اإلجابات النموذجية للفصل األول
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

الدرس 1

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

ٙ

النشاط أو التقويم
أكون من الكممات االتية
جممة مفيدة

اإلجابة النموذجية

محبة هللا تعالى ورسولو  من أعظم الطاعات

ٚ

أستذكر

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :الميم بارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار

ٛ

أناقش

يترك إلجابة الطالب

ٛ

نشاط ختامي

يترك إلجابة الطالب
ٔ .طاعة هللا تعالى باتباع أوامره واجتناب نواىيو

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

ٜ

أختبر معموماتي
السؤال األول

ٕ .قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل بو
ٖ .التقرب إلى هللا تعالى بالنوافل

ٗ .اإلكثار من ذكر هللا تعالى وتسبيحو وتحميده
٘ .التحمي باألخالق الفاضمة

 .ٙتقديم محبتو تعالى عمى محبة سواه
عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

ٔ .طاعة الرسول  في كل أوامره
ٜ

السؤال الثاني

ٕ .االقتداء بالنبي 

ٖ .تعظيم النبي  وتوقيره

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ٗ .تقديم محبتو  عمى كل محبة عدا محبة هللا تعالى
٘ .محبة آل بيت النبي  وأزواجو وصحابتو الكرام وأتباعيم
عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 

عالمات محبة المسمم هلل
تعالى ولرسوله 
اسم

الدرس

ٜ

السؤال الثالث /أ

ٔ .صالة التراويح

ٜ

السؤال الثالث /ب

الجمعة

ٜ

السؤال الثالث /ج

ٔ .توقيرىم واحتراميم

ٜ

السؤال الرابع /أ

التقرب إلى هللا تعالى ونيل محبتو

ٜ

السؤال الرابع /ب

تثقيل ميزان العبد يوم القيامة فيدخل الجنة

ٜ

السؤال الرابع /ج

يحشر العبد يوم القيامة مع التبيين والصديقين والشيداء

رقم

الصفحة

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد النبي دمحم

ٕ  .الدعاء ليم  //الدفاع عنيم

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

الدرس 2

ٔٔ

 /صوم يوم عرفة

أناقش

ٕ .الصدقة

 /أداء العمرة

حبيم هلل تعالى ولرسولو الكريم.

أن معظم الصحابة أميون فكان اعتمادىم األول في الحفع عمى حافظتيم وذاكرتيم.
سرعة الحفع والبديية.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ملسو هيلع هللا ىلص

اقتداؤىم بالنبي عميو السالم في حفظو وتشجيع النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ليم.
أختبر معموماتي

حفظ القرآن الكريم

ٕٔ

حفظ القرآن الكريم

ٕٔ

السؤال الثاني

حفظ القرآن الكريم

ٕٔ

السؤال الثالث

حفظ القرآن الكريم

ٕٔ

السؤال الرابع

اسم

الدرس
الدرس 3

السؤال األول

في عيد النبي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
عيد الخميفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنو
عيد الخميفة عثمان رضي هللا عنو.

حفظو في الصدور
حفظو في السطور

الرسول عميو السالم

رقم

الصفحة

كتاب الوحي

العسب والرقاع والمخاف
حمزة بالمون األخضر

عمر وزيد بالمون األزرق.
اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٗٔ

أقوم تعممي وأدائئ /

مربع حول الميم المتحركة في (فانما ،المبين) ودائرة حول :الميم الساكنة في (توليتم)

الميم الساكنة

ٗٔ

أقوم تعممي وأدائيٕ /

دائرة حول :الميم الساكنة في (ىم)

الميم الساكنة

ٗٔ

أقوم تعممي وأدائيٖ /

الميم الساكنة

ٗٔ

أقوم تعممي وأدائيٗ /

الميم الساكنة

مربع حول الميم المتحركة في (ومن)

ودائرة حول :الميم الساكنة في (امر ،اليكم ،يعظم)

مربع حول الميم المتحركة في (مغفرة)

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ودائرة حول :الميم الساكنة في (ربيم  ،ليم)
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

الدرس 4

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

ٔٙ

أناقش

رضي هللا عنه

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

اإلجابة النموذجية
 أنو كان من ُحفاظ القرآن الكريم
 أنو كان من ُكتَّاب الوحي لمرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 الذكاء
 الورع وتقوى هللا

عمى دور المرأة في خدمة اإلسالم والمحافظة عمى القرآن الكريم ،وعمى أىمية وجودىا في المجتمع

اإلسالمي ودورىا العظيم فيو.

ٔٙ

أفكر

ٔٚ

أناقش

ٔٛ

نشاط ختامي

بن الزبير ،حذيفة بن اليمان ،سعيد بن العاص،عبد الرحمن بن الحارث رضي هللا عنيم.

ٔٛ

نشاط بيتي

يحدث الطالب بعض أفراد اسرتو حول حفع القرآن ومراحمو.

