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املقّدمة

احلمـد هلل رّب العاملـني، والصـاة والسـام عـىل خاتـم األنبيـاء واملرَسـلني، وعـىل آله وصحبـه أمجعني،   
قة بتطوير  وبعـد، فانطاًقـا من الرؤية امللكية السـامية، يسـتمر املركز الوطنـي لتطوير املناهـج يف أداء رسـالته امُلتعلِّ
املناهـج الدراسـية؛ ُبْغَيـَة حتقيـق التعليـم النوعـي المتمّيـز. وبنـاًء عـىل ذلـك، فقد جـاء كتـاب الرتبية اإلسـامية 
للصـف السـابع األسـايس منسـِجًم مـع فلسـفة الرتبيـة والتعليـم، وُخطـِة تطويـر التعليـم يف اململكـة األردنيـة 
اهلاشـمية، وحمقًقـا مضامـني اإلطـار العام واإلطـار اخلاص للرتبيـة اإلسـامية ومعايريها ومـؤرشات أدائها، التي 
تتمّثـل يف إعـداد جيـل مؤمـن بـاهلل تعـاىل، ذي شـخصية إجيابيـة متوازنـة، معتزٍّ بانتمئـه الوطنـي، ملتـزٍم بالتصور 
اإلسـامي للكون واإلنسـان واحليـاة، متمّثٍل األخـاَق الكريمـة والقيم األصيلة، ُمِلــمٍّ بمهارات القـرن الواحد 

والعرشين.
وقـد روِعـي يف تأليـف هـذا الكتـاب دورُة التعلـم الرباعيـة املنبثقة مـن النظريـة البنائية التي متنـح الطلبة   
الـدور األكـر يف عملّيتـي التعّلم والتعليـم، وتتمثل مراحلها يف: أهتّيأ وأستكشـف، وأسـتنرُي )الرشح والتفسـري(، 
وأسـتزيد )التوّسـع واإلثـراء(، وأختـر معلومـايت، وأقـّوم أدائـي. إضافـة إىل إبـراز املنحـى التكامـي بـني الرتبية 
اإلسـامية وباقـي املباحـث الدراسـية األخـرى؛ كاللغـة العربيـة، والرتبيـة االجتمعيـة، والعلـوم، والرياضيات، 

والفنـون، يف أنشـطة الكتـاب املتنوعـة وأمثلتـه املتعـددة.
يتألـف هـذا اجلـزء الثاين مـن الكتاب مـن أربع وحـدات، وضعنا هلـا عناوين مـن كتاب اهلل تعـاىل، هي:    
هـذا  ويعـزز  چ﴾،  چ   چ    ﴿ ۋ﴾،  ٴۇ   ﴿ۈ   ۆ﴾،  ۆ   ۇ   ﴿ۇ   ں﴾،  ﴿ڱ  
املحتـوى مهـارات البحـث، وعمليات التعلم، من مثـل: املاحظة، والتصنيـف، والرتتيب والتسلسـل، واملقارنة، 
والتواصـل. وهـو يتضمـن أسـئلة متنوعـة تراعـي الفـروق الفرديـة، وتنّمـي مهـارات التفكري وحّل املشـكات، 
فضــًا عـن توظيف املهارات والقـدرات والقيم بأسـلوب تفاعي حيرك الطالب ويسـتمطر أفـكاره، بحيث يصل 
م  إىل املعلومـة بنفسـه وعن طريق  اسـتنتاجاته، بتوجيـٍه وتقويٍم وإدارٍة منّظمـٍة من معلمه الكريم؛ حيـث إن  للُمعلِّ
مـة؛ ُبْغَيـَة حتقيق األهـداف التفصيلية  دة ُمنظَّ أن جيتهـد يف توضيـح األفـكار، وتطبيق األنشـطة َوفـق خطوات حُمـدَّ
ميـة وإمكاناهتـا، واختيـار الطرائـق التي تسـاعد عىل رسـم  للمبحـث بـم يتـاءم وظـروف البيئـة التعليميـة التعلُّ

أفضـل املمرسـات وحتديدها لتنفيـذ الـدروس وتقويمها.
نسـأل اهلل تعـاىل أن يرزقنـا اإلخـاص والقبـول، وأن يعـيننا مجيًعا علـى محـل املسـؤولية وأداء األمانـة.

ونحـن إذ نقـّدم الطبعـة األوىل )التجريبيـة( مـن هـذا الكتـاب، نأمـل أن تنال إعجـاب أبنائنـا الطلبـة ومعلميهم، 
وجتعـل تعليـم الرتبية اإلسـامية وتعّلمهـا أكثر متعة وسـهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نسـتمرَّ يف حتسـني هذا الكتاب 

وتطويـره يف ضوء مـا يصلنا مـن ماحظات.

املركز الوطني لتطوير املناهج 
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الَوحدُة األوىل

قاَل تعاىل: ﴿ڱ  ں﴾

                                                  ]اإلرساء:23[

سورُة لقامَن: اآلياُت الكريمُة )١2-١٥( 1

التقوى2

دوُر األمِّ يف بناِء األرسِة3

َوُر املكّيُة والُسَوُر املدنّيُة4 السُّ

نبيُّ اهللِ سّيُدنا موسى  )ُنبّوُتُه(5

التالوُة والتجويُد: )َمْخرُج الحلِق(6

دروُس الَوحدِة األوىل
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 سورُة لقامَن
 اآلياُت الكريمُة )15-12( 

تضّمَنِت اآلياُت الكريمُة )12-15( مْن سورِة لقمَن   
جمموعـًة مـَن التوجيهاِت والوصايا التي تنّظــُم عاقَتنا 
باخلالِق سبحاَنُه وتعاىل، والوالديِن، وغرِينا؛ كي نتعامَل 

مَع الناِس باألخاِق احلسنِة. 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)1( 

ُأمِّ عامٍر لولِدها وهَو يستعدُّ للعودِة إىل مدرستِِه يف الصفِّ  َأقرُأ يف احلواِر اآليت وصايا 
السابِع، بعَد عطلِة الفصِل الدرايسِّ األوِل، ثمَّ ُأجيُب:

ا يا أّمي؛ ألّنني سأعوُد غًدا -إْن شاَء   عامٌر: أنا سعيٌد جدًّ
اهللُ تعاىل- إىل املدرسِة، بعَد انتهاِء العطلِة.

: مبـارٌك يـا ولـدي، أرجـو لـَك التوفيـَق والنجاَح،   األُمُّ
وأوصيــَك بُحْســِن معاملـــِة معّلميــَك وزمائِِـَك يف 

املدرســـةِ، بـأدبٍ واحـرتاٍم.
األمُّ  التي وّجَهْتها  النصائَح واإلرشاداِت  ماذا أسّمي   

إىل ولِدها؟

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

أوّجُه نصيحًة لعامٍر؛ كْي يكوَن جمتهًدا يف دراستِِه.  

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

إضاءٌة
سورُة لقامَن: 

يْت  وُسـمِّ مكّيٌة،  سـورٌة 
هـذا االسـَم؛ الشـتمهِلا 
لقمـاَن،  قّصــــِة  عـىل 

البنِـِه. ووصايـاُه 

أهتيُأ وأستكشُف

1

2
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تضّمَنــِت اآليــاُت الكريمــُة مــْن ســورِة لقــمَن جمموعــًة مــَن التوجيهــاِت والوصايــا التــي 
تزكّي النْفَس البرشّيَة، وترتقي بنا يف تعامِلنا مَع غرِينا؛ لنناَل رضا اهللِ سبحاَنُه وتعاىل.

أستنرُيُ

أفهُم وأحفُظ

ٻ: اإلصابَة يف القوِل 

والعمِل.
ڤ: ينصُحُه.

چ: َضعًفا.

ڇ: وِفطاُمُه.

ڈ: بَذال ُجهَدُها.

ا وإحساًنا. ڳ: بِرًّ

ں: تاَب ورجَع.

املفرداُت والرتاكيُب

ڀ       پ   پپ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ   

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  

ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ  

ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ ہ ہ ﴾

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

وجوُب شكِر اهللِ 
تعاىل

النهُي عِن الرشِك 
باهللِ تعاىل

اإلحساُن إىل 
الوالديِن

االقتداُء بأهِل 
الصاِح
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وجوُب شكِر اهللِ تعاىل أوًل:
بنّيَ اهللُ تعاىل النعمَة التي أنعَم هبا عىل عبِدِه لقمَن؛ وهَي 
فإذا  النعمِة؛  هِذِه  شكَر  إليِه  وطلَب  والعلِم،  الَفهِم  نعمُة 
ونيِل  وزيادهِتا،  علينا  النعمِة  بإدامِة  أنفَسنا  نَفْعنا  اهللَ  شكْرنا 
الثوابِ، وإذا جحَدْنا نِعَم اهللِ تعاىل وأنكْرناها؛ فإنَّ اهللَ تعاىل 
قاَل َتعاىل:  ٱ ٱ ٱ اخَلْلِق، وال حيتاُج إىل شكِر أحٍد،ٱ غنيٌّ عنْ مجيِع 

ڀ    ڀ  پ   پپ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ُّ ﴿
ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾.

سّيُدنا  فعَلُه  ما  وهذا  النصيحَة،  ونقّدَم  غرَينا،  نعّلَم  أْن  والعلِم  العقِل  نعمِة  ُشكِر  وِمْن 
لقمُن، حيُث عّلَم ابَنُه وأوصاَه وصايا عديدًة، ُتَعدُّ إرشاداٍت متكاملًة لبناِء شخصّيِة األبناِء 
 ، َرُه مَن الرشِّ َبُه يف اخلرِي، وحذَّ َمُه، ورغَّ والبناِت، حيُث رّبى سّيُدنا لقمُن ابَنُه تربيًة حسنًة؛ فعلَّ

َم لُه نصائَح تنفُعُه يف دنياُه وآخرتِِه. وقدَّ

النهُي عَن الرشِك باهللِ تعاىل ثانًيا:
بِه  وحَدُه، وال يرشَك  اهللَ  يعبَد  أْن  الوصايا، وهَي  بأعظِم  لقمُن وصاياُه البنِِه  بدَأ سّيُدنا 

شيًئا؛ ألنَّ الرشَك ظلٌم عظيٌم، والعبادَة ال تكوُن إاّل هللِ تعاىل وحَدُه، قاَل َتعاىل: ﴿ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ڄ ﴾.

ــُه  ــُر اآليــَة الكريمــَة الســابقَة، ثــمَّ َأســتنتُِج مْنهــا ســبَب وصــِف اهللِ تعــاىل الــرشَك بأنَّ َأَتَدبَّ
ظلٌم عظيٌم.

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

َأَتَدبَُّر وأستنتُِج 

أتعّلُم

سّيـُدنا لقمُن رجـٌل صالٌح، 
آتـــاُه اهللُ تعــاىل الَفهــــَم 
والِعلــَم والــرأَي الصائَب، 
والعمَل بِه، ولُه وصايا كثريٌة 

مشهورٌة. 

يف صوٍر أخرى لشكِر اهللِ تعاىل عىل نعمِة العقِل والعلِم.
...................................................................................

ُر ُأفكِّ
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اإلحساُن إىل الوالديِن ثالًثا:
رعايِة  عىل  وَسِهَرْت  وَأرضَعْت،  َحَمَلْت،  فاألمُّ  لفضِلِهم؛  الوالديِن  بِرِّ  تعاىل  اهللُ  أمَرنا 
وُحْسَن  الوالديِن،  شكَر  فإنَّ  لذا  والرعايِة؛  الرتبيِة  يف  األُب  وشارَكها  والبناِت،  األبناِء 

چ     ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ  َتعاىل:  قاَل  والبناِت،  اأَلبناِء  عىل  واجٌب  معاملتِِهم 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڎ ﴾.

وينبغي لألبناِء والبنــاِت التعامـُل مــَع الوالديِن بَأدٍب 
هـا، حّتـى إْن حــدَث  هـا يف اأَلحـواِل كلِّ واحـرتاٍم، وبِرُّ

اختــاٌف مَعُهـم يف الرْأِي، قاَل َتعـاىل:ٱٱ﴿ڈ  ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ  گ  گگ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳڱ    ہ ﴾.

ُ ُن وُأعبِّ ُأَدوِّ

أتعّلُم

نزَلِت اآليُة الكريمُة ﴿ٱڈ  
ڈ﴾ فـي الصحابـيِّ 

 ،ٍسـعِد بـِن أيب وّقـاص
ـُه أْن  حـنَي طلَبـْت إليـِه ُأمُّ
  َيكُفــَر بسّيِدنا حمّمـــٍد
ورسـالِة اإلسـاِم، فرفَض 
تعـاىل  اهللُ  فأنـزَل  طلَبهـا؛ 

هذِه اآليَة الكريمَة.

الِح القتداُء بَأهِل الصَّ رابًعا:
تعاىل باّتباِع سبيِل َمِن استقاَم عىل دينِِه، ويف  أمَرنا اهللُ 
ألّهّيِة  وبياٌن  اِح،  الصَّ بَأهِل  االقتداِء  إىل  دعوٌة  هذا 
حبِة الّصالحِة التي تعيُننا عىل طاعِة اهللِ تعاىل، وتبعُدنا  الصُّ

عْن معصيتِِه، قاَل َتعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  
ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ ہ ہ﴾.

1

2

3

ِها. ُ فيها عْن ُحسِن معاملِة الوالديِن وبِرِّ ُن مْن واقِع احلياِة ثاَث ممارساٍت إجيابّيٍة ُأَعبِّ ُأَدوِّ

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

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

..................................................................................  
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ضاعــِة الطبيعّيــِة مــّدَة عامــنِي فوائــُد كثــريٌة، مْنهــا: توفــرُي غــذاٍء صّحــيٍّ للطفــِل أِو  للرَّ
الطفلِة، ومحايُتُهم مَن األَمراِض، وجعُل األّمهاِت أكثَر صّحًة.

.  َأحرُص عىل بِرِّ والَِديَّ
.............................................................................
.............................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

أربُط
العلوِم مَع

ها؛  ِت األمُّ بمزيٍد مَن الِرِّ والرعايِة واإلحساِن لتأكيِد ِعَظِم حقِّ ُخصَّ
ضاعِة، والِفطاِم،  بسبِب ما تعانيِه يف مّدِة احلمِل، وعنَد الوالدِة، ويف الرَّ

واحَلضانِة، والتنشئِة، ودعِم أبنائِها وبناهِتا باستمراٍر.

أستزيُد

أنّظُم تعّلمي

التوجيهاُت التي تضّمَنْتها اآلياُت الكريمُة

وجوُب شكِر اهللِ 
تعاىل.

اآليُة الكريمُة 
).............(

اإلحساُن إىل 
الوالديِن.

اآليتاِن الكريمتاِن. 
)............(

 ).............(

اآليُة الكريمُة )13(

 ).............(

اآليُة الكريمُة )15(
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ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب اآلتيِة: ُأبيِّ
أ.  ٰذ.          ب.  ىب.          ج.  نث.          د.  ىن.

ُ سبَب نزوِل اآليِة الكريمِة:ٱُّ  ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ُأبيِّ
گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ ﴾.

 تضّمَنتِ اآلياتُ الكريمُة وصّيَة سّيِدنا لقمَن البنِِه: َأذُكُرها.
ُل:  ُأعلِّ

أ   .  بدأَ سّيُدنا لقمُن وصاياُه البنِِه بنهيِِه عِن الرشِك باهللِ تعاىل.
ِت األمُّ بمزيٍد مَن الِرِّ والرعايِة. ب.  ُخصَّ

 َأستنتُِج ما ُترشُد إليِه اآليُة الكريمُة اآلتيُة: ﴿ٱڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ﴾.
َأكتُب اآلياِت الكريمَة مْن قولِِه َتعاىل: ﴿ٱٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ٱإىل قولِِه َتعاىل: 

ٱ﴿ٱۀ   ۀ  ہ ہ ہ﴾ٱ.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

َأتلو اآلياِت الكريمَة املقّررَة تاوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقررِة. أُبيِّ

ُح املعنى اإلمجايلَّ لآلياِت الكريمِة املقررِة.  ُأوضِّ

َأستخِرُج التوجيهاِت والوصايا مَن اآلياِت الكريمِة املقررِة.

َأحَفُظ اآلياِت الكريمَة املقّررَة غيًبا.

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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ا لتقوى

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)2( 

ُل املوقَف اآليَت، ثمَّ أُجيُب:  َأتَأمَّ
رأى عبُد اهللِ بُن عمَر بِن اخلّطاِب  راعًيا، فأراَد أْن خيتَرُه، فقاَل له:

يا راعَي الغَنِم، بِْعني شاًة مْن هذِه الغَنِم.
فأجاَب الّراعي: إيّن َأجرٌي.

ئُب. فقاَل ابُن عمَر : قْل لسّيِدَك: َأكَلها الذِّ
؟ فأجاَب الّراعي: فَأيَن اهللُ عزَّ وجلَّ

ماذا سأفعُل لْو كْنُت مكاَن الّراعي؟    
................................................

؟". ُأبدي َرأيي يف قوِل الّراعي: "فَأيَن اهللُ عزَّ وجلَّ   
................................................

. َأقرِتُح عنواًنا مناسًبا للنصِّ   
................................................

أهتيُأ وأستكشُف

ــبُّ  ــاِت ح ــنَي واملؤمن ــاِت املؤمن ــْن صف م
ــِه يف  ــُب نواهي اهللِ تعــاىل، والتــزاُم أوامــِرِه، وجتنُّ
ــِق،  ــا باخلال ــّوي صلَتن ــا يق ــِن؛ م ــرِّ والعل السِّ

فيوّفُقنا اهللُ تعاىل يف الدنيا واآلخرِة.

1

2

3
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ُ ُل وُأَعبِّ َأَتَأمَّ

ُ عْن مفهوِم التقوى: ُل املوقَف اآليَت، ثمَّ ُأَعبِّ َأتَأمَّ
عِن    ُأيَبَّ بَن كعٍب   سأَل  "وقْد قيَل إنَّ عمَر بَن اخلّطاِب  قاَل ابُن كثرٍي رمَحُه اهلُل: 
ْرُت  شمَّ قاَل:  َعِمْلَت؟  فم  قال:  بىل.  قاَل:  شوٍك؟  ذا  طريًقا  سَلْكَت  أما  لُه:  فقاَل  التقوى، 

واجتَهْدُت. قاَل: فذلَك التقوى". )تفسرُي ابُن كثرٍي(.

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

للتقوى ثمراٌت كثريٌة تعوُد باخلرِي عىل الفرِد واملجتمِع، مْنها:

انتشاُر اخلرِي والفضيلِة يف 
املجتمِع.

الَركُة يف الرزِق.
حفُظ اهللِ تعاىل 

اإلنساَن، ونيُل التوفيِق 
مَن اهللِ تعاىِل.

 مغفرُة الذنوِب.

أستنرُيُ

مفهوُم التقوى أوًل:

ثمراُت التقوى ثانًيا:

سلوَك  تضبُط  فهي  عليها؛  تربيتِنا  عىل  اإلساُم  حَرَص  التي  اإليمنّيِة  القَيِم  مَن  التقوى 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ﴿ٱٱ َتعاىل:  قاَل   ، وجلَّ عزَّ  اهللِ  عنَد  درجاتِنا  وترفُع  احلياِة،  يف  اإلنساِن 

ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ ]احلجرات:13[.

ِّ والَعلِن، والتزاُم َأوامِرِه، واجتناُب نواهيِه. التقوى خمافُة اهللِ تعاىل يف الرسِّ
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يف سلوٍك يدلُّ عىل التقوى لكلٍّ مَن:

أستنتُِج 

ُر ُأَفكِّ

العاملنَي يف التجارة ِ............................................... 

املوّظفنَي ......................................................... 

اإلعامّينَي ...................................................... 

الطلبِة .......................................................... 

مْن كلِّ آيٍة مَن اآلياِت الكريمِة اآلتيِة َثمرًة مْن َثمراِت التَّقوى:

الثَّمرُة اآليُة الكريمُة

َتعـاىل:﴿ٱڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ    قـاَل 
ڻ  ۀ   ۀہ﴾    ] الطاق :2- 3 [ .

قاَل َتعاىل: ﴿ٱڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ ]التوبة:4[ .

قاَل َتعاىل: ﴿ٱېئ   ىئىئ  ىئ  یی﴾ ]البقرة: 282[ .

قاَل َتعاىل: ﴿ٱچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ﴾ٱٱ]األنفال:2٩[.
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كيَف أحّقُق تقوى اهللِ تعاىل يف املواقِف اآلتيِة:
َأّذَن املؤّذُن لصاِة املغرِب، وَأنا ُأشاِهُد مباراَة كرِة القدِم.

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

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

اشــرتْيُت مــَن الَمْقَصــِف املــدريسِّ عصــرًيا، وحــنَي أعــاَدْت يَل البائعــُة مــا تبّقــى 
مَن النقوِد، وجْدُت زيادًة فيها.

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

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

شعْرُت بالعطِش وأنا صائمٌة، وكْنُت يف البيِت وحدي. 

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

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

1

2

3

ُأطبُِّق ما تعّلمُت

ُصَوٌر

رشقٌة
م

ْن ُعِرفوا بالتقوى عمُر بُن عبِد العزيِز رمَحُه اهللُ تعاىل؛ حيُث  ممَّ أ - 
الدولِة،  ماِل  مْن  اَج  الرسِّ أشعَل  الدولِة  بأموِر  اشتغَل  إذا  كاَن 

. وإذا اشتغَل بأموِرِه اخلاّصِة أشعَل رِساَجُه اخلاصَّ
كاَن أبو حنيفَة يعمُل يف التجارِة، فأعطى رشيَكُه يف يوٍم ما ثوًبا،  وأعلَمُه أنَّ يف  ب- 
هذا الثوِب َعيًبا، وطلَب إليِه أْن يبنّيَ العيَب قبَل بيِع الثوِب، فباَع رشيُكُه الثوَب 
ونيَس َأْن ُيبنّيَ الَعيَب، ومْل يعرْف َمِن اشرتاُه، فلّم عِلَم أبو حنيفَة بذلَك، تصّدَق 

بثمِن الثوِب.
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  ــوُل ــْد أوىص الرس ــا، فق ــاىل يف حياتِن ــِة اهللِ تع ــىل خماف ــِرَص ع ــا أْن نح ــي لن ينبغ
[، ويف مــا يــأيت  ــَت" ] رواُه الرتمــذيُّ ــم كْن ــِق اهللَ حيُث ــٍل  بذلــَك، فقــاَل: "اتَّ معــاَذ بــَن جب

بياٌن لبعِض األموِر التي ُتعيُننا عىل التقوى:
حماسبُة النفِس والتوبُة واالستغفاُر. أ   . 

طلُب العلِم. ب . 
احلــرُص عــىل فعــِل الطاعــاِت واألعــمِل الصاحلــِة،  ج . 

ــاىل: ﴿ٱٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ــاَل َتع ــاُم، ق ي ــَك الصِّ ــْن ذل وم
ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ٱٱٱ]البقرة:183[.

. ِّ حبِة الّصالحِة التي تذّكُرنا باخلرِي، وتنهانا عِن الرشَّ اختياُر الصُّ د  . 

أستزيُد

قيَل يف التقوى:

ســيأتيَك بــاألْرزاِق ِمــْن حْيــُث ال تْدريعلْيــَك بتْقــوى اهللِ إْن كْنــَت غاِفــًا

راِزٌق واهللُ  الفْقــَر  ختــاُف  فَقــْد رَزَق األطيــاَر واحلــوَت يف الَبْحــِرفَكيــَف 

ٍة لما أَكَل الُعْصفــــوُر شْيًئا مَع النَّْســـــِروَمــْن َظــنَّ أنَّ الــرْزَق يــأيت بقــوُّ

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربّيِة
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مفهوُم التَّقوى: 
................................................................................

ثمراُت التَّقوى:

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

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

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

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

اأُلموُر التي تعُي اإلنساَن عىل التَّقوى:

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

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

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

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

ِّ والعَلِن. ألتزُم تقوى اهللِ تعاىل يف الرسِّ
..............................................................................................................................................

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

1

أ

أ

ب

ب

2

ج

ج

د

د

3

َأْسمو بِقَيمي

مي ُم َتَعلُّ ُأنظِّ

التَّقــــوى
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ُ مفهوَم التقوى. ُأبيِّ
َأذكُر ثمرَتنْيِ مْن َثَمراِت التقوى.

ُح أمَرْيِن ُيعيناِن اإلنساَن عىل التقوى. ُأوضِّ
َأذُكُر موقًفا يدلُّ عىل التقوى مْن حياِة عمَر بِن عبِد العزيِز رمَحـُه اهللُ.

َأَضُع إشارَة )ü( أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة )( أماَم العبارِة غرِي الصحيحِة يف 
كلٍّ مّما يأيت: 

أ    .  )              ( الصحبُة الصاحلُة تعيُننا عىل التقوى.
 ب .  )              ( التقوى سبٌب جلْلِب الرزِق.

 ج .  )              ( نحِرُص عىل طاعِة اهللِ تعاىل يف الرسِّ والعَلِن.
 د  .  )              ( الصياُم حيّقُق التقوى.

هـ .  )              ( التقوى مكاُنا يف القلِب، وال تظهُر يف سلوِك اإلنساِن.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

5

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُ مفهوَم التقوى.       ُأبيِّ
َأسَتنتُِج َثَمراِت التقوى.     

َأذُكُر األموَر التي تعيُننا عىل التقوى.

ُد صَوَر التقوى. ُأعدِّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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دوُر األمِّ يف بناِء األرسِة
الدرُس 

)3( 

ُل احلديَث الرشيَف اآليَت، ثمَّ أُجيُب عّما يليِه: َأتَأمَّ
، َفقاَل: َمْن َأَحقُّ الّناِس بُِحْسِن  "جاَء َرُجٌل إىل َرسوِل اهللِ 

ُثمَّ  قاَل:  َك.  ُأمُّ ُثمَّ  قاَل:  ُثمَّ َمْن؟  قاَل:  َك.  ُأمُّ َصحاَبتي؟ قاَل: 
َك. قاَل: ُثمَّ َمْن؟ قاَل: ُثمَّ َأبوَك" ]رواُه مسلٌم[. َمْن؟ قاَل: ُثمَّ ُأمُّ
 ُ ورَد ِذكُر األمِّ يف احلديِث الرشيِف ثاَث مّراٍت، ُأبيِّ  -

سبَب ذلَك يف َرأيي.
...................................................................................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُيُ

َأمّهّيُة األرُسِة يف اإِلسالِم أوًل:

َحِظَيِت األرسُة يف اإلساِم بعنايٍة كبريٍة؛ فهَي البيئُة اآلمنُة التي حتِرُص عىل تربيِة األبناِء 
والبناِت؛ بالرعايِة، والتنشئِة عىل اإليمِن باهللِ تعاىل، والتحّي بفضائِل األخاِق، واإلعداِد 

للحياِة؛ لذا حَرَصِت الرشيعُة اإلسامّيُة عىل تقويِة الّروابِط األرسّيِة يف املجتمِع.

ٍة قادرٍة عـىل أداِء وظيفتِهـا، يؤّدي فيهـا أفراُدها  حـَرَص اإلسـاُم عىل بنـاِء أرسٍة ُمسـتِقرَّ
األدواَر املطلوبَة بتعاوٍن، ولألمِّ دوٌر مهمٌّ يف بنائِها. 

    الفكرُة الرئيسُة

ورعايِة  والبناِت،  األبناِء  تربيِة  يف  كبرٌي  دوٌر  لألمِّ 
األرسِة؛ مْن أجِل بناِء جمتمٍع متمسٍك. 

إضاءٌة
األرسُة:

األُب واألمُّ ومــا تفـّرَع 
مْنُهم مْن أبناٍء وبناٍت.
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رعايُة األمِّ لألرسِة ثانًيا:

ُ َرأيي يف أهمِّ دوٍر تؤّديِه األمُّ يف أرسهِتا: ُل الصَوَر اآلتيَة، وُأبيِّ  َأَتَأمَّ

ُد ُأعدِّ

تؤّدي األمُّ أدواًرا كثريًة ومتعّددًة يف العنايِة باألرسِة، وتدبرِي شؤوِن املنزِل، وهلا أجٌر عظيٌم 
ها واإلحساُن إليها، وهلا أيًضا التقديُر واالحرتاُم  عىل ذلَك، ومْن واجِب األبناِء والبناِت بِرُّ

ِه. مَن املجتمِع كلِّ

مخسًة مَن األدواِر اليومّيِة الكثريِة التي تؤّدهيا األمُّ للعنايِة بأرسهِتا.

