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املقّدمة
احلميُد هلل ربِّ العاملين، والصياة والسيام عيىل خاتيم األنبيياء واملرَسيلن، وعيىل آليه وصحبه أمجعين، وبعد،   

فانطاًقيا مين الرؤيية امللكيية السيامية، يسيتمر املركيز الوطنيي لتطويير املناهيج يف أداء رسيالته امُلتعلِّقية بتطويير املناهيج 

الدراسيية؛ ُبْغَييَة حتقييق التعلييم النوعيي امُلتميِّيز. وبنياء عيىل ذليك، فقيد جياء كتياب الرتبيية اإلسيامية للصف السيابع 

األسيايس منسيِجًم ميع فلسيفة الرتبيية والتعلييم، وُخطيِة تطويير التعلييم يف اململكية األردنية اهلاشيمية، وحمقًقيا مضامن 

اإلطيار العيام واإلطيار اخلياص للرتبية اإلسيامية ومعايريهيا وميؤرشات أدائها، التيي تتمّثيل يف إعداد جييل مؤمن باهلل 

تعياىل، ذي شيخصية إجيابية متوازنية، معتزٍّ بانتمئيه الوطني، ملتِزم بالتصور اإلسيامي للكون واإلنسيان واحليياة، متمّثٍل 

األخياَق الكريمية والقييم األصيلية، ُمِليمٍّ بمهيارات القيرن الواحيد والعرشين.

وقيد روِعيي يف تألييف هيذا الكتياب دورُة التعليم الرباعيية املنبثقة مين النظريية البنائية التيي متنح الطلبية الدور   

األكير يف عملّيتيي التعّليم والتعلييم، وتتمثيل مراحلهيا يف: أهتّييأ وأستكشيف، وأسيتنرُي )اليرشح والتفسيري(، وأسيتزيد 

)التوّسيع واإلثيراء(، وأختير معلوميايت، وأقيّوم أدائيي. إضافية إىل إبيراز املنحيى التكاميي بين الرتبية اإلسيامية وباقي 

املباحيث الدراسيية األخرى؛ كاللغية العربية، والرتبيية االجتمعيية، والعلوم، والرياضييات، والفنون، يف أنشيطة الكتاب 

املتعددة. وأمثلتيه  املتنوعية 

يتأليف هيذا اجليزء األول مين الكتياب مين أربيع وحيدات، وضعنيا هليا عناويين مين كتياب اهلل تعياىل، هيي:    

﴿ىفيفىق﴾، ﴿هئجبحبخب﴾، ﴿نثىثيث﴾، ﴿ نثىثيث﴾، ويعيزز هذا املحتوى 

مهيارات البحيث، وعملييات التعليم، مين مثيل: املاحظية، والتصنييف، والرتتييب والتسلسيل، واملقارنية، والتواصل. 

وهيو يتضمين أسيئلة متنوعية تراعيي الفيروق الفرديية، وتنّميي مهيارات التفكري وحيّل املشيكات، فضًا عين توظيف 

املهيارات والقيدرات والقييم بأسيلوب تفاعيي حيرك الطاليب ويسيتمطر أفيكاره، بحيث يصيل إىل املعلومة بنفسيه وعن 

طرييق  اسيتنتاجاته، بتوجييٍه وتقوييٍم وإدارٍة منّظميٍة من معلمه الكرييم؛ حيث إن  للُمعلِّيم أن جيتهد يف توضييح األفكار، 

دة ُمنظَّمية؛ ُبْغَييَة حتقييق األهيداف التفصيلية للمبحيث بم يتياءم وظيروف البيئة  وتطبييق األنشيطة َوفيق خطيوات حُميدَّ

التعليميية التعلُّميية وإمكاناهتيا، واختييار الطرائيق التيي تسياعد عىل رسيم أفضيل املمرسيات وحتديدها لتنفييذ الدروس 

وتقويمها.

نسيأل اهلل تعياىل أن يرزقنيا اإلخياص والقبيول، وأن يعييننا مجيًعا عليى محيل املسيؤولية وأداء األمانية.

ونحين إذ نقيّدم الطبعية األوىل )التجريبيية( مين هيذا الكتياب، نأمل أن تنيال إعجياب أبنائنا الطلبية ومعلميهيم، وجتعل 

تعلييم الرتبيية اإلسيامية وتعّلمهيا أكثير متعة وسيهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نسيتمرَّ يف حتسين هيذا الكتياب وتطويره يف 

ضيوء ما يصلنيا مين ماحظات.

املركز الوطني لتطوير املناهج 



ْرُسالَوحدُة رقم الصفحة الدَّ

الِفْهِرُس

16: سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )5-1( 
212: السنُّة النبويُة الرشيفُة

318: اإليمُن باملائكِة الكراِمِ 
424: الوضوُء: أركاُنُه، وسننُُه

530: التاوُة والتجويُد: )خمارُج احلروِف(

635: نعمُة املاِء 

الوحدُة األوىل:
 ﴿ىفيفىق﴾

141: سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )14-6( 
246: ال تغضْب )حديٌث نبويٌّ رشيٌف(

566: إنسانيُة اإلساِم

353: حمبُة سّيِدنا حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص

672: التاوُة والتجويُد: )خمرُج اخليشومِ(

459: أركاُن الصاِة وسننُها 

776: حقوُق الطفِل يف اإلساِم

الوحدُة الثانيُة: 
﴿هئجبحبخب﴾

289: صاُة االستسقاِء
394: َبيَعتا العقبِة واهلجرُة النبويُة الرشيفُة

4100: التاوُة والتجويُد: )خمرُج الشفتِن(
5107: الصحايبُّ اجلليُل: عيٌّ بُن أيب طالٍب 

6113: املحافظُة عىل املمتلكاِت العامِة

182: سورُة امللِك: اآلياُت الكريمُة )24-15( 

الوحدُة الثالثُة:
﴿نثىثيث﴾

1120: سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )30-25( 
2125: االعتذاُر

5141: رعايُة األشخاِص ذوي اإلعاقِة

3129: التاوُة والتجويُد: )خمرُج اجلوِف(
4135: مقاُم أهِل الكهِف الوحدُة الرابعُة:

﴿نثىثيث﴾



5

الَوحدُة األوىل

قاَل تعاىل: ﴿ىفيفىق﴾
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 سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )5-1( 1

 السنُّة النبويُة الرشيفُة2

اإليامُن باملالئكِة الكراِم 3

الُوضوُء: أركاُنُه، وسننُُه4

التالوُة والتجويُد: )خمارُج احلروِف(5

نعمُة املاِء 6
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 سورُة امُللِك
 اآلياُت الكريمُة)5-1( 

     ِميْن مظاهيِر عَظمِة اهللِ تعاىل َخْلُق السيمواِت واألرِض 
بإتقياٍن وإحيكاٍم، وقدرُتيُه سيبحانُه وتعياىل عيىل إماتيِة 
اإلنسياِن، ثيمَّ إعيادِة إحياِئِه ييوَم القياميِة؛ ليحاسيَبُه عىل 
أعملِيِه يف احليياِة الّدنييا، فيإْن كاَن مؤمنًيا فَليُه اجلنيَة وإْن 

كاَن كافيًرا فَليُه النار.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)1(

ُأعيـُد ترتيَب البطاقياِت امللونِة؛ ألكيّوَن منها عبيارًة تدلُّ عىل 
مظهيٍر ِمْن مظاهيِر عَظمِة اهللِ تعياىل وقدرتِِه:  

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

إضاءٌة
سورُة امُللِك: 

آياهِتا  عدُد  مّكيٌة،  سورٌة 
ثاثوَن آيًة، ِمْن فضائِلها 

ا تشفُع لصاحبِها. أنَّ

سمواٍتبعُضهااهللُ تعاىل

خلَقطبقاٍتفوَق بعٍضسبَع 

أهتيُأ وأستكشُف
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 ٱٱٻٱٻ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ    ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي  حي
 نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ مئ   رئزئ   ّٰ ِّ
  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب
  يقاك  ىقيفىفيثىثنثمث
 َّ مل  يك   ىك  مك  لك

 
 

يف رحاِب اآلياِت القرآنيِة الكريمِة: 

ُهُ  يمّجُد اهللُ تعاىل نفَسُه يف اآلياِت الكريمِة، وأنَّ
يف  واملترّصُف  فيِه،  وما  الكوِن  مالُك  سبحانُه 
يشٍء  كلِّ  عىل  وأّنُه  يشاُء،  بم  كافًة  املخلوقاِت 

قديٌر.

أستنرُيُ

أفهُم وأحفُظ

َه َعِن النّقِص  : َتنَزَّ
والرشيِك.

: ليختَرُكْم.
: نقٍص َأِو اختاٍف.

: شقوٍق وخلٍل.
: ذليًا وعاجًزا.

: متَعٌب.
: بنجوٍم مضيئٍة.

: رمًيا.
: أعَدْدنا.

املفرداُت والرتاكيُب

أتعّلُم

ِمْن أسامِء سوَرِة امُللِك: 
تبياَرَك، وامُلْليُك، واملنيّجييُة، 

واليواقييُة. وامليانعُة، 
َعييْن أيب هريييرَة  أنَّ رسييوَل 
قييياَل: »إنَّ سييييورًة يف 

 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص
القيرآِن ثاثيييوَن آيًة شفَعييْت 
لصاحبِهييا حّتييى ُغِفييَر لييُه: 
ييذي بَِيييِدِه امُلْلييُك«  َتبيياَرَك الَّ

]رواُه ابييُن ماَجييه[.
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َخْلُق املوِت واحلياِة أوًل:

ُه مالُك الّدنيا واآلخرِة، وأنَُّه سبحانُه عىل  ُه َعِن النقِص، وأنَّ ُه املنزَّ يصُف اهللُ تعاىل نفَسُه بأنَّ
﴾. ويبّنُ سبحانُه وتعاىل  كلِّ يشٍء قديٌر، قاَل تعاىل:﴿
القيامِة  الناَس بعَد موهِتِْم يوَم  حُيْيي  اّلذي  ُهَو  ُه  ، وأنَّ بيِدِه عزَّ وجلَّ لعبادِه أنَّ املوَت واحلياَة 
ِمْن  تاَب وأحسَن  ملْن  ُيعجُزُه يشٌء، وغفوٌر  وأنَُّه سبحانَه عزيٌز ال  ْم،  أعمهِلِ ليحاسَبُهْم عىل 

حي﴾. جي ىهيه ىنينجهمه من خن حن عباِدِه، قاَل تعاىل: ﴿جن

أتأّمُل وأعّلُل

ُكْم أكثُر عمًا«؟ ﴾ وَلْ َيُقْل »أيُّ ىه ِلَ قاَل اهللُ تعاىل: ﴿
......................................................................................

َخْلُق السامواِت ثانًيا:

 ﴿
﴾ خلَق اهللُ تعاىل السمواِت السبَع 
الناظُر  بعُضها فوَق بعٍض غايًة يف احلُسِن واإلتقاِن، ال يرى 
إليها اختاًفا وال نقًصا، َوَلْو أعاَد النظَر إليها ميّرًة بعيَد مّرٍة 
َأْو  نقصيًا  فييها  يرى  َأْن  َعْن  عياجًزا  بصيُرُه  إلييِه  فَسريجُعُ 

.﴾ عيًبا، ﴿

ِمْن دلئِل قدرِة اهللِ تعاىل

َخلُق املوِت واحلياِة
 اآليتاِن )2-1(

َخلُق السمواِت
اآليتاِن )4-3(

َخلُق النجوِم
اآليُة )5(
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ُن أفّكُر وُأَدوِّ

أفّكُر يف آياٍت ُأخرى تدلُّ عىل قدرِة اهللِ تعاىل يف الكوِن، وأدّوُنا أدناُه:

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

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

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

...................
َخْلُق اإلنساِن يف 

أحسِن تقويٍم.

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

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

ُهب: مفرُدها الّشهاُب، ويعني النَّيَزَك امللتهَب، َوُهَو جزٌء منفصٌل  الشُّ
َوسبُب  الفضاِء،  يف  تسرُي  التي  املذنَّباِت  َأِو  الُكَوْيِكباِت  أحِد  َعْن 
اشتعالِِه احتكاُكُه باهلواِء عنَد دخولِِه الغاَف اجلويَّ لألرِض. وُتَعدُّ 
. ُهِب يف سمِء األردنِّ منطقُة وادي رمٍّ ِمْن أفضِل األماكِن لرصِد الشُّ

أستزيُد

َخْلُق النجوِم ثالًثا:
يَن اهللُ تعياىل السيمَء  بنجيوٍم عظيميٍة مضيئيٍة، وجعيَل ِمنْهيا ُشيُهًبا حُمرقًة. وقيْد أعدَّ  لقيْد زيَّ

اهللُ تعياىل مُلسيرَتقي السيمِع يف السيمواِت ِميَن الشيياطِن 
هيا ييوَم القياميِة. قياَل تعياىل:  عيذاَب النياِر ُيقاسيوَن َحرَّ

    ﴿ 
.﴾

أمَر اهللُ تعاىل اإلنساَن بالنظِر إىل الّسمواِت وتأّمِل خلِقها. ما احلكمُة ِمْن ذلَك؟ 
........................................................................................

أفّكُر وأستنتُج
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ا ُتنتُج الطاقَة والضوَء  وصَف اهللُ تعاىل النجوَم، بم فيها الشمَس، باملصابيِح املضيئِة؛ ألنَّ
ِمْن تلقاِء نفِسها. عىل عكِس القمِر الذي يعكُس الضوَء اّلذي يسقُط عليِه ِمَن الشمِس؛ لِذا 

نراُه منرًيا.

أنّظُم تعّلمي

ِمْن دلئِل قدرِة اهللِ تعاىل

 أقّدُر عَظمَة اهللِ تعاىل يف َخلِقِه.
.............................................................................
.............................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

َخْلُق املوِت واحلياِة.

اآليتاِن )........(

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

اآليتاِن )4-3(

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

اآليُة )5(

أربُط
العلوِم مَع
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ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح حكمَة اهللِ تعاىل ِمْن خلِق املوِت واحلياِة. 
 أفّسُ سبَب عدِم وجوِد خلٍل يف َخْلِق السمواِت.

أعّدُد ثاًثا ِمْن فوائِد النّجوِم.
َأِصُل بخطٍّ َبْنَ الكلمِت يف العموِد األوِل وما يناسُبها ِمْن معنًى يف العموِد الثاين:

 أكمُل كتابَة اآلياِت الكريمِة غيًبا وفَق الرسِم القرآينِّ يف ما يأيت:

أخترُب معلومايت

ٌه َعِن النقِص تنزُّ
بنجوٍم مضيئٍة

ليختَرُكْم
شقوٍق وخلٍل

نقٍص َأِو اختاٍف

.......................................جمحمخمممىميمجنحن...............................  ﴿خلمل

ىنينجهمه................................خيميىيييٰذٰر.........................

رثزثمث ىئيئربزبمب..................................زتمتنتىتيت مئنئ

نثىثيث........................يفىقيق..........................................مل﴾ 

1

2

3

4

5

أتلو اآلياِت القرآنيَة الكريمَة تاوًة سليمًة.

أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت القرآنيِة الكريمِة.
أوّضُح املعنى اإلمجايلَّ لآلياِت القرآنيِة الكريمِة.

أستنتُج دالئَل قدرِة اهللِ تعاىل يف الكوِن.

أحفُظ اآلياِت القرآنيَة الكريمَة غيًبا.
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ُة الرشيفُة نَُّة النَّبويَّ السُّ

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)2(

 أمَرنيييا اهللُ تعييياىل َأْن نقتيييدَي بِرسيييولِِه ملسو هيلع هللا ىلص يف أميييوِر حياتِنيييا كلِّهيييا، قييياَل تعييياىل:
﴾ ]األحيييزاب:21[، َفُهيييَو ملسو هيلع هللا ىلص قيييدوٌة لنيييا يف ميييا يقوُليييُه َأْو 

 ﴿
يفعُليييُه َأْو يقيييّرُرُه.

نِّة النّبويِة الرّشيفِة: أتأّمُل النّصَّ السابَق، ثمَّ أستكشُف مفهوَم السُّ
........................................................................................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُيُ

ِة الرّشيفِة وأقساُمها نَِّة النَّبويَّ مفهوُم السُّ أوًل:

ينُّة النبوييُة الرشيفيُة: ِهَي ما ورَد َعْن سيّيِدنا رسيوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن قوٍل َأْو فعيٍل َأْو تقريٍر،  السُّ
وُتقسيُم إىل ثاثِة أقسياٍم ِهَي:

ييُة الرشيفييُة ِهييَي املصييدُر الثيياين  يينَُّة النَّبويَّ     السُّ
ِمييْن مصييادِر الترشيييِع اإلسيياميِّ بعييَد القييرآِن 
يينُّة القوليييُة،  الكريييِم، وأقسيياُمها ثاثييٌة: السُّ
يينُّة التقريريييُة. وقييْد مييرَّ  يينُّة الفعليييُة، والسُّ والسُّ
ٍة حّتييى وصَلييْت إَِلْينييا. تدوينُهييا بمراحييَل عييدَّ
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أتدبُر وأحّدُد

كلُّ  إَِلْيها  ينتمي  اّلتي  النّبويِة  الّسنِّة  قسَم  ُد  وأحدِّ اآلتيَة،  الرشيفَة  النبويَة  األحاديَث  ُر  أتدبَّ
حديٍث رشيٍف:

نِّة النّبويِة الرّشيفِةاحلديُث النبويُّ الرشيُف قسُم السُّ

ْكِر ال إلَه إاّل اهللُ«.                               ]رواُه الرتمذّي[.  »أفضُل الذِّ

»َصّلوا كم رأيُتموين أصّي«.                             ]رواُه البخاري[.