ٔ .الفائدة :المحافظة عمى القرآن الكريم ومنعو من الضياع واالندثار ولمنع الخمل وانتشار االخظاء فيو.
ٕ .من خالل تعمم تالوة القرآن وحفظو وتطبيقو وتعميم تفسيره ونشر المصاحف بين الناس

الخمفاء الراشدون األربعة ،زيد بن ثابت ،عائشة بنت أبي بكر ،حفصة بنت عمر ،أبي بن كعب ،عبد هللا

اإلجابات النموذجية للفصل األول
حفظ القرآن الكريم عهد
الصحابة

ٜٔ

أختبر معموماتي
السؤال األول

اإلجابات بالترتيب :خطأ ،صح ،صح ،صح

وجه المقارنة

حفظ القرآن الكريم والعناية
به في عهد الصحابة

السبب
ٜٔ

السؤال الثاني

اسم الصحابي الذي نبه

عمى المحافظة عمى القرآن

عهد أبي بكر

الصديق رضي هللا

عهد عثمان 

عنه

خوفا من ضياع

خوفا من وقوع الخالف بين

القرآن بموت حفاظو

بعض المسممين ممن دخموا

عمر بن الخطاب

االسالم حديثا

حذيفة بن اليمان

الكريم

الكيفية
اسم

الدرس
الدرس 5

المحيي والمميت
المحيي والمميت

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

جمع القرآن في

مصحف واحد

كتابة القرآن في نسخ متعددة
وتوزيعو عمى البمدان

اإلجابة النموذجية

ٕٓ

أتدبر

أن هللا تعالى خمق اإلنسان أول مرة من العدم

ٕٔ

نشاط بيتي

يترك إلجابة الطالب حيث يرجع الى سورة البقرة آية ()ٕٜ٘

اإلجابات النموذجية للفصل األول
أختبر معموماتي

المحيي والمميت

ٕٕ

المحيي والمميت

ٕٕ

السؤال الثاني

المحيي والمميت

ٕٕ

السؤال الثالث /أ

المميت

المحيي والمميت

ٕٕ

السؤال الثالث /ب

اإلحياء ( البعث )

السؤال األول

المحيي :أي أن هللا تعالى ييب الحياة لمكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات
ٔ .يوقن أن كل شيء بيد هللا تعالى وال يخاف عمى حياتو من أحد
ٕ .يحمد هللا تعالى ويشكره عمى نعمة الحياة

ٖ .يشعر بقدرة هللا تعالى عميو ويؤمن بأنو راجع إليو فيستعد لمقائو بالعمل الصالح

اسم

الدرس
الدرس 6

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

ٖٕ

نشاط

سورة مريم

ٕ٘

اتدبر

سورة مريم

ٕ٘

بعد فيمي لمعنى...

سورة مريم

ٕ٘

نشاط ختامي

سورة مريم

ٕٙ

سورة مريم

اختبر معموماتي
السؤال االول

اإلجابة النموذجية
صديقا
عصيا
أربع مرات ،عمى أدب ابراىيم وحبو لو ورفقو بو وتوقيره واىتمامو بو وحرصو عمى دعوتو
أحرص عمى دعوة عائمتي إلى الخير
أصدق في أقوالي وأفعالي

الصدق
الرفق

ٔ -صديقاً :دائم الصدق

صراطاً سويا :طريقاً مستقيما

اإلجابات النموذجية للفصل األول
سورة مريم

ٕٙ

السؤال الثاني

سورة مريم

ٕٙ

السؤال الثالث

سورة مريم

26

السؤال الرابع

سورة مريم

26

السؤال الخامس

ٔ -ترك عبادة االصنام ٕ -توحيد هللا تعالى
تابعاً وعوناً لمشيطان

أ -آزر

ب -التممك نفعاً وال ض اًر
ج -مخالف ألوامر هللا تعالى

اسم

الدرس
الدرس 7

رقم

الصفحة

ادغام بغنة
اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم
انبتكم من

ٕٛ

اقوم ادائي وتعممئ /

ٕٛ

اقوم ادائي وتعمميٕ /

عميكم مد ار ار

االدغام الشفوي

ٕٛ

اقوم ادائي وتعمميٖ/

----

ٕٛ

اقوم ادائي وتعمميٗ /

اسم

رقم

االدغام الشفوي
االدغام الشفوي
االدغام الشفوي

الدرس

الصفحة

النشاط أو التقويم

ىم من ،ربيم مشفقون
اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية للفصل األول
الدرس 8

سورة مريم

اآليات الكريمة (ٔٗ)ٗ٘-

ٖٓ

نشاط

دعوة إبراىيم عميو السالم

شقيا  :يسعدني هللا تعالى بإجابة دعائي

ثناء حسناً وذك اًر جميالً .
لسان صدق عميا ً :

ألبيو

سورة مريم

ٖٔ

أفكر

سورة مريم

ٖٔ

أناقش

سورة مريم

ٕٖ

نشاط ختامي

سورة مريم

ٕٖ

نشاط بيتي

سورة مريم

ٖٖ

سورة مريم

ٖٖ

أختبر معموماتي
السؤال األول

عمى إص ارره عمى الشرك وغمظتو وقسوتو
شدة حبو ألبيو  ،وحرصو عمى دعوتو.
دعوتو ألقربائو لالسالم ورفضيم لذلك وىجرتو الى المدينة المنورة
يتحدث مع افراد االسرة عن قصة ابراىيم عميو السالم
أراغب أنت عن آليتي  :أتارك عبادة األصنام؟!

