
4
أ.د. هايــــــــل عبـــد الحفيــــــظ داود )رئيـــــًسا(

أ.د. خــــالد عطية السعودي )مشــرًفا للجان التأليف(

د. سمـــــر محمــــد أبـــــو يحيـــــى )منســـــًقا(

فاطمة مصطفى عطا أبو محيسن        وفاء أحمد أحمد طه        إيمان أحمد سليمان العبادي

فريق التأليف

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يرس املركز الوطني لتطوير املناهج، استقبال آرائكم وملحوظاتكم عىل هذا الكتاب عن طريق العناوين اآلتية:

            06-5376262 / 235            06-5376266           P.O.Box:2088 Amman 11941

                 @nccdjor                         feedback@nccd.gov.jo            www.nccd.gov.jo



قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها، بناًء على قرار المجلس األعلى للمركز 

الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم )2021/5( تاريخ 2021/12/7، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم )2021/181( تاريخ 

2021/12/21 بدًءا من العام الدراسي 2022/2021م.

ISBN  978 - 9923-41-165-0 

الطبعة األولى )تجريبية(                                                                                    1442هـ/2021م

المملكة األردنية الهاشمية 
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

)2021/6/3298(

372,84

األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج
التربية اإلسالمية: )الصف الرابع(: الفصل الثاني/ المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: 

المركز،2021
)113( ص.

ر.إ. :  2021/6/3298.
الواصفات: /التربية اإلسالمية//مناهج//التعليم االبتدائي/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية 



مُة المقدِّ

    الحمد هللِ ربِّ العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فانطالًقا 

قة بتطوير المناهج الدراسية؛  من الرؤية الملكية السامية، يستمر المركز الوطني لتطوير المناهج في أداء رسالته الُمتعلِّ

ُبْغَيَة تحقيق التعليم النوعي الُمتميِّز. وبناء على ذلك فقد جاء كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي منسجًما 

العامِّ  اإلطارين  مضامين  ومحقًقا  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  تطويرالتعليم  وخطة  والتعليم،  التربية  فلسفة  مع 

والخاصِّ للتربية اإلسالمية ومعاييرها ومؤشرات أدائها، التي تتمثل في إعداد جيل مؤمن بالله تعالى، ذي شخصية 

إيجابية متوازنة، معتز بانتمائه الوطني، ملتزم بالتصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة، متمثٍِّل  األخالَق الكريمَة 

والقيَم األصيلَة، ملمٍّ بمهارات القرن الحادي والعشرين.

األكبر  الدور  الطلبة  تمنح  التي  البنائية  النظرية  من  المنبثقة  الرباعية  التعلم  دورة  الكتاب  هذا  تأليف  في  وقد روعي 

في عمليتي التعلم والتعليم، وتتمثل مراحلها في: أتهيأ وأستكشف، وأستنير )الشرح والتفسير(، وأستزيد )التوسع 

واإلثراء(، وأختبر معلوماتي، وأقّوم أدائي. إضافة إلى إبراز المنحى التكاملي بين التربية اإلسالمية وباقي المباحث 

الدراسية األخرى؛ كاللغة العربية، والتربية االجتماعية، والعلوم، والرياضيات، والفنون.. في أنشطة الكتاب المتنوعة 

وأمثلته المتعددة.

يتألف هذا الجزء الثاني من الكتاب من أربع وحدات، هي: أعتز بإيماني، أبادر في عمل الخير، أصلي لربي، أسمو 

والترتيب  والتصنيف،  المالحظة،  مثل:  من  التعلم،  وعمليات  البحث،  مهارات  المحتوى  هذا  ويعزز  بأخالقي. 

والتسلسل، والمقارنة، والتواصل. وهو يتضمن أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وتنميَة مهارات التفكير وحل 

المشكالت، فضاًل عن توظيف المهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعلي يحرك الطالب ويستمطر أفكاره، حيث 

م  يصل إلى المعلومة بنفسه  ومن خالل استنتاجاته، بتوجيه وتقويم وإدارة منّظمة من معلمه الكريم؛ حيث إن  للُمعلِّ

مة؛ ُبْغَيَة تحقيق األهداف التفصيلية للمبحث  دة ُمنظَّ أن يجتهد في توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة َوفق خطوات ُمحدَّ

بما يتالءم مع ظروف البيئة التعليمية الّتعّلمية وإمكاناتها، واختيار الطرائق التي تساعد على رسم أفضل الممارسات 

وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقويمها.

  نسـأل الله تعـالى أن يرزقنـا اإلخـالص والقبـول، وأن يعـيننا جميًعا علـى تحمـل المسـؤولية وأداء األمانـة. 

ونحن إذ نقّدم الطبعة األولى )التجريبية( من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل تعليم 

التربية اإلسالمية وتعّلمها أكثر متعة وسهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نستمرَّ في تحسين هذا الكتاب وتطويره في ضوء ما 

يصلنا من مالحظات.
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ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى
)اْلَعظيُم(

2
3

سوَرُة اْلَمعاِرِج:
اْلياُت اْلَكريَمُةُ )10-1(

5

َدِة آِسيا يِّ ُة السَّ ِقصَّ

4

ِة اْليماُن بِاْلُكُتِب اْلَِلِهيَّ

6
سوَرُة اْلَمعاِرِج:

اْلياُت اْلَكريَمُة )18-11(

ُدروُس اْلَوْحَدِة اْلولى



6

 سوَرُة اْلَبَلِد
اْلياُت اْلَكريَمُة )10-1(

ْرُس الدَّ
)1(

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُنُه. ُأَلوِّ ُثمَّ  ْكَل،  الشَّ َوَأْكَتِشُف   ،)9-1( اأْلَْرقاَم  َأِصُل 
 ........................................................................................................

1

َيْأتي: َعّما  ُأجيُب  ِة  َي اْلتِ ْسَمِة  رَّ ال ِخالِل  ِمْن 

اْلُمَشرََّفُة؟ ُة  َب اْلَكْع توَجُد  َبَلٍد  َأيِّ  في 
..........................................................................................................

َة اْلُمَكرََّمةِ؟ ذي ُولَِد في َمكَّ بِيُّ الَّ َمِن  النَّ
..........................................................................................................

2

3

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُن اْلُقرْآُن اْلَكريُم أَنَّ اهلَل َتعالى َأْنَعَم َعلى اإْلِْنساِن  يِّ َب ُي
ْسَتْعِمَلها في طاَعِة اهللِ َتعالى، َوَعَمِل  َي بنَِعٍم َكثيَرةٍ؛ لِ

يا َواآْلِخَرةِ. ْن اْلَخْيراِت؛ َوَيعيَش بَِسعاَدٍة في الدُّ
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 ُسوَرُة اْلَبَلِد )10-1(

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َة اْلُمَكرََّمةِ. چ: َمكَّ

ڃ: ُمقيٌم.

ڌ: َتَعٍب.

ک: َأْنَفْقُت.

ک: َكثيًرا.

رِّ. ِر َوَطريَق الشَّ ڻ: َطريَق اْلَخْي

راكيُب َرداُت َوالتَّ ُمْف اْل

إَِضاَءٌة

سوَرُة اْلَبَلِد: 
ٌة،  يَّ سوَرٌة َمكِّ
َعَدُد آياتِها 
)20( آَيًة.

َأْسَتنرُي

اآْلياُت اْلَكريَمُة )4-1(
ْنيا َسْعُي اإْلِْنساِن في الدُّ

اآْلياُت اْلَكريَمُة )٨-10(
نَِعُم اهللِ َتعالى َعلى اإْلِْنساِن

اآْلياُت اْلَكريَمُة )7-5(
ُقْدَرُة اهللِ َتعالى

ئيَسُة لِْلياِت اْلَكريَمِة اْلَمْوضوعاُت الرَّ

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ
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ًل ْنياَأوَّ َسْعُي اْلِْنساِن في الدُّ

ِة َوالنَِّعـِم الَكثيـَرِة؛ لَِيَتَمتَّـَع بِها،  ُه َبالُقـوَّ َخَلـَق اهلُل َتعالـى اإْلِْنسـاَن، َوَرَزَقـُه اْلمـاَل، َوَأَمـدَّ

َة  َوَيْسـَتْعِمَلها فـي طاَعـِة اهللِ َتعالـى. إاِّل َأنَّ َبْعـَض الّنـاِس َيْعصـي اهلَل َتعالـى إِذا اْمَتَلـَك اْلُقوَّ

َواْلمـاَل، َوَيُظـنُّ َأْن َلـْن َيْقـِدَر َعَلْيِه َأَحـٌد، َوَأنَّ اهلَل َتعالى َلْن َيراُه، َوَلْن ُيحاِسـَبُه َعلـى َأْفعالِِه، 

ُه ُسـْبحاَنُه قـاِدٌر َعلى ُكلِّ َشـْيٍء.  ناِسـًيا َأنَّ

ُقْدَرُة اهللِ َتعالىثانًِيا

ُر َوُأجيُب ُأَفكِّ

﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾؟ َتعالى:  بَِقْولِِه  اْلُمخاَطُب  َمِن 

.................................................................................
1

ْذِل اْلُجْهِد في َحياتِهِ. َب ِن َيْحتاُج فيِهما اإْلِْنساُن لِ ْي ُأْعطي ِمثااًل لَِعَمَل

أ  . .................................            ب. ................................

2

ِسم اهلُل  ْق ُي
ـ َتعالى بِ

تي َشرََّفها  َة اْلُمَكرََّمِة الَّ َمكَّ
اهلُل َتعالى بُِوجوِد اْلَمْسِجِد 
َدنا  اْلَحراِم فيها، َوبَِأنَّ َسيِّ
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص ُمقيٌم فيها. ُمَحمَّ

ِدنا  َأوَِّل والٍِد في اأْلَرِْض َسيِّ
، َوبُِكلِّ َمْولوٍد ِمْن  آَدَم 

تِهِ. ُذرِّيَّ

ى َأنَّ َعَل

اإْلِْنساَن َسَيْحتاُج 
ْذِل اْلُجْهِد في  َب لِ

َحياتِِه َحّتى َيْنَجَح 
يا، َوَيفوَز  ْن في الدُّ

في اآْلِخَرةِ.
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ُر ُثمَّ ُأجيُب َأَتَدبَّ

ُل َأْسَتْنتُِج َوَأَتَخيَّ

ّديُق  ُيساِعُد اْلُمْحتاجيَن، َوُيشارُِك ُضَعفاَء الّناِس في َحْلِب  ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ كاَن َسيِّ
ُه َخليَفٌة لِْلُمْسِلميَن، َفَعالَم َيُدلُّ ذلَِك؟ أَْغناِمِهْم، رَْغَم َأنَّ

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

ُل َلوْ:  يَّ َأَتَخ
  أ   . اْمَتَلْكُت مااًل َكْيَف ُأْنِفُقُه؟ ..................................................................

ٌة َكْيَف أَْسَتْعِمُلها؟ ........................................................... ب . كاَن َلَديَّ ُقوَّ

ْيـهِ، َوِمـْن هِذِه  ْعـرَِف َفْضـَل اهللِ َتعالـى َعَل َي ـُر اهلُل َتعالـى اإْلِْنسـاَن بِنَِعِمـِه اْلَكثيـَرةِ؛ لِ ُيَذكِّ

ـَم َوَيْنَتِفـَع بِِهما،  َتَكلَّ َي ِن لِ ْي ـَفَت سـاَن َوالشَّ ْبِصـَر بِِهمـا، َواللِّ ُي ْيـِن لِ َن ْي ـُه َخَلـَق َلـُه اْلَع َعـِم: َأنَّ النِّ

ـرِّ. ِر َوالشَّ ْيـَن اْلَخْي ـَز َب َميِّ ُي َوَأْكرََمـُه بِاْلَعْقـِل لِ

 نَِعُم اهللِ َتعالى َعلى اْلِْنساِنثالًِثا

ْوَلُه َتعالى:﴿                                                             ﴾، ُثمَّ َأْرُسـُم في  ـ ُر َق َأَتَدبَّ

ًنا اْلفائَِدَة ِمْنها. يِّ َب ْيها ُكلُّ آَيةٍ، ُم تي ُتشيُر إَِل ْكِل اآْلتي، اأْلَْعضاَء الَّ الشَّ

1

1

2



10

َة بَِوْضِع رَْقِم ُكلٍّ ِمْنها في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب: َي ُأَصنِّفُ اأْلَفْعاَل اآْلتِ 2

1   إيذاُء اْلجيراِن.

2  ُمساَعَدُة اْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن.

3  بِرُّ اْلوالَِدْيِن.

الةِ. 4  َترُْك الصَّ

ِر ْي رَِّطريُق اْلَخ َطريُق الشَّ

َأْسَتزيُد

ِدنا  َسيِّ ِمْثُل:  ياِء  بِ اأْلَنْ َبْعُض  فيها  عاَش  اْلُمْسِلميَن،  َلدى  َمديَنٍة  أَْقَدُس  ـُة  اْلُمَكرََّم ُة  َمكَّ

ةِ، ِمْثِل:  يَّ ، َوفيها اْلَعديُد ِمَن اْلَمعالِِم اإْلِْسالِم ِدنا إِْسماعيَل  إِْبراهيَم َواْبنِِه َسيِّ

ْمِز. - ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم بَِوساَطِة الرَّ

َمِة.  َة اْلُمَكرَّ دائِها في َمكَّ ُه اْلُمْسِلموَن أِلَ     ُثمَّ َأْذُكُر اْلِعباَدَة الَّتي َيَتوجَّ

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

غاِر ِحراٍءاْلَمْسِجِد اْلَحراِم َرَفَة(. رَّْحَمِة )َع ِل ال َجَب ِدنا  يِّ َمقاِم َس
َم   راهي إِْب
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 ، ـمُّ ْمـُع، َواْلَبَصُر، َوالشَّ ُتساِعُدنا اْلَحواسُّ اْلَخْمُس )السَّ
ْشيـاِء ِمْن َحـْولِنا،  ِف َعلى اأْلَ َعـرُّ ْمُس( في التَّ ُق، َواللَّ َذوُّ َوالتَّ
عاِم، إِْن كاَن ُحْلًوا َأْو  ساِن َتْمييَز َمذاِق الطَّ َفَمثاًل َنْسَتطيُع بِاللِّ

ا، َأْو مالًِحا، فَتباَرَك اهلُل َأْحَسُن اْلخالِقيَن. َحاِمًضا، َأْو ُمرًّ

َمَع اْلُعلوِمَأْربُِط

سوَرُة اْلَبَلِد: اْلياُت اْلَكريَمُة )10-1( 

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )1-4( َعْن: ................. َتَحدَّ

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )5-7( َعْن: ................. َتَحدَّ

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )٨-10( َعْن: ................. َتَحدَّ

َأْسمو بِِقَيمي

َأْشُكُر اهلَل َتعالى َعلى نَِعِمِه بِِفْعِل ما َأَمَر بِِه، َوااْلْبتِعاِد َعّما َنهى َعْنُه.
..........................................................................
..........................................................................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

حاِمٌض

مالٌِح

ُحْلٌو

مالٌِح

حاِمٌض

ُمـرٌّ

1

2

3
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َمَة؟ َة اْلُمَكرَّ َف اهلُل َتعالى َمكَّ بِماذا َشرَّ
ب.  .......................................   أ  . ..................................... 

َأْسَتْخِرُج ِمَن اآْلياِت اْلَكريَمِة )1-10( اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة لُِكلِّ َمْعًنى ِمَن اْلَمعاني اآْلتَِيِة:
   أ  .  )............................( ُمقيٌم.
 ب.  )............................( َكثيًرا.

. رِّ  ج .  )............................( َطريُق اْلَخْيِر َوَطريُق الشَّ
َأْسَتْنتُِج واِجبي ُتجاَه اهللِ َتعالى الَّذي َأْنَعَم َعَليَّ بِنَِعِمِه اْلَعظيَمِة.

........................................................................................
حيَحَة بَِوْضِع إِشاَرِة  )       ( َأماَمها، فيما َيْأتي: ُز اْلِعباراِت الصَّ ُأَميِّ

َرُة.      أ  .  )            ( اْلَبَلُد الَّذي َأْقَسَم اهلُل َتعالى بِِه في بِداَيِة اآْلياِت اْلَكريَمِة، هَو اْلَمديَنُة اْلُمَنوَّ
ْنيا، َوَيفوَز في اآْلِخَرِة.    ب.  )            ( اإْلِْنساُن َيْسعى َوَيْجَتِهُد في َأْعمالِِه لَِيْنَجَح في الدُّ

 ج .  )            ( َأْعطى اهلُل َتعالى اإْلِْنساَن نِْعَمَة اْلماِل، َوَلْن ُيحاِسَبُه َعلى ما َأْنَفَق.         
. رِّ َز بَِعْقِلِه َبْيَن َطريِق اْلَخْيِر، َوَطريِق الشَّ د  .   )            ( َيْسَتطيُع اإْلِْنساُن َأْن ُيَميِّ

ُع َغْيًبا اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-10( ِمْن سوَرِة اْلَبَلِد. ُأَسمِّ

1

2

3

4

5

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-10( ِمْن سوَرِة الَبَلِد تاِلَوًة َصحيَحًة. 1

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في اآْلياِت اْلَكريَمِة. 2

ُح اْلَمْعنى اْلعامَّ لِْلياِت اْلَكريَمِة. ُأَوضِّ 3

َأْحَفُظ اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-10( َغْيًبا. 4

َأْخَتِبُ َمْعلومايت

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

؛ لُِمشاَهـَدِة َتْسجيٍل  ِة في َمْرَكـِز َهيا الثَّقاِفيِّ ِة اْلَفَلِكيَّ َمُة الّطالِباِت إِلى اْلُقبَّ اْصَطَحَبِت اْلُمَعلِّ
َرْت َهْيفاُء َعْن إِْعجابِها بِما َرَأْت، َأّما  َمْرئِيٍّ َعِن اْلَفضاِء. َوَبْعـَد ااْلْنتِهاِء ِمْن ُمشاَهَدتِِه، َعبَّ

َجنى، َفَتباَدَر إِلى ِذْهنِها َأْسئَِلٌة َعديَدٌة.

ُل الّصوَرَة الّسابَِقَة، ُثمَّ ُأجيُب: َأَتَأمَّ
ُر: ما الَّذي َأْعَجَب َهْيفاَء؟ ....................................................... ُأَفكِّ
ْسئَِلُة الَّتي داَرْت في ِذْهِن َجنى؟....................................... َأَتَخيَُّل: ما اأْلَ

ُة َس ي ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

1

2

ِمْن َأْسماِء اهللِ تعالى اْلُحْسنى 
)اْلَعظيُم( ْرُس الدَّ

)2(

)اْلَعظيُم( اْسـٌم ِمْن أَْسمـاِء اهللِ تعالى اْلُحْسنـى، 
َيُدلُّ َعلى َكماِل اهللِ َتعالى َوَعَظَمتِهِ.

إَِضاَءٌة

اْلَفضاُء:
َمكاٌن واِسٌع َيْحَتوي 

َعلى اْلَكواِكِب 
َوالنُّجوِم.
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َأْسَتنرُي

تي  قاَل َتعالى: ﴿                                                        ﴾ ]اأْلَْعراُف:1٨0[ ، َوِمْن أَْعَظِم هِذِه اأْلَْسماِء الَّ
هِ، اْسُم اهللِ َتعالى )اْلَعظيُم(. ْي َيِجُب َعلى اْلُمْسِلِم َمْعرَِفُتها، َواْلَعَمُل بِما َتْدعو إَِل

اْلَعظيُم: اْسٌم ِمْن َأْسماِء اهللِ اْلُحْسنى، َيُدلُّ َعلى َأنَّ اهلَل َتعالى َيتَِّصُف بِِصَفِة اْلَكماِل في ُكلِّ 
َشْيٍء؛ َوُكلُّ ما في اْلَكْوِن َيُدلُّ َعلى َعَظَمتِِه ُسْبحاَنُه. قاَل َتعالى: ﴿                                                                                                          

                                              ﴾ ]الّشورى:4[.

ُر َوُأجيُب ُأَفكِّ

ُن َعَظَمَة اهللِ َتعالى فيها. يِّ ا، ُثمَّ ُأَب ًب ْي َأْتلو سوَرَة اإْلْخالِص َغ

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

رُ: َهْل هِذِه اأْلَْسماُء َفَقْط َتُدلُّ َعلى َعَظَمِة اهللِ َتعالى؟  ُأَفكِّ

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

1

3

2

ًل َمْعنى اْسِم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم(َأوَّ

َن َثالَثًة ِمْن أَْسماِء اهللِ اْلُحْسنى َتُدلُّ َعلى َعَظَمتِهِ: َكوِّ َة أِلُ َي ُب اْلُحروَف اآْلتِ ُأَرتِّ

 أ .                                          

ب.

ج.

ا

َع

َب

َخ

ل

ص

ْل          

ا          

ُر          

ا

ْل

ا

ُق

ُم

ي

ِل

ي

ْل

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

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

...........................
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اهلُل َتعالى َعظيٌم ال ُيْشبُِهُه َأَحٌد ِمَن اْلَخْلِق في َعَظَمتِِه. قاَل َتعالى: ﴿                                                 ﴾ 
ُه ُسْبحاَنُه: ]الّشورى:11[، َوِمْن َمظاِهِر َعَظَمتِِه َأنَّ

ماِء. ْرِض َوال في السَّ   أ . َعظيٌم في ُقْدَرتِِه؛ َفال ُيْعِجُزُه َشْيٌء في اأْلَ
َدٍة َتُدلُّ َعلى َعَظَمتِِه ُسْبحاَنُه. ب. َعظيٌم في َخْلِقِه؛ َفاْلَكْوُن اْلواِسُع بِما فيِه ِمْن َمْخلوقاٍت ُمَتَعدِّ

ِمْن َمظاِهِر َعَظَمِة اهللِ َتعالىثانًِيا

ُل َأْسَتْخِرُج َوَأَتَأمَّ

ـُدلُّ َعلى َعَظَمِة  َأْسَتْخرُِج ِمْن قولِِه َتعالى: ﴿                                         ﴾ ]اأْلَنْعاُم:101[ َمْظَهًرا َي
اهللِ َتعالى.

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

ا َعَظَمَة اهللِ َتعالى في َخْلِقهِ:  َة، َوأَِصُف َشَفوِيًّ َي َوَر اآْلتِ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

1

2

إِليماني بِاْسِم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم( َثَمراٌت َعديَدٌة، ِمْنها: 

َثَمراُت اْليماِن  بِاْسِم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم(  ثالًِثا

ْكُر الّدائُِم هللِ  أ . الذِّ
ُسْبحاَنُه َوَتعالى.