أتى باٌل  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خيُرُه بدخوِل وقِت صاِة الفجِر، 
ِمَن  الّصاُة خرٌي  النّوِم،  ِمَن  »الّصاُة خرٌي   : فقاَل باٌل 
سوُل ملسو هيلع هللا ىلص عىل هِذِه الكلمِة يف األذاِن.] رواُه  الرَّ ُه  النّوِم«، فأقرَّ

ابُن ماَجه[.

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

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

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

نُّة التقريريُة نُّة الفعليُة   السُّ السُّ نُّة القوليُة السُّ القسُم

ميا رآُه سّيُدنيا رسيوُل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص َأْو سمَعُه ِمْن أحيٍد ِمْن 
أصحابِِه  فسكَت َعنُْه 

ُه عليِه. َأْو أقرَّ

ما فعييَلُه سّييُدنا رسوُل 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

ميا أخيَر بيِه سّييُدنا 
رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ونطَق 

بِِه.
التعريُف

بَّ  الضَّ »أكَل الصحابُة 
عىل مائدِة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ول 

ُينِكْر عليِهْم ذلَك«.
]رواُه البخاريُّ ومسلٌم[.

كيفيُة أداِء سّيِدنا رسوِل 
. اَة واحلجَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ

قيوُليُه  ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّميا 
األعيمُل بالنّّييياِت«.

] رواُه مسلٌم[.

ِمثاُلُه
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َنيى سيّيُدنا رسيوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبيُه يف بداييِة األمِر َعْن 
كتابيِة السينِة النبوييِة، وأمَرُهيْم بكتابيِة القيرآِن الكرييِم 
فقيْط، قياَل  ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تكُتبيوا عنّيي، َوَميْن كتيَب عنّيي 
غيرَي القيرآِن َفْلَيْمُحيُه...« ] رواه مسيلم[؛ ألنَّيُه أراَد ملسو هيلع هللا ىلص هَلُيْم 
لكنَّيُه  الكرييِم وحفظِيِه،  القيرآِن  فهيِم  إىل  يتوّجهيوا  َأْن 
اسيتثنى ِمْن ذليَك بعَض الصحابيِة ملسو هيلع هللا ىلص وأذَن هَلُيْم بكتابِة 
الّسينِّة النّبوييِة الرّشيفيِة، وكاَن منهيُم الصحيايبُّ عبُد اهللِ 

. بيُن عمٍرو بيِن العياِص
، ودخيوِل عدٍد كبيرٍي ِمَن  وبعيَد وفياِة سيّيِدنا رسيوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص واّتسياِع املجتميِع اإلسياميِّ
ا،  النّياِس يف اإلسياِم، أصبيَح تدوييُن الّسينِّة النّبوييِة ونقُلهيا بطريقيٍة منظَّمٍة أميًرا رضوريًّ
َفَعِهيَد اخلليفيُة عميُر بُن عبيِد العزيِز إىل بعيِض العلمِء بجميِع الّسينِّة النبوييِة وتدوينِها، ُثمَّ 

تتابيَع العليمُء عيىل العنايِة بالّسينِّة النبوييِة الرّشيفيِة إىل َأْن وصَليْت إَِلْينا.

َأِصُف

حاَل املسلِم يف هذِه األياِم َلْو َلْ تصْل إليِه الّسنُّة النبويُة الرشيفُة.
......................................................................................

تدويُن الّسنِّة النّبويِة الرّشيفِة ثالًثا:

ِة الرشيفِة نَِّة النَّبويَّ منزلُة السُّ ثانًيا:

ا:  للّسنِّة النّبويِة الرّشيفِة منزلٌة عظيمٌة يف الرشيعِة اإلساميِة، تتمثُل يف أنَّ
منزلُة الّسنِّة النّبويِة الرشيفِة

 نحتاُج إَِلْيها يف علوِم 
الّديِن كلِّها، مثِل: العقيدِة، 

والفقِه، والتزكيِة.

تضيُف أحكاًما 
َلْ َتِرْد يف القرآِن 

الكريِم.

تبّنُ بعَض ما ورَد 
يف القرآِن الكريِم 

وتؤّكُدُه.

املصدُر الثاين ِمْن 
مصادِر الترشيِع بعَد 

القرآِن الكريِم.

أتعّلُم

: ُهييَو َميْن َلِقييَي  الصحايبُّ
سيَدنا رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا 

بِِه، وماَت عىل اإلساِم.
: ُهييَو َمييْن َلِقييَي  الّتابعيُّ
الّصحايبَّ مؤمنًا وماَت عىل 

اإلساِم.
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الفرُق َبْيَ القرآِن الكريِم واحلديِث النّبويِّ الرّشيِف رابًعا:

هناُك فروٌق َبْنَ القرآِن الكريِم واحلديِث النّبويِّ الرّشيِف، يمكُن تعّرُف بعِضها ِمَن اجلدوِل 
اآليت:

يتكوُن احلديُث النبويُّ الرشيُف ِمَن:
واِة املوصلُة إىل نصِّ احلديِث الرّشيِف.. 1 نَِد: وُيقصُد بِِه سلسلُة الرُّ  السَّ
امَلْتِن: وُيقَصُد بِِه نصُّ حديِث الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ قواًل َأْو فعًا َأْو َتْقريًرا.. 2

 ِمثاهُليم: َعيْن عبيِد الرمحيِن ْبيِن ُجبرٍي، َعيْن عبيِد اهللِ ْبِن عميٍرو ْبيِن العاِص  أنَُّه سيمَع 
، فإنَّيُه َمْن  النّبييَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقيوُل: »إذا سيمْعُتُم امليؤّذَن، فقوليوا مثيَل ميا يقيوُل، ُثمَّ صّليوا عيَّ

صيىّل عيَّ صياًة صيىّل اهللُ عليِه ِبيا عيرًشا«. ]رواُه مسيلٌم[.

أستزيُد

أتعّلُم

: ميا نيزَل بِيِه  احلديـُث الُقـديسُّ
ُدنا جرييُل  إىل  الَوْحيُي سيّي
بييِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمعنياُه  فقييْط، أّميا  النّ
بييِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأَضاَفُه  لفُظُه فِميَن النّ

بييُّ ملسو هيلع هللا ىلص هللِ تعياىل. النَّ
ومثاُليُه َعن أيب ذرٍّ الغفياريِّ َعِن 
ِه  النبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، يف ما يروييِه َعْن ربِّ
ييُه قياَل: »يا عبادي،  عزَّ وجلَّ أنَّ
إيّن حّرْميُت الّظليَم عيىل نفيس، 
ًما، فييا  وجعلُتيُه بينَُكْم حمييرَّ

تظاملوا«. ]رواُه مسلٌم[. 

احلديُث الرشيُف القرآُن الكريُم وجُه املقارنِة

َلْيَس ُمْعِجًزا. ُمْعِجٌز. اإلعجاُز

جتوز روايُتُه 
باملعنى.

ال جتوُز روايُتُه 
باملعنى.

روايُتُه 
باملعنى

ال تصحُّ الصاُة 
بِِه.

تصحُّ الصاُة 
بِِه.

صّحُة
 الصاِة بِِه

جتوُز ترمجُتُه 
َحرفيًّا.

ال جتوُز ترمجُتُه 
َحرفيًّا.

الرتمجُة



16

أحرُص عىل اّتباِع سنِّة سّيِدنا حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أنّظُم تعّلمي

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

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

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

املصدُر 
الّثاين ِمْن مصادِر 

الترشيِع بعَد القرآِن 
الكريِم.

.........

.........

القرآُن 
الكريُم: 

- ُمْعِجيييييٌز.
........... -
........... -

احلديُث الرشيُف:
................. -

- جتوُز ترمجُتُه َحرفيًّا.
............. -

منزلُتها

أقساُمها

 الّسنُّة النّبويُة 
الرّشيفُة

      الفرُق َبْيَ
القرآِن الكريِم

مفهوُمها

 واحلديِث الرشيِف

الّسنُّة 
القوليُة

........ ........
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ِة الرّشيفِة. نَِّة النَّبويَّ أبّيُ مفهوَم السُّ
أعلُِّل َنَْي سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبُه يف بدايِة األمِر َعْن كتابِة غرِي القرآِن الكريِم.

أضُع كلمَة )صحيٌح( إزاَء العبارِة الصحيحِة، وكلمَة )خطٌأ( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة 
يف ما يأيت:

   أ . )              ( بدَأ تدويُن الّسنِّة النّبويِة الرشيفِة يف عهِد النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
 ب. )              ( الّسنُّة النّبويُة الرّشيفُة ِهَي املصدُر الثاين ِمْن مصادِر الترشيِع يف اإلساِم.
  ج . )              ( تعريُف احلديِث النّبويِّ الشيريِف »ما نزَل بِِه الَوحُي علييِه الساُم  إىل 

       النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمعناُه فقْط،  َولفُظُه ِمَن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«.
  د .  )              ( سنيُد احليديِث الرشيِف ُهيَو سلسليُة الُرواِة املوصيلُة إىل نصِّ احلديِث 

       الرشيِف.

أخترُب معلومايت

1

2

3

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح مفهوَم الّسنِّة النّبوّيِة الرّشيفِة.

أذكُر أقساَم الّسنِّة النّبوّيِة الرّشيفِة.

ُ منزلَة الّسنِّة النّبوّيِة الرّشيفِة. أبيِّ
أتتّبُع مراحَل تدويِن الّسنِّة النّبوّيِة الرّشيفِة.

ُز َبْنَ القرآِن الكريِم واحلديِث الُقديسِّ واحلديِث الرّشيِف. أميِّ
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اإليامُن باملالئكِة الكرامِ 
الدرُس رقُم 

)3(

ْيِ الرشعَيِي اآلتَيِي، وُأجيُب َعِن األسئلِة اّلتي تليِهام: أتدّبُر النَّصَّ
﴾ ] التحريم:6[. * قاَل تعاىل َعِن املائكِة: ﴿

* قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخِلَقِت امْليَاِئَكُة ِمْن ُنوٍر«.]رواه مسلم[. 
-ما صفُة املائكِة اّلتي مدَحُهُم اهللُ تعاىل ِبا؟  .....................................
-ِممَّ ُخلَقِت املائكُة؟ ............................................................
-أستنتُج مفهوَم املائكِة ِمْن إجابتي َعِن السؤاَلِن السابَقِن........................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُيُ

مفهوُم املالئكِة أوًل:

املائكيُة: َخْليٌق ِميْن خملوقياِت اهللِ تعياىل، َخَلَقُهيْم ِمْن نيورٍ، َوُهيْم ال يعصيوَن اهللَ تعاىل ما 
أمَرُهيْم، ويفعليوَن ميا يؤَمروَن.

جيُب عىل املسلِم َأْن يؤمَن باملائكِة الكراِم، فاإليمُن بْم ُركٌن ِمْن أركاِن اإليمِن، قاَل َتعاىل:
﴿ يلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميني

ىي﴾ ]البقرة: 285[.

    الفكرُة الرئيسُة

    املائكييُة خملوقيياٌت هَلييا صفيياٌت معّينييٌة، ومهييامُّ كثييريٌة، 
واإليييمُن ِبييْم ُركييٌن ِمييْن أركاِن اإليييمِن.
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ُر وأقاِرُن أفكِّ
نَها َوَبْنَ صفاِت النّاِس، وأسّجُل ما أتوّصُل  ْي ، وُأقارُن َب ُر يف صفاِت املائكِة الكراِم  أفكِّ

إليِه يف اجلدوِل اآليت:

وجُه املقارنِة
ماّدُة َخلِقِهْم

األكُل والرّشُب
طاعُة اهللِ تعاىل

املالئكُة الكراُم
.............................

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

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

النّاُس
..........................................

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

َقْد تقُع منُهُم املعصيُة.

أعامُل املالئكِة ثالًثا:

    للمائكِة الكراِم  أعمٌل كثريُة، ِمنْها:
مق أ. حق مف خف حف عبادُة اهللِ تعاىل، وطاعُتُه، وتنفيُذ أوامِرِه.  قاَل تعياىل: ﴿

جكحكخكلكمك﴾ ]فصلت: 38[. 
االستغفياُر لليمؤمنَن، قاَل تعيياىل: ﴿                ِّ               ّٰرئزئمئ ب.

نئىئيئربزبمبنبىبيبرت ]الشورى: 5[.
ُهْم بأمِر اهللِ تعاىل، قاَل    تعيياىل:    ﴿ٱ ]الطارق: 4[.ج. حفُظ النّاِس ِمّا يرضُّ
﴾ ]ق: 18[.د.  تسجيُل أعمِل العباِد، قاَل     تعيياىل   :     ﴿  

صفاُت املالئكِة ثانًيا:

ُْم: للمائكِة الكراِم  صفاٌت يتميزوُن با َعْن بقيِة املخلوقاِت، ِمنْها أنَّ
ُخِلقوا ِمْن نوٍر.أ.

ال يأكلوَن وال يرشبوَن.ب.
ال يعصوَن اهللَ تعاىل. ج.
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أفّكُر وأستنتُج

ِمْن أعمِل املائكِة الكراِم   حفُظ اإلنساِن وتسجيُل أعملِِه. ما أثُر ذلَك يف ُسلوكي؟ 
........................................................................................

العمُل املكلَُّف بِِه

كبرُي املائكِة، وظيفتُه إنزاُل الرسالِة عىل األنبياِء والّرسِل  بأمِر 
اهللِ عزَّ وجلَّ؛ لذا ُسّمَي رسوَل األنبياِء.

إنزاُل األمطاِر بإذِن اهللِ تعاىل.

النفُخ يف الّصوِر يوَم القيامِة.

خازُن اجلنِّة.

خازُن النّاِر.

اسُم امَلَلِك 

جريُل 
 

ميكائيُل 

إرسافيُل 

ِرضواٌن 

مالٌِك 

ويبّنُ اجلدوُل اآليت أسمَء بعِض املائكِة الكراِم  وأعمهَلُُم اّلتي ورَدْت يف القرآِن الكريِم 
والّسنِّة النّبويِة الرّشيفِة:

أتأّمُل وأستخرُج

   أتأّمُل اآلَيتِن الكريمَتِن يف اجلدوِل اآليت، وأستخرُج ِمنْهم اسَم امَلَلِك  وعمَلُه:
عمُلُهاسُم امَلَلِكاآليُة الكريمُةالرقم

1﴾ قاَل تعاىل: ﴿ 
]النحل: 102[

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

2                          ﴾  قاَل تعاىل: ﴿ 
                                                                                                                       ]الزخرف: 77[

.....................
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أثُر اإليامِن باملالئكِة يف حياِة املسلِم رابًعا:

 لإليمِن باملائكِة الكراِم  أثٌر كبرٌي يف حياِة املسلِم، فحَن يعلُم أنَّ املائكَة تراقُب أعمَلُه 
وتسّجُلها، يكوُن ذلَك سبًبا يف َأْن يقوَم بم أمَرُه اهللُ تعاىل بِِه خرَي قياٍم، ويستْحيي ِمِن ارتكاِب 

الّذنوِب واملعايص.

ُأطبُِّق تعّلمي
    أبّيُ أثَر استشعاري مراقبَة املائكِة الكراِم   يف كلٍّ ِمَن األعمِل اآلتيِة:

أثُر استشعاري مراقبَة املالئكِة الكراِماألعامُل

تقديُم االمتحاِن 

املدريسِّ
......................................

..........

التعامُل َمَع 
زمائي

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

استخداُم 
املرافِق العاّمِة

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

......................................معاملُة والَِديَّ
..........
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. أؤمُن بوجوِد املائكِة الكراِم 
......................................................................
......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

املائكُة ِمْن جنوِد اهللِ تعاىل، ينّفذوَن أوامَرُه، وينرصوَن املؤمنَن بأمِرِه تعاىل، وعدُدُهْم كثرٌي 
﴾]املّدثُر: 31[. ا ال يعلُمُه إالّ اهللُ، قاَل َتعاىَل:﴿   جدًّ

أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعِن املائكِة الكراِم عليِهُم الساُم 
ِمْن خاِل الرمِز.

أستزيُد

املالئكُة الكراُم  

أنّظُم تعّلمي

مفهوُم املالئكِة
..............
..............
..............
..............

ْم صفاهُتُ
. ............1
. ............2

3. ال يأكلوَن وال   
يرشبوَن.

ْم أعامُلُ
1.عبادُة اهللِ تعاىل 

وطاعُتُه، وتنفيُذ
 أوامِرِه.

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

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

أثُر اإليامِن ِبِْم يف 
حياِة املسلِم:

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

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

................
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 . أبّيُ مفهوَم املائكِة الكراِم 
. ُأعّدُد ثاَث صفاٍت للمائكِة الكراِم 

ُأبّيُ أثَر اإليمِن باملائكِة الكراِم  يف ُسلوكي.
أمأُل اجلدوَل اآليِتَ بم يناسُب:

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

عمُلُه اسُم امَلَلِك
.............................. إنزاُل الرسالِة عىل األنبياِء والّرُسِل 

النفُخ يف الّصوِر..............................

خازُن النّاِر..............................