حفيا  :كريما لطيفا .
ّ
لسان صدق عميا  :ثناء حسنا وذك ار جميال .

قابل إبراىيم عميو السالم إصرار أبيو وقومو عمى الشرك واساءتيم لو باإلحسان ،من خالل األمور اآلتية:
السؤال الثاني

أ  .أنيى الحوار بالسالم عمى أبيو ،وفارقو بالحسنى.
ب  .وعد أباه بأن يسأل هللا تعالى أن يغفر لو ويوفقو لمتوبة وييديو لإليمان .وظل إبراىيم عميو السالم

يستغفر ألبيو حتى تيقن من إص ارره عمى الشرك فترك االستغفار لو .

ج  .فارق قومو وأباه وما كانوا يعبدون من اصنام ،وىاجر في سبيل هللا تعالى إلى بالد الشام ليخمص في

اإلجابات النموذجية للفصل األول
عبادتو هلل.
وىب سبحانو وتعالى لو ابنو اسحاق وابن ابنو يعقوب ،وجعل كال منيما نبيا ،ووىبيم جميعا من كل

سورة مريم

ٖٖ

السؤال الثالث

سورة مريم

ٖٖ

السؤال الرابع

سورة مريم

ٖٖ

السؤال الخامس

سورة مريم

ٖٖ

السؤال السادس

سورة مريم

ٖٖ

السؤال السابع

اسم

الدرس

الدرس 9

سورة الحديد

رقم

الصفحة

أصناف الخير الدنيوي واآلخروي ،كما رزقيم الثناء الحسن والذكر الجميل في سائر العصور إلى يوم

القيامة .

اإلجابات بالترتيب :صحيح،

تصرف أحمد سميم ،اما زميمو فغير موفق النو رفض النصيحة وكان االحرى بو ان يقبميا كي ينتفع بيا.
اخفاء
يتمو الطالب اآليات غيبا امام المعمم ليقوم قراءتو.

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

 صح
ٖ٘

اقوم أدائي وتعممئ/

ٖٙ

اقوم أدائي وتعمميٕ/

 خطا
 صح

سورة الحديد

صحيح

-

اإلجابات النموذجية للفصل األول
كنتم مؤمنين
ليخرجكم من
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

الدرس 11

السنة النبوية الشريفة

ٖٛ

السنة النبوية الشريفة

ٓٗ

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

أستخرج

أق أر وأستخرج

أختبر معموماتي
السؤال األول

اإلجابة النموذجية
ٔ .قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص " صموا كما رأيتموني أصمي".

ٕ -قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص" لتأخذوا عني مناسككم".

ٔ -سند الحديث :عبد هللا بن يوسف ،مالك ،نافع ،عبد هللا بن عمر .
ٕ -متن الحديث" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة".
 السنة النبوية :ما صح نقمو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خمقية. السند :مجموعة الرواة الذين تتابعوا عمى نقل حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص. -المتن :نص حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوال أو فعال أو تقريرا.

أ -قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص"" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة"

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الثاني

ب -السنة الفعمية :أداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصالة أو الوضوء أمام الصحابة الكرام.

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الثالث /أ

صحيح

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الثالث /ب

خطأ

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الثالث /ج

صحيح

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الثالث /د

خطأ

اإلجابات النموذجية للفصل األول
السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الرابع /أ

سنة تقريرية

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الرابع /ب

سنة قولية

السنة النبوية الشريفة

ٔٗ

السؤال الرابع /ج

صفة خمقية

اسم

الدرس
الدرس 11

صالة المريض

رقم
الصفحة

ٗٗ

النشاط أو التقويم

نشاط ختامي

اإلجابة النموذجية
القيامٖ – ٔ – ٕ :

الركوعٕ- ٔ – ٖ :

السجودٖ- ٔ – ٕ :
أختبر معموماتي

اعاة ألحوال الناس وقدرتيم ،وتيسي اًر عمييم.
مر ً

صالة المريض

٘ٗ

صالة المريض

٘ٗ

السؤال الثاني

صالة المريض

٘ٗ

السؤال الثالث

صالة المريض

٘ٗ

السؤال الرابع /أ

()

صالة المريض

٘ٗ

السؤال الرابع /ب

()

صالة المريض

٘ٗ

السؤال الرابع /ج

()

السؤال األول

إذا لم يقدر عمى الوقوف.
يستمقي عمى ظيره وتكون رجاله نحو القبمة ،ويجعل وسادة تحت رأسو حتى يكون وجيو نحو القبمة،
ويشير برأسو  ،ويجعل سجوده أكثر انخفاضاً من ركوعو  ،ولو في ىذه الحالة أن يصمي عمى جنبو
األيمن أو جنبو األيسر ووجيو إلى القبمة إذا كان ىذا أسيل عميو  ،ويشير برأسو إذا ركع وسجد.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
صالة المريض