ب . اْلِحْرُص َعلى ِفْعِل 
الّطاعاِت َوَتْرِك 

اْلَمعاصي.
َمْأنيَنِة. عوُر بِالطُّ ج . الشُّ
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ُم ِكتابي اْلُقْرآَن اْلَكريَم. ِمْن َتْعظيِم اهللِ َتعالى َتْعظيُم اْلُقْرآِن اْلَكريِم، ُأَبيُِّن َكْيَف ُأَعظِّ

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

ُد فيِه اْسَم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم(.  الِة، ُأَردِّ ُر ُرْكًنا ِمْن َأْركاِن الصَّ َأَتَذكَّ

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

ُر  ُأَبيُِّن  َوَأَتَذكَّ

1

2

ًة بِِه ال  ِمْن َعَظَمـِة اهللِ َتعالى َأْن َجَعَل لُِكلِّ إِْنسـاٍن َبَصماِت َأصابَِع خاصَّ

َتَتطاَبُق فيما َبْيَنها، َوال َتَتشـاَبُه َمَع َغْيِرِه. قاَل َتعالى: ﴿                                                                                                                  

ُة اْلَحديَثُة؛ لِذا  راساُت اْلِعْلِميَّ اَمُة: 4[. َوهذا ما َأْثَبَتْتُه الدِّ َي                      ﴾ ]اْلِق

ِة َأيِّ َشْخٍص. ِف َعلى ُهِويَّ َعرُّ َتمَّ اْستِْعماُلها في التَّ

َأْسَتزيُد

ُأْسَرتي،  ْفراِد  أِلَ َأْجَمـُع َبَصماٍت  ُثمَّ  َوَأْلواًنا سائَِلًة،  َوَرَقـًة  ُأْحِضُر     

َوَأْكَتِشُف ما َيُدلُّ َعلى َعَظَمِة اهللِ َتعالى.

َمَع اْلُفنوِنَأْربُِط

ْمِز.  ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعْن َعَظَمِة اهللِ َتعالى بَِوساَطِة الرَّ  -
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ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى )اْلَعظيُم(

َأْسمو بِِقَيمي

ُم اهلَل َتعالى بِِفْعِل ما َأَمَرنا بِِه، َوااْلْبتِعاِد َعّما َنهانا َعْنُه. ُأَعظِّ
......................................................................
...................................................................... 

َمْعناُه:

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

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

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

ِمْن َثَمراِت اإْليماِن بِاْسِم 

اهللِ َتعالى اْلَعظيِم:

 أ . ....................

ب. ...................

ج . ...................

ِمْن َمظاِهِر َعَظَمِة اهللِ 

َتعالى:

 أ . ....................

ب. ...................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

1

2

3
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ُد َمْظَهَرْيِن ِمْن َمظاِهِر َعَظَمِة اهللِ َتعالى. ُأَعدِّ

  أ  . .....................................................................................

ب.  ....................................................................................

ُم اهلَل َتعالى في ُكلِّ َمْوِقٍف ِمَن اْلَمواِقِف اآْلتَِيِة: ُأَبيُِّن  َكْيَف ُأَعظِّ

ْلفاَز. ................................. ُن لَِصالِة اْلَمْغِرِب َوَأنا ُأشاِهُد التِّ   أ  .  نادى اْلُمَؤذِّ

 ب.  شاَهْدُت ُزهوًرا َجميَلًة في اْلَحديَقِة. .............................................

 ج .  َجَلْسُت لَِتناُوِل َطعاِم اْلَغداِء َمَع ُأْسَرتي. ..........................................

حيَحـِة، َوإِشـاَرَة  )       ( َأمـاَم اْلِعبـاَرِة اْلَخَطـأِ فيمـا  َأَضـُع إِشـاَرة  )       ( َأمـاَم اْلِعبـاَرِة الصَّ

: تي َيْأ

  أ  .  )           ( ُكلُّ َشْيٍء في اْلَكْوِن َيُدلُّ َعلى َعَظَمِة اهللِ َتعالى.                                        

 ب.  )            ( َمْهما كاَن اإْلِْنساُن َعظيًما في َأْفعالِِه فَلْن َيِصَل إِلى َعَظَمِة اهللِ َتعالى.      

ُم اْلُقْرآَن اْلَكريَم َتْعظيًما هللِ َتعالى.  ج .  )           ( ُنَعظِّ

 د   .  )           ( َتْظَهُر َعَظَمُة اهللِ َتعالى في َبْعِض َمْخلوقاتِِه. 

1

3

2

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُتُ التَّ

ُأَبيُِّن َمعنى اْسِم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم(. 1

ُد َبْعَض َمظاِهِر َعَظَمِة اهللِ َتعالى. ُأَعدِّ 2

َأْسَتْنتُِج آثاَر اإْليماِن بِاْسِم اهللِ َتعالى )اْلَعظيِم(. 3

َأْخَتِبُ َمْعلومايت

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُر َقْوَل اهللِ َتعالى: ﴿                                                                                                                   َأَتَدبَّ

ْحُل: 9٨[، ُثمَّ َأْسـَتْخرُِج َأَدًبا ِمْن                                       ﴾ ]النَّ

الَوِة.  التِّ آداِب 
......................................................

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَةَ ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

  : مانٌِع.

مـاواِت.          : السَّ

   : َتْصَعـُد. 

. ُدنا ِجْبريُل      : َسيِّ

       : َيْوِم اْلِقياَمةِ.

    : َكاْلَمْعِدِن اْلُمذاِب.

  :    : َكالّصوِف اْلَمْنفوِش.

     : َصديٌق.

 

سوَرُة اْلَمعاِرِج
اْلياُت اْلَكريَمُةُ )10-1(

ْرُس الدَّ
)3(

َأْتلو
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ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

اْلَكريَمَة )10-1(  اآْليـاِت  َأْتلـو  َمَع َمْجموَعتي  بِالتَّعـاُوِن 
َتْقـويَم  ِمْنُهْم  َوَأْطُلُب  َسليَمًة،  تاِلَوًة  اْلَمعاِرِج  سـوَرِة  ِمْن 

تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

إَِضاَءٌة

سوَرُة اْلَمعاِرِج

ٌة، آياُتها  يَّ سوَرٌة َمكِّ
.)44(

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-10( ِمْن سوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة.

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب.
َأْحِرُص َعلى ااْلْستِعاَذِة َقْبَل اْلَبْدِء بتاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ْكـِل اْلُمجاِوِر، َوُأعيُد َتْرتيَب  َأْنُظُر إِلى الشَّ  -

َجَرِة،  اْلُحروِف اْلَمْوجوَدِة َعلى الشَّ

َف  َتَعرَّ َوَأَضُعها في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب؛ أِلَ

ْكِن الّثالِِث ِمْن َأْركاِن اإْليماِن. َعلى الرُّ

ِة. ـِ .................... اإْلَِلِهيَّ اإْليماُن ب  -

ُة َس ي ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

َأْستنرُي

َتعالى،  ِعبـاَدِة اهللِ  إِلى  الّناِس  ـِة  لِِهداَي الرُُّسـِل   َة َعلى  يَّ اإْلَِلِه اْلُكُتَب  َتعالى  اهلُل  َأْنَزَل 

يا  ْن عـاَدِة َلُهْم في الدُّ ِر َوالسَّ َوإِرْشـاِدِهْم إِلى َطريِق اْلَحقِّ َواأْلَْخـالِق اْلَكريَمةِ، َوَتْحقيِق اْلَخْي
َواآْلِخَرةِ.             

ِة اْليماُن بِاْلُكُتِب اْلَِلِهيَّ ْرُس الدَّ
)4(

اهلُل  َأْنَزَلهـا  ُكُتـٌب  ِهـَي  ـُة  يَّ اإْلَِلِه اْلُكُتـُب 

، َواإْليماُن بِهـا رُْكٌن  َتعالـى َعلـى ُرُسـِلِه 
ِمْن َأْركاِن اإْليماِن. 

با

ك
ت

ل
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ًل ُةَأوَّ اْلُكُتُب اْلَِلِيَّ

، ِمْنها:   تي َأْنَزَلها اهلُل َتعالى َعلى ُرُسِلِه  ِة الَّ يَّ    َذَكَر اْلُقرْآُن اْلَكريُم َعَدًدا ِمَن اْلُكُتِب اإْلَِلِه
ْوراُة ، َوالزَّبورُ، َواإْلِْنجيُل، َواْلُقرْآُن اْلَكريُم. ، َوالتَّ ِدنا إِْبراهيَم  ُصُحُف َسيِّ

سوِل  َواْلِكتاِب الَّذي ُأْنِزَل  ْربَِط َبْيَن اْسِم الرَّ َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن ُكلِّ َشْكَلْيِن ُمَتماثَِلْيِن؛ ِلَ
َعَلْيِه:    

ِة ُنزولِها: َة َحْسَب َأْسَبِقيَّ َرتَِّب اْلُكُتَب اإْلَِلِهيَّ ْلِسَلَة اآْلتَِيَة؛ ِلُ ُأْكِمُل السِّ

ُب أَِصُل َوُأرَتِّ

1

2

اْلُقْرآُن ِكتايب    ثانًِيا

ًة أُخـرى َعلى  يَّ ا إَِلِه ًب ـَزَل ُكُت ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْن ِدنا ُمَحمَّ رْآَن اْلَكريَم َعلى َسيِّ ـُ َأْنَزَل اهلُل َتعالى اْلق

 ، ِة َأْنَزَلها اهلُل َعزَّ َوّجلَّ يَّ ، َوَيِجُب َعلى اْلُمْسِلِم أَْن ُيْؤِمَن بَِأنَّ َجميَع اْلُكُتِب اإْلَِلِه ُرُسِلِه 

ْبديِل، قاَل َتعالى: ﴿ ْغييِر َوالتَّ َز اْلُقرْآُن اْلَكريُم بَِأنَّ اهلَل َتعالى َحِفَظُه ِمَن التَّ يَّ َوَقْد َتَم
ةِ،  يَّ َغِة اْلَعرَبِ ةِ، َوَأْنَزَلُه بِاللُّ يَّ                                                  ﴾ ]اْلِحْجرُ:9[، َوَجَعَلُه آِخَر اْلُكُتِب اإْلَِلِه

َوَجَعَلُه ِكتاَب ِهداَيٍة لِلّناِس أَْجَمعيَن.

ُحُف الصُّ

داُوُد  

ْوراُة التَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

اْلُقرْآُن 
اْلَكريُم

إِْبراهيُم موسى 

أ. صُحُف 
هـ. ..........د. ..........ب. .........إِْبراهيَم   بوِر ج. الزَّ

عيسى  

اإْلِْنجيُلالزَّبوُر
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ُر َأْكَتِشُف َوُأَفكِّ

1

2

ُه:  ةِ، ُثمَّ ُأَصّوُب َي َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ في اْلِعباَرِة اآْلتِ
ِة إِلى َتوْحيِد اهللِ َتعالى َوِعباَدتِهِ. يَّ َدَعْت َبْعُض اْلُكُتِب اإْلَِلِه

...............................................................................................................
ْبديِل. ْغييِر َوالتَّ ُر في َسَبِب ِحْفِظ اهللِ َتعالى لِْلُقرْآِن اْلَكريِم ِمَن التَّ ُأَفكِّ

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

ُعنَِي اْلُمْسِلموَن َعلى َمرِّ اْلُعصوِر بِاْلُقْرآِن اْلَكريِم ِعناَيًة َكبيَرًة، َوِمْن َمظاِهِر 
ِعناَيتِِهْم بِِه َأنَُّهْم قاموا بَِتْرَجَمِة َمعاني اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَتْفسيِرِه إِلى ُلغاٍت 

ِة.  َغِة اْلَعَربِيَّ َكثيَرٍة؛ لَِتْسهيِل َفْهِمِه َعلى الّناِطقيَن بَِغْيِر اللُّ
َأْذُكُر َأْمًرا آَخَر َيُدلُّ َعلى اْهتِماِم اْلُمْسِلميَن بِاْلُقْرآِن اْلَكريِم في َعْصِرنا اْلَحديِث.       -

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

َأْقَتِرُح ُطُرًقا ُأْخرى لِِحْفِظ اْلُقْرآِن اْلَكريِم.  -
..................................................................................................  

ْمِز. َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي َوُأشاِرُك َزَكِرّيا في ُمساَبَقِة )َهْل َتْعَلُم( بَِوساَطِة الرَّ  -

َأْسَتزيُد

قاَم  َأْن  إِلى  ْنقيِط،  التَّ ِمَن  َقديًما خالَِيًة  ِة  اْلَعَربِيَّ َغِة  اللُّ     كاَنْت ُحروُف 
َوَتْشكيِلها؛  َتْنقيِطها  َطريِق  َعْن  ِة  اْلَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ُحروِف  بَِضْبِط  اْلُعَلماُء 

لَِتْسُهَل ِقراَءُتها. 
ِة دوَن َتْنقيٍط؟  َغِة اْلَعَربِيَّ - ُأْبدي رَْأيي: ماذا َلْو َبِقَيْت ُحروُف اللُّ

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

َمَع ِةَأْربُِط َغِة اْلَعَربِيَّ اللُّ
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ِة يَّ اْليماُن بِاْلُكُتِب اْلَِلِه

ُحُف  ُأْنِزَلِت الصُّ

ِدنا  َعىل َسيِّ

 ...........

ُأْنزَِل الزَّبوُر 

ِدنا  َعلى َسيِّ

     ..........

ُأْنزَِل 

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

ِدنا  َعلى َسيِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُمَحمَّ

ُأْنزَِلْت 

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

ِدنا  َعلى َسيِّ

موسى

ُأْنزَِل

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

ِدنا  َعلى َسيِّ

عيسى   

َأْسمو بِِقَيمي

َة َجميَعها ِمْن ِعْنِد اهللِ َتعالى. ُأْؤِمُن بَِأنَّ اْلُكُتَب اإْلَِلِهيَّ
......................................................................
......................................................................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

1

2

3
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ِة. َأْسَتْنتُِج ِحْكَمَتْيِن ِمْن إِْنزاِل اْلُكُتِب اإْلَِلِهيَّ
 ................................... . . ...................................        ب    أ  

َأْذُكُر َمْظَهًرا واِحًدا ِمْن َمظاِهِر ِعناَيِة اْلُمْسِلميَن بِاْلُقْرآِن اْلَكريِم.
  ..................................................................................

ُأَبيُِّن َسَبَب ِقياِم اْلُعَلماِء بَِضْبِط ُحروِف اْلُقْرآِن اْلَكريِم َعْن َطريِق َتْشكيِلها َوَتْنقيِطها.
................................................................................

حيَحِة فيما َيْأتي: َأَضُع  دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ
ِة َوآِخُرها: 1( خاَتُم اْلُكُتِب اإْلَِلِهيَّ

ْوراُة                            ج. اْلُقْرآُن اْلَكريُم.            أ. اإْلِْنجيُل                              ب. التَّ
ِدنا: ْوراُة َعلى َسيِّ 2( ُأْنِزَلِت التَّ

        أ. موسى                          ب. إِْيراهيَم                     ج. داُوَد  
3( اْلِكتاُب الَّذي ُأْنِزَل َعلى َسيِِّدنا عيسى  :

بوُر                            ج. اإْلِْنجيُل.  ْوراُة                                ب. الزَّ         أ. التَّ
ِة:  4( ُحْكُم اإْليماِن  بِاْلُكُتِب اإْلَِلِهيَّ

ٌة.           أ. َحراٌم                                  ب. واِجٌب                            ج. ُسنَّ

1

2

3

4

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

ِة. َأْسَتْنتُِج اْلِحْكَمَة ِمْن إِْنزاِل اْلُكُتِب اإْلَِلِهيَّ 1

ْنبِياِء. ِة َوَعلى َمْن ُأْنِزَلْت ِمَن اأْلَ ُد َأْسماَء اْلُكُتِب اإْلَِلِهيَّ ُأَعدِّ 2

ُف َعلى َبْعِض ميزاِت اْلُقْرآِن اْلَكريِم. َأَتَعرَّ 3

َأْخَتِبُ َمْعلومايت

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُة َس ي ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ريَف اْلتَِي، ُثمَّ ُأجيُب َعّما َيليِه: َبِويَّ الشَّ َأْقَرُأ اْلَحديَث النَّ
قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َخْيُر نِساِء اْلعاَلميَن: َمْرَيُم بِْنُت ِعْمراَن، َوَخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، َوفاِطَمُة 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وآسيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن( ] َرواُه اْبُن ِحّباَن[. بِْنُت ُمَحمَّ
َدُة ........................................................ . يِّ ُأمُّ َنبِيِّ اهللِ عيسى  السَّ

َدُة ............................................ . يِّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن النِّساِء السَّ ُل َمْن آَمَن بِالنَّ َأوَّ
َدُة ...................................... . يِّ ْهراِء السَّ َبْت بِالزَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُلقِّ َأْصَغُر َبناِت النَّ
َدُة ..................................................... . يِّ َيُة َسيِِّدنا موسى  السَّ ُمَربِّ

َأْسَتنرُي

َدِة آِسيا َزْوَجِة ِفرَْعْوَن. يِّ ِة السَّ ثاِن َعْن ِقصَّ َجَلَسِت اأْلُمُّ َواْبَنُتها َتَتَحدَّ
َدُة  يِّ ِدنا موسى  ، َفْهْل َتْذُكريَن ما َفَعَلْتُه السَّ ِة أُمِّ َسيِّ ْثُتِك يا اْبَنتي َعْن ِقصَّ ـْد َحدَّ اْلُمُّ: ُكْنُت َق

؟ ْفَل الرَِّضيَع موسى  آِسيا َزْوَجُة ِفرَْعْوَن ِعْنَدما رَأَِت الطِّ

َدِة آِسيا  يِّ ُة السَّ ِقصَّ ْرُس الدَّ
)5(

َمِلِك ِمْصرَ،  ـْوَن  ِفرَْع َزْوَجُة  آِسيا  ـَدُة  يِّ السَّ
َدنا موسى  ِطْفاًل َصغيًرا في  اْحَتَضَنْت َسيِّ
ـْت بَِدْعـَوتِهِ، َوَصَبرَْت  ـمَّ آَمْن ـْوَن ، ُث َقْصِر ِفرَْع

هِ. َعلى أَذى ِفرَْعْوَن َوَتْعذيبِ

1

2

3

4
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َبْت ِمْن ِفرَْعْوَن أاَّل َيْقُتَلُه. ْتُه َكثيًرا، َوَطَل بَّ لى: َنَعْم يا ُأّمي، َلَقْد أََح ْي َل
عيِم في َقْصِر َزْوِجها ِفرَْعْوَن،  َدُة آِسيا َحياَة الّراَحِة َوالنَّ يِّ اْلُمُّ: أَْحَسْنِت يا اْبَنتي، َفَقْد عاَشِت السَّ
بِيِّ اهللِ  ا في َنجاِة َن ًب ْفِل الرَّضيِع. َفكاَنْت َسَب َواْسَتطاَعْت أَْن ُتْقنَِع َزْوَجها ِفرَْعْوَن بَِعَدِم َقْتِل الطِّ

ِدنا موسى  ِمَن اْلَقْتِل بَِأْمِر اهللِ َتعالى. َتعالى َسيِّ

ُدنا موسى  في َقْصِر ِفرَْعْوَن؟ لى: َوَهْل عاَش َسيِّ ْي َل
، َورِعـاَيتِِه َحّتى َكُبرَ، َوِعْنَدما  ِدنا موسى  ِة َسيِّ َي رْبِ َدُة آِسيا بَِت يِّ اْلُمُّ: َنَعْم يا اْبَنتي، قاَمِت السَّ
َقْت  َوَصدَّ َتعالى،  بِاهللِ  آَمَنْت  إِْسرائيَل،  َبني  إِلى  رَسواًل  َدنا موسى   َسيِّ َتعالى  اهلُل  َأرَْسـَل 

. ِدنا موسى  بَِدْعَوِة َسيِّ

ُرَوَأْسَتْخِرُج  َأَتَدبَّ

قـاَل َتعالى: ﴿
                                                                 ﴾ ]الَقَصُص:9[.                       )                 : أَْي ُسروُرها َوُسكوُنها(

َدُة آِسيا إِلِْقناِع َزْوِجها ِفرَْعْوَن َبْعَدِم  يِّ َمْتها السَّ تي َقدَّ َأْسَتْخرُِج ِمَن اآْلَيِة اْلَكريَمِة اأْلَْسباَب الَّ
ِدنا موسى  ِعْنَدما كاَن ِطْفاًل رَِضيًعا؟ َقْتِل َسيِّ

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

ُل َوُأَبْرِهُن َأَتَأمَّ

ةِ: َي فاِت اآْلتِ ْرِهُن َعلى اتِّصاِفها بُِكلٍّ ِمَن الصِّ َدِة آِسيا، ُأَب يِّ ِة السَّ ِمْن ِخالِل َتَعرُّفي َعلى َشْخِصيَّ
الرَّْحَمُة َواْلَعْطُف: ......................................................................................
ِة : ........................................................................................ ْخِصيَّ ُة الشَّ ُقوَّ

1

1

2

2



28

لى: َوماذا َفَعَل ِفرَْعْوُن ِعْنَدما َعِلَم بِإيماِن َزْوَجتِهِ؟ ْي َل

َبها أََشدَّ اْلَعذاِب، َوأََمرَها أَْن َترِْجَع  ا َشديًدا، َوَعذَّ اْلُمُّ: َلّما َعِلَم ِفرَْعْوُن بِإيمانِها َغِضَب َغَضًب

َعْن إيمانِها. 

لى: َوَهِل اْسَتجاَبْت َلُه يا ُأّمي؟  ْي َل

َبْت ِمَن اهللِ َتعالى   َتْت َعلى إيمانِها، َوَطَل َب َلِت اأْلَذى، َوَث اْلُمُّ: َكاّل يا اْبَنتي، َبْل َصَبرَْت، َوَتَحمَّ

ةِ.  ًتا في اْلَجنَّ ْي الِميَن، َوأَْن َيْجَعَل َلها َب َيها ِمْن ِفرَْعْوَن َوأَْعمالِِه اْلفاِسَدِة َوأَْعوانِِه الظَّ أَْن ُيَنجِّ

قـاَل َتعالى: ﴿

ْحريُم:11[.                                                                                                                                         ﴾ ]التَّ

َي بِها:.............................. َدِة آِسيا، َوُأريُد التََّحلِّ يِّ - َأْكَثُر ِصَفٍة َأْعَجَبْتني ِمْن ِصفاِت السَّ

َبُب: ..................................................................................................     السَّ

ُر ُأَفكِّ

َأْسَتزيُد

يِّـَدُة َخديَجُة بِْنُت  ْعـَوِة إِلى اهللِ تعالى َوَنْشِر اإِلِْسـالِم، َفَقـْد كاَنِت السَّ لِْلَمْرَأِة َدْوٌر َكبيٌر في الدَّ
َل  ُة ُأمُّ َعّماِر ْبِن ياِسٍرٍ  َأوَّ َدُة ُسَميَّ يِّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَصَرُه. َوكـاَنِت السَّ َل َمْن آَمَن بِالنَّ ُخَوْيِلٍد  َأوَّ

َشهيَدٍة في اإْلِْسالِم.
. - َأْذُكُر اْسَم اْمَرَأٍة كاَن َلها َدْوٌر ُمِهمٌّ في الّتاريِخ اإْلِْسالِميِّ

...............................................................................................................
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َدُة آِسيا، َوُتَعدُّ  يِّ ِة إِْفريِقيا، َوِهَي اْلَمكاُن الَّذي عاَشْت فيِه السَّ ِة في قارَّ َتَقُع َدْوَلُة ِمْصَر اْلَعَربِيَّ
ْنهاِر  ّكاِن، َوفيها َنْهُر الّنيِل َوُهَو ِمْن َأْطَوِل اأْلَ ْكَبَر ِمْن َحْيُث َعَدُد السُّ َة اأْلَ ْوَلَة اْلَعَربِيَّ ِمْصُر الدَّ

في اْلعاَلِم.