.............................ميكائيُل

.............................ِرضواٌن

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

. ُأبّيُ مفهوَم املائكِة الكراِم 

ُم املوَكلِة  إليِهْم. أربُط َبْنَ أسمِء املائكِة الكراِم  وأعمهِلِ

 . ُد صفاِت املائكِة الكراِم  ُأعدِّ

. ُأبّيُ أثَر اإليمِن باملائكِة الكراِم 
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الوضوُء:
أركاُنُه، وُسنَنُُه

    الُوضيوُء ِميَن الّطهيارِة اّلتيي حيبُّهيا اهللُ تعياىل 
لعبياِدِه، َوُهَو رشٌط لصحِة الصياِة، وَلُه أركاٌن 

ال يصيحُّ إال ِبا وُسينٌَن ُيثياُب فاعُلها.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)4(

، وأجيُب َعِن السؤاِل اّلذي يليِه:                              أقرُأ املوقَف اآليِتَ
سييمَعْت مييروُة املييؤذَن يييؤّذُن لصيياِة املغييرِب، فرشَعييْت 
يف الُوضييوِء، َفنَييَوْت، وغسييَلْت وجَههييا، ومسييَحْت 
برأِسييها، ثييمَّ جتّهييَزْت ألداِء الّصيياِة. فقيياَل هلييا والُدهييا: 
اْنَتظِييري يييا ُبنَّيتييي، عليييِك إعيياَدُة وضوِئييِك؛ فقييْد ترْكييِت 

ُركنَييِن ِمييْن أركانِييِه. 
كناِن اللَّذاِن ترَكْتُهم مروُة؟ ما الرُّ

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

أهتيُأ وأستكشُف

إضاءٌة
الُوضوُء:

ُهييَو اسييتعمُل امليياِء يف 
غسييِل أعضيياٍء معّينييٍة 
َمييَع اسييتحضاِر النّّيييِة. 

أستنرُي

الُوضوُء رشٌط ِمْن رشوِط صّحِة الصاِة، وأعمُلُه قسمِن:

نَُناألركاُن السُّ

أعامُل الوضوِء
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أركاُن الوضوِء أوًل:

ِهَي األعمُل اّلتي ال يصحُّ الُوضوُء إاّل ِبا، َوِهَي سّتُة أركاٍن. 
جنحن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل   ىل  مل  قاَل َتعاىل: ﴿خل 

ينجه ]املائدة: 6[. ىن  من  خن 

وهذِه األركاُن الّسّتُة ِهَي: 

الرتتيبالنّّيُة
غسُل 
الوجِه

غسُل اليَديِن 
َمَع املِرفَقِن

غسُل الَقَدَمِن 
َمَع الكعَبِن

مسُح بعِض 
الرأِس

بَأْن يستحرَض املتوّضُئ بقلبِِه فعَل الُوضوِء، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّم األعمُل النّّيُة
بالنّّياِت«.]رواُه البخاريُّ ومسلم[. 1

بًة.الرتتيُب اإلتياُن بأعمِل الُوضوِء مرتَّ 6

َويكوُن ِمْن منبِت شعِر الرأِس إىل أسفِل الّذقِن طواًل، غسُل الوجِه
َوِمَن األُُذِن إىل األُُذِن عرًضا. 2

 غسُل اليَديِن َمَع
املرفَقِن

ويكوُن ِمْن بدايِة رؤوِس األصابِع إىل امْلِرفَقِن.
واملرفُق: ُهييَو املِفصُل َبْنَ الَعُضِد والّساعِد. 3

 مسُح بعِض
الرأِس

يتحّقُق بمسِح أيِّ جزٍء ِمَن الرأِس.            
4

 غسُل القدَمِن
َمَع الكعَبِن

َويكوُن بتعميِم القدَمِن بالغسِل إىل الكعَبِن وعدِم ترِك يشٍء ِمنُْهم.
والكعباِن: ُها العظمِن البارزاِن عنَد ِمفصِل القدِم.  5
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أفّكُر وأبّيُ

بالتعاوِن َمَع جمموعتي، أبّيُ حكَم الوضوِء يف كلٍّ ِمَن املوقَفِن اآلتَيِن:
حَن توّضَأْت سلمى مسَحْت جزًءا ِمْن رأِسها فقْط.. 1

.....................................................................................
توّضَأ مازٌن وَغَسَل قدَميِه قبَل َغْسِل وجِهِه.. 2

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

ُسنَُن الُوضوِء ثانًيا:

ِهييَي األعييمُل اّلتييي ُيثيياُب فاعُلهييا، وال َيبُطييُل الُوضييوُء برَِتِكهييا، وُتسييتَحبُّ املحافظييُة 
عليهييا. وللُوضييوِء ُسيينٌن كثييريٌة ِمنْهييا: 

التخليُل باملاِء َبْنَ 
أصييابِع الييَديِن 
وأصابِع القدَمِن

غسُل األعضاِء 
ثاًثا يف فرائِض 
الُوضوِء وُسننِِه

التيامُن
ُد والدعاُء  الّتشهُّ
عنَد االنتهاِء ِمَن 

الُوضوِء

ييِن  غسُل الكفَّ
عنييَد البدِء يف 

الُوضوِء

املضمضيييُة، 
واالستنشاُق، 

واالستنثاُر
التسميُة

بَأْن يقوَل املتوّضُئ عنَد البدِء يف الُوضوِء »بسِم اهللِ«.التسميُة 1

ِن عنَد البدِء يف  غسُل الكفَّ
الوضوِء

سَغِن. ْي يدْيِه إىل الرُّ 2 بَأْن يغسَل كفَّ

 التَّْخليُل بِاملاِء بَن أصابِع
اليَدْيِن وأصابِع القدَمِن

بَأْن يوصَل املاَء إىل ما َبْنَ األصابِِع. 3
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 املضمضُة واالستنشاُق
واالستِنثاُر

املضمضيُة: حترييُك  املياَء يف َفِميِه، ثيمَّ إخراُجيُه 
ِمنْيُه. واالستِنشياُق: إدخياُل  املياَء يف أنِفيِه بييِدِه 
بالييِد  األنيِف  ِميَن  املياِء  إخيراُج  الُيمنيى. واالسيتِنثاُر: 

الُييرسى.

4

غسُل األعضاِء ثاًثا يف 
فرائِض الُوضوِء وُسننِِه

َأْن يكّرَر املتوضُئ كلَّ فعٍل ِمْن أفعاِل الُوضوِء ثاَث 
مّراٍت، باستثناِء مسِح الرأِس.

5

تقديُم اليِد الُيمنى عىل اليِد الُيرسى، وكذلَك يف الرِّجَلِن. الّتياُمُن 6

 الّتشّهُد والدعاُء عنَد
 االنتهاِء ِمَن الُوضوِء

َأْن يقوَل املتوضُئ: 
»أشهُد أَْن ال إلَه إاّل اهللُ وحَدُه ال رشيَك َلُه، وأشهُد أَنَّ حمّمًدا 

عبُدُه ورسوُلُه«.                                                               ]رواه مسلم[. 
ريَن«.  » الّلهمَّ اجعْلني ِمَن الّتّوابَن واجعْلني ِمَن املتطهِّ

                                                                            ]رواه الرتمذي[.

7

أستزيُد

واِك الَّذي يساِعُد عىل وقايِة األسناِن  ِمْن ُسنِن الُوضوِء استخداُم السِّ
ا  نموًّ ها  ونموِّ الّلّثِة  عىل  املحافظِة  يف  دوِرِه  إىل  إضافًة  ِس،  الّتسوُّ ِمَن 

سليًم. 
أحتاوُرَ َمَع زمائي/ زميايت يف وسائَل حديثٍة لتنظيِف األسناِن واملحافظِة عليها.

أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت أركاَن الوضوِء وسننَُه ِمْن خاِل الرمِز .
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أركاُن الوضوِء وُسننُُه

أنّظُم تعّلمي

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

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

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

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

التسميُة 
)بسِم اهللِ(

ِن  غسُل الكفَّ
إىل الّرسَغِن

االستنشاُق 
واالستنثاُر

غسُل اليَديِن 
إىل املِرفَقِن

أقتدي برسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف أداِء أعمِل الُوضوِء.
......................................................................
......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

تويص الّلجاُن الّصّحّيُة بَِأْن َيعتنَي اإلنساُن بالنظافِة الشخصيِة ال سّيم عنَد انتشاِر األوبئِة. 
ًضا  ا باألعضاِء األكثِر تعرُّ َوِمْن مظاهِر ِعنايِة اإلساِم بالنظافِة أنَُّه رشَع الُوضوَء وجعَلُه خمتصًّ
للتلوِث، إضافًة إىل أنَّ الُوضوَء يؤّدي إىل الّشعوِر باالسرتخاِء، َوِمْن َثمَّ التخّلِص ِمَن التوتِر 

والغضِب. قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفإِذا غضَب أحُدُكْم فليتوّضْأ«. ]رواه الرتمذي[.

أربُط
العلوِم مَع

غسُل القدَمِن 
إىل الكعَبِن
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أوّضُح مفهوَم كلٍّ ِمْن: أركاِن الُوضوِء، وُسنِن الُوضوِء.
أرّتُب أركاَن الُوضوِء بحسِب البدِء با.

أمأُل اجلدوَل اآليِتَ بم يناسُب:

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

النَّصُّ الرشعيُّ

خم    حم   يلجم  ىل  مل  قيياَل َتعيياىل: ﴿خل 
.                                                     ]املائدة:6[

ىم  مم  

َأ  قاَل عثمُن  : »أال ُأريُكم ُوضوَء رسوِل ملسو هيلع هللا ىلص؟ ثمَّ توضَّ
ثاًثا ثاًثا«.                                                                        ]رواه مسلم[ 

ْل َبْنَ األصابِع«.]رواه أبو داود[ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »أسبِِغ الُوضوَء، وخلِّ

ركٌن / ُسنٌةعمُل الُوضوِء

أبّيُ ُحكَم الُوضوِء وصّحَتُه يف كلٍّ ِمَن احلاالِت اآلتيِة:
أ. توّضَأ أمحُد لصاِة العرِص وغسَل وجهُه مّرًة واحدًة. 

ب. توّضَأْت عائشُة ومتضمَضْت مّرَتِن فقْط.       
ج. توّضَأ يوسُف ِمْن غرِي َأْن ينوَي فعَل الُوضوِء. 

د. توّضَأْت سارُة وغسَلْت رجَلْيها إىل الكعَبِن قبَل أْن متسَح برأِسها.

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح أركاَن الُوضوِء. 

أبّيُ ُسنَن الوضوِء.

أمّيُز َبْنَ أركاِنَ الُوضوِء وُسننِِه.
أطّبُق الوضوَء تطبيًقا صحيًحا مقتدًيا بالنّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص .
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التالوُة والتجويُد
 )خمارُج احلروِف(

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)5(

ألحُظ الصورَة املجاورَة، وأذكُر خمارَج احلروِف العاّمَة:
.............................)1
.............................)2
.............................)3
.............................)4
.............................)5

احلَْلُق

اخليشوُم

الشفتاِن اجلَوُف

الّلساُن

عاّميٍة  خميارَج  مخسيُة  العربييِة  اللغيِة  حليروِف      
ِهيَي: اخليشيوُم، والشيفتاِن، واجلَيوُف، واحلَْليُق، 

والّلسياُن.

أهتيُأ وأستكشُف

أستخدُم مهارايت ألتعّلَم

 -ألفُظ احلروَف اآلتيَة ساكنًة بعَد هزٍة متحركٍة:   
    ) ب ، ع ، ح ، و ، س ، م ، ف ، ن   (  

ا خيرُج ِمنُْه ُيسّمى خَمَرًجا.  - ألحُظ َأنَّ لكلِّ حرٍف ِمْن حروِف اللغِة العربيِة مكاًنا خاصًّ
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أستنرُي

مفهوُم خَمَرِج احلرِف: حَملُّ خروِج احلرِف اّلذي ينقطُع عنَدُه صوُت النّطِق بِِه، فيتمّيُز بِِه َعْن 
غرِيِه. وحلروِف اللغِة العربيِة مخسُة خمارَج عاّمٍة،  يتفّرُع َعْن كلٍّ ِمنْها خَمَرٌج خاصٌّ َأْو أكثُر، 

خترُج ِمنْها حروُف اهلجاِء مجيُعها، َوِهَي: 

كيَف يمكُن حتديُد خمرِج احلرِف؟
لتحديِد خَمَرِج احلرِف ُيلَفُظ احلرُف ساكنًا بعَد هزٍة مفتوحٍة َأْو مكسورٍة َأْو مضمومٍة، فحيُث 

ينقطُع صوُت النُّطِق باحلرِف يكوُن خمرُجُه. مثَل: إِْب، إِْع، َأْخ، َأْو، إِْس، ُأْم، ُأْف، إِْن.

احلَْلُق

اخليشوُم

الُغنُّة
ن، م

ب م ف
 )و( غرُي املّدّيِة

غ، خ 
ع،  ح 
ء ، هي

حروُف املدِّ
 ا ، و،  ي

الشفتاِن
اجلَوُف

ر، ن 
ط، د، ت 
ظ، ذ، ث 

ض، ل
ش، ج

ك، ق )ي غرُي املّدّيِة(

الّلساُن

أتلو اآلياِت الكريمَة اآلتيَة، وأحّدُد املخارَج العاّمَة للحروِف امللونِة يف ما يأيت:
1( قاَل تعاىل: ﴿                             ﴾.

2( قاَل تعاىل: ﴿                                                           ﴾. 
3( قاَل تعاىل: ﴿                                                                                    ﴾. 

أتلو وأحّدُد
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 ٱٱٻٱٻ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ُّٱ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق

 ىن نن من زن رن مم ام يل
 يي نيىي مي زي ري ٰى ين
  مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  مثحج هت مت خت حت جت هب
 خس حس  جس مخ جخ مح  جح  مج
  خض جضحض مص خص حص مس
   َّ جغ مع جع مظ حط مض

 

ألفُظ جيًدا

: امُلحَكييِم اّليذي 
ال يأتيِه الباطُل.

: وجَب العقاُب.
: قييوًدا َتشيدُّ أييدي 

املجرمَن إىل أعناِقِهْم.
: رافعو الّرؤوِس 

بِِذّلٍة.
 : حاجًزا ومانًعا َعِن 

. احلقِّ
: فجعْلنا عىل 

أبصاِرِهْم غطاًء.
: القرآَن الكريَم.

: ما َعِملوا.
: ما تركوُه ِمْن  حض

ٍء. َحَسٍن َأْو يَسِّ
: أثبْتناُه وحفْظناُه.
: لوٍح حمفوٍظ.

سورُة يس )1-12(املفرداُت والرتاكيُب أتلووُأَطبُِّق
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 أتلو وأقّيُم

رِة ِمْن سورِة يس مطبًقا أحكاَم  أختاُر زميًا/زميلًة ألتبادَل َمَعُه تاوَة اآلياِت الكريمِة املقرَّ
التاوِة والتجويِد، وأطلُب إليِه تقييَم تاويت ودّقِة إخراِج احلروِف ِمْن خمارِجها، ورصَد 

 . عدِد األخطاِء، ُثمَّ وضَع عامٍة ِمْن )10( بعَد حذِف نصِف عامٍة َعْن كلِّ 

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

أستزيُد

هنيياَك فييرٌق بييَن احلييروِف امَلّدّيييِة واحلييروِف اللّينييِة يف اللغييِة العربيييِة؛  فاحلييروُف امَلّدّيُة 
حييروٌف ُتسييَبُق بحركييٍة ِمييْن ِجنِسييها، َوِهييَي: األلييُف السيياكنُة املفتييوُح مييا قبَلهييا، 
ِمْثييُل: )َقيياَل(، والييواُو السيياكنُة املضمييوُم مييا قبَلهييا، مثييُل: )يُقييوُل(، والييياُء السيياكنُة 
املكسييوُر مييا قبَلهييا، مثييُل: )ِقيييَل(. وقييْد ورَدْت هييذِه احليياالُت يف كلمَتييِن يف القييرآِن 
الكريييِم: ﴿  ﴾،ٱ﴿  ﴾.أّمييا احلرفيياِن الّلّينيياِن َفُهييم: الييواُو السيياكنُة املفتييوُح 

.﴾ ﴾، والييياُء السيياكنُة املفتييوُح مييا قبَلهييا مثييُل:﴿  مييا قبَلهييا، مثييُل: ﴿ 

أنّظُم تعّلمي

املخارُج العامُة 
للحروِف ِهَي:

......... .2...........1
......... .4........ .3

5. الّلساُن.

خَمَرُج احلرِف يعني:
......................

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

خمارُج 
احُلروِف



34

أحرُص عىل تعّلِم أحكاِم التاوِة والتجويِد وتطبيِقها.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أنِسُب احلروَف اآلتيَة إىل خمارِجها: ) ا ، ب ، ج ، خ ، ث ، ص ، م ، ك ، س ، ر (.
ِة للحروِف: أستخرُج ِمَن اآليِة الكريمِة اآلتيِة أمثلًة عىل املخارِج العامَّ

قاَل تعاىل: ﴿ خل مل  ىل يل جم حم خم مم﴾. 
 أفّرُق َبْنَ الواِو امَلّدّيِة والواِو الّلّينِة يف ما يأيت: ﴿مث﴾ ، ﴿ىب﴾

أخترُب معلومايت

1

2

3

التالوُة البيتّيُة

أطبُق ما تعلَّْمُت:
ــا  ــتمُع لآلييياِت الكريمييِة )1-35( ِمييْن سييورِة )غافييٌر(، ُثييمَّ أتلوه أس
ــتخرُج  تيياوًة سييليمًة، مراعًيييا مييا تعّلْمُتييُه ِمييْن أحييكاِم التجويييِد، وأس

ثاثييَة أمثلييٍة عييىل كلِّ خَمييَرٍج ِمييَن املخييارِج العامييِة للحييروِف. 