٘ٗ

اسم

رقم

الدرس
الدرس 12

سورة الحديد

سورة الحديد
اسم

الدرس
الدرس 13

الصفحة

ٗٚ

ٗٚ
رقم

الصفحة

السؤال الرابع /د
النشاط أو التقويم

أختبر معموماتي

السؤال األول

السؤال الثاني

اإلجابة النموذجية
حرف غنة مشددّ :مـن
إظيارِ :
وجن ـ ـ ِة عرضيا

إدغام بغير غنة :من ربكم

ٔ( -أ)

النشاط أو التقويم

ٓ٘

أناقش

وصايا نبوية

ٔ٘

أتأمل

وصايا نبوية

ٕ٘

بعد فيمي لمحديث

وصايا نبوية

ٕ٘

نشاط بيتي

وصايا نبوية

()

ٕ( -د)

اإلجابة النموذجية
يدل عمى مكانة الشباب في اإلسالم فيم عماد األمة
 يأخذ الطالب باألسباب فيدرس ويحفع دروسو ،ثم يتوجو إلى هللا تعالى بالدعاء ليوفقو باالمتحان.اعتقد اعتقادا جازما بأن النفع والضر بيد هللا تعالى.
 إسالم ويبعن معاذ بن جبل ـ رضي هللا عنو ـ أن رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أخذ بيده وقال( :يا معاذ! وهللا إني ألحبك،

أوصيك يا معاذ ال َتد َع َّن في دبر كل صالة تقول :الميم أعني عمى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)

اإلجابات النموذجية للفصل األول
أختبر معموماتي

وصايا نبوية

ٖ٘

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الثاني

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الثالث

أي أن الناس عاجزون أن ينفعوا أحدا ،أو أن يوقعوا بو ض ار إال بإذن هللا تعالى.

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الرابع /أ

االستعانة باهلل.

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الرابع /ب

حفع هللا

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الرابع /ج

النافع والضار ىو هللا

وصايا نبوية

ٖ٘

السؤال الخامس

يترك لحفع الطالب

اسم

الدرس
الدرس 14

رقم

الصفحة

السؤال األول

بحبر األمة.
كممات:نصائح ووصايا مفيدة.

 -رفعت األقالم :...أي ال تغيير وال تبديل لما أراده هللا تعالى.

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٗ٘

نشاط

نوح  ،إبراىيم  ،موسى  ،عيسى  ،دمحم 

قصة نبي هللا موسى

٘٘

أفكر

إيمانا منيا بصدق وحي هللا تعالى ليا بحفظو ابنيا موسى 

قصة نبي هللا موسى

٘ٙ

أق أر وأتدبر

قصة نبي هللا موسى

٘ٙ

أفكر

قصة نبي هللا موسى

٘ٚ

نشاط ختامي

قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

قصة نبي هللا موسى

أختبر معموماتي
السؤال األول

عندما نصح الرجل موسى  بالخروج من مصر خوفا عميو من بطش فرعون
ٔ .عمى أخالقيما وحيائيما

ٕ .عمى شيامتو ورجولتو وقوتو
يترك إلجابة الطالب
ألقى هللا تعالى محبتو في قمب زوجة فرعون التي طمبت منو عدم قتل موسى فوافق عمى ذلك

اإلجابات النموذجية للفصل األول
قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

السؤال الثاني

ىروبا من بطش فرعون

قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

السؤال الثالث /أ

خطأ

قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

السؤال الثالث /ب

صحيح

قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

السؤال الثالث /ج

صحيح

قصة نبي هللا موسى

٘ٛ

السؤال الثالث /د

خطأ

اسم

الدرس
الدرس 15

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٓٙ

أقوم تعممي وأدائئ/

اإلجابات بالترتيب :إخفاء ،إدغام بغير غنة ،إدغام شفوي

سورة الحديد

ٔٙ

أقوم تعممي وأدائيٕ/

ٔ .إظيار

سورة الحديد

ٔٙ

أقوم تعممي وأدائيٕ/

ٕ .إخفاء

سورة الحديد

ٔٙ

التالوة البيتية

يرجع الطالب إلى سورة الفتح اآليات ( ) ٖٔ – ٛ

سورة الحديد

اسم

الدرس
الدرس 16

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٕٙ

أستنتج

التكميم

قصة نبي هللا موسى

ٖٙ

أستنتج

المطف والمين في القول

قصة نبي هللا موسى

٘ٙ

أستنتج

أن يصبر عمى األذى ويؤثر ما عند هللا تعالى من الخير

قصة نبي هللا موسى

٘ٙ

نشاط ختامي

يترك إلجابة الطالب

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

أختبر معموماتي

إلى اإليمان باهلل تعالى وحده ،وأن ينتيي عن الظمم ،وأن يسمح لبني إسرائيل بالخروج معو إلى األرض