1

2

3

4

5

ُل وُأجيُب َأَتامَّ

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

ُصَوٌر

رشقٌة
م

ُأمُّ اإلماِم الّشافعيِّ رمَحُه اهللُ تعاىل: أ. 
ماَت زوُجها بعَد أْن ولَدِت ابَنها بزمٍن قصرٍي، فنشَأ الّشافعيُّ 
ُه مْن غّزَة إىل مّكَة املكّرمِة وعمُرُه سنتاِن،  يتيًما، وانتقَلْت بِه أُمُّ
القرآَن  فحِفَظ  صاحلًة،  تنشئًة  وتنشئتِِه  رعايتِِه  عىل  وعِمَلْت 

الكريَم وهَو ابُن سبِع سنواٍت.
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يف املواقِف اآلتيِة:
ويف  وجسديًّا  ا  نفسيًّ وبناهِتا  َأبناَءها  وترعى  مجيَعها،  املنزِل  َأعمَل  وحَدها  األمُّ  تؤّدي 

الدراسِة البيتيِة؛ ألنَّ هذا واجُبها.

...............................................................................
وَأخواهِتِم  إخوهِتِم  املنزِل، ورعايِة  َأعمِل  ِهم عىل  ُأمِّ وَأسمُء يف مساعدِة  َأمحُد  يتنافُس 

اأَلصغِر مْنُهم.

...............................................................................
يشارُك سعيٌد زوجَتُه يف َأعمِل املنزِل، ويتابُع مَعها أبناَءُه وبناتِِه يف الدراسِة.

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

1

2

3

  ها، فقْد َرأى الرسوُل كاَن الصحابُة  خيّصوَن األُمَّ بمزيٍد مَن العنايِة لعظيِم حقِّ
 : اهللِ  قاَل رسوُل  قـاَلْت:    فعْن عائشَة  ُه،  ُأمَّ ِه  لِرِّ اجلّنــِة  الصحابِة يف  َأحَد  َأنَّ  رؤيا 
�نْمُت فرأيُتني يف اجلّنِة، فسمْعُت صوَت قارٍئ يقرُأ، فقْلُت: َمْن هذا؟ قالوا: هذا حارثُة بُن 

ِه.  � ]رواُه أمحُد[، وكاَن َأَبرَّ الناِس بأُمِّ ، كذلَك الِرُّ النعمِن، فقاَل رسوُل اهللِ : كذلَك الِرُّ

أستزيُد

ُأبدي َرأيي

ُأمُّ اإلماِم َأمحَد بِن حنبـٍل رمَحُه اهللُ تعاىل: ب. 

ُه برتبيتِِه ورعايتِِه،  ُتـويّفَ والُد اإِلمـاِم َأمحَد بِن حنبٍل وهَو طفٌل صغرٌي، فتكّفَلْت ُأمُّ
وحّفَظْتُه القرآَن الكريَم وعمُرُه عرُش سنواٍت، وكاَنْت توِقُظُه ألداِء صاِة الفجِر وهَو 
ُه بعيٌد، فلّم بلَغ  السنَة السادسَة عرشَة  ابُن عرِش سنواٍت، وتذهُب مَعُه إىِل املسجِد؛ أَلنَّ

مْن عمِرِه، قاَلْت لُه: اذهْب يف طلِب العْلِم.
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َأثنى الّشاعُر حافظ إبراهيم عىل األُمِّ يف قصيدتِِه التي قاَل فيها:

َأعَدْدهَتـــــــا إِذا  َمْدَرَســــــــٌة  مُّ  ــراِقاأْلُ ــَب اأَلْعــ ــْعًبا َطيِّ ــَدْدَت َش َأعــ

مِز، وَأستِمُع للقصيدِة. َأرِجُع إىِل الرَّ

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربّيِة

مي ُم َتَعلُّ ُأنظِّ

ها. ُر ُأّمي وَأَبرُّ ُأقدِّ
......................................................................
......................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

رعايُة 
األمِّ 

لألرسِة

أمّهّيُة 
األرسِة 

يف 
اإلسالِم

مفهـوُم 
األسـرِة

صَوٌر 
مرشقٌة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أ    ................... 

ب...................

دوُر األمِّ يف بناِء األرسِة
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ُ مفهوَم األرسِة. ُأبيِّ
ُل:َحِظَيِت األرسُة يف اإلساِم بالعنايِة واالهتمِم. ُأَعلِّ

َأَضُع إِشارَة )ü( َأماَم العبارِة الّصحيحِة، وإِشارَة )( َأماَم العبارِة غرِي الّصحيحِة يف كلٍّ 
مّما يأيت:

ُه، وعِمَل عىل تنشئتِِه.  أ    . )             ( نشَأ اإلماُم الّشافعيُّ يتيًم، فرعاُه جدُّ
 ب . )             ( طلَبْت ُأمُّ اإلماِم أمحَد بِن حنبٍل إليِه أْن يذهَب يف طلِب العلِم عنَدما بلَغ 

عرشيَن عاًما مْن عمِرِه.
ُه. ِه ُأمَّ  ج  . )             ( رأى رسولُ اهللِ  يف رؤياُه النعمَن بَن احلارثِة  يف اجلّنِة بسبِب بِرِّ

َأستنتُج الدوَر الذي تؤّديِه األمُّ يف رعايِة أرسهِتا مَن الّنصوِص الرّشعّيِة اآلتيِة:
ڭڭ﴾  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ﴿ٱھ   َتعاىل:  قاَل   . أ   

]البقرة: 233[.

 ب . قاَل َتعاىل: ﴿ٱۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  
ۋ﴾ٱٱٱٱٱ]طه:132[.  

َتِسُبها، كاَنْت َلُه   ج . قاَل رسوُل اهللِ : �إنَّ الُمْسِلَم إذا َأْنَفَق عىل َأْهِلِه َنَفَقًة، َوهَو حَيْ
َصَدَقًة� ]رواُه البخاريُّ ومسلٌم[.

تِِه، ...، والَمْرَأُة راِعَيٌة  ُكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم راٍع، وُكلُّ د   . قاَل رسوُل اهللِ : �ُكلُّ
تِها...� ]رواُه البخاريُّ ومسلٌم[.                                                 يف َبْيِت َزْوِجها وَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَّ

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

ُ مفهوَم األرسِة وأّهّيَتها يف اإلساِم. ُأبيِّ

ُد أدواَر األمِّ يف رعايِة األرسِة. ُأعدِّ

. َأنتِقُد املمرساِت غرَي الّائقِة يف الّتعامِل مَع األمِّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ



24

َوُر املدنّيُة  َوُر املّكّيُة والسُّ السُّ

النَّبوّيِة  اهلجرِة  قبَل  الكريِم  القرآِن  مَن  نزَل  ما  ُيسّمى 
اهلجرِة  بعَد  الكريِم  القرآِن  مَن  نزَل  وما  املكّيَة،  َوَر  السُّ

َوَر املدنّيَة. النَّبوّيِة السُّ

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)4( 

ُف عالقَة اأَلعداِد اآلتيِة بالقرآِن الكريِم: َأتعرَّ
اأَلعداُد:  10، 13، 23.

عــدُد الســنواِت التــي اســتمرَّ نــزوُل القــرآِن الكريِم   
............................. . ِفيها عىل رسوِل اهلل

عــدُد الســنواِت التــي اســتمرَّ نــزوُل القــرآِن الكريِم   
فيها قبَل اهلجرِة النَّبوّيِة. .............................

عــدُد الســنواِت التــي اســتمرَّ نــزوُل القــرآِن الكريِم   
فيها بعَد اهلجرِة النَّبوّيِة.  .............................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

يف    اهللِ  رسوِل  عىل  الكريِم  القرآِن  نزوُل  بدَأ 
واستمرَّ  املنّورِة،  املدينِة  إىل  هاجَر  ثمَّ  املكّرمِة،  مّكَة 

نزوُل القرآِن الكريِم عليِه حّتى وفاتِِه.

إضاءٌة

النَّبوّيـُة  اهلجـرُة  ُتعـــدُّ 
يفـــُة مــْن َأهـــمِّ  الرشَّ
اأَلحـداِث يف التاريــخِ 
ا  ، وحـــدًّ اإِلسامــيِّ
فاصــًا بنَي املرحلتنِي: 

املّكّيِة واملدنّيِة.

1

2

3
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َوِر املدنّيِة َوِر املّكّيِة والسُّ مفهوُم السُّ أوًل:

وَرِ املدنّيِة  وَرِ املكّيّةِ والسُّ خَصائصُ السُّ ثانًيا:

ــَوُر املّكّيــُة: مــا نــزَل مــَن   السُّ
  ِالقــرآِن الكريــِم عــىل رســوِل اهلل

يفِة.  قبَل اهلجرِة النَّبوّيِة الرشَّ
ــَوُر املدنّيــُة: مــا نــزَل مــَن  السُّ
  ِالقــرآِن الكريــِم عــىل رســوِل اهلل

يفِة. بعَد اهلجرِة النَّبوّيِة الرشَّ

ــَوَر القرآنّيــَة اآلتيــَة إىل: مّكّيــٍة، أْو  َأعــوُد إىِل ِفْهــِرِس الُمصحــِف الرشيــِف، وُأَصنِّــُف السُّ
مدنّيٍة.

َوُر املّكّيُةوجُه املقارنِة َوُر املدنّيُةالسُّ السُّ

َأهمُّ املوضوعاِت التي تناوَلْتها   

ها   طوُل اآلياِت وِقَصُ

َألفاُظها

- أركاُن اإليمِن.  
- َقصُص األنبياِء.
- عقائُد املرشكنَي.

- قصريٌة يف معظِمها.

- يغلُب فيها النداُء بـ:
   ٱ﴿ٱ ڄ  ڃ﴾.

- َأحكاُم العباداِت، واملعاماُت.
- َأهُل الكتاِب.

- صفاُت املنافقنَي وَأعماُلُهْم.

- طويلٌة يف معظِمها.

- يغلُب فيها النداُء بـ : ٱ﴿ٱٱڃ  
چ   چ﴾.

َوُر  السُّ
القرآنّيُة

أَُصنُِّف

لاإلخاصالكهفالّناسالُحُجراتاملنافقونالبّينةالنَّص مِّ الُمزَّ

سَوٌر مدنّيٌة
َنَزلْت بعَد 

اهلجرِة

سَوٌر مّكّيٌة
َنَزلْت َقبَل 

اهلجرِة
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وِر إىل مّكّيٍة أْو مدنّيٍة فوائُد معرفِة َتصنيِف السُّ ثالًثا:

ــِة  ــاِت القرآنّي ــِم اآلي ــٍة، يســاعُد عــىل َفْه ــٍة أْو مدنّي ــَوِر إىل مّكّي ــِف السُّ ــَة تصني إنَّ معرف
ــَك  ــْن ذل ــِة، وم يف ــِة الرشَّ ــريِة النبوّي ــداِث الس ــِض َأح ــِح بع ــًة إىِل توضي ــِة، إِضاف الكريم
ــِة  ــىل بداي ــدلُّ ع ــذي ي ــر: ٩4 [، ال ــاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ﴾ ]احِلْج ــُه َتع قوُل

مرحلِة اجَلْهِر بالدعوِة يف مّكَة املكّرمِة.

َوَر الكريمَة اآلتيَة إىل: مّكّيٍة أْو مدنّيٍة، ثمَّ أستنتُِج اخلصائَص التي تدلُّ عىل ذلَك  ُأصنُِّف السُّ
مَن اآلياِت الكريمِة:

أُصنُِّف وأستنتُِج

ُه ، ال َوفَق ترتيِب نزوهِلا. َوُر الكريمُة يف الُمصحِف الرشيِف كم َأمَر اهللُ تعاىل نبيَّ َبِت السُّ ُرتِّ

َأتذّكُر

الّسورُة

املنافقون

البقرة

فاطر

مّكّيٌة/مدنّيٌة اآليُة الكريمُة

قــاَل َتعـاىل : ٱ﴿ٱٱک ک  گ  گ  گ  گ   
ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳڳ   ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ﴾.
قــاَل َتعـاىل : 0﴿ٱٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ﴾.
قــاَل َتعـاىل : ﴿ٱۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  

ھ  ھ   ے        ے    ۓ﴾.

اخلصائُص الرْقُم

.1

.2

.3

الّنازعات
قــاَل َتعـاىل : ﴿ٱىئ  ىئ  ی  ی  ی   ٱ   ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ﴾.

.4
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أستزيُد

عدُد ُسـَوِر القـرآِن الكريـِم )114( سـورًة، مْنها )85( سـورًة 
مّكّيـًة، و)2٩( سـورًة مدنّيًة. 

حــرُف النِّــداِء )يــا( َأكثــُر حــروِف النِّــداِء اســتعماًل، ومْل يــِرْد يف القــرآِن الكريِم مــْن َأدواِت 
النِّــداِء غــرُيُه، وأكثــُر مــا ورَد )النِّــداُء( يف القــرآِن الكريــِم للذيــَن آمنــوا، حيــُث ورَد يف )8٩( 

موضًعا، ويأيت يف الد رجِة الثانيِة )النِّداُء( لعموِم الناِس، وذلَك يف )20( موضًعا.

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربّيِة

 َأحرُص عىل معرفِة علوِم القرآِن الكريِم.
......................................................................
......................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

مي ُم َتعلُّ ُأنظِّ

َوُر املّكّيُة: السُّ
............. 

............-1

............-2

َوُر املدنّيُة: السُّ
............. 

............-1

............-2
............. 

فوائُد معرفِة تصنيِفهااخلصائُصمثاٌلاملفهوُم

َوُر املدنّيُة َوُر املّكّيُة والسُّ السُّ

............. ............... 
...............
...............
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َوِر املدنّيِة.  َوِر املّكّيِة والسُّ ُ املقصوَد بالسُّ  ُأبيِّ
َأَضُع إِشارَة )ü( َأماَم العبارِة الّصحيحِة، وإِشارَة )( َأماَم العبارِة غرِي الّصحيحِة يف 

كلٍّ مّما يأيت:
َوِر املدنّيِة.  أ   .  )          ( احلديُث عْن أهِل الِكتاِب مْن موضوعاِت السُّ

َوِر املّكّيِة طويلٌة يف معظِمها.  ب. )          ( آياُت السُّ
َوُر املدنّيُة يغلُب فيها النِّداُء بـ  : ﴿ٱٿ  ٿ  ٿ﴾. جـ. )          ( السُّ

َوِر املّكّيِة.  د   . )          ( بياُن صفاِت املنافقنَي مْن موضوعاِت السُّ
َوِر إىل مّكّيٍة أْو مدنّيٍة. ُأبّيُ فائدًة مْن فوائِد معرفِة تصنيِف السُّ

ــَوِر املدنّيــِة، ُأصنِّــُف الســورَتنْيِ اآلتيَتنْيِ  ــَوِر املّكّيــِة والسُّ بعــَد دراســتي موضــوَع السُّ
إىل مّكّيٍة أْو مدنّيٍة:

أ    .  سورُة النساِء اشتمَلْت عىل موضوِع أحكاِم املواريِث.
. ب.  سورُة يوسَف حتّدَثْت عْن قّصِة سّيِدنا يوسَف 

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

َوِر املدنّيِة. َوِر املّكّيِة، والسُّ ُ مفهوَم السُّ ُأبيِّ
َوِر املدنّيِة. َوِر املّكّيِة، والسُّ  ُأعطي أمثلًة عىل السُّ

َوِر املدنّيِة. َوِر املّكّيِة، والسُّ ُح خصائَص السُّ  ُأوضِّ

َوِر إىل مّكّيٍة أْو مدنّيٍة. ُ فائدًة مْن فوائِد معرفِة تصنيِف السُّ  ُأبيِّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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 نبيُّ اهللِ سيُدنا موسى
)نبّوُتُه(

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)5( 

مـَن  الَعزِم  ُأويل  مـْن    موسى  سّيـُدنا  اهللِ  نبيُّ 
ُسِل، وقْد حِفَظُه اهللُ تعاىل يف مولدِه ونشأتِِه. الرُّ

أهتيُأ وأستكشُف

َأماَمَك صورٌة تدلُّ عىل حدٍث مْن قّصٍة حصَلْت مَع َأحِد األنبياِء.

َمِن النَّبيُّ الذي تدلُّ الّصورُة عىل قّصتِِه؟     

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

َأكُتُب احلدَث الذي تدلُّ الّصورُة عليِه.     

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

إضاءٌة

َقصِص  َأكثــِر  مــــْن 
األنبيــاِء وروًدا فـــي 
القــرآِن الكريـِم قّصُة 
؛  موسـى  سّيــِدنا 
ألّهّيتِهـــا وكثـــــرِة 
الدروِس والِعَرِ فيها.

1

2
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عاَدْت مها مْن مدرستِها مرسورًة بعَد يوٍم درايسٍّ مجيٍل، فقْد سِمَعْت معّلمَتها تتحّدُث يف 
ُه بعَد والدتِِه يف  ُأمُّ ِفْرَعوَن حينم وضَعْتُه   مْن  اإلذاعِة املدرسّيِة عْن نجاِة سّيِدنا موسى 
ُولَِد مْن بني  َمْن  َأراَد قتَل كلِّ  النهِر خوًفا عليِه مْن فرعوَن الذي  ُثمَّ وضَعْتُه يف  ُصندوٍق، 

ها بذلَك، وداَر بيَنُهم احلواُر اآليت: إرسائيَل، فأخَرْت ُأمَّ
، فرأى يف أحِد األّياِم   مْن بني إرسائيَل الذيَن عاشوا يف ِمْصَ : كاَن سّيُدنا موسى  األُمُّ
رجًا مْن آِل ِفْرَعوَن يعتدي عىل رُجٍل مْن بني إرسائيَل، فدفَعُه سّيُدنا موسى ، فوقَع عىل 

األرِض وماَت.
؟  مها: وهْل يمكُن َأْن يقتَل سّيُدنا موسى  رجًا بغرِي حقٍّ

فوقَع  ُجِل،  الرَّ مَن االعتداِء عىل  يمنَعُه  أْن  أراَد  بْل  قتَلُه،  يقِصُد  يكْن  لْم  بنّيتي،  يا  : ال  األُمُّ
وماَت، فنِدَم سّيُدنا موسى  عىل ما فعَل، قاَل َتعاىل: ﴿ٱڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  

ک     کک  ک      گ     گ      گ﴾  ] القصص: 1٦[.
مها: وماذا حدَث بعَد ذلَك  يا ُأّمي؟

: عِلَم سّيُدنا موسى  أنَّ ِفْرَعوَن يريُد قتَلُه  األُمُّ
جزاَء ما فعَل، فخرَج سّيُدنا موسى  مْن ِمْصَ 

إىل أرِض َمْدَيَن.   
مها: وماذا فعَل يف أرِض َمْدَيَن؟

ُسِل هْم: أولو العزِم مَن الرُّ

أتذّكُر

سّيُدنا نوٌح 


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

أستنرُيُ

َمْدَيُن: تقُع جنويبَّ األردنِّ بالقرِب مْن مؤتَة 
يف مدينِة الكرِك.
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: لْم يكْن سّيُدنا موسى  يعرُف أحًدا يف َمْدَيَن، فجلَس قرَب عنِي ماٍء جيتمُع عنَدها  األُمُّ
سّيُدنا  ورأى  أغناِمِهْم،  لسقايِة  الغَنِم  ُرعاِة  بعُض  فجاَء  األغناِم،  وسقايِة  للرشِب،  الناُس 

عاِة، فسقى هلم أغناَمُهم. موسى  فتاَتنْيِ تقفاِن عىل استحياٍء بعيًدا عِن الرُّ
مها: هذا موقٌف نبيٌل يا ُأّمي، يدلُّ عىل شهامِة سّيِدنا موسى  ورجولتِِه.

: نعْم يا بنّيتي، لذلك حنَي عاَدِت الفتاتاِن إىل أبيِهم سّيِدنا ُشعْيٍب ، أخَرتاُه بإعجاٍب بم  األُمُّ
كاَن مْن سّيِدنا موسى  مْن قّوٍة وأمانٍة، وطلَبْت إِحداها إىِل َأبيها أْن يستأجَرُه ليعمَل عنَدُه، 
ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ٱ]الَقصص:2٦[. قاَل َتعاىل: ﴿ٱ

مها: وهِل استأجَرُه األُب؟
: نعْم، أرسَل إليِه إحدى ابنتيِه لتدعَوُه إىل زيارتِِه، وقاَلْت لُه: إنَّ أيب يدعوَك ليشكَرَك عىل  األُمُّ

گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  َتعــاىل: ﴿ٱڑ   قــاَل  ٱ احلَسِن،  فعِلَك 
گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ﴾ ]القصص:25[.

فقابَل سّيُدنا ُشَعيٌب سّيَدنا موسى ، وحتّدَث مَعُه، فُأعِجَب بِه، وعرَض عليِه أْن يزّوَجُه 
ابنَة  وتزّوَج   ، سّيُدنا موسى  فوافَق  الزمِن،  مَن  مّدًة  عنَدُه  يعمَل  أْن  مقابَل  ابنَتْيِه  إحدى 

سّيِدنا شعيٍب ، وعِمَل عنَدُه عرَش سنواٍت.
مها: وكيَف َأصبَح سّيُدنا موسى  نبيًّا؟

  شعيًبا  سّيَدنا  استأذَن  عليها  َفَق  الُمتَّ الزمنّيَة  املّدَة    موسى  سّيُدنا  َأنى  أْن  بعَد   : األُمُّ
ناًرا،  رأى  الليِل  َسْيناَء، ويف  وِر يف  الطُّ إىل جبِل  بأهِلِه حّتى وصَل  فساَر   ، ِمْصَ إىل  بالعودِة 

ٱ﴿ٱ ائ     ەئ  ەئ  وئ   إِلْيِه ناداُه اهللُ عزَّ وجلَّ، قاَل َتعاىل:  فذهَب إىل مكاِن الّناِر، فلّم وصَل 
وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  ]طه: 12-13[، وَأخَرُه 

ا. ُه اختاَرُه ليكوَن نبيًّ اهللُ تعاىل بأنَّ
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ُل اآلياِت  َنْت ِقّصُة سّيِدنا موسى  جمموعًة مَن األَخاِق واآلداِب احلميدِة، أَتأَمَّ تضمَّ
الكريمَة اآلتيَة، وأستنتُِج اخُلُلَق الذي تدلُّ عليِه، َوفَق اجلدوِل اآليت:

ُل وأستنتُِج َأتَأمَّ

الُخُلُق الذي تدلُّ عليِهاآليُة الكريمُة
قاَل َتعاىل: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     

......................ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ﴾  ]القصص : 24[.

قاَل َتعاىل: ﴿ٱڑ  ڑ         ک  ک  ک﴾ 
]القصص: 25[.

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

ۓ   ے  ے  ھ   ھ ھ   ھ   ہ   قاَل َتعاىل: ﴿ٱ
ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]القصص :2٦[.

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

أستزيُد

ــُه  ــاىل كّلَم ــَم اهللِ؛ ألنَّ اهللَ تع َي كلي ــمِّ ــى ، وُس ــّيُدنا موس ــَو س ــاىل ه ــُم اهللِ تع كلي
حنَي َأوحى إِليِه برسالتِِه يف الوادي املقّدِس ُطوى.

ِمْصَ  مجهورّيِة  يف  )ُطوى(  املقّدُس  الوادي  يقُع 
الوادي  وحُياُط  َسْيناَء،  جزيرِة  شبِه  يف  وحتديًدا  العربّيِة، 
بساسَل جبلّيٍة مْن كلِّ ناحيٍة، ويتكّوُن الوادي املقّدُس 

مْن جمموعٍة مَن القمِم اجلبلّيِة. 

أربُط
اجلغرافيا مَع

ُس ُطوى الوادي الُمقدَّ
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مي ُم تعلُّ ُأنظِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبيُّ اهللِ سيُدنا موسى  )نبّوُتُه(

أَحرُص عىل التحّي بأخاِق األنبياِء عليِهُم الساُم.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

خروُجُه مْن ِمْصَ بدايُة نزوِل الوحِينشأُتُه
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ُ ما يأيت:  ُأفسِّ
. أ   .  خروُج سّيِدنا موسى  مْن ِمْصَ

ب. عْرُض سّيِدنا ُشَعيٍب عىل سّيِدنا موسى  َأْن يزّوَجُه إحدى ابنَتْيِه.
 َأَضُع إشارَة ) ü( َأماَم العبارِة الصحيحِة، وإِشارَة )( َأماَم العبارِة غرِي الصحيحِة 

يف كلٍّ مّما يأيت:
أ   .  )          ( قصَد سّيُدنا موسى  قْتَل رُجٍل من بني إرسائيَل. 

ب. )          (  اّتصَف سّيُدنا موسى  بالقّوِة واأَلمانِة.
)          ( عِمَل سّيُدنا موسى عنَد سّيِدنا ُشَعيٍب  عرَش سنواٍت. ج . 

: ُ ِداللَة قولِِه تعاىل يف اآليَتنْيِ الكريمَتنْيِ اآلتيَتنْيِ ُأبيِّ
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ   أ   .  قــاَل َتعــاىل: ﴿ٱ ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ

ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾   ]طه: 13-12[. 
قاَل َتعاىل: ٱ﴿ٱڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ ڑ  ک     کک  ک      گ     گ گ﴾ٱٱ  ب. 

]الَقصص: 1٦[.

 َأستخِرُج مْن قّصِة سّيِدنا موسى  موقًفا يدلُّ عىل كلٍّ مّما يأيت:

جولُة. هامُة والرُّ  أ    - الشَّ
 ب- احلياُء.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

. نشأَة سّيِدنا موسى ُ ُأبيِّ
. ُح سبَب خروِج سّيِدنا موسى  مْن ِمْصَ ُأوضِّ

. بدايَة نزوِل الوحِي عىل سّيِدنا موسى ُ ُأبيِّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ
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التالوُة والتجويُد
)َمْخَرُج الحْلِق(

ــِة  ــروِف اللغ ــِة حل ــارِج العاّم ــَن املخ م
ــارَج  ــُة خم ــُه ثاث ــِق، ول ــَرُج احلْل ــِة َمْخ العربّي
ــُه  ــرُج مْن ــِق، وخي ــى احلْل ــَي: أَق ــٍة، ه فرعّي
حرفــا )اهلمــزِة واهلــاِء(، ووَســُط احلْلــِق، 
وخيــرُج مْنــُه حرفــا )العــنِي واحلــاِء(، وَأدنــى 

احلْلِق، وخيرُج مْنُه حرفا )الغنِي واخلاِء(.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)6( 

َأستخِدُم مهارايت أَلتعّلَم:
َألِفُظ احلروَف اآلتيَة ساكنًة، مَع هزٍة مكسورٍة قبَلها:

، إِْع، إِْح، إِْغ، إِْخ(. ـْ )إِْء، إِه
ُألحـُظ أنَّ احلروَف الّستَة وهَي: ) اهلمزُة، واهلاُء، والعنُي، واحلاُء، والغنُي، واخلاُء( خترُج 

مجيُعها مَن احلْلِق؛ لذا ُتسّمى احلروَف احلْلقّيَة.

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

َمْخَرُج الحْلِق: الجزُء الُممَتدُّ مْن َأسفِل الَحْنَجرِة إلى َأعاها باّتجاِه الفِم.

احَلْلُق
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ويتكّوُن َمْخَرُج الحْلِق مْن ثاثِة خمارَج فرعّيٍة، هَي:

ــرُج  ــِم(، وخي ــِة الف ــُه إىل جه ــِق )أقَرُب ــى احلْل َأدن  - 1
مْنُه حرفا الغنِي )غ( واخلاِء )خ(.

ــنِي )ع(  ــا الع ــُه حرف ــرُج ِمْن ــِق، وخي ــُط احلْل وَس  - 2
واحلاِء )ح(.

َأقــى احلْلــِق )أبَعــُدُه إىل جهــِة الّصــدِر(، وخيرُج   - 3
مْنُه حرفا الهمزِة )ء( والهاِء )هـ(.

ُد َأتلو وُأحدِّ

ُد الَمخَرَج الفرعيَّ حلروِف احلْلِق امللّونِة َوفَق اجلدوِل: َأتلو اآلياِت الكريمَة اآلتيَة، وُأحدِّ
         قاَل َتعاىل: ﴿ٱ                ﴾ ]الشورى: 5[.

         قاَل َتعاىل: ﴿ٱ                                     ﴾ ]الشورى: 7[.
         قاَل َتعاىل: ﴿ٱ         ٱ﴾ ]الشورى: 10[.

أتعّلُم

ُف  الَحْنَجرُة: الُعضُو الُمجوَّ
َأقصى الفـِم، وفيـه مجرى 

الهواِء والّطعاِم.

1

2

3

َأدنى احلْلِق وَسُط احلْلِق َأقى احلْلِق

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

  ......................   ......................   ......................
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ڦٿٺېڦڦڦٻٱألفُظ جّيًدا

ْقَن. ڦ: يتشقَّ

ڈ: رقيٌب.

ڑ: بقائٍم عىل تدبرِي 

أموِرِهْم.

گ   ڳ: َمّكَة املكّرمَة.

ڱ  ڱ: يوَم القيامِة.

ی: أرِجُع.

ٱ: خالُق.

