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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعل االصف   – [جوابو  سؤال] سالميةتلخيص التربية اإل 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الوحدة األولى 
 أعتُز بإيماني 

 الدرس األول:
 (10-1:اآليات الكريمة) ورة البلدس

 الرئيسة:  الفكرة
يبين القرآن الكريم أن هللا تعالى أنعم 
على اإلنسان بنعم كثيرة ليستعملها في 
طاعة هللا تعالى وعمل الخيرات 

 يعيش بسعادة في الدنيا واآلخرة و

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 أتهيا وأستكشف: 

 المملكة العربية السعودية-2
 محمد صلى هللا عليه وسلم-3
 

 
ذاا ذاا اْلبالادِ  ﴾1﴿ اْلبالادِ  َلا أُْقِسُم بِهاَٰ أاْنتا ِحلٌّ بِهاَٰ لادا  ﴾2﴿ وا ا وا ما اِلٍد وا وا ْنساانا فِي لاقاْد خا  ﴾3﴿ وا لاْقناا اإْلِ

د  ﴾4﴿ كابادٍ  اَلا لُباداا ﴾5﴿ أاياْحساُب أاْن لاْن ياْقِدرا عالاْيِه أاحا هُ  ﴾6﴿ ياقُوُل أاْهلاْكُت ما أاياْحساُب أاْن لاْم يارا
د   شافاتاْينِ  ﴾8﴿ أالاْم ناْجعاْل لاهُ عاْيناْينِ  ﴾7﴿ أاحا ِلسااناا وا ْينااهُ النَّْجداْينِ  ﴾9﴿ وا هادا  ﴾10﴿ وا

 
 المفردات والتراكيب:

 :مكة المكرمةاْلبالادِ 
 يم :مقِحلٌّ 
 : تعب كاباد

 :أنفقت أاْهلاْكتُ 
ا لُباداا  :كثيرا

 :طريق الخير وطريق الشر النَّْجداْينِ 
 

 أستنير: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س:ماهي الموضوعات الرئيسة لآليات الكريمة ؟ 
 ج:
 
 
 
 
 
 

 سورة البلد:
سورة مكية عدد آياتها 

(20) 

 (4-1اآليات )
سعي اإلنسان في  

 الدنيا

 (7-5اآليات)
 قدرة هللا تعالى 

 (10-8اآليات)
نعم هللا تعالى على 

 اإلنسان

http://www.fb.com/talakheesjo
https://equran.me/tafseer-6024-90.html
https://equran.me/tafseer-6025-90.html
https://equran.me/tafseer-6025-90.html
https://equran.me/tafseer-6025-90.html
https://equran.me/tafseer-6026-90.html
https://equran.me/tafseer-6027-90.html
https://equran.me/tafseer-6027-90.html
https://equran.me/tafseer-6028-90.html
https://equran.me/tafseer-6029-90.html
https://equran.me/tafseer-6029-90.html
https://equran.me/tafseer-6029-90.html
https://equran.me/tafseer-6030-90.html
https://equran.me/tafseer-6030-90.html
https://equran.me/tafseer-6031-90.html
https://equran.me/tafseer-6031-90.html
https://equran.me/tafseer-6031-90.html
https://equran.me/tafseer-6032-90.html
https://equran.me/tafseer-6033-90.html
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 
 
 

 س:بماذا أقسم هللا تعالى ؟
 وأن سيدنا محمداا صلى هللا عليه وسلم مقيم فيهالوجود المسجد الحرام فيها مكة المكرمة )لماذا( -1ج:
 أول والد في األرض سيدنا آدم وبكل مولود من ذريته-2
 

 س:على ماذا أقسم؟
 ج:اإلنسان سيحتاج لبذل الجهد في حياته حتى ينجح في الدنيا ويفوز في اآلخرة 

 
 أفكر وأجيب:

 محمد صلى هللا عليه وسلم-1
 طلب العلم والتعليم -ب   رو عمل حالعمل سواءا موظف بشركة أ-أ -2
 
 
 
 
 
 
 

 س:لماذا خلق هللا تعالى اإلنسان ورزقه بالمال وأمده بالقوة والنعم الكثيرة؟ 
 ج:ليتمتع بها ويستعملها في طاعة هللا تعالى 

 
 ؟بعض الناس يعصي هللا تعالى اذا امتلك القوة والمال س:لماذا 

ناسياا أن هللا سبحانه ولن يحاسبه على أفعاله أحد وأن هللا تعالى لن يراه  يظن أنه لن يقدر عليهألنه 
ا على كل شيء   قادرا

 
 أستنتج وأتخيل: 

 ومساعدة الناس حبه لعمل الخير -1
 بالصدقة ومساعدة المحتاجين-أ-2
 بما يرضي هللا عز وجلبمساعدة الناس و-ب
 
 
 

 (4-1اآليات )
سعي اإلنسان في  

 الدنيا

 (7-5اآليات)
 قدرة هللا تعالى 

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 
 
 

 س:لماذا يُذّكر هللا تعالى اإلنسان بنعمه الكثيرة؟ 
 ج:ليعرف فضل هللا تعالى عليه 

 بعض نعم هللا تعالى على اإلنسان؟ رس:اذك
وأكرمه بالعقل ليميز بين -3واللسان والشفتين ليتكلم وينتفع بهما -2خلق له العينين ليبصر بهما -1ج:

 الخير والشر 
 

 أتدبر ثم أجيب: 
 ير:مساعدة الفقراء والمحتاجين/بر الوالدينطريق الخ-2

 طريق الشر:إيذاء الجيران / ترك الصالة 
 

 أستزيد: 
 العبادة التي يتوجه المسلمون ألدائها في مكة المكرمة:الحج /العمرة 

 
 أربط مع العلوم: 

 أعِط مثال على أحد الحواس وماذا نستفيد منها؟ س:
ا أو   اج:اللسان تمييز مذاق الطعام إن كان حلوا ا أو حامضا أومالحا  مرا

 
 مي: أنظم تعل  

 سعي اإلنسان في الدنيا:(4-1لكريمة )ا تحدثت اآليات
 قدرة هللا تعالى :(7-5الكريمة ) تحدثت اآليات
 نعم هللا تعالى على اإلنسان(:10-8الكريمة) تحدثت اآليات

 
 أسمو بقيمي:

 مساعدة الفقراء والمحتاجين-2
 لى أصدقائياستخدم قوتي بما يرضي هللا تعالى دون اإلعتداء ع-3
 

 أختبر معلوماتي: 
 بوجود المسجد الحرام فيها /أن سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم مقيم فيه -1
 النجدين -بدا / جلُ - /بحل  -أ -2
 شكر هللا تعالى واستخدامها بما يرضي هللا تعالى -3

 (10-8اآليات)
نعم هللا تعالى على 

 اإلنسان

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 خطأ-أ-4
 صح -ب
 خطأ -ج
 صح -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و أستكشف:  أتهيأ
 *الفضاء:هو مكان واسع يحتوي على الكواكب والنجوم

 الفضاء -1
 طدم الكواكب ؟من الذي خلق الفضاء؟/كيف َل تص -2
 

 أستنير: 
 

 : ثانيالدرس ال
 من أسماء هللا تعالى الحسنى

 )العظيم( 

 الرئيسة:  الفكرة
)العظيم( اسم من أسماء هللا تعالى  
الحسنى يدل على كمال هللا تعالى  

 وعظمته

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 هللا الحسنى الذي يجب علينا معرفته والعمل بما يدعو إليه؟  أسماءأعظم اسم من  س:اذكر 
 ج:العظيم 

 
 س:عرف معنى اسم هللا العظيم؟ 

أسماء هللا الحسنى يد ل على أن هللا تعالى يتصف بصفة الكمال في كل شيء وكل مافي الكون  ج:اسم من 
 يدل على عظمته 

 
 أفكر وأجيب:

 
 صفات الكمال وحده المتصف بوهو أنه َل إله غيره  -1
 الخالق -أ-2
 العليم -ب
 البصير -ج
 والمخلوقات   َل بل هناك العديد من األسماء والصفات-3

 المظاهر: 
 س:اذكر بعض المظاهر التي تدل على عظمة هللا تعالى ؟

 عظيم في قدرته فال يعجزه شيء في األرض وَل في السماء-ج:أ
 ه من مخلوقات متعددة تدل على عظمته سبحانه لقه فالكون الواسع بما في عظيم في خا -ب
 

 أستخرج وأتأمل: 
 ظهرناه أو أ ناهأنه سبحانه يعلم كل شيء سواءا أخفي -1
 وأبدع به خلق الكون -2-1
 نحل وجعل الشفاء من العسل خلق ال-2
 خلق اإلنسان في أحسن تقويم-3