قصة نبي هللا موسى

اإلجابات النموذجية للفصل األول
السؤال األول

المقدسة

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

السؤال الثاني

لم يؤمن بياتين المعجزتين بل اتيم موسى  بالسحر ووعده بسحر عظيم مثمو

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

السؤال الثالث

ألتيم عرفوا أن ما جاء بو موسى  لم يكن سح ار بل معجزة حقيقية من هللا تعالى

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

السؤال الرابع /أ

صحيح

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

السؤال الرابع /ب

خطأ

قصة نبي هللا موسى

ٙٙ

السؤال الرابع /ج

صحيح

اسم

الدرس
الدرس 17

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٙٚ

النشاط أعمى الصفحة

اإلدغام الشفوي

ٙٛ

أقوم تعممي وأدائي /أ

فبشرىم بعذاب

ٙٛ

أقوم تعممي وأدائي/ب

صاحبكم بمجنون

ٙٛ

أقوم تعممي وأدائي/ج

ال يوجد

اإلخفاء الشفوي

ٙٛ

أقوم تعممي وأدائي/د

عمييم بجبار

ٙٛ

التالوة البيتية

يرجع الطالب إلى سورة الفتح اآليات ( ٗٔ – ) ٔٚ

اسم

رقم

اإلخفاء الشفوي
اإلخفاء الشفوي
اإلخفاء الشفوي

اإلخفاء الشفوي
اإلخفاء الشفوي

الدرس
الدرس 18

قصة نبي هللا موسى
قصة نبي هللا موسى

الصفحة

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

ٜٙ

أفكر

ألنيم يطمبون منو أن يجعل ليم إلو من الحجارة التي ال تضر وال تنفع فدل عمى جيميم

ٓٚ

أستمع أتدبر

يترك لمطالب ليستمع إلى اآليات (  ) ٖٔ٘ – ٔٗٛمن سورة األعراف

اإلجابات النموذجية للفصل األول
قصة نبي هللا موسى

ٔٚ

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الثاني

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الثالث

المن ،السموى ،تظميل الغمام ،فجر ليم عيون الماء

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الرابع /أ

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الرابع /ب

السامر ّي
ىارون

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الرابع/ج

وجود القوم الجبارين فييا

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الخامس /أ

حرصيم عمى الحياة الدنيا

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الخامس /ب

الجبن

قصة نبي هللا موسى

ٕٚ

السؤال الخامس/ج

نقض المواثيق وقتل األنبياء

اسم

الدرس
الدرس 19

الجمع بين الصالتين

رقم

الصفحة
ٖٚ

نشاط ختامي
أختبر معموماتي
السؤال األول

ٕ .الجبن ٖ .معاداة أنبياء هللا تعالى
يميمون إلى عبادة األصنام بل طمبوا من موسى  أن يصنع ليم صنما الو
ألنيم رفضوا أمر هللا تعالى بدخول األرض المقدسة وجبنوا عن قتال الجبابرة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم
أفكر

جمع تأخير

أختبر معموماتي
السؤال األول

أن يؤدي المسمم صالتي الظير والعصر في وقت إحداىما  ،أو يؤدي صالتي المغرب والعشاء في وقت

إحداىما.

جمع تقديم وجمع تأخير

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال الثاني

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال الثالث

جائز

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال الرابع

بين الظير والعصر  ،وبين المغرب والعشاء.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ٔ -الجمع بسبب المطر ال يكون إال في المسجد أما الجمع بسبب السفر فيجوز بالمسجد وغيره.

ٕ  -الجمع بسبب السفر يشترط أن تكون مسافة السفر (ٔ)ٛكم أما الجمع بسبب المطر تكون في

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال الخامس

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال السادس /أ

غير جائز

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال السادس /ب

جائز

الجمع بين الصالتين

ٚٙ

السؤال السادس/ج

جائز

اسم

الدرس
الدرس 21

رقم

الصفحة

المسجد ولو كان قريباً.

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٚٛ

أقوم تعممي وأدائئ /

االخفاء الشفوي :ينبئيم بما

سورة المجادلة

ٜٚ

أقوم تعممي وأدائيٕ /

ج

سورة المجادلة

ٜٚ

أقوم تعممي وأدائيٖ /

ب

اسم

رقم

سورة المجادلة

الدرس
الدرس 21

حقوق االبناء والبنات ..
حقوق االبناء والبنات..

الصفحة

النشاط أو التقويم

ٓٛ

أفكر

ٔٛ

استنتج

اإلجابة النموذجية
الن لكل شخص نصيب من اسمو فحتى ال يتأثر باسمو السيء  ،وحتى ال ينعكس سمبا عميو فيمقب بو

فيؤثر سمبا عمى شخصيتو.

ٔ .لما لين من أىمية في حياة االسرة ،والن االسالم دين عدل ،والن البنات قبل االسالم كن
ميضومات الحقوق فجاء ليؤكد عمى اعطاء حقوقين.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ٕ .كن لو حجابا من النار
التقل ليما اف

حقوق االبناء والبنات ..

ٕٛ

استنتج

ال تنيرىما

حقوق االبناء والبنات..

ٕٛ

نشاط ختامي

يرسم الطالب وردة ويكتب أىم حقوق االوالد من وجية نظره.

حقوق االبناء والبنات..

ٖٛ

حقوق االبناء والبنات ..

ٖٛ

السؤال الثاني

حقوق االبناء والبنات ..

ٖٛ

السؤال الثالث

يقبل حفيديو الحسن والحسين  ، ويمازحيما ويمسح عمى رأسييما.
فقد كان النبي ّ 

حقوق االبناء والبنات ..