ُرُكْم. ٺ: ُيَكثِّ

ڤ: خزائُن.

ڄڄ: وُيضيُِّق.

سورُة الّشورى)١-١2(املفرداُت والرتاكيُب

﴿ٱٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٹ   ٹ     ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    

ڄ   ڦڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  

ک      ک     ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ    ۈ   ۆ    ۆ  

ې  ى  ى   ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   

پ    پ   پ   پ    ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ  ی   

ٿ      ٿٿ    ٿ  ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ  
ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾

َأتلووُأَطبُِّق
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 َأتلو وأقّيُم

    َأختــاُر زميــًا/ زميلــًة لنتبــادَل تــاوَة اآليــاِت الكريمــِة املقــّررِة مْن ســورِة الّشــورى، 
ــِة  مــَع تطبيقــي أحــكاَم التــاوِة والتجويــِد، وَأطلــُب إليــِه/ إليهــا تقييــَم تــاويت، ودّق
إخــراِج احلــروِف مــْن خمارِجهــا، ورصــَد عــدِد اأَلخطــاِء، ثــمَّ وضــَع عامــٍة مــْن )10( 

بعَد حذِف نِصِف عامٍة َعْن ُكلِّ خطأٍ.

عدُد األخطاءِ:
العامُة:    10................

أستزيُد

ــّتُة يف َأحــكاِم الّنــوِن الّســاكنِة والتنويــِن )ء، هـــ، ع، ح، غ، خ(،  حــروُف اإلظهــاِر السِّ
. َي اإلظهاَر احللقيَّ هَي نفُسها حروُف َمْخَرِج الحْلِق؛ لذا ُسمِّ

     اهلمزُة )ء( واأللُف )ا(  حرفاِن خمتلفاِن، وتوجُد بيَنُهما فروٌق:
 -  تقبُل اهلمزُة احلركاِت ) َء  ُء  ِء (، أّما األلُف فا تقبُل احلركاِت أبًدا ) ا (.

 -  تقُع اهلمزُة يف أّوِل الكلمِة ووَسِطها وآخِرها، أّما األلُف فا تقُع إاّل يف وَسِط الكلمِة 
وآخِرها.

-  خترُج اهلمزُة مْن أقى اللساِن، أّما األلُف فتخرُج مَن اجلوِف.

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربّيِة

1

2

3
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َأحرُص عىل إِخراِج احلروِف احللقّيِة مْن خمارِجها الصحيحِة.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

أنّظُم تعّلمي

مفهوُم َمْخَرِج الحْلِق:

خمارُج الحْلِق الفرعّيُة: 

وخيرُج مْنُه حرفا ) ....، .... (.

وخيرُج مْنُه حرفا ) ....، .... (.

وخيرُج مْنُه حرفا ) ....، .... (.

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

َمْخَرُج الحْلِق
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ُ مفهوَم َمْخَرِج احلْلِق. أُبيِّ
َأستخِرُج مَن اآليِة الكريمِة اآلتيِة احلروَف التي ختُرُج مَن احللِق:

 قاَل َتعاىل: ﴿ٱڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾.
 ُأكِمُل الفراَغ يف كلٍّ مّما يأيت:

1 - أدنى الحلِق ولُه حرفاِن ها: )    ،    (.  2 - ............ ولُه حرفاِن ها: )ع ، ح(.   
3 - ............ ولُه حرفاِن ها: )    ،    (.

ُأقاِرُن بنَي األلِف واهلمزِة مْن حيُث الَمْخَرُج.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُ مفهوَم َمْخَرجِ الحْلِق. ُأبيِّ

َأذُكُر خمارَج احلْلِق الفرعّيَة وحروَف كلٍّ مْنها.

َأتلو اآلياِت الكريمَة )1-12( مْن سورِة الشورى تاوًة سليمًة.
ُ معايِنَ املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة المقّررِة. ُأبيِّ

ُأَطبُِّق ما تعّلْمُتُه مْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تاويت القرآَن الكريَم.

التالوُة البيتّيُة
ُأطّبُق ما تعّلْمُت: 

- أْرِجُع إىل املصحِف الرشيِف، وَأستمُع لآلياِت الكريمِة )17-2٦( مْن سورِة 
َمِر(، ثمَّ َأتلوها تاوًة سليمًة، مراعًيا ما تعّلْمُتُه مْن َأحكاِم التجويِد.  )الزُّ

َأستخِرُج مَن اآلياِت الكريمِة ثاَث كلمٍت عىل كلِّ َمْخَرٍج مْن مخارِج احلْلِق الفرعّيِة:  - 
ب- َوَسُط احلْلِق   ج-   َأدنـى احلـْلِق أ-   َأقى احلْلِق  

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

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

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

111
222
333
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الَوحدُة الثانيُة

قاَل تعاىل: ﴿ٱۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾

                                        ]البقرة:185[

دروُس الَوحدِة الثانيِة

حديٌث رشيٌف: )ُيْسُ اإلسالِم(1

َقْصُ الصالِة2

ِحْفُظ النفِس اإلنسانّيِة3

اإلسالُم والّصّحُة4

اجلمُع بَي الّصالَتْي5ِ

التالوُة والتجويُد : )تطبيقاٌت عىل مْخَرِج الحْلِق(6
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َأْمَرْيِن إِّل  َبْيَ   َِرسوُل اهلل َ "ما ُخيِّ ا قاَلْت:   َأنَّ َعْن عائشَة أمِّ املؤمنَي 
ُها، ما َلْم َيُكْن إِْثًم" ]رواُه البخاريُّ [. َأَخَذ َأْيَسَ

حــَرَص ســّيُدنا رســوُل اهللِ  عــى منهــِج 
ــْيَ  ــيِّ َب ــكاَن إذا ُخ ــا، ف ه ــواِل كلِّ ــِي يف األح التيس

ُها، ما َلْم َيُكْن معصيًة. َأْمَرْيِن اختاَر َأْيَسَ

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

ُيْسُ اإلسالِم  الدرُس 
)1( 

لْو سافْرُت يف شهِر رمضاَن، وكاَن السَفُر طويًل، فهْل أصوُم يف سفري أْم ُأفِطُر؟ وملاذا؟
....................................................................................

التعريُف براويِة الحديِث الّنبويِّ الّشريِف: 
 ، هـَي أمُّ املؤمنـَي، السـّيدُة عائَِشـُة بنـُت أيب بكـٍر الّصّديـِق ، زْوُج النبيِّ
َيْت عـاَم )58هـ(،  مـْن أكثـِر الصحابـِة والصحابّيـاِت علًم وروايـًة للحديـِث، ُتوفِّ

وُدِفَنْت يف البقيِع يف املدينِة املنّورِة.

إضاءٌة

أفهُم وأحفُظ
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أستنرُي

ُيْسُ اإلسالِم يف ترشيعاتِِه أّوًل:

مْن رمحِة اهللِ سبحاَنُه وتعاىل أْن رشَع لنا مَن األحكاِم ما يناسُب أحواَلنا وظروَفنا، فكاَنْت 
، قاَل َتعاىل: ﴿ٱۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ    ًة ليَس فيها مشّقٌة وُعْسٌ سهلًة ُميسَّ

ۋ﴾ٱٱٱ]البقرة: 185[.
َفنا بم نستطيُعُه، قاَل َتعاىل: ﴿ٱۇ  ۇ   ۆ   ومــْن ُيْسِ اإلسـلِم كذلَك أنَّ اهلَل تعاىل كلَّ

ۆ  ۈ  ۈ﴾ٱ] البقرة: 286[، ومَن األمثلِة عى ُيْسِ اإلسلِم:
أ   .  ُترَشُع صلُة الفرِض يف وضِع اجللوِس عنَد عدِم القدرِة عى الصلِة يف وضِع القياِم.

ها يف السَفِر. ب.  ُيرَشُع مجُع الصلِة وَقْصُ
ج .  ُيرَشُع اإلفطاُر يف رمضاَن يف املرِض والسَفِر.

د  .  ل جيُب احلجُّ إّلعى مِن استطاَع إليِه سبيًل مرًة واحدًة يف الُعمِر.

دعا اإلسلُم إىل الُيِس، فم ِضدُّ الُيِس؟

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

ُر ُأفكِّ

َأقَتُِح حالًّ

        ل يستطيُع ماجٌد أْن يغسَل يَدُه بسبِب وْضِع جبيٍة عليها.

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

        شعَرْت ُسمّيُة بمشّقٍة كبيٍة يف صياِم شهِر رمضاَن املبارِك يف أثناِء سفِرها.

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

أرسَل اهللُ تعاىل رسوَلنا  رمحًة للعاَلميَن، فكاَن حريًصا عى منهِج التيسِي، ورْفِع املشّقِة 
عِن الناِس.  

1

2
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ُبُه: َأكتِشُف اخلطَأ يف كلِّ سلوٍك مَن السلوكاِت اآلتيِة، ثمَّ ُأصوِّ
  اختاَرْت ُهدى الصياَم يف شهِر رمضاَن، مَع أنَّ الطبيَب نصَحها باإلفطاِر وتناوِل الدواِء.
 ..................................................................................

. اختاَر سليٌم النوَم عى أداِء صلِة الفجِر يف وقتِها، بحّجِة أنَّ اإلسلَم ديُن ُيْسٍ  
 ..................................................................................

اختاَر أبو أنٍس أْن يتوّضَأ باملاِء البارِد يف فصِل الشتاِء مَع توافِر املاِء الدافِئ؛ ليناَل أجًرا   
أكثَر.

 ..................................................................................
اختاَرْت سلمى حلَّ اجلبيِة وغسَل يِدها املجروحِة يف الوضوِء ِعَوًضا عِن املسِح عليها،   

فتأّخَر شفاُء يِدها.
 ..................................................................................

ُبُه َأكتِشُف اخلطَأ َوُأَصوِّ

 َ يدُة َعائَِشُة  كيَف كاَن رسوُل اهللِ  يطّبُق الُيْسَ يف حياتِِه، فم ُخيِّ بّيَنْت ُأمُّ املؤمنَي السَّ
َبْيَ َأْمَرْيِن إّل اختاَر أيَسُها، ما َلْم َيُكْن معصيًة. 

وقْد أّكَد سّيُدنا حمّمٌد  منهَج التيسِي قوًل وعمًل، ودعا الصحابَة  إىل مراعاِة هذا 
املنهِج مَع الناِس، فحَي أرسَل معاَذ بَن جبٍل وأبا موسى األشعريَّ  إىل اليمِن، قاَل لُهما: 

.] را" ]رواُه البخاريُّ ا ول ُتَنفِّ ا، وَبرشِّ ا ول ُتَعسِّ "َيسِّ
نا  يف التيسِي أّنُه كاَن: ومَن األمثلِة التي ُتظِهُر منهَج نبيِّ

أ    .  إذا صّى باملسلمَي مجاعًة خّفَف يف صلتِِه، وكاَن يأمُر األئّمَة أْن خيّففوا وأّل يطيلوا عى 
املصّلَي؛ ألنَّ فيِهُم الضعيَف واملريَض.

إذا سافَر يف شهِر رمضاَن املبارِك يفطُر أحياًنا ويصوُم أحياًنا، ويرشُد الصحابَة  إىل أّل  ب. 
َيُشّقوا عى أنفِسِهْم.

. حَي زّوَجها سّيَدنا عيلَّ بَن أيب طالٍب  ف َمْهَر ابنتِِه السيدِة فاطمَة قْد خفَّ ج. 

 ِالُيْسُ يف حياِة رسوِل اهلل ثانًيا:

1

2

3

4



45

مـْن معاين اليسـاِر يف اللغِة العربيِة:
هولُة.       الَيساُر: الِغنى.       الَيساُر: ِضدُّ اليمِي، وهَو اجلهُة الُيسى. الَيساُر: السُّ

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة

أستزيُد

خصِة. الفرُق بَي العزيمِة والرُّ
العزيمُة: األخُذ بم رشَعُه اهللُ تعاىل مَن األحكاِم األصلّيِة العاّمِة جلميِع املسلمَي، مثَل: فْرِض 
خصُة: األخُذ بم رشَعـُه اهللُ تعاىل مَن األحكاِم الستثنائّيِة  الصياِم يف شهِر رمضاَن املبارِك. والرُّ
ختفيًفا عى املسلمَي لعذٍر، مثَل: اإلفطاِر يف السَفِر واملرِض يف شهِر رمضاَن املبارِك، ثمَّ قضاِء 
خصِة وترِك العزيمِة،  هذِه األّياِم بعَد شهِر رمضاَن املبارِك. ول ينقُص األجُر عنَد اختياِر الرُّ
فهم يف األجِر سواٌء، قاَل رسوُل : "إنَّ اهللَ ُيِبُّ أْن ُتؤتى ُرَخُصُه، كم ُيِبُّ أْن ُتؤتى عزائُِمُه" 

] رواُه ابُن حّباَن [.

أنّظُم تعّلمي

ُيْسُ اإلسالِم 

ُيْسُ اإلسلِم يف ترشيعاتِِه
...................................

ِالُيْسُ يف حياِة رسوِل اهلل
...................................

ألتزُم الُيْسَ يف حيايت ما لْم يكْن إثـًمـا.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي
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.يدِة عائشَة أمِّ املؤمنَي ُف براويِة احلديِث النبويِّ الرشيِف السَّ ُأعرِّ
 َأستنتُِج مفهوَم ُيْسِ اإلسلِم.

َأذكُر مثاًل يدلُّ عى ُيِس اإلسلِم يف أحكاِم كلٍّ مَن:
 أ   .   الوضوِء. 

وِم. ب.  الصَّ
ُ الرشَط الذي حّدَدُه سّيُدنا رسوُل اهللِ  لختياِر األيِس بَي أمرْيِن ُيعَرضاِن عى  ُأبيِّ

اإلنساِن. 
خصِة. ُح مفهوَم كلٍّ مَن: العزيمِة والرُّ ُأَوضِّ

َأذُكُر مثاًل عى كلٍّ مَن: 
أ  . العزيمِة.

خصِة. ب. الرُّ
َأكُتُب احلديَث النبويَّ الرشيَف غيًبا.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

5

6

7

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأقرُأ احلديَث النبويَّ الرشيَف قراءًة سليمًة.

ُف براويِة احلديِث النبويِّ الرشيِف. ُأعرِّ

ُح الفكرَة الرئيسَة يف احلديِث النبويِّ الرشيِف. أَُوضِّ

َأستنتُِج ما ُيرشُد إليِه احلديُث النبويُّ الرشيُف.

َأحَفُظ احلديَث الرشيَف غيًبا.
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الِة َقْصُ الصَّ

أْن  لنا  فأجاَز  السَفِر،  يف  أحواَلنا  اإلسلُم  راعى     
نصيّلَ ركَعَتْيِ بدًل مْن أربِع َرَكعاٍت تيسًيا لنا. 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)2( 

ُل املوقَف اآليَت، ثمَّ ُأِجيُب عِن األسئلِة التي تليِه: َأَتَأمَّ
تبُعُد نحَو )140(  التي  لزيارِة قلعتِها  الكرِك  سافَرْت عائشُة مَع عائلتِها مْن عّمَن إىل 
هَر ركعَتْيِ  كيلومرًتا، ويف الطريِق توقَفِت العائلُة يف إحدى السرتاحاِت، فصّى أفراُدها الظُّ

بدًل مْن أربِع رَكعاٍت.
هَر ركعَتْيِ بدًل مْن أربِع رَكعاٍت؟       ملاذا صّلِت العائلُة الظُّ

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

        ماذا أسّمي ما فعَلْتُه عائلُة عائشَة حَي صّى أفراُدها ركعتِي بدًل مْن أربِع رَكعاٍت؟

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

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

مْن مظاهِر ُيْسِ اإلسلِم بِنا يف الصلِة أّنه راعى أحواَلنا يف السَفِر، فرشَع لنا َقْصَ الصلِة، 
حّتى ل نقَع يف املشّقِة.

1

2
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مفهوُم َقْصِ الصالِة أوًل:

ُحْكُم َقْصِ الصالِة ثانًيا:

أْن ُتؤّدى الصلُة الرباعّيُة املفروضُة ركعَتْيِ بدًل مْن أربِع رَكعاٍت يف السَفِر.

قاَل  لنا،  وتيسًيا  عّنا،  واملشّقِة  للحرِج  السَفِر؛ رفًعا  الرباعّيِة يف  الصلِة  َقْصَ  أجاَز اإلسلُم 
تعــاىل: ﴿ٱی   ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب﴾ ]النساء: 101[. }ی   ی  جئ: 

سافْرُتْم،  ىئ: إثٌم{.

 َقْصَ الصلِة بقولِِه:  بِيُّ فيجوُز َقْصُ الصلِة أْو إْتاُمها، والَقْصُ أوىل، وقْد وصَف النَّ
َق اهللُ هبا عليُكْم فاْقبلوا َصَدقَتُه" ]رواُه مسلٌم[ . "صَدقٌة َتَصدَّ

النقِل،  بوسيلِة  يربْطها  ولْم  بالسَفِر،  مرتبطًة  الصلِة  َقْصِ  ُرخصَة  اإلسلُم  جعَل  وقْد 
خصِة أْو ترِكها دوَن النظِر إىل طبيعِة وسيلِة النقِل.  نا يف السَفِر بَي األخِذ بالرُّ وخّيَ

ُأَصنُِّف

فِر يف ما يأيت: ( يف السَّ الصلواِت اخلمَس املفروضَة إىل: )تقُصُ أْو ل تقُصُ

عدُد الرَكعاِت يف حاِل الَقْصِل تقُصُتقُصُالثمرُة عدُد الرَكعاِت الصالُة

الفجُر

هُر الظُّ

العُص

الِعشاُء

املغِرُب
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رشوُط َقْصِ الصالِة ثالًثا:

مَن  السَفِر عدٌد  الرباعّيِة يف  الصلِة  لَقْصِ  ُيشرَتُط      
الرشوِط، مْنها أْن:

ننوَي َقْصَ الصلِة قبَل الَبدِء يف أدائِها. أ    . 
تبلَغ مسافُة السَفِر )81 كيلومرًتا( فأكثَر. ب . 

الَبْدِء  قبَل  الصلِة  َقْصُ  جيوُز  فل  بالسَفِر،  نبدَأ  ج . 
َفِر.  بالسَّ

أستزيُد

خصُة يف أثناِء  َقْصُ الصلِة ل يكوُن يف أثناِء طريِق السَفِر فحْسُب، بْل تستمرُّ هذِه الرُّ
اإلقامِة يف املكاِن الذي نساِفُر إليِه، عى أْن تكوَن مّدُة اإلقامِة أقلَّ مْن أربعِة أّياٍم غَي يوَمِي 

الوصوِل واملغادرِة، فإذا نوْينا اإلقامَة أربعَة أّياٍم فأكثَر، فل َيجوُز لنا َقْصُ الصلِة. 
أرجُع إىل موقِع )دائرُة اإلفتاِء العامِّ األردنّيُة( َعْن طريِق الرمِز، وَأذكُر ُحْكَم َقْصِ 

الصلِة يف السَفِر إذا وصْلنا إىل املكاِن، ول نعلُم متى تنقيض حاجُتنا مَن السَفِر.

لتحديِد املسافِة التي ُيباُح فيها َقْصُ الصلِة يف 
األردنّيِة  اململكِة  خريطِة  إىل  أرجُع  السفِر،  أثناِء 
مستعيًنا  الُمُدِن،  بَي  املسافاِت  ملعرفِة  اهلاشمّيِة؛ 

. بالرسِم البيانيِّ

أربُط
اجلغرافيا مَع

أتعّلُم
إذا صّلْينـا يف السـَفِر خلـَف إماٍم 
ُمقيـٍم )غـِي مسـافٍر(، فإّننـا ُنتِمُّ 

ها.  صلَتنا الرباعّيَة، ول نْقُصُ

4545
42

88
50
38

22
69
50
88

1017711532 54
188164202118 141 86
252229267183 205 151 63
379255294210 232 210 154 90
394370408324 346 325 252 189 116
1268910957 79 64 151 215 252 367
194236240262 241 281 367 432 459 573 319
263305309331 310 350 436 501 328 642 388 69
38402890 91 118 205 296 296 410 130 228 297
391368406322 344 322 266 203 112 228 365 571 640 408
418395433349 371 350 277 213 141 24 392 598 667 435 253

عمان
ر�سم بياين للم�سافات يف الأردن

امل�سافات املذكورة يف الر�سم البياين اأدناه هي بالكيلو مرت
اإربد

جر�ش
املفرق

الزرقاء
مادبا

الكرك

معان
العقبة

الروي�سد

الرمثا
املدورة

الدرة

حدود العراق

ج�سر امللك ح�سني

الطفيلة
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مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َقْصُ الصالِة

َقْصِ الصالِة

َقْصِ الصالِة

َقْصِ الصالِة

َقْصِ الصالِة

رشوُط َقْصِ الصلِة

أ . .................

ب . .................

ج . .................

ُر سمحَة اإلسلِم يف تيسِي األموِر للناِس. ُأقدِّ
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

مفهوُم َقْصِ الصلِة

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

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

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

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

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

ُحْكُم َقْصِ الصلِة

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

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

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

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

...................
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ُح كيفّيَة َقْصِ الصلِة. ُأَوضِّ
ُل: أجاَز لنا اإلسلُم َقْصَ الصلِة يف السَفِر. ُأعلِّ

ُ الُحْكَم الرشعيَّ بوضِع )جائٌز( أْو )غُي جائٍز( أماَم كلٍّ مّما يأيت: ُأبيِّ
، وبِقَي يْقُصُ  )  ( سافَر رائٌد مْن إربَد إىل العقبِة، ومكَث فيها مّدَة يوَمْيِ أ   . 

الصلَة يف أثناِء إقامتِِه، إىل أْن عاَد إىل إربَد.
هِر. )  ( سافَرْت عبُي مْن عّمَن إىل الزرقاِء، وَقَصْت صلَة الظُّ ب. 
)  ( سافَر يوُسُف مْن جرَش إىل الطفيلِة، وقَصَ صلَة املغرِب. ج . 

يبدَأ  أْن  قبَل  هِر  الظُّ السلِط إىل معاَن، وقَصَ صلَة  )     ( سافَر أمحُد مَن  د  . 
بالّسَفِر.

َأَضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف ما يأيت:
املقصوُد بَقْصِ الصلِة أن ُتؤّدى:  - 1

الصلُة الرباعّيُة املفروضُة ركعَتْيِ يف السَفِر.  أ    . 
الصلُة الرباعّيُة أِو الثلثّيُة املفروضُة ركعَتْيِ يف السَفِر.  ب. 

الصلُة الرباعّيُة املفروضُة ركعَتْيِ يف حاِل اإلقامِة ل السَفِر.  ج . 
صلُة النوافِل الرباعّيُة ركعَتْيِ يف السَفِر.  د .  

ُيشرَتُط لَقْصِ الصلِة أْن تبلَغ مسافُة السَفِر:  - 2 
أ    . )81( كيلومرًتا  فأكثَر.
ب.  )61( كيلومرًتا  فأكثَر.
ج  . )40( كيلومرًتا  فأكثَر.
د   .  )18( كيلومرًتا  فأكثَر.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4



52

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عاليٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُح مفهوَم َقْصِ الصلِة. ُأَوضِّ

ُد رشوَط صّحِة َقْصِ الصلِة. ُأعدِّ

ا َقْصَ الصلِة. ُأَطبُِّق عمليًّ

3- تستمرُّ ُرخصُة َقْصِ الصلِة يف أثناِء إقامتِنا يف املكاِن الذي نسافُر إليِه، عى أْن 
تكوَن مّدُة اإلقامِة:

أقلَّ مْن أربعِة أّياٍم غَي يوَمِي الوصوِل واملغادرِة . أ    . 
أقلَّ مْن أربعِة أّياٍم مَع يومِي الوصوِل واملغادرِة . ب. 

أكثَر مْن أربعِة أّياٍم غَي يومِي الوصوِل واملغادرِة. ج. 

أكثَر مْن أربعِة أّياٍم مَع يومِي الوصوِل واملغادرِة . د  . 
هَر خلَف إماٍم مقيٍم، فحكُم صلِة املسافِر أّنُه: َ الظُّ 4- إذا أراَد مسافٌر أْن يصيلِّ

ها.  جيُب عليِه أْن يتمَّ صلَتُه وليقُصَ أ    . 
جيوُز لُه قُص الصلِة واإلتاُم أوىل.  ب. 

جيُب عليِه قُص الصلِة.  ج . 
َ خلَف إماٍم مقيٍم. ل جيوُز لُه أْن يصيلِّ د  . 
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ِحْفُظ الّنفِس اإلنسانّيِة

اعتَنِت الرشيعُة اإلسلمّيُة بحْفِظ الّنفِس اإلنسانّيِة، 
وحــّرَمِت العتــداَء علْيها، ورشَعْت مــَن الوسائِل 

واألحكاِم ما يكفُل محايَتها.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)3( 

جراحّيٌة  عملّيٌة  لُه  ُأجِرَيْت  سعًدا  صديَقُه  أنَّ  أمحُد  َعِلَم 
الدِم،  َوحداِت  مْن  عدٍد  إىل  ويتاُج  املستشفى،  يف  طارئٌة 
الدِم  بَوحداِت  الترّبِع  إىل  وبادروا  أصدقائِِه،  ببعِض  فاّتصَل 

املطلوبِة.
ُ َرأيي يف تّصِف أمحَد وأصدقائِِه. ُأبيِّ  

.......................................................
ُ ماذا سأفعُل لْو كْنُت مكاَن أمحَد؟ وملاذا؟ ُأبيِّ  

.......................................................
َأذُكُر أمًرا آخَر يمكُن أْن أفعَلُه للمحافظِة عى حياِة الناِس.  

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

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

أْو  لوٍن،  أْو  جنٍس،  أْو  ِعْرٍق،  بَي  تفريٍق  دوَن  اإلنسانّيِة  الّنفِس  بحفِظ  اإلسلُم  اهتمَّ 
ِه يف احلياِة، وحرًصا عى أمِن املجتمِع واستقراِرِه. ُمعتَقٍد؛ حتقيًقا لكرامِة اإلنساِن، وضمًنا حلقِّ

إضاءٌة

الرشيعـــــُة  حــَرَصِت 
ِحفـظِ  عـى  اإلسلمّيــُة 
الضـــروراِت اخلمــِس، 
والنْفُس،  الــديُن،  وهَي: 
والنســـُل،  والعقــــُل، 

واملــاُل.

1

2

3
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مفهوُم ِحْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة أوًل:

وسائُل حْفِظ الّنْفِس اإلنسانّيِة ثانًيا:

هبا. ِر  َ الضَّ إحلاِق  إىل  يؤّدي  ما  كلِّ  ومْن  واألذى،  اهللِك  مَن  اإلنسانّيِة  النْفِس  محايُة      

   رشَع اإلسلُم كثًيا مَن األحكاِم والوسائِل الكفيلِة بحْفِظ الّنْفِس اإلنسانّيِة مْن أيِّ رضٍر، 
ومْن ذلَك ما يأيت:

ُل وُأجيُب أََتأَمَّ

ُل احلديَث النبويَّ الرشيَف، ثمَّ ُأجيُب عّما يأيت: َأَتَأمَّ
.] قاَل رسوُل اهللِ: "الُمسِلُم َمْن َسِلَم الناُس ِمْن لِسانِِه َوَيِدِه" ]رواُه النسائيُّ

    َأربُِط بَي مفهوِم حْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة، وما ورَد يف احلديِث النبويِّ الرشيِف.

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

    َأستنتُِج سبَب تقديِم ِذْكِر اللِّساِن عى اليِد يف احلديِث النبويِّ الرشيِف.

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

1

2

ا،  حتريُم إيذاِء الّنْفِس اإلنسانّيِة أِو العتداِء عليها بدنيًّ أ   .  
مثَل القتـِل أِو الضِب، قاَل َتعاىل: ﴿ٱگ  گ  ڳ  
خريِة  ا كالسُّ ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ﴾ٱ ]اإلرساء:33[، أْو نْفسيًّ

ەئ    ائ     ائ   ى   ى   ﴿ٱ َتعاىل:  قاَل  والستهزاِء، 
ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ ]احلجرات:11[.

وِح التي هَي ِملٌك  حتريُم النتحاِر؛ ألنَّ فيِه إزهاًقا للرُّ ب. 
هللِ تعاىل، وهَبنا إّياها واستأَمَننا عليها، قاَل َتعـاىل: ﴿ٱڃ  

چ  چچ چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ﴾ ]النساء: 29[.
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وجــوُب الّتــداوي إذا ُأصيَب اإلنساُن بمرٍض،  ج .  
واَء وَجَعَل لكلِّ  قاَل : "إنَّ اهللَ أنَزَل الّداَء والدَّ
داٍء دواًء، فَتداَوْوا ول تداَوْوا بحراٍم" ]رواُه أبو داوَد[.