 الثمرات:
 باسم هللا تعالى العظيم؟  الثمرات لإليمانس:ماهي 

 الذكر الدائم هلل سبحانه وتعالى-ج:أ
 الحرص على فعل الطاعات وترك المعاصي -ب
 الشعور بالطمأنينة -ج
 
 :ن وأتذكرأبيّ 
 ظة عليه وعدم الكتابة عليه وبحفظه المحاف-1
 الركوع-2
 

 أنظم تعل مي: 

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

أسماء هللا الحسنى يد ل على أن هللا تعالى يتصف بصفة الكمال في كل شيء وكل مافي  اسم من  معناه:
 الكون يدل على عظمته 

 من مظاهر عظمة هللا تعالى :
 عظيم في قدرته فال يعجزه شيء في األرض وَل في السماء--أ
 ه من مخلوقات متعددة تدل على عظمته سبحانه لقه فالكون الواسع بما في عظيم في خا -ب
 اسم هللا تعالى العظيم:ن ثمرات اإليمان بم
 الذكر الدائم هلل سبحانه وتعالى-أ -أ
 الحرص على فعل الطاعات وترك المعاصي -ب
 الشعور بالطمأنينة -ج
 

 أسمو بقيمي:
 أعظم هللا تعالى بالمحافظة على تعلم القرآن الكريم وتعليمه-2
 حفظ أسماء هللا تعالى الحسنىب و أعظم هللا تعالى بالعمل-3
 

 أختبر معلوماتي: 
 عظيم في قدرته فال يعجزه شيء في األرض وَل في السماء--أ -1
 ه من مخلوقات متعددة تدل على عظمته سبحانه لقه فالكون الواسع بما في عظيم في خا -ب
 أذهب إلى الصالة  -2
 طعهاأحافظ عليها وَل أق-ب
 أبدء بالبسملة وانتهي بحمد هللا تعالى على نعمه -ج
 صح -أ-3
 صح -ب
 صح -ج
 )بجميع مخلوقاته( خطأ -د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

  www.fb.com/talakheesjo                    أ. تانيا شروخ         تالخيص منهاج أردني   10
 

 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أتهيأ وأستكشف: 
 الكتب اإللهية

 
 أستنير: 

 س:لماذا أنزل هللا تعالى الكتب اإللهية على الرسل عليهم السالم ؟
 لهداية الناس إلى عبادة هللا تعالى  -1ج:
 إرشادهم إلى طريق الحق واألخالق الكريمة-2
 تحقيق الخير والسعادة لهم في الدنيا واآلخرة -3
 

 الكتب اإللهية: 
 س:ذكر القرآن الكريم عدداا من الكتب اإللهية التي أنزلها هللا تعالى على رسله عليهم السالم أذكرهم؟ 

 القرآن الكريم -4اإلنجيل -3التوراة -2براهيم عليه السالم صحف إ-1ج:

 : رابعالدرس ال
 اإليمان بالكتب اإللهية 

 الرئيسة:  الفكرة
الكتب اإللهية هي كتب أنزلها هللا تعالى  
على رسله عليهم السالم واإليمان بها 

 يمان ركن من أركان اإل

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 رتب:أصل وأُ 
 إبراهيم عليه السالم  ص حف ال

 موسى عليه السالم  التوراة
 داوود عليه السالم  زبور ال

 عيسى عليه السالم اإلنجيل
 محمد صلى هللا عليه وسلم القرآن الكريم 

 
 التوارة ب-2
 اإلنجيل-د
 القرآن الكريم -ه
 

 القرآن كتابي: 
 س:هل علينا أن نؤمن بالكتب اإللهية األخرى؟ 

 ج:نعم يجب علينا أن نؤمن بأن جميع الكتب اإللهية أنزلها هللا تعالى  
 

 ميّزا هللا عز وجل القرآن الكريم؟س:بماذا 
 حفظه من التغيير والتبديل -1ج:
 جعله آخر الكتب اإللهية-2
 أنزله باللغة العربية -3
 جعله كتاب هداية للناس أجمعين -4
 

 أكتشف وأفكر: 
 كلمة بعض الخطأ والصواب جميع-1
 نألنه آخر الكتب اإللهية وجعله هللا عز وجل هداية للناس أجمعي-2
 

 أستزيد: 
 س:اذكر من مظاهر عناية المسلمين بالقرآن الكريم؟ 

ى الناطقين بترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى لغات كثيرة )السبب( لتسهيل فهمه علج:قاموا 
 بغير اللغة العربية 

 فتح مراكز لتحفيظ القرآن الكريم *
 *استخدام المواقع اإللكترونية التي تهتم بتحفيظ القرآن الكريم من المنزل 

 
 : ةأربط مع اللغة العربي

ا خالية من التنقيط إلى أن قام العلماء بضبط حروف اللغة العربية عن *كانت  حروف اللغة العربية قديما
 طريق تنقيطها وتشكيلها  

 هناك صعوبة بالقراءة لكان *

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 أنظم تعل مي: 

 هيم عليه السالم *إبرا
 *التوارة

 *داوود عليه السالم 
 *اإلنجيل
 آن الكريم *القر
 

 أسمو بقيمي:
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم آخر الرسل والقرآن الذي نزل عليه هو آخر الكتب أؤمن بأن -2

 اإللهية
 أؤمن بأن هللا تعالى حِفظا القرآن الكريم من التبديل والتغيير-3
 

 علوماتي: مأختبر 
1- 
 لهداية الناس إلى عبادة هللا تعالى  -أ
 إرشادهم إلى طريق الحق واألخالق الكريمة-ب
2- 

 بترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى لغات كثيرة قاموا 
3- 

 لتسهيل قرائتها  
4- 
 ج القرآن الكريم-1
 أ موسى عليه السالم-2
 ج اإلنجيل-3
 ب واجب  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أتهيأ وأستكشف: 
 مريم بنت عمرآن-1
 خديجة بنت خويلد -2
 فاطمة الزهراء -3
 ا زوجة فرعونآسي-4
 

 أستنير: 
 ماذا فعلت السيدة آسيا زوجة فرعون عندما رأت الطفل الرضيع موسى؟

ا وطلبت من فرعون أَل يقتل   هج:أحبته كثيرا
 

 :خامسالدرس ال
 قصة السيدة آسيا

 الرئيسة:  الفكرة
السيدة آسيا زوجة فرعون ملك مصر 
احتضنت سيدنا موسى عليه السالم 

ا في قصر فرعون ثم آمنت   طفالا صغيرا
بدعوته وصبرت على أذى فرعون  

 وتعذيبه

http://www.fb.com/talakheesjo
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 موسى عليه السالم؟س:أين عاش 
 عاش في قصر فرعون وقامت السيدة آسيا بتربيته ورعايته حتى كبر  ج:
 

 س:ماذا فعلت السيدة آسيا عندما أرسل هللا تعالى موسى عليه السالم رسوَلا لبني إسرائيل؟ 
 لى وصّدقت بدعوة موسى عليه السالم اهلل تعاج:آمن ب

 
 س:ماذا فعل فرعون عندما علم بإيمان زوجته؟ 

 أشد العذاب وأمرها أن ترجع عن إيمانهاباا شديداا وعذبها ج:غضب غض
 

 س:ماذا كان رد آسيا على فرعون؟
ج:صبرت وتحملت األذى وثبتت على إيمانها وطلبت من هللا تعالى أن ينجيها من فرعون وأعماله  

 في الجنة وأعوانه وأن يجعل لها بيتاا 
 

 أتدبّر وأستخرج: 
 أن ينفعهم-1
 أو أن يكون لهم ولد -2
 

 :أتأمل وأُبرهن
 قامت بتربية موسى عليه السالم ورعايته عندما -1
موسى  عندما أقنعت فرعون بعدم قتل موسى عليه السالم وبعدها لما آمنت باهلل تعالى وصدقت دعوة -2

 ها  وتحملت تعذيب فرعون ل عليه السالم
 

 أفكر :
 تعود للطالب ورأيه 

 
 أستزيد: 

د الطعام والشراب لرسول هللا صلى هللا عليه  عندما كانت تعُ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنها 
ا تضع فيه الطَّعام،  وألبيها هللا وسلم  ليقتاتا عليها في سفرهما، وعندما انتهت من إعدادها لم تجد شيئا