ٖٛ

السؤال الرابع/أ

صحيح

ٖٛ

السؤال الرابع/ب

خطأ

ٖٛ

السؤال الرابع/ج

صحيح

قل ليما قوال كريما

عمى اآلباء واألميات أن يربوا أوالدىم ويعمموىم كل ما يحتاجونو من أمور دينيم ودنياىم  ،شيئا فشيئا

حقوق االبناء والبنات ..
حقوق االبناء والبنات ..
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

أختبر معموماتي
السؤال األول

النشاط أو التقويم

منذ صغرىم ؛ فيربونيم عمى حب هللا تعالى وحب رسولو  ،ويحثونيم عمى حفع القرآن الكريم والحديث
الشريف ،ويدربونيم عمى أداء العبادات كالصالة والصيام ،كما يربونيم عمى التحمي بأخالق اإلسالم

وآدابو.

النيم رجال واميات المستقبل وأمياتو ،وبيم تبنى المجتمعات.حتى ينمو جسمو ويقوى ،وكي يشعر

بحنانيا وعطفيا.ودعا إلى عدم التمييز بينيم ،ألن ذلك يؤدي إلى الكراىية والحسد بين االخوة.

اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية للفصل األول
الدرس 22

الهجرة النبوية

االستعداد لمهجرة
الهجرة النبوية

االستعداد لمهجرة
الهجرة النبوية

االستعداد لمهجرة
الهجرة النبوية

االستعداد لمهجرة
الهجرة النبوية

االستعداد لمهجرة

ٗٛ

أتأمل وأستنتج

٘ٛ

أفكر

٘ٛ

أفكر

وأن يمنعوه (يحموه) مما يمنعون منو نسائيم وأبنائيم متى قدم إلييم.
أبا بكر الصديق

اختار الرسول
أثناء السفر.
توجو النبي

وأبو بكر الصديق

دليال عمى أن النبي

االستعداد لمهجرة

أختبر معموماتي

 -قرر سادة قريش وزعماؤىا التآمر عمى قتل الرسول

السؤال األول

ليقتموه فيتوزع دمو بين القبائل ،فال تقدر بنو ىاشم عمى المطالبة بدمو.

ٛٚ

السؤال الثاني

يجيز الناقتين المتين كان قد أعدىما مسبقا.
أ -طمب من أبي بكر الصديق أن ّ
ب -استأجر رجالً مشركاً يدليما عمى الطريق ُيقال لو :عبد هللا بن أُريقط.

ٛٚ

السؤال الثالث

ٛٚ

الدرس

 ،بإرسال شاب شجاع من كل قبيمة من قريش،

ج -توجيا إلى غار ثور جنوبي مكة المكرمة.

 -الذي صحب الرسول

عمي بن أبي طالب

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

في ىجرتو إلى المدينة المنورة.

 -الذي بات نائما في فراش النبي

أسماء بنت أبي بكر  -كان يزود النبي
عبد الرحمن بن أبي بكر

عامر بن فييرة
اسم

إلى جية الجنوب مع أن المدينة المنورة تقع شمال مكة المكرمة

قد أخذ باألسباب ،وعمل عمى تمويو المشركين.

أبو بكر الصديق
الهجرة النبوية

دليال عمى اختيار الصحبة الصالحة والرفيق المناسب لمطريق

ليمة اليجرة.

وأبا بكر بالطعام والشراب .

 -كان يزود النبي

باألخبار في الغار.

 -كان يأتي باألغنام؛ ليطمس أثار األقدام.

اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية للفصل األول
الدرس 23

عذاب ميين

ٜٓ

أقوم أدائي وتعممئ /

سورة المجادلة

ٜٓ

أقوم أدائي وتعمميٕ /

اسم

رقم

سورة المجادلة

الدرس

الصفحة

 -ادغام بغنة

جميعا فيحمفون  -اخفاء

 -ادغام شفوي

أوالدىم من

رقم اآليو

موضع الحكم

نوع الحكم

ٔٚ

عنيم

اظيار

٘ٔ

عذابا شديدا

اخفاء

ٔٙ

عذاب ميين

ادغام

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

الدرس 24

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة
الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

ٜٔ

أستنتج

ٕٜ

أفكر

ٖٜ

نشاط

أن هللا تعالى ينجي رسمو وأولياءه ويؤيدىم بالقوة والعزيمة والصبر.

ثقة النبي

باهلل تعالى وبنصره وتأييده.

الصالة فيو وأداء العبادات.
توحيد الصفوف.

االلتقاء بالجيران واألصحاب.
ٜٗ

أختبر معموماتي
السؤال األول

استعان الرسول

وصاحبو بعبد هللا بن أريقط ليدليما عمى الطريق.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
لحق سراقة بن مالك بالرسول
الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة

الهجرة النبوية

التوجه إلى المدينة المنورة
اسم
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وصاحبو  ،وكان يبحث عنيما لمفوز بالجائزة التي وضعتيا قريش

لمن يأتي بيما ،غير أنو كمما حاول االقتراب منيما غارت أقدام فرسو في الرمال ،فمما أيقن أنو لن

يصل إلييما ،وعمم أنيما محفوظان بحفع هللا تعالى ،طمب من رسول هللا

ٜٗ

السؤال الثاني

ٜٗ

السؤال الثالث

ٜٗ

السؤال الرابع /أ

مسجد قباء

ٜٗ

السؤال الرابع /ب

أبي أيوب األنصاري

األمان وعاىدىم أن

يخفي خبرىماعند عودتو إلى مكة المكرمة.
كان المسممون من مياجرين وأنصار ينتظرون وصولو

رقم

الصفحة

بشوق وليفة وقد استقبموه بالفرح والسرور

واألناشيد.