حتريُم رْفِع الّسلِح عى أحٍد، أِو اإلشارِة بِه، أِو  د   .  
مَحََل علْينا  "َمْن   : اهللِ  قاَل رسوُل  بِه،  الرتويِع 

.] لَح َفَلْيَس ِمنّا" ]رواُه البخاريُّ السِّ

هـ.  ترشيُع عقوبِة الِقصاِص يف حالِة القتِل العمِد، قـاَل 
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ﴿ڭ   َتعــــاىل: 

ۆ  ۈ﴾  ]البقرة:179[.

  ثلثَة أشكاٍل ِمَن السلوِك ُأمارُسها حلميِة نفيس.

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

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

................................................................................. ج  . 

ثلثَة أشكاٍل ِمَن السلوِك َأراها اعتداًء عى النْفِس.  

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

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

................................................................................. ج  . 

َأذُكُر

1

2

أتعّلُم

الِقصاُص: المعاقبُة بالمثِل.
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أستزيُد

احلياِة  حقَّ  ألنَّ  مجيًعا؛  الّناِس  كقتِل  حقٍّ  وجِه  بغِي  واحدٍة  نْفٍس  قتـَل  اإلسلُم  جعَل 
حمفوٌظ ومكفوٌل للنفـوِس مجيِعهـا، قاَل َتعاىل: ﴿  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤڤ﴾  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  

]املائدة:32[.

وقْد كِفَل اإلسلُم حقَّ احلياِة للناِس مجيًعا، وهذا ما أّكَدْتُه رسالُة عّماَن. 
َأرجُع إىل نصِّ رسالِة عّماَن عْن طريِق الرمِز، وَأذُكُر فكرًة تضّمَنْتها الرسالُة.

قضيٌة للنقاِش

ُأبدي َرأيي
اّتفَق عّمٌر وفارٌس عى ختويِف زميِلِهم سعٍد بقصِد الُمزاِح.  

...................................................................................
. واِء مرٌّ واِء الذي وصَفُه الطبيُب هلا بحّجِة أنَّ طعَم الدَّ امتنَعْت نوُر عْن تناوِل الدَّ  

...................................................................................
دفَع رائٌد سامًرا عْمًدا يف أثناِء مباراِة كرِة القدِم دوْن أْن يراُه الَحَكُم.  

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

ُأناِقُش زملئي/ زميليت يف اآلثاِر السّيئِة يف صّحِة الفرِد وأمِن املجتمِع، لكلٍّ مَن:
راِت.          الُمَخدِّ

...................................................................................
        إطلِق الِعياراِت النارّيِة يف املناسباِت.

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

1

1

2

2

3
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أنَّ  الّدراساُت  أثبَتِت  وقْد  هلا،  الّضَر  ويسّبُب  الّنفَس  يؤذي  ما  كلَّ  اإلسلُم  حّرَم 
السطــاِن،  مثَل:  األمراِض،  مَن  عديًدا  يسّبُب  التدخَي 
عى  حتتوي  السجائَر  وأنَّ  والرشايِي،  القلِب  وأمــراِض 
ا، مثَل: النيكوتِي، وأّوِل ُأكسيِد الكربوِن. موادَّ ضاّرٍة جدًّ

أربُط
العلوِم مَع

مي ُم َتَعلُّ أُنظِّ

مْن  وسائِل 
حْفِظ النْفِس:

مفهوُم حْفِظ 
النْفِس 

اإلنسانّيِة:

حفُظ النْفِس اإلنسانّيِة

ب

ج

د

هـ

أ

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

 َأَتنَُّب إحلاَق الضِر بنفيس وبغيي.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي
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ُ مفهوَم حْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة. ُأبيِّ
ُل: اعتنى اإلسلُم بحْفِظ النفِس اإلنسانّيِة دوَن تفريقٍ بَي جنٍس أْو لوٍن أْو ُمعَتقٍد. ُأعلِّ
َأَضُع إِشارَة )ü( َأماَم العبارِة الّصحيحِة، وإِشارَة )û( َأماَم العبارِة غِي الصحيحِة يف 

كلٍّ مّما يأيت:
                              . خريُة والستهزاُء مَن العتداِء البدينِّ  أ    .  )          (  ُتَعدُّ السُّ

)          ( حَرَصِت الرشيعُة اإلسلمّيُة عى حْفِظ الديِن والنْفِس فقْط.        ب. 
)          ( حّرَم اإلسلُم كلَّ ما يؤذي الّنْفَس، ويسّبُب الّضَر هلا.                      جـ. 
َأستنتُِج وسائَل حْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة التي تشُي إليها الّنصوُص الرّشعّيُة اآلتيُة:

أ     .  قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾.
قاَل َتعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ﴾. ب. 

قاَل َتعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾. جـ. 
واَء وَجَعَل لكلِّ داٍء دواًء، فَتداَوْوا ول  قاَل رسوُل اهللِ : "إنَّ اهللَ َأنَزَل الّداَء والدَّ د   .  

تداَوْوا بحراٍم".

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عاليٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُ مفهوَم حْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة يف اإلسلِم. ُأبيِّ

ُل عنايَة اإلسلِم بحْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة. ُأعلِّ

َأستنتُِج أهمَّ الوسائِل اّلتي وضَعها اإلسلُم حلْفِظ النْفِس اإلنسانّيِة.

َأحِرُص عى محايِة الّنْفِس، ول أعّرُضها للخطِر.
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اإلسالُم والصّحُة

ـُة مـنْ أعظـِم نَِعِم اهللِ تعـاىل علينا؛  حَّ الصِّ
نـا اإلسـلُم عـى أْن نحافـَظ عليها،  لـــذا حثَّ
فهـَي الُمعيـُن لنا عى عبادِة اهللِ تعـاىل، وِعمرِة 

األرِض.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)4( 

َأنُظُر إىل  األشكاِل اآلتيِة، ثمَّ أجيُب عّم يأيت:

ُأرّكُب الِقَطَع التي ُتشّكُل الّنمَط الصّحيَّ السليَم.  

الكلمِت  مَن  األّوَل  احلرَف  ُن كلمًة مستخدًما  ُأكوِّ  
الُمكّونِة للّنمِط. ...................

ما العلقُة املشرتكُة بَي الكلمِت الُمكّونِة للنمِط؟ ...................................  

أهتيُأ وأستكشُف

منُةصوٌم السُّ
يتداوى َيةٌ  غذائّيٌة ٌثِحْ طعاٌم ملوَّ ُأكثُِر من 

احللوى
متاريُن         رياضّيٌة

إضاءٌة

ّحُة:    الصِّ
  هَي ممارسُة اجلسِم 

وظائَفُه عى نحٍو كامٍل.
1

2

3
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أمّهّيُة الصّحِة أّوًل:

جوانُب عنايِة اإلسالِم بالّصّحِة ثانًيا:

    أجساُمنا أمانٌة عنَدنا، علينا أْن نحافَظ عليها؛ لذا أوىل اإلسلُم الصّحَة عنايًة كبيًة، ومْن 
ذلَك دعوُتُه إىل ما يأيت:

النظافُة: أ  . 
دعا اإلسلُم إىل العنايِة بالعاداِت الصّحّيِة والنظافِة 
باِس، وجعَل لَِمْن يافُظ عى  الشخصّيِة يف اجلسِم واللِّ
النظافـــِة األجـــَر العظيَم، واشرتَط الوضوَء لصّحِة 

الصلِة، وربَط عديًدا مَن العباداِت بالطهارِة.

أتعّلُم

يتكــّوُن اإلنساُن مْن روٍح 
اعتنى  وعقٍل وجسٍم، وقِد 
اإلســلُم بسلمــِة هــذِه 

ناِت مجيِعها.  املكوِّ

أستنرُي

أنعَم اهللُ تعاىل عى اإلنساِن بنَِعٍم كثيٍة، قاَل َتعاىل: ﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     
َعِم نعمُة الّصّحِة، فقْد حَرَص اإلسلُم عى  ڄ  ڄ   ڃ﴾ ]النحل: 18[، ومْن أبرِز هذِه النِّ

َة السليمَة.  يَّ حِّ أْن نتمّتَع بجسٍم سليٍم، بالتزاِمنا العاداِت الصِّ

الصّحُة السليمُة تعيُننا عى تأديِة دوِرنا يف احلياِة، مثَل: 
العبادِة، وِعمرِة األرِض، وطلِب الرزِق، وتأديِة كلِّ عمٍل 
َمْغبوٌن  "نِْعَمتاِن   :مفيٍد لنا وملجتمِعنا، قاَل رسوُل اهلل
 .] ــُة َواْلَفــراُغ" ]رواُه البخاريُّ حَّ فيِهم َكثٌي ِمــَن الّناِس: الصِّ
والُغْبُن هَو: )النْقُص واخلسارُة(، وإْن لْم نستثمْر صّحَتنا 

بكلِّ ما هَو نافٌع ومفيٌد فإّننا سنخُس. 
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َأَتَدبَُّر وَأستنتُِج

اإلسلِم  عنايةِ  عى  الداّلةِ  اآلتيةِ  الرشعّيةِ  النصوِص  مَن  نصٍّ  ُكلِّ  مْن  اْلُمستفاَد  التوجيَه    
ةِ: حَّ بالصِّ

ب. الغذاُء:
أمَرنا اإلسلُم باحلرِص عى تناوِل الغذاِء الصّحيِّ 

املتوازِن مْن غِي إرساٍف أْو تبذيٍر، قاَل تعاىل:    
ڀ    پ   پ   پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ﴿ٱ

ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]األعراف:31[.
ماِت مَن األطعمِة،  ِب الُمَحرَّ ودعانا اإلسلُم إىل تنُّ

مْن مضارَّ عى صّحِة  هلا  ملا  راِت؛  الُمَخدِّ وتعاطي  اخلمِر،  اخِلنزيِر، ورُشِب  مثَل: حلِم 
اجلسِم، وقْد أثبَتِت الّدراساُت العلمّيُة أنَّ التدخَي يسّبُب عديًدا مَن األمراِض، مثَل: 

السرطاِن، وأمراِض القلِب والرشايِي.      

ُر  ُأفكِّ

؟ ُن بعُض الناِس وهْم يعلموَن أنَّ التدخَي ضارٌّ   ملاذا ُيَدخِّ
....................................................................................

التوجيُه اْلُمستفاُدالرْقُم النصُّ الرشعيُّ

1

2

3

قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پپڀڀڀڀ  ٺ      

ٺ  ٺ  ٺٿ﴾ ]املائدة:6[.

قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱڭ  ۇ﴾ ]املدثر:4[.

هوُر َشْطُر اإليمِن" ]رواُه مسلٌم[. قاَل رسوُل اهللِ: "الطُّ
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ياضُة: الرِّ ج. 
شّجـَع اإلســلُم عى ممارســِة الرياضِة التي تنّمي اجلسَم 
وتقّويِه، قاَل رسوُل اهللِ: "الُمْؤِمُن الَقِويُّ َخْيٌر وَأَحبُّ إلى 

عيفِ وفي كُلٍّ خَيٌْر " ]رواهُ مسلٌم[. اهللِ مَِن المُؤْمنِ الضَّ

َأتعاَوُن

ُأَرتُِّب

ُبها  مَع زمييل/ زميلتي عى إعداِد قائمٍة باألطعمِة الصّحّيِة، واألطعمِة غِي الصّحّيِة، وُأَرتِّ
بطريقتي.

األطعمُة غرُي الصّحّيِةاألطعمُة الصّحّيُة

، بوضِع الرْقم املناسِب يف اجلدوِل اآليت: الرياضاِت اآلتيَة َوفَق أّهّيتِها لديَّ

نوُع 
الرياضِة 

كرُة 
القدِم

كرُة 
السّلِة

الريشُة 
الطائرُة

ركوُب 
السباحُةالكاراتيهاجلْرُياخليِل

الرتتيُب 
باألرقاِم

........................................................ َأكُتُب رياضاٍت ُأخرى حمّببًة إليَّ
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يساعُد عى  بانتظاٍم  تناوَلُه  أنَّ  اإلنساِن، كم  املحافظِة عى صّحِة  فوائُد كثيٌة يف  للعسِل 
 ، ّكريِّ زيادِة مناعِة اجلسِم ومقاومتِِه األمراَض، إّل إذا كاَن ُمصاًبا ببعِض األمراِض، مثَل السُّ

ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ﴿ں   َتعاىل:  قاَل 
ے﴾   ]النحل:69[.

أربُط
العلوِم مَع

أستزيُد

النفسّيِة  الصّحِة  أّنُه حَرَص عى  ذلَك  الشامِلِة، ومْن  الصّحِة  بمفهوِم  اعتنى اإلسلُم      
لإلنساِن َعرْبَ تقويِة املعاين اإليمنّيِة، وترشيِع العباداِت، فالّصلُة مثًل تؤّدي إىل اطمئناِن 
القلِب وهدوِء النْفِس، وهذا ما عرّبَ عْنُه رسوُل اهللِ بقولِِه لبلِل بِن رباٍح : "يا بلُل، 
َتقي  والزكاُة  هلا،  للنْفِس وَسكينٌة  والّصوُم ضْبٌط  داوَد[،  أبو  رواُه   [ هِبا"  وَأِرْحنا  الصلَة،  َأِقِم 

حِّ والُبخِل. النْفَس مَن اأَلنانّيِة والشُّ
مِز،  وُأتابُِع مقطَع الفيديو عِن اإلسلِم والصّحِة النفسّيِة. َأرجُع إىل الرَّ

د. الّتداوي:
األمراِض؛  مَن  اجلسِم  وقايِة  عى  اإلسلُم  حَرَص 
الوقائّيِة،  الدورّيِة  الفحوصاِت  إجراُء  املسلِم  عى  لذا 
ًبا  وأْخُذ املطاعيِم، واّتباُع إرشاداِت السلمِة العاّمِة؛ تنُّ
لألمراِض، كم حثَّ اإلسلُم عى التداوي، وجعَلُه مَن 
ــِل عــى اهللِ تعــاىل، واألخــِذ باألسباِب، قـاَل  التوكُّ

رسوُل: "لكلِّ داٍء َدواٌء" ]رواُه مسلٌم[.
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...............................................

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

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

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

أنّظُم تعّلمي

مفهوُم الصّحِة: 
....................
....................

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

أمّهّيُة الصّحِة: 
....................
....................

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

 ُأحافُظ عى صّحتي.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

جوانُب عنايِة اإلسلِم بالصّحِة

اإلســـــالُم والصّحـــُة
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ُ مفهوَم الصّحِة.  ُأبيِّ
ُل ما يأيت: ُأعلِّ

ِب الُمَحّرماِت مَن األطعمِة.   أ  . دعا اإلسلُم إىل تنُّ
ب. حتافُظ الزكاُة عى صّحِة اإلنساِن النفسّيِة.

ُأكِمُل الفراَغ يف ما يأيت:
 أ   . مْن فوائِد الصياِم عى الصّحِة النْفسّيِة.........................
ب. مَن املرشوباِت التي حّرَمها اهللُ تعاىل .........................
جـ. مْن فوائِد ممارسِة الّرياضِة ...................................

ُحها: َأنُقُد املواقَف اآلتيَة، وُأصحِّ
أ   . يتناوُل خليٌل كّمّياٍت كبيًة مَن الطعاِم تزيُد عى حاجتِه؛ ليحافَظ عى صّحتِِه.

ًل عى اهللِ تعاىل. ب. رفَض مجاٌل أْن يلبَس الِكمَمَة ُمتوكِّ
جـ. مِرَضْت سلوى فاكتَفْت بتناوِل العسِل؛ ألّنُه يقّوي مناعَة اجلسِم.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

3

2

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُح أّهّيَة الصّحِة.  ُأَوضِّ

ُ جوانَب عنايِة اإلسلِم بالصّحِة. ُأبيِّ

أستنتُِج أّهّيَة الّتداوي.
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اجلمُع بَي الصالَتْيِ

ِمْن ُيْسِ اإلسلِم أّنُه راعى أحواَلنا يف أثناِء 
أداِء الصلِة، فأباَح لنا اجلمَع بَي الصلَتْيِ يف 

بعِض احلالِت حّتى ل نقَع يف احلَرِج واملشّقِة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)5( 

هِر، وتصُل إىل  يريُد حمموٌد أْن يسافَر مْن عّمَن إىل العقبِة، حيُث ستنطلُق احلافلُة قبَل الظُّ
هِر وهَو يف الطريِق، فمذا يفعُل؟ العقبِة بعَد العِص، وخِشَ فواَت وقِت صلِة الظُّ

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

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

ڻ     فرَض اهللُ تعاىل الصلواِت اخلمَس، وجعَل لكلِّ صـلٍة مْنها وقًتا حمّدًدا، قـاَل تعـاىل: ﴿ٱ
ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ ہ﴾ ]النساء: 103[، وقْد راعى اإلسلُم أحواَلنا؛ فأباَح لنا 

اجلمَع بَي الصلَتْيِ يف بعِض احلالِت.

ُحْكُم اجلمِع بَي الصالَتْيِ

أباَح اإلسلُم اجلمَع بَي الصلَتْيِ يف حالٍت خاّصٍة؛ مراعاًة ألحواِل الناِس، وتسهيًل 
يف  والِعشاِء  املغِرِب  وصلتا  إحداُها،  وقِت  يف  والعِص  هِر  الظُّ صلتا  ُتؤّدى  بحيُث  هُلم، 
ـِِه تعاىل: ﴿ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب﴾  وقِت إحداُهـا، لقول

]النساء: 101[.

أوًل:
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صورتا اجلمِع بَي الصالَتْيِ ثانًيا:

للجمِع بَي الصلَتْيِ صورتاِن، ها: 
َيُهما مًعا. َم الصلُة الثانيُة إىل وقِت الصلِة األوىل، فُنصلِّ أ    .   مجُع تقديٍم، وهَو أْن ُتقدَّ
َيُهما مًعا. َر الصلُة األوىل إىل وقِت الصلِة الثانيِة، فُنصلِّ ب .  مجُع تأخٍي، وهَو أْن ُتؤخَّ

ُر وُأجيُب ُأفكِّ

       ما الصلُة املفروضُة التي ل ُتَمُع مَع غِيها؟

................................................................................
       ما املقصوُد باجلمِع بَي الصلَتْيِ؟

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

ُأَصنُِّف

الصلواِت املفروضَة إىل مجِع تقديٍم أْو مجِع تأخٍي يف ما يأيت:

1

2

مجُع تأخرٍيالرْقُم مجُع تقديٍم الصلواُت املفروضُة

1

3

2

4

هِر هِر والعِص يف وقِت الظُّ صلتا الظُّ

صلتا املغِرِب والِعشاِء يف وقِت املغِرِب

هِر والعِص يف وقِت العِص صلتا الظُّ

صلتا املغِرِب والِعشاِء يف وقِت الِعشاِء
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أسباُب اجلمِع بَي الصالَتْيِ ثالًثا:

للجمِع بَي الصلَتْيِ أسباٌب، مْنها:
أ -  السَفُر:

مسافَة  آخَر  مكاٍن  إىل  إقامتِنا  مكاِن  مْن  سافْرنا  إذا 
بَي  نجمَع  أْن  لنا  يجوُز  أكثَر،  أْو  مرًتا  كيلو   )81(

الصلَتْيِ مجَع تقديٍم، أْو مجَع تأخٍي.

ب- املطُر:
إذا نزَل املطُر أِو الثلُج أْو كاَن الربُد شديًدا، يجوُز 
لنا أْن نجمَع يف املسجِد بي الصلَتْيِ مجَع تقديٍم فقْط.

ج- المرُض:
إذا ُأصيَب مسلٌم أْو مسلمٌة بمرٍض تصُعُب مَعُه تأديُة الصلِة يف وقتِها إّل بمشّقٍة، نحَو 

إجراِء عملّيٍة جراحّيٍة، فإنَُّه يجوُز اجلمُع بَي الصلَتْيِ مجَع تقديٍم، أْو مجَع تأخٍي.

ُأقاِرُن 

 بَي مجِع الصلَتْيِ يف السَفِر واملطِر مْن حيُث نوُع اجلمِع.

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

كيفّيُة اجلمِع بَي الصالَتْيِ رابًعا:

1.    مجُع التقديِم:
والِعشاِء،  املغِرِب  بَي صليَت  اجلمَع  أرْدنا  لْو  كم  تقديٍم،  الصلَتْيِ مجَع  بَي  اجلمَع  عنَد 

يكوُن اجلمُع عى النحِو اآليت:
أ.  ننوي اجلمَع بَي صليَت املغِرِب والِعشاِء عنَد بدئِنا بصلِة املغِرِب.
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اإلقامُة لصلِة املغِرِب وتأديُتها. ب. 
اإلقامُة لصلِة الِعشاِء مبارشًة بعَد النتهاِء مْن صلِة املغِرِب وتأديُتها، فل يفصُل بَي  ج. 

الصلَتْيِ وقٌت طويٌل.
2.  مجُع التأخرِي:

هِر والعِص، يكوُن  عنَد اجلمع بَي الصلَتْيِ مجَع تأخٍي، كم لْو أرْدنا اجلمَع بَي صليَت الظُّ
اجلمُع عى النحِو اآليت:

هِر يف  هِر، فننوَي أداَء صلِة الظُّ ُيشرَتُط أْن ننوَي مجَع التأخِي قبَل انتهاِء وقِت صلِة الظُّ أ   . 
وقِت صلِة العِص.

هِر ونؤّدهيا، ثمَّ نقيُم  إذا دخَل وقُت صلِة العِص وأرْدنا أداَء الصلَة، نقيُم لصلِة الظُّ ب. 
لصلِة العِص ونؤّدهيا.

أستزيُد

هِر والعِص مجَع تقديٍم  ُيباُح اجلمُع والقُص مًعا يف السَفِر، فيمكُن اجلمُع بَي صليَت الظُّ
، وُتصّى صلُة العِص ركعَتْيِ مبارشًة  هِر ركعَتْيِ ِها، فُتصّى صلُة الظُّ أْو تأخٍي، مَع َقْصِ

هِر. بعَد صلِة الظُّ
أرجُع إىل موقِع )دائرُة اإلفتاِء العامِّ األردنّيُة( للطلِع عى رشوِط مجِع 

الصلِة للمسافِر عْن طريِق الرمِز.

تطبيُق  األماكِن  بَي  واملسافاِت  الطرِق  ملعرفِة  ُتسَتخَدُم  التي  احلديثِة  التطبيقاِت  مَن 
.)Google خرائط(

أربُط
رافيا مَع

اجلغ
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مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأحرُص عى أداِء الصلِة مراعًيا أحكاَمها.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

ُحْكُم اجلمِع بَي الصالَتْيِ

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

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

مْن أسباِب اجلمِع بَي الصالَتْيِ
أ   .  ...................... 
ب . ...................... 
ج   . ......................

كيفّيُة اجلمِع بَي  الصالَتْيِ

أ   .  مجُع تقديٍم............. 

ب . مجُع تأخٍي.............

صورتا اجلمِع بَي الصالَتْيِ
أ   .  ...................... 
ب . ...................... 

اجلمُع بَي الصالَتْيِ



71

   

. ُ املقصوَد باجلمِع بَي الصلَتْيِ ُأبيِّ
ُد الصلواِت التي يصحُّ اجلمُع بيَنها. ُأحدِّ

. ُل: أباَح اإلسلُم لنا اجلمَع بَي الصلَتْيِ  ُأعلِّ
.  َأستنتُج رشَطْيِ مْن رشوِط اجلمِع بَي الصلَتْيِ

ُ احُلْكَم الرشعيَّ بوضِع )جائٌز( أْو )غُي جائٍز( أماَم كلٍّ مّما يأيت:  ُأبيِّ
)        ( سافَر عمُر مَن الطفيلِة إىل عّمَن، فجمَع بَي صليَت املغرِب والِعشاِء مجَع   أ    . 

تأخٍي. 
)            ( مجَعْت ُرقّيُة مَع الُمصّليَن يف املسجِد بَي صليَت املغِرِب والِعشاِء مجَع تقديٍم   ب. 

بسبِب املطِر. 
هِر، ويف الطريِق دخَل  )       ( سافَر إبراهيُم مْن جرَش إىل العقبِة بعَد صلِة الظُّ  ج . 

وقُت صلِة العِص، فنوى مجَع صلِة العِص مَع صلِة املغِرِب. 

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

5

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

. ُ مفهوَم اجلمِع بَي الصلَتْيِ ُأبيِّ

ُد الصلواِت التي يصحُّ اجلمُع بيَنها. ُأحدِّ

. ُح احلكمَة مَن اجلمِع بَي الصلَتْيِ ُأوضِّ

. ُ أسباَب اجلمِع بَي الصلَتْيِ ُأبيِّ

. ا اجلمَع بَي الصلَتْيِ ُأَطبُِّق عمليًّ

3

5

4
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التالوُة والتجويُد
)تطبيقاٌت على َمْخَرِج الحْلِق(

الدرُس 
)6( 

. چ:  بّيَ

ڇ  ڇ: ما أمَر.

گ: َعُظَم.

ڱ: خيتاُر.

ڻ:  يرِجُع.
ھ:  عداوًة.

حب    خب :  ل جداَل.
ڀ :  باطلٌة.

ٹڤ :  والعدَل.

ألفُظ جّيًدا

سورُة الّشورى)13-19(املفرداُت والتاكيُب َأتلووُأَطبُِّق

ڀٻېىٴۇڱ پ  پ

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ﴿
ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  کگ   ک  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    
ى   ېى   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  
ىئ  يئجب   حب خب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جث    يت  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   
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َأتلو وُأقيُِّم

بالتعاوِن مَع زمييل/ زميلتي َأتلو اآلياِت الكريمَة املقّررَة مْن سورِة الّشورى، مَع تطبيقي 
مْن  احلروِف  إخراِج  ودّقِة  تلويت،  تقييَم  إليها  إليِه/  وَأطلُب  والّتجويِد،  الّتلوِة  أحكاَم 
خمارِجها، ورصَد عدِد األخطاِء، ثمَّ وْضَع علمٍة مْن )10( بعَد حذِف نِصِف علمٍة عْن 

كلِّ خطأٍ.

عدُد األخطاءِ:
العلمُة:    10................

چ :  خائفوَن.
ڍ :  َيُشّكوَن.

ڃڃ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ ﴾
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َأتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة، وَأضُع دائرًة حوَل احلروِف التي خترُج مَن احلْلِق:
قاَل َتعاىل : ﴿ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾.
أستخرُج مَن اآليِة الكريمِة اآلتيِة الكلمِت التي حتتوي عى حروٍف خترُج مَن احلْلِق َوفَق 

اجلدوِل:
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ٱ   َتعاىل:  قاَل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾.

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأتلو اآلياِت الكريمَة )13-19( مْن سورِة الشورى تلوًة 
سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأبيِّ

ُأَطبُِّق ما تعّلمُتُه مْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تلويت القرآَن 
الكريَم.

أدنى احلْلِقوَسُط احلْلِقالثمرُة

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

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

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

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

أقىص احلْلِق

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

......................
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َأرِجُع إىل املصحِف الرشيِف، وَأسَتِمُع لآلياِت الكريمِة )27-40( مْن   -
َمِر، ثمَّ َأتلوها تلوًة سليمًة، مراعًيا  ما تعّلمُتُه مْن أحكاِم التجويِد. سورِة الزُّ

َأســتخرُج ثــلَث كلــمٍت عــى كلِّ َمْخــَرٍج مــْن خمــارِج احلْلــِق الفرعّيــِة،   -
َوفــَق اجلــدوِل اآليت: 

التالوُة البيتّيُة

أدنى احلْلِقوَسُط احلْلِقالثمرُة

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

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

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

أقىص احلْلِق الرْقُم

1

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

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

.................... 4
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الَوحدُة الثالثُة 

قاَل تعاىل: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ﴾

]احلجرات:10[                                           

سورُة لقامَن: اآلياُت الكريمُة )19-16(1

أعامُل رسوِل اهللِ  بعَد اهلجرِة2

ُدنا موسى  )دعوُتهُ(3 نبيُّ اهللِ سّي

 التالوُة والتجويُد: )َمْخَرُج اللِّساِن(4

5 الصحابّيُة اجلليلُة ُرَفْيَدُة األسلمّيُة

 التالوُة والتجويُد: )تطبيقاٌت عىل َمْخَرِج اللِّساِن(6

دروُس الَوحدِة الثالثِة
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سورُة لقامَن
اآلياُت الكريمُة ) 19-16(

تضمّنَتِ اآلياتُ الكريمـةُ )16-19( مــْن 
لقامَن  سيِّــِدنا  وصايا  مْن  جمموعًة  لقامَن  سورِة 
عالقُتُه  تكوَن  أْن  جيُب  كيَف  فيها  لُه  بّيَ  البنِِه 
مــَع اهللِ سبحاَنـُه وتعاىل، وكيَف يكـوُن تعامُلُه 
مــَع الناِس، ودعــاُه إىل اّتباِع منهـِج االعتـداِل 

والتوّسِط يف حياتِِه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)1( 

ُل الشكَل اآليَت، ثمَّ ُأجيُب عِن السؤاِل الذي يليِه: َأتَأمَّ

-   إاِلَم يرمُز الشكُل؟

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

أهتيُأ وأستكشُف

مراقبة اهلل
صلة رحمبر الوالدين

صالة

صدقةصيام صرب
توسط

اعتدال
حسن التعاملأمر بمعروف

هني عن منكر

إضاءٌة

    ُتعدُّ الوسطّيُة واالعتداُل 
فــي احليـــاِة مـــْن َأهــمِّ 
خصـائِص اإلسـالِم، ومها 
لنا  ينبغـي  فكــٌر وسـلوٌك 

التعامُل هباِم.
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أستنرُي

يتعامُل  كيَف  تبّيُ  البنِِه  لقامَن  سّيِدنا  وصايا  مْن  جمموعًة  الكريمُة  اآلياُت  تضّمَنِت      
ُ منهَج تعامِلِه مَع الناِس. اإلنساُن مَع خالِقِه، وتبيِّ

املفرداُت والرتاكيُب

َأفهُم وَأحفُظ

موضوعاُت 
اآلياِت الكريمِة 

إقاُم الصالِة

رُب الصَّ اأَلمُر باملعروِف والنهُي عِن املنكِر

عوُر بمراقبِة اهللِ تعاىل الشُّ

ُحْسُن التعامِل مَع الناِس

ُط االعتداُل والتوسُّ

ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ    ھ    ﴿ہ  
ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  

ى   ې    ې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  

ی       ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ    

يب   ىب   مب   خب   حب   جب  يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ  

ىث   مث   جث  يت  متىت   خت   حت   جت   

يث    حج ﴾

ېئ  ېئ ىئ  ىئ: ال تتكرّبْ 

عليِهْم.
جم: متفاخًرا وُمتعالًيا.