َأْسمو بِِقَيمي

َدِة آِسيا في َثباتِها َعلى إيمانِها. يِّ َأْقَتدي بِالسَّ
......................................................................
......................................................................

 : َدْوُرها في ِرعاَيِة َسيِِّدنا موسى
................................................

 : َمْوِقُفها ِمْن َدْعَوِة َسيِِّدنا موسى 
................................................

َمْوِقُفها ِمْن َأذى ِفْرَعْوَن: 
................................................

ُة ِقصَّ
َدِة آِسيا  يِّ  السَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َمَع َأْربُِط
ْربَِيِة  التَّ

ِة ِة َواْلَوَطنِيَّ اْلْجتِماِعيَّ

1

2

3



30

َدُة آِسيا َسَبًبا في َنجاِة َسيِِّدنا موسى  ِمَن اْلَقْتِل.  يِّ ُح َكْيَف كاَنِت السَّ ُأَوضِّ

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

َدِة آِسيا. يِّ ُأَبيُِّن َمْوِقَف ِفْرَعْوَن ِعْنَدما َعِلَم بِإيماِن َزْوَجتِِه السَّ

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

ِحيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرِة )       (، َواْلِعباَرَة اْلَخَطَأ بَِوْضِع إَِشاَرِة )       ( فيَما  ُز اْلِعباَرَة الصَّ ُأَميِّ

َيْأتِي:

    . َدُة آِسيا َزْوَجُة ِفْرَعْوَن بَِدْعَوِة َسيِِّدنا موسى  يِّ   أ  . )           ( آَمَنِت السَّ

َدها ِفْرَعْوُن بِاْلَعذاِب.  َدُة آِسيا َعْن إيمانِها ِعْنَدما َهدَّ يِّ ب. )           ( َتراَجَعِت السَّ

َدُة آِسيا بِِرعاَيِة َسيِِّدنا موسى  َوَتْربَِيتِِه ِعْنَدما  يِّ َلِت السَّ ج . )           ( َتَكفَّ

                      كاَن ِطْفاًل َصغيًرا.

َدِة آِسيا. يِّ ِة السَّ َأْسَتْنتُِج َدْرًسا ُمْسَتفاًدا ِمْن ِقصَّ

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

4

3

1

2

َدِة آِسيا َزْوَجِة ِفْرَعْوَن. يِّ َة السَّ َأْسُرُد ِقصَّ
باَتها َعلى اإْليماِن. َدِة آِسيا َوَث يِّ َر السَّ ُن َصْب يِّ ُأَب

َدِة آِسيا. يِّ ِة السَّ روَس َواْلِعَبَر اْلُمْسَتفاَدَة ِمْن ِقصَّ َأْسَتْنتُِج الدُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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سوَرُة اْلَمعاِرِج  
اآْلياُت اْلَكريَمُة )11-1٨(

ْرُس الدَّ
)6(

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ــالَوِة   ــَد تِ ــتِعاَذِة، ِعْن ــَد ااْلْس ــا َبْع ــي َنقوُله ت ــاَرِة الَّ ــَز اْلِعب ــُل َرْم ُأَظلِّ
ــِم:  ــْرآِن اْلَكري اْلُق

  أ  . اْلَحْمُد هللِ َربِّ اْلعاَلميَن.       
حيِم.     ْحَمِن الرَّ ب. ِبْسِم اهللِ الرَّ

ج . َأْسَتْغِفُر اهلَل اْلَعظيَم.

َأْتلو

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَةَ ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

ُمُهْم لِْلَعذاِب َبَداًل َعْنُه.           : ُيَقدِّ

                : َزْوَجتِهِ.

            : َعشيرَتِهِ.

ُه.        : َتُضمُّ

ُم.       : َجَهنَّ

َدِن. َب           : ِجْلُد الرَّأِْس، َوأَْطراُف اْل

       : أَْعرََض.

           : َجَمَع اْلماَل َوَلْم ُيْنِفْق ِمْنُه في  

             َسبيِل اهللِ.
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ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلو اآْليـاِت اْلَكريَمَة )11-1٨( ِمْن سـوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة، 
َوَأْطُلُب ِمْنُهْم َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )11-1٨( ِمْن سوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة.

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب.
َأْحِرُص َعلى ااْلْستِعاَذِة َواْلَبْسَمَلِة َقْبَل اْلَبْدِء بِتاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأباِدُر في َعَمِل اْلَخْيِر 

ّديُق ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َسيِّ
2 َلِد: َب سوَرُة اْل

 اْلياُت اْلَكريَمُة )20-11( 

1

4

ريُف: اْلَحديُث الشَّ
»َتهادوا  َتحاّبوا«

3

سوَرُة اْلَمعاِرِج:
اْلياُت اْلَكريَمُةُ )28-19(

5

سوَرُة اْلَمعاِرِج:
اْلياُت اْلَكريَمُة )35-29(

ُدروُس اْلَوْحَدِة الّثانَِيِة

ُ
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َلِد َب سوَرُة اْل
اْلياُت اْلَكريَمُة ِمْن )20-11(

ْرُس الدَّ
)1(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

َوَر اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب َعّما َيليها: ُل الصُّ َأَتَأمَّ

اْلَعَمُل الّصالُِح

ُمساَعَدُة اْلَخريَن

اْليماُن

َتعالى  بِاهللِ  اإْليمـاَن  أَنَّ  اْلَكريُم  اْلُقرْآُن  ُن  يِّ َب ُي

واصـي  َوالتَّ الّصالَِحـِة  بِاأْلَْعمـاِل  اْلِقيـاِم  ـَع  َم

ةِ، َوأَنَّ  ِر َورَْحَمِة الّناِس َسَبٌب لِْلَفْوِز بِاْلَجنَّ ْب بِالصَّ

َر بِاهللِ َتعالى َسَبٌب لُِدخوِل الّنارِ. اْلُكْف

1

2

3

َوِر. َأِصُف ما ُأشاِهُدُه في هِذِه الصُّ
َعالَم َيَتناَفُس اْلُمشاِركوَن في هِذِه اْلُمساَبقاِت؟ ........................................
ْنيا لِْلَفْوِز بِِرضا اهللِ َتعالى؟ .............................. َعالَم َيَتناَفُس َأْهُل اْلَخْيِر في الدُّ
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اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب ُسوَرُة اْلَبَلِد )20-11(

                 : َهاّل َتجاَوزَ.
ْعَب. ريَق الصَّ             : الطَّ

ٍد. ْب               : َتْحريُر َع
            : َمجاَعٍة َشديَدةٍ.

         : َمْن ماَت والُِدُه َوُهَو َصغيٌر.
               : ِمَن اأْلَقارِِب.

ًئا.               : ُمْعَدًما ال َيْمِلُك َشْي
ةِ.                      : أَْهُل اْلَجنَّ

                             : أَْهُل اَلّنارِ.
            : ُمْغَلَقٌة بِإِْحكاٍم.

َأْستنرُي

اآْلَيتاِن اْلَكريَمتاِن )20-19(
َأْصحاُب اْلَمْشَأَمِة.

اآْلياُت اْلَكريَمُة )11-1٨( 
َأْصحاُب اْلَمْيَمَنِة.

ئيَسُة لِْلياِت اْلَكريَمِة اْلَمْوضوعاُت الرَّ

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ
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ًل َأْصحاُب اْلَمْيَمَنِةَأوَّ

جاِة في اآْلِخَرِة ُهَو اْلِقياُم بِأَْعماِل  ِة َوالنَّ ـْوِز بِاْلَجنَّ ريَق لِْلَف َدِت اآْلياُت اْلَكريَمـُة أَنَّ الطَّ َأكَّ
اْلَخْيرِ، َوِمْن هِذِه اأْلَْعماِل:

ـَق  ـهِ، َوأَْعَت ّديُق  ِعْنَدما َأْنَفَق ِمْن مالِ ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ ِد؛ َكمـا َفَعـَل َسيِّ ي ب ُر اْلَع َتْحري  أ  . 
. حابِيَّ بِالَل ْبَن رَباٍح  الصَّ

عـاِم لِْلَيْتاِم  َدُة الّناِس؛ َكَتْقديـِم الطَّ ـ ُمساَع ب. 
َواْلَمساكيِن.

ِر اإْلِْنسـاِن  رِ؛ َوَيكـوُن بَِصْب ْب واصـي بِالصَّ التَّ ج . 
رِ. ْب َرُه لِلصَّ ْي َعلى َمصاِعِب اْلَحياةِ، َوَدْعَوتِِه َغ

الّناِس  بَِدْعَوِة  َوَيكوُن  بِاْلَمرَْحَمةِ؛  واصي  التَّ د  . 
ـِع  ْف عـاُوِن َمَعُهـْم لَِتْقديـِم اَلنَّ ـرِ، َوالتَّ لِْلَخْي

لِْلَخريَن َوالرَّأَْفِة بِحالِِهْم. 

ُم َأَتَعلَّ

ُر َوُأِجيُب ُأَفكِّ

ما اْلَمْقصوُد بَِتْحريِر اْلَعبيِد؟
.....................................................................................  

ْيتاَم َواْلُفَقَراَء َواْلَمساكيَن؟ َأْقَتِرُح: َكْيَف ُيْمِكُن  َأْن ُأساِعَد اأْلَ
.....................................................................................   

1

2

َدَقُة َعلى اأْلَْيتاِم َأِو اْلُمْحتاجيَن  الصَّ
ها  أِلَنَّ أَْجًرا؛  أَْعَظُم  اأْلَقـارِِب  ـَن  ِم
ُهمـا:  ْيِن  ِعبـاَدَت َن  ْي َب َتْجـَمـُع 

َدَقُة َوِصَلُة الرَِّحِم. الصَّ
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حيَح، فيما  َوِر الَّتي ُتناِسُب َمَعْناها الصَّ َنٍة َبْيَن َنصِّ اآْلَيِة اْلَكريَمِة َوالصُّ َأِصُل بُِخطوٍط ُمَلوَّ
َيْأتي:

ا. ُر َعْنُه َشَفِويًّ َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ الّظاِهَر في الّصوَرِة اآْلتَِيِة، َوُأَعبِّ

3

4
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ُن ُأقاِرُن َوُأَدوِّ

َفُة َواْلَجزاُء، َحْسَب اْلَجْدَوِل اآْلتي:   َن اْلُمْؤِمنيَن َواْلكاِفريَن ِمْن َحْيُث الصِّ ْي ُأقارُِن َب

     َيَتناَفُس َأْبناُء َوَطني في اْلُمبـاَدَرِة لَِعَمِل اْلَخْيرِ، َوُمساَعَدِة اْلُمْحتاجيَن، َوُهناَك اْلَكثيُر ِمَن 

ُة  كاِة َوَتِكيَّ ْوِر، َوِمْن هِذِه اْلُمباَدراِت: )ُصْندوُق الزَّ ساِت الَّتي َتقوُم بِهذا الدَّ اْلُمباَدراِت َواْلُمَؤسَّ

ساِت.  (؛ َوَغْيُرها ِمَن اْلُمَؤسَّ ُأمِّ َعِليٍّ

ساِت،  َمتي: َأَتَعرَُّف َعلى َبراِمِج إِْحدى هِذِه اْلُمَؤسَّ مي/ ُمَعلِّ عاُوِن َمَع ُمَعلِّ بِالتَّ  -

بَِوساَطِة الرَّْمزِ.

ساِت؛ لَِتْقديِم اْلُمساَعَدِة لِْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن. ُأشارُِك ُأْسرَتي في َدْعِم إِْحدى هِذِه اْلُمَؤسَّ  -

ْمِز.  َدَقِة بَِوساَطِة الرَّ ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعِن الصَّ  -

َأْسَتِزيُد

َأْصحاُب اْلَمْشَأَمِةثانًِيا

َنْت أَنَّ  يَّ ذيَن َأْنَكروا آياِت اهللِ َتعالى، َوَكفـروا بِِها، َوَب ياِن َمصيِر الَّ َب ُختَِمِت اآْلياُت اْلَكريَمُة بِ

ْسَتطيعوَن اْلُخروَج ِمْنها. َمصيرَُهُم اَلّنارُ، َفال َي

روَناْلُمْؤِمنوَن اْلكاِف

ِصَفٌة ِمْن  ِصفاتِِهْم:  

َجزاُء ُكلٍّ ِمْنُهْم:
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َنَتْيِن فيما َيْأتي: ُق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكِلَمَتْيِن اْلُمَلوَّ ُأَفرِّ
قاَل َتعالى: ﴿                                ﴾: .............................................................
ةِ: ............................................................... َب ساَفرَْت ُأْسَرُة مازٍِن إِلى اْلَعَق

َمَع ِةَأْربُِط َغِة اْلَعَربِيَّ اللُّ

سوَرُة اْلَبَلِد، اْلياُت اْلَكريَمُة )20-11( 

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )11-1٨( َعْن: ............................ َتَحدَّ

َوِمْن أَْعمالِِهْم: .............................................................

ثِت اآْلَيتاِن اْلَكريَمتاِن )19-20( َعْن: ............................ َتَحدَّ
...............................................................................

َأْسمو بِِقَيمي

ُأشاِرُك َمَع ُأْسَرتي في ُمساَعَدِة  اأْلَْيتاِم َواْلَمساكيِن.
......................................................................
......................................................................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

1

2

3

1

2
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َأْقَتِرُح ُعْنواًنا ُمناِسًبا لَِمْوضوعاِت اآْلياِت اْلَكريَمِة )20-11(.
...................................................................................

َأْسَتْخِرُج ِمَن اآْلياِت اْلَكريَمِة )11-20( اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة لُِكلِّ َمْعًنى ِمَن اْلَمعاني اآْلتَِيِة:
ْعُب.     ريُق الصَّ   أ  . )................( الطَّ

ب. )................( َمجاَعٌة َشديَدٌة.
ج . )................( ُمْغَلَقٌة بِإِْحكاٍم.

َأْكُتُب َوْصًفا َذَكَرْتُه اآْلياُت اْلَكريَمُة َجزاًء لُِكلٍّ ِمَن:
اْلُمْؤِمنيَن:.........................    اْلكاِفريَن:.......................

ِة: ْعماِل الَّتي َيْنَبغي َعلى اْلُمْؤِمنيَن ِفْعُلها لِْلَفْوِز بِاْلَجنَّ َأْذُكُر َثالَثًة ِمَن اأْلَ

قاِرِب َأْعَظُم َأْجًرا. ْيتاِم َواْلَمساكيِن ِمَن اأْلَ ُل: الّصَدَقُة َعلى اأْلَ ُأَعلِّ
.........................................................................

ُع َغْيًبا اآْلياِت اْلَكريَمَة )11-20( ِمْن سوَرِة اْلَبَلِد. ُأَسمِّ

1

3

4

5

6

2

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

َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )11-20( ِمْن سوَرِة اْلَبَلِد تاِلَوًة َصحيَحًة.

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في اآْلياِت اْلَكريَمِة.
ُح اْلَمْعنى اْلعامَّ لِْلياِت اْلَكريَمِة. ُأَوضِّ

َأْحَفُظ اآْلياِت اْلَكريَمَة )11-20( َغْيًبا.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ّديُق  ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َسيِّ ْرُس الدَّ
)2(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ِة َأْن َيكوَن لِْلِْنساِن  يَّ ُأناِقُش ُزَمالئي/ َزميالتي في َأَهمِّ
َصديٌق صاِدٌق.

.....................................................
موَز الَّتي َتليِه بَِأْحُرٍف، َأْسَتعيُن بِاْلَجْدَوِل اآْلتي، ُثمَّ َأْسَتْبِدُل الرُّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوَأْذُكُر َصديَق النَّ

بِيِِّّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُهَو: ...................................... َصديُق النَّ

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

: يُّ حابِ الصَّ
َمِن اْجَتَمَع َمَع 
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وكاَن  النَّ
ُمْسِلًما، َوماَت 

َعلى ذلَِك.

إَِضاَءٌة

1

2

َنا  يِّ بِ ّديُق  صاِحُب َن ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َسيِّ
ُل  ُل َمْن آَمَن بِِه ِمَن الرِّجاِل، َوَأوَّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأوَّ ُمَحمَّ
َلُه  َوفـاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوكاَن  َبْعَد  لِْلُمْسِلميَن  َخليَفٍة 

ْعَوِة إِلى اإْلِْسالِم. َدْوٌر َكبيٌر في الدَّ
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ِة لِما  َرُه ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَجنَّ ِدنا رَسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َبشَّ َسيِّ ّديُق  كاَن َصديًقا لِ ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ      َسيِّ
ْعَوِة إِلى اإْلْسالِم. َبَذَلُه ِمْن َدْوٍر َعظيٍم في الدَّ

َأْسَتنرُي

ُل َوَأْسَتْخِرُج َأَتَأمَّ

، َوَأْسَتْخرُِج ِمْنها َعالَقَتُه  ّديِق  ِدنا َأبي َبْكـٍر الصِّ َسيِّ َة لِ ـ َة الّسابَِق يَّ ْعريِف ـَة التَّ بِطاَق ُل اْل َأَتَأمَّ
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  بِالنَّ

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

إِْسالُمُهثانًِيا

ًل َنَسُبُه َوَنْشَأُتُهَأوَّ

َل َمْن أَْسَلَم  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َدعا َصديَقُه َأبا َبْكٍر  لِْلِْسالِم َفاْسَتجاَب َلُه، َفكاَن َأوَّ ِعْنَدما ُبِعَث النَّ
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُه النَّ َب بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في ُكلِّ أَْقوالِِه َوأَْفعالِهِ، َلقَّ بـاِدُر في َتْصديِق النَّ ِمَن الرِّجـاِل. وأَِلَنَُّه كاَن ُي

ّديِق. بِالصِّ

اْسُمُه: َعْبُد اهللِ ْبُن َأبي ُقحاَفَة.
َقبيَلُتُه: ُقَرْيٌش.

ُكْنَيُتُه: َأبو َبْكٍر.
ّديُق. َلَقُبُه: الصِّ

َمُة، َوَنَشَأ فيها. ُة اْلُمَكرَّ َمكاُن ِولَدتِِه: َمكَّ
َعَمُلُه: التِّجاَرُة، َحّتى َأْصَبَح ِمْن َأْغنِياِء ُقَرْيٍش َوساداتِها.

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص(. َدُة عائَِشُة  )َزْوَجُة النَّ يِّ ُة َأْوالٍد؛ ِمْنُهْم: السَّ َأْولُدُه: َلُه ِستَّ
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ْعَوِة  ٌر َكبيٌر في ِخْدَمِة الدَّ ّديِق  َمواِقُف ُمْشرَِقٌة َكثيَرٌة، َلها َأَث ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ في َحياِة َسيِّ
ةِ، ِمْنها:  يَّ اإْلِْسالِم

ّديُق  باَدَر إِلى َدْعَوِة َأْصحابِِه َوَأْهِل َبْيتِِه إِلى اإْلِْسالِم،  ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َبْعَد َأْن َأْسَلَم َسيِّ   أ . 
. ُدنا ُعْثماُن ْبُن َعّفاَن  ، ِمْنُهْم: َسيِّ حاَبِة  َفَأْسَلَم َعلى َيَدْيِه َعَدٌد َكبيٌر ِمَن الصَّ

ِع بِمالِِه لِِخْدَمِة اْلُمْسِلميَن،  َبرُّ ُق َعلى اْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن، َوُيباِدُر في التَّ كاَن  َيَتَصدَّ ب. 
ًة بُِكلِّ مالِِه.  َق َمرَّ َوَقْد َتَصدَّ

َرِة، َوكاَن  َيْحميِه  َمِة إِلى اْلَمديَنِة اْلُمَنوَّ َة اْلُمَكرَّ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص في ِهْجَرتِِه ِمْن َمكَّ صاَحَب النَّ ج . 
بَِنْفِسِه َفَيْمشي َأماَمُه َوَخْلَفُه َوَعْن َيمينِِه َوَعْن ِشمالِِه َخْوًفا َعَلْيِه، َوِعْنَدما َوَصال إِلى اْلغاِر 

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. َد ِمْن َعَدِم ُوجوِد َشْيٍء ُيْؤذي النَّ َدَخَل َقْبَلُه لَِيَتَأكَّ

ُر ُل َوُأَفكِّ َأَتَأمَّ

َقٌة ِمْن َحياتِِه  ثالًِثا َمواِقُف ُمْشِ

ُد ُر َوُأَحدِّ ُأَفكِّ

ّديُق  َحّتى َنَزَل فيِه َقْوُل اهللِ َتعالى:  ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ ُر في َعَمٍل كاَن َيقوُم بِِه َسيِّ ُأَفكِّ
ْيُل:1٨[؟ .................................................. ﴿                                       ﴾ ] اللَّ
ّديِق  بَِوْضِع              بِجانِبِها: ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ ْقَتِدَي فيها بَِسيِّ ُد اْلَمواِقَف الَّتي ُأِحبُّ َأْن َأَ ُأَحدِّ

   أ .          َأْعِطُف َعلى اْلُفَقراِء َواْلَمساكيِن.
الِة َوِقراَءِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.  ب.          َأْدعو َأْصِدقائي لِلصَّ

تِِه. بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْلَتِزُم بُِسنَّ  ج.           ُأِحبُّ النَّ
ْلِم. ضوا لِلظُّ  د .           ُأداِفُع َعْن َأْصِدقائي  إِْن َتَعرَّ

1

2

ُكْم َجِميًعا، َفُقْلُتْم: َكَذْبَت، َوقاَل َأبو  ْي ها الّناُس، إِّني رَسوُل اهللِ إَل بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَيُّ ُل َقْوَل النَّ  َأَتَأمَّ
ّديِق؟   ُدنا َأبو َبْكٍر  بِالصِّ َب َسيِّ ُر لِماذا ُلقِّ [، َوُأَفكِّ َبْكرٍ: َصَدْقَت« ]رَواُه اْلُبخارِيُّ

............................................................................................................
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َتَوّلى  َي ّديَق  َخليَفًة َلُهـْم؛ لِ َدنا َأبا َبْكٍر الصِّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْختـاَر اْلُمْسِلموَن َسيِّ َبْعَد َوفاِة النَّ

َنِة )13( لِْلِهْجَرةِ، َوُدِفَن بِِجواِر  َي  في السَّ َل اْلُخَلفاِء الّراِشـديَن، َوَقْد ُتُوفِّ ُأمورَُهْم؛ َفكاَن َأوَّ

َرةِ. بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في اْلَمديَنِة اْلُمَنوَّ النَّ

ِخالَفُتُه َوَوفاُتُهرابًِعا

ُر َأْسَتْنتُِج َوُأَفكِّ

ّديِق  َخليَفًة لِْلُمْسِلميَن  ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ ْسباَب الَّتي ساَعَدْت في اْختِياِر َسيِّ َأْسَتْنتُِج اأْلَ
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َبْعَد َوفاِة النَّ

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

؟ ِدنا َأبي َبْكٍر  ٍف َوَمْسؤوٍل ِمْثَل َسيِّ ُر: ماذا َلْو كاَن ُكلُّ ُمَوظَّ ُأَفكِّ
.................................................................................
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ُه َوَيْحميِه َوُيداِفُع َعْنُه،  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، ُيِحبُّ َنا ُمَحمَّ ديُق َلَنبِيِّ ّديُق  نِْعَم الصَّ ُدنا َأبو َبْكٍرالصِّ كاَن َسيِّ
ّياِم كاَن َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصّلي، َفَأراَد َأَحُد اْلُمْشِركيَن إيذاَءُه، َفَأْقَبَل َسيُِّدنا  َففي َأَحِد اأْلَ

َأبو َبْكٍر  ُيداِفُع َعْنُه، َوَيقوُل: »َأَتْقُتلوَن َرُجاًل َأْن َيقوَل َرّبي اهلُل؟«. 
ديِق الّصالِِح. ُل اْلَمْوِقَف الّسابَِق، َوَأْسَتْنتُِج ِمْنُه  ِصفاِت  الصَّ - َأَتَأمَّ

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

ّديِق  بَِوساَطِة  ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعْن َسيِّ  -
ْمِز. الرَّ

َأْسَتزيُد
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ْيِن: َت َي ِن اآْلتِ ْي َن اْلَكِلَمَت ْي ُأَفرُِّق في اْلَمْعنى َب
ذي َيْصُدُق دائًِما.  ّديُق: الَّ الصِّ   . ديُق: الّصاِحُب الّصاِدُق اْلُمِحبُّ الصَّ

َمَع ِةَأْربُِط َغِة اْلَعَربِيَّ اللُّ

َلَقُبُه:
.....................