.
اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٜٚ

أشارك مجموعتي

يترك إلجابة الطالب .

الجميس الصالح ...

ٜٛ

أتأمل

 -حبة واحدة فاسدة أفسدت سمة الفاكية ،كذلك جميس السوء يفسد جمساءه بسوء خمقو .

الجميس الصالح ...

ٜٛ

بعد فيمي لمحديث

الجميس الصالح ...

ٜٛ

نشاط بيتي

الجميس الصالح ...

 أتجنب مرافقة رفاق السوء ادعوا جميس السوء إلى طاعة هللا تعالى.حديث السبعة الذين يظميم هللا في ظمو يوم ال ظل إال ظمو  ،فذكر رجالن تحابا في هللا  ،اجتمعا عميو ،

اإلجابات النموذجية للفصل األول
وتفرقا عميو.
الجميس الصالح ...

ٜٜ

أختبر معموماتي
السؤال األول

قاضيا ومعمما .
 -حامل المسك :بائع الطيب (العطر)

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الثاني

 -نافخ الكير :الذي ينفخ في آلة ليشعل النار بيا.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الثالث /أ

لينال المنزلة العالية عند هللا تعالى ،والذكر الطيب بين الناس.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الثالث /ب

ألنو سيء األخالق فيؤثر في من يجالسو.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الرابع /أ

أنياه عن ىذا األمر ،وأبين لو انو فعل محرم عند هللا تعالى.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الرابع /ب

أنصحو باالبتعاد عنو  ،وأن يحاول أن يرشده إلى الطريق المستقيم.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الرابع /ج

أنصحو بمرافقتو.

الجميس الصالح ...

ٜٜ

السؤال الخامس

يترك لحفع الطالب

اسم
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اإلظهار الشفوي

رقم

الصفحة
ٓٓٔ

النشاط أو التقويم
مربع أحكام الميم الساكنة
أقوم تعممي وأدائي /أ

اإلظهار الشفوي

ٔٓٔ

اإلظهار الشفوي

ٔٓٔ

أقوم تعممي وأدائي /ب

ٔٓٔ

أقوم تعممي وأدائي /ج

اإلظهار الشفوي

 -يحذيك :يعطيك وييديك.

اإلجابة النموذجية
اإلخفاء الشفوي ،اإلدغام الشفوي
الميم مع الياء" إنيم يكيدون"
الميم مع الراء"أميميم رويدا"
الميم مع النون" ألم نشرح"

اإلجابات النموذجية للفصل األول
اإلظهار الشفوي
اإلظهار الشفوي
اسم
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قصر الصالة

ٔٓٔ

أقوم تعممي وأدائي /د

ٔٓٔ

التالوة البيتية

رقم

الصفحة
ٕٓٔ

قصر الصالة

ٗٓٔ

الميم مع الواو"عنيم ورضوا"

أصواتكم فوق  ،بعضكم لبعض  ،أصواتيم عند

النشاط أو التقويم
أفكر
أختبر معموماتي
السؤال األول

اإلجابة النموذجية
صالة الفجر  ،صالة المغرب
أن يؤدي المسافر الصالة الرباعية المفروضة ركعتين بدالً من أربع ركعات.

قصر الصالة

ٗٓٔ

السؤال الثاني

جائز

قصر الصالة

ٗٓٔ

السؤال الثالث /أ

غير جائز

قصر الصالة

ٗٓٔ

السؤال الثالث /ب

جائز

قصر الصالة

ٗٓٔ

السؤال الثالث /ج

جائز

قصر الصالة

ٗٓٔ

السؤال الثالث /د

غير جائز

اسم
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رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

ٔٓٙ

نشاط

عمي بن أبي طالب

ٔٓٙ

أستذكر

عمي بن أبي طالب

ٔٓٚ

نشاط ختامي

عمي بن أبي طالب

اإلجابة النموذجية
شيئان – ال تحمد – عاقبتيما – الظمم – والشر.
بات نائما في فراش النبي

 -الحرص عمى شؤون األمو.

ليمة اليجرة.

بذل الجيد في خدمة الدين والدعوة إلى هللا تعالى.

اإلجابات النموذجية للفصل األول
أختبر معموماتي

أبو الحسن.

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الثاني

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الثالث

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الرابع

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الخامس /أ

صحيحة

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الخامس /ب

خطأ

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الخامس /ج

صحيحة

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الخامس /د

خطأ

عمي بن أبي طالب

ٔٓٛ

السؤال الخامس /ىـ

صحيحة

اسم
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سورة الحشر
سورة الحشر

رقم

الصفحة

السؤال االول

ابن عم رسول هللا
تربى

 ،وزوج فاطمة ابنة عم رسول هللا

في حجر النبي

طريق الميو والحرام.