حب  خب: متكرّبٍ مغروٍر.

ْط. ىب: اعتدْل، وتوسَّ

حت: واخِفْض.

جث: َأقبَح.
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األمُر باملعروِف والنهُي عِن املنكِر ثالًثا:

الصرُب رابًعا:

أمَر سّيُدنا لقامُن ابَنُه باألمِر باملعروِف والنهِي عِن املنكِر؛ وذلَك بالدعوِة إىل كلِّ خرٍي وفضيلٍة، 
والنهِي عْن ُكلِّ َشٍّ ورذيلٍة بحكمٍة ولٍي، قاَل َتعاىل: ﴿    ې   ى  ى  ائ  ائ﴾.

قْد  ما  عىل  الصرِب  وجوِب  إىل  ابَنُه  لقامُن  سّيُدنا  أرشَد 
وقّلِة  واألذى،  واملصائِب،  األمراِض،  مَن  حياتِِه  يف  يصيُبُه 
قاَل  ِلــِه،  املاِل، وغرِي ذلَك مّما حيتاُج إىل قّوِة اإلرادِة يف حتمُّ

ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ﴾. ۇئ   وئ وئ   َتعاىل: ﴿ەئ ەئ  

عوُر بمراقبِة اهللِ تعاىل الشُّ أواًل:
إنَّ اهللَ تعاىل يعلُم أدقَّ األموِر، وال خيفى عليِه يشٌء مْن أعامِل الناِس، قاَل َتعاىل:  ﴿  ہ  
ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ فعىل اإلنساِن أْن حيِرَص عىل أعامِل اخلرِي؛ ليهنَأ يف احلياِة واآلخرِة.

َأستخرُج وَأربُِط

ُه سّيُدنا لقامُن مْن عزِم األموِر. أرجُع إىل اآليِة الكريمِة ) 17(، وَأستخرُج مْنها ما عدَّ
.................................................................................

َأربُِط بَي قولِِه َتعاىل: ﴿     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ﴾ ، وصفِة أويل 
العزِم مَن الرُسِل يف قولِِه َتعاىل: ﴿     ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ [األحقاف:  35].

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

إقاُم الصالِة ثانًيا:

أمــَر سّيُدنا لقامُن ابَنــُه بإقاِم الصالِة واملداومـِة عليهـا، ملا هلـا مْن أمّهّيٍة كبريٍة يف حيــاِة 
اإلنساِن، فهَي صلـٌة بيَننا وبَي خالِِقنا، قاَل َتعاىل: ﴿ ې  ې ې﴾.

أتعّلُم

عـزُم األمـوِر: األمـوُر التـي 
قوّيـــٍة  إرادٍة  إىل  حتتـــاُج 

عاليـٍة. ومّهـٍة 

1

2
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ُن ُأَدوِّ

ُحْسُن التعامِل مَع الناِس خامًسا:

ُط االعتداُل والتوسُّ سادًسا:

         دعا سّيُدنا لقامُن ابَنُه إىل ُحْسِن التعامِل مَع الناِس، ومْن ذلَك:
ِ، فالِكرْبُ خُلٌق سّيٌئ يؤّدي إىل العداوِة والبغضاِء بَي الناِس، فاهللُ  ُب التكربُّ التواضُع وجتنُّ أ-   

ٍ متفاخٍر باملِِه أْو جاِهِه، قاَل َتعاىل: ﴿     ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ی   تعاىل ال حيبُّ كلَّ ُمتكربِّ
ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب﴾.

خماطبُة الناِس بأسلوٍب حَسٍن، وخفُض صوتِِه يف احلديِث،  قاَل َتعاىل: ﴿    حت  خت  متىت﴾.  ب- 

ِط واالعتداِل، ومْن ذلَك: أْن يكوَن  دعا سّيُدنا لقامُن ابَنُه إىل أْن خيتاَر يف حياتِِه طريَق التوسُّ
معتداًل يف ِمشيتِِه، بَأاّل يستعجَل فيخلَّ بَوقاِرِه، وال يكوَن بطيًئا متثاقاًل، قاَل َتعاىل: ﴿ىب  يب  

جت﴾.

:  ثالَث وصايا َأسمُعها مْن والديَّ

123

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

أستزيُد

خاطَب سّيُدنا لقامُن ابَنُه موصًيا إّياُه بَأحسِن اأَللفاِظ، بقولِِه: ﴿ہ﴾؛ ليدلَّ عىل الّلِي 
ُه.  ِف حَي خماطبِة الناِس ونصِحِهْم، ولُيشِعَرُه بأنَُّه حيبُّ والتَّلطُّ
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ُأَنظُِّم َتَعلُّمي

َأحرُص عىل ُحْسِن التعامِل مَع الناِس.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

ا، فيِه عديٌد مَن الفوائِد الغذائّيِة والصّحّيِة. اخلردُل: نباٌت لُه َحبٌّ صغرٌي جدًّ

أربُط
العلوِم مَع

التوجيهاُت 

َنْتها  التي تضمَّ

اآلياُت  الكريمُة إقاُم الصالِة.
اآليُة )..........(

الصرُب.
اآليُة )..........(

...................
اآليُة )16(

االعتداُل 
ُط. والتوسُّ

اآليُة ).........(

األمُر باملعروِف 
والنهُي عِن املنكِر.
اآليُة )..........(

حْسُن التعامِل 
مَع الناِس.

اآليتاِن )........(
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ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب اآلتيِة:  ُأبيِّ
أ . ېئ  ېئىئ  ىئ.   ب.  حب  خب.   ج. ىب.       د . حت.

 َتضّمَنِت اآلياُت الكريمُة وصايا سّيِدنا لقامَن البنِِه، َأذكُر ثالًثا مْنها.
ُل سبَب النَّهِي عِن الِكرْبِ.  ُأعلِّ

ِط واالعتداِل.  َأكُتُب اآليَة الكريمَة التي أوىص فيها سّيُدنا لقامُن ابَنُه بالتوسُّ
 َأستنتُِج الوصّيَة الُمستفادَة مْن كلِّ آيٍة مَن اآلياِت الكريمِة اآلتيِة: 

قاَل َتعاىل: ﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ   أ   .  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ﴾.

قاَل َتعاىل: ﴿ېئ  ېئىئ  ىئ﴾. ب. 
قاَل َتعاىل: ﴿     حت  خت  متىت﴾. ج . 

 َأكُتُب اآلياِت الكريمَة مْن قولِِه َتعاىل: ﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ﴾  .
إىل قولِِه َتعاىل: ﴿     يت جث مث  ىث  يث    حج﴾.

َأْخَترِبُ معلومايت

1

3

2

6

4

5

4

5

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأتلو اآلياِت الكريمَة املقّررَة تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأبيِّ

ُح املعنى اإلمجايلَّ لآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأوضِّ

َأستخِرُج التوجيهاِت والوصايا مَن اآلياِت الكريمِة املقّررِة.

َأحَفُظ اآلياِت الكريمَة املقّررَة غيًبا.
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 َِأعامُل رسوِل اهلل
بعَد اهلجرِة 

إىل    اهللِ  رسـوُل  سّيــُدنا  وصـَل  حَي 
كثريًة  أعاماًل  عِمَل  مهاجًرا،  املنّورِة  املدينِة 
املسجِد  بناُء  مْنها:   ، اإلسالميِّ املجتمِع  لبناِء 
، واملؤاخاُة بَي املسلمَي مَن املهاجريَن  النبويِّ
واألنصــاِر، وإجيـاُد سوٍق خاّصٍة، وتأسيُس 

جيٍش للدفاِع عِن املدينِة املنّورِة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)2( 

باالستعانــِة باجلـدوِل املجـاوِر، َأستبِدُل باألرقـاِم 
ُن كلامٍت مفيدًة:  احلروَف التي تقابُلها، ثمَّ ُأكوِّ

................................ =6+15+10       

 ............................................... =6+8+13+12+10+3+1       

........................................................ =6+5+2+4+3+1       

ُن عبارًة تتضّمُن هذِه الكلامِت الثالَث ..................................... -  ُأكوِّ

أهتيُأ وأستكشُف

1= ا
4= هـ
7= ب
10= م

13= ي

2= ج
5= ر
8= ن

11= س
14= خ

3= ل
6= ة
9= ء

12= د
15= ك

1

2

3



84

أستنرُي

حَي وصَل سّيُدنا رسوُل اهللِ  بعَد هجرتِِه 
إىل املدينةِ املنوّرةِ عمِلَ أعاماًل كثريًة، مْنها: 

إضاءٌة
املهاجروَن: املسلمــوَن الــذيَن 
طلًبا  املنّورِة  املدينِة  إىل  هاجروا 
ملرضاِة اهللِ تعاىل، وُنرصًة لدينِِه. 
أهِل  مـْن  املسلمـوُن  األنصـاُر: 
استقبلوا  الذيَن  املنّورِة  املدينِة 
 وأصحاَبُه  سّيَدنا رسوَل اهللِ 

.  املهاجريَن

بناُء املسجِد النبويِّ أواًل:

بعَد    اهللِ  رسوُل  سّيُدنا  فعَلُه  عمٍل  أّوُل 
، فحينَام دخلَ  إىل  اهلجرةِ بناءُ املسجدِ النبويِّ
أرٍض  برَكْت عىل  راحَلَتُه،  راكًبا  املنورِة  املدينِة 

]، واشرتى تلَك  ، فقاَل رسوُل اهللِ : "هذا إْن شاَء اهللُ الَمْنِزُل "]رواُه البخاريُّ لغـالَمْيِ يتيَمْيِ
. األرَض مَن الغالَمْيِ

 ، النبويِّ املسجِد  ببناِء  بدَأ  حّتى  املنّورِة  املدينِة  يف    اهللِ  رسوُل  سّيُدنا  استقرَّ  أِن  وما 
وشارَكُه الصحابُة  العمَل يف أجواٍء مَن الفرِح وهْم ُينِشدوَن: "الّلُهمَّ ال َعْيَش إاّل َعْيُش 

اآلِخَرة فاْغِفْر لأِلْنصاِر والُمهاِجَرة" ]رواُه البخاريُّ ومسلٌم].
 وقِد استخدَم سّيُدنا رسوُل اهللِ  املسجَد النبويَّ ألداِء الصالِة، والتعليِم، والشورى، 

واحُلْكِم بَي الناِس يف اخلصوماِت.
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املؤاخاُة ثانًيا:

بَي  املؤاخاِة  إىل  فدعا  املجتمِع،  أفراِد  بَي  العالقَة  يوّثَق  أْن    اهللِ  رسوُل  سّيُدنا  أراَد 
ْم، واألنصاِر الذيَن نرصوا ديَن اهللِ تعاىل  املهاجريَن الذين تركوا دياَرُهْم وأمواَلُهْم وجتارَتُ

ُم املهاجريَن، وقْد مدَح اهللُ تعاىل األنصاَر، قاَل تعاىل: ﴿ ې  ې  ى   واستقبلوا إخواَنُ
ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴾  ]احلرش:9[. 

"یی": حاجٌة. 

ُأطبُِّق ما تعّلمُت

كاَن ملوقِف األنصاِر نحَو إخواِنُِم املهاجريَن أثٌر عظيٌم يف نفوِس املهاجريَن، فشكروهم 
وأثنوا عليِهْم خرًيا. فكيَف َأشكُر كلَّ َمْن قّدَم يل معروًفا مَن اآليت:

َأستنتُج

ِداللَة كلٍّ مّما يأيت:
. ُل عمٍل فعَلُه رسوُل اهللِ  يف املدينِة املنّورِة بناُء املسجِد النبويِّ       أوَّ

..................................................................................     
 .       مشاركُة سّيِدنا رسوِل اهللِ  الصحابَة  بناَء املسجِد النبويِّ

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

كيفّيُة شكِرِه

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

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

املعروُف

زميٌل ساعَدين عىل حلِّ مشكاليت.

َأحُد اجلرياِن َأسَهَم يف حلِّ َأزمتِنا املالّيِة بمبلٍغ مَن املاِل.

1

2
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إجياُد السوِق ثالًثا:

كاَن اليهوُد يسيطروَن عىل ســوِق املدينِة املنّورِة قبَل 
فأوجـَد  با،  الرِّ عىل  قائمــًة  ْم  معامالُتُ وكاَنْت  اهلجرِة، 
حَي  املنـــّورِة  املدينــِة  يف  جديدًة  سوًقا    اهللِ  رسوُل 
وصَل إليها؛ لتتناسَب هذِه السوُق مَع مبادِئ اإلسالِم يف 

اِء وسائِر املعامالِت. البيِع والرشِّ

أتعّلُم

مْن  ما  أحٍد  اقرتاُض  با:  الرِّ
النقوِد  مَن  مبلًغا  شخٍص 
برشِط إعادتِِه مَع زيادٍة بعَد 
الّزَمِن، وقْد حّرَمُه  مَن  مّدٍة 

اإلسالُم. 

أستزيُد

  مَن املواقِف املرشقِة للمؤاخاِة ما حدَث بَي عبِد الرمحِن بِن عوٍف وسعِد بِن الربيِع
حيُث عرَض سعٌد عىل عبِد الرمحِن بِن عوٍف  أْن يأخَذ نصَف مالِِه، فشكَر عبُد الرمحِن 
ُه عىل سوِق املدينِة، ولْم يمرَّ إاّل وقٌت  لسعٍد صنيَعُه، وَأثنى عىل كرِمِه، ثمَّ طلَب إليِه َأْن َيُدلَّ

قصرٌي حّتى استطاَع عبُد الرمحِن  َأْن يكوَن مْن َأصحاِب املاِل والثراِء.

تأسيُس اجليِش حلاميِة املدينِة املنورِة مَن الُعدواِن اخلارجيِّ  رابًعا:

ايا الستطالِع  َس َرسوُل اهللِ  جيًشا حلاميِة املدينِة املنورِة مْن أيِّ اعتداٍء، وأرسَل السَّ َأسَّ
. أخباِر العدوِّ

ُل املوقَف الّسابَق، ثمِّ ُأبدي َرأيي يف ما فعَلُه كلٌّ مْن عبِد الرمحِن بِن عوٍف وسعِد بِن    َأَتَأمَّ
 . الربيِع

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

ُل وُأبدي َرأيي َأَتأمَّ
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َأعامُل النَّبيِّ  بعَد اهلجرِة:

 .............................  - 3 .............................  - 4

مي ُم َتَعلُّ ُأنظِّ

1 - بناُء املسجِد ..................  2 - .............................

َأقتدي باألنصاِر  يف تقديِم العوِن واملساعدِة للناِس.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

الدوِل  مَن  مقِصًدا لالجئَي  األردنُّ  بلدي  وُيَعدُّ  القسّيُة،  اهلجرُة  اهلجرِة  أشكاِل  مْن      
العربِّيِة واإلسالمّيِة نتيجَة احلروِب، والبحِث عْن حياٍة آمنٍة، وقِد استضاَف األردنُّ ثالثَة 
هؤالِء  ويتلّقى  اهلاشمّيِة،  قيادتِِه  بحكمِة  واستقراٍر  أمٍن  مْن  بِه  يتمّتُع  ملا  الجٍئ؛  ماليِي 

الالجئوَن الرعايَة واخلدماِت األساسّيَة مَن الصّحِة والتعليِم. 

أربُط
 مَع

الرتبيِة 
الوطنّيِة
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 َأسَتخِرُج مَن الدرِس مثااًل عىل كلِّ صفٍة مَن الصفاِت اآلتيِة:
أ    .  اإليثاُر           ب. احلكمُة       ج . التعاوُن

ُ ِداللَة العبارِة: "الّلُهمَّ ال َعْيَش إاّل َعْيُش اآلِخَرة فاْغِفْر لأِلْنصاِر واْلُمهاِجَرة". ُأبيِّ
ُل: ُأَعلِّ

أ   -  إجياَد سّيِدنا رسوِل اهللِ  السوَق يف املدينِة املنّورِة.
عـْرَض سعـِد بِن الربيِع عىل عبِد الرمحِن بِن عوٍف  نصَف مالِِه. ب- 

 َأَضُع إِشارَة ) ü( َأماَم العبارِة الصحيحِة، وإِشارَة )û( َأماَم العبارِة غرِي الصحيحِة يف 
كلٍّ مّما يأيت:

بــا اقــرتاُض شــخٍص مــْن آخــَر مبلًغــا مــَن المــاِل بــرشِط إعادتـِـِه مــَع  )         ( الرِّ  أ . 
زيــادٍة بعــَد مــّدٍة مــَن الّزَمــِن.

ــجيِع  ــىل تش ــويِّ ع ــجِد الّنب ــاِء املس ــٍد  يف بن ــا حمّم ن ــرَص دوُر نبيِّ )         ( اقت  ب. 
الّصحابــِة  عــىل العمــِل.                           

)         ( لــْم يقبــْل عبــُد الرمحــِن بــُن عــوٍف عــْرَض ســعِد بــِن الربيــِع  بــأْن    ج . 
ــِه يف الكســِب مــْن عمــِل يــِدِه.  ــِه؛ لرغبتِ يأخــَذ نصــَف مالِ

َأْخَترِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُح َأهمَّ اأَلعامِل التي فعَلها رسوُل اهللِ  عنَد وصولِِه إىل  ُأوضِّ
املدينِة املنّورِة.

 . ُ أمّهّيَة املؤاخاِة يف توثيِق العالقِة بَي َأفراِد املجتمِع اإلسالميِّ ُأبيِّ

َأستنتُِج احلكمَة مْن إجياِد رسوِل اهللِ  السوَق يف املدينِة املنّورِة.
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  نبيُّ اهللِ سّيُدنا موسى
)َدعوُتُه(

أمَر اهللُ تعاىل سّيَدنا موسى  أْن يدعَو فرعوَن 
إىل اإليامِن باهللِ تعاىل وحَدُه، لكنَّ فرعوَن استكرَب 
وقتَل كثرًيا مَن املؤمنَي ، فعاقَبُه اهللُ تعاىل بالغَرِق.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)3( 

: ا َأحداَث قّصِة نشأِة سّيِدنا موسى ُأرتُِّب زمنيًّ
)       ( َقتُل سّيِدنا موسى  رُجاًل مْن قوِم ِفرعوَن. 

. ُنزوُل الوحِي عىل سّيِدنا موسى )       (
. أغناَم سّيِدنا ُشَعْيٍب  َرعُي سّيِدنا موسى )       (

. ابنَة سّيِدنا ُشَعْيٍب  َزواُج سّيِدنا موسى )       (

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

حّدَثْت  سالِة،  بالرِّ وتكليِفِه    موسى  سّيِدنا  نشأِة  قّصَة  ها  ُأمِّ مْن  مها  سِمَعْت  أْن  بعَد 
زميالِتا عْن تلَك القّصِة، فبادَرْت ُهدى إىل سؤاِل معّلمِة الرتبيِة اإلسالمّيِة عاّم حدَث لسّيِدنا 

ا، فداَر احِلواُر اآليت بَي الطالباِت:  موسى  بعَد َأْن َأصبَح نبيًّ
هدى: أريُد أْن أسأَلِك يا معّلمتي، هْل ذهَب سّيُدنا موسى  إىل ِفرعوَن ودعاُه إىل 

ُكُم األعىل؟ اإليامِن، وهو الذي يقوُل: أنا ربُّ
املعلمُة: نعْم يا ُهدى، لقْد طلَب سّيُدنا موسى  مَن اهللِ عزَّ وجلَّ أْن يرسَل مَعُه أخاه سّيَدنا 
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ُر وَأستنتُج ُأفكِّ

ِداللَة َتأييِد اهللِ تعاىل سّيَدنا موسى  بمعجزِة العصا. 
.......................................................................................

يدُعَوا  أْن  وأمَرمُها   ، موسى  لسّيِدنا  تعاىل  اهللُ  فاستجاَب  دعوتِِه،  يف  ليعيَنُه    هاروَن 
فِق والّلِي، قاَل َتعاىل: ﴿ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ      فرعوَن بالرِّ

ے       ے  ۓ﴾ ] طه44-43[.
مها: وماذا حدَث بعَد ذلَك؟

 إىل ِفرعوَن، ودَعواُه إىل اإليامِن باهللِ  املعّلمُة: ذهَب سّيُدنا موسى وأخوُه سّيُدنا هاروُن 
ام رسوال ربِّ العاملَي. تعاىل وحَدُه، وأخرباُه أّنُ

أمُل: وهْل صّدَقُهام ِفرعوُن؟
ام، وطلَب دلياًل عىل صدِق نبّوِتاِم، فَألقى سّيُدنا موسى  عصاُه فإذا  املعّلمُة: ال، بْل كّذهَبُ

إبِطِه  حتِت  مْن  يَدُه  وَأخرَج  تعاىل،  اهللِ  بإذِن  تسعى  َحّيٌة  هَي 
  فإذا هَي بيضاُء للناظريَن، لكنَّ ِفرعوَن اّتَم سّيَدنا موسى

حِر، ووعَدُه بِسحٍر َأعظَم مْنُه. قاَل َتعاىل: ﴿ ک  ک   بالسِّ
ڳ  ڳ   گ   گ   گ     گ   ک   ک     
ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ﴾  ]طه:58-57[.

نواُل: وماذا فعَل ِفرعوُن بعَد ذلِك؟
حِر، ووعَدُهْم أْن يرفَع  ْوا سّيَدنا موسى  بالسِّ َحرَة، وطلَب إليِهْم أْن َيَتَحدَّ املعّلمُة: مجَع السَّ
ْم، ويعطَيُهُم اأَلمواَل الكثريَة إذا غلبوُه بسحِرِهْم، وجرى حتديُد موعٍد هلذا التحّدي،  شأَنُ

وهَو يوُم عيِدِهْم.
دى: وهْل حدَث هذا التَّحّدي؟ ُهَ

أتعّلُم

حـَر،  حــّرَم اإلســالُم السِّ
وجعَلُه من الذنوِب الكبريِة 
التي ُتلقي صاحَبها يف الناِر.
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ومَعُهْم  العيِد  يوَم  الناُس  اجتمَع  نعْم،  املعّلمُة: 
َحرُة  َحرُة وسّيُدنا موسى ، فبدَأ السَّ ِفرعوُن والسَّ
الناِس،  َأْعُيَ  َفَسَحروا  ُهْم،  وِعصيَّ حباَلُهْم  يلقوَن 

فُخيَِّل إليِهْم أّنا َحّياٌت تسعى.
مها: وماذا حدَث بعَد ذلَك؟

 املعّلمُة: خاَف سّيُدنا موسى ، لكنَّ اهللَ تعاىل طمَأَنُه وَأمَرُه أْن ُيلِقَي عصاُه، فتحّوَلْت إىل 
ُهْم، قاَل َتعاىل: ﴿    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   َحرِة وِعِصيَّ َأفًعى حقيقّيٍة ابتلَعْت حباَل السَّ

ڇ   ڇ   ڍ ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ﴾  ]طه:69[.
َحرُة حَي شاهدوا املوِقَف؟ َأمُل: وماذا فعَل السَّ

ْم َأيقنوا أنَّ ما جاَء بِه سّيُدنا  املعّلمُة: آمنوا بدعوِة سّيِدنا موسى  وسجدوا هللِ تعاىل؛ ألّنُ
موسى  ليَس ِسحًرا، بْل ُمعِجزًة مَن اهللِ تعاىل.

مها: وماذا فعَل ِفرعوُن؟                        
َحرِة بالتَّعذيِب والقتِل إْن لْم   املعّلمُة: َغِضَب وتوّعَد سّيَدنا موسى  وَمْن آمَن مَعُه مَن السَّ

ُهْم َثبتوا عىل ديِن اهللِ،  قاَل َتعاىل: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    يرِجعوا عْن إيامِنِْم، لكنَّ
ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾  ]طه: 72[.

َنواُل: كيَف َنّجى اهللُ تعاىل سّيَدنا موسى  مْن ِفرعوَن؟ 
ِص مْن ظلِم ِفرعوَن،  املعّلمُة: َأوحى اهللُ تعاىل إىل سّيِدنا موسى  أْن َيخرَج مْن ِمرَص للتَّخلُّ
فساَر لياًل ومَعُه َمْن آمَن باهللِ عزَّ وجلَّ إىل أْن وصلوا إىل شاطِئ البحِر، فأمَرُه اهللُ تعاىل أْن 

يرِضَب بعصاُه البحَر، فانشقَّ فأصبَح طريًقا ساَر فيها سّيُدنا موسى  وَمْن مَعُه. 
َأمُل: وهْل َلِحَق ِفرعوُن هِبِْم؟

 ومَْن مَعُه ساروا يف البحِر، حلقوُهْم،  املعلّمةُ: نعمْ، لمّا رأى فرعونُ وجنودُهُ سيّدَنا موسى 
فَأطَبَق اهللُ تعاىل عليِهُم الَبحَر، فَأغرَقُهْم، وأبقى اهللُ تعاىل جّثَة فرعوَن لتكوَن ِعربًة للعاَلميَن. قاَل 
َتعاىل: ﴿  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک﴾    ]يونس:92[.
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قّصِة سّيِدنا  َأحداِث  مْن  َيدلُّ عليِه  الذي  باملوِقِف  اآلتيِة  ِة  ِعيَّ الرشَّ النُّصوِص  مَن  َنصٍّ  ُكلَّ 
: موسى

قاَل َتعاىل:  ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک     
ک﴾ ]األعراف: 126[.

...................................................................................
قاَل َتعاىل:  ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ﴾   ]يونس:92[.   

...................................................................................
قاَل َتعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾   

]الشعراء:63[.

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

َأستنتُِج وَأربُِط

حتنيُط املوتى: عملّيُة حفِظ جثِث املوتى باستعامِل موادَّ كيميائّيٍة تعمُل عىل املحافظِة 
عىل مظهِر جسِم اإلنساِن، حيُث يمنُع التحنيُط تعّفَن اجلّثِة، وُيعدُّ الفراعنُة أّوَل َمْن حنََّط 

املوتى.

أربُط
العلوِم مَع

أستزيُد

َأّيَد اهللُ تعاىل سّيَدنا موسى  بَِعَدٍد مَن املعجزاِت، قاَل َتعاىل: ﴿ہ  ھ  ھ  
ُل والضفادُع  ھ    ھ  ےے﴾ ]اإلرساء:101[   ومْن هذِه املعجزاِت الطوفاُن واجلراُد والُقمَّ

والدُم.

1

      2

3
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مي ُم َتَعلُّ ُأنظِّ

َأحرُص عىل الدعوِة إىل اهللِ باحلكمِة واملوعظِة احلسنِة.
.......................................................................
.......................................................................

1

2
3

َأْسمو بِقَيمي

 َحرِة مْن دعوِة سّيِدنا موسى   موقُف السَّ

َنبيُّ اهللِ سّيُدنا موسى  )دعوُتُه(

 موقُف ِفرعوَن مْن دعوِة سّيِدنا موسى

مصرُي ِفرعوَن وجنوِدِه

 املعجزاُت التي أّيَد اهللُ تعاىل هبا سّيَدنا موسى

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

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

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

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

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

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

4

َأْخَترِبُ معلومايت

1

2

َأذُكُر معجزَتْيِ أّيَد اهللُ تعاىل هباِم سّيَدنا موسى  يف دعوتِِه.
ُل ما يأيت: ُأعلِّ

ا. أ .  طلَب سّيُدنا موسى  مَن اهللِ عزَّ وجلَّ أْن يرسَل مَعُه أخاُه هاروَن  نبيًّ
َحرِة. إيامُن السَّ ب. 