- ا بلغ ذلك النَّبيَّ فقامت بشِقّ نطاقها وجعلته نصفين؛ نصف  للطَّعام، ونصف  وضعت فيه الِسّقاء، ولمَّ 
اها بذات النِّطاقين، -عليه الّصالة والّسالم  سمَّ

 

 :  والوطنية اَلجتماعيةأربط مع التربية 
 أين تقع مصر ؟ س:
 أطول األنهار في العالم من ث عدد السكان وفيها نهر النيل وهو في قارة إفريقيا وتُعد األكبر من حيج:
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أنظم تعلمي: 
 قامت بتربيته ورعايته حتى كبُر  :موسى عليه السالم رعايةدورها في 

 بدعوة موسى عليه السالمآمنت باهلل تعالى وصّدقت  :موسى عليه السالمموقفها من دعوة 
:صبرت وتحملت وثبتت على إيمانها وطلبت من هللا تعالى أن يُنجيها من  فرعون موقفها من أذى
 وأعوانه وأن يجعل لها بيتاا في الجنة فرعون وأعماله

 
 أسمو بقيمي:

 يا بالصبر والتحمل أقتدي بالسيدة آس-2
 اللجوء هلل تعالى بالدعاء بكل ما احتاجه-3
 

 أختبر معلوماتي: 
 ما أقنعت زوجها فرعون بعدم قتل الطفل الرضيع  عند-1
 غضب غضباا شديداا وعذبها أشد العذاب وأمرها أن ترجع عن إيمانها-2
 صح -أ-3
 خطأ -ب
 صح -ج
 الصبر والثبات على الحق -4
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ثانيةالوحدة ال
 بادر في عمل الخير أُ 

 :ولالدرس األ
 سورة البلد
 ( 20-11اآليات الكريمة من)

 الرئيسة:  الفكرة
يُبين القرآن الكريم أن اإليمان باهلل 
تعالى مع القيام باألعمال الصالحة 

والتواصي بالصبر ورحمة الناس سبب  
جنة وأن الكفر باهلل تعالى للفوز بال 

 سبب لدخول النار 
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أتهيأ وأستكشف: 
 أوَلد يتسابقون-1
 الفوز بالسباق -2
 للفوز بالجنة -3
 

 

ما ٱۡلعاقاباةا  ا ٱۡلعاقاباةُ 11)(  فاالا ٱۡقتاحا كا ما ىَٰ آ أاۡدرا ما قاباةٍ (12)  وا ٞم فِي ياۡوم  (13)  فاك  را ِذي   أاۡو إِۡطعاَٰ
ۡسغاباة   باةٍ (14)  ما ۡقرا باة  (15)  ياتِيٗما ذاا ما ۡترا نُواْ  (16)  أاۡو ِمۡسِكيٗنا ذاا ما اما ثُمَّ كاانا ِمنا ٱلَِّذينا ءا

ةِ  ما ۡرحا ۡواْ بِٱۡلما اصا تاوا ۡبِر وا ۡواْ بِٱلصَّ اصا تاوا ناةِ (17)  وا ۡيما ُب ٱۡلما ئِكا أاۡصحاَٰ
ٓ ٱلَِّذينا كافاُرواْ  (18)  أُْولاَٰ وا

شۡ اياَٰ   بِ  ُب ٱۡلما ةِ   تِناا هُۡم أاۡصحاَٰ  (19)  ما
ةُ  دا ۡؤصا  20)( عالاۡيِهۡم نااٞر م 

 
 

 يب:المفردات والتراك

ما   هاّل تجاوز:فاالا ٱۡقتاحا
 الطريق الصعب :ٱۡلعاقاباةا 

قاباةٍ   تحرير عبد :  فاك  را
ۡسغاباة    مجاعة شديدة :  ما
 من ات والده وهو صغير:ياتِيٗما

باةٍ  ۡقرا  من األقارب : ذاا ما
باة   ۡترا ا َل يملك شيئاا : ذاا ما  معدما

ناةِ  ۡيما ُب ٱۡلما  أهل الجنة : أاۡصحاَٰ
شۡ  ُب ٱۡلما ةِ   أاۡصحاَٰ  أهل النار: ما

 
ةُ  دا ۡؤصا  مغلقة بإحكام : م 

 
 أستنير:

 الموضوعات الرئيسة لآليات الكريمة: 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 18-11)اآليات 
 أصحاب الميمنة

 ( 20-19اآليتان)
 ةأصحاب المشأم
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 

 
 
 

أعمال الخير التي أكدت اآليات الكريمة أنها طريق للفوز بالجنة والنجاة من النار س:اذكر 
 في اآلخرة؟

يد:كما فعل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه عندما أنفق ماله وأعتق تحرير العب-1ج:
 بن رباح رضي هللا عنه الصحابي بالل 

 المساكينكتقديم الطعام لأليتام و :مساعدة الناس-2
 ه لغير بالصبر ويكون بصبر اإلنسان على مصاعب الحياة ودعوتالتواصي بالصبر :-3
التواصي بالمرحمة:ويكون بدعوة التاس للخير والتعاون معهم لتقديم النفع لآلخرين  -4

 والرأفة بحالهم
 

ا بين عبادتين   ألنها تجمع)السبب(  *الصدقة على األيتام والمحتاجين من األقارب أعظم أجرا
 :الصدقة وصلة الرحم 

 
 أُفكر وأُجيب:

ا َل سلطان عليه-1  أي أن يصبح حرا
 الدفع عنهم مصاريف الجامعات  توزيع الطعام الشراب والمالبس لهم /مساعدتهم ب-2
وهنا يكون من أجل اإلستعراض فقط ومن يريد أن يتبرع ي تتبرع للمحتاج التصوير وه-4
 رفات هم ويجرحهم بهذه التص تعالى َل يجوز أن يحرجيتصدق هللو
 
 

 
 
 

 يكفر بها؟ س:مامصير من ينكر آيات هللا تعالى  و
 النار وَل يستطيعون الخروج منهاج:
 

 أُقارن و أُدون: 
 

 ( 18-11)اآليات 
 أصحاب الميمنة

 ( 20-19اآليتان)
 ةأصحاب المشأم
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 )جزائهم/الفوز بالجنة(  ( ،الصبر مساعدة اآلخرينهم /صفاتمن  ):المؤمنون
جزائهم/النار وَل يستطيعون الخروج :)من صفاتهم /يكفروا بآيات هللا وينكرونها ( )الكافرون
 منها(
 

 أربط مع اللغة العربية: 
 العقبة:الطريق الصعب -1
 العقبة:محافظة في المملكة األردنية الهاشمية -2
 

 أُنظم تعلمي: 
 

 
 

 
 
 

 أسمو بقيمي:
 دًّقد التبرع والتصمشاعر اآلخرين عن مراعاة-2

 مهما واجهتني ظروف ألتزم الصبر -3
 

 أختبر معلوماتي: 
 جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين-1
 العقبة-أ-2
 مسغبة -ب
 مؤصدة -ج

ناةِ  -3 ۡيما ُب ٱۡلما شۡ  (/بالجنة أهل)  أاۡصحاَٰ ُب ٱۡلما ةِ   أاۡصحاَٰ  )أهل النار(   ما

 الفقراء والمحتاجين /تحرير العبيد الصبر /مساعدة-4

 بين عبادتين :الصدقة وصلة الرحم  ألنها تجمع --5
 
 
 
 

 ( 18-11)اآليات 
 أصحاب الميمنة

 ( 20-19اآليتان)
 ةأصحاب المشأم
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أتهيأ وأستكشف:
ا ومات على ذلك  *الصحابي :من اجتمع مع النبي صلى هللا عليه وسلم وكان مسلما

 
 ألن الصديق الصدوق يخاف هللا ويخاف على صديقه من الخطأ ويدله على فعل الخير -1

 أبو بكر الصديق -2
 

 أستنير:
 

 : ثانيالدرس ال
 سيدنا أبو بكر رضي هللا عنه

 الرئيسة:  الفكرة
سيدنا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 
صاحب نبينا محمد صلى هللا عليه  
وسلم وأول من آمن به من الرجال 
وأول خليفة للمسلمين بعد وفاته صلى  
هللا عليه وسلم وكان له دور  كبير  في  

 إلى اإلسالم الدعوة 
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق ولماذا؟ س:بماذا بّشر الرسول صلى 
 بذله من دور عظيم في الدعوة إلى اإلسالم: بشره بالجنة لما ج
 

 اوَلا نسبته ونشأته: 
 