ُدنا َأبو َبْكٍر َسيِّ

ِخالَفُتُه:
.....................

اْسُمُه:
....................

َمكاُن ِوالَدتِِه:
.....................

إِْسالُمُه:
.....................

َمكاُن َوفاتِِه:
.....................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

َأْختاُر َصديًقا صالًِحا.
...................................................................... 
......................................................................
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3
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ّديِق. ............................................. ُدنا َأبو َبْكٍر  بالصِّ َب َسيِّ ُل: ُلقِّ ُأَعلِّ
. ّديُق  ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َأْذُكُر َأْمَرْيِن َتَمّيَز بِِهما َسيِّ

  أ  . ...................................              ب. ..................................
ُح اْلَخَطَأ  في اْلِعباراِت اآْلتَِيِة: ُأَصحِّ

َرِة. .............................. ّديُق  في اْلَمديَنِة اْلُمَنوَّ ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ   أ  . ُولَِد َسيِّ

ّديُق  آِخُر اْلُخَلفاِء الّراِشديَن. ............................... ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ ب. َسيِّ
حيَحِة فيما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي: َجها النَّ ّديِق  الَّتي َتَزوَّ ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ 1( اْبَنُة َسيِّ
        أ. َخديَجُة                     ب. َأْسماُء                      ج. عائَِشُة 

ّديُق  كاَن َيْعَمُل في: ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ 2( َسيِّ
ناَعِة راَعِة                           ج. الصِّ         أ. التِّجاَرِة                              ب. الزِّ

، ُهَو: ّديِق  ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ حابِيُّ اْلَجليُل الَّذي َأْسَلَم َعلى َيَدْي َسيِّ 3( الصَّ
        أ. ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب        ب. ُعْثماُن ْبُن َعّفاَن        ج. َأبو ُهَرْيَرَة   

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في: ّديُق  بِِجواِر النَّ ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ 4( ُدِفَن َسيِّ
ريِف َرِة               ج. اْلُقْدِس الشَّ َمِة                    ب. اْلَمديَنِة اْلُمَنوَّ َة اْلُمَكرَّ         أ. َمكَّ

1
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2

. ّديِق  ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ ُف جانًِبا ِمْن َحياِة َسيِّ َأَتَعرَّ

ْعَوِة إِلى اهللِ َتعالى. ّديِق  في الدَّ ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ ُأَبيُِّن َدْوَر َسيِّ
. ّديِق  ِدنا َأبي َبْكٍر الصِّ روَس َواْلِعَبَر اْلُمْسَتفاَدَة ِمْن َحياِة َسيِّ َأْسَتْنتُِج الدُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ْرُس الدَّ
)3(

سوَرُة اْلَمعاِرِج  
اْلياُت اْلَكريَمُة )28-19(

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُب َمــَع اْلُقــْرآِن اْلَكريــِم ِعْنــَد َحْمِلِه  ــُح: َكْيــَف َأَتــَأدَّ - ُأَوضِّ
ــِب َصَفحاتِِه؟ َوَتْقلي

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

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

:  َشديَد اْلَخْوِف.

:  َكثيَر اْلُحْزِن.

 :  َشديَد اْلُبْخِل.

 :  خائِفوَن.

َأْتلو
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َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )19-2٨( ِمْن سورَِة اْلَمعارِِج تِالَوًة َسليَمًة.
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ ُأَب

ُب َمَع اْلُقْرآِن اْلَكريِم ِعْنَد َحْمِلِه َوَتْقليِب َصَفحاتِِه. َأَتَأدَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُتُ التَّ

1

2

3

ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلـو اآْلياِت اْلَكريَمَة )19-2٨( ِمْن سـوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة، 
َوَأْطُلُب ِمْنُهْم َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

َتهادوا َتحاّبوا  ْرُس الدَّ
)4(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

َوَر اْلتَِيَة ُثمَّ ُأجيُب: ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ُنُه .  ِة الَّذي َأْعَجَبني ُثمَّ ُأَلوِّ َأْختاُر ُصْندوَق اْلَهِديَّ

ْندوِق َوَأْذُكُرها ........................... ِة الَّتي َسَأَضُعها داِخَل الصُّ ُر بِاْلَهِديَّ ُأَفكِّ

ُم هِذِه اْلَهِديَِّة؟ ....................................................... لَِمْن َسُأَقدِّ

ُدنـا رَسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلى َنْشـِر  َدعا َسيِّ
َن الّناِس، َوِمْن َوسائِِل  ْي ِة َب ِة َواْلَمَحبَّ اْلَمَودَّ

ةِ. ذلَِك َتْقديُم اْلَهِديَّ
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3
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ُه ............ نَّ َقِب؛ أِلَ حابِيَّ اْلَجليَل َأبا ُهَرْيَرَة  بِهذا اللَّ َب َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ َأْسَتْذِكُر: َلقَّ

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

َرَة   أَنَّ رَسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: َعْن َأبي ُهرَْي
»َتهادوا َتحاّبوا« ]أَْخرََجُه اْلُبخارِيُّ في اأْلََدِب اْلُمْفَردِ[.

إَِضاَءٌة

ُة:  اْلَهِديَّ

ُم لَِشْخٍص إِْكراًما  ما ُيقدَّ

َلُه دوَن ُمقابٍِل.

ريِف إِلى َتْقديِم اْلَهدايا َوَتباُدلِها. ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في هذا اْلَحديِث الشَّ  َدعانا َرسوُلنا ُمَحمَّ

َأْسَتنرُي

ُه إِّياها َفأَْعطاها َلُه. َلها، َفَطَلَب ِمْنُه سائٌِل أَْن ُيْعِطَي بِ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعباَءٌة َفَق ُأْهِدَي لِلنَّ

- َأْسَتْنتُِج اْلقيَمَة اْلُمْسَتفاَدَة ِمَن اْلَمْوِقِف الّسابِِق: .................................................

ُدنا  باُدِل اْلَهدايا. َفَقْد كاَن َسيِّ ريِف إِلى َت ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في هذا اْلَحديِث الشَّ ُدنا ُمَحمَّ ُيرِْشُدنا َسيِّ
الّروِم  َمِلِك  َة  َهِديَّ بَِل ملسو هيلع هللا ىلص  َق َفَقْد  ها،  ُردُّ َي اآْلَخريَن واَل  ِمَن  ُلها  ْب َوَيَق َة  اْلَهِديَّ ُم  ُيَقدِّ رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

ةِ. ُدنا رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرُّجوِع في اْلَهِديَّ ْيِهما، َوَقْد َنهى َسيِّ َوَمِلِك ِمْصرَ، َوأَْهدى إَِل

ًل ٌةَأوَّ ٌة َنَبِويَّ ُة َوِصيَّ اْلَهِديَّ

َأْسَتْنتُِج
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ٍة َودوَن  بُِمناَسَب ُم  ُتَقدَّ َي  َفِه لِذا  الّناِس؛  َن  ْي َب ِة  َواْلَمَودَّ ِة  اْلَمَحبَّ َنْشِر  أَْسباِب  ِمْن  ُة  اْلَهِديَّ ُتَعدُّ 
َن الّناِس، َوإِْدخـاِل اْلَفرَِح  ْي بـاُدُل اْلَهدايـا إِلى َتْوثيِق الـرَّوابِِط َواْلَعالقاِت َب ـةٍ، ُويَؤّدي َت ُمناَسَب

روِر َعلى ُقلوبِِهْم. َوالسُّ

ِةثانًِيا ُة َسَبٌب في َنْشِر اْلَمَحبَّ اْلَهِديَّ

َأْسَتْنتُِج َوُأجيُب

ُم فيها اْلَهدايا لِْلَخريَن. َوِر اآْلتَِيِة اْلُمناَسباِت الَّتي ُأَقدِّ َأْسَتْنتُِج ِمَن الصُّ

ْخُص  ُهَو الشَّ َمْن  ةٍ.  ُمناَسَب لَِشْخٍص ما دوَن  ًة  َهِديَّ َتَقديَم  أَْن  ِمْنِك  ِمْنَك/  ْو ُطِلَب  َل ماذا 
ذي َتْختاُرُه؟ الَّ

........................................................................................................
ًة. َم لي َهِديَّ ُه رِساَلَة ُشْكِر لَِشْخٍص َقدَّ ُأَوجِّ

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

ٍر بِطاَقُة ُشْك

 - إِلى: .......................................................

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

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

                                             االْسُم:.........................

1

2

3
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ٌة ِمْنها:  ِة آداٌب ِعدَّ لِْلَهِديَّ

ِة ثالًِثا ُمآداُب اْلَهِديَّ َأَتَعلَّ

َتغــي بَِتْقـديـــِم  ْب ـــُم َي اْلُمْسِل

ــواَب ِمــَن اهللِ  ــَر َوالثَّ ــِة اأْلَْج اْلَهِديَّ

َتعالــى، واَل َيْنَتِظــُر اْلُمقابِــَل 

ــٍد.   ــْن أََح ــا ِم ْيه َعَل

ُأَبيُِّن َرْأيي في اْلَمْوِقِف اآْلتي:
نَّها َلْم ُتْعِجْبُه. ِة َزميِلِه؛ أِلَ َرَفَض خالٌِد َقبوَل َهِديَّ

.....................................................................................
َة اْلُمناِسَبَة َلها فيما َيْأتي:  ًة، ُثمَّ َأْختاُر اْلَهِديَّ َم َلها َهِديَّ َة الَّتي ُأِحبُّ َأْن ُأَقدِّ ْخِصيَّ ُد الشَّ أَُحدِّ

ُة ................................. إِلى ......................................   اْلَهِديَّ

ُد ُأَبيُِّن َوُأَحدِّ

إِْظهاُر
ِة  ِة َواْلَمَحبَّ  اْلَمَودَّ

فيها.

ياُر  اْختِ
ِة  ِة اْلُمناِسَب اْلَهِديَّ

َواْلَوْقِت اْلُمناِسِب 
لَِتْقديِمها.

َعَدُم 
ْفِس َفْوَق  َتْكليِف النَّ
ياِر  ُقْدرَتِها ِعْنَد اْختِ

ةِ. اْلَهِديَّ

َعَدُم 
ةِ؛ أِلَّنُه  اْلَمنِّ بِاْلَهِديَّ
ُه بِذلَِك ُيْؤذي صاِحَب

 بَِتْذكيرِِه بِها َدْوًما.

1

2
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َدًة لِْلُمْسَتْخِدميَن،  ِة ِخْدماٍت ُمَتَعدِّ ُم اْلَكثيُر ِمَن اْلَمواِقِع اإْلِلِْكترونِيَّ ُتَقدِّ
َواْلَهدايا  َلـِع  السِّ ِشـراِء  َطريِق  َعْن  اإْلِلِْكترونِيِّ  ِق  التََّسوُّ ِخْدَمـُة  ِمْنها 

َعْبَر هِذِه اْلَمواِقِع َوَتْوفيِر ِخْدَمِة َتْوصيِلها.
-َأْسَتْنتُِج فائَِدَتْيِن لِِشراِء اْلَهدايا َعْبَرهِذِه اْلَمواِقِع؟............ َو...............

ْمِز. ِة بَِوساَطِة  الرَّ ًة َعِن اْلَهِديَّ -ُأشاِهُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ِقصَّ

َأْسَتزيُد

ٍة َجميَلٍة ال َتِقـلُّ قيَمًة  يَّ ِة بَِطريَقٍة َفنِّ َة َتْغليِف اْلَهِديَّ يَّ إِنَّ َعَمِل
ياِر َأْلوانِِه  ِة َنْفِسها، َفإِنَّ لَِجماِل اْلِغالِف َوُحْسِن اْختِ َعِن اْلَهِديَّ

روِر بِها. ْهَجِة َوالسُّ َب ًرا َكبيًرا في زِياَدِة اْل َوأَْشكالِِه َأَث

َمَع اْلُفنوِنَأْربُِط

»َتهادوا  
َتحاّبوا« 

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

ٌة. ٌة َنَبِويَّ ُة َوِصيَّ 1. اْلَهِديَّ

ُة َسَبٌب في َنْشِر اْلَمَحّبِة. 2. اْلَهِديَّ

ِة. 3. آداُب اْلَهِديَّ

ا َعْن ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُث َشَفِويًّ  َأَتَحدَّ

َأْسمو بِِقَيمي

ها. َة َوال َأُردُّ َأْقَتدي بَِسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْقَبُل  اْلَهِديَّ
.....................................................................

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

1
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ِة. َأْذُكُر اْثَنَتْيِن ِمْن آداِب اْلَهِديَّ
أ. .................................            ب. ...................................

حيَحِة، َوإِشاَرَة )      ( َأماَم اْلِعباَرِة اْلَخَطأِ فيما َيْأتي: َأَضُع إِشاَرَة )      ( َأماَم اْلِعباَرِة الصَّ
ُة لِْلَخريَن في اْلُمناَسباِت َفَقْط. ُم اْلَهِديَّ   أ  .  )           ( ُتَقدَّ

ًة لَِقريَبتِها؛ لَِتْعَتِذَر َلها َعْن َخَطئِها. َمْت َصفاُء َهِديَّ ب.  )           ( َقدَّ
ِة َبْيَن الّناِس. ُة ُتَؤّدي إِلى َنْشِر اْلَمَحبَّ ج .  )           ( اْلَهِديَّ

ها. َة ِمَن اآْلَخريَن َوال َيُردُّ  د  .  )           ( كاَن َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَبُل اْلَهِديَّ
ُأْبدي َرْأيي في ُكلٍّ ِمَن اْلَمواِقِف اآْلتَِيِة:

نَّها َرخيَصُة الثََّمِن. َة َصديِقِه؛ أِلَ   أ  .  َرَفَض َشْخٌص َهِديَّ
........................................................................      

َمْت َلُهُم اْلَهدايا.  فيَن َعلى إِْتقانِِهُم اْلَعَمَل، َوَقدَّ ِرَكِة اْلُمَوظَّ ب.  َشَكَرْت ُمديَرُة الشَّ
......................................................................      

ٍة إِلى جاِرنا بُِمناَسَبِة ِشرائِِه َمْنِزاًل َجديًدا. ج .  باَدَر َأبي بَِتْقديِم َهِديَّ
.....................................................................      

ها إَِلْيِه.   تِِه الَّتي َأْهداها لَِزميِلِه، َوَطَلَب ِمْنُه َأْن َيُردَّ  د  .  َتراَجَع عاِمٌر َعْن َهِديَّ
.....................................................................       

ريَف. ُع َغْيًبا اْلَحديَث الشَّ ُأَسمِّ

1

3

4

2

ريَف ِقراَءًة َسليَمًة. َبِويَّ الشَّ َأْقَرُأ اْلَحديَث النَّ
ريِف. َبِويِّ الشَّ ُف بِراوي اْلَحديِث النَّ ُأَعرِّ

ُف َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب.  َأَتَعرَّ
َأْحِرُص َعلى َتباُدِل اْلَهدايا َوالتََّحّلي بِآدابِها.

ريَف َغْيًبا. َبِويَّ الشَّ َأْحَفُظ اْلَحديَث النَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

َأْخَتِبُ َمْعلومايت

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

لوَك في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة، ُثمَّ ُأَبيُِّن َكْيَف َأَتعاَمُل  - َأْنُقُد السُّ
بَِأَدٍب َمَع اْلُقْرآِن اْلَكريِم؟

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

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

Book Math

                    : ال َذْنَب َعَلْيِهْم. 

         : َطَلَب.

              : اْلُمَتجاِوزوَن ُحدوَد اهللِ َتعالى.

           : ُمحاِفظوَن.

هاَدَة.                           : ُيَؤّدوَن الشَّ

ْرُس الدَّ
)5(

َأْتلو
سوَرُة اْلَمعاِرِج  

اْلياُت اْلَكريَمُةُ )35-29(
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َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )29-35( ِمْن سورَِة اْلَمعارِِج تِالَوًة َسليَمًة.
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ ُأَب

َأَتعاَمُل بَِأَدٍب َمَع اْلُقْرآِن اْلَكريِم. 

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلـو اآْلياِت اْلَكريَمَة )29-35( ِمْن سـوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة، 
َوَأْطُلُب ِمْنُهْم َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُ
ة

َ
اِلث

ّ
 الث

ُ
ة

َ
َوْحد

ْ
ال

ُأَصّل لَِريّب

َمكاَنُة اْلَمْسِجِد
1

4

َصالُة اْلَجماَعِة

2

آداُب  اْلَمْسِجِد

ل:6 مِّ سوَرُة اْلُمزَّ
 اْلياُت اْلَكريَمُة )14-1(

سوَرُة اْلَمعاِرِج:
 اْلياُت اْلَكريَمُة )44-36(

3

َصالُة اْلُجُمَعِة
5

ُدروُس اْلَوْحَدِة الّثالَِثِة
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َمكاَنُة اْلَمْسِجِد ْرُس الدَّ
)1(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

فيِه  الِة  َولِلصَّ ٌة َعظيَمٌة،  يَّ أََهمِّ لِْلَمْسِجِد 
ٌر  أَْج َلُه  بِنائِِه  في  ساَهَم  َوَمْن  َكبيٌر،  َفْضٌل 

َعظيٌم ِعْنَد اهللِ َتعالى.

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ْوِن الُمناِسِب، َص لُِكلِّ َحْرٍف باللَّ ُن اْلُجْزَء اْلُمَخصَّ ُأَلوِّ
ْكَل:  ُثمَّ َأْكَتِشُف الشَّ

ابُِق ُهَو ...................... ْكُل السَّ - الشَّ
ُأناِقُش ُزَمالئي/ َزميالتي في َأْسباِب َذهاِب اْلُمْسِلميَن إِلى اْلَمْسِجِد.

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

1

2

د

س

م

ج

إَِضاَءٌة

اْلَمْسِجُد:
ذي ُيَؤّدي  ْيُت اهللِ َتعالى الَّ  َب
َلواِت. اْلُمْسِلموَن فيِه الصَّ
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ـَثَّ اإْلِْسـالُم  ٌة َعظيَمـٌة؛ لِذا ح يَّ لِْلَمساِجـِد َأَهمِّ
َعلى بِنائِها َواْلِعناَيِة بِها.

َأْسَتنرُي

ًل ُة اْلَمْسِجِد َوَدْوُرُه في اْلِْسالِمَأوَّ يَّ َأَهمِّ

ها إِلى اهللِ  بَّ     ُيَعدُّ اْلَمْسِجُد أْفَضَل اأْلَماِكِن َوأََح
يُّ  بِ النَّ بِِه  قاَم  َعَمٍل  ُل  َأوَّ كاَن  تِِه  يَّ وأَِلََهمِّ َتعالى، 
بِناُء  ُهَو  َرِة  اْلُمَنوَّ اْلَمديَنِة  إِلى  اْلِهْجَرِة  َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص 

اْلَمْسِجِد.

ُم َأَتَعلَّ

اٍء ب ْسِجُد ُق َم
مَّ  َي في اْلِْسالِم، ُث ْسِجٍد ُبنِ ُل َم  َأوَّ
ريُف. وِيُّ الشَّ َب َي اْلَمْسِجُد اْلنَّ ُبنِ

ِعباَدُة اهللِ 
َتعالى.

َتعاُرُف 
اْلُمْسِلميَن. 

اْكتِساُب 
ْخالِق  اأْلَ
اْلفاِضَلِة.

َتَلّقي اْلِعْلِم. 

ُأْعطي ِمثاًل َوَأْقَتُِح

ُح َدْوَر اْلَمْسِجِد فيما َيْأتي: ُأْعطي ِمثااًل ُيَوضِّ

 أ . ِعباَدٌة ُنَؤّديها: ........................   ب. َعَمٌل َنقوُم بِِه: ..........................

ُمُه: ........................... ج. ُخُلٌق َنْكَتِسُبُه: .......................     د  . ِعْلٌم َنَتَعلَّ

َأْقَتِرُح َوظائَِف ُأْخرى لِْلَمْسِجِد.