فِق والّلِي. أمَر اهللُ تعاىل سّيَدنا موسى وهاروَن  أْن يدُعَوا ِفرعوَن بالرِّ ج . 
ُح كيَف نّجى اهللُ تعاىل سّيَدنا موسى  وَمْن مَعُه ِمْن ِفرعوَن وجنوِدِه.  ُأَوضِّ

َأَضُع إِشارَة ) ü( َأماَم العبارِة الصحيحِة، وإِشارَة )û( َأماَم العبارِة غرِي الصحيحِة يف 
كلٍّ مّما يأيت:

                    . َحرُة َخوًفا مْن سّيِدنا موسى )       ( آمَن السَّ أ    . 
ُهْم إىل حّياٍت حقيقّيٍة.                                                                 َحرِة وِعصيُّ )       ( حتّوَلْت حباُل السَّ ب. 

)       ( عاقَب اهللُ تعاىل ِفرعوَن وجنوَدُه بالغرِق.    ج. 
غريِة. حُر مَن الذنوِب الصَّ )       ( السِّ د   . 

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

. األموَر التي شِمَلْتها دعوُة سّيِدنا موسى ُ ُأبيِّ
َحرِة. ُح سبَب إيامِن السَّ ُأَوضِّ

َأذُكُر قّصَة هالِك ِفرعوَن وجنوِدِه.
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التِّالوُة والتَّجويُد
ساِن( )َمْخرَُج اللِّ

مــَن المخـارِج العاّمــِة حلروِف الّلغـِة 
العربّيـِة َمْخَرُج اللِّسـاِن، وخيـرُج مْنُه )18( 
حرًفـا مْن أربعـِة خمارَج فرعّيـٍة، هَي: أقىص 

اللِّسـاِن، ووَسـُطُه، وحافتاُه، وطرُفُه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)4( 

أستنرُي

ُيعدُّ اللِّساُن ُعضَو النطِق الرئيَس لدى اإلنساِن، وهَو َمْخَرٌج عامٌّ خيرُج مْنُه )18( حرًفا 
مْن َأربعِة خمارَج فرعّيٍة، هَي: 

أقىص اللِّسانأقىص اللِّسان

حافُة وسط اللِّسانوسط اللِّسان
الّلساِن

طرف اللِّسانطرف اللِّسان

َم: َأستخِدُم مهارايت أَلتعلَّ
نِة فيها: َأقرُأ اآليَة الكريمَة اآلتيَة، متنّبًها إىل َمْخَرِج احلروِف املَلوَّ

قاَل َتعاىل: ﴿     
         ﴾  ]الشورى:21[.

ُأالحُظ َأنَّ احلروَف امللّونَة هَي: )ش، ر، ك، ن، د، ذ، ل، ص، ق، ض، َي، ظ(، وخترُج 
مجيُعها مَن اللِّساِن.

أهتيُأ وأستكشُف
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وهـَو  اللِّســــاِن:  وَســـُط   - 2
مـا  مـَع  اللِّسـاِن  منتصـُف 
يقابُلـُه مـَن احلنـِك األعىل، 
وخيـرُج مْنـُه ثالثـُة أحرٍف، 

هـــَي:  )ش، ج، ي غـرُي املّدّيـــِة(.

اليمنى  اجلهَتْيِ  مَن  الّلساِن  جانبا  ومها  ساِن:  اللِّ حافتا   .3
واليسى، وخيرُج منُهام حرفا: )ل، ض(.

ساِن: وهَو آخُر اللِّساِن مَن الداخِل ،  َأقىص اللِّ  - 1
وخيرُج منُه حرفا: )ق، ك(.

ب

ي

ك

شجب

لض

ق

أتعّلُم

هـَي  املّدّيـِة:  غـرُي  اليـاُء  ـ 
ُي،  )َي،  املتحّركـُة  اليـاُء 
ِي(، مثـَل: )َيْقَبُل(، أِو الياُء 
الّسـاكنُة املفتـوُح مـا قبَلهـا 
)َبْيَنُهـْم(. مثـَل:  )اللّينـُة(، 

اليـاُء  هـَي  املّدّيـُة:  اليـاُء  ـ 
الساكنُة املكسـوُر ما قبَلها، 
)َعليٌم(. امِلـَي(،  )الظَّ مثَل: 

مْنـُه  اللِّسـاِن، وخيرُج  ُم  ُمَقدَّ ساِن: وهَو  اللِّ طَرُف   .4
)11( حرًفا، هي: 

)ن، ر، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ص، ز، س(.  

األسناُن املحاذيُة 
لطَرِف اللساِن 

منطقُة طَرِف اللساِن 
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ڻ   ں    ڱں   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  ﴿گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے       ھ  
ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  
ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئەئ 
ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ  ۈئ 

ألفُظ جّيًدا

َأتلووُأَطبُِّق

ڭڇچۀ ھ ڀ ے

َأتلو وَأستخرُج

َأتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة مراعًيا ما تعّلمُتُه عْن خمارِج حروِف اللِّساِن، وَأحِرُص عىل 
نطِق احلروِف مْن خمارِجها، ثمَّ َأستخِرُج مثاَلْيِ عىل كلِّ َمْخَرٍج مْنها َوفَق اجلدوِل اآليت: 

قاَل َتعاىل: ﴿ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  
جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

حئ﴾ ]الشورى:22[ .

ڳ  ڳ:  ثواهَبا.
ڻ  ڻ:  متاَعها.

ۈ  ٴۇ: احلكُم 
بتأخرِي العذاِب لآلخرِة.

املفرداُت والرتاكيُب
سورة الّشورى)28-20(

طَرُف اللِّساِنحافتا اللِّساِنوَسُط اللِّساِنَأقىص اللِّساِن
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ٹ     ٹ:  َيكَتِسْب 
طاعًة.

ہ: وّسَع.
ھ:  ألفسدوا.

ڭ: بتقديٍر حكيٍم.
ۉ : َيـئِـسوا.

جئ  حئ  مئ   ٱ  ٻ   ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     
ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    
ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   
ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ   ژ  ڑ  ڑ    ک  ک          ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ  ۀہہہ  ہ ھ  ھ   ھ ھ  ے  ے  
ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ڭ  ڭڭ  ۇ      ۓ  ۓ  ڭ     
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  

ائ ﴾

 َأتلو وُأَقيُِّم

مَع  الّشورى  سورِة  مْن  املقّررَة  الكريمَة  اآلياِت  َأتلو  زميلتي  زمييل/  مَع  بالتعاوِن 
تطبيقي َأحكاَم الّتالوِة والّتجويِد، وَأطلُب إليِه/ إليها تقييَم تالويت، ودّقِة إخراِج احلروِف 
مْن خمارِجها، ورصَد عدِد األخطاِء، ثمَّ وْضَع عالمٍة مْن )10( بعَد حذِف نصِف عالمٍة 

عْن كلِّ خطأٍ.

عدُد األخطاءِِ:
العالمُةُ:    10................
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أستزيُد

الضاِد.وقِد  التي حتتوي عىل حرِف  الوحيدُة  اللغُة  الّضاِد؛ ألّنا  لغَة  العربّيُة  اللغُة  َيِت  ُسمِّ
ِت اململكُة األردنّيُة اهلاشمّيُة باللغِة العربّيِة، وعِمَلْت عىل تعزيِز مكانتِها، وذلَك بتأسيِس  اهتمَّ
مِع اللغِة العربيِة األردينِّ سنَة 1976م، كام سنَِّت القوانَي والترشيعاِت، وأطَلَقْت عديــًدا مَن  جَمْ
املبادراِت، ومْنها مبادرُة )ض( التي أطلَقها ويلُّ العهِد ُسموُّ اأَلمرِي احلسِي بِن عبِد اهللِ الثاين، التي 

غِة العربيِة ودوِرها. أرجُع إىل الرمِز، وأستمُع  تسعى إىل زيادِة الَوعِي بأمّهّيِة اللُّ
لكلمِة سمّوِه بمناسبِة إطالِقِه هذِه املبادرَة، ثّم أكتُب ثالثَة أفكاٍر تضّمَنْتها.

مي ُم َتَعلُّ ُأنظِّ

َأحرُص عىل إخراِج حروِف اللِّساِن مْن خمارِجها الصحيحِة.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

1

4

2

3

َرِج اللِّساِن: .......................................................... مفهوُم خَمْ

.............، وخيرُج مْنُه حرفا: )ق، ك(.

وَسُط اللِّساِن، وخيرُج مْنُه ........................

حافتا اللِّساِن، وخيرُج منُهام ........................

.......، وخيرُج منُِه أحَد عرَش حرًفا، هَي:
)ن، ر، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ص، ز، س(.

خمارُج حروِف
ساِن الفرعّيُة اللِّ

َمْخَرُج اللِّساِن



100

   

ُ املقصوَد بكلٍّ مْن: أقىص اللِّساِن، وحاَفَتِي اللِّساِن. ُأبيِّ
ا حتَت احلروِف التي خترُج مَن اللِّساِن:  َأتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة، ثمَّ َأَضُع خطًّ

قاَل َتعاىل: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى ﴾.
ُأردُّ كلَّ حرٍف مَن احلروِف اآلتيِة إىل خمرِجِه الصحيِح:

) ط، ج، ل، ث، ق، ش، ض، س، ك، د(

َأْخَترِبُ معلومايت

1

2

3

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُح مفهوَم َمْخَرِج اللِّساِن. ُأَوضِّ

َأذكُر مواضَع مخارِج اللِّساِن وحروَف كلٍّ مْنها.

َأتلو اآلياِت الكريمَة )20-28( مْن سورِة الشورى تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأبيِّ

ُأطبُِّق ما تعّلمُتُه مْن أحكاِم التجويِد يف أثناء تالويت القرآَن الكريَم.

ُأطبُِّق ما تعّلْمُت:
مْن   )52-41( الكريمِة  لآلياِت  وَأستمُع  الرشيِف،  املصحِف  إىل  َأرِجُع 
َمِر، ثمَّ َأتلوها تالوًة سليمًة، مراعًيا ما تعّلْمُتُه مْن أحكاِم التجويِد.  سورِة الزُّ

التالوُة البيتّيُة

ساِن طَرُف اللِّساِنحافتا اللِّساِنوَسُط اللِّساِنَأقىص اللِّ
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الصحابّيُة اجلليلُة 
  ُة ْسَلِميَّ ُرَفْيَدُة اأْلَ

ُرَفْيـَدُة األسـلمّيُة  صحابّيـٌة جليلـٌة، مارَسـِت 
الّتمريـَض والّتطبيَب ومعاجلَة املصابـَي، حيُث كاَنْت 

، وفعِل اخلـرِي للّناِس. عـيِّ مثـااًل للعمـِل الّتطوُّ

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)5( 

ُل الكلامِت املتقاطعَة يف الّشكِل اآليت، ثمَّ ُأجيُب عاّم يأيت:   َأَتَأمَّ
     َأصـُل بخـطٍّ بَي حروِف كلٍّ مَن األسامِء اآلتيِة:
.............  َِّأّوُل مَن آمَن بدعوِة الّنبي أ. 

.....................  ُأمُّ سّيِدنا عيسى ب. 
...............................  وزوجُة سّيِدنا عيلِّ بِن َأيب طالٍب  ِّابنُة الّنبي ج. 
ُن مَن احلروِف املتبقّيِة اساًم يعرّبُ عْن ُعنواِن الّدرِس.  .............................      ُأَكوِّ

أهتيُأ وأستكشُف

1

2
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البِطاقُة الّتعريفّيُة

االسُم

فاُت الصِّ

الَعمُل الذي َأرغُب يف أْن ُأمارَسُه ُمستقَباًل

أستنرُي

خصّيُة البِطاقُة الشَّ أواًل:

مَن  كثرًيا  اإلسالِم  صدِر  يف  النِّساُء  مارَسِت 
ُرَفْيَدُة  املجتمـِع، وكاَنْت  األعامِل الرضورّيِة يف 
األسلمّيُة  مْن هؤالِء النِّسوِة اللوايت شارْكَن 

يف بناِء املجتمِع.

ُل أَلقتدَي َأَتَأمَّ

ُل البطاقَة الّتعريفّيَة السابقَة للّصحابّيِة اجلليلِة ُرَفْيَدَة األسلمّيةِ ، وُأِعدُّ بطاقًة تعريفّيًة  َأَتَأمَّ
خاّصًة بي، مربًزا العمَل الذي أرغُب يف أْن ُأماِرَسُه ُمستقَباًل، وُأشارُك زمييل/ زميلتي البطاقَة:

ُعـِرَف أّوُل مركــٍز طّبـــيٍّ يف 
 ، اإلسـالِم يف عهـِد النبـيِّ 
أثنـاِء  يف  بإقامتِـِه  أمـَر  حـَي 
غـزوِة اخلندِق عىل هيئـِة خيمٍة 
؛ لعـالِج  يف املسجـــِد النبـويِّ
ُعِرَفـْت  واملصابـَي،  اجلرحـى 

األسـلمّيِة.    ُرَفْيـَدَة  بخيمـِة 

اسُمها ونسُبها: ُرَفْيَدُة بنُت سعٍد األسلمّيُة مْن قبيلِة بني أسلَم.
،  والّشجاعُة. ِصفاهُتا: حبُّ العمِل الّتطوعيِّ

ِمهنُتها: الّتمريُض، والّتطبيُب.
مْن مهاراهِتا: إجادُة القراءِة والكتابِة.

إضاءٌة
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ُن وَأستنتُج ُأَدوِّ

نشأهُتا وإسالُمها ثانًيا:

ُولَِدِت الّصحابّيُة اجلليلُة ُرَفْيَدُة األسلمّيُة  يف املدينِة املنّورِة، وعاَشْت فيها حّتى هاجَر 
سّيُدنا رسوُل اهللِ  والصحابُة إىل املدينِة املنّورِة، فأسلَمْت.

ريادهُتا العمَل التطّوعيَّ ثالًثا:

؛  الّتطّوعيِّ للعمِل  رائدًة    األسلمّيُة  ُرَفْيَدُة  ُعِرَفْت 
ْلِم، فقْد شارَكْت  بعمِلها يف التمريِض يف أوقاِت احلرِب والسِّ
يف أكثَر مْن معركٍة ، مْنها يوُم اخلندِق ويوُم خيرَب، وكاَنْت 
، حيُث  ُتسِعُف اجلرحى، كام َأقاَمْت خيمًة يف املسجِد النبويِّ
، ولّما ُأصيَب  كاَنْت أشبَه باملركِز الّصحيِّ يف عرِصنا الحاليِّ
سعُد بُن معاٍذ  يف يوِم اخلندِق، قاَل رسوُل : "اجعلوُه 
يف خيمِة ُرَفْيَدَة حّتى أعوَدُه مْن قريٍب" ]سريُة ابِن هشاٍم]، )أعوَدُه: 
مرضاها  تعالُج    األسلمّيُة  ُرَفْيَدُة  كاَنْت  وقْد  أزوَرُه(. 

وجرحاها دوَن أْن تتقاىض أجًرا عىل ذلَك، حّتى أنَّ الدواَء 
  َبْت  َدرَّ وقْد   ، اخلاصِّ مالِها  مْن  كاَن  استخدَمْتُه  الذي 
املؤمنَي  ُأمُّ  ومنُهنَّ  الطّبّيِة،  األموِر  الصحابّياِت عىل  بعَض 

. يِّدُة عائشُة بنُت أيب بكٍر السَّ

َأستنتُج دوَرْيِن آَخَرْيِن للنساِء كانا معروَفْيِ يف العهِد   
. النَّبويِّ

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

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

أتعّلُم

  ٍذ  ُمعوِّ بنِت  َبيِّـِع  الرُّ عــِن 
مـــَع  َنْغــزو  "ُكّنــا  قاَلـْت: 
ْوَم،  ـَ الق َفَنْسقـي   ، بِـيِّ  النَّ
اْلَجرحى َوَنــُردُّ  وَنْخدُمُهْم، 

]رواُه  الَمديَنــِة"  إىل  والَقْتــىل 
ــديِث  ــُد يف احلـ ]. نجـ ــاريُّ البخ

إشـــارًة إىل وجــوِد نســــاٍء 
يُقْمــــَن  ُكــنَّ  ُأخـــرياٍت 
بالّتمـــريِض مثـــَل ُنَسْيَبـــَة 

. املازنّيـــِة 
نبذُلُه،  الذي  اجُلهُد  ُع:  الّتطوُّ
ونقّدُمـُه بـرغبتِنا للناِس دوَن 

مقابٍل.

12

1
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. َأستنتُج درَسْيِ ُمستفاَدْيِن مْن حياِة الّسيدِة ُرَفْيَدَة األسلمّيِة  

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

......................................................
َف األنسَب مْن  َوِر اآلتيِة مواقُف نراها يف حياتِنا اليومّيِة، َأقرِتُح الّترصُّ تظهُر يف الصُّ  

وجهِة نظري إذا واجْهُت موقًفا مْنها:

أستزيُد

يف  طّبيٍّ  رصٍح  عىل    األسلمّيِة  ُرَفْيَدَة  اسُم  ُأطِلَق 
للّتمريِض  األسلمّيِة  ُرَفْيَدَة  )كلّيُة  اسُمُه:  األردنِّ  بلدي 
يف  )1991م(  عاَم  َسْت  ُأسِّ التي  الّطبّيِة(  واملِهِن  والِقبالِة 

َصيفِة الّتابعِة ملحافظِة الّزرقاِء. مدينِة الرُّ

َأحٍد  ِض  تعرُّ حاِل  يف  ُم  ُتَقدَّ التي  المبدئّيُة  الُمساعدُة  بأّنا  األولّيُة  اإلسعافاُت  ُف  ُتعرَّ
أيِّ  حدوِث  ومنِع  خِص،  الشَّ حياِة  املحافظِة عىل  َأجِل  مْن  ُمفاجٍئ؛  حادٍث  أْو  ملرٍض  ما 

ُمضاعفاٍت، إىل أْن يصَل الفريُق الّطّبيُّ الُمتخّصُص.
ُف أهّمّيَة اإلسعافاِت األّولّيِة. َأرِجُع إىل الّرمِز، وَأتعرَّ

أربُط
ِ مَع الرّتبيةِ املِْهنّية

2

3
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اسـتنبَط الفقهـاُء مْن مـداواِة ُرَفْيَدَة األسـلمّيِة   املرىض واجلرحى فائـدًة فقهّيًة، وهَي 
جاَل عنَد احلاجِة، وجواُز اسـتخداِم املسـجِد مكاًنا للمعاجلـِة الطّبّيِة.  جـواُز تطبيـِب املرأِة الرِّ

أربُط
الفقِه مَع

مي ُم َتعلُّ ُأَنظِّ

: الصحابّيُة اجلليلُة ُرَفْيَدُة األسلمّيُة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشأُتا وإسالُمها

صفاُتا

ريادُتا العمَل الّتطوعيَّ

1

3

2

4

اسُمها

عّيِة. ُأبادُر إىل اأَلعامِل الّتطوُّ
......................................................................
......................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي
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3

4

. ُد صفَتْيِ متّيَزْت هباِم الّصحابّيُة ُرَفْيَدُة األسلمّيُة ُأعدِّ
 . عيِّ ُأعطي مثااًل مْن حياِة الّصحابّيِة ُرَفْيَدَة األسلمّيِة  عىل العمِل الّتطوُّ

أبّيُ املقصوَد بالتطّوِع.
َأَضُع إِشارة ) ü ( َأماَم العبارِة الصحيحِة، وإِشارَة ) û ( َأماَم  العبارِة غرِي الصحيحِة 

يف ما يأيت:
  أ . )      ( شارَكِت النِّساُء يف العهِد النبويِّ يف بناِء املجتمِع.                            

ب.)      (  عِمَلْت ُرَفْيَدُة األسلمّيُة  يف الّتمريِض مقابلَ أجٍر زهيٍد.
   . ج.)      ( مَن النِّساِء اأُلخرياِت اللوايت ُقْمَن بالّتمريِض ُنَسْيَبُة املازنّيُة 

 د .)      ( استنبَط الفقهاُء مْن مداواِة ُرَفْيَدَة األسلمّيِة  املرىض واجلرحى عدَم 
جاَل. جواِز تطبيِب املرأِة الرِّ

َأْخَترِبُ معلومايت

1

2

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

. ُف بالّصحابّيِة اجلليلِة ُرَفْيَدَة األسلمّيِة ُأعرِّ

ُ نشأَة الصحابّيِة اجلليلِة الّسيدِة ُرَفْيَدَة األسلمّيِة  وإسالَمها. ُأبيِّ

اجلليلُة  الّصحابّيُة  ْتا  أدَّ التي  عّيِة  الّتطوُّ األعامِل  بعَض  ُح  ُأَوضِّ
. ُرَفْيَدُة األسلمّيُة

عّيِة. َأحثُّ غريي عىل املشاركِة يف األعامِل الّتطوُّ
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التِّالوُة والتَّجويُد
ساِن( )تطبيقاٌت على َمْخَرِج اللِّ

الدرُس 
)6( 

ەئ:  دالئِل قدرتِِه.
ۇئ: نرَش.

َك عىل  ۈئۈئ: كلِّ ما حترَّ
األرِض مْن إنساٍن 

وحيواٍن.
يب: بفاّريَن مَن 

العذاِب.
ٻ:  الّسـفِن اجلارَيِة.

پ:  كاجلباِل.

ڀ  ڀ :  فيبَقْيَ 

ثوابَت .
. ڤ :  َيغرُقُهنَّ

ڃ :  َمْهَرٍب.
ہ :  الظْلُم.

ھ :  يأخذوَن احلقَّ 
مّمْن ظلَمُهْم.

سورُة الّشورى)29-43(املفرداُت والرتاكيُب َأتلووُأَطبُِّق

ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ﴿ائ  
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ     ېئ    ېئ   ېئ  
ىب   مب   حبخب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   
يب   جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  
ڀ     ڀ   پ   پ   ٻ  پپ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   جح   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  

ک   ڑ   ڑ   ژ      ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۈ   ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے  

ىئ  ىئۋۋڤڤڀ  ڀٻألفُظ جّيًدا ک
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وئ :  وُيفسدوَن.
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  

ۆئۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ        ائ   ى   ى  

ی    ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ  

ی  جئ   حئ ﴾

 َأتلو وُأقيُِّم

َأختاُر زمياًل/ زميلًة لنتبادَل مًعا تالوَة اآلياِت الكريمِة املقّررِة مْن سورِة الّشورى، مَع 
تطبيِق أحكاِم الّتالوِة والّتجويِد، وَأطلُب إليِه/ إليها تقييَم تالويت، ودّقِة إخراِج احلروِف 
مْن خمارِجها، ورصَد عدِد اأَلخطاِء، ثمَّ وْضَع عالمٍة مْن )10( بعَد حذِف نصِف عالمٍة 

عْن كلِّ خطأٍ.

عدُد األخطاءِ:
العالمُة:    10................

َأحرُص عىل إخراِج حروِف اللِّساِن مْن خمارِجها.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي
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ساِن فيها: َأتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة، ثمَّ َأَضُع دائرًة حوَل حروِف َمْخَرِج اللِّ
قاَل َتعاىل: ﴿ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    

ىئ  ىئ﴾.
َأتلو اآلياِت الكريمَة  )37ـ 40( مْن سورِة الّشورى، ثمَّ َأستخِرُج ثالثَة َأمثلٍة عىل ُكلِّ 

ساِن َوفَق اجلدوِل اآليت: موضٍع مْن خمارِج اللِّ

َأمأُل الفراَغ بام يناسُبُه يف اجلدوِل اآليت:

َأْخَترِبُ معلومايت

1

2

3

ساِن أقىص اللِّ ساِنالرْقُم طَرُف اللِّساِنحافتا اللِّساِنوَسُط اللِّ

مواضُع مخارِج اللِّساِن

ساِن...............َأقىص اللِّساِن ...............حافتا اللِّ

..............................ثالثُة أحرٍفحرفاِن

).....(
).....(

).....(
).....(
).....(

ض
ل

ن
ر

ط، د، ت
ظ، ذ، ث

ص، ز، س
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ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأتلو اآلياِت الكريمَة )29-43( مْن سورِة الّشورى تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأبيِّ

ُأَطبُِّق ما تعّلمُتُه مْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تالويت القرآَن الكريَم.

ُأَطبُِّق ما تعلمُت: 
مْن  الكريمِة )67-53(  لآلياِت  وَأستمُع  يِف،  الرشَّ املصحِف  إىل  َأرجُع   -
َمِر، ثمَّ َأتلوها تالوًة سليمًة، مراعًيا ما تعّلْمُتُه مْن َأحكاِم التجويِد.  سورِة الزُّ

أستخِرُج كلمَتْيِ عىل كلِّ موضٍع مْن مواضِع خمارِج اللِّساِن، َوفَق اجلدوِل اآليت:  -

التِّالوُة البيتّيُة

ساِن طَرُف اللِّساِنحافتا اللِّساِنوَسُط اللِّساِنَأقىص اللِّ
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الَوحدُة الّرابعُة  

قاَل تعاىل: ﴿چ  چ  چ﴾

                                               ]العلق: 1[

حديٌث رشيٌف: )ِصَلُة األرحاِم(1

حقُّ الّتعليِم2

ِة3 ُة، ودوُرها يف ازدهاِر احلضارِة اإلسالمي املؤسساُت الّتعليمّي

، وآداُب استخداِمها4 مواقُع الّتواصِل االجتامعيِّ

5

6

اإلسالُم والّتويُح عِن الّنْفِس

الّتالوُة والّتجويُد: )تطبيقاٌت عىل خمارِج احلروِف(

دروُس الَوحدِة الرابعِة
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ِصَلُة اأَلرحاِم

حــثَّ ســّيُدنا رســوُل اهللِ  عــى توثيــِق 
ــاِم،  ــِة اأَلرح ــَر بِصل ــاِء، فَأم ــَن األقرب ــِة ب العالق

وحّذَر مْن قْطِعها. 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)1( 

ُد َأقربائي وقريبايت عى شجرِة العائلِة؛ األقرَب فاألبعَد.        ُمستعيًنا بالّشكِل اآليت، ُأحدِّ
ُ واجبي نحَو أقربائي وقريبايت.        أُبيِّ

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

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

ج. ....................................

أهتيُأ وأستكشُف

جدتــــيجــــــــدي

1

2
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. اأَلرحاُم: مجيُع األقرباِء مْن جهِة األِب واألمِّ

ِصلـُة اأَلرحاِم: اإلحساُن والتواصُل مـَع األقرباِء.

أتعّلُم متعاطٍف،  مرتاحٍم  جمتمٍع  بناِء  عى  اإلسالُم  حَرَص 
َر مْن قطِعها. فحثَّ عى صلِة اأَلرحاِم، وحذَّ

َمفهوُم ِصلِة األَرحاِم أواًل:

األرحــاِم:   عىل  األمثلــةِ  مــنَ 
الوالــداِن، واألبنــاُء والبناُت، 
واألجـداُد واجلّداُت، واإلخـوُة 
واألَخواُت، واألعمُم والعّمُت، 
واألخــــواُل والخـــــاالُت، 

ْم. وأوالُدهم وبناُتُ

ُأناِقُش

يظنُّ بعُض الّناِس أنَّ األرحاَم القريباُت مَن النساِء فحْسُب، ُأناِقُش ذلَك مَع زمالئي/ 
زمياليت.

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

َة قاِطُع   عْن ُجَبْيِ ْبِن ُمْطِعٍم ، َأنَّ َرسوَل اهللِ ، قاَل: "ال َيْدُخُل اْلَجنَّ

َرِحٍم". ]رواُه مسلٌم[.

التعريُف براوي الحـديِث الّنبويِّ الّشريِف: 
 مْن سادِة قريٍش، َروى عدًدا مَن األحاديِث  ُمْطِعٍم  بُن  ُجَبْيُ  الصحايبُّ اجلليُل 
بِيَّ  حَن  النبويِة الرشيفِة، ُتويفِّ سنَة )58هـ( يف املدينِة املنّورِة، محى أبوُه ُمْطِعٌم النَّ

عاَد مَن الطائِف.

إضاءٌة

َأفهُم وَأحفُظ

أستنرُي
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ُد ُن وُأحدِّ ُأَدوِّ
ُبُهْم  ُأَرتِّ حيُث   ، القادَمْنِ األسبوَعْنِ  يف  سأِصُلُهْم  اّلذيَن  أقربائي  اآليت  اجلدوِل  يف  ُن  ُأَدوِّ

لِة: ُد طريقَة الصِّ األقرَب فاألبعَد، وُأحدِّ

ُم َأتعلَّ

  حمّمـٌد  سـّيُدنا  دعانـا 
إىل صلــِة َأقربائِنـــا، حّتى 
لـْو قطعونـا وامتنعـوا عـْن 

زيارتِنـا. 