 حافة اسمه:عبد هللا بن أبي قُ 
 قبيلته: قريش 
 كنيته:أبو بكر 
 لقبه:الّصّديق 

 مكان وَلدته:مكة المكرمة ونشأ فيها
 قريش وساداتهاعمله:التجارة حتى أصبح من أغنياء 

 أوَلده:له ستة أوَلد منهم السيدة عائشة رضي هللا عنها )زوجة النبي صلى هللا عليه وسلم(
 

 أتأمل وأستخرج: 
الرسول صلى هللا عليه وسلم زوج ابنته ألبي  -2من نفس القبيلة  - 1هناك أكثر من عالقة 

 بكر 
 

 إسالمه: ثانياا:
 هللا عليه وسلم لإلسالم؟ س:ماذا فعل أبو بكر عندما دعاه النبي صلى 
 ج:استجاب له وكان أول من أسلم من الرجال 

 
 س:بماذا لقبه النبي صلى هللا عليه وسلم ولماذا؟ 

 ج:الّصّديق ألنه كان يبادر في تصديق النبي صلى هللا عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله
 

 أتأمل وأستنير:
 ألنه كان يبادر في تصديق النبي صلى هللا عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله 

 
 ثالثاا: مواقف مشرقة من حياته رضي هللا عنه

 كر بعض مواقف أبو بكر التي كان لها أثر كبير في خدمة الدعوة اإلسالمية؟س:اذ
بعد أن أسلم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بادر إلى دعوة أصحابه وأهل بيته إلى  -1ج:

 فان رضي هللا عنهاإلسالم فأسلم على يديه عدد كبير من الصحابة منهم :عثمان بن ع
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

الفقراء والمحتاجين ويبادر في التبرع بماله لخدمة    كان رضي هللا عنه يتّصّدق على-2
 المسلمين وقد تصدق مرة بكل ماله 

صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم في هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وكان -3
رضي هللا عنه يحميه بنفسه )كان يمشي أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله خوفاا عليه(  

 ر دخل قبله ليتأكد من عدم وجود شيء يؤذي النبي صلى هللا عليه وسلم وعندما وصال للغا
 
 كر وأتدبر:فأُ 
 كان يتصدق على الفقراء والمحتاجين ويبادر في التبرع بماله لخدمة المسلمين-1
 

 رابعاا:خالفته ووفاته 
 س:ماذا حدث بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم؟

خليفة لهم ليتولى أمورهم وكان أول    عنههللاالصديق ج:اختار المسلمون أبا بكر رضي 
 الخلفاء الراشدين  

 ؟وأين ُدفن س:متى توفي رضي هللا عنه
 ( للهجرة وُدفن بجوار النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة 13ج:في السنة )

 
 أستنتج وأُفكر: 

 وق  ألنه كان أحب الناس للنبي صلى هللا عليه وسلم وصديقه الصد-1
   أكثر قوة وصالبةلكان وضع المسلمين -2
 

 أستزيد:
 دون طلب  ب*المدافعة عن الصديق 

 
 أنظم تعلمي: 

 
 حافة اسمه:عبد هللا بن أبي قُ 

 لقبه:الّصّديق 
 مكان وَلدته:مكة المكرمة ونشأ فيها

 مكان وفاته:المدينة النورة
 إسالمه:كان اول من أسلم من الرجال 

 ن أبا بكر الصديق خليفة لهم  بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم اختار المسلموخالفته:
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أسمو بقيمي: 
 وأتخلق بأخالقه  و بكر الصديقأب أحبُ  -2
 الدفاع عن أبو بكر وعن الصحابة -3
 

 أختبر معلوماتي: 
 ألنه كان يبادر في تصديق النبي صلى هللا عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله  -1
 كثرة اإلنفاق هلل تعالى -الصدق /ب-أ-2

 مكة المكرمة -أ-3
 أول الخلفاء الراشدين -ب
4- 
 اعنه ج عائشة رضي هللا-1

 أ التجارة-2
 ب عثمان بن عفان -3

 ب المدينة المنورة -4
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 

 
 
 
 
 
 

 أفهم وأحفظ: 
ا له دون مقابل  الهدية:ما يُقدَّم لشخص إكراما

 
   ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا"عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسو

 
 عاها ويطعمها ويسقيها وكان لديه قطة ير به للقططحُ *لِ 
 

 أستنير:
 ؟ س:إلى ماذا دعانا الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 إلى تقديم الهدايا وتبادلهاج:

 : رابعالدرس ال
 تهادوا تحابّوا

 الرئيسة:  الفكرة
دعا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

المودة والمحبة بين الناس إلى نشر 
 ومن وسائل ذلك تقديم الهدية
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 ة نبوية أوَلا :الهدية وصي
 صلى هللا عليه وسلم للهدية؟   الرسولاذكر أمثلة على قبول س:

 وأهدى إليهما  ج:قبل هدية ملك الروم وملك مصر 
 س:عن ماذا نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 

 ج:عن الرجوع في الهدية 
 

 أستنتج: 
 قبول الهدية

 
 ثانياا:الهدية سبب في نشر المحبة 

 شر المحبة والمودة بين الناس؟ س:وضح الهدية من أسباب ن
ج:ألن تبادل الهدايا يؤدي إلى توثيق العالقات بين الناس وإدخال الفرح والسرور على  

 قلوبهم 
 

 أستنتج وأجب:
 زيارة مريض -1
 التخرج من الجامعة -2

 مولود جديد-3
 

 ثالثاا:آداب الهدية
  ينتظر المقابل عليها من أحد*المسلم يبتغي بتقديم الهدية األجر والثواب من هللا تعالى وَل

 
 س:عدد آداب الهدية؟

 إظهار المودة والمحبة فيها -1ج:
 اختيار الهدية المناسبة والوقت المناسب لتقديمها -2

 عدم تكليف النفس فوق قدرتها عند اختيار الهدية -3
ا-4 ّن بالهدية )السبب( ألنه بذلك يؤذي صاحبه بتذكيره بها دوما  عدم الما
 

 د: أُبين وأُحد
 تصرف خاطئ كان عليه أن يقبلها -1
 
 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

  www.fb.com/talakheesjo                    أ. تانيا شروخ         تالخيص منهاج أردني   26
 

 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أستزيد:
 *توفير الوقت والجهد /والحصول على ما أرغب به بحال لم يتواجد بالسوق 

 
 أربط مع الفنون:

*عملية التغليف الهدية بطريقة فنية جميلة َل تقل قيمة عن الهدية نفسها فإن لجمال الغالف 
ا في ا كبيرا  زيادة البهجة والسرور بها وحسن اختيار ألوانه وأشكاله أثرا

 
 أسمو بقيمي: 

 أقدم الهدايا ألصدقائي دون مناسبات -2

 الهدية بقيمتها المعنوية وليس المادية -3
 

 أختبر معلوماتي: 
1: 
 إظهار المودة والمحبة فيها --أ
 اختيار الهدية المناسبة والوقت المناسب لتقديمها-ب
2: 
 خطأ-أ
 صح -ب
 صح -ج
 صح -د
3: 
 تصرف خاطئ وعليه أن يقبلها ألن الهدية بقيمتها المعنوية وليس المادية -أ
 تصرف صحيح -ب
 تصرف صحيح -ج
 تصرف خاطئ َل يجوز له أن يطلب برد الهدية بعد إهدائها-د
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 : ةلث ثاالوحدة ال
 أُصلّي ِلربي 

 :ولالدرس األ
 مكانة المسجد

 الرئيسة:  الفكرة
  للمسجد أهمية عظيمة وللصالة فيه

فضل  كبير ومن ساهم في بنائه له أجر  
 عظيم عند هللا تعالى
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أتهيأ وأستكشف:
 س:عرف المسجد؟

 لمسلمون فيه الصلواتج:هو بيت هللا تعالى الذي يؤدي ا
 

 *مسجد
 *ألنه بيت هللا ولما فيه من فضل كبير وأجر  عظيم

 
 أستنير:

 ماهو مسجد قباء؟ 
 ج:هو أول مسجد بُني في اإلسالم ثم بُني المسجد النبوي الشريف 

 
 ؟ المسجد ناء عليه وسلم بعد الهجرة بالنبي صلى هللا أول ماقام بهس:على ماذا يدل 
  ودوره ج:على أهميته

 
 المسجد؟  ماهو دورُ س:
 عبادة هللا تعالى  -1ج:
 تعارف المسلمين -2
   ةاألخالق الفاضلاكتساب -3
 تلقي العلم -4
 
 ي مثاَلا وأقترح:طأع
 نة النبويةالسالتجويد و-اَللتزام بالوقت /د-نصلي ونتعلم العلم النافع /ج-الصالة /ب-أ-1
 الدورات الشرعية إعطاء -2
 