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

1

2

 َدْوُر اْلَمْسِجِد

دجبأ
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الِة في اْلَمْسِجِدثانًِيا َفْضُل الصَّ

َفْضُل بِناِء اْلَمساِجِدثالًِثا

لَِمْن  َتعالى  اهلُل  أََعدَّ  َوَقْد  َنَة،  َمْأني َوالطُّ الرَّاَحَة  اْلَمْسِجِد  إِلى  هاِب  الذَّ في  اْلُمَصّلوَن  َيِجُد      
َر اْلَكبيرَ.  ُيَصّلي فيِه اأْلَْج

تي ُتكِسُب فاِعَلها اأْلَْجَر في َحياتِهِ، َوَيْمَتدُّ َلُه اأْلَْجُر  ِر الَّ         ُيَعدُّ بِناُء اْلَمساِجِد ِمْن أَْعماِل اْلَخْي
ِة« ]َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم[. ُه َلُه ِمْثَلُه ِفي اْلَجنَّ َبْعَد َوفاتِهِ، قاَل رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َبَنى َمْسِجًدا َبَنى اللَّ

َأْختاُر َوَأْقَتُِح

، َفَجَمَعْت َأْبناَءها َوَأْحفاَدها لَِتْسَتِمَع  ُة نـوٍر َأْن َتْبنَِي َمْسِجًدا ِمْن مالِها اْلخاصِّ َرْت َجـدَّ َقـرَّ
موِر الَّتي ُيْمِكُن َأْن ُتضيَفها َلُه. لُِمْقَتَرحاتِِهْم في اْختِياِر اْسِم اْلَمْسِجِد َوَشْكِلِه، َواأْلُ

َة نوٍر في: -  ُأساِعُد َجدَّ
اْختِياِر اْسِم اْلَمْسِجِد: .............................................................
اْقتِراِح إِضافاٍت لِْلَمْسِجِد َتْخِدُم الّناَس: ...........................................

َأْسَتْخِرُج َوَأْبَحُث

الِة فيِه: هاِب إِلى اْلَمْسِجِد َوالصَّ َبِويِّ اآْلتي، َفْضَل الذَّ َأْسَتْخِرُج ِمَن اْلَحديِث اْلنَّ
ما  ِة ُكلَّ قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َغَدا إِلى اْلَمْسِجِد َأْو َراَح ، َأَعدَّ اهلُل َلُه ُنُزَلُه ِمَن اْلَجنَّ

َغَدا َأْو َراَح« ]َرواُه اْلُبخاِريُّ َوُمْسِلٌم[. )َغَدا: َذَهَب، َراَح : َرَجَع، ُنُزَلُه: َمْنِزَلُه َوَمكاَنُه(. 
...................................................................................

الِة فيها َعْن َغْيِرها ِمَن اْلَمساِجِد. َأْبَحُث َعِن اْلَمساِجِد الثَّالَثِة الَّتي َيزيُد َأْجُر الصَّ
أ  . ................................             ب. ................................

ج. ...............................

1

2

1

2
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ِة في َوَطني اإْلِْشراَف َعلى اْلَمساِجِد  ساِت اإْلِْسالِميَّ ؤوِن َواْلُمَقدَّ ْوقاِف َوالشُّ َتَتَوّلى َوزاَرُة اأْلَ
َوإِْعماَرها َواْلِعناَيَة بِها، َحْيُث َيْبُلُغ َعَدُدها ما َيزيُد َعلى )7000( َمْسِجٍد.

- َأْذُكُر لُِزَمالئي/ َزميالتي اْسـَم اْلَمْسِجـِد الَّذي ُأَصّلـي فيِه، َوُأْخبُِرُهْم َعْن َنشاٍط ُيقيُمُه اْلَمْسِجُد.
........................................................................................

َأْسَتزيُد

َمِة، َواْلَمْسِجُد  َة اْلُمَكرَّ     َيَقُع اْلَمْسِجُد اْلَحراُم في َمكَّ
ا اْلَمْسِجـُد  َرِة، َأمَّ ريُف في اْلَمـديَنِة اْلُمَنـوَّ َبـِويُّ الشَّ اَلنَّ

ريِف. ْقصى اْلُمباَرُك، فَيَقُع في اْلُقْدِس الشَّ اأْلَ

َمَع َأْربُِط
ْربَِيِة  التَّ

ِة ِة َواْلَوَطنِيَّ اْلْجتِماِعيَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

الِة في اْلَمْسِجِد. َأْحِرُص َعلى َأداِء الصَّ
......................................................................
......................................................................

َفْضُل بَِناِء اْلَمْسِجِد: 
...............................
..............................
..............................
..............................

الِة في  َفْضُل الصَّ
اْلَمْسِجِد:

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

َدْوُر اْلَمْسِجِد:
  أ  . ........................
ب. ........................
ج . ........................
 د  . ........................

َمكاَنُة اْلَمْسِجِد 

1

2

3
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بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اْلِهْجَرِة ُهَو بِناُء اْلَمْسِجِد. ُل َعَمٍل قاَم بِِه النَّ ُل: َأوَّ ُأَعلِّ

...................................................................
ِل  َمْسِجٍد ُبنَِي في اإْلِْسالِم. َأْذُكُر  اْسَم َأوَّ

...................................................................
ُأَبيُِّن  َفْضَل بِناِء اْلَمْسِجِد.

....................................................................
حيَحَة بَِوْضِع إِشارِة )       ( َأماَمها، فيما َيْأتي: ُز اْلِعباراِت الصَّ ُأَميِّ

ُد اْلُمْسِلَم َعلى اْلِقَيِم َواْلعاداِت اْلفاِضَلِة كاْحتِراِم     أ  . )           ( اْلَمْسِجُد ُيَعوِّ
                        اْلَوْقِت والنَّظاَفِة َوالنِّظاِم.

الِة َفَقْط. ب. )           (  ُيَعدُّ اْلَمْسِجُد َمكاًنا لِلصَّ
الِة في اْلَمْسِجِد َمكاَنًة  ج . )           ( َأَعدَّ اهلُل َتعالى لَِمْن ُيحاِفُظ َعلى الصَّ

                      عالَِيًة في اْلَجنَِّة.
َمِة. َة اْلُمَكرَّ ريُف في َمكَّ َبِويُّ الشَّ  د  . )           ( َيَقُع اْلَمْسِجُد اْلنَّ

4

1

2

3

َة اْلَمْسِجِد في اإْلِْسالِم. يَّ  ُأَبيُِّن َأَهمِّ
الِة في اْلَمْسِجِد. َأْذُكُر َفْضَل الصَّ

َأْسَتْنتُِج َفْضَل بِناِء اْلَمساِجِد.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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آداُب اْلَمْسِجِد ْرُس الدَّ
)2(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ْهِر، َجَمَعُهْم َوَطَلَب  ُم لَِطَلَبتِِه ِرْحَلًة إِلى َقْلَعِة َعْجلوَن، َوِعْنَدما اْقَتَرَب َوْقُت َصالِة الظُّ َنّظَم اْلُمَعلِّ
حيِح لِْلُوصوِل إِلى اْلَمْسِجِد. ريِق الصَّ ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة اْلَبْحَث في اْلَخريَطِة اِلْكتِشاِف الطَّ

الِة  ًنا َلُهْم َفْضَل الصَّ حيِح لِْلُوصـوِل إِلى اْلَمْسِجِد؛ ُمَبيِّ ريِق الصَّ َلَبَة في اْختِيـاِر الطَّ ُأساِعُد الطَّ  -
فيِه:  

َمها َوَيْلَتزَِم  لِْلَمْسِجِد آداٌب َعلى اْلُمْسِلِم أَْن َيَتَعلَّ
َوِعْنَد  فيهِ،  ُوجـوِدِه  َأْثناِء  َوفي  هِ،  ْي إَِل َذهابِِه  ِعْنَد  بِها 

ناَل رِضا اهللِ َتعالى َواأْلَْجَر اْلَعظيَم. َي ُخروِجِه ِمْنُه؛ لِ

َتْمحو 

َوُتْكِسُب

 اْلَحَسناِت  

ئاِت  يِّ السَّ
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ُم بِااْلْلتِزاِم  رَُهُم اْلُمَعلِّ َة بَِنجاٍح، َواْسَتَعّدوا لِاْلْنِطالِق إِلى اْلَمْسِجِد، َفَذكَّ َأْنهى اْلَجميُع اْلَمَهمَّ

نالوا رِضا اهللِ َتعالى، َواأْلَْجَر اْلَعظيَم. َي بِآداِب اْلَمْسِجِد؛ لِ

ـى بِها  َبغي لِْلُمْسِلِم أَْن َيَتَحلَّ ُم: لِْلَمْسِجـِد آداٌب َيْن اْلُمَعلِّ
َفَمْن  ِمْنُه،  اْلُخروِج  َوِعْنَد  ُدخولِهِ،  َوِعْنَد  هِ،  ْي إَِل هاِب  الذَّ َل  ْب َق

ِمْنُكْم َيْعرُِف ما آداُب اْلَمْسِجدِ؟
َبُس  هاِب إِلى اْلَمْسِجِد، َوَنْل َل الذَّ ْب َأ َق نا أَْن َنَتَوضَّ ْي فارٌِس: َعَل

ياًبا َجميَلًة َنظيَفًة، لَِقْولِِه َتعالى: ﴿                                                                               ثِ

                             ﴾ ]اأْلَْعراُف:31[.

ًة. َب طارٌِق: َوأَْن َنْحرَِص َعلى أَْن َتكوَن رائَِحُتنا َطيِّ
تي أَْن َتْمشوا إِلى اْلَمْسِجِد بُِهدوءٍ، ذاِكريَن اهلَل َتعالى، َوأَْن َتْحَذروا  بَّ َسْوا يا أَِح ُم: واَل َتْن اْلُمَعلِّ

ّياراِت. َخَطَر السَّ

َأْسَتنرُي
ُم َأَتَعلَّ

َيجــوُز لِْلَمــرَْأِة اْلُخــروُج 
ــالِة  ــِجِد لِلصَّ ــى اْلَمْس إِل

رٍ. ــاتِ ــاٍس س ب ــِه بِِل في

هاِب إِلى اْلَمْسِجِد بَِوْضِع إِشاَرِة   ْبُسها ِعْنَد الذَّ ِة لِ ْسَتَحبُّ لِْلُمْسِلِم/ ـ تي ُي ياَب الَّ ُد الثِّ أَُحدِّ
َبَب: ُن السَّ يِّ )       ( أَْعالَها، ُثمَّ ُأَب

ُد َوُأَبيُِّن ُأَحدِّ
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تي َنَتَحّلى بِها ِعْنَد ُدخوِل اْلَمْسِجدِ؟ ُم: َوما اآْلداُب الَّ اْلُمَعلِّ
قائِليَن:  َنْدعوُه  ُثمَّ  َتعالى،  اهلَل  َوُنَسّمي  اْلَمْسِجِد،  ُدخوِل  ِعْنَد  ُيْمنى  اْل الرِّْجَل  ُم  ُنَقدِّ اهللِ:  ُد  ْب َع

ُهمَّ اْفَتْح لِي َأْبواَب رَْحَمتَِك«. ]رَواُه ُمْسِلٌم[ »اللَّ
َرَة  ُب َكْث َل اْلُجلوِس، َوَبْعَدها َنْلَتزُِم اْلُهدوَء َوَنَتَجنَّ ْب ًة لِْلَمْسِجِد َق ِن َتِحيَّ ْي ياِسٌر : ُثمَّ ُنَصّلي رَْكَعَت

اْلَحرََكِة في اْلَمْسِجِد.
َسْوا أَْن ُنحاِفَظ َعلى َنظاَفِة اْلَمْسِجِد يا َأْبنائي، َوأَْن ال َنْعَبَث بَِأَدواتِِه َوَمراِفِقهِ.  ُم: واَل َتْن اْلُمَعلِّ

ُل ُر َوَأَتَأمَّ ُأَفكِّ

الِة. ُر بَِعَملْيِن َأقوُم بِِهما في اْلَمْسِجِد َقْبَل إِقاَمِة الصَّ ُأَفكِّ
أ  . .........................................            ب. .........................................

ُه: ُب لوَك في ُكلٍّ ِمْنها َوُأَصوِّ َة، ُثمَّ َأْنُقُد السُّ َي َوَر اآْلتِ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

مي ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْسِجدِ؟ َكريٌم: َوماذا َنْفَعُل يا ُمَعلِّ
ُهمَّ  ُيْسرى ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْسِجِد، َوَنْدعو اهلَل َتعالى قائِليَن: »اللَّ ُم الرِّْجَل اْل ُم: ُنَقدِّ اْلُمَعلِّ

زاُحَم ِعْنَد اْلُخروِج. ُب التَّ إِّني أَْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعظيِم« ]رَواُه ُمْسِلٌم[، َوَنَتَجنَّ

1

2

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

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

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

......................................
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ُل ُر َوَأَتَأمَّ ُأَفكِّ

ُر ماذا َأْفَعُل إذا َوَجْدُت َأْشخاًصا َيَتداَفعوَن ِعْنَد اْلُخروِج ِمَن اْلَمْسِجِد؟ ُأَفكِّ
...................................................................................

ْجـَل الَّتي  ْخَضـِر، َوالرِّ ْوِن اأْلَ ُنُها بِاللَّ ْجـَل الَّتي َأْدُخـُل بِها إِلى اْلَمْسِجِد َوُأَلوِّ ُد الرِّ ُأَحدِّ
ْحَمِر، ُثمَّ َأْكُتُب في اْلَفراِغ ُدعاَء اْلُخروِج ِمَن  ْوِن اأْلَ ُنُها بِاللَّ َأْخُرُج بِها ِمَن اْلَمْسِجِد َوُأَلوِّ

اْلَمْسِجِد.  

ٌة ُتْسِهُم في ِخْدَمِة اْلَمْسِجِد َوالُمَصّليَن َعْن  ِعيَّ      ُيوَجُد في اْلَعديِد ِمَن اْلَمساِجِد ِفَرٌق َتَطوُّ

 ، نِّ َطريِق َأْعماٍل َتقوُم بِها؛ َكَتْنظيِم اْلَحَرَكِة في ساحاِت اْلَمْسِجِد َوداِخِلِه، َوُمساَعَدِة ِكباِر السِّ

َوَغْيٍر ذلَِك.

ْمِز.                - ُأشاِهُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي آداَب اْلَمْسِجِد بَِوساَطِة الرَّ

َأْسَتزيُد

........................................
.......................................
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َلْم َيْكَتِف اْلُمْسِلمـوَن بِالُمحاَفَظِة َعلى َنظاَفِة اْلَمساِجـِد، َوإنَّما اْهَتّموا َأْيًضا بِإِْظهـاِر َجمالِها، 
ِة، َواْعَتنوا بَِجماِل بِنائِها، َفَأضافوا َلها ما ُيَميُِّزها، ِمْثَل: خاِرِف اإْلِْسالِميَّ َفَزيَّنوها بِالزَّ

َمَع اْلُفنوِنَأْربُِط

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

ناَل ِرضا اهللِ َتعالى. َأْلَتِزُم بآداِب اْلَمْسِجِد أِلَ
......................................................................
......................................................................

اْلَمنابِِراْلَمحاريِباْلَمآِذِن اْلِقباِب

ِمْن آداِب 
اْلَمْسِجِد

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

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

.............................. ..............................
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ُل: َيْحِرُص اْلُمَصّلوَن َعلى التََّحّلي بِآداِب اْلَمْسِجِد. ُأَعلِّ
.................................................................................

ْدِعَيَة اآْلتَِيَة: ُد: متى َنقوُل اأْلَ ُأَحدِّ
ُهمَّ إِّني َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعظيِم«: .....................................   أ  . »اللَّ
ُهمَّ اْفَتْح لي َأْبواَب َرْحَمتَِك«: .......................................... ب .  »اللَّ

هاِب إِلى اْلَمْسِجِد. ُبها ِعْنَد الذَّ موِر الَّتي َيِجُب َتَجنُّ َأْذُكُر َأْمَرْيِن ِمَن اأْلُ
أ  . ...............................    ب. ...............................

ٍف َغيِر َصحيٍح( فيما َيْأتي: ٍف َصحيٍح/ َتَصرُّ فاِت اآْلتَِيَة إِلى )َتَصرُّ ُأَصنُِّف التََّصرُّ
  أ  . )           (  َذَهَب ماِهٌر بَِمالبَِس َغيِر َنظيَفٍة إِلى اْلَمْسِجِد.

ُث َمَع َصديِقِه في اْلَمْسِجِد. ب. )           (  َرَفَع رامي َصْوَتُه َوُهَو َيَتَحدَّ
الِة في اْلَمْسِجِد. داِء الصَّ ج . )           ( َأْغَلَقْت ُنهى هاتَِفها ِعْنَد َذهابِها أِلَ

د  . )           ( ناَم فادي في َمَمرِّ اْلَمْسِجِد َبْعَد  َأْن َأْنهى َصالَة اْلَفريَضِة.
ِل. وَّ فِّ اأْلَ َي في الصَّ ى فاِرٌس ِرقاَب اْلُمَصّليَن لُِيَصلِّ هـ . )           ( َتَخطَّ
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ُأبَيُِّن آداَب ُدخوِل اْلَمْسِجِد.
فاٍت َصحيَحٍة ِعْنَد ُدخوِل اْلَمْسِجِد. ُأْعطي َأْمثَِلًة لَِتَصرُّ

فاٍت َغيِر َصحيَحٍة في اْلَمْسِجِد. ُأْعطي َأْمثَِلًة لَِتَصرُّ
ُد ُدعاَء ُدخوِل اْلَمْسِجِد َواْلُخروِج ِمْنُه. ُأَردِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُتُ التَّ
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4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُم  ـُل الّصـوَرَة اْلُمجـاِوَرَة، ُثـمَّ ُأَبيُِّن َكْيَف ُأَعظِّ - َأَتَأمَّ
اْلُقْرآَن اْلَكريَم؟ 

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

ْرُس الدَّ
)3(

سوَرُة اْلَمعاِرِج  
اآْلياُت اْلَكريَمُة )44-36(

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

             : ُمْسرِعيَن.

         : َجَماَعاٍت.

باِطَل.              : َيْفَعلوا اْل

               : اْلُقُبورِ.

          : أَْصناٍم. 

             : ُيْسرُِعوَن.

يَلًة.              : َذلِ

ُهْم. ُب              : ُتْتِع

َأْتلو
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أَْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )36-44( ِمْن سورَِة اْلَمعارِِج تِالَوًة َسليَمًة.
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ أَُب

أَْحِرُص َعلى َتْعظيِم اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَوْضِعِه في َمكاٍن ُمناِسٍب.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ
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ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلـو اآْلياِت اْلَكريَمَة )36-44( ِمْن سـوَرِة اْلَمعاِرِج تاِلَوًة َسليَمًة، 
َوَأْطُلُب ِمْنُهْم َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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رَُأ َحرًْفا َوأَْحِذُف َحرًْفا؛ أِلَْحُصَل َعلى رُْكٍن ِمْن َأْركاِن اإْلِْسالمِ:   َأْق

ْيِن، ُثمَّ أُجيُب َعّما َيليِهما: َت َي ِن اآْلتِ ْي ورََت ُل الصُّ َأَتَأمَّ

   

    

ْيِن. َن الّصورََت ْي ِه َب َب أ  . أَِجُد َأْوُجَه الشَّ
..........................................................................................................

ُر َعْن َصالِة اْلَجماَعةِ، َولِماذا؟  بِّ ِن بِرَأْيي، ُتَع ْي ب . أَيُّ الّصورََت
...........................................................................................................

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

َصالُة اْلَجماَعِة  ْرُس الدَّ
)4(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

إَِضاَءٌة

اا طزلت ةص دلذ

............................................................................
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َوَجَعَلها  ِعباِدِه  الَة َعلى  الصَّ َتعالى  اهلُل  َأْوَجَب       
هِ، َوَدعا إِلى اْلُمحاَفَظِة َعلى  ْي ِمْن أََحبِّ اأْلَْعمـاِل إَِل
اْلَعظيِم. اْلَكبيَرِة َوَفْضِلها  تِها  يَّ َأدائِها َجماَعًة أِلََهمِّ

َأرْكاُن اْلِْسالمِ:  
الُة،  هاَدتاِن، الصَّ الشَّ

ْوُم،  الزَّكاُة، الصَّ
. اْلَحجُّ
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ُل َوُأجيُب َأَتَأمَّ

َوَر اآْلتَِيَة ُثمَّ ُأجيُب َعّما َيليها: ُل الصُّ  َأَتَأمَّ

الِة َجماَعًة. ............................................. داِء الصَّ ُد َأَقلَّ َعَدٍد أِلَ ُأَحدِّ
ماِكَن ُتقاُم فيها َصالُة اْلَجماَعِة. ُأْعطي َأْمثَِلًة أِلَ

أ. ...............    ب. ...............     ج. ...............       د. ............... 

َأْسَتنرُي

ًل ُتهاَأوَّ َمْفهوُم َصالِة اْلَجماَعِة َوَكْيفيَّ

ُيَؤّديها  تي  الَّ ـالُة  اْلَجماَعـةِ: ِهَي الصَّ  َصالُة 
بُِمتاَبَعِة  اْلَمْأموُم  فيها  َوَيقوُم  َغْيرِهِ،  َمَع  اْلُمْسِلُم 
لَِقْوِل رَسوِل  الةِ؛  اإْلِماِم في َجميـِع أَْعمـاِل الصَّ
َر  َكبَّ َفإِذا  بِهِ،  ْؤَتمَّ  ُي لِ ـاُم  اإْلِم ُجِعـَل  ما  »إِنَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َفاْسُجدوا«  َسَجَد  َوإذا  َفارَْكعوا،  رََكَع  َوإِذا  روا،  َفَكبِّ
[، َوفي َصالِة اْلَجماَعِة َيْصَطفُّ الرِّجاُل  ]رَواُه الُبخاريُّ

ساُء. ياُن، ُثمَّ النِّ ْب َأوَّاًل َخْلَف اإْلِماِم، ُثمَّ الصِّ

ُم َأَتَعلَّ

ــُه  ُع بِ ــذي َيتَّ ــْخُص الَّ ــاُم: الشَّ اإْلِم
ــالةِ. ــاِل الصَّ ــي أَْعم ــوَن ف اْلُمَصّل

ــُع  بِ ــذي َيتَّ ــْخُص الَّ ــوُم: الشَّ اْلَمْأم
اإْلِمـــاَم فــي َجميـــِع أَْعمــاِل 

ــالةِ. الصَّ

1

2

الُة ِمْن أََحبِّ اأْلَْعماِل إِلى اهللِ َتعالى، َوُيَسنُّ لِْلُمْسِلِم اْلُمحاَفَظُة َعلى أَدائِها َجماَعًة.    الصَّ
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ُبُه. َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ في اْلَمْوِقَفْيِن اآْلتَِيْيِن، َوُأَصوِّ
الِة.   أ   . َسَبَق اْلَمْأموُم اإْلِماَم في َأْثناِء الصَّ

...................................................................................
جاُل. ْبياُن، ُثمَّ الرِّ اًل َخْلَف اإْلِماِم، ُثمَّ الصِّ ب . َوَقَفِت النِّساُء َأوَّ

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

َفْضُل َصالِة اْلَجماَعِة ثالًِثا

ُة َصالِة اْلَجماَعِة ثانًِيا يَّ َأَهمِّ

 لَِصالِة اْلَجماَعِة َفضائُِل َعديَدٌة، ِمْنها: 
 أ  . ُمضاَعَفُة اأْلَْجِر ِعْنَد اهللِ َتعالى.