حثَّ اإلسالُم عى ِصلِة األرحاِم، وجعَلها مْن فضائِل 
 ، ِحُم َأقرَب ؛ فاألُمُّ األعمِل، وزاَد مَن األجِر كّلم كاَنِت الرَّ
أجاَب  فقْد  أقرُب،  واجلّداُت  األجداُد  ثمَّ  األُب،  ثمَّ 
ُجَل الذي سأَلُه: َمْن َأَحقُّ الّناِس بُحْسِن  رسوُل اهللِ  الرَّ
َك، ُثـمَّ َأبوَك،  َك، ُثـمَّ ُأمُّ َك، ُثمَّ ُأمُّ صحابتي؟ بقولِِه: "ُأمُّ

ُثمَّ َأْدناَك َأْدناَك" ]رواُه مسلٌم[. ]َأْدناَك َأْدناَك: األقرُب فاألقرُب[.

أنَّ  الرشيِف  احلديِث   يف  اهللِ  بنَّ سيّدُنا رسولُ  فقدْ  األَرحامِ،  قطعَ  وحّرمَ اإلسالمُ 
َة.  قْطَعنا أرحاَمنا يؤّخُر دخوَلنا اجلنَّ

عوُة إىل ِصلِة األرحاِم الدَّ ثانًيا:

الّرْقُم

1

2

5

3

6

4

7

َأقربائي الذيَن 
بَي  سأصُلُهْم مرتَّ
ُدها(مكاملٌة هاتفّيٌة اأَلقرَب فاألبعَد غرُي ذلَك )ُأحدِّ مساعدٌة زيارٌة

لِة طريقُة الصِّ
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ُصَوٌر

رشقٌة
م

أمُّ  بعثتِِه، فقْد أخرَبْت  قبَل  بِصلِة رمِحِِه    نا  نبيُّ ُعِرَف 
يف  الوحِي  َبــدِء  قّصـِة  يف    خـديجُة  السّيدُة  املؤمنَن 
إّنَك  أبًدا،  اهللُ  خيزيَك  ما  واهللِ  "كاّل   : بِيِّ  النَّ عِن  قوِلا 
  ِّبِي [. واأَلمثلُة مْن سيِة النَّ ِحَم..." ]رواُه البخاريُّ لتِصُل الرَّ

عى ِصلِة األرحاِم كثيٌة، مْنها: 

بِيُّ  يدعو أرحاَمُه إىل  دعوُة األرحاِم إىل اخلِي، فقْد كاَن النَّ أ.   
اهللِ تعاىل، فلّما نـزَل قوُلُه تعاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾ 

]الشعراء: 214[، دعا نبيُّ اهللِ   أرحاَمُه إىل اإلسالِم.

 يف وصّيتِِه يف  باأَلرحاِم خًيا، قاَل رسوُل اهللِ  الَوِصّيُة   ب. 
ُرُكُم اهلَل يف  ُرُكُم اهلَل يف َأهِل َبيتي، ُأَذكِّ ـِة الــوداِع: "ُأَذكِّ حجَّ

ُرُكُم اهلَل يف َأهِل َبيتي" ]رواُه مسلٌم[. َأهِل َبيتي، ُأَذكِّ

 عْن سعِد بِن أيب وّقاٍص  بِيُّ  النَّ ناُء عى األرحاِم، قاَل  الثَّ  ج. 
امُرٌؤ  فْلُيِين  خايل،  "هذا  زهرَة:  بني  أخوالِِه  مْن  وهَو   
َبْيِ بِن  بِيُّ  عِن ابِن عّمتِِه الزُّ [، وقاَل النَّ خاَلــُه" ]رواُه الرتمذيُّ

 ] َبْيُ بُن الَعــّواِم" ]رواُه البخاريُّ ا، وإنَّ َحواِريَّ الزُّ العــّواِم : "إنَّ لُِكـلِّ َنبِيٍّ َحواِريًّ
: نارصي وخاّصتي من أصحايب[. ]َحواِريَّ

 : لسّيِدنا عيلِّ ْبِن َأيب طالٍب  ُم إليذاِء َأحٍد مْن َأرحاِمِه، قاَل رسوُل اهللِ  ألُّ التَّ  د . 
.] "فاِطَمُة َبْضَعٌة ِمّني، َفَمْن َأْغَضَبها َأْغَضَبني" ]رواُه البخاريُّ
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ِحِم   مْن ثمراِت ِصلِة الرَّ ثالًثا:

ِحِم ثمراٍت عديدًة، مْنها: نناُل بِصلِة الرَّ

رضا اهللِ تعاىل، والبعُد عْن سَخِطِه، والفوُز باجلّنِة.

املوّدُة، واأُللفُة، والتكافُل بَن األقارِب.

مغفرُة الذنوِب واخلطايا.

الربكُة يف الرزِق والُعمِر.

أ

ج

ب

د

َأنُقُد وُأبدي َرأيي

يف املوقفِن اآلتيِن:
اكتفى ُأسامُة بإرساِل رسالٍة إىل ُأّمِه املريضِة يف املستشفى عرَب وسائِل التواصِل االجتمعيِّ    

وهَو قادٌر عى زيارِتا. 
..................................................................................

امتنَعْت سلمى عْن مشاركِة عّمتِها حفَل زفاِف ابنتِها دوَن عذٍر.   
..................................................................................

َأَتَدبَُّر وأستنتُِج

ِحِم: يفِن اآلتيِن، وأستنتُِج مْنُهم صورَة ِصلِة الرَّ ُر احلديثِن النَّبوّيِن الرشَّ َأَتَدبَّ
الرْقُم

1

2

ِحِم صورُة ِصلِة الرَّ احلديُث الرشيُف

ْهُه  ِه عبــِد اهللِ بــِن عّباٍس  فقاَل: "الّلُهمَّ فقِّ بِيُّ  البِن عمِّ دعا النَّ
ْمُه التْأويَل" ]رواُه اإلماُم أمحُد[، ]التأويُل: تفسُي القرآِن الكريِم[. يف الّديِن، وعلِّ

ــَة  ــَتَكْيُت بَمكَّ ــاَل: "اش ــاٍص   ق ــِن أيب وّق ــعِد ب ــْن س ع
ــي،  ــى َجبهت ــَدُه ع ــَع ي ــوُدين، ووض ــيُّ  يع بِ ــاَءين النَّ فج
ــِف  ــمَّ اش ــاَل: "الّلُه ــمَّ ق ــي، ث ــدري وَبطن ــَح َص ــمَّ مس ث

.] َسْعًدا، وَأمتِْم َلُه ِهْجرَتُه" ]رواُه البخاريُّ

1

2
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َأَتَدبَُّر وأستنتُِج

ُر األحاديَث النبوّيَة الرشيفَة اآلتيَة، ثمَّ أستنتُِج مْنها ثمراِت ِصلِة األرحاِم: َأَتَدبَّ

أستزيُد

03 02

05 

01

04

تكوُن ِصلُة اأَلرحاِم بأموٍر كثريٍة، مْنها:

املبادرُة إىل
ُحْسُن املعاملِة.زيارِة األرحاِم.

تلبيُة الدعوِة، 
واملشاركُة يف 

األفراِح واألحزاِن.

اإلحساُن، 
وتقديُم 
املساعدِة.

التواصُل بمختلِف الوسائِل، وتوظيُف 
وسائِل التواصِل احلديثِة لذلَك، مثَل: 
. الاتِف، ووسائِل التواصِل االجتمعيِّ

الرْقُم

1

2

3

ثمرُة ِصلِة األرحاِم احلديُث النبويُّ الرشيُف

ــالَم،  ــا الّنــاُس، أَفشــوا السَّ قــالَ رســوُل اهللِ : "يــا أيُّ
يــِل  ــوا باللَّ عــاَم، وِصلــوا اأَلرحــاَم، َوَصّل وَأطِعمــوا الطَّ

َة بَسالٍم" ]رواُه ابُن ماجَة[. والّناُس نياٌم، َتْدخلوا اجلنَّ

قــال رســـوُل اهللِ : "َمــْن كاَن يؤمــُن باهللِ واليــوِم اآلِخِر 
.] ُه" ]رواُه البخاريُّ فليِصْل رمِحَ

ِحِم، وُحسُن الُخُلِق، وُحسُن  قـاَل رســوُل اهللِ : "ِصلُة الرَّ
ياَر، ويزيداِن يف اأَلعمِر"]رواُه أمحُد[. راِن الدِّ اجلواِر، ُيَعمِّ
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مي ُم َتَعلُّ ُأَنظِّ

َأحرُص عى ِصلِة أقربائي وقريبايت.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

بِيِّ  عى ِصلِة األرحاِم. ِمثاالِن مْن سيِة النَّ
......................       .....................

ُحْكُم قْطِع األرحاِم  ........................

َمفْهوُم ِصَلِة األرحاِم  ........................

مْن ثمراِت ِصلِة األرحاِم.
......................       .....................

مْن ُصَوِر ِصلِة األرحاِم.
......................       .....................

ب

ب

ب

أ

أ

ِصلُة األرحاِم

َأقربائي  أُلشارَك  العباراِت؛  بعَض  فيها  َأكتُب  ثمَّ  ملونًة،  بطاقاٍت  ُأصّمُم 
وقريبايت يف املناسباِت املختلفِة، مثَل: الّنجاِح، واملرِض، وقدوِم مولوٍد، والّزواِج.

أربُط
الفنوِن مَع

أ
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ُ املقصوَد بكلٍّ مَن: األرحاِم، وِصلـِة األرحـاِم.  ُأبيِّ
. حايبِّ اجلليِل ُجَبْيِ ْبِن ُمْطِعٍم يِف الصَّ ُف براوي احلديِث النَّبويِّ الرشَّ  ُأعرِّ

 َأذكُر ُحكَم قْطِع األرحاِم.
 ُأصنُِّف املواقَف اآلتيَة إىل سلوٍك: )صحيٌح أْو غُي صحيٍح(، مَع تصويِب السلوِك غِي 

الصحيِح:
أ    .   يصُل خالٌد قريباتِِه اإلناَث فقْط.

ب .  تشارُك إيمُن عائلَتها يف زيارِة عّمتِها لالطمئناِن علْيها.
ج  .   ال تزوُر َأمينُة إاّل َمْن يزوُرها مْن َأقربائِها وقريباِتا.

َتُه عى تنظيِف بيتِها. د    .  يساعُد َأمحُد جدَّ
 َأذُكُر ثالَث ثمراٍت لِصلِة اأَلرحاِم. 

يَف.  َأكُتُب غيًبا احلديَث النَّبويَّ الرشَّ

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

5

6

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

يَف قراءًة سليمًة. َأقرأُ احلديَث النَّبويَّ الرشَّ

يِف. ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف احلديِث النَّبويِّ الرشَّ ُأبيِّ

يِف. ُح الفكرَة الرئيسَة يف احلديِث النَّبويِّ الرشَّ ُأَوضِّ

يُف. َأستنتُِج ما يرشُد إليِه احلديُث النَّبويُّ الرشَّ
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ِم حقُّ التَّعلُّ

طلُب العلـِم حـقٌّ مْن حقوِق اإلنساِن، حـثَّ 
عليِه اإلسالُم، واعتنى بِه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)2( 

ُل املوقَف اآليَت، ثمَّ ُأجيُب عاّم يليه:      َأَتَأمَّ
ديِد؛ ألّنُه ال ُيسُن القراءَة والكتابَة. يشعُر أسامُة باحلزِن الشَّ

   ما احلقُّ الذي يفتقُدُه أسامُة؟
......................................  

   َأقِتُح عى ُأسامَة َحالًّ ملشكلتِِه.
..........................................   

أهتيُأ وأستكشُف

َم  ِم منُذ والدتِنا، وَنستمرُّ فيِه يف مراحِل حياتِنا مجيِعها، وقْد جعَل اإلسالُم التعلُّ َنبدُأ بالتعلُّ
ا مْن حقوِقنا األساسّيِة. حقًّ

أستنرُي

إضاءٌة

بالعقِل،  تعاىل  اهللُ  مّيَزنا 
َل وُنْدِرَك  َر وَنَتَأمَّ كْي ُنَفكِّ

ما َحوَلنا.

حقي 
أن

أتعلم

1

2
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هَو توفُي مستلزماِت احلصوِل عى ما يتاُج إليِه اإلنساُن مْن معارَف وقَيٍم ومهاراٍت.

ِم، ومْن ذلَك أّنُه:  اعتنى اإلسالُم بحقِّ التعلُّ
جعـَل َطلـَب العلـِم فريضًة عى كلِّ مسـلٍم ومسـلمٍة،   أ  . 
قـاَل رسـوُل اهللِ : "طَلـُب العلـِم فريضـٌة عـى ُكلِّ 
ِم بَن  ُمسـلٍم" )رواُه ابـْن ماجـَة(، وسـاوى اإلسـالُم يف التَّعلُّ
كــِر واأُلنثـى، فقــْد خّصـَص رســوُلنا  أوقاًتا  الذَّ

 . والصحابّيـاِت  لتعليـِم الصحابـِة
 : َِجعَل طلَب الِعلِم طريًقا إىل اجلّنِة، قاَل رسوُل اهلل  ب. 
"َمْن سَلَك طريًقا يْلتِمُس فيِه ِعْلًم سّهَل اهللُ لُه بِه طريًقا 

إىل اجلّنِة" )رواُه مسلٌم(.
 : َِم ِكتمَنُه، قاَل رسوُل اهلل َب يف نرِش الِعلِم وحرَّ  ج .  َرغَّ
"َمْن ُسئَِل عْن عْلـٍم َفَكَتَمُه أجلَمُه اهللُ بِلجاٍم مْن ناٍر يوَم 

القيامِة" )رواُه أبو داوَد(.
مثَل:  مجيِعها،  الُعلوِم  أَلنواِع  شاماًل  ِم  التعلُّ حقَّ  َجعَل   د  . 

، والصناعِة، والتجارِة.  الرشيعِة، والندسِة، والطبِّ
مب  ىب  يب  جت    َتعاىل: ﴿ٱ  قاَل  الدنيا واآلخرِة،  الِعْلِم يف  َأهِل  منزلَة  تعاىل  اهللُ  هـ. رفَع 

حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج﴾ٱٱٱٱ]املجادلة:11[.  

ِم َمفهوُم حقِّ التعلُّ أواًل:

ِم عنايُة اإلسالِم بحقِّ التعلُّ ثانًيا:

ُأبدي َرأيي

يف العبارِة اآلتيِة: "ال وطَن دوَن تعليٍم، وال تعليَم دوَن أخالٍق".

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

ُم َأتعلَّ

يف  أمــاكــُن  ْت  ـَ ص ُخصِّ
العلـِم،  لتلّقـي  اإلســالِم 
مثـَل: املساجِد، والكتاتيِب، 
واملعاهـــِد،  واملـــدارِس، 

واجلامعاِت.

حقي 
أن

أتعلم
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أستزيُد

ا  إلزاميًّ األسايسَّ  التعليَم  وجعَلِت  بالتعليِم،  األردنّيُة  الدولُة  اعتَنِت 
ستوُر األردينُّ يف املاّدِة السادسِة عى كفالِة حقِّ التعليِم.  ا، ونصَّ الدُّ ومّجانيًّ

 . ستوِر األردينِّ أرجُع إىل الرمِز، وأكتُب تقريًرا عْن حقِّ التعليِم يف الدُّ

َأستخِرُج 

َأستخِرُج مظهًرا مْن مظاهِر اهتمِم اإلسالِم  النبويِّ الرشيِف اآليت،  بعَد قراءِة احلديِث 
ـَالٍث: َصـَدَقٍة جاِرَيٍة،  بالعلِم: قاَل رسوُلنا : "إِذا ماَت ابُن آَدَم اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إاّل ِمْن ث

أو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد صالٍِح َيْدعو َلُه" ]رواُه مسلٌم[.
......................................................................................

أستنتُج

ِداللَة النصوِص الرشعّيِة اآلتيِة عى أمّهّيِة العلِم: 
الرْقُم

1

2

3

ِداللُتُه النصُّ الرشعيُّ

قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]العلق:1[.

قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ﴾ ]الزمر:9[.

ًم" ]رواُه ابُن ماجَة[. قاَل رسوُل اهللِ : "وإنَّم ُبِعْثُت ُمَعلِّ

ُصَوٌر

رشقٌة
م

ِم، ومْن ذلَك أّنُه طلَب إىل أرسى بدٍر  اعتنى رسوُلنا  بحقِّ التعلُّ أ    . 
. ِهْم مَن األرْسِ أْن يعّلموا أبناَء املسلمَن القراءَة والكتابَة مقابَل فكِّ

حَرَصْت نساُء األنصاِر عى طلِب العلِم، وُكنَّ يسأْلَن رسوَلنا   عْن  ب.   
، قاَلْت أمُّ املؤمنَن السّيــدُة عائشُة : "نِْعَم النساُء نساُء األنصاِر، لْم  أمـوِر حياتِنَّ

.] ْهَن يف الّديِن" ]رواُه البخاريُّ يُكْن يمنُعُهنَّ احلياُء أْن يتفقَّ
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قاَل اإلماُم الّشافعيُّ رمَحُه اهللُ تعاىل:
        تعّلْم فلْيَس املرُء يولُد عالًِما        َوَلْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن ُهَو جاِهُل 

َأرجُع إىل الرمِز، َوأقرُأ القصيدَة كاملًة.

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة

مي ُم َتعلُّ ُأَنظِّ

ِم عنايُة اإلسالِم بحقِّ التَّعلُّ

أ

أ

ب

ب

د

ج

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

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

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

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

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

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

حثِّ  عى  تدلُّ  مرشقٌة  ُصَوٌر 
ِم وحرِصِه  اإلسالِم عى التَّعلُّ

 ِّبِي عليِه يف زمِن النَّ

ِم ............................................................. مفهوُم حقِّ التَّعلُّ

َأحرُص عى َطلِب الِعلِم.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

ِم حقُّ التَّعلُّ
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ِم.  ُأوّضُح املقصوَد بحقِّ التعلُّ
أستنتُِج ِداللَة عنايِة اإلسالِم بالعلِم مَن النصوِص الرّشعّيِة اآلتيِة:

بِيِّ ، أذكُر مثاليِن يداّلِن على ذلَك.  ِم مْن حياِة النَّ حَرَص املسلموَن عى التَّعلُّ
َأضُع إِشارَة ) ü( َأماَم العبارِة الصحيحِة، وإِشارَة )û( َأماَم العبارِة غِي الصحيحِة 

يف كلٍّ مّما يأيت.
أ   .  )        ( طلُب العلِم فريضٌة عى كلِّ مسلٍم ومسلمٍة.

 ب. )        ( حّرَم اإلسالُم كتَم العلِم.
ج . )        ( دعا اإلسالُم إىل تعّلِم األحكاِم الرشعّيِة فقْط.

. د  . )        ( التعليُم األسايسُّ يف األردنِّ غُي إلزاميٍّ

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

1

2

3

ِم. ُ املقصوَد بحقِّ التعلُّ ُأبيِّ

ِم. ُح مظاهَر عنايِة اإلسالِم بحقِّ التعلُّ ُأَوضِّ

ِم. َأذُكُر ُصَوًرا مرشقًة تدلُّ عى حرِص اإلسالِم عى التعلُّ

ِداللُتُه عيُّ النَّصُّ الرشَّ

قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت 
يتجث  مث  ىث يث  حج﴾ ]املجادلة:11[.

ــُه  ــٍم فكَتَم ــْن ِعْل ــئَِل َع ــْن ُس ــوُل اهللِ : "َم ــا َل رس ق
َأْلَجَمُه اهللُ بِلجاٍم مْن ناٍر يوَم القيامِة".

قــاَل رســوُل اهللِ : "َمــْن ســلَك طريًقــا يلتِمــُس فيــِه 
ِعْلًم سّهَل اهللُ لُه بِه طريًقا إىل اجلّنِة".
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اجلامعة الأردنية

ُة، ودوُرها  املؤّسساُت التعليمّي
ِة يف ازدهاِر احلضارِة اإلسالمّي

العلـِم  عـى  تقـوُم  ـا  بأنَّ اإلسـالمّيُة  احلضـارُة  متّيـَزِت 
املسـاجِد  مثـَل  التعليمّيـِة،  للمؤّسسـاِت  وكاَن  واإليـمِن، 

ازدهاِرهـا. يف  كبـٌي  دوٌر  واملـدارِس  واجلامعـاِت 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)3( 

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

أهتيُأ وأستكشُف

َأكُتُب حتَت ُكلِّ ُصورٍة املكاَن الذي َتدلُّ عليِه.  

وِر. بِه بَن هذِه الصُّ أستنتُِج َأوُجَه الشَّ  

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

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

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

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

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

1

إضاءٌة2

مـا  كــلُّ  اإلسالمّيُة:  احلضارُة 
علوٍم  مـْن  املسلمــوَن  َمــُه  قدَّ
القرآِن  مـَن  ٍة  مستَمــدَّ وقيــٍم 
إضافًة  النبويِة،  والسّنِة  الكريِم 
إىل خرباِت األمــِم األخـرى؛ 

لإلسهاِم يف بناِء اإلنساِن.
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مَن
املؤسساِت 

التعليميِة

املدارُس
الكتاتيُب

املساجُد

اجلامعاُت

املكتباُت

حيُث  احلارِض،  وقتِنا  إىل    بِيِّ  النَّ عهِد  منُذ  التعليِم  َأماكِن  َأهمِّ  مْن  املساِجُد:  أ   . 
املسجَد    اّتَذ رسوُلنا  وقِد  باملسجِد،  اإلسالميِّ  املجتمِع  التعليِم يف  تاريُخ  ارتبَط 
حابِة  يتلو عليِهْم ما ينزُل مَن القرآِن  النبويَّ مكاًنا للتعليِم؛ فكاَن جيتمُع مَع الصَّ
الكريِم، وُيَعّلُمهْم َأحكاَم الديِن، وقِد اشُتِهَر كثٌي مْن حَلقاِت العلِم يف املساجِد، نحَو 
حلقِة َحرْبِ األّمِة عبِد اهللِ بِن عّباٍس  يف املسجِد احلراِم، كم ُأقيَم عديٌد مْن حَلقاِت 

العلِم يف املسجِد النبويِّ واملسجِد األقىص وغِيمِها مَن املساجِد.  

الكريِم،  القرآِن  وحفَظ  والكتابَة،  القراءَة  األطفاِل  بتعليِم  اإلسالُم  اعتنى  الكتاتيُب:  ب. 

شِهَدِت احلضارُة اإلسالمّيُة َعديًدا مَن املؤّسساِت التعليمّيِة، مْنها:

أستنرُي
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بجــواِر  َأمـاكـُن  لذلَك  صْت  ُخصِّ حيـُث 
َيِت الكتاتيَب.  املسجـِد ُسمِّ

َأحكاِم  تعليِم  يف  كبٌي  دوٌر  لا  املدارُس: كاَن  ج . 
اإِلســالِم، وإِعـــداِد اإلنســاِن الصالــِح، 
واكتساِب اخلرباِت اجلديدِة مْن أجِل ممارسِة 

األعمِل املختلفِة.

ا، وكاَن  اجلامعاُت: كاَن اإِلسالُم سّباًقا إىل إنشاِء اجلامعاِت، وكاَن التعليُم فيها جّمانيًّ د  . 
يف  القروّيَن  جامعُة  العاملِ  يف  اجلامعاِت  أقـدِم  ومْن  للطلبِة،  ومناماٌت  مكتباٌت  فيها 

املغرِب، وجامعُة الزيتونِة يف تونَس، وجامعُة األزهِر يف القاهرِة.

ُة َأنواًعا عديدًة مَن املكتباِت التي انترَشْت  املكتباُت: عَرَفِت احلضارُة العربّيُة اإلسالميَّ هـ. 
ِه، ومْن َأشهِر تلَك املكتباِت مكتبُة داِر احلكمِة التي أّسَسها  يف َأنحاِء العاملِ اإلسالميِّ كلِّ

شيـُد يف بغداَد. هاروُن الرَّ

َأبَحُث

يف شبكِة اإلنرتنتِّ عْن مؤّسسٍة تعليمّيٍة حديثٍة. 
......................................................................................
......................................................................................

إحدى املصاطِب يف املسجِد األقىص
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َأّوُل جامعٍة ُأنِشَئْت يف احلضارِة اإِلسالمّيِة جامعُة القروّيَن يف مدينِة فاَس يف املغرِب 
عاَم 245 هـ املوافق 859م، بَنْتها فاِطمُة الِفْهرّيُة الُقَرشّيُة عى نفقتِها اخلاّصِة، ودرَس فيها 

وَأكُتُب  مِز،  الرَّ إىل  أرجُع  الثاين.  سلفسرت  الفاتيكاِن  وبابا   ، العريبِّ ابُن  الفقيُه 
. تقريًرا عْن جامعِة الَقرويّنَ

أربُط
الّتاريِخ مَع

َأستزيُد

قّدَمِت املؤّسساُت التعليمّيُة يف التاريِخ اإلسالميِّ نخبًة بارزًة مَن العلمِء والعاملاِت يف 
خمتلِف جماالِت احلياِة، ومْن هؤالِء:

: ُولـِـَد يف مدينــِة الزهــراِء يف األندلــِس، وعــاَش يف قرطبــَة،  هــراويُّ أبــو القاســِم الزَّ أ. 
طبيٌب برَع يف اجلراحِة.

ــٌم واســُع  ــَد يف الَبــرِة يف العــراِق، وعــاَش يف ِمــَر، عالِ احلســُن بــُن اليثــِم: ُولِ ب. 
ــاُف  ــِه اكتش ــْن إنجازاتِ ــاِت، وم ــُم البرّي ــا عل ــّددٍة أبرُزه ــوٍم متع ــِة يف عل املعرف

أقساِم العِن، ووظيفِة كلِّ جزٍء مْنها.
عّبــاُس بــُن ِفرنــاَس: ُولـِـَد يف األندلــِس وعــاَش فيهــا، بــرَع يف الَفلَســَفِة والكيميــاِء  ج. 

َب حكيَم األندلِس، وهَو أّوُل َمْن حاوَل الطياَن يف الّتاريِخ. والفَلِك، وُلقِّ
مريــُم اأُلْســُطْرالبّيُة: مــْن مدينــِة حلــَب يف ســوريا، عاملــُة َفَلــٍك، طــّوَرِت  د. 
ــمِء، وُتســتخَدُم  ُر عليها حركــُة النُّجوِم يف السَّ األُْســُطْرالَب، وهــَو آلــٌة دقيقــٌة ُتصــوَّ

يف حتديِد الوقِت.
ــُه  ــٌب ل ــا، طبي ــاَت فيه ــرِة وم ــاَش يف القاه ــَق وع ــَأ يف ِدمش ــِس: نش ــُن النَّفي اب هـ. 

غرى. ورِة الدموّيِة الصُّ ، وُيعدُّ ُمكتشَف الدَّ بِّ إسهاماٌت كثيٌة يف الطِّ
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مي ُم َتعلُّ ُأَنظِّ

املكتباُتاجلامعاُتاملدارُسالكتاتيُباملساجُد

َدوُر كلٍّ مَن املؤّسساِت التعليمّيِة يف احلضارِة اإلسالمّيِة

   مثاالِن عى ما قّدَمُه العلمُء املسلموَن والعاملاُت املسلمُت للحضارِة

املؤّسساُت التعليمّيُة يف احلضارِة اإلسالمّيِة

املؤّسساُت التعليمّيُة، ودوُرها يف ازدهاِر احلضارِة اإلسالمّيِة 

أ

أ

ب

ب

ج

جأ هـدب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُر دوَر املؤّسساِت التعليمّيِة يف ازدهاِر احلضارِة اإلسالمّيِة.  ُأقدِّ
........................................................................
........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي
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ُ املقصوَد باحلضارِة اإلسالمّيِة.  ُأبيِّ
 ُأكِمُل الفراَغ يف ما يأيت:

مَن املؤّسساِت التعليمّيِة يف احلضارِة اإلسالمّيِة:  -1 
أ -.................... ب-....................... ج-.......................

