1أ) صحيح

ب) خطأ

71

 -6أختبر معموماتي

73

 -1أفكر مظير يدل عمى البعث

األرض اليابسة الجرداء بعد نزول األمطار تصبح مروج خضراء

74

 -2نشاط( )1اكتب اآلية الناسبة

الصورة األولى " :والماء ذات الرجع"

75

 -3نشاط( )2مراحل عمر اإلنسان

 -2يوضع خط أسفل :مكان العبادة  /مكان العمم
 -3أ) سبع وعشرين درجة

الدرس الثاني والعشرون :سورة الطارق
من مظاىر قدرة هللا تعالى

ب) بناء المسجد النبوي

 -4أول مسجد بني في اإلسالم ىو مسجد قباء

الصورة الثانية" :واألرض ذات الصدع"

الصورة الثالثة " :والسماء والطارق ،النجم الثاقب"
الصورة الرابعة " :إنو لقول فصل وما ىو باليزل"

عندما يكون طفال يحتاج إلى مساعدة اآلخرين لضعفو ويمشي عمى أربع (يحبو)
ثم يشتد عوده فيعتمد عمى نفسو ثم يبمغ فيصبح مسؤوال عن نفسو وعن عائمتو فيساعد

غيره ثم يكبر في العمر فيعود ضعيفا يحتاج إلى مساعدة اآلخرين ويتكئ عمى عكازه
أقسم باهلل تعالى وهللا يقسم بما يشاء

 -4من اليدايات القرآنية

أعظم المالئكة التي تحفظني
11

اسم الدرس
الدرس الثاني والعشرون :سورة الطارق
من مظاىر قدرة هللا تعالى

رقم الصفحة
77-76

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم
 -1مظاىر قدرة هللا تعالى

 -5أختبر معموماتي

 -2أ) المالئكة

ج) القرآن الكريم

ب) يخفيو

 -3الطارق،.....اسم نجم

تبمى السرائر........يظير ما أخفى اإلنسان
الرجع........ترجع البخار ماء

الصدع......الشق

الدرس الثالث والعشرون:

صالة الجمعة

 -4أ) صحيح

ب) خطأ

ج) صحيح

78

 -1نشاط ( )1أتأمل الصور وأعبر

الصورة األولى :محل تجاري مغمق لمصالة

79

 -2نشاط ( )2صالة الصبي

نعم يثاب الصبي عمى صالة الجمعة وان لم يصمييا فال إثم عميو

81

 -3نشاط( )3أعبر عن الخطأ

الصورة األولى :األوالد يمعبون أثناء إقامة الصالة ،يجب أن يتركوا المعب ويذىبوا إلى

81

 -4نشاط ( )4أعمال يوم الجمعة

الصالة عمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص /الدعاء /الصدقة  /االستغفار

 -5أحرص عمى أن

أحث أصدقائي عمى أداء صالة الجمعة

 -6نشاط بيتي :يتحدث عن

كل طال بحسب موضوع خطبة الجمعة التي سمعيا وذلك الختالف المساجد

عنيا

الصورة الثانية :أب مع أبنائو يتوجيون إلى المسجد ( الجد وابنو واحفاده)

الصالة

الصورة الثانية :الخطيب عمى المنبر وأحد المصمين يعبث بجوالو ،يجب أن يغمقو ويستمع

إلى خطبة الجمعة

الصورة الثالثة :الشاب يجمس خمف الحاسوب لمتسمية وقت صالة الجمعة ،عميو أن يترك

كل ما يشغمو ويذىب إلى صالة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة
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82
اسم الدرس

 -7أختبر معموماتي

رقم الصفحة

 -1ركعتان يؤدييما المسمم في المسجد جماعة وقت الظير من يوم الجمعة تسبقيا
خطبتان يجمس بينيما اإلمام

اإلجابة النموذجية

النشاط  /التقويم

الدرس الثالث والعشرون:

82

الدرس الرابع والعشرون :تالوة

83

الدرس الخامس والعشرون:

84

 -1نشاط ( )1استخرج بعض

85

 -2نشاط ( )2استنتج فوائد اليجرة

86

 -3أتأمل قول جعفر وأستخرج

صالة الجمعة

سورة الحاقة ()52 -28
اليجرة إلى الحبشة

 )1 -2ج الرجل القادر

أختبر معموماتي

 )2أ ركعتان

 )3ج التحدث مع اآلخرين أثناء الخطبة

 -3وجو عابس  /وجو باسم  /وجو باسم  /وجو باسم /وجو عابس
-

-

صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 -1يعز عميو أن يشق عمى المسممين
 -2حريص عمى ىدايتيم
 -3رؤوف بيم

 -4رحيم بيم

 نالوا رضى هللا تعالى والجنة -نصروا هللا ورسولو بأمواليم وأنفسيم

 أقاموا في دار اليجرة بأمان من أذى قريش وأخمصوا إيمانيم هلل العادات السيئة :عبادة األصنام ،أكل الميتة ،قطع األرحام ،إساءة الجوار ،يأكلالقوي الضعيف

 العادات الحسنة :توحيد هللا تعالى ،صدق الحديث ،أداء األمانة ،صمة الرحم،حسن الجوار ،نيانا عن قول الزور وأكل مال اليتيم ،أمرنا بالصالة والصيام
والزكاة

 صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :ذو نسب معروف ،صادق ،أمين -أحرص عمى أن ألتزم باألخالق التي حثنا عمييا اإلسالم

 -4أحرص عمى أن

 -1ىربا م أذى قريش والحفاظ عمى دينيم

 -5أختبر معموماتي

 -2خوفا من انتشار اإلسالم
13

 -3أ) صحيح

ب) صحيح

ج) خطأ

 -4عادات الجاىمية :عبادة األصنام  ،أكل مال اليتيم
شرائع اإلسالم :صمة الرحم  ،حسن الجوار
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