َرِة لَِمْن َحَضَر َصالَة اْلَجماَعةِ. ب. ُدعاُء اْلَمالئَِكِة بِالرَّْحَمة َواْلَمْغِف

َأْذُكُر َوَأْسَتْنتُِج

ُمهـا َمْن ُيحاِفـُظ َعلى َصـالِة  ْخـالِق َأِواْلعاداِت اْلَحميـَدِة الَّتي َيَتَعلَّ َأْذُكـُر َثالَثًة ِمَن اأْلَ
اْلَجماَعِة.

أ . .......................     ب. .......................      ج. .......................
ُم َمًعا،  ُم َواْلُمَتَعلِّ غيُر، َواْلَغنِيُّ َواْلَفقيُر، َواْلُمَعلِّ في َصالِة اْلَجماَعِة ُيَصّلي اْلَكبيُر َوالصَّ

َفَعالَم َيُدلُّ ذلَِك؟
.......................................................................................
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ُد  ُتَؤكِّ
َن  ْي اْلُمساواَة َب

اْلُمْسِلميَن.

ُم اأْلَْخالَق  ُتَعلِّ
َواْلعاداِت 
اْلَحميَدَة.

َة  َتْنُشُر اْلَمَحبَّ
َن الّناِس َفُتَقوّي  ْي َب

َعالقاتِِهْم.

ها:  ٌة َعظيَمٌة، َحْيُث إنَّ يَّ لَِصالِة اْلَجماَعِة أََهمِّ
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َأْسَتْخِرُج َوُأجيُب

 َأْسَتْخِرُج َفْضَل َصالِة اْلَجماَعِة اْلواِرَد في َقْوِل َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصالُة اْلَجماَعِة 
: اْلَفْرُد(.  َأَفْضُل ِمْن َصالِة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشريَن َدَرَجًة« ]َرواُه اْلُبخاِريُّ َوُمْسِلٌم[ )اْلَفذُّ

...................................................................................
الِة في اْلَمْسِجِد. داِء الصَّ هاِب أِلَ ُر َفْضاًل واِحًدا ِمْن َفضائِِل الذَّ أَتَذكَّ

...................................................................................
َأِصُف ُشعوري َوَأنا ُأَؤّدي َصالَة اْلَجماَعِة.

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

1

2

3

ُر  َوُتَذكِّ الِة،  َأْوقـاِت الصَّ ًة َحديَثًة ُتساِعـُد َعلى َضْبِط  إِلِْكترونِيَّ َتْطبيقاٍت  اْلُمْسِلموَن  اْبَتَكـَر 
َعُهـْم َعلى اْلُمحاَفَظِة َعلى َأداِء  بَِمواعيِدهـا، َوُتْرِشـُد اْلُمَصّليَن إِلى َأْقـَرِب َمْسِجـٍد؛ لُِتَشجِّ

الِة َجماَعًة.  الصَّ
بِها  ُف  َوُأَعرِّ ْطبيقاِت،  التَّ َأَحِد هِذِه  َعْن  اإْلِْنَتْرنِت  َأْبَحُث في  ُأْسَرتي  َأْفراِد  َأَحِد  بُِمساَعَدِة   -

ُزَمالئي/ َزميالتي.
..................................... : ْطبيِق اإْلِلِْكترونِيِّ اْسُم التَّ  

ْمِز.  ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعْن َصالِة اْلَجماَعِة بَِوساَطِة الرَّ  -

َأْسَتزيُد
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َأْحُسُب َأْجَر َمْن ُيَصّلي َخْمَس َصَلواٍت ُمْنَفِرًدا، َوَمْن ُيَصّليها َجماَعًة، َكما في اْلَجْدَوِل 
اآْلتي:

َلواِت في اْلَيْوِم الِة ُمْنَفِرًدا لَِيْوٍم واِحٍدَعَدُد الصَّ الِة َجماَعًة لَِيْوٍم واِحٍدَأْجُر الصَّ َأْجُر الصَّ

27×5= ............. َدَرَجًة1×5= ............. َدَرجاٍت5 َصَلواٍت

ماذا َنْسَتْنتُِج ِمْن ذلَِك؟
.......................................................................................

َمَع ياِضّياِت َأْربُِط الرِّ

1

2

َأْسمو بِِقَيمي

ْجَر اْلَعظيَم. ناَل اأْلَ َأْحِرُص َعلى َأداِء َصالِة اْلَجماَعِة أِلَ
......................................................................
......................................................................

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

ُتها: يَّ َف ْي َمْفهوُمها َوَك
..............................
..............................
..............................

تِها: يَّ ِمْن أََهمِّ
 أ  . .........................
ب. ........................
ج. ........................

مْن َفَضائِِلها:
 أ  . .........................
ب. ........................

َصالُة اْلَجماَعِة 

1

2

3
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ُأْكِمُل اْلَفراَغ فيما َيْأتي:
الِة ُهَو: ........................... بُِعُه اْلُمَصّلوَن في َأْعماِل الصَّ ْخُص الَّذي َيتَّ   أ  . الشَّ

الِة ُهَو........................... ماَم في َجميِع َأْعماِل الصَّ بُِع اإْلِ ْخُص الَّذي َيتَّ ب. الشَّ
ُأَبيُِّن ما َيِجُب َأْن َيْفَعَلُه اْلَمْأموُم إِذا قاَم اإْلِماُم بِما َيْأتي:

َر: ...........................            ب.  َرَكَع: ...........................   أ  .  َكبَّ

َم: ...........................  ج .  َسَجَد: ...........................         د  .  َسلَّ
ُح ُكالًّ ِمّما َيْأتي: َأْذُكُر َأْمًرا واِحًدا ُيَوضِّ

َة َصالِة اْلَجماَعِة: ............................................... يَّ   أ  . َأَهمِّ

ب. َفْضَل َصالِة اْلَجماَعِة: ...............................................
حيَحِة فيما َيْأتي:   َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ

1( ُتَؤّدى َصالُة اْلَجماَعِة في:
ْسواِق                       ج. َجميِع ما ُذِكَر         أ. اْلَمساِجِد                           ب. اأْلَ

2( َصالُة اْلَجماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصالِة اْلَفْرِد بِـ:
        أ.  17 َدَرَجًة                         ب. 27 َدَرَجًة                      ج. 7 َدَرجاٍت

3( َأَقلُّ َعَدٍد ُتَؤّدى بِِه َصالُة اْلَجماَعِة ُهَو:
        أ.  1                                       ب. 2                                   ج. 3

1

3

4

2

ُأَبيُِّن َمْفهوَم َصالِة اْلَجماَعِة.

َة َصالِة اْلَجماَعِة. يَّ ُح َأَهمِّ ُأَوضِّ

َأْسَتْنتُِج َفْضَل َصالِة اْلَجماَعِة.
ُأَؤّدي َصالَة اْلَجماَعِة بَِشْكٍل َصحيٍح.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ْبداِل  حيَحِة ِمْن ِخاَلِل اْستِ َأْسَتْخِدُم اْلهاتَِف لِْلُوصوِل إِلى اإْلِجاَبِة الصَّ

ِة فيما َيْأتي: اأْلَرْقاِم اْلَمْطلوَبِة بِاْلُحروِف اْلُمناِسَب

ُدنا.....................  َيْوَم اْلُجُمَعةِ. بِيُّ اهللِ َتعالى َسيِّ ُخِلَق َن

ًة ُتَسّمى َصالَة  ُيَؤّدي اْلُمْسِلموَن َيوَم اْلُجُمَعِة َصالًة خاصَّ

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

َصالُة اْلُجُمَعِة ْرُس الدَّ
)5(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

َفرََض اهلُل َتعالى َعلى اْلُمْسـِلميَن 
َصـالَة اْلُجُمَعـِة َوِهـَي َصـالٌة ُتـَؤّدى 

ةٍ.  ٍة خاصَّ يَّ ِف َجماَعًة بَِكْي

َيوُم اْلُجُمَعِة ِمَن اأْلَيّاِم اْلُمبارََكةِ، َيْجَتِمُع فيِه اْلُمْسِلموَن أِلَداِء 
َصالِة اْلُجُمَعةِ.

َأْسَتنرُي

ًل َمْفهوُم َصالِة اْلُجُمَعِةَأوَّ

ِهَي َصالٌة ُيَؤّديها اْلُمْسِلموَن في اْلَمْسِجِد َجماَعًة في َوْقِت 

ٌة. ُقها ُخْطَب ْسبِ ْهِر ِمْن َيوِم اْلُجُمَعةِ، َت الظُّ

َسّمى اهلُل َتعالى 
سوَرًة ِمَن اْلُقرْآِن 
اْلَكريِم بِسوَرِة 

اْلُجُمَعةِ. 

إَِضاَءٌة

ِصُل بِاإْلِجاَبِة َأتَّ

394
051467    1

2
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2
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ُحْكُم َصالِة اْلُجُمَعِةثانًِيا

ُة َأداِء َصالِة اْلُجُمَعِةثالًِثا َكْيِفيَّ

ٌة لَِقْولِِه َتعالى: ﴿ َصالُة اْلُجُمَعِة واِجَب

                                                                                                                               ﴾ ]اْلُجُمَعُة:9[

ةِ: َي َوِر اآْلتِ ْيها َصالُة اْلُجُمَعِة مْن ِخالِل الصُّ تي ال َتِجُب َعَل َأْسَتْنتُِج َبْعَض اْلِفئاِت الَّ

َأْسَتْنتُِج

ْهِر. ُن لَِصالِة الظُّ ُن اْلُمَؤذِّ  أ  . ُيَؤذِّ

ب. َيْصَعُد اْلَخطيُب َعلى اْلِمْنَبِر َوُيْلقي ُخْطَبَة اْلُجُمَعِة.

ج . ُيَصّلي اإْلِماُم بِالّناِس َرْكَعَتْيِن َيْجَهُر فيِهما بِاْلِقراَءِة. 

 ...........................  ........................... ...........................
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آداُب َصالِة اْلُجُمَعِةرابًِعا

ج . اْلُجلوُس َحْيُث 
َسًعا، َوَعَدُم  َيرى ُمتَّ
ُمزاَحَمِة اْلُمَصّليَن. 

آداُب َصالِة اْلُجُمَعِة

د . اإْلِْنصاُت إِلى 
اْلُخْطَبِة بِاْنتِباٍه 

َوُخشوٍع، َوَعَدُم 
ااْلْنِشغاِل َعْنها. 

ًرا  هاُب ُمَبكِّ ب.  الذَّ
إِلى اْلَمْسِجِد.

ُأقاِرُن

ْهِر َحْسَب اْلَجْدَوِل اآْلتي ِمْن َحْيُث: ْيَن َصالِة اْلُجُمَعِة َوَصالِة الظُّ ُأقارُِن َب

الُة رََّكعاِتالصَّ راَءِةَعَدُد ال رُّ في اْلِق ُر َوالسِّ اْلَجْه

ْهِر َصالُة الظُّ

َصالُة اْلُجُمَعِة

أ . ااْلْغتِساُل، َوَوْضُع 
َشْيٍء ِمَن اْلِعْطِر، َولِْبُس 

اْلَمالبِِس النَّظيَفِة. 

ُأْبدي َرْأيي

ا. وَرِة اْلُمجاوَِرِة َشَفوِيًّ - ُأْبدي رَْأيي في الصُّ
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ِة  ْرُدنِيَّ اأْلُ اْلَمْمَلَكـِة  َوإِذاَعـُة  ْرُدنِيُّ  اأْلُ التِّلِفْزيـوُن  َيقـوُم 
ا ُمباِشًرا. ِة بَِبثِّ َشعائِِر َصالِة اْلُجُمَعِة َبثًّ اْلهاِشِميَّ

َأْذُكُر اْسَم َمسِجٍد ُتَبثُّ ِمْنُه َشعائُِر َصالِة اْلُجُمَعِة َعْبَر   -
ْلفاِز .............................  التِّ

ْمِز. ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َحْوَل َصالِة اْلُجُمَعِة بَِوساَطِة الرَّ  -

َأْسَتزيُد

في  َوَأْشَهِرها  اْلَمْنابِِر  َأْقَدِم  ِمْن  واِحًدا  اْلُمباَرِك  ْقصى  اأْلَ اْلَمْسِجِد  ِمْنَبُر  ُيَعدُّ   
، َوُيْعَرُف بِاْسِم )ِمْنَبِر َصالِح الّديِن( نِْسبًة إِلى اْلقائِِد اْلفاتِِح  اْلعاَلِم اإْلِْسالِميِّ

َصالِح الّديِن اأْلَّيوبِيِّ رِحَمُه اهلُل. 
ِه اإْلِماُم إِلِْلقاِء ُخْطبِة اْلُجُمَعةِ. ْي َبرُ: ُهَو َمكاٌن ُمرَتِفٌع في اْلَمْسِجِد َيِقُف َعَل اْلِمْن

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َمَع َأْربُِط
ْربَِيِة التَّ

ِة ِة َواْلَوَطنِيَّ  اْلْجتِماِعيَّ

َأْسمو بِِقَيمي

َأْحِرُص على َأداِء َصالِة اْلُجُمَعِة، َوااْلْستِماِع لُِخْطَبتِها.
......................................................................
......................................................................

َوْقُتها:
......................

ِمْن آدابِها:
......................

َعَدُد رََكعاتِها:
......................

ُحْكُمها:
......................

َصالُة اْلُجُمَعِة

1

2

3
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ُأَبيُِّن َمْفهوَم َصالِة اْلُجُمَعِة.
.......................................................................................

حيَحِة فيما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلجاَبِة الصَّ
1( َصالُة اْلُجُمَعِة واِجَبٌة َعلى: 

ُجِل.                                ب. اْلَمريِض.                     ج. اْلُمساِفِر.         أ  . الرَّ
2( َعَدُد َرَكعاِت َصالِة اْلُجُمَعِة:

        أ  . َأْرَبُع َرَكعاٍت.                      ب. َثالُث َرَكعاٍت.            ج. َرْكَعتاِن.
3(  ِمْن آداِب َصالِة اْلُجُمَعِة:

ًرا إِلى اْلَمْسِجِد.                  هاُب ُمَتَأخِّ         أ  . الذَّ
       ب. لِْبُس اْلَمالبِِس النَّظيَفِة.   

        ج . ااْلْنِشغاُل في َأْثناِء اْلُخْطَبِة.
لوكاِت اآْلتَِيَة إِلى ُسلوٍك )َصحيٍح/ غيِر َصحيٍح( في ُكلٍّ ِمَن اْلحاالِت اآْلتَِيِة:  ُأَصنُِّف السُّ

  أ  . َسَأَل َأْحَمُد جاَرُه َعْن حالِِه لَِيْطَمئِنَّ َعَلْيِه في َأْثناِء ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة.    )             (
داِء َصالِة اْلُجُمَعِة.               )             ( ب . َيَضُع خالٌِد َشْيًئا ِمَن اْلِعْطِر َقْبَل َذهابِِه أِلَ
ج . َتَرَك عالٌء َصالَة اْلُجُمَعِة اِلْنِشغالِِه بِِشراِء حاجاِت اْلَبْيِت.                 )             (

1

3

2

ُأَبيُِّن َمْفهوَم َصالِة اْلُجُمَعِة.
َأْذُكُر ُحْكَم َصالِة اْلُجُمَعِة.

حيَحِة. تِها الصَّ ُأَؤّدي َصالَة اْلُجُمَعِة بَِكْيِفيَّ
َأْحِرُص َعلى ااْلْلتِزاِم بِآداِب َصالِة اْلُجُمَعِة.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

َة: اْقَرْأ َواْصَعْد،  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيقـاُل لِصاِحِب اْلُقْرآِن إِذا َدَخـَل اْلَجنَّ
َفَيْقَرُأ َوَيْصَعُد بُِكلِّ آَيٍة َدَرَجًة َحّتى َيْقَرَأ آِخَر َشْيٍء َمَعُه«  ] َرواُه اْبُن ماَجه[.

َفضائِِل  ِمْن  واِحَدًة  َفضيَلًة  ريِف  الشَّ َبِويِّ  النَّ اْلَحديِث  ِمَن  َأْسَتْنتُِج 
تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوِحْفِظِه .....................................

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

ِل   مِّ سوَرُة اْلُمزَّ
اآْلياُت اْلَكريَمُة )14-1(

ْرُس الدَّ
)6(

أتلو

            : اْلُمْلَتفُّ بِثِيابِِه، َواْلَمْقصوُد بِِه
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص. ُدنا ُمَحمَّ                  َسيِّ

                 : ُقْرآًنا َعظيًما.
يِل.                  : ِقياَم اللَّ
                : َأْعَظُم َأَثًرا.
                 : َأْنَفُع َقْواًل.

ْعماِل.                      : َوْقًتا َكثيًرا لِْلِقياِم بِاأْلَ
                 : اْعُبِد اهلَل َتعالى َوْحَدُه.

                    : َتْرًكا َحَسًنا.
            : اْتُرْكني.
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ِل تِالَوًة َسليَمًة. َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-14( ِمْن سورَِة اْلُمزَّمِّ
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ ُأَب

رجاِت  ناَل الدَّ ِم اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوإِْتقاِن تاِلَوتِِه؛ أِلَ َأْحِرُص َعلى َتَعلُّ
ِة. اْلُعال ِمَن اْلَجنَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

ِمْن   )14-1( اْلَكريَمَة  اآْلياِت  َأْتلـو  َمْجمـوَعتي  َمـَع  بِالتَّعاُوِن 
ُثمَّ  َتْقويَم تاِلَوتي،  ِمْنُهـْم  َوَأْطُلُب  تاِلَوًة َسليَمًة،  ِل  مِّ اْلُمزَّ سوَرِة 

َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

َرِف اْلَبعيدوَن َعْن طاَعِة           : َأْهُل التَّ
               اهللِ َتعالى.

  : ُقيوًدا َشديَدًة.
    : َطعاًما َكريًها َيْعَلُق في اْلَحْلِق.

  : َتَتَزْلَزُل.
ْمِل. ًة ِمَن الرَّ  : َتلَّ

ًنا.                                                    : ِرْخًوا َليِّ

إَِضاَءٌة

ِل:    سوَرُة اْلُمزَّمِّ
ٌة، آياُتها  يَّ سوَرٌة َمكِّ

 .)20(

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُ
 الّراِبَعة

ُ
ة

َ
َوْحد

ْ
ال

َأْسمو بَِأْخالقي

حى سوَرُة الضُّ
1

اْلُمْسلِموَن في ِشْعِب 
َأبي طالٍِب.

2

3

ِل: مِّ سوَرُة اْلُمزَّ
 اْلياُت اْلَكريَمُة )19-15(.

4
ريُف: اْلَحديُث الشَّ
 »ُحْسُن اْلُمعاَمَلِة«.

5
اْلْحتِراُم

6
ِل: مِّ سوَرُة اْلُمزَّ

 اْلَيُة اْلَكريَمُة )20(.

ُدروُس اْلَوْحَدِة الّرابَِعِة
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حى سوَرُة الضُّ ْرُس الدَّ
)1(

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

مَّ أُجيُب: َي ُث رَُأ اَلَنصَّ اْلتِ - َأْق

َرُه أَنَّ اهلَل َتعالى اْختارَُه  ْخبِ ُي ِدنا رَسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص في غاِر ِحراٍء؛ لِ ُي ِجْبريُل  َعلى َسيِّ َنَزَل اْلوَْح

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اِلْنِقطاِعِه  ّرًة أُْخرى، َفَحزَِن النَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َم َر ُنزوُل اْلوَْحِي َعلى الّن رَسواًل لِلّناِس، ُثمَّ َتأخَّ

ُه ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ ُر فيها َن َعْنُه، َوادَّعى اْلُمْشرِكوَن أَنَّ اهلَل َتعالى َهَجَرُه َوَترََكُه، َفأْنَزَل اهلُل َتعالى سوَرًة ُيَذكِّ

ُه َوَيرْعاُه. ُه ُيِحبُّ بِأنَّ

تي َنَزَلْت َبْعَد هِذِه اْلحاِدَثةِ؟ رُ: ما اْسُم الّسوَرِة الَّ - ُأَفكِّ

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

ُة َس ي ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

َأْكـرََم  َتعالى  اهلَل  أَنَّ  اْلَكريُم  رْآُن  ـُ اْلق ُن  يِّ َب ُي     
َوَأْنَعَم  َورِعاَيتِهِ،  تِِه  بَِمَحبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ًدا  ُمَحمَّ َدنا  َسيِّ
يا َواآْلِخَرةِ، َوَأْوصاُه  ْن ِه بِنَِعٍم َعظيَمٍة في الدُّ ْي َعَل
تيِم، َوُحْسِن َمَعاَملِة اْلَفقيرِ،  َي بِاإْلِْحساِن إِلى اْل

َوَدواِم ُشْكِر اهللِ َتعالى َعلى نَِعِمهِ.
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َأْسَتنرُي

ئِيَسُة لِْلياِت اْلَكريَمِة اْلَمْوضوعاُت الرَّ

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

حى سوَرُة الضُّ

َأْلِفُظ َجيًِّدا

اْلُمْفَرداُت والتَّراكيُب

هارِ. ُل اْلنَّ           : َأوَّ
َل بَِظالِمهِ.  َب      : أَْق

       : َترََكَك.
  : َهَجرَ. 

يا. ْن         : اْلَحياُة الدُّ
        : َجَعَل َلَك َمْن َيرْعاَك.

      :  َفقيًرا.
        : اْلُمْحتاَج.

ِه اْلَكالَم.        ْي     : ُتْغِلُظ َعَل

اآْلياُت اْلَكريَمُة )5-1(
ِدنا  ُة اهللِ َتعالى لَِسيِّ َمَحبَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص        ُمَحمَّ

اآْلياُت اْلَكريَمُة )11-9(
ِدنا  وصايا اهللِ َتعالى لَِسيِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص        ُمَحمَّ

اآْلياُت اْلَكريَمُة )6-٨(
ِدنا  ِرعاَيُة اهللِ َتعالى لَِسيِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص       ُمَحمَّ

إَِضاَءٌة

حى:  سوَرُة الضُّ
ٌة، َعَدُد  يَّ سوَرٌة َمكِّ
آياتِها )11( آَيًة.
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ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْم َيْهُجْرُه َكما  َنا ُمَحمَّ ُه ُسْبحاَنُه َلْم َيْتُرْك َنبِيَّ ْيِل َعلى َأنَّ حى َواللَّ َأْقَسَم اهلُل َتعالى بِالضُّ
ُه َسُيْعطيِه   ْنيا َوما فيها، َوَأنَّ ُه َقْد َأَعدَّ َلُه َنعيًما في اآْلِخَرِة َخْيًرا َلُه ِمَن الدُّ عى اْلُمْشِركوَن، َوَأنَّ ادَّ

َعِم ما ُيْسِعُدُه َوُيْرضيِه. ْنيا ِمَن النِّ في اْلَحياِة الدُّ

ِة، َوَجَعَلُه  ُبوَّ ْنيـا، ُثمَّ َأْكَرَمُه بِالنُّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص بِنَِعٍم َكثيَرٍة في الدُّ ِدنا ُمَحمَّ َأْنَعَم اهلُل َتعالى َعلى َسيِّ

َخْيَر َخْلِقِه، َوَرَزَقُه ِمْن َفْضِلِه. 