 فضل الصالة في المسجد:
 المسجد؟ في  يس:ماذا أعد هللا تعالى لمن يصل

 منزل ومكانة عالية في الجنة ج:
 

 أستخرج وأبحث:
 ه ومكانه في الجنةأعّد هللا له منزل-1
 المسجد األقصى-المسجد النبوي/ج-ب/المسجد الحرام -أ-2
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 فضل بناء المساجد:
 :ماهو أجر بناء المساجد؟ س

ج:هو من أعمال الخير التي تكسب األجر لفاعلها في حياته ويمتد بعد وفاته قال رسول هللا  
 صلى هللا عليه وسلم "من بنى مسجداا بنى هللا له ِمثلاهُ في الجنة" 

 
 أختار وأقترح:

 مسجد النورين-1
ا مكتبة لينتفع بها المصلين وباألمكان وضع ج-2  هاز حاسوب أيضا
 

 والوطنية: اَلجتماعيةأربط مع التربية 
 مكة الكرمة       يقع     المسجد الحرام 
 المدينة المنورة      يقع     المسجد النبوي
 القدس الشريفيقع          المسجد األقصى

 
 أنظم تعلمي: 
 دور المسجد: 

 عبادة هللا تعالى  --1
 تعارف المسلمين -2
   ةاألخالق الفاضلاكتساب -3
 تلقي العلم -4

 المسجد: الصالة فيفضل 
 منزل ومكانة عالية في الجنة 

 فضل بناء المسجد:
هو من أعمال الخير التي تكسب األجر لفاعلها في حياته ويمتد بعد وفاته قال رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم "من بنى مسجداا بنى هللا له ِمثلاهُ في الجنة" 
 

 أسمو بقيمي: 
 أحرص على نظافة المسجد-2
 أحّث أصدقائي على الصالة بالمسجد-3
 

 أختبر معلوماتي: 
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 في اإلسالم ودوره على أهميتهيدل  -1
 مسجد قباء -2
هو من أعمال الخير التي تكسب األجر لفاعلها في حياته ويمتد بعد وفاته قال رسول هللا  -3

 صلى هللا عليه وسلم "من بنى مسجداا بنى هللا له ِمثلاهُ في الجنة" 
4-: 
 صح-أ
 خطأ -ب
 صح -ج
 خطأ-د
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 أستنير:
 الذهاب للمسجد؟ قبل س:اذكر آداب 

 الوضوء قبل الذهاب -1ج:
 أن يكون اللباس نظيف وجميل-2
 ذو رائحة جميلة  يكون أن -3
 المشي بهدوء مع ذكر هللا -4
 

 فيه بلباس ساتر *يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد للصالة 
 

 أحدد وأبين:
 صح -6خطأ/- 5خطأ/-4خطأ/-3صح/- 2صح/-1

 : ثانيالدرس ال
 آداب المسجد 

 الرئيسة:  الفكرة
آداب على المسلم أن يتعلمها للمسجد 

ويلتزم بها عند ذهابه إليه وفي أثناء 
وجوده فيه وعند خروجه منه لينال 

 رضا هللا تعالى واألجر العظيم 
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 س:ماهي آداب الدخول للمسجد؟
تح  نُقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد ونسمي هللا تعالى ثم ندعوه قائلين:))اللهم اف-1ج:

 لي أبواب رحمتك((
 نصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس وبعدها نلتزم الهدوء-2
 المحافظة على نظافة المسجد وأن َل نعبث بأدواته ومرافقه -3
 

 أفكر وأتأمل:
 والدعاء ذكر هللا -صالة تحية المسجد ب-أ
ئه بالمكان مصلي يضع حذاند بوابة المسجد/كل ترك األحذية بطريقة مؤذية ع-2-1

 المخصص لألحذية 
اللعب بالهاتف داخل المسجد وقت الصالة/ترك الهاتف ووضعه على الصامت والصالة مع  -2

 اإلمام 
حمام المسجد/كل مصلي يدخل الحمام عليه التنظيف خلفه ووضع الملصقات التي  اتساخ -3

 تحث  على ذلك
ه نفايات أن يضعها بسلة المهمالت  رمي النفايات في المسجد/على المصلي من يكون مع-4

 أو وضعها بجيبه لعودته الى منزله 
 

 س:اذكر آداب الخروج من المسجد؟ 
نُقّدم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد وندعو هللا تعالى قائلين ))اللهم إني -1ج:

 أسألك من فضلك العظيم(( ويتجنب المزاحمة 
 

 أفكر وأتأمل:
 روج الى أن تنتهي المزاحمة وأخرج بعدها انتظر وَل استعجل بالخ-1
 

 أستزيد:
 س:الفرق التطوعية في المسجد ماوظيفتها؟ 

 وداخله /مساعدة كبار السن في الساحات للمسجد   حركةالج:تنظيم 
 

  أربط مع الفنون:
 س:كيف اهتموا بجمال المساجد؟

ائها فأضافوا لها مايميزها مثل: القباب /  بن  ف اإلسالمية واعتنوا بجمالج:زينوها بالزخار 
 المنابر /المآذن / المحاريب 
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 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 أنظم تعلمي: 
 الوضوء قبل الذهاب -1
 أن يكون اللباس نظيف وجميل-2
 ذو رائحة جميلة  يكون أن -3
 المشي بهدوء مع ذكر هللا -4
تح  نُقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد ونسمي هللا تعالى ثم ندعوه قائلين:))اللهم اف -5

 لي أبواب رحمتك((
نُقّدم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد وندعو هللا تعالى قائلين ))اللهم إني أسألك  --6

 من فضلك العظيم(( ويتجنب المزاحمة 
 

 أسمو بقيمي: 
 المحافظة على نظافة المسجد -2
 ع إرشادات للمصلين عن آداب المسجدوض-3
 

 أختبر معلوماتي: 
 لينال رضا هللا تعالى واألجر العظيم -1
2- 
 عند الخروج من المسجد -أ
 عند الدخول إلى المسجد -ب
3- 
 لمشي للمسجدعدم اإلستعجال با-المزاحمة عند الخروج من المسجد/ب-أ
4- 
 غير صحيح -أ
 غير صحيح -ب
 صحيح -ج
 حيح غير ص-د
 غير صحيح -ه
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 و أستكشف: أتهيأ
 

 *أركان اإلسالم :الشهادتان / الصالة / الزكاة / الصوم / الحج
 الصالة-1
 الصورتين فيهما أشخاص يصلون -أ-2
 قومون بنفس الركن وهو الركوع الصورة الثانية ألنه ي-ب
 

 أستنير:
 ى أدائها جماعة عمال إلى هللا تعالى ويُسن للمسلم المحافظة عل*الصالة من أحب األ

 

 : رابعالدرس ال
 صالة الجماعة 

 الرئيسة:  الفكرة
أوجب هللا تعالى الصالة على عباده  
وجعلها من أحب األعمال إليه ودعا  

أدائها جماعة  ى إلى المحافظة عل
 ألهميتها الكبيرة وفضلها والعظيم 
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 س:عرف صالة الجماعة؟
ج:هي الصالة لتي يؤديها المسلم مع غيره ويقوم فيها المأموم بمتابعة اإلمام في جميع  
أعمال الصالة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبّر  

 روا، وإذا ركع فاركعوا ، واذا سجد فاسجدوا(( كابِّ فا 
 ؟والمأموم س:عرف اإلمام

 لشخص الذي يتبعه المصلون في أعمال الصالة  اإلمام: ج:ا
 تبع اإلمام في جميع أعمال الصالةالشخص الذي يا المأموم:

 س:كيف يصطفوا المصلين؟ 
 ج:الرجال أوَلا ثم الصبيان ثم النساء

 
 أتأمل وأُجيب:

 اثنان-1
 المسجد/المدرسة/الجامعة/الملعب -2

 سباق اإلمام َل يجوز ويجب على المأموم متابعة اإلمام -أ-3
  الرجال ثم الصبيان ثم النساء يجب أوَلا -ب
 

 صالة الجماعة؟ س:أذكر أهمية 
 علم األخالق والعادات الحميدةتُ -1ج:
 همتنشر المحبة بين الناس فتقوي عالقات-2

 ة بين المسلمينتؤكد المساوا-3
 

 أذكر وأستنتج:
 المساواة -اإللتزام بالوقت ج-اإلنضباط ب-أ
 اة المساو-2
 

 س:عدد فضل صالة الجماعة؟
 مضاعفة األجر عند هللا تعالى-ج:أ
 لمالئكة بالرحمة والمغفرة لمن حضر صالة الجماعة دعاء ا-ب
 