خمرا ،ولم يعرف
عمى محاسن األخالق ،ولم يعبد
صنما ،ولم يشرب ً
ً

كان يحمل راية الجيش بيده في أكثر الغزوات.

النشاط أو التقويم

ٔٔٔ

أقوم أدائي وتعممئ /

ٔٔٔ

أقوم أدائي وتعمميٕ /

اإلجابة النموذجية
ب  -م
أ -منكم وما

.

ب -إلييم وال يجدون في صدورىم حاجة

اإلجابات النموذجية للفصل األول
سورة الحشر

ٔٔٔ

أقوم أدائي وتعمميٖ /

ب -إدغام شفوي

سورة الحشر

ٕٔٔ

أقوم أدائي وتعمميٗ/

ادغام شفوي(م) – اخفاء شفوي(ب) – اظيار شفوي( بقية الحروف)

اسم

الدرس
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أخوة اإلسالم

رقم

الصفحة
ٔٔٙ

النشاط أو التقويم
أختبر معموماتي
السؤال األول

اإلجابة النموذجية
بشدة حرصو عمى اإلقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الثاني /أ

أقف إلى جانب أخي بأن أدفع األذى عنو بقدر إستطاعتي.

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الثاني /ب

بأن أقضي حوائجو .

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الثاني /ج

أبادر إلى شرح المسألة لو ،ونحميا سويا

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الثالث /أ

يعينو هللا ويقضي حاجاتو .

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الثالث /ب

يسترىا هللا يوم القيامة.

أخوة اإلسالم

ٔٔٙ

السؤال الرابع

يترك لحفع الطالب

اسم
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صالة االستسقاء

صالة االستسقاء

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم
ٔ -تموت الكائنات الحية بدون ماء

ٔٔٚ

أتأمل

ٔٔٛ

أفكر وأستنتج

ٕ -شكر هللا تعالى عمى ىذه النعم
ٖ -ابتالء من هللا لعباده؛ ليرجعوا من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والتوبة واالستغفار.
ٔ -لما لمصيام من حضور لمقمب والتذلل هلل تعالى

اإلجابات النموذجية للفصل األول
ٕ -ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالىا في الصحراء ،وألنو يحضرىا غالب الناس والصبيان والحيض والبيائم
وغيرىم  ،فالصحراء أوسع ليم وأرفق بيم .
صالة االستسقاء
اسم

الدرس

ٜٔٔ
رقم

الصفحة

أختبر معموماتي
السؤال األول

صالة خاصة يصمييا المسمم بكيفية معينة يطمب فييا الغيث من هللا تعالى.
اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

صالة االستسقاء

ٜٔٔ

السؤال الثاني

صالة االستسقاء

ٜٔٔ

السؤال الثالث

ومنيا إنزال الغيث.

صالة االستسقاء

ٜٔٔ

السؤال الرابع /أ

خطأ

صالة االستسقاء

ٜٔٔ

السؤال الرابع /ب

صحيح

صالة االستسقاء

ٜٔٔ

السؤال الرابع /ج

صحيح

اسم

الدرس

سنة مؤكدة
يظير المسمم من خالليا افتقاره وحاجتو إلى هللا عزوجل واستعانتو بو ويتذكر بيا نعم هللا تعالى عميو

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم
أ -إظيار شفوي

الدرس 32

سورة الحشر

ٕٔٔ

أقوم تعممي وأدائئ /

ب -إظيار شفوي
جـ  -إخفاء شفوي

إدغام شفوي
إظيار شفوي

اإلجابات النموذجية للفصل األول

سورة الحشر

ٕٕٔ

أقوم تعممي وأدائيٕ /

موضع الحكم

نوعالحكم

قوٌم ال
م ْن وراء

ادغام بغير غنة

ولتنظر

خبيربما
ٌ

اسم
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رقم

الصفحة

الجّنة

ادغام بغنة
اخفاء
اقالب
حرف غنة مشدد
اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

ٖٕٔ

أق أر وأتدبر

العدل

العدل

ٕٗٔ

أفكر

يجعل األسرة متماسكة ومتعاونة عمى الخير وينشر المحبة والتعاون بين األبناء

العدل

ٕٔٙ

أكتب

العدل

ٕٔٚ

العدل

ٕٔٚ

السؤال الثاني

العدل

ٕٔٚ

السؤال الثالث

العدل

ٕٔٚ

السؤال الرابع /أ

العدل

يترك إلجابة الطالب

أختبر معموماتي
السؤال األول

اقتراحات :إيصال الحقوق الى أصحابيا وانصاف المظمومين
منع وقوع الجريمة وردع الجناة عن طغيانيم

العدل :إعطاء كل شخص حقو
واجب
موقف عمر بن الخطاب  من ولد عمرو بن العاص الذي ضرب رجال غير مسمم ألنو تقدم عميو في
سباق لمخيل فطمب عمر من الرجل أن يضرب ابن عمرو بن العاص معاممة بالمثل
سموك ظالم

اإلجابات النموذجية للفصل األول
العدل

ٕٔٚ

السؤال الرابع /ب

سموك عادل

العدل

ٕٔٚ

السؤال الرابع /ج

سموك عادل

العدل

ٕٔٚ

السؤال الرابع/د

سموك ظالم