ًل َأوَّ

ثانًِيا

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص         َمَحّبُة اهللِ َتعالى لَسيِِّدنا ُمَحمَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِرعاَيُة اهللِ َتعالى لَِسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُأْبدي َرْأيي

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ِدنا ُمَحمَّ َسيِّ رَْأيَِك ماذا أَْعطى اهلُل َتعالى لِ قاَل َتعالى: ﴿                                                          ﴾، بِ

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

َأْسَتْذِكُر َوُأَرتُِّب

ْقِم  َة َعلى ذلَِك بَِوْضِع الرَّ ْحـداَث اآْلتَِيَة الّدالَّ َرعى اهلُل َتعالى َنبِيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص في ِصَغـِرِه، ُأَرتُِّب اأْلَ
اْلُمناِسِب َأماَم اْلَحَدِث الَّذي ُيناِسُبُه فيما َيْأتي:

ه َأبو طالٍِب ِرعاَيَتُه. - َتولَّى َعمُّ

- ُولَِد َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيتيًما. 

ِلِب. ه َُعْبُد اْلُمطَّ - َكِفَلُه َجدُّ

. ُة  ْعديَّ َدُة َحليَمُة السَّ يِّ -َأْرَضَعْتُه السَّ

َدُة آِمَنُة بِْنُت َوَهٍب. يِّ ُه السَّ - اْعَتنْت بِه ُأمُّ

12
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ًدا ملسو هيلع هللا ىلص بَِثالِث َوصايا، ِهَي:  َدنا ُمَحمَّ حى َسيِّ َأْوصى اهلُل َتعالى في سوَرِة الضُّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصثالًِثا َوصايا اهللِ َتعالى لَسيِِّدنا ُمَحمَّ

ْحَمُة  الرَّ

َواْلَعْطُف َعلى اْلَيتيِم 

َواإْلِْحساُن إَِلْيِه.

ُحْسُن ُمَعاَمَلِة

 اْلَفقيِر.

ُشْكُر اهللِ 

َتعالى َعلى النَِّعِم.

ُر َوُأشاِرُك ُأَفكِّ

ُث   ُر بِنِْعَمٍة ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى َعَليَّ َوَأَتَحدَّ أَُفكِّ
َعنْها أَماَم ُزَمالئي/ َزميالتي.

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

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

ِة َتقوُم َعلى اْلِعناَيِة  ِة اْلهاِشِميَّ ْرُدنِيَّ ساٌت َوَمراِكُز َوَجْمِعياٌت َكثيَرٌة في اْلَمْمَلَكِة اأْلُ ُهناَك ُمَؤسَّ
عاَيِة َلُهْم. ْيتاِم َوَتْقديِم الرِّ بِاأْلَ

ساِت في  - بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي َأْبَحُث في اإْلِْنَتْرنِت َعْن اْسِم واِحَدٍة ِمْن هِذِه اْلُمَؤسَّ
، َوُأشاِرُك بِِه ُزَمالئي/َزميالتي. اأْلُْرُدنِّ

 ............................................................................  
ْمِز.   حى بَِوساَطِة الرَّ - ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعْن سوَرِة الضُّ

َأْسَتزيُد
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ها: اْلَكِلَمُة َوِضدُّ

َمَع ِةَأْربُِط َغِة اْلَعَربِيَّ اللُّ

الُل: اْلُهدى   اْلَفْقُر: اْلِغنىاآْلِخَرُة: األُوىل                                   الضَّ

حى سوَرُة الضُّ

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )1-5( َعْن: .......................... َتَحدَّ

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )6-٨( َعْن: .......................... َتَحدَّ

َثِت اآْلياُت اْلَكريَمُة )9-11( َعْن: ........................ َتَحدَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

ْيتاِم َوُمساَعَدَة اْلُفَقراِء. َأْقَتدي بَِرسولي ملسو هيلع هللا ىلص َوُأْحِسُن ُمَعاَمَلَة اأْلَ
......................................................................
......................................................................

1

2

3
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حى تاِلَوًة َصحيَحًة. َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة ِمْن سوَرِة الضُّ

 ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في اآْلياِت اْلَكريَمِة.
ُح اْلَمْعنى اْلعامَّ لِْلياِت اْلَكريَمِة. ُأَوضِّ

َأْحَفُظ اآْلياِت اْلَكريَمَة َغْيًبا.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

َة َعلى اْلَمْعنى اْلُمناِسِب فيما َيْأتي:  َأْكُتُب اآْلَيَة الّدالَّ
  أ  . َلْم َيْتُرِك اهلُل َتعالى َنبِيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْم َيْهُجْرُه.

....................................................................................
ْيِل إِذا َأْقَبَل َظالُمُه. ب. َأْقَسَم اهلُل َتعالى بِاللَّ

....................................................................................
َعِم ما ُيْسِعُدُه َوُيْرِضيِه. ُه َسُيْعطيِه ِمَن النِّ ُه بَِأنَّ ج  . َوَعَد اهلُل َتعالى َنبِيَّ

....................................................................................
ٍد  ِدنا ُمَحمَّ َعِم الَّتي َأْنَعَم بِها اهلُل َتعالى َعلى َسيِّ َأْسَتْخِرُج ِمَن اآْلياِت اْلَكريَمِة واِحَدًة ِمَن النِّ

ْنيا. ملسو هيلع هللا ىلص في الدُّ
....................................................................................

حيِح، َوإِشاَرَة)       ( َأماَم اْلَمْوِقِف اْلَخَطأِ  فيما َيْأتي: َأَضُع  إشارَة )       ( َأماَم اْلَمْوِقِف الصَّ
  أ  . )           ( َرَفَض خالٌِد ُمساَعَدَة  َقريبِِه اْلَفقيِر َرْغَم ُقْدَرتِِه َعلى ذلَِك.

ب. )           (  َشَكَر عاِمٌر  اهلَل َتعالى َعلى نَِعِمِه.
ج  . )           ( َأْحَسَنْت فاِطَمُة ُمعاَمَلَة َصديَقتِها اْلَيتيَمِة.

حى َغْيًبا. ُع اآْلياِت اْلَكريَمَة ِمْن سوَرِة الضُّ ُأَسمِّ 4

3

1

2

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ـْكِل اآْلتـي، َوَأْسـَتْخِرُج َأسـاليَب اْسـَتْعَمَلها اْلُمْشـِركوَن لُِمحاَرَبـِة َدْعَوِة  َأْسـَتعيُن بالشَّ
ْسالِم. اإْلِ

  أ  . .......................................

ب. .......................................
ج . ......................................
 د  . ......................................

اْلُمْسِلموَن في ِشْعِب َأبي طالٍِب ْرُس الدَّ
)2(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ـُدنا رَسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه  أَْمضى َسيِّ
َسَنواٍت َشديـَدًة في ِشْعِب َأبي طالٍِب َبْعَد 
ُمقاَطَعتِِهْم،  َعلى  اْلُمْشرِكـوَن  َفَق  اتَّ أَِن 
ةِ. َب َقْت داِخَل اْلَكْع بوا بِذلَِك َصحيَفًة ُعلِّ َوَكَت

د

ج
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ساليِب؟ ُر: َهِل اْكَتفى اْلُمْشِركوَن بِهِذِه اأْلَ ُأَفكِّ

....................................................................................
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ــُه، اْزداَد  ــريَك َل ــَدُه ال َش ــاَدِة اهللِ َوْح ــُه لِِعب ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص دْعوَت ــيُِّدنا رس ــَن َس ــَد َأْن َأْعَل        َبْع
َعــًة لُِمقاَوَمــِة َدْعَوتـِـِه، َوِمــْن  َأذى اْلُمْشــِركيَن َلــُه َولَِمــْن آَمــَن َمَعــُه، َفاْســَتْعَملوا َأســاليَب ُمَتَنوِّ

ــْم. ــْم َوِحصاُرُه ــَك: ُمقاَطَعُتُه ذلِ

َأْسَتنرُي

ُمواَصَلِة  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رَسوِل  ِدنا  َسيِّ َمْنَع  اْلُمْشرِكوَن  َأراَد 
َفاْجَتَمعوا َوَقرَّروا ُمقاَطَعَتُه ملسو هيلع هللا ىلص َوُمقاَطَعَة أَقارِبِِه )َبني  َدْعَوتِهِ، 
موا َلُهْم  َسلِّ ِلِب( َوَمْن آَمَن َمَعُه َحّتى ُي ِد اْلُمطَّ ْب هاِشٍم َوَبني َع
داِخَل  قوها  َعلَّ َصحيَفًة  بِذلَِك  بوا  َوَكَت لَِقْتِلهِ،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل 

حيَفةِ: « في أَْعلى الصَّ ُهمَّ ْدِء بِِكتاَبِة »بِاْسِمَك اللَّ َب نوِد َبْعَد اْل ُب ِه ِمَن اْل ْي َفقوا َعَل ةِ، َوكاَن ِمّما اتَّ اْلَكْعَب

ًل ُمَصحيَفُة اْلُمقاَطَعِةَأوَّ َأَتَعلَّ

اْلُمقاَطَعــُة: االْمتِنــاُع َعــِن 
عاُمــِل َمــَع اآْلَخريــَن. التَّ

موُهْم َوال ُيجالِسوُهْم. - َأاّل ُيَكلِّ

- َأاّل َيبيعوُهْم َوال َيْشَتروا ِمْنُهْم.
. جوا ِمْنُهْمْ جوُهْم َوال َيَتَزوَّ - َأاّل ُيَزوِّ

ُر َوُأجيُب ُأَفكِّ

َأْسَتْنتُِج َسَبَب ُمقاَطَعِة اْلُمشِركيَن أَلقاِرِب َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمْسِلميَن َوَغْيَر ُمْسِلميَن. 
.....................................................................................

َمَع  الَّذي شاَرَك  ِدنا َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّ اْسَم َعمِّ  َأْسَتْخِرُج  ُثمَّ  َغْيًبا،  اْلَمَسِد  َأْتلو سوَرَة 
اْلُمْشِركيَن في ُمقاَطَعتِِه َوإيذائِِه. ....................................................
ْلِم، ماذا َأْفَعُل؟ ................................. َض َأَحُد َأقاِربي لِلظُّ َأَتَخيَُّل: َلْو َتَعرَّ
حيَفِة َأَشدُّ ُظْلًما؟  ........................................ ُأْبدي َرْأيي: َأيُّ ُبنوِد الصَّ
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ُم َأَتَعلَّ

َلّما اْشَتدَّ َتْضييُق اْلُمْشرِكيَن َعَلى اْلُمْسِلميَن، اْنَتَقَل 
ُدنا رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلميَن إِلى ِشْعِب  َسيِّ
يهِ،  ِف إِقاَمتِِهْم  َبْعَد  سوًءا  اْزداَد  اْلَوْضَع  أَنَّ  إاِّل  طالٍِب،  َأبي 
ْيِع  َب ِهُم اْلِحصارَ، َوَمَنعوُهْم ِمَن اْل ْي َد اْلُمْشرِكوَن َعَل َفَقْد َشدَّ
عاِم، َفكاَن ُيسَمُع َصْوُت ُبكاِء  راِء َواْلُحصوِل َعلى الطَّ َوالشِّ

ِة اْلجوِع.  َجِر ِمْن ِشدَّ أَْطفالِِهْم ِمَن اْلجوِع، َفاْضُطّروا إِلى َأْكِل َأْوراِق الشَّ

َبْعَد َثالِث َسَنواٍت ِمَن اْلُمقاَطَعِة َشَعَر َبْعُض ُزَعماِء ُقرَْيٍش بِالّضيِق لِما أَصاَب اْلُمْسِلميَن 
َدنا رَسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص   َر اهلُل َتعالى َسيِّ َب ِسِه أَْخ َسَعْوا إِلِْنهاِء هِذِه اْلُمقاَطَعةِ، َوفي اْلَوْقِت َنْف ِمْن ُظْلٍم، َف
ُدنا رَسوُل  َق ِمْنها إاِّل ما فيِه ِذْكُر اهللِ َتعالى، َفَطَلَب َسيِّ ْب حيَفَة َوَلْم َي أَنَّ دوَدَة اأْلَرََضِة َقْد َأَكَلِت الصَّ
ِة  َب حيَفِة َفأَْخَبرَُهْم، َفَذَهُبوا إِلى اْلَكْع َر اْلُمْشرِكيَن بَِأْمِر الصَّ ِه َأبي طالٍِب أَْن ُيْخبِ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َعمِّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص، َوبِذلَِك اْنَتَهِت اْلُمقاَطَعُة، َوعاَد  ُدنا ُمَحمَّ حيَفُة، َفرََأْوا ِصْدَق ما قاَل َسيِّ َقِت الصَّ َحْيُث ُعلِّ

ُدنا رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه إِلى َمنازِلِِهْم.  َسيِّ

اْلِحصاُر في ِشْعِب َأبي طالٍِب ثانًِيا

اْنتِهاُء اْلُمقاَطَعِة ثالًِثا

ُ ُل َوُأَفسِّ َأَتَأمَّ

ْيِن ناتَِجْيِن َعْن ِحصاِر اْلُمْسِلميَن. ُل الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن، ُثمَّ َأْذُكُر َأَثَرْيِن َسْلبِيَّ َأَتَأمَّ

أ  . ......................................       ب. .....................................
ُر َصْبَر َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه َعلى ما َأصاَبُهْم. ُأَفسِّ

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

1

2

ِشْعـُب َأبي طالٍِب: واٍد كـاَن 
َيْمِلُكُه َأبو طالٍِب َيَقُع باْلُقرِْب 
َة  ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم في َمكَّ

اْلُمَكرََّمةِ.
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ُل َوَأْسَتْنتُِج َأَتَخيَّ

َبّقى ِمْنها في اْلُمْسَتطيِل اآْلتِي: حيَفِة الُمَمزََّقةِ، ُثمَّ َأْرُسُم َوَأْكُتُب ما َت ُل َشْكَل الصَّ َأَتَخيَّ

ا لِْلُمقاَطَعةِ. يًّ ًرا إيجابِ َأْسَتْنتُِج َأَث
.......................................................................................................

ْأِي، َوَقْد َنهى       َيقوُم َبْعُض الّناِس بُِمقاَطَعِة َأْصِدقائِِهْم َأْو َأقاِربِِهْم إِذا  اْخَتَلفوا َمَعُهْم في الرَّ
 اإْلْسالُم َعْن ذلَِك؛ َفقاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيِحلُّ لُِمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأخاُه َفْوَق َثالِث َلياٍل، 

الِم« ]َرواُه ُمْسِلٌم[. َيْلَتِقياِن َفُيْعِرُض هذا َوُيْعِرُض هذا، َوَخْيُرُهما الَّذي َيْبَدُأ بِالسَّ
ُف؟ : إِذا َعِلْمُت  َأنَّ َأَحَد َأْصِدقائي/ َصديقاتي قاَطَع َأَحَد َأقاِربِِه، َكْيَف َأَتَصرَّ - َأِجُد َحالًّ

.......................................................................    
ْمِز.  - ُأشاِهُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ِقّصَة اْلُمقاَطَعِة َواْلِحصاِر بَِوساَطِة الرَّ

َأْسَتزيُد

2

1

ُق في  اْلَمْعنى  َبْيَن اْلَكِلَمَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن: ُأَفرِّ
َدًة.  ْعُب: َمْجموَعٌة ِمَن الّناِس َيْسُكنوَن َأراِضَي ُمَحدَّ الشَّ  -

ْعُب: َطريٌق َبْيَن َجَبَلْيِن. )اْلوادي(.  الشِّ  -

َمَع ِةَأْربُِط َغِة اْلَعَربِيَّ اللُّ
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َرَضِة: َنْوٌع ِمَن اْلَحَشراِت َتعيُش في َمْجموعاٍت َكبيَرٍة، َوَتْأُكُل اْلَخَشَب، َواْلُحبوَب،  دوَدُة اْلَ  -
ْوراَق. َواأْلَ

َمَع اْلَعلوِمَأْربُِط

اْلُمْسِلموَن في ِشْعِب َأبي طالٍِب   

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

َأْصبُِر َعلى اْلَمصاِعِب الَّتي ُتواِجُهني َطَلًبا لَِمْرضاِة اهللِ َتعالى.
...................................................................... 
......................................................................

َر اْلُمْشِركوَن ُمقاَطَعَة َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه، َوَكَتبوا َبذلَِك َصحيَفًة  َقرَّ
َنِت اْلُبنوَد اآْلتَِيَة: َتَضمَّ

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

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

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

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

اْلُمْشِركوَن  َد  َفَشدَّ َمَعُه إِلى .................  َوَمْن  اْنَتَقَل َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َعَلْيِهُم اْلِحصاَر.

اْنَتَهِت اْلُمقاَطَعُة َبْعَد َأْن َأْخَبَر َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمْشِركيَن بَِأنَّ ............ 
حيَفَة. َقْد َأَكَلِت الصَّ
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3
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ْرقاِم ِمْن )5-1(: ْحداَث اآْلتَِيَة بَِشْكٍل ُمَتَسْلِسٍل بَِوْضِع اأْلَ ُأَرتُِّب اأْلَ
حيَفَة.   َرَضِة الصَّ اْنَتَهِت اْلُمقاَطَعُة بَِأْكِل دوَدِة اأْلَ

اْنَتَقَل َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه إِلى ِشْعِب َأبي طالٍِب.
روا ُمقاَطَعَة َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه. اْجَتَمَع اْلُمْشِركوَن َوَقرَّ

َة َأَلِم  ْعِب، َفعانوا ِشدَّ حاَصر اْلُمْشِركوَن َسيَِّدنا َرسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه في الشِّ
اْلجوِع َواْلَمَرِض.

قوها داِخَل اْلَكْعَبِة. َكَتَب اْلُمْشِركوَن ُبنوَد اْلُمقاَطَعِة في َصحيَفٍة َوَعلَّ

ُح اْلَخَطَأ اْلواِرَد في ُكلٍّ ِمَن اْلِعباَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن: ُأَصحِّ
  أ   . قاَطَع اْلُمْشِركوَن َسيَِّدنا َرسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن آَمَن َمَعُه ِمْن َأقاِربِِه.

...........................................................................
حيَفَة َعلى باِب َبْيِت َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. َق اْلُمْشِركوَن الصَّ ب . َعلَّ

...........................................................................
حيَحِة فيما َيْأتي:  َأَضُع  دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ

1( واِحَدٌة ِمَن اآْلتَِيِة َلْيَسْت ِمْن ُبنوِد اْلُمقاَطَعِة:
موَنُهْم.         أ  . ال ُيَكلِّ

      ب. ال َيبيعوَنُهْم َوال َيْشَتروَن ِمْنُهْم.
       ج . ال َيْدُخلوَن اْلَكْعَبَة.

2( اْلَمكاُن الَّذي اْنَتَقَل إَِلْيِه َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه في َأْثناِء اْلُمقاَطَعِة:
َفُة.               ج. غاُر ِحراٍء.        أ .  ِشْعُب َأبي طالٍِب.                  ب. اْلَكْعَبُة اْلُمَشرَّ

َرَضِة َصحيَفَة اْلُمقاَطَعِة، َوَتَبّقى ِمْنها: 3( َأَكَلْت دوَدُة اأْلَ
الُم َعَلْيُكْم«. «.              ج. »السَّ        أ . »اْلَحْمُد هللِ«.                           ب. »بِاْسِمَك الّلُهمَّ

1

3

2

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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 ُأَبيُِّن َسَبَب اْنتِقاِل َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َمَعُه إِلى ِشْعِب َأبي 
طالٍِب.

َأِصُف ُمعاناَة ِسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَمْن َمَعُه في ِشْعِب َأبي طالٍِب.

ُأَبيُِّن َكْيَف اْنَتَهْت ُمقاَطَعُة اْلُمْشِركيَن لَِسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن 
َمَعُه.

ْرِس. روَس  َواْلِعَبَر اْلُمْسَتفاَدَة ِمَن الدَّ  َأْسَتْنتُِج الدُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

         : َشديًدا َثقياًل.

ٌق َيْوَم اْلِقياَمةِ.                   : ُمَتَشقِّ

             : َطريًقا إِلى اإْليماِن َوالّطاَعةِ.

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

َتْحـِرُص َسْلمـى في َأْثنــاِء تاِلَوتِها آيـاِت اْلُقـْرآِن 
َوَفْهـِم َمعـانيهـا بُِمسـاَعــَدِة  ِمهـا،  َتَعلُّ اْلَكريـِم َعلى 
ُص َوْقًتا لِْلُجلوِس َمَعها َوَتْعليِمها. والِـِدها الَّذي ُيَخصِّ

َأْسَتْنتُِج ِمَن اْلَمْوِقِف الّسابِِق واِجًبا ِمْن واِجباِت اْلُمْسِلِم 
ُتجاَه اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

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

ْرُس الدَّ
)3(

ِل    مِّ سوَرُة اْلُمزَّ
اْلياُت اْلَكريَمُة )19-15(

ًدا َأْلِفُظ َجيِّ

َأْتلو
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ِل تِالَوًة َسليَمًة. َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )15-19( ِمْن سورَِة اْلُمزَّمِّ
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ ُأَب

ِر آياِت اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَفْهِم َمعانيها.  َأْحِرُص َعلى َتَدبُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

ِل تاِلَوًة َسليَمًة،  مِّ بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلو اآْلياِت اْلَكريَمَة )15-19( ِمْن سـوَرِة اْلُمزَّ
َوَأْطُلُب ِمْنُهْم َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُحْسُن اْلُمَعاَمَلِة ْرُس الدَّ
)4(

يَسُة ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة ُثمَّ ُأجيُب َعّما َيليها: َأَتَأمَّ

َأِصُف ما ُأشاِهُدُه في الّصوَرِة الّسابَِقِة.
عاَيِة.  ُر: َأيُّ اْلَمراِحِل  َيْحتاُج فيها اإْلِْنساُن إِلى اْلَمزيِد ِمَن اْلِعْناَيِة َوالرِّ ُأَفكِّ

أ  . ..................................     ب . .................................