 استخرج وأجيب:
 افضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجةصالة الجماعة -1
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 بالجنة األجر الكبير -2
 

 أستزيد:
 تطبيق المصلى 

 
 أربط مع الرياضيات: 

1-*5 
*135 
ا فأن أجر -2  لنحافظ عليها  صالة الجماعة كبير جدا
 

 أنظم تعلمي: 
هي الصالة لتي يؤديها المسلم مع غيره ويقوم فيها المأموم بمتابعة   مفهومها وكيفيتها:

اإلمام في جميع أعمال الصالة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))إنما ُجعل اإلمام ليؤتم  
 روا، وإذا ركع فاركعوا ، واذا سجد فاسجدوا(( كابِّ به، فإذا كبّر فا 

 
 علم األخالق والعادات الحميدة تُ --1أهميتها:

 همتنشر المحبة بين الناس فتقوي عالقات-2

 ة بين المسلمينتؤكد المساوا-3
 

 مضاعفة األجر عند هللا تعالى -أ من فضائلها:
 لمالئكة بالرحمة والمغفرة لمن حضر صالة الجماعة دعاء ا-ب
 

 أسمو بقيمي: 
 صالة الجماعةى أحث  أصدقائي عل-2
 واللهو فأدائها على وقتها مع أصدقائي  بالصالة أهم من اللع-3
 

 أختبر معلوماتي: 
 اإلمام-أ-1
 المأموم -ب
2- 
 يسلم -يسجد /د-يركع /ج- يكبر /ب-أ
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 علم األخالق والعادات الحميدةتُ  -أ-3

 همتنشر المحبة بين الناس فتقوي عالقات-2
 ة بين المسلمينتؤكد المساوا-3

 ميع ماذكر ج-ج-4-1
 27-ب-2

 2-ب-3
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 أتهيأ وأستكشف:
 آدم -1
 صالة الجمعة -2
 

 أستنير:
 من األيام المباركة يجتمع فيه المسلمون آلداء صالة الجمعة  *يوم الجمعة

 *سمى هللا تعالى من القرآن الكريم بسورة الجمعة
 

 س:عرف صالة الجمعة؟ 
قُها ج:هي صالة يؤديها المسلمون في المسجد جماعة في وقت الظهر من يوم الجمعة تسب

 خطبة 
 

 :خامسالدرس ال
 عة صالة الجم

 الرئيسة:  الفكرة
فرض هللا تعالى على المسلمين صالة  

ى جماعة  الجمعة وهي صالة تؤد
 بكيفية خاصة 
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 س:ماهو حكم صالة الجمعة؟ 
ِة ِمن ياْوِم اْلُجُمعاِة فااْسعاْوا إِلاىَٰ   :)ج:واجبة لقول هللا تعالى  نُوا إِذاا نُوِديا ِللصَّالا ا الَِّذينا آما ياا أاي ها

ْير  لَُّكْم إِن ُكنتُْم تاْعلاُمونا  ِلُكْم خا
ذاُروا اْلباْيعا ۚ ذاَٰ ِ وا  (ِذْكِر َّللاَّ

 
 أستنتج: 

 المريض-3المرأة  -2المسافر -1
 

 س:كيف نؤدي صالة الجمعة؟ 
ذن المؤذن لصالة الظهر -1ج:  يُؤا

 خطيب على المنبر ويلقي خطبة الجمعة يصعد ال-2
 يصلي اإلمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة-3
 
 قارن:أُ 

 الجهر والسر في القراءة  عدد الركعات لصالةا

 السر في القراءة  4 صالة الظهر 

 الجهر في القراءة  2 صالة الجمعة 

 
 س:عدد آداب صالة الجمعة؟

 س النظيفة طر ولبس المالباإلغتسال ووضع شيء من الع-ج:أ
ا إلى المسجد -ب  الذهاب مبكرا
 الجلوس حيث يرى ُمتسعاا وعدم ُمزاحمة المصلين-ج
 اإلنصات إلى الخطبة بانتباه وخشوع وعدم اإلنشغال عنها -د
 

 :أستزيد
 حسين الملك مسجد ال*
 

 والوطنية: اَلجتماعيةأربط مع التربية 
 س:ماهو المنبر؟ 

 ج:هو مكان مرتفع في المسجد يقف عليه اإلمام إللقاء خطبة الجمعة 
 

 س:اذكر مثال على المنبر؟ 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

  www.fb.com/talakheesjo                    أ. تانيا شروخ         تالخيص منهاج أردني   40
 

 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

  باسمويُعرف ج:منبر مسجد األقصى وهو من أقدم المنابر وأشهرها في العالم اإلسالمي 
 منبر صالح الدين نسبة إلى القائد الفاتح صالح الدين األيوبي رحمه هللا 

 
 ظم تعلمي: نأ

 حكمها:واجبة 
 ركعتين  2عدد ركعاتها:

 وقتها:وقت صالة الظهر من يوم الجمعة 
 س النظيفة طر ولبس المالباإلغتسال ووضع شيء من الع-أ آدابها: من
ا إلى المسجد -ب  الذهاب مبكرا
 

 أسمو بقيمي: 
ا-2  أحرص على الذهاب مبكرا
 وَل أنسى آداب المسجد -3
 

 ي: أختبر معلومات
قُها  هي صالة يؤديها المسلمون في المسجد جماعة في وقت الظهر من يوم الجمعة تسب -1

 خطبة 
2- 
 الرجل -أ-1

 ركعتان-ج-2
 لبس المالبس النظيفة -ب-3

3- 
 خطأ-أ
 صح -ب
 خطأ-ج
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 : رابعةالوحدة ال
 سمو بأخالقي أُ 

 :ولالدرس األ
 سورة الُضحى

 الرئيسة:  الفكرة
يبين القرآن الكريم أن هللا تعالى أكرم 
سيدنا محمداا صلى هللا عليه وسلم  
بمحبته ورعايته وأنعم عليه بنعم  
عظمة في الدنيا واآلخرة وأوصاه  

يم وحسن معاملة  باإلحسان إلى اليت
 الفقير ودوام ُشكر هللا تعالى على نعمه
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 أتهيأ وأستكشف:
 س:أين نزل جبريل عليه السالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم؟

 ج:في غار حراء
س:ماذا اّدعى المشركون عندما تأخر نزول الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم مرة  

 ؟أخرى
  تعالى هجره وتركه ج:أن هللا

 
 سورة الضحى *
 
 

 

ىَٰ  الض حا ىَٰ  ﴾1﴿ وا اللَّْيِل إِذاا ساجا ا قالاىَٰ  ﴾2﴿ وا ما ب كا وا دَّعاكا را ا وا ْير  لاكا ِمنا  ﴾3﴿ ما ةُ خا لاآْلِخرا وا
ب كا فاتاْرضاىَٰ  ﴾4﴿ اأْلُولاىَٰ  لاساْوفا يُْعِطيكا را ىَٰ  ﴾5﴿ وا ا فاآوا اَلًّ   ﴾6﴿ أالاْم ياِجْدكا ياتِيما داكا ضا جا وا وا
داىَٰ  اْغناىَٰ  ﴾7﴿ فاها داكا عاائِالا فاأ جا وا ا اْلياتِيما فاالا تاْقهارْ  ﴾ 8﴿ وا امَّ ا السَّائِلا فاالا تاْنهارْ  ﴾9﴿ فاأ أامَّ   ﴾10﴿ وا

ثْ  ّدِ بِّكا فاحا ِة را ا بِنِْعما أامَّ  ﴾11﴿ وا
 

 المفردات والتراكيب:
ىَٰ  الض حا  أول النهار :وا
ىَٰ   أقبل بظالمه :ساجا
دَّعاكا   تركك :وا
 هجر :قالاىَٰ 

 الحياة الدنيا: اأْلُولاىَٰ 
ىَٰ   جعل لك من يرعاك:فاآوا
ا:عاائِالا   فقيرا
 المحتاج:السَّائِلا 
 تُغِلظ عليه الكالم :تاْنهارْ 
 

 أستنير:
 ( آية 11*سورة الضحى مكية عدد آياتها )
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 الموضوعات الرئيسة لآليات الكريمة:
 

 
 
 بماذا أقسم هللا تعالى ؟ س:

 ج:بالضحى والليل
 ى ماذا أقسم هللا تعالى؟س:عل

ج:على أنه سبحانه وتعالى لم يترك نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ولم يهجره كما اّدعى 
 المشركون 

 س:ماذا أعّد هللا تعالى للنبي صلى هللا عليه وسلم؟
ا له من الدنيا وما فيها /وأنه سيعطيه في الحياة الدنيا من  ج:أع ا في اآلخرة خيرا ّد له تعيما

 رضيه نعم مايسعده ويُ ال
 

 أبدي رأيي:
ا له من الدنيا وما فيهاأع -1* ا في اآلخرة خيرا  ّد له تعيما
 رضيه نعم مايسعده ويُ وأنه سيعطيه في الحياة الدنيا من ال -2
 

 
 
 

 ( 5-1ات الكريمة) اآلي
محبة هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم

(  8-6اآليات الكريمة) 
رعاية هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم
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 س:بماذا أنعم هللا تعالى على النبي صلى هللا عليه وسلم؟ 
أنعم هللا تعالى على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم بنعم كثيرة في الدنيا ثم أكرمه  ج:

لِقه ورا   من فضله  هقا زا بالنبوة وجعله خير خا
 

 أستذكر و أرتب:
ا ُوِلد سيدنا -1  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتسما
 اعتنت به أمه السيدة آمنة بنت وهب -2
 أرضعته السيدة حليمة السعدية رضي هللا عنها-3
 كاِفلاهُ جد ه عبد المطلب -4
 تولى عمه أبو طالب رعايته  -5

 
 
 
 

 س:بماذا أوصى هللا تعالى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم؟ 
 يتيم واإلحسان إليهالرحمة والعطف على ال-1ج:
 سُن معاملة الفقير حُ -2
 ُشكر هللا تعالى على النعم -3
 

 أستزيد:
 *دار اإلحسان لرعاية وتأهيل األيتام 

 
 أنظم تعلمي: 

 

 ( 11-9اآليات الكريمة) 
وصايا هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم 
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 سمو بقيمي: أ
 نقوم أنا وأصدقائي بزيارة لمركز لأليتام  -2

 تي َل تحصى ال أشكر هللا تعالى على نعمه-3
 

 أختبر معلوماتي: 
1- 
ا قالاىَٰ -أ ما ب كا وا دَّعاكا را ا وا  ﴾3﴿ ما
ىَٰ -ب اللَّْيِل إِذاا ساجا   ﴾2﴿ وا

 ( 5-1ات الكريمة) اآلي
محبة هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم

(  8-6اآليات الكريمة) 
رعاية هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم

 ( 11-9اآليات الكريمة) 
وصايا هللا تعالى لسيدنا  
محمد صلى هللا عليه  

 وسلم 
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ب كا فاتاْرضاىَٰ -ج لاساْوفا يُْعِطيكا را   ﴾5﴿ وا
2- 

أنعم هللا تعالى على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم بنعم كثيرة في الدنيا ثم أكرمه بالنبوة  
لِقه   وجعله خير خا

3- 
 خطأ-أ
 صح -ب
 صح -ج
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 أتهيأ وأستكشف:
1- 
 اَلستهزاء -أ
 التعذيب -ب
 التكذيب -ج
 المقاطعة -د
2- 

   مما أدى إلى الهجرة ازداد وحاصروهمَل بل 
 

 : ثانيالدرس ال
 المسلمون في شعب أبي طالب 

 الرئيسة:  الفكرة
أمضى سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ومن معه سنوات شديدة في  
شعب أبي طالب بعد أن اتفق  

تهم وكتبوا بذلك المشركون على مقاطع
 صحيفة ُعِلقت داخل الكعبة
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 أستنير:
ده َل شريك  س:ماذا حدث بعد أن أعلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعوته لعبادة هللا وح

 له ؟ 
آمن معه فاستعملوا أساليب متنوعة لمقاومة دعوته ومن  لمن ازداد أذى المشركين له وج:

 ذلك: مقاطعتهم/حصارهم 
 

 س:عرف المقاطعة؟ 
 ج:اإلمتناع عن التعامل مع اآلخرين

 ؟ المقاطعة لمن كانتس:
  ومن آمن (بني هاشم وبني عبد المطلبوأقاربه)مقاطعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ج:
 معه 

 س:ماالغاية من المقاطعة؟ 
 ج:أن يسلِّموا للمشركين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقتله  

 صحيفة المقاطعة؟ س:أين علقوا 
 ج:في الكعبة  

 
 لتي اتفقوا عليها؟س:ماهي بنود ا

 يكلموهم وَل يجالسوهم  ج:*أَل
 *أَل يبيعوهم وَل يشتروا منهم 

 *أَل يزوجوهم وَل يتزوجوا منهم 
 

  أفكر وأجيب:
 صلى هللا عليه وسلم وليتوقف عن الدعوة لإلسالملضغط على الرسول ل -1

 أبا لهب-2
 

 س:عرف شعب أبي طالب؟ 
 مكة المكرمة ج:واٍد كان يملكه أبو طالب يقع بالقرب من المسجد الحرام في 

 
 س:متى ذهب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن آمن معه الى شعب أبي طالب؟ 

 ج:لما اشتد تضييق المشكرين على المسلمين 
 

 توقفوا المشركين بعد ذلك؟س:هل 
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ا بعد إقامتهم فيه وششدوا عليهم الحصار ومنعوهم من البيع   ج:َل بل ازداد الوضع سوءا
م وكان يسمع صوت بكاء األطفال من الجوع فاضطروا إلى  والشراء والحصول على الطعا

 أكل أوراق الشجر من شدة الجوع 
 

 أتأمل وأُفسر: 
 المرض  -الجوع / ب-أ-1
 وأن هللا لن يتركهمقوة إيمانهم ل-2
 

 س:متى انتهت المقاطعة؟ 
 بعد ثالث سنوات 

 كيف انتهت المقاطعة؟ س:
قريش بالضيق لما أصاب المسلمين من ُظلم فسعوا إلنهاء المقاطعة شعور بعض زعماء ج:

وفي نفس الوقت أخبر هللا تعالى سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن دودة األرضة قد 
أكلت الصحيفة ولم يبقا منها إَل ما فيه ذكر هللا تعالى فطلب سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه 

الكعبة   علىخبر المشكرين بأمر الصحيفة فأخبرهم فذهبوا وسلم من عمه أبي طالب أن ي
حيث ُعلقت الصحيفة فرأوا صدق ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهكذا انتهت 

 اطعة المق
 

 أتخيل وأستنتج: 
 ايمانهم وقوتهممن زاد *
 

 أربط مع العلوم: 
عرف دودة األرض:نوع من الحشرات تعيش في مجموعات كبيرة وتأكل الخشب الحبوب 

 واألوراق 
 

 أنظم تعلمي: 
 البنود:
 يكلموهم وَل يجالسوهم  :*أَل

 *أَل يبيعوهم وَل يشتروا منهم 
 *أَل يزوجوهم وَل يتزوجوا منهم 

 
 *شعب أبي طالب 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

  www.fb.com/talakheesjo                    أ. تانيا شروخ         تالخيص منهاج أردني   50
 

 [ 2022]  ثانيالفصل ال -رابعال الصف   – [جوابو  سؤال] اإلسالميةتلخيص التربية 

 

 *دودة األرضة
 

 أسمو بقيمي: 
 مهما واجهتني ظروف أن أكون على يقين أن هللا معي-2
 فعلياا وَل أكتفي بالقول خالقهليه وسلم بأاإلقتداء بالرسول صلى هللا ع-3
 

 أختبر معلوماتي: 
1- 
 رروا مقاطعة سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه اجتمع المشركون وق-1

 عليه وسلم ومن معه إلى شعب أبي طالب  انتقل سيدنا رسول هللا صلى هللا-2
هللا عليه وسلم ومن معه في الشعب فعانوا شدة  حاصر المشركون سيدنا رسول هللا صلى -3

 ألم الجوع والمرض 
 كتب المشركون بنود المقاطعة في صحيفة وعلقوها داخل الكعبة -4

 انتهت المقاطعة بأكل دودة األرضة الصحيفة -5
 
2- 
 أقاربه من آمن ولم يؤمن   -أ
 علق المشركون الصحيفة في الكعبة -ب
 
3- 
 خلون الكعبة َل يد-ج-1

 شعب أبي طالب -أ-2
 "باسمك اللهم"-ب-3
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 أتهيأ وأستكشف:
 الطفولة-الشيخوخة ب-أ-2
 

 ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي هللا عنه ق
 وقّر كبيرنا" "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُ 

 
 المفردات والتراكيب:

 يرحُم:يعطف 
 يُوقَّر:يحترم 

 : رابعالدرس ال
 سن المعاملةحُ 

 الرئيسة:  الفكرة
دعا سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه  

طاء الصغار حقهم من وسلم إلى إع
الرفق والرحمة وإعطاء الكبار حقهم 

 من التقدير واإلحترام
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 التعريف براوي الحديث: 

عالقته بسيدنا رسول هللا   إسالمه اسمه
 صلى هللا عليه وسلم 

خدم النبي صلى هللا عليه   أسلم وعمره عشر سنوات  أنس بن مالك رضي هللا عنه 
وسلم عشر سنوات فتعلّم  

منه الكثير حتى كان من أكثر  
ظاا ورواية الصحابة حف
 لألحاديث 

 
 بهم أقتدي: 

 *بتطبيق سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 

 أستنير:
 ؟  ولماذا ذكر الفئات التي خصها اإلسالم بحسن المعاملةس:ا

 ر /وصغار السنج:الكبا
 اية  جتهم للمزيد من الرعلحا
 

 س:اذكر صور الرحمة بالصغار؟ 
 مالعبتهم وممازحتهم -1ج:
 العطف عليهم -2

 توجيههم بلطف -3
 إهداؤهم-4

 توفير حاجاتهم -4
 احترامهم-5
 

 أتدبر وأجيب:
1- 
 احترامهم -أ
 العطف عليهم -ب
 إهداؤهم -ج
2- 

 تنشأتهم على المحبة والرحمة فيما بينهم  
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 تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع الكبار؟ ن س:كيف كا
 ج:يحترم الكبار ويوّسع لهم في مجلسه ويُقّدمهم في الكالم 

 
 س:اذكر صور توقير الكبار؟ 

 التحدث معهم بكالم طيب وصوت منخفض -1ج:

 اإلستماع لهم وقبول نصائحهم -2
 تقديم المساعدة لهم-3

 تقديمهم في جميع األمور-4
 

 أتأمل وأعبر: 
 *تقديم المساعدة لهم-1

 *تقديمهم في جميع األمور
 *التحدث معهم بكالم طيب وصوت منخفض

2- 
 من تقديرهم لنا ومحبتهم  يزيد
3- 

 نعم بحال لم يكن لهم أوَلد يتم رعايتهم فيها 
 

 أستزيد:
 س:هل الرحمة تنحصر في الصغار والكبار؟

ى والمساكين والضعفاء وغيرهم من  ج:َل وانما تشمل األقارب واألصدقاء والمرضى واليتام
 البشر ويشمل الحيوان والنبات أيضاا 

 
 والوطنية: اَلجتماعيةأربط مع التربية 

 س:اذكر مؤسسة في األردن تقوم برعاية كبار السن؟ 
 ج:دور رعاية المسنين

 
 أنظم تعلمي: 

 من صور الرحمة مع الصغار:
 مالعبتهم وممازحتهم -1
 العطف عليهم -2
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 من صور توقير الكبار: 
 التحدث معهم بكالم طيب وصوت منخفض -1
 اإلستماع لهم وقبول نصائحهم -2
 

 أسمو بقيمي: 
 احترم الصغار  -2
 مساعدة كبار السن لو كانوا بحاجة على أصدقائياحُث -3
 

 أختبر معلوماتي: 
 الرحمة -1
خدم النبي صلى هللا عليه وسلم عشر سنوات فتعلّم منه الكثير حتى كان من أكثر   -2

 ظاا ورواية لألحاديث الصحابة حف
 اية  جتهم للمزيد من الرعلحا -3

4- 
 2-أ
 1-ب
 1-ج
 2-د
 1-ه
5- 

ا أقارب وغيرهم حتى الحيوانات والنباتات  ا كبارا  التعامل بالرحمة مع الجميع صغارا
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 أتهيأ وأستكشف:
1- 
 رحيب الت-1

 اإلبتسامة -2
 المصافحة -3

 الهدية-4
 الحب-5

 الحديث معهم بأدب واحترام  -2
 

 س:عرف اإلحترام؟

 :خامسالدرس ال
 اَلحترام

 الرئيسة:  الفكرة
الغحترام من القيم الحميدة التي دعا  
إليها اإلسالم لما لها من آثار طيبة 

 تعود على الفرد والمجتمع
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حوالهم والتقدير عند التعامل مع اآلخرين على اختالف أ اَلهتماملق يدعوا إلى إظهار ج:خُ 
ا وإناثاا أغنياء وفقراء ا ذكورا ا صغارا  كبارا

 
 أتأمل وأُجيب:

 إلى هرقل عظيم الروم-1

ا مسلم أم َل -2  احترام الرسول صلى هللا عليه وسلم للجميع سواءا
 

 َلحترام؟عدد مظاهر اس:
 اإلستئذان -1ج:

 واللين التحدث باللطف-2
 خفض الصوت-3

 اإللتزام بالمواعيد-4
 اإلعتذار عن األخطاء -5
 

 أفكر وأجيب:
 تقبل رأي اآلخرين-1
2- 
 التحدث معهم بأدب وعدم رفع الصوت-أ
بالتصرفات السلبية مثل رمي النفايات أمام منزلهم أو إعالء صوت التلفاز عدم إيذائهم -ب

 وإزعاجهم 
3- 

 *َل أتحدث اثناء الحصة إَل باإلستئذان
 سلة المهمالت *احترم عامل الوطن برمي النفايات ب
 وتقديم المساعدة لهم بدون إحراج *احترام ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
 بسنته اقتدي: 

 إلحترام الرسول صلى هللا عليه وسلم للناس؟ أعِط أمثلة على 
 عليه وسلم يحب زوجاته وبناته ويحترمهن ويحسن معاملتهن كان رسول هللا صلى هللا-1ج:

 فإذا أقبلت ابنته فاطمة رضي هللا عنها قام إليها وأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه -2
 

 ي وأكتشف:أبدي رأي
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 نقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلمتصرف خاطئ ويجب علينا أن -1

 ى أحدهم القيام وإجالسها مكانه  جلوس الشباب وترك المرأة الُمسنة واقفة ويجب عل-2
 

 س:اذكر آثار اإلحترام؟
 الفوز برضا هللا تعالى -ج:أ
 كسبه محبة الناس -ب
 تقوية المجتمع -ج
 

 أتوقع:
 الكره والبغضاء بين الناسانتشار 

 
 أستزيد:

 ل اإلحترام؟س:عدد أشكا
 ج:احترام الوقت / احترام األنظمة والقوانيين واَللتزام بها / احترام البيئة 

 
 ؟س:اذكر كيف يكون اَلحترام والتأدب مع هللا تعالى ورسوله

ج:بالتزام أحكام الدين وَل نتلفظ بأي لفظ فيه إساءة أدب مع هللا تعالى ورسوله صلى هللا 
 عليه وسلم 

 
 افتها  *بالمحافظة على نظ

 
 والوطنية: اَلجتماعيةأربط مع التربية 

 س:عرف المواطن الصالح؟
 يعيش فيه ويؤدي واجباته تجاهه ج:هو الذي يحترم وطنه الذي 

 
 أنظم تعلمي: 
والتقدير عند التعامل مع اآلخرين على اختالف  اَلهتماملق يدعوا إلى إظهار  خُ  مفهومه:

ا وإناثاا أغنياء وفقراء أ ا ذكورا ا صغارا  حوالهم كبارا
 

 من مظاهره: 
 اإلستئذان --1
 واللين التحدث باللطف-2
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 خفض الصوت-3

 اإللتزام بالمواعيد-4
 اإلعتذار عن األخطاء -5
 
 آثاره:  من
 الفوز برضا هللا تعالى -أ 
 كسبه محبة الناس -ب
 تقوية المجتمع -ج
 

 أسمو بقيمي: 
 أحث  أصدقائي على التعامل باإلحترام-2

 سول صلى هللا عليه وسلم أقتدي بالر-3
 

 أختبر معلوماتي: 
حوالهم والتقدير عند التعامل مع اآلخرين على اختالف أ اَلهتماملق يدعوا إلى إظهار خُ  -1

ا وإناثاا أغنياء وفقراء ا ذكورا ا صغارا  كبارا
2- 
 يدل على اإلحترام-أ
 يدل على اإلحترام-ب
 َل يدل على اإلحترام -ج
 َل يدل على اإلحترام-د
3- 
قام إليها وأخذ بيدها عند النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أقبلت ابنته فاطمة رضي هللا عنها  

 وقبّلها وأجلسها في مجلسه
4- 

 واإلحترام يكون للجميع  خطأ 
5- 
 الفوز برضا هللا تعالى -أ
 كسبه محبة الناس -ب
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 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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