مْن َأبرِز العلمِء والعالِماِت يف احلضارِة اإلسالمّيِة:  -2 
أ -.................... ب-....................... ج-.......................
مَن العلوِم التي برَز فيها احلسُن بُن اليثِم.......................................  -3

 َأَضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف ما يأيت:
َأّوُل مكاٍن للتعليِم يف احلضارِة اإلسالمّيِة:  - 1 

 أ  -   املدارُس             ب- اجلامعاُت            ج- املساجُد             د - املكتباُت
َأّوُل مْن حاوَل الطياَن:   - 2

ب- ابُن النفيِس        هراويُّ   أ  - أبو القاسِم الزَّ  
ج- احلسُن بُن اليثِم         د - عّباُس بُن ِفرناَس

َأْقدُم جامعٍة يف العاملِ جامعُة:  - 3
يتونِة يف تونَس    ب-  الزَّ أ  -  القروّيَن يف املغربِ  

د   - اخلرطوِم يف الّسوداِن ج- اأَلزهِر يف ِمَر   

2

3

َأْخَتِبُ معلومايت

1

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُد املؤّسساِت التعليمّيَة يف احلضارِة اإلسالمّيِة. ُأعدِّ
ُ أمّهّيَة املؤّسساِت التعليمّيِة يف احلضارِة اإلسالمّيِة. ُأبيِّ

َأذُكُر بعَض العلمِء والعالماِت يف احلضارِة اإلسالمّيِة.
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 ، مواقُع الّتواصِل االجتامعيِّ
وآداُب استخداِمها

الوسائِل  مـَن  االجتمعيِّ  الّتواصـِل  مواقُع 
احلديثــِة التي انترَش استخــداُمها بَن الناِس، 

نستطيُع عرَبها الّتعارَف والّتواصَل يف ما بيَننا.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس
)4(  

سافَر والُد فاطمَة إىل بريطانيا يف َمهّمِة عمٍل. قاَلْت 
عيِد  السَّ الِفطِر  عيِد  حلوى  ُأِعدُّ  إّنني  جلّدِتا:  فاطمُة 

بنفيس، وسأشارُكها أيب حَن أنتهي مْن إعداِدها.
اجلّدُة: كيَف تشاركيَنُه احللوى وهَو يف بلٍد بعيٍد يا بنّيتي؟

فاطمُة: سرَتْيَن بعَد قليٍل يا جّديت.
اّتصَلْت فاطمُة بوالِدها عرَب مكاملِة فيديو بـ )املاِسنجر(، 

وقىض مَعها والُدها حَلظاٍت مجيلًة واجلّدُة تستمُع.
تلَك  َأنَّ  لْو  لفاطمَة:  اجلّدُة  فقاَلِت  االّتصاُل،  انتهى 
يف  َأبيِك  عى  قِلْقُت  ما  سابًقا  موجودًة  كاَنْت  الوسائَل 

َأثناِء دراستِِه يف بالِد الغربِة.
ُ َرأيي يف سبِب متّني اجلّدِة وجوَد مواقِع الّتواصِل االجتمعيِّ يف زمنِها.  ُأبيِّ   

 .......................................................................
ُل استخداَمها، مَع التَّعليِل. ُ وسائَل الّتواصِل االجتمعيِّ التي ُأفضِّ ُأبيِّ   

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

أهتيُأ وأستكشُف

مْن مواقِع الّتواصِل 
: االجتمعيِّ

)فيسبوك(

)واتس أب(

)تويرت(

)يوتيوب(

)إنستجرام(

إضاءٌة

1

2
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ُ بُِلَغتي ُأعبِّ

ُ ُر وُأَعبِّ ُأفكِّ

: عْن مفهوِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ
......................................................................................

سالِة يف الّصورِة اآلتيِة: ا عى الرِّ َأكُتُب َردًّ
.........................................................

َأمّهّيُة مواقِع الّتواصِل االجتامعيِّ أواًل:

الصحيحِة،  الّثقافِة  نرِش  عى  تساعُد  ا  أنَّ يف  االجتمعيِّ  الّتواصِل  مواقِع  أمّهّيُة  تكمُن 
داقِة، وتعزيِز  َأوارِص الصَّ تعاىل، كم ُتسهُم يف تقويِة  الناِس، والّدعوِة إىل اهللِ  والتعارِف بَن 
 ، ِم والتعليِم عرَب اإلنرتنتِّ ِصلَة األرحاِم يف خمتلِف األماكِن واألوقاِت، وتيسِي عملّيتِي التعلُّ

لِع اإللكرتونّيـِة، وُتعــدُّ وسيلًة للمتعِة والّتسليِة املرشوعِة. كم أّنا تسّهلُ عملّيَة تبادِل السِّ

سائِل الربيدّيِة الورقّيِة التي حتتاُج  كاَنْت وسائُل التواصِل قديًم حمدودًة وبسيطًة، مثَل الرَّ
إىل وقٍت طويٍل لكْي تصَل، ولكْن بعَد أْن تطّوَرْت وسائُل التواصِل يف وقتِنا احلارِض عرْبَ 
وتبادَل  والّتواصَل  الّتعارَف  الوسائُل  تلَك  أتاَحْت  اإللكرتونّيِة،  التطبيقاِت  مَن  جمموعٍة 

َوِر وغِيها عى نحٍو رسيٍع ومبارٍش. اآلراِء والصُّ

أستنرُي

آداُب استخداِم مواقِع الّتواصِل االجتامعيِّ ثانًيا:

حّتى تعوَد مواقُع الّتواصِل االجتمعيِّ علينا بالنفِع عنَد استخداِمها، علينا مراعاُة 
جمموعٍة مَن اآلداِب، مْنها:
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َأنُقُد وَأقَتُِح َحالًّ

: َأنُقُد املواقَف اآلتيَة، وَأقَتُِح حالًّ
يتابُع حسٌن صفحَتُه عى )فيسبوك( ساعاٍت طويلًة.    

َرُه ونقَل الصوَر مبارشًة عرْبَ مواقِع التواصِل.  رأى حساٌم حادَث سٍي، فصوَّ   
شارَكْت فتاٌة والَدها صوًرا شخصّيًة لا، فوصَلِت الصوُر مْن غِي قصٍد إىل صديقتِها    

التي نرَشْتا عرَب )فيس بوك(.
   دخَل يزٌن مْن غِي قصٍد إىل موقٍع يعرُض مشهًدا غَي الئٍق، فاستمرَّ يف املشاهدِة.

استحضاُر رقابِة اهللِ تعاىل عنَد استخداِمها، قاَل َتعاىل: ﴿ٱڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ ﴾ ]النساء:1[. أ   . 
بِيُّ : "نعمتاِن مْغبوٌن فيِهم  ُب إضاعتِِه بم ال يفيُد، قاَل النَّ املحافظُة عى الوقِت، وجتنُّ ب. 

[  والُغْبُن هو: النقُص واخلسارُة.  كثيٌ منَ النّاسِ: الصّحّةُ والفراغُ"، ]رواهُ البخاريُّ
والدراسّيِة،  واألرسّيِة،  وقتِها،  عى  الصالِة  مثَل  الدينّيِة  الواجباتِ  أداءِ  عى  احلرصُ  ج . 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿ٱ َتعاىل:  قاَل  الواجباِت.  مَن  وغِيها 

چ   ڇ ﴾ ]املاعون: 4- 5[.
ُب املشاركِة يف  ُب نرِشها قبَل التأّكِد مْن صّحتِها، وجتنُّ الّتحقُق مْن صدِق األخباِر، وجتنُّ د  . 

نرِش الشائعاِت؛ لقولِِه تعاىل: ﴿ٱٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]احلجراُت: 6[.

ِب الدخـوِل إىل املواقـِع التي تبثُّ الرذيلَة، وَغضُّ الَبَرِ  املحافظُة عى األخالِق بتجنُّ هـ . 
مِة، قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   َظِر إىل األشياِء الُمحرَّ بتجّنِب النَّ

ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ ]النور: 30[.
و    .  معرفةُ مَنْ نُصادِقُ، فيجبُ أاّل نقبلَ أيَّ صداقةٍ جمهولةٍ، أوْ نقيمَ أيَّ عالقٍة هكذا، حّتى 

ال نكوَن ُعرضًة لالستغالِل مْن أشخاٍص بأسمٍء ومهّيٍة.
ز  .  احلرُص عى نرِش الكلمِة الطّيبِة يف ما خيدُم ديَننا ووطَننا، قاَل َتعاىل: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ ﴾  ]ابراهيم :24[.

1

2

3

4
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أستزيُد

بإرساِل  يكوُن  ٌد  ُمتعمَّ إيذاٌء  اإللكرتوينُّ  التنّمُر 
 ، رسائَل إىل شخٍص ما عرَب مواقِع التواصِل االجتمعيِّ
مثَل مشاركِة معلوماٍت شخصّيٍة؛ إليقاِع الرضِر هبذا 
يمكُن  وحيَنها  نفِسِه،  يف  اخلوِف  بثِّ  أو  الشخِص، 

ِر اللجوُء إىل َوحدِة اجلرائِم اإللكرتونّيِة، أِو املحاكِم املعنّيِة بالتعامِل مَع  للشخِص الُمتضرِّ
هذِه احلاالِت.

َأرجِع إىل الرمِز، وأكتُب تقريًرا عْن آلّيِة عمِل َوحدِة اجلرائِم اإللكرتونّيِة.

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

)social media( ِّمصطلُح التواصِل االجتمعي
مرّكٌب مْن كلمتِن مها:

 media: وسائُل اإلعالِم   social: ٌّاجتمعي

أربُط
 مَع

اللغِة 
اإلنجليزّيِة

 ، تظهُر يف الّصوِر اآلتيِة ممارساٌت سلبّيٌة يف أثناِء استخداِم مواقِع الّتواصِل االجتمعيِّ
َأقَتُِح حلواًل وبدائَل للّتخّلِص مْن هذِه املمرساِت.

ْمُت ُأَطبُِّق ما َتعلَّ



135

مي ُم َتعلُّ ُأَنظِّ

. َأحرُص عى مراعاِة اآلداِب الرشعّيِة عنَد استخداِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

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

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

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

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

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

أ -  ....................

ب-  ...................

أ -  ...................

ب- ..................

ج -  .................

د -  .................. ......................

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

أمّهّيُتها:

مفهوُم مواقِع التواصِل 
: االجتامعيِّ

مْن مواقِع التواصِل 
: االجتامعيِّ

آداُب استخداِمها:

، وآداُب استخداِمها مواقُع الّتواصِل االجتامعيِّ
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. ُل: ينبغي معرفُة الشخِص قبَل قبوِل الصداقِة عى مواقِع الّتواصِل االجتمعيِّ ُأعلِّ
. ُد اثنِن مْن آداِب استخداِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ ُأعدِّ

َأَضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الّصحيحِة يف ما يأيت:
   : مْن آداِب استخداِم مواقِع الّتواصِل االجتمعيِّ  .1

نرُش اأَلخباِر حلظَة وصوِلا دوَن التأّكِد مْن صّحتِها. أ   . 
استحضاُر رقابِة اهللِ تعاىل عنَد استخداِمها. ب. 

إقامُة صداقاٍت دوَن التحّقِق مْنها. ج . 
: رأُي اإلسالِم يف استخداِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ  .2

تْرُكها ملا لا مْن مفاسـَد كثيٍة. أ   . 
ب. االّطالُع عى كلِّ ما فيها، وإْن كاَن حمظوًرا.

توظيُفها يف اخلِي مَع احلذِر مَن االعتياِد عليها بكثرٍة. ج . 
: َأستنتُِج مَن الّنصوِص الرّشعّيِة اآلتيِة آداَب استخداِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ

قاَل َتعاىل: ﴿ٱڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ﴾ ]احلجرات:13[. أ   . 
ــا، وألهِلــَك  ــا، ولنْفِســَك عليــَك حقًّ ب.  قــاَل رســوُل اهللِ : "إنَّ لربِّــَك عليــَك حقًّ

 .] ُه" ]رواُه البخاريُّ ا، فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ عليَك حقًّ
ــُن  ــِة ُحْس ــْوَم اْلِقياَم ــِن َي ــزاِن الُمْؤِم ٍء يف مي ــُل َشْ ــوُل اهللِ  : "َأْثَق ــاَل رس ق ج . 

 .] " ] رواُه الرتمذيُّ اْلُخُلـِق، َوإِنَّ اهللَ َلُيْبِغُض اْلفـاِحَش اْلَبِذيَّ

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

4

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

ُ أمّهّيَة مواقِع التواصِل االجتمعيِّ وآداَب استخداِمها. ُأبيِّ
َأحثُّ غيي عى استخداِم مواقِع التواصِل االجتمعيِّ استخداًما 

سليًم.
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اإِلسالُم والتويُح عِن النَّْفِس

أبـاَح لنـا اإلسـالُم ممارسـَة األنشـطِة النافعـِة 
وِر والبهجِة إىل نفوِسـنا  واملمتعـِة؛ إلدخـاِل السُّ

َوفـَق مبـادِئ اإلسـالِم وآدابِِه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس 
)5( 

ُأجيُب بعَد قراءةِ املوقِف اآليت، عاّم يليِه:
نا  مَع السّيدِة عائشَة  فسبَقْتُه يف  تسابَق نبيُّ
فسبَقها،  ُأخرى  مّرًة  تسابقا  مّدٍة  وبعَد  األوىل،  املّرِة 
فقاَل  مالطًفا لا: "هذِه بتلَك". ]رواُه أمحُد وأبو داوَد[.

باِق يف املّرِة األوىل؟    1.    َمْن فاَز يف السِّ
................................................

باِق يف املّرِة الثانيِة؟ 2.   َمْن فاَز يف السِّ
................................................

سوِل   السّيدَة عائشَة ؟ 3.   ماذا أستنتُِج مْن مسابقِة الرَّ
................................................

أهتيُأ وأستكشُف

أباَح لنا اإلسالُم ممارسَة األنشطِة التي ُتدِخُل السوَر والبهجَة إىل نفوِسنا، عى أاّل تالَف 
قاَل  الادُف،  والفنُّ  الرتفيهّيُة،  والرحالُت  الرياضّيُة،  األنشطُة  ذلَك  ومْن  الرشعّيَة،  األحكاَم 

َتعاىل: ﴿ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ﴾ ]القصص:77[. 

أستنرُي

إضاءٌة
مْن وسائِل التويِح عِن النْفِس 
رياضــُة اجلــْرِي، ولا فوائــُد 
كثيٌة، مْنهـــا: حــرُق كثٍي مَن 
واملحافظُة  احلرارّيِة،  ْعراِت  السُّ
، وخفُض  عى الــوزِن الصّحيِّ
نسبِة اإلصابِة بَأمراِض القلِب. 

1

2

3
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مفهوُم التويِح عِن النفِس أواًل:

أمّهّيُة التويِح عِن النفِس ثانًيا:

َأقرُأ العبارَة اآلتيَة، ثمَّ َأستخرُج مْنها مفهوَم الرتويِح عِن النْفِس:    
خيتاُر أمحُد أنشطًة هادفًة مفيدًة، مثَل: الرياضِة، والرحالِت، واملطالعِة؛ ليشُعَر بالفرِح 

واملتعِة َوفَق مبادِئ اإلسالِم وأحكاِمِه.
الرتويُح عِن النفِس:  ..............................................................

َأكتُب عماًل واحًدا فيِه ترويٌح عِن النفِس يف املجاالِت اآلتيِة:

للرتويِح عِن النفِس أمّهّيٌة كبيٌة تعوُد عى الفرِد واملجتمِع، مْنها:
إقامُة عالقاٍت طّيبٍة مَع الناِس، نحَو املشاركِة يف األلعاِب اجلمعّيِة،  أ   . 

مثَل كرِة القدِم، وشدِّ احلبِل.
تنميُة القُدراِت العقلّيِة، مثَل املشاركِة يف املسابقاِت الشعرّيِة والثقافّيِة.  ب. 
جتديُد الِّمِة للعبادِة والعمِل والدراسِة، وإدخاُل الفرِح والسوِر إىل   ج . 

النفِس، مثَل الرحالِت الرتفيهّيِة.
إشغاُل وقِت الفراِغ بكلِّ ما هَو نافٌع ومفيٌد.   د  . 

َأسَتنتُِج

كتـَب عمُر بـُن اخلّطـاِب  إىل أهـِل الشـاِم: "عّلمـوا أوالَدُكـُم السـباحَة والرْمـَي 
." والفروسـّيَة 

ِم هذِه الرياضاِت. أستنتُِج سبَب دعوِة عمَر بِن اخلّطاِب  أهَل الّشاِم إىل تعلُّ

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

عملٌ فيِه ترويٌح عِن النفِس املجاُل

اأَلعمُل اليدوّيُة
اأَلنشطُة الرياضّيُة

اأَلنشطُة العقلّيُة
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آداُب التويِح عِن النفِس ثالًثا:

          للرتويـِح عِن النفِس عدٌد مَن اآلداِب جيُب مراعاُتا، مْنها:
أْن يكوَن الرتويُح عِن النفِس مباًحا ومّتِفًقا مَع أحكاِم اإلسالِم. أ   . 

ُب إحلاِق الرضِر  املحافظُة عى البيئِة واملمتلكاِت العاّمِة، واحلرُص عى نظافتِها، وجتنُّ ب. 
هبا، فهَي حقٌّ مشرَتٌك جلميِع الناِس. 

االهتمُم بتنظيِم الوقِت، وحتديُد املّدِة املناسبِة للرتويِح عِن النْفِس، وأاّل ُيلِهَينا النشاُط   ج . 
عِن العبادِة والصالِة والعمِل.

ُب إحلاِق الرضِر بالنفِس أِو الغِي أِو احليواناِت، مثَل مصارعِة الثياِن.  جتنُّ  د  . 
استئـذاُن الوالديـِن وإطالُعُهم عى األنشطِة الرتفيهّيِة التي نمرُسها.  هـ. 

أاّل يؤّدَي النشاُط الرتفيهيُّ إىل إيقاِع العداوِة والبغضاِء، مثَل ما يدُث يف التشجيِع يف  و .   
املبارياِت.

ُز ُأميِّ
بِب يف املواقِف اآلتيِة: لوِك اخلطأِ، مَع بياِن السَّ حيَح مَن السُّ لوَك الصَّ ُز السُّ ُأميِّ

لوُك  السُّ
)صحيٌح/ خطٌأ( املوقُف

سبَح حساٌم بمالبَس غِي ساترٍة للعورِة.
انشغَلْت مها برسِم لوحٍة فّنّيٍة، ففاَتْتها صالُة 

املغرِب.

ترفيهّيٍة،  رحلٍة  يف  أصدقائِِه  مَع  خالٌد  خرَج 
وحَن انتَهِت الرحلُة نّظفوا املكاَن.

شارَك عيلٌّ يف ألعاٍب إلكرتونّيٍة مَع أشخاٍص 
ال يعرُفُهْم دوَن إخباِر والديِه بذلَك.

السبُب
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ُر وُأَرتُِّب ُأَفكِّ
ُأَرتُِّب النشاطاِت اآلتيَة َوفَق أمّهّيتِها بالنسبِة يل:

 )        ( رحلٌة مَع األهِل. 
 )        ( مباراُة كرِة القدِم. 

)        ( املشاركُة يف مسابقِة رسٍم.
)        ( املشاركُة يف خمّيٍم كشفيٍّ يف مدرستي.

)        ( ممارسُة لعبِة كرِة السّلِة.

ُصَوٌر

رشقٌة
م

إىل احلبشـِة وهـْم    تنظـُر  كاَنـْت  ـا  أنَّ  : السـيدُة عائشـُة  رَوِت  أ   . 
   يلعبـوَن يف املسـجِد بِحراهِبِـمْ وِرماِحِهـْم، وكاَن َرسـوُل اهللِ 

ومسـلٌم[. البخـاريُّ  ]رواُه  مَعهـا.  ينظـُر 
سابَق النبيُّ  بَن اخليِل، وجعَل مسافَة السباِق تبدُأ ِمَن احلْفياِء؛ وهَو موضٌع  ب. 

بالقرِب مَن املدينِة غريبَّ جبِل ُأحٍد، وَينتهي بَثنّيِة الَوداِع.
بيديِه  الرتاَب  ويمُل  احلفَر،  يبارُش    حمّمٌد  سّيُدنا  كان  اأَلحزاِب  غزوِة  يف  ج	.	

بعَض  ُينِشُد  اخلندِق  مَن  الرتاَب  نقِلِه  عنَد    وكاَن  املسلمَن؛  مَع  يفتِن  الرشَّ
عِر قاَلها عبُد اهللِ بُن رواحَة ، مْنها: َأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْينا ْقنا وال َصلَّ الّلهمَّ لوال أنَت ما اْهَتَدْينا         وال َتَصدَّ
َدُة عائَِشُة ُأمُّ املؤمنَن  أنَّ سيَدنا أبا بكٍر الصّديَق  دخَل عليها  رَوِت الَسيِّ د . 
،  فانَتَهَرمُها  فِّ وعنَدها فتاتاِن مَن األنصاِر يف أّياِم العيِد تغّنياِن وَترِضباِن عى الدُّ
: "َدْعُهم يا أبا َبْكٍر، فإّنا أّياُم  أبو بكٍر الصّديُق ، فقاَل سّيُدنا رسوُل اهللِ 

عيٍد" ]رواُه مسلٌم[.
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ُأقيُِّم َنفيس  

درجُة ممارستي الواياِت اآلتيَة:

أستزيُد

األلعاُب اإللكرتونّيُة مْن الوسائِل الُمباحِة للرتويِح عِن النفِس، عى أاّل حتتوَي أشياَء  أ   . 
مًة، مثَل أْن تدعَو إىل السقِة أِو القتِل، وأاّل تؤّدَي إىل االعتياِد عليها، وقضاِء وقٍت  حُمرَّ

طويٍل يف ممارستِها.
إدارُة  تنّظُم  حيُث  النفِس،  عِن  ترّوُح  التي  باألنشطِة  والتعليِم  الرتبيِة  وزارُة  اعتَنْت  ب. 
النشاطاِت الرتبوّيِة عديًدا مَن املسابقاِت الرياضّيِة والثقافّيِة والدينّيِة والفّنّيِة يف كلِّ عاٍم 

، وتكّرُم الطاّلَب املتفّوقَن والطالباِت املتفّوقاِت فيها. درايسٍّ

يزخُر األردنُّ باملواقِع السياحّيِة التي جعَلْت مْنُه مقِصًدا للسياحِة َوفَق امليوِل والرَغباِت 
احلضاراِت  ِف  تعرُّ نحَو  التعليمّيِة،  الّسياحِة  هبدِف  البعُض  فيقِصُدها  وغِيها،  الرتفيهّيِة 
مثَل:  البيئّيِة،  أِو  املّيِت،  والبحِر  ماعَن  مّحاماِت  مثَل:  العالجّيِة،  أِو  البرتا،  مثَل  القديمِة، 

املحمّياِت الطبيعّيِة، نحَو حممّيِة ضانا.

أربُط
االجتامعياِت مَع

ْقُم الرَّ

1

2

3

4

5

6

اهلوايُة

نْظُم الشعِر

كرُة الطاولِة
كرُة القدِم

اإلنشاُد

السباحُة

اخلطُّ العريبُّ

منخفضٌة متوّسطٌة عاليٌة
درجُة املامرسِة
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مي ُم َتعلُّ ُأَنظِّ

َأحرُص عى التزاِم اآلداِب اإلسالمّيِة حَن ُأمارُس نشاطاِت الرتويِح عِن النفِس.
........................................................................
........................................................................

1

2

3

َأْسمو بِقَيمي

صَوٌر مرشقٌةآداُبُهأمّهّيُتُه

مفهوُم الرتويِح عِن النفِس....................................................

اإلسالُم والتويُح عِن النْفِس

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

 ..................
د-...............
..................
..................

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

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

 ..................
د-...............

 ..................
هـ-..............

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

أ-................
 ..................
 ..................
..................
..................
ب-..............
..................
..................
 ..................
..................
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3

4

5

ُ مفهوَم الرتويِح عِن النفِس. ُأبيِّ
 للرتويِح عِن النفِس فوائُد كثيٌة تعوُد عى الفرِد واملجتمِع، أوّضُح  اثنتِن مْنها.

 َأذُكُر أدبِن مْن آداِب الرتويِح عِن النفِس.
َأَضُع إِشارَة ) ü( َأماَم السلوِك الصحيِح، وإِشارَة ) û( َأماَم السلوِك غِي الصحيِح 

يف كلٍّ مّما يأيت:
أ    .  )        ( خرَج إبراهيُم يف رحلٍة مَع زمالئِِه مَن الصفِّ السابِع دوَن علِم والديِه.

هِر ترْكَن  ب.  )         ( لعَبْت سناُء مَع زميالِتا كرَة الطائرِة، وحَن أّذَن املؤّذُن لصالِة الظُّ
هَر. ْنَ الظُّ اللعبَة، وصلَّ

ج .  )        ( لعَب سليٌم وأصحاُبُه كرَة القدِم يف حديقٍة عاّمٍة، فكسوا زجاَج سّيارٍة. 

. موقًفا يدلُّ عى الرتويِح عِن النفِس ِمْن حياِة الرسوِل ُ  ُأبيِّ

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

1

2

3

4

ُ مفهوَم الرتويِح عِن النفِس. ُأبيِّ

ُح أمّهّيَة الرتويِح عِن النفِس يف اإلسالِم. ُأوضِّ

ُ آداَب الرتويِح عِن النفِس يف اإلسالِم. ُأبيِّ

. َأذُكُر أمثلًة عى الرتويِح عِن النفِس ِمْن حياِة الرسوِل
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التِّالوُة والتَّجويُد
)تطبيقاٌت على مخارِج الحروِف(

الدرُس 
)6( 

يث:  َمرِجٍع.

ٻ: خاضعَن.

پ  پ  ڀ: نظرٍة مَع 

خوٍف شديٍد.

ڤ: دائٍم.

ڳ:  ال يستطيعوَن 

اإلنكاَر.

ائ  ەئ  ەئ:  

يعطيِهْم مَن األوالِد  ذكوًرا 

وإناًثا.

ۆئ:  ال ُينِجُب.

ألفُظ جّيًدا

سورُة الّشورى)44-53(املفرداُت والتاكيُب َأتلووُأَطبُِّق

مبەئىئ کيث ىئ  يئپ  ڀ

مت   خت    حت   يبجت   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   ﴿مئ  
ٱ   مججح  حج  يث  ىث  مث  جث  يت   ىت  

پ   پ   پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ    ٹٹ   ٿ   ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   ڦ ڦ   ڦ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑڑ   ژ   ژ  
ڻ   ڻ   ں     ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  
ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  
ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ   ی  ی  ی  ی    
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ٻ:  ُقرآًنا.

ڤ  ڤ :  ديِن اإلسالِم.

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  
پ پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   يت    ىت   مت   خت     
       پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  
ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڇ           چ   چ   چ        چ       ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

ڇ ﴾

 َأتلو وُأقيُِّم

بالتعـاوِن مـَع زمييل/ زميلتي َأتلو اآلياِت الكريمـَة املقّررَة مـْن سورِة الّشورى، مَع 
تطبيقي أحكاَم الّتالوِة والّتجويِد، وَأطلُب إليه/ إليها تقييَم تالويت، ودّقِة إخراِج احلروِف 
مْن خمارِجها، ورصَد عدِد اأَلخطاِء، ثمَّ وْضَع عالمٍة مْن )10( بعَد حذِف نصِف عالمٍة 

عْن كلِّ خطأٍ.

عدُد األخطاءِ:
العالمُة:    10................
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الَمْخَرُجاملثاُل

َأِصُل بخطٍّ بَن كلِّ كلمٍة يف القائمِة األوىل، َوَمْخَرِج احلرِف امللّوِن يف القائمِة املقابلِة 
يف ما يأيت: 

َأتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة، وَأسَتخِرُج مْنها مثااًل عى كلٍّ مّما يليها:
قاَل َتعاىل: ﴿ٱٱٱٱٱىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  

مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت﴾.

َمْخَرُج اخليشوِم: ........   َمْخَرُج الشفتِن: ........    َمْخَرُج اجلوِف: ........

ُأردُّ كلَّ حرٍف مَن احلروِف اآلتيِة إىل َمْخَرِجِه العامِّ الصحيِح:
ـْو، ل، ش( ـُ ـِْي، غ، ث، ص، ّم، ب، ذ،  ) ف، ّن، ح، ج، 

َأْخَتِبُ معلومايت

1

2

3

اللِّساُناحلْلُقالشفتاِنالخيشوُمالَجْوُف

اجلوُف

اخليشوُم

الشفتاِن

احلْلُق

اللِّساُن
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ِم َعلُّ نتاجاُت التَّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ عالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

مي ُم َتَعلُّ ُأَقوِّ

َأتلو اآلياِت الكريمَة )44-53( مْن سورِة الّشورى تالوًة سليمًة.

ُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. ُأبيِّ

ُأَطبُِّق ما تعّلمُتُه مْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تالويت القرآَن الكريَم.

 ُأطبُِّق ما تعلمُت:
َمِر، ثمَّ َأتلوها تالوًة سليمًة،  َأستِمُع لآلياِت الكريمِة )68-75( مْن سورِة الزُّ 	-

مراعًيا ما تعّلْمُتُه مْن أحكاِم التجويِد. 
َأسَتخِرُج مثالِن عـى كـلِّ َمْخَرٍج مَن املخارِج العاّمِة. 	-

التالوُة البيتّيُة

3