ُدنا رَسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلى إِْعطـاِء  َدعـا َسيِّ
ُهْم ِمَن الرِّْفِق َوالرَّْحَمةِ، َوإِْعطاِء  غاِر َحقَّ الصِّ

ْقديِر َوااْلْحتِراِم. ُهْم ِمَن التَّ اْلِكباِر َحقَّ

ْيخوَخُة باُبالشَّ فوَلُةالشَّ الطُّ

1

2
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َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب
 َيْرَحُم: َيْعطُِف.
ُر: َيْحَتِرُم. ُيَوقِّ

اْسُمُه:
أََنُس ْبُن مالٍِك 

. اأْلَنْصارِيُّ 

راوي اْلَحديِث: ْعريُف بِ التَّ

إِْسالُمُه: 
أَْسَلَم َوُعْمُرُه 
َعْشُ َسنَواٍت.

ِدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : يِّ َس َعالَقُتُه َب
َدنا رَسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَ َسَنواٍت،  َخَدَم َسيِّ

ِر  َم ِمْنُه اْلَكثريَ، َحّتى كاَن ِمْن َأْكَث َفَتَعلَّ
حاَبِة ِحْفًظا َورِواَيًة لِْلَحاديِث. الصَّ

َدنا  ِدنا أََنِس ْبِن مالٍِك   َوأَْخُدُم َسيِّ َسيِّ ُر: َكْيَف أَْقَتدي بِ أَُفكِّ

َرسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  في َوْقتِنا اْلحاِضرِ.

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

ِبِْم 
َأْقَتدي

َعْن أََنِس ْبِن مالٍِك  قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:
] ِْمِذيُّ ْر َكبريَنا« ]َرواُه التِّ ْرَحْم َصغريَنا، َوُيَوقِّ ْيَس ِمنّا َمْن َلْ َي »َل

َأْسَتنرُي

    َدعا اإْلِْسالُم إِلى ُحْسِن ُمَعاَمَلِة الّناِس َعلى اْختِالِف أَْعمارِِهْم َوأَْحوالِِهْم، َوَخصَّ بِذلَِك 

؛ لِحاَجتِِهْم لِْلَمزيِد ِمَن الرِّعايِةِ، َوَعدَّ َمْن َلْم َيْفَعْل ذلَِك ُمخالًِفا لَِهْدِي  نِّ اْلِكباَر َوِصغاَر السِّ

نا ملسو هيلع هللا ىلص.    يِّ بِ َن
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ُمُهْم في اْلَكالِم، َوِمْن  ُع َلُهْم في َمْجِلِسهِ، َوُيَقدِّ رُِم اْلِكباَر َوُيْوسِّ ُدنا رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْحَت كاَن َسيِّ
ْدُخَل في اإْلِْسالِم، َفَلّما رَآُه ملسو هيلع هللا ىلص  َي ّديُق  بَِأبيِه لِ ُدنا َأبو َبْكٍر الصِّ َة َأتى َسيِّ ذلَِك:  أَنَّ َيْوَم َفْتِح َمكَّ

يِه فيهِ« ]رَواُه أَْحَمُد[. تِِه َحّتى َأكوَن َأنا آتِ ْي ْيَخ في َب َسُه َوَأْكرََمُه، وقاَل: »َهاّل َترَْكَت الشَّ أَْجَل

َتْوقيُر اْلِكباِرثانًِيا

ُتُهْم  َب ُمالَع
َوُممازََحُتُهْم

ُر إِْهداُؤُهْم ي ْوف َت
راُمُهْمحاجاتِِهْم اْحتِ اْلَعْطُف 

ِهْم ْي َعَل
ُهُهْم  َتْوجي

بُِلْطٍف

ُر َوُأجيُب َأَتَدبَّ

غاِر: ْحَمِة بِالصِّ َة اآْلتَِيَة، َوَأْسَتْخِرُج ِمْنها ُصَوَر الرَّ َبِويَّ ُر اْلَمواِقَف النَّ َأَتَدبَّ

غاِراْلَمواِقُف ْحَمِة بِالصِّ ُصَوُر الرَّ
َم َعَلْيِهْم، َوَمَسَح   أ  . كاَن ملسو هيلع هللا ىلص إِذا َمرَّ َعلى َأطفاٍل َسلَّ

َعلى ُرؤوِسِهْم، َوَدعا َلُهْم.

ب. كاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصّلي َوُهَو َيْحِمُل َحفيَدَتُه ُأماَمَة اْبَنَة 
َزْيَنَب، َفإِذا َسَجَد َوَضَعها، َوإِذا قاَم َحَمَلها.  

ج . كاَن ملسو هيلع هللا ىلص إِذا جاَءُه َتْمٌر َيْدعو اأْلَْطفاَل َفُيْعطيُهْم ِمْنُه.

غاِر. ْحَمِة َمَع الصِّ ا ِمَن التَّعاُمِل بِالرَّ َأْسَتْنتُِج َأَثًرا إيجابِيًّ
.....................................................................................

غاِر. ْحَمِة َمَع الصِّ ُث ُزَمالئي/َزميالتي َعْن َمْوِقٍف َتعاَمْلُت فيِه بِالرَّ ُأَحدِّ

1

2

3

ًل غاِرَأوَّ ْحَمُة بِالصِّ الرَّ

غارِ، َوَقْد َدعانا لُِمَعاَمَلتِِهْم بِالرَّْحَمةِ؛ لَِنناَل  ُدنا رَسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأرَْحِم الّناِس بِالصِّ كاَن َسيِّ
رِضا اهللِ َتعالى.

غاِر رَّْحَمِة بِالصِّ ِمْن ُصَوِر ال
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ُث َمَعُهْم بَِكالٍم  َحدُّ التَّ
ٍب َوَصْوٍت ُمْنَخِفٍض. يِّ َط

َتْقديُمُهْم في 
َجميِع اْلُمورِ.

الْستِماُع َلُهْم، 
بوُل َنصائِِحِهْم. َوَق

َتْقديُم
 اْلُمساَعَدِة َلُهْم.

ُر ُل َوُأَعبِّ َأَتَأمَّ

ُر َعْن َتْوقيِر اْلِكباِر في ُكلٍّ ِمْنها: َوَر اآْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَعبِّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

نِّ ِعْنَدما َنَتعاَمُل َمَعُهْم بِاْحتِراٍم. ُر َعْن ُشعوِر ِكباِر السِّ ُأَعبِّ

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

؟ نِّ َسٍة لِِرعاَيِة ِكباِر السِّ َهل ُتَؤيُِّد/ ُتَؤيِّديَن ُوجوَد ُمَؤسَّ

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

1

2

3

قاِرِب  غاِر، َوإنَّما َيكوُن َمَع اْلِكباِر ِمَن اأْلَ ْحَمُة ُخُلٌق َعظيٌم ال َيْنَحِصُر في التَّعاُمِل َمَع الصِّ      الرَّ
َعفـاِء َوَغْيِرِهْم ِمـَن اْلَبَشِر، َوَيْشَمـُل َأْيًضا  ْصِدقـاِء َواْلَمْرضى َواْلَيتامى َواْلَمساكيِن والضُّ َواأْلَ

ْحَمَة بِاْلَحَيواِن َوالنَّباِت. الرَّ
غيِر بَِوساَطِة  اْلَكبيِر، َوَرْحَمِة الصَّ َتْوقيِر  ُأشاِهُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي آداَب   -

ْمِز.   الرَّ

َأْسَتزيُد

اِر ب ِر اْلِك ْوقي ِمْن ُصَوِر َت
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ُم َلُهُم اْلَعديَد  ، َوُتَقدِّ نِّ ساِت الَّتي َتقوُم َعلى ِرعاَيِة ِكباِر السِّ ْرُدنِّ َعَدٌد ِمَن اْلُمَؤسَّ يوَجُد في اأْلُ
ساِت: ُدوُر ِرعاَيِة اْلُمِسّنيَن.  ِمَن اْلِخْدماِت، َوِمْن هِذِه اْلُمَؤسَّ

ُحْسُن اْلُمَعاَمَلِة

مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأْسمو بِِقَيمي

َأْحَتِرُم اْلِكباَر َفال ُأقاِطُعُهْم في َأْثناِء اْلَكالِم.
......................................................................
......................................................................

غاِر رَّْحَمِة بِالصِّ اِرِمْن ُصَوِر ال ب ِر اْلكِ ْوقي ِمْن ُصَوِر َت

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

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

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

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

َمَع َأْربُِط
ْربَِيِة  التَّ

ِة ِة َواْلَوَطنِيَّ اْلْجتِماِعيَّ

1

2

3
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ريَف ِقراَءًة َسليَمًة . َبِويَّ الشَّ َأْقَرُأ اْلَحديَث النَّ
ريِف. َبِويِّ الشَّ  ُأَبيُِّن اْلَمعانَِي َوالتَّراكيَب اْلواِرَدَة في اْلَحديِث النَّ

ريِف. َبِويِّ الشَّ ُف بِراوي اْلَحديِث النَّ ُأَعرِّ
غاِر، َوَتْوقيِر اْلِكباِر. ْحَمِة بِاْلصِّ َأْذُكُر ُصَوَر ُكلٍّ ِمَن: الرَّ

ريَف َغْيًبا. َبِويَّ الشَّ َأْحَفُظ اْلَحديَث النَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

5

ْرِس. .................................................. َأْقَتِرُح ُعْنواًنا آَخَر لِلدَّ
ِدنا َأَنِس ْبِن مالٍِك  بَِنبِيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص. ............................... ُأَبيُِّن َعالَقَة َسيِّ

ْحَمِة َواْلِكباَر بِااْلْحتِراِم. غاَر بِالرَّ ُل: َخصَّ اَلَنبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الصِّ ُأَعلِّ
....................................................................................

غاِر،  ْحَمـِة بِالصِّ ُأَصنُِّف اْلَمواِقـَف اآْلتَِيَة، بَِوْضـِع َرْقِم )1( لِْلَمْوِقـِف الَّذي َيـُدلُّ َعلى الرَّ
َوَرْقِم )2( لِْلَمْوِقِف الَّذي َيُدلُّ َعلى َتْوقيِر اْلِكباِر:

تِها بَِصْوٍت ُمْنَخِفٍض. ُث َحال َمَع َجدَّ   أ  .        َتَتَحدَّ
ها.  غيَر في َفْهِم اْلواِجباِت َوَحلِّ ب.        ُيساِعُد سامي َأخاُه الصَّ

. راِسيِّ ِقها الدِّ ًة لَِتَفوُّ مُّ الْبَنتِها َهِديَّ َمِت اأْلُ  ج.        َقدَّ
تِها.  د  .        اْسَتَمَعْت لينا لَِنصيَحِة َعمَّ

هـ .        ُيماِزُح َأْحَمُد َأْبناَء َأخيِه َوُيالِعُبُهْم.
ُح اْلَخَطَأ اْلواِرَد في اْلِعباَرِة اآْلتَِيِة: ُأَصحِّ

غاِر َفَقْط. ْحَمِة َمَع الصِّ - َيَتعاَمُل الّناُس بِالرَّ
..............................................................

ريَف َغْيًبا. ُع اْلَحديَث الشَّ ُأَسمِّ

4

6

5

3

1

2

َأْخَتِبُ َمْعلومايت

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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َة الّناِس: َأْكُتُب في اْلَفراغاِت اآْلتَِيِة َكِلماٍت َأْكِسُب بِها َمَحبَّ

َة الّناِس.  ُر بُِطُرٍق ُأْخرى َيْكِسُب بِها اإْلِْنساُن َمَحبَّ ُأَفكِّ
.................................................................................

ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

ُة َس ي ئ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

ـِم اْلَحميَدِة  َي ااْلْحتِـراُم ِمَن اْلِق
ْيهـا اإْلِْسـالُم، لِمـا  تـي َدَعــا إَِل الَّ
ـٍة َتعـوُد َعلى  َب َلهـا ِمـْن آثـاٍر َطيِّ

اْلَفرِْد َواْلُمْجَتَمِع.  

ْرُس الدَّ
)5(

اْلْحتِراُم

1

2

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

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

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

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

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

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

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

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

........................
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ْخالِق:  ْخالِق اْلَحميَدِة ِعْنَد التَّعاُمِل َمَع اآْلَخريَن، َوِمْن هِذِه اأْلَ َدعا اإْلِْسالُم إِلى التََّحّلي بِاأْلَ
ااْلْحتِراُم. 

َأْسَتنرُي

عاُمِل َمَع اآلَخريَن، َعلى اْختِالِف  ْقديِر ِعْنَد التَّ راُم: ُخُلٌق َيْدعو إِلى إِْظهاِر ااْلْهتِماِم َوالتَّ اْلْحتِ
ياَء َوُفَقراَء. أَْحوالِِهْم؛ ِكبارًا وِِصغارًا، ُذكورًا َوإناًثا، أَْغنِ

ًل َمْفهوُم اْلْحتِراِم َأوَّ

ِمْن َمظاِهِر اْلْحتِراِمثانًِيا

ُل َوُأجيُب َأَتَأمَّ

َبِويَّ اآْلتَِي، ُثمَّ ُأجيُب َعّما َيليِه: ُل اْلَمْوِقَف النَّ َأَتَأمَّ
بَِقْولِِه:»ِمْن  اإْلِْسالِم  إِلى  فيها  َيْدعوُه  ِرساَلٍة  وِم في  الرُّ َمِلَك  َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  خاَطَب 

ٍد َرسوِل اهللِ إِلى ِهَرْقَل َعظيِم الّروِم« ]َرواُه ُمْسِلٌم[. ُمَحمَّ
 َأْكُتُب اْلِعباَرَة الَّتي َتُدلُّ َعلى اْحتِراِم َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِمِلِك الّروِم.

...............................................................................
ُه َغْيُر ُمْسِلٍم، َفما َدلَلُة ذلَِك؟ خاَطَب َسيُِّدنا َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمِلَك الّروِم بِاْحتِراٍم، َمَع َأنَّ

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

1

2

الْلتِزاُم اْلْستِْئذاُن
ِد بِاْلَمواعي

اْلْعتِذاُر َعِن 
اْلَْخطاِء

ْطِف  ُث بِاللُّ َحدُّ التَّ
يِن َوالّل

َخْفُض 
ْوِت الصَّ

ِمْن َمظاِهِر اْلْحتِراِم

رِِه  ا في َتعاُمِل اإْلِْنساِن َمَع َنْفِسهِ، َوَمَع َغْي َدعا اإْلِْسالُم إِلى ااْلْحتِراِم َوَجَعَلُه َمْنَهًجا أَساِسيًّ
ِمْن  ااْلْحتِراُم  َوَيْظَهُر  َوَغْيرِِهْم،  َواْلُعَلَماِء  َواْلجيراِن  َواأْلَْصِدقاِء  َواإْلِْخَوِة  َكاْلوالَِدْيِن  الّناِس؛  ِمَن 

ِة ُأمورٍ، ِمْنها: ِعدَّ
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ُر َوُأجيُب ُأَفكِّ

ُر في َمظاِهَر أُْخرى لِاْلْحتِراِم. ُأَفكِّ
..........................................................................................................

ُن َكْيَف َأْكِسُب اْحتِراَم ُكلٍّ ِمَن: يِّ ُأَب
  أ  . اْلوالَِدْيِن: .........................................................................................
ب. اْلجيراِن: .........................................................................................

ِة اْحتِرامي لِْلَْشخاِص في ُكلٍّ ِمْنها: يَّ َف ْي ُر َعْن َك بِّ َة، َوُأَع َي َوَر اآْلتِ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

1

2

3

ُأْبدي َرْأيي َوَأْكَتِشُف

بيَحةٍ. يَمْن َيْدعو اآْلَخريَن بَِأْسماٍء َوَأْلقاٍب َق ُأْبدي رَْأيي ِف

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

ُدنا رَسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِحـبُّ َزْوجاتِـِه َوَبناتِـِه َوَيْحَترُِمُهـنَّ  1. كاَن َسـيِّ

َدُة فاِطَمُة   ـيِّ َلـِت اْبَنُتـُه السَّ َب ، َفـإِذا أَْق ـنَّ َوُيْحِسـُن ُمَعاَمَلَتهُّ

َلها َوأَْجَلَسـها في َمْجِلِسـهِ. بَّ َيِدهـا َوَق ْيهـا َوأََخـَذ بِ قـاَم إَِل

ـُه أَْن َيْدعـَو الرَُّجـَل بِأََحـبِّ  ُدنا رَُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْعِجُب 2. كاَن َسـيِّ

ْيـهِ.  أَْسـمائِِه إَِل

بُِسنَّتِِه 
أقتدي

1
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يا َواآْلِخَرِة َوِمْنها: ْن ِر في الدُّ ٌة َتعوُد َعلى اْلَفرِْد َواْلُمْجَتَمِع بِاْلَخْي َب لِاْلْحتِراِم آثاٌر َطيِّ

َمْن َآثاِر اْلْحتِراِمثالًِثا

أ . اْلَفْوُز
 بِرِضا اهللِ َتعالى.

ج . َتْقوَِيُة 
اْلُمْجَتمِع.

ب. َكْسُب 
ِة الّناِس. َمَحبَّ

نَُهْم؟ ْي ْيما َب راِم فِ  ماذا َيْحُدُث َلْو َلْم َيَتعاَمِل النّاُس بِااْلْحتِ

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

ُع َأَتَوقَّ

ْنِظَمِة َواْلَقوانيِن َوااْلْلتِزاُم بِها،   ااْلْحتِراُم َلُه َأْشكاٌل َعديَدٌة ِمْنها: اْحتِراُم اْلَوْقِت، َواْحتِراُم اأْلَ

ُب ِمَن اهللِ َتعالى َوَرسـولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، بِاْلتِزاِم  َأدُّ َواْحتِراُم اْلبَيَئِة َوَغْيُرها، َوِمْن َمظـاِهِر ااْلْحتِراِم التَّ

َظ بَِأيِّ َلْفٍظ فيه إِساَءُة َأَدٍب َمَع اهللِ َتعالى َوَرسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َأْحكـاِم الّديِن، َوَأْن ال َنَتَلفَّ
ُر: َكْيَف َيْحَتِرُم اإْلِْنساُن بيَئَتُه؟ - ُأَفكِّ

..........................................................................................    
ْمِز.  - ُأْنِشُد َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي ُأْنشوَدًة َعِن ااْلْحتِراِم بَِوساَطِة الرَّ

َأْسَتزيُد

ُحُه. َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ في الّصوَرِة اْلُمجاوَِرةِ، َوُأَصحِّ

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

2
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مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َمْفهوُمُه:
............................... 
............................... 
...............................

ِمْن آثارِهِ:
 أ  . ..........................
ب. ..........................
ج . ..........................

ِمْن َمظاِهرِهِ:
 أ  . ..........................
ب. ..........................
ج . ..........................
د  . ..........................
هـ. ..........................

راُم اْلْحتِ

َأْسمو بِِقَيمي

َأَتَحّلى بُِخُلِق ااْلْحتِراِم لَِيْرضى اهلُل َتعالى َعّني.
......................................................................
......................................................................

  اْلُمواِطُن الّصالُِح ُهَو الَّذي َيْحَتِرُم َوَطَنُه الَّذي َيعيُش فيِه َوُيَؤّدي واِجباتِِه ُتجاَهُه.

َمَع َأْربُِط
ْربَِيِة  التَّ

ِة ِة َواْلَوَطنِيَّ اْلْجتِماِعيَّ

1

2

3
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ُم َأدائي ُأَقوِّ

ُح َمْفهوَم ااْلْحتِراِم. ُأَوضِّ

ُأَبيُِّن َمظاِهَر ااْلْحتِراِم. 

ُد آثاَر ااْلْحتِراِم. َأَعدِّ

ُأَطبُِّق قيَمَة ااْلْحتِراِم في َحياتي.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

4

ُأَبيُِّن َمْفهوَم ااْلْحتِراِم.
.................................................................................. 

ُأَصنُِّف اْلَمواِقَف اآْلتَِيَة إِلى ُسُلوٍك )َيُدلُّ َعلى ااْلْحتِراِم/ ال َيُدلُّ َعلى ااْلْحتِراِم( فيما َيْأتي:
  أ  . )                     ( َيْسَتِمُع َأْحَمُد لَِحديِث والَِدْيِه َوال ُيقاِطُعُهما.

َهْت لِذلَِك َواْعَتَذَرْت َلها. ب. )                     (  َأْخَطَأْت ُسهى بَِحقِّ َزميَلتِها َفَتَنبَّ
يَِّة. فِّ ِة الصَّ  ج. )                      ( َلِعَب َسميٌر بِهاتِِفِه في َأْثناِء اْلِحصَّ

َمتِها. ؤاِل دوَن اْستِْئذاِن ُمَعلِّ  د  . )                      ( َأجاَبْت َمها َعِن السُّ
ُح بِِمثاٍل اْحتِراَم َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِبناتِِه. ُأَوضِّ

....................................................................................
ْأِي. ُح اْلَخَطَأ: َيْقَتِصُر ااْلْحتِراُم َعلى َمْن َيتَِّفقوَن َمعي بِالرَّ ُأَصحِّ

............................................................................
َأْذُكُر َأَثَرْيِن ِمْن آثاِر ااْلْحتِراِم.

   أ . .................................  ب. ................................

4

5

3

1

2

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأْخَتِبُ َمْعلومايت
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ُأ َوَأْسَتْكِشُف يَّ َأَتَ

حاَبُة  إِذا َحِفظـوا َشْيًئا ِمَن اْلُقـْرآِن اْلَكريـِم َيْفَهمـوَنُه  كاَن الصَّ
َوُيَطبِّقوَنُه.  

- َأْسَتْنتُِج ِمّما َسَبَق واِجًبا ِمْن واِجباِت اْلُمْسِلِم ُتجاَه اْلُقْرآِن اْلَكريِم.
..................................................................

ِل   مِّ سوَرُة اْلُمزَّ
اآْلَيُة اْلَكريَمُة )20(

ْرُس الدَّ
)6(

َأْلِفُظ َجيًِّدا

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

     : َمْجموَعٌة.

ِل        ْي ياَم اللَّ            : َلْن ُتطيقوا ِق

              بَِأْكَمِلهِ.

                        : ُيساِفروَن.

       : َيْطُلبوَن.

             : إِْنفاُق اْلماِل في َسبيِل 

               اهللِ َتعالى.

َأْتلو
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ِل تِالَوًة َسليَمًة. َأْتلو اآْليََة  اْلَكريَمَة )20( ِمْن سورَِة اْلُمزَّمِّ
راكيِب. َي اْلُمْفَرداِت َوالتَّ ُن َمعانِ يِّ ُأَب

َأْحِرُص َعلى التََّحّلي بَِأْخالِق اْلُقْرآِن اْلَكريِم َوَتْطبيِق َأْحكاِمِه. 

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َعلُّ َنتاجاُت التَّ

1

2

3

ُم تاِلَوتي ُأَقوِّ

ِل تاِلَوًة َسليَمًة، َوَأْطُلُب ِمْنُهْم  مِّ بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َأْتلو اآْلَيَة )20( ِمْن سـوَرِة اْلُمزَّ
َتْقويَم تاِلَوتي، ُثمَّ َأَضُع  اْلَعالَمَة اْلُمناِسَبَة.

َعَدُد اأْلَْخطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ِحساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكلِّ َخَطأٍ.

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ