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوضُح املقصوَد بمفهوِم خَمَرِج احلرِف. 

أذكُر خمارَج حروِف اللغِة العربيِة العاّمَة. 
أتلو اآلياِت الكريمَة ِمْن )1-12( ِمْن سورِة يس تاوًة سليمًة.

أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة.
أطّبُق ما تعلْمُتُه ِمْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تاويت القرآَن الكريَم.
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نعمُة املاِء 

    امليياُء ِمييْن أعظييِم نَِعييِم اهللِ تعيياىل َعَلْينييا، 
َوَقييْد حثَّنييا اإلسيياُم عييىل املحافظييِة َعَلْيييِه؛ 

ألنَّييُه َعَصييُب احلييياِة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)6(

﴾ ]األنبياُء: 30[. قاَل تعاىل: ﴿ 
أتأّمُل الصورَتِي املجاورَتِي، وأجيُب َعِن األسئلِة اآلتيِة:

1( ماذا ُأشاهُد يف كلِّ صورٍة؟
2( ِلَ يظهُر اجلفاُف يف األرِض يف الصورِة الثانيِة؟

.....................................................  
 3( ما اّلذي جعَل األرَض خمرّضًة كم تبدو يف الصورِة األوىل؟ 

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

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

ٰى    ٌّ  ٍّ       أنعيَم اهللُ تعياىل عيىل اإلنسياِن بنَِعيٍم كثريٍة ال ُتعيدُّ وال حُتىص، قاَل تعياىل:﴿ ٰر
﴾ ]النحل: 18[، وِمْن هِذِه النَِّعِم نعمُة املاِء.  ُّ      َّ 

أمهيُة املاِء يف احلياِة أوًل:

:       تتمّثُل أهيُة املاِء الكبريُة يف احلياِة بمظاهَر كثريٍة ِمنْها َأنَّ
 املاَء أساُس حياِة الكائناِت احلّيِة، ِمْن إنساٍن وحيواٍن ونباٍت؛ فليَس أ.

هلِذِه الكائناِت احلّيِة قدرٌة عىل احلياِة ِمْن دوِن توافِر املاِء هَلا.
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  املاَء وسيلٌة للّطهارِة والنظافِة والوقايِة ِمَن األمراِض. ب.

 الزراعَة والصناعَة تعتمداِن عىل املاِء.ج.

أتدبُر وأستخرُج

أتدبُر اآليَتِن الكريمَتِن يف اجلدوِل اآليت، وأستخرُج ِمنُهم فوائَد املاِء:
الرقم

1

2

اآليُة الكريمُة

﴾   قاَل تعاىل: ﴿ 
                                                                                                   ]النحل:65[

قاَل تعاىل: ﴿ 
 ﴾  

                                                                                                             ]الفرقان:49-48[

فائدُة املاِء

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

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

توجيهاُت اإلسالِم للمحافظِة عىل املاِء ثانًيا:

يشّكُل املاُء الصالُح للرّشِب أقلَّ ِمْن ) 3% ( فقْط ِمَن املاِء املتوافِر عىل سطِح الكرِة األرضيِة؛ 
وّجَهنا  َفقْد  املياِه،  ُشحِّ  ِمْن  البرشيُة  تعانيِه  ملا  ونظًرا  تعاىل،  اهللِ  ِمَن  عظيمُة  نعمٌة  املاَء  وألنَّ 

اإلساُم إىل املحافظِة عىل املاِء بطرائَق ووسائَل متعددٍة، منها:
 عدُم اإلرساِف يف استخداِم املاِء، قياَل تعاىل: ﴿ىميمجنحنمنىنينجه﴾ أ.

]األعراف: 31[.

 حتريُم تلويِث املاِء وإفساِدِه عىل الناِس، مثَل إلقاِء النُّفاياِت وخملَّفاِت املصانِع والرّصِف ب.
الّصّحيِّ يف املياِه، وقْد َنى سيُِّدنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الّتبّوِل يف املاِء.

 احلثُّ عىل حفِر اآلباِر؛ ليستفيَد منها الناُس، فقْد جعَل النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حفَر اآلباِر وشقَّ ج.
األناِر ليرشَب منها الناُس ِمَن الصدقِة اجلاريِة التي يستمرُّ أجُرها بعَد موِت اإلنساِن. 
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ُر ألبدَع ُأفكِّ

   ُأفّكُر يف أسباِب ُشحِّ املياِه يف بلدي، وأقرتُح طريقًة إبداعيًة لتوفرِيها واملحافظِة عليها.
. .....................................................................................

أخطاُر تلّوِث املاِء واإلرساِف فيِه ثالًثا:

  يؤّدي تلّوُث املاِء واإلرساُف يف استخداِمِه إىل فساِد احلياِة 
﴾  عىل األرِض، قاَل تعاىل ﴿ 

                                                                                         ]األعراف: 56[
وِمْن أخطاِر تلّوِث املاِء واإلرساِف يف استخداِمِه: 

 جفاُف األرِض، فا تصبُح صاحلًة للزراعِة.      أ.
 القضاُء عىل الّثروِة النباتيِة واحليوانيِة والبحريِة.     ب.

ُأطبُِّق تعّلمي

تظهييُر يف الّصييوِر اآلتيييِة مارسيياٌت سييلبيٌة عنييَد اسييتعمِل امليياِء، أقــرتُح حلييواًل وبدائييَل 
للتخلييِص ِمييْن هييِذِه املمرسيياِت:        

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

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

...........................................
.............................................
............................................
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أستزيُد

ُل حوايَلْ  تبلغُ ِمساحُة املسطَّحاِت املائيِة عىل الكرِة األرضيِة حوايَلْ )70%(، أّما اليابسُة فتشكِّ
ا. )30 %( فقْط ِمن ِمساحِة الكرِة األرضيِة. َوَمَع ذلَك فاملياُه الصاحلُة لاستهاِك قليلٌة جدًّ

أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعْن نعمِة املاِء ِمْن خاِل الرمِز

أنّظُم تعّلمي

يَتْ هيدروجٍن وذرِة أكسجٍن، وُيرَمُز إىل ُجَزْيِء  ٌب كيميائيٌّ يتكّوُن ِمْن ذرَّ * املاُء مركَّ
.H2O  املاِء كيميائيًّا بالرمِز

* يتبّخُر حوايَلْ ) 90 % ( ِمْن ماِء املطِر بعَد سقوطِِه عىل األرِض.

ُأحافُظ عىل املاِء وال ُأرسُف يف استخداِمِه.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أخطاُر 
تلّوِث املاِء:

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

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

أمهيُة املاِء
 يف احلياِة:

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

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

توجيهاُت 
اإلسالِم للمحافظِة 

عىل املاِء:
. ....... 1       
. ....... 2        
. ...... 3       

نعمُة املاِء

أربُط
العلوِم مع
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ُ أّهّيَة املاِء يف احلياِة.  ُأبيِّ
ُد أمَريِن وّجَهنا إَِلْيِهم اإلساُم للمحافظِة عىل نعمِة املاِء. ُأعدِّ
َأذكُر اثنَِن ِمْن أخطاِر تلّوِث املاِء واإلرساِف يف استخداِمِه.

غرِي  العبارِة  بجانِب   )  ×  ( وإشارَة  الصحيحِة،  العبارِة  بجانِب   )  √  ( إشارَة  أضُع 
الصحيحِة يف ما يأيت:

أ-     )        ( املاُء أساُس حياِة الكائناِت احليِة عىل وجِه األرِض.
ب-  )        ( ُيَعدُّ املاُء وسيلًة للنظافِة والوقايِة ِمَن األمراِض.

ج-   )         ( غسُل الّسّيارِة بخرطوِم املياِه ِمْن طرائِق املحافظِة عىل املاِء.
 د-    )         ( ِمْن مظاهِر ُشكِر العبِد هللِ تعاىل ترشيُدُه استهاَك املاِء.

 هي-  )         ( اللجوُء إىل ريِّ املزروعاِت بالتنقيِط سلوٌك سلبيٌّ عنَد استخداِم املاِء.

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

ُأبّيُ أّهّيَة املاِء يف احلياِة.
ُأوّضُح توجيهاِت اإلساِم للمحافظِة عىل املاِء.

ُأحافُظ عىل املاِء ِمَن اإلرساِف والتلّوِث.
أحثُّ غريي عىل ترشيِد استهاِك املاِء.
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الَوحدُة الثانيُة

قاَل تعاىل: ﴿هئجبحبخب﴾

                                        ]سورُة البقرة:195[

دروُس الَوحدِة الثانيِة

سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )14-6(  1

ل تغضْب )حديٌث نبويٌّ رشيٌف(2

حمّبُة سّيِدنا حممدٍ ملسو هيلع هللا ىلص3

أركاُن الصالِة، وُسننُها 4

إنسانّيُة اإلسالِم5

التالوُة والتجويُد: )خمرُج اخليشوِم(6

حقوُق الّطفِل يف اإلسالِم7
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يوًميا للجيزاِء؛  َأْن جعيَل  تعياىل  اهللِ  ِميْن عيدِل        
تعياىل وجيتنيُب  يّتبيُع أواميَر اهللِ  َميْن  فيدخيُل اجلنّيَة 
صاحيُب  العيايص  الكافيُر  النّياَر  ويدخيُل  نواهييُه، 

تعياىل. اهللِ  ألميِر  املخاليُف  الكبائيِر 

    الفكرُة الرئيسُة

أهتيُأ وأستكشُف

سورُة امُللِك 
اآلياُت الكريمُة )14-6(

الدرُس رقُم 
)1(

 أقرُأ اآليَتِن الكريمَتِن اآلتيَتِن، ُثمَّ أستخرُج ِمنُْهم اسَمِن، أحُدُها ِمْن أسمِء اجلنِّة، 

واآلَخُر ِمْن أسمِء النّاِر:

مض ]الكهف: 107[ خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس   خس  1. قاَل َتعاىل:       حس 

ىقيق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  2.  قياَل َتَعاىل:               
]النساء: 10[    

لك                                                                                                     اك 

- ِمْن أسمِء اجلنِّة:..................................................................       

- ِمْن أسمِء النّاِر:..................................................................
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أستنرُي

 خلَق اهللُ تعاىل اإلنساَن ومنَحُه العقَل، وبّنَ َلُه طريَق اهلدايِة وأمَرُه باّتباِعها، وطريَق الضاِل 
تعاىل:﴿ اهللِ  قوِل  َمَع  منسجًم  البياُن  هذا  فجاَء  فيها،  السرِي  َعِن  وناُه 

  إِِذ اجلزاُء يف اآلخرِة ِمْن جنِس العمِل يف احلياِة الّدنيا. ويبّنُ الشكُل اآليت املوضوعاِت 
اّلتي تناوَلْتها اآلياُت الكريمُة:

 أفهُم وأحفُظ
 

 ٱٱٻٱٻ
 ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل ُّٱ 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
  جل مك لك خك حك جك مق حق
 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل من خن
 َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 

ا.   صوًتا قويًّ
  تغي.

  تتقّطُع.
  شّدِة الغضِب.

  مجاعٌة.
  مائكُة العذاِب.

.   النارِّ
  ُبعًدا ِمَن الّرمحِة.

  خيافوَن.

املفرداُت والرتاكيُب

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

علُم اهللِ تعاىل.     
اآليتاِن )14-13(

ثواُب املؤمنَن.
اآليُة )12(

دوُر العقِل يف اهلدايِة. 
اآليتاِن )11-10(

مصرُي الكافريَن 
وحاهُلُْم يوَم القيامِة.

اآلياُت )9-6(
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ْم يوَم القيامِة مصرُي الكافريَن وحاُلُ أولً:

 تبيدُأ اآليياُت الكريميُة أواًل بوصِف جيزاِء الكافرييَن اجلاحديَن. قاَل تعياىل: ﴿ىل يل 
اهللُ  القياميِة عاقبيٌة وخيميٌة، وأعيدَّ  ييوَم  فللكافرييَن  ام مم رن زنمن ننىن﴾، 

تعياىل هَلُيْم عذاًبا شيديًدا.
ا تتقَطُع ِمْن شّدِة غضبِها يوَم القيامِة، بعَدما      وقْد صّوَر لنا القرآُن الكريُم مشهًدا جلهنَم كأنَّ
ُطرَح فيها مجاعٌة ِمَن الكافريَن، وهنا تسأهُلُْم مائكُة العذاِب مستنكريَن ومؤّنبَن: َأَلْ ُيرسِل 
رسوٌل  جاَءنا  َقْد  بىل،  فيجيبوَن:  فيِه؟  أنُتْم  اّلذي  العذاِب  ِمَن  حيّذروَنُكْم  ُرُسًا  إليُكْم  اهللُ 

تعياىل:﴿ينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجب قاَل  كّذْبناُه.  منذٌر، ولكنَّنا 
مججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمص حج حبخبمبهبجتحتختمتهتمث

جضحضخضمضحطمظ﴾.

أتأمُل وأستنتُج

 . سِل  أستنتُج ِمَن اآلياِت الكريمِة السابقِة وظيفًة ِمْن وظائِف الرُّ
..................................................................................... 

دوُر العقِل يف الدايِة ثانًيا:

لقييْد حييثَّ القييرآُن الكريييُم عييىل اسييتعمِل العقييِل يف االهتييداِء إىل 
، وبييّنَ َأنَّ عاقبييَة تعطيِلييِه احلييرسُة والندامييُة ِمْثَلم حيصييُل َمَع  احلييقِّ

مف  خف حف جف مغ جغ مع جع أهييِل النّيياِر يوَم القيامييِة. قاَل تعيياىل: ﴿
  . ﴾ مكجلحلخل لك خك حك جك مق حق

وا يف  ُييْم قييرصَّ فيقييرُّ الكافييروَن حييَن يذوقييوَن عييذاَب جهنَّييَم أنَّ
حييقِّ أنفِسييِهْم َوَلْ يسييتخدموا مييا رزَقُهييُم اهللُ تعيياىل ِمييْن سييمٍع 

، ولييو اسييتخدموُها  مَلييا كاَنييِت النّيياُر  وعقييٍل يف الوصييوِل إىل اإليييمِن واتبيياِع احلييقِّ
مصرَيُهييْم.

أتعّلُم

ِمْن أسامِء جهنََّم:
- اجلحيُم

- َسَقُر
- اهلاِويُة
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أختيَُّل

أختيَُّل أنَّ اإلنساَن ُخلَق بغرِي عقٍل، أصُف كيَف تكوُن احلياُة عىل األرِض.
.......................................................................................

ثواُب املؤمنَي ثالًثا:

 يف مقابيِل ميا تعرُضيُه اآليياُت الكريمُة ِميْن عقياِب الكافريَن اجلاحدييَن، يأيت ذِْكيُر ثواِب 
بياِع طرييِق  املؤمنيَن اّلذييَن يطيعيوَن اهللَ تعياىل وال يعصوَنيُه، والذييَن أحسينوا عميًا باّت
. قياَل تعياىل: ﴿ملهلجمحمخمممجنحنخن﴾. ففي  اهلداييِة واحليقِّ
اآلييِة ميدٌح ِميَن اهللِ َتعياىل لعبيادِِه املؤمنيَن اّلذييَن ال يعصوَنيُه ال  يف اليرّسِّ وال  يف الَعَليِن؛ 

فبرّشَُهيْم باملغفيرِة والثيواِب الكبريِ، ويقيوُل َتعياىل:  خلملهلجمحمخمممجنحن 

]البقيرة:112[. خنمنهنجهمهٰهجيحيخي 

علُم اهللِ تعاىل رابًعا:

وَنيُه، قياَل تعياىل: ﴿خل مل  اهللُ سيبحانُه وتعياىل يعليُم ميا جيَهيُر بِيِه النياُس وميا ُيرِسّ
﴾،  َوُهيَو سيبحانُه اللطييُف بعبياِدِه، اليذي يعليُم دقاِئَق  حمخم مم ىم يم  ىليل جم 

.﴾ مهَّ جه ين ىن من خن األميوِر وحُيسيُن إىل عبيادِه ويلطُف ِبِْم، قياَل تعياىل: ﴿حن

أتعاوُن وأنقُد

أتعاوُن َمَع زمائي/ زميايت وأحاوُرُهمْ يف نقِد املوقَفِن اآلتَيِن:
، فلييّم تنّبييَه لوجييوِد جهيياِز املراقبييِة تراجييَع َعييِن  1( حيياوَل شييخٌص رسقييَة حمييلٍّ جتيياريٍّ

الرسقييِة.
........................................................................................

2( امتنَع أمحُد َعِن االستجابِة لطلِب زماِئِه بالغشِّ يف االمتحاِن.
........................................................................................



45

أستزيُد

ال يقتيرُص الّسيمُع يف اآليياِت الكريمِة عىل السيمِع املياّديِّ اّلذي يتيمُّ َعْن طرييِق األُذِن، 
َبيْل يشيمُل الفهيَم واإلدراَك والعمَل بم نسيمُع.

ِه. وِمييَن األمثلييِة َعَلْيييِه: الييرّسُّ واجلَهييُر، اجلنّييُة  الطِّبيياُق: ُهييَو اجلمييُع َبييْنَ الييّيِء وضييدِّ
والنّيياُر، املعصيييُة والّطاعييُة.

أنّظُم تعّلمي

ُر ُأفكِّ

ُر يف ثاثِة أعمٍل تقوُدين إىل اجلنِّة: ُأفكِّ
 .................................................................. )1
.................................................................. )2
.................................................................. )3

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

أستشعُر مراقبَة اهللِ تعاىل  يف أقوايل وأفعايل ُكلِّها.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

مصرُي الكافريَن 
وحاهُلُْم يوَم القيامِة 

اآلياُت ) 9-6(

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

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

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

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

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

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

ثواُب املؤمنَن 
اآليُة ) 12(

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة
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أستخرُج ِمَن اآلياِت الكريمِة )6-14( الكلمَة املناسبِة لكلِّ معنًى ِمَن املعاين اآلتيِة:
  أ .  )                  ( تتقطَُّع.

ب.  )                  (   شدُة الغضِب.
 ج.  )                  (  مجاعٌة.

أكمُل الفراَغ يف ما يأيت بم يناسُب:
  أ .  ِمْن أسمِء جهنََّم .................................... .
ب. حاُل الكافريَن يوَم القيامِة .......................... .

أكتُب كلمَة )صحيٌح( إزاَء  العبارِة الصحيحِة، وكلمَة )خطأٌ( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحةِ:
وا يف حقِّ أنفِسِهْم.  ُْم قرصَّ   أ . )              ( ُيدرُك الكافروَن حَن يذوقوَن عذاَب جهنََّم أنَّ

ب. )              ( ِمن األمثلِة عىل الطِّباِق يف اللغِة العربيِة كلَمتا ) الليُل، والنهاُر(.
أكتُب اآلياِت الكريمَة الداّلَة عىل:

  أ . مصرِي الكافريَن يوَم القيامِة.
ب. َدوِر العقِل يف اهلدايِة.

 ج. ثواِب املؤمنَن.
 د . َسعِة علِم اهللِ تعاىل.

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

أتلو غيًبا اآلياِت القرآنيَة الكريمَة )6-14( ِمْن سورِة امُللِك.
أبّيُ َمعايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت الكريمِة املقررِة.

أوّضُح املعنى اإلمجايلَّ لآلياِت القرآنيِة الكريمِة.

أقارُن َبْنَ جزاِء املؤمِن وجزاِء الكافِر يوَم القيامِة.
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"ل َتْغَضْب"  

      للغضيِب آثياٌر سيلبيٌة كثريٌة؛ لذا أرشيَدنا اإلسياُم 
إىل ضبيِط النفِس ومواجهِة الغضيِب؛ ملنِع الّترصفاِت 

اّلتي تؤثُر سيلبيًّا يف الفيرِد واألرسِة واملجتمِع.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)2(

، وُأجيُب َعِن األسئلِة اّلتي تليِه:  أتدّبُر املوقَف اآليِتَ

خاطييَب رجييٌل أمييرَي املؤمنييَن عمييَر بييَن اخلّطيياِب  قائييًا: "إنَّييك ال تقييي بالعدِل، 

"، فغضييَب وامحييرَّ وجُهييُه. قيييَل َلييُه: يييا أمييرَي املؤمنييَن، َأَلْ تسييمْع أنَّ  وال ُتعطييي احلييقَّ

﴾ ]األعييراُف: 199[ وهييذا  اهللَ َتعيياىل يقييوُل: ﴿   

 .] جاهييٌل، فقيياَل: "صدْقييَت، فكأنَّييم كاَن نيياًرا فُأطِفَئييْت". ]رواُه البخيياريُّ

؟  1. ما عامُة الغضِب اّلتي ظهَرْت عىل سّيِدنا عمَر ْبِن اخلّطاِب 
................................................................  

؟ 2. كيَف انطفَأ غضُب سيِدنا عمَر
................................................................  

أهتيُأ وأستكشُف
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أستنرُي

طلُب النصيحِة ِمْن أهِل احلكمِة  أوًل:

كاَن الّصحابييُة      جيلسييوَن عنييَد رسييوِل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص يتعلمييوَن ِمنْييُه أمييوَر دينِِهييْم، وَبْينَييم ُهييَو َمييَع 
أصحابِييِه يوًمييا أتيياُه رجييٌل طالًبييا ِمنْييُه وصّيييًة 
جامعييًة خصيياَل اخلييرِي؛ فأوصيياُه النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بقولِييِه :"ال تغضييْب"، وكّرَرهييا مييّراٍت عييّدًة؛ 
لعلِمييِه َأنَّ الغضييَب ِمييَن الشيييطاِن وَأنَّ َلييُه آثيياًرا 

سيييئًة وعواقييَب غييرَي حممييودٍة. 

، َوِميْن ذليَك نصيَحُتيُه  حيرَص النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص عيىل تقدييِم النصيحيِة للصحابيِة الكيراِم 
ألحِدِهْم بعدِم الغضِب. 

َعْن أيب هريرَة  »أنَّ َرُجًا قياَل للنبيييِّ 
َد ِمراًرا، قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص:أْوِصنِيييي، قاَل:»الَتْغَضْب«َفَردَّ

»ال َتْغَضْب«. ]رواُه البخارّي[.

املفرداُت والرتاكيُب

أتعّلُم
ذكييَر أنييٌس ْبييُن مالييٍك  
أنَّييُه كاَن يمييي َمييَع النّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
فجييذَب أعييرايبٌّ النبيييَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمييْن 
ثوبِييِه حّتييى أّثييَر يف َكتِِفييِه، وقيياَل: 
أعطِنييي ِمييْن ميياِل اهللِ اّلييذي 
عنييَدَك، فضحييَك النبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

وأمييَر َلييُه بعطيياٍء.

أوِصني: انَصْحني.
رّدَد: كّرَر.

مراًرا: مّراٍت عّدٍة.

بويِّ الرّشيِف:   التعريُف براوي احلـديِث النّ
إىل  قدَم   ، الدويسُّ صخٍر  ْبُن  الرمحِن  عبُد  اسُمُه  هريرَة   أبو  اجلليُل  الصحايبُّ 
بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مسلًم عاَم خيَر يف السنِة السابعِة للهجرةِ، َوُهَو ِمْن أكثِر الصحابِة روايًة  النّ
للحديِث الرشيِف. ُتويّفَ سنَة سبٍع ومخسَن للهجرةِ، وُدفَن يف البقيِع باملدينِة املنورةِ.

إضاءٌة
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أتأمُل وأستدلُّ

مفهوُم الغضِب ثانًيا:

أسباُب الغضِب                                                                                                                                  ثالًثا:

ها البيئيُة املحيطُة باإلنسياِن وما َقيْد يواجُهُه  للغضيِب عواميُل كثريٌة وأسيباٌب متعيددٌة، أهُّ
فيهيا، مثيَل: التعرِض لإلسياءِة بسيبِب امليزاِح اخلارِج َعْن حيدوِدِه، َأِو الّسيبِّ والّشيتِم، َأِو 

االسيتهزاِء بِِه والسيخريِة ِمنْيُه، َأِو التعيّرِض لدينِِه ووطنِيِه، وغرِيها.

النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل  ِمنُْه عىل حرِص  ، وأستدلُّ  ْبُن مالٍك  أنٌس  اّلذي رواُه  املوقَف  أتأّمُل 
تقويِم سلوِك السائِل.

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

أرّتُب وأكتشُف: أرّتُب الكلمِت اآلتيَة ألكتشَف معنى الغضِب، وأكتُبُه: 

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

اإلنساُنِباحالُة

طبيعتِِه

يمرُّ

انفعاٍلَعْنخترُجُه

أتدبُر وأستنتُج

أستنتُج سبَب الغضِب يف كلٍّ ِمَن املواقِف اآلتيِة:

سبُب الغضِباملوقُف
..........................تلعثَم باسٌم بالكاِم، فسخَر ِمنُْه زميُلُه.

..........................ناَدْت لينا أخَتها بلقٍب ال حتبُُّه.

..........................اعتدى سامٌر عىل أغراِض صديِقِه بإخفاِئها مازًحا َمَعُه.
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آثاُر الغضِب  رابًعا:

يرتّتُب عىل الوقوِع يف الغضِب آثاٌر سلبيٌة تعوُد عىل الفرِد واملجتميِع، ِمنْها:
 انتشياُر العيداوِة والبغضياِء َبيْنَ أفيراِد املجتميِع بسيبِب ما َقيْد حيدُث ِميَن الشيتِم والّلعِن أ.

حلظيَة الغضيِب وميا بعَدها.
 سوُء احلالِة الصحيِة والنفسيِة للشخِص الغاضِب، مّا يسبُب األمراَض النفسيَة لُه.ب.
 جتنّيُب النياِس التعامَل َمَع الشيخِص رسييِع االنفعاِل والغضيِب، قاَل رسيوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ج.

«. ]رواُه الُبخارُي ومسيلٌم[. 
ِ
رَشَّ النَّياِس منِزليًة ِعنَْد اهللِ َميْن َتَرَكُه- أْو َوَدَعيُه النّاُس- اتِّقاَء ُفْحِشيِه

 يمكيُن َأْن ييؤّدَي الغضيُب بالشيخِص الغاضيِب إىل ارتكاِب اجلرائيِم، كالقتيِل واإليذاِء د.
والتخريِب.

أتدبُر وأستنتُج

أتدّبُر املوقَفِن اآلتَيِن، ُثمَّ أستنتُج األثَر السلبيَّ املرتّتَب عىل كلٍّ منُهم:
األثُر السلبيُّ املرتّتُب َعَلْيِهاملوقُف

ِب. جاٌر يؤذي جاَرُه بالشتائِم والكاِم غرِي املهذَّ

ليىل رسيعُة االنفعاِل ودائمُة الغضِب يف تعامِلها َمَع اآلَخريَن.

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

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

وسائُل مواجهِة الغضِب واحلدِّ ِمنُْه خامًسا:

هناَك وسائُل عدٌة ُتعُن عىل مواجهِة الغضِب، ِمنْها:
االستعاذُة باهللِ تعاىل ِمَن الشيطاِن الرجيِم.

تغيرُي اهليئِة اّلتي يكوُن اإلنساُن َعَلْيها، َفإِذا كاَن واقًفا جيلُس.

ِذكُر اهللِ تعاىل؛ فالّذْكُر طمأنينٌة للقلِب وراحٌة للنفِس وانرشاٌح للصدِر.

السكوُت وترُك الكاِم يف املوضوِع اّلذي يسّبُب الغضَب، قاَل 
رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»إذا َغِضَب أحُدكم فْليسكْت«. ]رواُه أمحد[.
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أتعاوُن  وأستخرُج
أتعـاوُن َميَع زمائيي يف اسيتخراِج وسييلٍة ُأخيرى لعياِج الغضِب ِميْن قيوِل النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الغضيُب ِميَن الشييطاِن، وإِنَّ الشييطاَن ُخِليَق ِميَن النّياِر، وإنَّيم ُتطَفيُأ النياُر باملياِء، فإذا 

غضيَب أحُدُكيْم َفْليتوضيْأ«. ]رواُه أبيو داود[.
.......................................................................................

أستزيُد

ُه يزيُد ِمْن رسعِة رضباِت القلِب َعِن  يمكُن َأْن يؤّثَر الغضُب املستمرُّ يف صحِة القلِب؛ إِْذ إِنَّ
، مّا يسّبُب النّوباِت القلبيَة. املعدِل الطبيعيِّ

أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعْن وسائِل عاِج الغضِب ِمْن 
خاِل الرمِز.

تسييّمى "ال" الييواردُة يف مجلييِة )ال تغضييْب( ال الناهيييَة، َوِهييَي حييرٌف يدخييُل عييىل الفعِل 
املضييارِع، فيجزُمييُه بالّسييكوِن مثَلييم يف اجلملييِة املذكورِة.

الغضُب

أنّظُم تعّلمي

أسباُبُه
.............. -

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

- االستهزاُء 
   باآلَخريَن.

آثاُرُه
- انتشاُر العداوِة 

والبغضاِء َبْنَ النّاِس.
.............. -
..............-

وسائل مواجهتِِه
.............. -

- ِذْكُر اهللِ تعاىل

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

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

مفهوُمُه
..............
..............
..............
..............
..............

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة
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أوّضُح مفهوَم الغضِب.
أعّرُف بالصحايبِّ اجلليِل أيب هريرَة  ِمْن حيُث: )اسُمُه، إساُمُه، روايُتُه احلديَث 

 الرشيَف(.  
أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب اآلتيِة: )أوِصني، رّدَد، مراًرا(

أعّلُل َنَْي النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الغضِب.
ِن الرشعيَِّن اآلتَيِن: أحّدُد وسيلَة عاِج الغضِب اّلتي يدلُّ َعَلْيها كلُّ َنصِّ ِمَن النّصَّ

   أ - قاَل تعاىل: ﴿ ميهيمئهئمب﴾.
ب- قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َغِضَب أحُدُكْم فْليسُكْت«.

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

5

أجتنُّب أسباَب الغضِب.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

نتاجاُت التََّعلُِّم
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

6

ُأقّوُمُ  أدائي

أقرُأ احلديَث النّبويَّ الرّشيَف قراءًة سليمًة.
بويِّ الرشيِف. أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف احلديِث  النّ

أبتعُد َعِن األسباِب املؤّديِة إىل الغضِب.

أوّضُح آثاَر الغضِب السلبيَة يف الفرِد واملجتمِع.

أذُكُر الوسائَل اّلتي حثَّ َعَلْيها اإلساُم ملواجهِة الغضِب.

أحفُظ احلديَث الرشيَف غيًبا.
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حمبُة سّيِدنا حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص

    حمّبييُة سييّيِدنا حمّمييٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِمييْن لييوازِم اإليييمِن، َوِهييَي 
َمْيييٌل قلبيييٌّ إَلْيييِه فَمييْن آمييَن بيييٍء أحبَّييُه، وتظهييُر 

حمبَُّتييُهُ بطاعتِييِه والّسييرِي عييىل نِجييِه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)3(

ألحُظ الشكَل املجاوَر، وأتأّمُل الكلامِت املتقاطعَة، وأجيُب 
عاّم يأيت:

1( أصُل بخطٍّ َبْنَ حروِف كلِّ كلمٍة ِمن الكلمِت اآلتيِة:
     )مَحٌْد - ِذْكٌر - شفاعٌة - صلِّ - آٌل (

 2( أكّوُن ِمَن احلروِف املكتوبِة يف حميِط الشكِل مجلًة مفيدًة
     تعّرُ َعِن الفكرِة الرئيسِة للّدرِس.

أهتيُأ وأستكشُف
ا ة ب ح م ب
ل ص ح ش ا
ن ّل م ف ذ ت
ب د ا ك آ ب
ي ع ر ل ا
ة هي ت ن س ع

أستنرُي

عالماُت حمّبِة نبيِّنا حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص  أوًل:

أعظيِم  ِميْن  َفِهيَي  أّمتِيِه،  عيىل  واجبيٌة  ملسو هيلع هللا ىلص  الّرسيوِل  حمّبيُة 
ُم حمبُتيُه عىل حمّبيِة َمْن  الطاعياِت والُقُربياِت هللِ تعياىل. وُتقيدَّ
سيواُه، قياَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤميُن أحُدُكيْم حّتى أكوَن أحيبَّ إليِه 

.] ِميْن واليِدِه ووليِدِه والنّياِس أمجعيَن«. ]رواُه البخياريُّ
َوِمْن أبرِز عاماِت حمّبتِِه ملسو هيلع هللا ىلص: 

إضاءٌة

آُل البيِت: 
ُهْم أهُل بيِت رسوِل اهللِ 

ملسو هيلع هللا ىلصوأزواُجُه وذّريُتُه. 
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أتأمُل وأربُط

أتأّمــُل النصييوَص الرشعيييَة اآلتيييَة، وأختــاُر ِمييَن الشييكِل السييابِق عامييَة حمّبييِة النّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
الدالييَة عييىل كلٍّ ِمنْهييا:

حمبُة آِل بيتِِه 
وأصحابِِه

تعظيُمُه 
وتوقرُيُه

اإلكثاُر ِمَن 
الّصاِة 

َعَلْيِه

االقتداُء 
بِِه والعمُل 

بأخاِقِه

طاعُتُه 
واالمتثاُل 

ألمِرِه  

نرصُتُه 
والّدفاُع 

َعنُْه

عالماُت حمّبِة نبيِّنا
 حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص

عالماُت حمّبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الدليُل الرشعيُّ الرقُم

..................    ﴾ حك  جك   مق  حق  مف  خف  حف  جف  ٱ  قاَل تعاىل: ﴿ 
 ]األحزاب:21[

1

.................. زئمئنئىئ  رئ قاَل تعاىل: ﴿  ِّ  ّٰ
نبىبيب﴾       زبمب يئرب

                      ]األحزاب:56[

2

.................. قاَل تعاىل: ﴿خلملىليلجمٱحم﴾         ]النساء:80[                3

.................. قاَل الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »أذّكُرُكُم اهللَ يف أهِل بيتي«.   ]رواُه مسلٌم[ 4
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..............................
أقرتُح سبَبِن آَخَريِن 

يعيناِن عىل حمبِة 
النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

أتعاوُن وأقرتُح

سيوُم املسيئُة، أتعاوُن وجمموعتي   يتعّرُض سيّيُدنا حمّمٌد ملسو هيلع هللا ىلص حلماِت تشيويٍه وإيذاٍء، منها الرُّ
وأقرتُح ثاَث وسيائَل للّدفاِع َعنُْه ملسو هيلع هللا ىلص وُنرصتِِه:

 ..................................................... -1
 ..................................................... -2
 .....................................................-3

ثمراُت حمّبِة النّبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص   ثالًثا:

ملحبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثمراٌت جينيها املسلُم يف الّدنيا واآلخرِة يبّنُ بعَضها الشكُل اآليت: 

األسباُب امُلعينُة عىل حمبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثانًيا:

 إِنَّ حمّبَة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، تابعٌة ملحبَِّة اهللِ عزَّ وجلَّ وعمٌل قلبيٌّ وسلوكيٌّ يقّويِه ويعُن َعَلْيِه:
 مطالعُة سريتِِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألَنَّ يف معرفِة سريتِِه  ملسو هيلع هللا ىلص معرفَة َعَظمتِِه وُحْسِن ُخُلِقه ورمحتِِه.أ.

 الدعاُء بَأْن يرزَقنا اهللُ تعاىل ُحبَّ نبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص.ب.
 إدراُك األجِر العظيِم ملَِْن حيبُُّه ملسو هيلع هللا ىلص، وَأنَّ تلَك املحّبَة تؤّدي إىل مرافقتِِه ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنِّة، فَقْد ج.

ُروَي َعْن َأنٍس َأنَّ َأعرابيًّا قاَل لرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َمتى الّساَعُة؟ قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
َأْعَدْدَت هَلا«؟ قاَل: ُحبَّ اهللِ ورسولِِه، قاَل: »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«. ] رواُه البخاريُّ ومسلٌم[.  
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أتأمُل وأبني موقًفا

أتأمُل قوَل اهللِ تعاىل: ﴿ ٱىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنث﴾ ]آل عمران:32[، 
وأردُّ عىل َمْن يدعو إىل ترِك األخِذ بسنِّة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص .

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

أستزيُد

ِمْن أبرِز املواقِع للتعريِف بالّسريِة العطرِة لَسيِِّدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "بوابُة الّسريِة النّبويِة"، 
، وغرُيُه ِمَن املواقِع اإللكرتونيِة  َوُهَو موقٌع أنشأْتُه مؤسسُة آِل البيِت امللكيُة للفكِر اإلساميِّ
اّلتي ختاطُب شعوَب العاَلِ بمختلِف اللغاِت، وتعرُض السريَة  النبويَة مفصلًة يف نطاَقيها 

، معتمدًة عىل أّمهاِت الكتِب واملصادِر الرشعيِة املوثوقِة. الزماينِّ واملكاينِّ
 أرجُع إىل موقِع "بوابُة الّسريِة النّبويِة"، وأذكُر أسمَء زوجاِت النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

من خاِل الرمِز.

 ِمَن القصائِد اجلميلِة اّلتي قيَلْت يف مدِح سّيِدنا حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص قصيدُة " ُولَِد اهلدى" ألمحد 
شوقي اّلتي مطلُعها:

يٌم َوَثناُء مياِن َتيَبيسُّ                            ُولِيَد اليُهيدى َفيالكاِئناُت ِضياُء          َوَفيُم اليزَّ

نيُل رضا اهللِ 
تعاىل.

نيُل حمّبتِِه 
وشفاعتِِه ملسو هيلع هللا ىلص.

الّترّشُف بمَرافقتِِه
ملسو هيلع هللا ىلص يوَم القيامِة.

ثمراُت حمّبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة
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أحرُص عىل حمبِة نبّيي حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أعتزُّ بانتمِء قياديت يف 
األردنِّ إىِل آِل بيِت 

النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

أنّظُم تعّلمي

حمبُة سّيِدنا 
حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص

حكُم حمّبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:
...............-

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

األسباُب املعينُة عىل
 حمبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

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

- مطالعُة سريتِِه ملسو هيلع هللا ىلص.              

ِمْن ثمراِت حمبِة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص:
-الترّشُف بمرافقتِه ملسو هيلع هللا ىلص 

يوَم القيامِة.
..................-
..................-

ِمْن عالماِت حمبِة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص:
 -تعظيُمُه وتوقرُيُه ملسو هيلع هللا ىلص
..................... 
..................... 
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أذكُر ثاثًة ِمَن األسباِب امُلعينِة عىل حمبّتي لسّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.
أبُي مفهوَم آِل بيِت النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

أتدّبُر اآليُة الكريمُة ثمَّ أجيُب:
قياَل تعياىل: ﴿     

﴾  ]آل عمران:31[ 

-  بَِم ربَطِت اآليُة الكريمُة حمبَة اهللِ تعاىل؟ 
ُه اهللُ تعاىل ملَِْن حيرُص عىل اّتباِع النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟  - ما اجلزاُء اّلذي أعدَّ

أتدّبُر اآليةَ الكريمَة ثمَّ أجيُب: قال تعاىل:﴿جنحنخنمنىنينجهمهىه﴾ ]الشورى: 23[
- ماذا يطلُب رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصِمَن املسلمَن؟

أضُع إشارَة ) √( إزاَء العبارِة الصحيحِة، وإشارَة )×( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة:
  أ .  )          ( ِمْن مظاهِر حمّبتي للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  دراسُة سريتِِه.                                     

ب.  )          ( ِمْن عاماِت حمبتي لرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كثرُة الصاِة َعَلْيِه.                   
 ج.  )          ( ليَس هناَك عاقٌة َبْنَ حمبِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وطاعتِِه.                                  

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

5

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح كيفيَة حمّبِة رسوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص.

أبّيُ عاماِت حمّبِة املسلِم لرسوِل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص.                                 

أذكُر األسباَب امُلعينَة عىل حمّبِة املسلِم لرسوِل اهللِ   ملسو هيلع هللا ىلص. 
أقتدي َبْدِي سّيِدنا رسوِل اهللِ   ملسو هيلع هللا ىلص يف شؤوِن حيايت مَجيِعها.

أحرُص عىل حمّبِة سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، والدفاِع َعنُْه.
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أركاُن الصالةِ، وُسننُها

    الصياُة عبادٌة عظيمٌة تشيتمُل عىل أركاٍن ال 
تصيحُّ الصاُة إاّل ِبا، وُسينٍن ُيثاُب فاعُلها.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)4(

، وأجيُب عاّم يليِه: أقرُأ املوقَف اآليِتَ
دعيا معّليُم الرتبيِة اإلسياميِة طلبَتيُه إىل أداِء صياِة الظُّهِر يف 
 َ مصيىّل املدرسيِة، فدخيَل ليؤيٌّ ورشَع يف الصاِة، حييُث كرَّ
تكبيريَة اإلحيراِم ِميْن دوِن َأْن يرفَع يَدييِه. ويف الركعيِة الثالثِة 

أنيى لؤيٌّ قيراءَة سيورِة الفاحتِة وسيجَد مبيارشًة َوَلْ يركْع.
كاَن املعّليُم يراقيُب أداَء ليؤيٍّ للصياِة، وبعيَد َأْن فيرَغ ِمنْهيا 
: وهْل  ربَّيَت املعليُم عىل كتِفِه وأخيَرُه بِم شياهَد. فقاَل ليؤيٌّ

يؤّثيُر ذليَك يف صايت يا أسيتاُذ؟
ردَّ املعليُم: رفيُع اليَدييِن عنَد تكبريِة اإلحراِم ُسينٌّة ُيثياُب فاعُلها وال يؤّثيُر ترُكها يف الصاِة، 

أّميا الركيوُع َفُهَو ُركيٌن ِمْن أركاِن الصياِة، ال تصحُّ الصاُة ِميْن دونِِه.
- أذكُر أعمَل الصاِة اّلتي ورَدْت يف املوقِف...............................................
- ماذا نسّمي األفعاَل اّلتي تتكوُن منها الّصاُة؟..........................................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

كيُن الثياين ِميْن أركانِيِه بعيَد الشيهادَتِن؛ ليذا  للصياِة أهييٌة كبيريٌة يف اإلسياِم، َفِهيَي الرُّ
حييرُص املسيلُم عيىل أداِئهيا بأركاِنيا وُسيننِها.

إضاءٌة
   مفهوُم الصالِة:

عبادٌة هللِ تعاىل هلَا رشوٌط 
معّينٌة، وتشتمُل عىل أقواٍل 
وأفعاٍل معّينٍة تبدُأ بالتكبرِي 

وتنتهي بالتسليِم.
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أركاُن الصالِة   أوًل:

ِهَي األفعاُل واألقواُل اّلتي ُتعدُّ جزًءا ِمَن الصاِة وال تصحُّ الصاُة إاّل ِبا، فا ُبدَّ ِمْن 
تواُفِرها، ويف ما يأيت بياُنا:

الرتتيُب

القياُمالنّيُة

العتداُل ِمَن الرّكوِع 
والطمأنينُة فيِه

الّركوُع والطمأنينُة فيِهقراءُة الفاحتِةتكبريُة اإلحراِم

السجوُد األوُل 
والطمأنينُة فيِه

السجوُد  الثاين 
والطمأنينُة فيِه

اجللوُس َبْيَ السجدَتِي 
والطمأنينُة فيِه 

بيِّ التشهُد األخرُياجللوُس للتشّهِد األخرِي  التسليمُة األوىلالصالُة عىل النّ

النّّيُة
بَأْن يستحرَض املصّي بقلبِِه فعَل الصاِة  وأقلُه مثًا نويُت أنْ أصّي فرَض 

الّظهِر، ودليُلها قوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّم األعمُل بالنّّياِت«. ]رواُه البخارُي ومسلٌم[.

قراءُة سورِة الفاحتِة يف 
كلِّ ركعٍة

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صاَة ملَِْن ال يقَرُأ بفاحتِة الكتاِب «.
]رواُه البخاريُّ ومسلم[.

يبدُأ املصّي صاَتُه بَِقوِل "اهللُ أكُر".تكبريُة اإلحراِم

يكوُن يف الصاِة املفروضِة فقْط.القياُم َمَع القدرِة 

االنحناُء، بحيُث تصُل اليداِن إىل الّركبَتِن َمَع الطمأنينِة. الّركوُع والطُّمْأنينُة فيِه
ينُة: هَي السكوُن حلظاٍت َوالتأيّن يف أداِء الركِن وعدُم االستعجاِل فيِه.  مأْن والطُّ
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العتداُل بعَد الّركوِع
والطمأنينُة فيِه

بَأْن يعوَد املصّي إىل ما كاَن َعَلْيِه قبَل ُركوِعِه َمَع الطمْأنينِة.

السجوُد األوُل
والطمأنينُة فيِه

مبارشُة جبهِة املصّي مكشوَفًة مكاَن سجوِدِه َمَع الطمْأنينِة.

السجوُد الثاين
والطمأنينُة فيِه

مبارشُة جبهِة املصّي مكاَن سجوِدِه َمَع الطمْأنينِة.

َأْن يقوَل املصّي: “الساُم عليُكْم”.التسليمُة األوىل

اجللوُس َبْيَ الّسجدَتِي
والطمأنينُة فيِه

وذلَك باالطمْئناِن فيِه بحيُث تسُكُن أعضاُؤُه يف حاِل اجللوِس. 

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:» َصلُّوا َكم رأيُتموين ُأصّي«. ]رواه البخاري[.الرتتيُب َبْيَ األركاِن

اجللوُس األخرُي والتشّهُد فيِه 
والّصالُة عىل النّبيِّ 

وُيقصُد بِِه اجللوُس اّلذي يكوُن يف آخِر ركعٍة ِمْن ركعاِت الصاِة، 
إْذ يقرُأ فيِه املصّي التشّهَد والصاَة اإلبراهيميَة.

أقرُأ وأحفُظ

ا النَّبيُّ َوَرمْحَُة اهللِ  اُم َعَلْيَك أيُّ يِّباُت هللِ، السَّ لواُت الطَّ التشّهُد: » التَِّحّياُت امُلباَركاُت، الصَّ
ًدا  اُم َعَلْينا َوَعىل ِعباِد اهللِ الّصاحِلَن، أْشَهُد أْن ال إلَه إاِلَّ اهللُ، َوأْشَهُد أنَّ حُمَمَّ َوَبَركاُتُه، السَّ

َرسوُل اهللِ «.
ٍد، كم صلَّيَت عىل  ٍد وعىل آِل سّيِدنا حُممَّ الصالُة اإلبراهيمّيُة: » اللَُّهمَّ صلِّ عىل سّيِدنا حُممَّ
ٍد َوَعىل آِل سّيِدنا  سّيِدنا  إبراهيَم وآِل سّيِدنا إبراهيَم، إنََّك مَحيٌد جَميٌد، وباِرْك عىل سّيِدنا حممَّ

ٍد َكم باَرْكَت عىل سّيِدنا إبراهيَم وآِل سّيِدنا إبراهيَم، يف العاملَن، إنََّك محيٌد جميٌد«.  حُممَّ
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ُسنُن الّصالِة   ثانًيا:

ِهييَي األقييواُل واألفعيياُل اّلتييي ُيطَلييُب إىل املصييّي فعُلهييا ِمييْن غييرِي إلييزاٍم، فُيثيياُب عييىل 
فِعِلهييا وال يعاَقييُب عييىل ترِكهييا، ولكييْن حَيُسييُن بِييِه َأْن يلتزَمهييا وحيافييَظ َعَلْيهييا، َوِهييَي:

أستخرُج وأبّيُ 

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأِمْرُت َأْن أْسُجَد عىل َسْبَعِة أْعُظٍم: عىل اجلَبَهِة، وَأشاَر 
«.]رواُه البخاريُّ ومسلم[.  ، وَأْطراِف الَقَدَمْنِ ْكَبَتْنِ بَيِدِه عىل أْنِفِه، والَيَدْيِن والرُّ

اّلتي ال يتحّقُق الّسجوُد  ِمَن احلديِث الرشيِف األعضاَء السبعَة  أستخرُج 
إاّل ِبا.

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

رفيييُع
 اليَديِن

وضُع الييِد 
الُيمنييييى 
عىل الُيرسى

النظُر إىل 
موضيِع 
السجوِد

دعييييياُء 
االستفتاِح

قراءُة ميا يتيرّسُ 
ِميَن القرآِن بعَد 

سورِة الفاحتِة

التأمُن عنَد 
انتهاِء سورِة 

الفاحتِة
التشّهُد 
األوُل 

القنوُت بعَد االعتداِل ِمَن 
الركوِع يف الركعِة الثانيِة يف 

صاِة الفجِر. 

التسليمُة 
الثيييانيُة 
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أتأمُل وأصنُّف: 

نُن: أتأّمُل أعمَل الّصاِة اآلتيَة، وأصنُّفها ِمْن حيُث األركاُن والسُّ

رفــُع اليَديــِن عنــَد تكبــريِة اإلحــراِم 
وعنــَد الّركــوِع والرفــِع ِمنْــُه

يِه مستقبًِا ِبِم الِقبلَة. بَِأْن يرفَع كفَّ

وضــُع اليــِد الُيمنــى عــىل 
الُيــسى اليــِد 

وذليَك يف أثنياِء قيراءِة سيورِة الفاحتيِة وميا يتييرّسُ ِمَن 
الكريِم. القيرآِن 

بَأْن جيعَل نظَرُه إىل موضِع ُسجوِدِه. النّظُر إىل موضِع الّسجوِد
الدعاُء اّلذي يقاُل قبَل قراءِة سورِة الفاحتِة يف الركعِة األوىل .دعاُء الستفتاِح

قراءُة ما يتيّسُ ِمَن القرآِن الكريِم 
بعَد سورِة الفاحتِة

وذلَك يف الّركعَتِن: األوىل، والثانيِة ِمَن الّصاِة.

التشّهُد األوُل
وُيقصُد بِِه التشّهُد يف اجللوِس اّلذي ال يأيت بعَدُه ساٌم، مثَلم 

يف صاِة الظُّهِر والعرِص واملغرِب والِعشاِء.
ــورِة  ــاِء س ــَد انته ــُي عن التأم

ــِة الفاحت
الَِّن﴾]الفاحتة :7[  َأْن ُيتبِيَع املصيّي قيوَل اهللِ تعياىل: ﴿َواَلالضَّ

.  بكلمِة "آمَن"، وتعني: استجْب يا ربُّ

َأْن يقوَل املصّي ملتِفًتا إىل ِشملِِه: " الّساُم عليُكْم ورمحُة اهللِ".التسليمُة الثانيُة 
القنـوُت بعـَد العتـداِل مـَن 
الركـوِع يف الركعـِة الثانيـِة يف 

صـالِة  الفجـِر. 

دعياُء القنيوِت: )الّلهمَّ اهيِدين يف َمْن هَدْييَت، وعافِني يف َمْن 
نيي يف َميْن توّلْييَت، وبيارْك  يل يف ميا أعَطْيَت،  عاَفْييَت، وَتَولَّ
ُه  َوِقنيي رشَّ ميا قضْييَت، إِنَّيَك َتقيي وال ُيقيى علييَك، وإِنَّ
نيا وتعاَلْيَت، وصيىّل اهللُ عىل  ال ييِذلُّ َميْن واَلْييَت، تبارْكَت ربَّ

] النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص(. ]رواُه النسيائيُّ

-تكبيريُة اإلحيراِم - قيراءُة ميا يتيرّسُ ِميَن القرآِن بعَد سيورِة  الفاحتيِة - التشيّهُد األوُل - 
التشيّهُد يف اجلليوِس األخرِي- الّسيجوُد - النظيُر إىل موضِع الّسيجوِد.

-أركاُن الصاةِ:....................................................................
-ُسنُن الّصاةِ: .....................................................................
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ُتطلُق كلمُة الصاِة يف اللغِة العربيِة عىل الدعاِء بخرٍي، قاَل تعاىل: ﴿ٰىريمينيىي 
يي﴾ ]التوبة :103[ َأِي ادُع اهللَ هَلُْم باملغفرِة.               

أستزيُد

أقرُأ وأحفُظ )دعاُء الستفتاِح(: 
ييمواِت  ْهييُت َوْجِهييَي لِلَّييذي َفَطييَر السَّ كاَن رسييوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إذا قيياَم إىل الصيياِة قيياَل: » َوجَّ
كييَن، إِنَّ َصييايِت، َوُنُسييكي، َوحَمْييياَي، َوَمايت  َواأْلَْرَض َحنيًفييا مسييلًم، َومييا َأنييا ِمييَن امُلرْشِ

هللِ َربِّ اْلعامَلييَن، ال رَشيييَك َلييُه، َوبِذلِييَك ُأِمييْرُت َوَأنييا ِمييَن امُلْسييِلمَن«. ]رواُه مسييلٌم[.
أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعْن أركاِن الصاِة ِمْن خاِل الرمِز.

أركاُن الصالِة وُسننُها

دعاُء االستفتاِحالنيُة

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

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

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

التشّهُد األوُلالّركوُع

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

ُسنُن الّصالِةأركاُن الصالِة

أنّظُم تعّلمي

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة
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كُن، الّسنُّة( أكتُب املفهوَم املناسَب بجانِب كلِّ عبارٍة يف ما يأيت: )النّّيُة ، الرُّ
  أ . األفعاُل واألقواُل اّلتي ُتعدُّ جزًءا ِمَن الّصاِة وال تصحُّ الّصاُة إاّل ِبا:

ب. األقواُل واألفعاُل اّلتي ُيطَلُب إىل املصّي فعُلها ِمْن غرِي إلزاٍم:
ج . استحضاُر املصّي فعَل الّصاِة بقلبِِه بمبارشِة أعمهِلا عنَد تكبريِة اإلحراِم:

أستخرُج أركاَن الّصاِة وُسننَها ِمَن النّصوِص الرشعيِة اآلتيِة:
  أ - قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صاَة ملَِْن ال يقَرُأ بفاحتِة الكتاِب«. ]رواُه البخاري[ 

َيَدْيِه  َرَفَع  اِة  »َرَأْيُت َرسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إذا قاَم يف الصَّ ْبِن ُعَمَر  قاَل:  َعْبِد اهللِ  ب - َعْن 
كوِع، َوَيْفَعُل ذلَِك إِذا َرَفَع َرْأَسُه  ُ لِلرُّ َحّتى َيكونا َحْذَو َمنِْكَبْيِه، َوكاَن َيْفَعُل ذلَِك حَن ُيَكرِّ

كوِع«. ]رواُه البخارُي ومسلم[ ِمَن الرُّ
أبّيُ صّحَة الصاِة ِمْن عدِم صّحتِها يف كلٍّ ِمَن املواقِف اآلتيِة:

  أ - صلَّْت سوسُن صاَة العرِص، وركَعْت ِمْن دوِن َأْن تقرَأ سورَة الفاحتِة. 
 ب- صىّل وليٌد صاَة املغرِب، وقاَم إىل الركعِة الثالثِة ناسًيا اجللوَس للتشّهِد األوِل.

  ج- ابتدَأ نزاٌر صاَتُه بقراءِة سورِة الفاحتِة ناسًيا تكبريَة اإلحراِم.
  د - صلَّْت هدى َوَلْ تبدْأ صاهَتا بقراءِة دعاِء االستفتاِح.

أخترُب معلومايت

1

2

3

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح مفهوَم كلٍّ ِمْن أركاِن الصاِة وُسننِها.

أبّيُ أركاَن الّصاِة.
أوّضُح ُسنَن الّصاِة.

أمّيُز َبْنَ أركاِن الّصاِة وُسننِها.

أطّبُق الصاَة بأركاِنا وُسننِها تطبيًقا صحيًحا.
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ُة اإلسالِم ّي إنسان

، يسياوي َبْنَ النّاِس      الديُن اإلسياميُّ ديٌن إنسياينٌّ
مجيًعيا يف احلقيوِق والواجبياِت، ويعامُلُهيْم بالعيدِل 

والرمحِة مهيم اختلَفيْت أعراُقُهيْم وأدياُنُْم.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)5(

ِي الرشعيَِّي اآلتَيِي، وأبّيُ املعنى املشرتَك بينَهام: أتدبُر النّصَّ

قيياَل تعيياىل: ﴿ىق يق اكلك مك  ىك يك مل . 1
نن  من زن رن مم ام يل ىل

ىن﴾ ]اإلرساء:70[.

ُكييْم . 2 ييا النّيياُس، أال إنَّ ربَّ قيياَل رسييوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »يييا أيُّ
واحييٌد، وإنَّ أباُكييْم واحييٌد، أال ال َفْضييَل لَِعييريبٍّ عييىل 
، وال أمَحييَر عييىل  ، وال لَعَجميييٍّ عييىل عييَريبٍّ أعَجميييٍّ

أسييَوَد، وال أسييَوَد عييىل أمَحييَر إالَّ بالتَّْقييوى...«. ]رواُه أمحييُد[.                                      
............................................................................    

أهتيُأ وأستكشُف

إضاءٌة
التقوى:

ِهَي التيزاُم أواميِر اهللِ تعاىل 
واجتنياُب نواهييِه؛ حرًصا 
عىل نييِل حمّبتِيِه ورضيوانِِه، 
وخوًفا ِمْن غضبِِه وعقييابِِه.
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مفهوُم إنسانيِة اإلسالِم  أوًل:

ُيقَصييُد بإنسييانيِة اإلسيياِم عنايَتييُه باإلنسيياِن وتكريَمييُه َلييُه بَِغييضِّ النظييِر َعييْن دينِييِه، َأْو 
لونِييِه، َأْو ِعرِقييِه؛ ألَنَّ النيياَس مجيًعييا خْلييُق اهللِ وأصُلُهييْم واحييٌد.

أستنرُي

خلَق اهللُ تعاىل النّاَس شعوًبا وُأَمًا، وحثَّ عىل نرِش الّساِم والرمحِة واملحّبِة بينَُهمْ.

مظاهُر إنسانيِة اإلسالِم  ثانًيا:

تظهُر إنسانيُة اإلساِم يف جوانَب كثريٍة، ِمنْها:
  تكريُم اإلنساِن:  .أ

، وفّضَلُه عىل كثرٍي ِميْن خْلِقِه، ويتجىّل  كيّرَم اهللُ تعاىل اإلنسياَن، وكلَّفيُه بعبادتِه عزَّ وجيلَّ
هيذا التكريُم يف صيوٍر متعددٍة ِمنْها:

ُصَوُر تكريِم اهللِ تعاىل اإلنساَن

مَتييُزُه بالعقِل والتفكرِي والبياِن. َتسخرُي الكوِن َلُه.َخْلُقُه يف أحسِن تقويٍم.
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  املساواُة:.ب
املسيياواُة قيمييٌة عظيمٌة جتعييُل كاّفَة النّاِس سييواًء يف احلقييوِق والواجباِت،  فيحصُل اإلنسيياُن 
عييىل مجيييِع مييا حيصييُل َعَلْيييِه أخييوُه، كحييقِّ األمييِن، واحلّريييِة، والتعليييِم، وحّريييِة املعتَقييِد، 
 ومارسييِة العبييادِة بغييضِّ النظييِر َعييْن ِعرِقِه ودينِييِه وجنِسييِه ولونِِه، وضييمِن العييدِل للجميِع.
قيياَل َتعيياىل: ﴿زبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث 

نثىثيث﴾ ]النحل: 90[. 

أتعاوُن وأستنتُج 

أتعاوُن َمَع زمائي وأستنتُج نوَع التكريِم اّلذي يدلُّ َعَلْيِه كلٌّ ِمَن النصوِص الرشعيِة اآلتيِة:

يم جنحن﴾    مل ىل يل جم حم خم مم ىم  قاَل َتعاىل: ﴿ خل 
                                                                                                                                             ]لقمن:20[

قاَل َتعاىل: ﴿زئمئنئىئيئرب﴾                                    ]التن:4[                                            

ىب﴾   نب  يئربزبمب  ىئ  مئنئ  زئ  قاَل َتعاىل: ﴿ رئ 
]املؤمنون:78[                                                                                                                           

ْبُن  عمٌرو  كاَن  حَن  أنَُّه  ذلَك  َوِمْن  النّاِس،  َبْنَ  املساواِة  يف  األمثلِة  أروَع  اإلساُم  رضَب 
القبطيُّ  فشكاُه  بفرِسِه،  سبَقُه  ُه  ألنَّ قبطيًّا  رجًا  َلُه  ابٌن  رضَب  مرَص  عىل  العاِص    والًيا 
إىل اخلليفِة سّيِدنا عمَر ْبِن اخلطاِب  فأرسَل سّيُدنا عمُر يستدعي َعْمًرا وابنَُه، فلّم 
حرضا وسأهَلُم َعِن األمِر أقرَّ االبُن بفعلتِِه، فطلَب اخلليفُة إىل القبطيِّ َأْن يرضَب َمْن رضَبُه 

جزاًء بم فعَل.
أفّكُر َمَع زمائي/ زميايت وأستنتُج داللَة هِذِه القصِة.

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

أفّكُر وأستنتُج
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  الرمحــُة:.ج
مك  لك اك َدنا حمّمييًدا ملسو هيلع هللا ىلص رمحييًة للعاملييَن، قيياَل تعيياىل:  أرسييَل اهللُ تعيياىل سييّي
يك يف اآليييِة الكريمييِة تييدلُّ عييىل  يك ]األنبييياء: 107[، وكلمييُة  ىك
أَنَّ الرمحييَة شيياملٌة للنّيياِس مجيًعييا ِمييْن دوِن النظييِر جلنِسييِهْم ودينِِهييْم. وحييَن طلييَب 
ِدنا رسييوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الدعيياَء عييىل املرشكييَن قيياَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إيّن َلْ أُبَعييْث لّعاًنييا،  أحُدُهييْم إىل سييّي

ييم ُبِعْثييُت رمحييًة«. ]رواُه مسييلٌم[.  وإنَّ

أستزيُد

َسيِت اهليئيُة اخلرييُة األردنيُة اهلاشيميُة  انطاًقيا ِمْن إنسيانيِة اإلسياِم ورمحتِِه بالناِس، ُأسِّ
عياَم 1990م يف عيّمَن لتكيوَن مؤّسسيًة وطنّييًة تقيوُم بأنشيطٍة خريّييٍة داخيَل األردنِّ 

وخارَجيُه، وتقيّدُم املسياعداِت الطارئَة.                                                                                                     
 أبحـُث يف اإلنرتنيْت َعيْن مثاَليِن لنشياطاٍت إنسيانيٍة للهيئيِة يف البليداِن اّلتيي تتعيرُض 

إنسيانيٍة.  ألزماٍت 
....................................................................................

َكِر واألُنثى؛ فا يقاُل للمرأِة "إنسانٌة". اإلْنساُن يف اللغِة اسُم جنٍس ُيطَلُق عىل الذَّ

أربُط
 مَع

اللغِة 
العربيِة
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أنّظُم تعّلمي

أستشعُر عَظمَة اإلساِم يف نظرتِِه اإلنسانيِة.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

ُة  ّي إنسان
اإلسالِم

مفهوُم إنسانيِة 
اإلسالِم:

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

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

مظاهُر إنسانيِة 
اإلسالِم :

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

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

.............3
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أوّضُح املقصوَد بإنسانيِة اإلساِم.
ندوِق العبارَة املناسبَة اّلتي يدلُّ َعَلْيها كلُّ نصٍّ رشعيٍّ يف العموِد األوِل: أختاُر ِمَن الصُّ

أضُع إشارَة )√( إزاَء العبارِة الصحيحِة وإشارَة )×( إزاَء العبارِة غرِي الصحيحِة يف ما 
يأيت:

  أ  - )          ( ِمْن ُصَوِر تكريِم اهللِ تعاىل اإلنساَن َخْلُقُه يف أحسِن تقويٍم.                         
 ب- )          ( ُأّسَسِت اهليئُة اخلرييُة األردنيُة اهلاشميُة عاَم 2000م.                                  
 ج - )          ( الرمحُة يف اإلساِم شاملٌة للنّاِس مجيًعا ِمْن دوِن النظِر جلنِسِهْم ودينِِهْم.   
 د  - )          ( أوجَب اإلساُم العدَل يف تعامِل املسلِم َمَع املسلِم فقْط.                            

أخترُب معلومايت

1

2

3

حن﴾     ]لقمن:20[ جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  قاَل َتعاىل: ﴿ خل 

العموُد الثاين العموُد األوُل

قاَل َتعاىل: ﴿زبمبنبىب ﴾                                                 ]النحل:90[

م ُبِعْثُت رمحًة".                   ]رواه مسلم[  قاَل الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: "إيّن َلْ أُبَعْث لّعاًنا، وإنَّ

 ﴾ ىب  نب  مب  رب زب يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  قاَل َتعاىل: ﴿ رئ 
                                                                                                                      ]املؤمنون:78[

متييُزُه بالعقلِ/ الرمحُة بالناِس مجيًعا / تسخرُي الكوِن / املساواُة

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح املقصوَد بإنسانّيِة اإلساِم.
أبّيُ مظاهَر إنسانّيِة اإلساِم.
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التالوُة والتجويُد: 
)خمرُج اخليشومِ(

    ِمييَن املخييارِج العامييِة حلييروِف اللغييِة العربيييِة 
خَمييَرُج اخلَيشييوِم، َوُهييَو التجويييُف األنفيييُّ 
احللييِق،  إىل  واملمتييدُّ  الفييِم  فييوَق  املوجييوُد 
وختييرُج ِمنْييُه صفييُة الُغنَّييِة املصاحبييِة حلييريَفِ 

النييوِن وامليييِم.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)6(

َديِن،  مشييدَّ َأْو  سيياكنَِن  وامليييِم  النييوِن  حييريَفِ  أنطــُق 
مسييبوَقِن بمييزِة القطييِع، وأالحييُظ الصييوَت املصاحييَب 

هَلُييم ) إْن ، إنَّ ، إْم ، إمَّ (.

ألحــُظ انَّييُه عنييَد النطييِق بحييريَفِ النييوِن َأِو امليييِم السيياكنَِن 
َديِن خييرَج صييوُت ُغنّييٍة ِمييَن التجويييِف املوجييوِد  َأِو املشييدَّ

فييوَق الَفييِم واملمتييدِّ إىل احلَلييِق الييذي يسييّمى اخلَيشييوَم.

أهتيُأ وأستكشُف
إضاءٌة

الُغنّــــُة: 
صيوٌت زائٌد خييرُج ِمَن 
اخلَيشييوِم، َوِهَي صفيٌة 
الزمٌة حلريَفِ النوِن وامليِم.

أستنرُي

مفهوُم خمرِج اخليشوِم:
اخليشيوُم: ُهيَو التجويُف األنفييُّ اّلذي يقُع فوَق الَفيِم ويمتدُّ إىل احلَْلِق، وخَمَرُج اخلَيشيوِم 

ُهيَو ميكاٌن خلروِج صفِة الُغنَّيِة املصاحبِة حلريَفِ النيوِن وامليِم.

اخليشوُم
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أقرُأ وألحُظ

أتلو اآليَتِن الكريمَتِن اآلتيَتِن، وألحُظ خمرَج الُغنِّة املصاحبِة حلريَفِ امليِم والنوِن امللّوَنِن يف 
ما يأيت: 

قاَل تعاىل: 

ألحُظ أنَّ هناَك صوَت ُغنٍّة خيرُج ِمَن اخلَيشوِم يرافُق حريَفِ النّوِن وامليِم. 

ٱٱٱٻٱٻ 
  مم خمحم جم يلىلمل خلُّٱ
  ين ىن من خن حن جن يم ىم
  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
  مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك

 َّ زن رن
 

يلجم:  أهَل القريِة.

ْينا. ىن: فقوَّ

يت: تشاَءْمنا.

مكىك: ُشؤُمُكْم 

مصاِحٌب َلُكْم.

مل:  َأإذا ُوِعْظُتْم. يك 

ألفُظ جيًدا

سورُة يس )13-19(املفرداُت والرتاكيُب أتلووُأَطبُِّق
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 أتلو وأقّيُم

رِة ِمْن سورِة يس مطبًقا أحكاَم  أختاُر زميًا/ زميلًة ألتبادَل َمَعُه تاوَة اآلياِت الكريمِة املقرَّ
التاوِة والتجويِد، وأطلُب إليِه تقييَم تاويت ودّقِة إخراِج احلروِف ِمْن خمارِجها، ورصَد 

 . عدِد األخطاِء، ُثمَّ وضَع عامٍة ِمْن )10( بعَد حذِف نصِف عامٍة َعْن كلِّ 

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

يِة املخيارِج؛ فاملخيارُج السيابقُة خييرُج منها حيروٌف، أّما  يشيوِم َعيْن بقّي خيتليُف خميرُج اخلَ
خميرُج اخليشيوِم فيخرُج ِمنُْه صفيُة حريَفِ النّيوِن وامليِم والتنويين َوِهَي الُغنَّيُة، وليَس خمرًجا 

للحيروُف ذاهِتا.            

أستزيُد

أنّظُم تعّلمي

أحرُص عىل إظهاِر صفاِت احلروِف يف أثناِء تاويت القرآَن الكريَم.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

احلرفاِن الّلذاِن 
خترُج صفُتهم ِمَن اخلَيشوِم 

ُها: حرُف النوِن ، مثَل:......
........،حرُف....، مثَل:

 مكىك            

املقصوُد
 بمخرِج اخلَيشوِم:

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

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

خمارُج احلروِف 
)خمرُج اخَلْيشومِ(



75

   

أعّرُف املقصوَد بمفهوَمْي: )خمرِج اخلَيشوِم، الُغنِّة(.
أوّضُح ما يتمّيُز بِِه خمرُج اخلَيشوِم َعْن خمارِج احلروِف األُخرى.

أتلو اآليَتِن الكريمَتِن اآلتيَتِن، وأبّنُ مواطَن الُغنَّة فيِهم:
   أ - قاَل تعاىل: ﴿ مئنئىئيئربزب﴾.

 ب- قاَل تعاىل: ﴿نتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيق﴾.

أخترُب معلومايت

1

2

3

     أطّبُق ما تعّلْمُت:
- أتلــو اآلييياِت الكريمييَة )36-56( ِمييْن سييورِة )غافييٌر( تيياوًة سييليمًة، 

مراعًيييا مييا تعّلْمُتييُه ِمييْن أحييكاِم التجويييِد.
- أستخرُج ِمن اآلياِت الكريمِة مخسَة أمثلٍة عىل خمرِج اخلَيشوِم. 

التالوُة البيتّيُة

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح املقصوَد بمخرِج اخلَيشوِم. 

أحدُد احلرَفِن اللَذيِن خترُج صفُتُهم ِمَن اخلَيشوِم.

أمّيُز الصفَة اّلتي خترُج ِمَن اخلَيشوِم.

أتلو اآلياِت الكريمَة ِمْن )13-19( ِمْن سورَة )يس( تاوًة سليمًة.

رِة. أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقرَّ
أطّبُق ما تعّلْمُتُه ِمْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تاوِة القرآِن الكريِم. 6
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حقوُق الّطفِل يف اإلسالِم

   اعتنييى اإلسيياُم بالّطفييِل عنايييًة كبييريًة، 
وحييرَص عييىل صحييِة جسييِمِه وسييامِة عقِلِه، 
وتربيتِييِه تربيييًة سييليمًة، وأقييرَّ َلييُه حقوًقييا 

كثييريًة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)7(

 أتأّمُل الّصوَر اآلتيَة، وأجيُب َعِن السؤاَلِي بعَدها:

نَة يف الّصوِر السابقِة.. 1  أستنتُج حاجاِت الّطفِل املضمَّ
......................................................................................

2. أستنتُج املقصوَد بحقوِق الّطفِل.
......................................................................................

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

األطفيياُل نعمييٌة كبييريٌة ِمييْن نَِعييِم اهللِ تعيياىل َعَلْينا، قيياَل تعيياىل: ﴿خلملىليل 
جمحم﴾  ]الكهييف:46[. وللطِّفييِل حاجيياٌت رضوريييٌة وحقييوٌق أساسييّيٌة حييثَّ اإلسيياُم عىل 

تلبيتِهييا بييم يضمييُن رعايَتييُه ومحايَتييُه، َوِمييْن ذلَك:
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حقُّ تأمِي حاجاتِِه األساسّيِة ثانًيا:

جعيَل اإلسياُم رعيايَة اليوالَديِن طفيَلُهم بتأمِن حاجاتِِه ِمْن )مأكٍل، ومرشٍب، وَملبٍس، 
وعاٍج، واهتمٍم بنظافتِِه( عبادًة يثاباِن َعَلْيها يوَم القيامِة. َفَعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قاَل: »إذا أْنفَق 

ُجُل عىل أهِلِه نفقًة حيتِسُبها َفِهَي َلُه صدَقٌة«. ]رواُه البخاريُّ ومسلٌم[ ، )حيتِسُبها: يرجو ثواَبا ِمَن اهللِ(. الرَّ
حقُّ التنشئِةِ ثالًثا:

حقُّ التَّعليِم رابًعا:

كفَل اإلسياُم للطفِل حقَّ التنشيئِة السيليمِة، والتعليِم، والرتبيِة 
يدِق  عيىل طاعيِة اهللِ تعياىل والتيزاِم األخياِق احلمييدِة؛ كالصِّ
واألمانيِة واحيرتاِم اآلَخريَن وُحيبِّ الوطِن واحليرِص عىل أداِء 
العبياداِت، فإذا أحسيَن الواليداِن يف أداِء هذا احليقِّ َفَلُهم األجُر 
الكبيرُي ييوَم القياميِة؛ فقيْد قياَل النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص:»ال يكيوُن ألحِدُكْم 

.] ثياُث بناٍت َفُيحسيُن إليهينَّ إاّل دخيَل اجلنَّيَة«. ]رواُه الرتمذيُّ

 يعيدُّ التَّعلييُم ِمْن أهمِّ حقوِق الّطفيِل؛ لذا جيُب إحلاُقُه باملدرسيِة، ومتابعيُة حتصيِلِه، وتوفرُي 
مسيتلزماِت التعّليِم َلُه.

أفّكُر 

مثَلييم َأنَّ للطفييِل حقوًقييا عييىل والَديييِه، َفييإِنَّ َعَلْيييِه واجبيياٍت جتاَهُهييم، أفّكــُر يف واجَبِن 
اثنَييِن عييىل الطفييِل جتيياَه والَديِه.

            .......................................1
 .......................................2

ُه يف ُأرسٍة سليمٍة حقُّ أوًل:

وذليَك بيَأْن حُيسيَن كلٌّ ِميَن اليّزوِج والّزوجيِة اختيياَر اآلَخيِر بيم حيّقيُق التكافيَل والتفاهَم 
َبْينَهيم، فينعكيُس ذليَك إجيابيًّيا عيىل األطفاِل.

أتعّلُم

التنشئُة: ِهَي الوسيلُة 
اّلتي يّتبُعها الوالداِن 
يف تربيِة أبناِئِهْم عىل 

الِقَيِم الفاضلِة.
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أحّلُل وأقرتُح

أحّلُل املوقَفِن اآلتَيِن، وأقرتُح حلواًل مناسبًة:
1 .. ال يرغُب سامي باالستمراِر يف إكمِل تعليِمِه املدريسِّ

........................................................................................
2 .. ُ سوزاُن يف متابعِة واجباهِتا؛ النشغاهِلا َمَع صديقاهِتا عىل مواقِع التواصِل االجتمعيِّ تقرصِّ

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

حقُّ التعبرِي َعِن الرأِي  خامًسا:

َد عييىل إبييداِء رأِيييِه بييأدٍب، وَلييُه أيًضييا حييقُّ اإلجابييِة َعْن أسييئلتِِه  ِمييْن حييقِّ الّطفييِل َأْن ُيَعييوَّ
وإرشاِكييِه يف حييواِر األرسِة واالسييتمِع َلييُه؛ َفَعييْن سييهٍل ْبييِن سييعٍد قيياَل: ُأيِتَ بييرشاٍب، 
فييرشَب ِمنْييُه رسييوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعييْن يمينِييِه غيياٌم، َوَعييْن يسيياِرِه أشييياٌخ، فقيياَل للغيياِم: 
»أتييأذُن يل َأْن ُأعطييَي هييؤالِء؟«، فقيياَل الغيياُم: ال، واهللِ ال أوثِييُر بنصيبييي ِمنْييَك أحييًدا، 

قيياَل: فتلَّييُه رسييوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]رواُه البخيياريُّ ومسييلٌم[. تلَّييُه: أْي وضَعييُه يف يييِدِه. 

أتأّمُل وأبّيُ

أتأّمُل النّصَّ السابَق، وأبّيُ سبَب استئذاِن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الغاَم.
.....................................................................................

حقُّ الّلعِب سادًسا:

حيتاُج الّطفُل إىل اللعِب والرتويِح َعِن النَّفِس، وعىل الوالَديِن َأْن 
ُيفِسحا َلُه املجاَل يف اللعِب لتقويِة جسِمِه، وتنميِة عقِلِه، وصقِل 
موهبتِِه وإكسابِِه مهاراٍت توافُق نمَءُه، وقْد كاَن رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ياعُب أحفاَدُه، فكاَن احلَسُن واحلسُن  يصعداِن عىل ظهِرِه 

َأْن دعوُها، وبعَد الّصاِة كاَن ملسو هيلع هللا ىلص  يضُعُهم يف  إليِهْم  َوُهَو ساجٌد، فإذا منعوُها أشاَر  ملسو هيلع هللا ىلص 
ِحجِرِه. وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يصّي َوُهَو حامٌل حفيدَتُه ُأمامَة ابنَة زينٍب بنِت رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا سجَد 

وضَعها، وإذا قاَم محَلها. 
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ُه يف البيئِة اآلمنِة حقُّ سابًعا:

ِمْن حقِّ الّطفِل َأْن يعيَش يف بيئٍة آمنٍة يأمُن فيها عىل نفِسِه ِمَن اإليذاِء واخلوِف، َفها ُهَو الصحايبُّ أنٌس 
. َم يف وجِهِه  ْبُن مالٍك  تأّخَر َعْن تنفيِذ أمِر رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم يرضْبُه َأْو يعنِّْفُه، َبْل تبسَّ

أقرتُح

أقرتُح بعَض األنشطِة واأللعاِب املفيدِة اّلتي تنّمي شخصّيتي، وأعرُضها أماَم زمائي/ زميايت.
.....................................................................................

أستزيُد

وقَّعيِت اململكيُة األردنييُة اهلاشيميُة اتفاقيَة حقيوِق الّطفيِل الدولييَة، إِْذ تّتفُق معظيُم بنوِد 
هيِذِه االتفاقييِة َمَع مبيادِئ الرشيعيِة اإلسياميِة وأحكاِمها. 

أنّظُم تعّلمي

ُر دوَر اإلساِم يف محايِة الّطفِل ِمَن الُعنِف واإلساءِة. أقدِّ
........................................................................
........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

مفهوُم حقوِق الطفِل:
.......................

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

ِمْن حقوِق الّطفِل:

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

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

حقُّ التنشئِة

حقُّ اللعِب

حقوُق الّطفِل يف اإلسالِم
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أذكُر ثاثًة ِمْن حقوِق الّطفِل يف اإلساِم:

أضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة يف ما يأيت:

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »طلُب العلِم فريضٌة عىل كلِّ مسلٍم«. 1 ِه قوُل النّ ْي حقُّ الّطفِل اّلذي يدلُّ َعَل

      ]رواُه ابُن ماجة[ ُهَو:

      أ . التنشئُة الصاحلُة      ب. التعّلُم         ج. التعبرُي َعِن الرأِي       د. البيئُة اآلمنُة

 " تأمُن املأكِل واملرشِب وامللبِس والعاِج" يدلُّ عىل حقِّ الّطفِل يف:. 2

ِة  أ . البيئِة اآلمنِة              ب. اللعِب         ج. التنشئِة الصاحلِة      د. احلاجاِت األساسّي

أكتُب كلمَة )صحيٌح( بجانِب العبارِة الصحيحِة، وكلمَة )خطأٌ( بجانِب العبارِة غرِي 

الصحيحِة يف ما يأيت:

   أ  . )            ( حقوُق الّطفِل ِهَي كلُّ ما جيُب حتقيُقُه لألطفاِل ِمْن حاجاٍت تضمُن رعايَتُهْم ومحايَتُهْم. 

 ب.)         ( حيتاُج الّطفُل إىل اللعِب والرّتويِح َعِن النَّفِس؛ لتقويِة جسِمِه وتنميِة عقِلِه وعواطِفهِ.

 ج .)         ( ليَس ِمْن حقِّ الّطفِل االشرتاُك يف حواِر األرسةِ؛ ألنَّ ذلَك للكباِر فقْط.

أخترُب معلومايت

1

2

3

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح مفهوَم حقوِق الّطفِل.
أبّيُ حقوَق الّطفِل يف اإلساِم.

أعربِّ َعْن رأيي بشجاعٍة وأدٍب.
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الَوحدُة الثالثُة 

قاَل تعاىل: ﴿نثىثيث﴾

                                        ]الصف:8[

سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )24-15(1

صالُة الستِسقاِء2

بويُة الرشيفُة3 ِة والجرُة النّ َعتا العقب ْي َب

 التالوُة والتجويُد: )خمرُج الشفتِي(4

الصحايبُّ اجلليُل عيلٌّ ْبُن أيب طالٍب 5

املحافظُة عىل امُلمتلكاِت العاّمِة6

دروُس الوحدِة الثالثِة
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 سورُة امُللِك
 اآلياُت الكريمُة)24-15( 

   حتييثُّ اآلييياُت الكريمييُة ِمييْن سييورِة امللييِك 
عييىل العمييِل وطلييِب الييّرزِق، وحتييّذُر ِمييْن 
عييذاِب اهللِ تعيياىل الييذي ُيصيييُب الكافريييَن.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)1(

قياَل النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَلَْن َيْأُخيَذ َأَحُدُكيْم حبَليُه، َفَييْأيِتَ بُِحْزَميِة احلََطِب َعيىل َظْهيِرِه َفَيبيَعها، 
َفَيُكيفَّ اهللُ ِبَيا َوْجَهيه، َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن َيْسيَأَل النّياَس َأْعَطيْوُه َأْو َمنَعوُه «. ]صحييُح البخارّي[.

أستكشُف ِمَن احلديِث الرشيِف قيمَة العمِل يف اإلساِم.

أهتيُأ وأستكشُف

املفرداُت والرتاكيُب

  

ٱٱٱٻٱٻ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
 يث ىث  مثنث زث رث يت ىت
 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
  ين ننىن من زن رن مم ام يل

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ
 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص مسحص
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك

 من خن حن جن مم خم حم هلجم
  َّ حي جي ٰه مه جه  هن

 

: سهلَة العيِش َعَلْيها.
: أرجاِء األرِض.

  إحياُء النّاِس يوَم القيامِة.
: تضطرُب وهتتزُّ بشدٍة.

: رحًيا شديدًة حمملًة باحلىص.
: ِعقايب.

: باسطاٍت أجنحَتُهنَّ يف اجلوِّ 
عنَد الّطرياِن.

أفهُم وأحفُظ
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 هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص مسحص
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك

 من خن حن جن مم خم حم هلجم
  َّ حي جي ٰه مه جه  هن

 

. : يضُمْمَن أجنحَتُهنَّ

: أنصاٌر وأعواٌن.

. ٍ مج: تكرُّ

مصجضحض: متاَدُوا يف استكباٍر.
. خض: ُبعٍد َعِن احلقِّ

جع: سائًرا ِمْن غرِي ُهًدى.

هنْ: خلَقُكْم عدًدا 
كثرًيا.

إضاءٌة

َعْن جابر ٍ أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
كياَن ال ينيياُم حّتى يقييرَأ 
﴿خلملىل﴾ ]الّسجدَة[،  

َو﴿خلملىليل ﴾.
.] ِْمِذيُّ                          ]رواُه الرتِّ

أستنرُي

بيَّنَييِت اآلييياُت القرآنيييُة الكريمييُة موضوعيياٍت عييدًة 
يوّضُحهييا الشييكُل اآليت:

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

احلثُّ عىل العمِل 
وطلِب الرزِق.

اآليُة )15( 

ِمْن مظاهِر نَِعِم
 اهللِ تعاىل وقدرتِِه. 
اآلياُت )24-19(

حتذيُر الكّفاِر ِمْن عذاِب
اهللِ تعاىل َوَسَخطِِه. 
اآلياُت )18-16(
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احلثُّ عىل العمِل وطلِب الرزِق أوًل:

ِمْن تكريِم اهللِ تعاىل لإلنساِن َأْن سّخَر َلُه الكوَن وما فيِه، قاَل تعاىل: ﴿يهجيحيخيمي 
﴾، أنعَم اهللُ سبحانُه عىل الناِس بَأْن جعَل  ىيييٰذٰرٰى                       ٌّ    

ًة ليسيهَل العييُش َعَلْيهيا، وأمَرُهيْم بَأْن يعمليوا إلصاِحهيا وإعمِرها،  َ هَلُيُم األرَض ُمييرسَّ
وَأْن ينتفعيوا ِميْن رزِق اهللِ تعياىل، وبّينَيِت اآلييُة الكريميُة أنَّ اهللَ سيبحانُه وتعاىل سييبعُث 

النّاَس ِميْن قبوِرِهْم للحسياِب واجلزاِء. 

أتعاوُن وأبّيُ

أتعاوُن َمَع زميي، وأبّيُ مظهَريِن اثنَِن ِمْن مظاِهِر ِعمرِة اإلنساِن األرَض.
...................................................................................
...................................................................................

التحذيُر ِمْن عذاِب اهللِ تعاىل َوَسَخطِِه ثانًيا:

حيّذُر اهللُ تعاىل الكّفاَر ِمْن عقابِِه اّلذي أصاَب األمَم السابقَة؛  بسبِب كفِرِهْم وعصياِنِْم، َوِمْن 
أنواِع العذاِب اّلذي أصاَبُْم:

 اخلسُف يف األرِض والزالزُل.أ.
لُة باحلىص.قاَل تعاىل:﴿رت زت مت نت ىت يت رث ب.  الرياُح والعواصُف الشديدُة املحمَّ

ىكيكملىل ﴾. زث مث   نثىث يث ىفيفىقيقاكلكمك 

أقرُأ وأبّيُ 

أقرُأ تفسرَي اآلياِت السابقِة، وأبّيُ احلكمَة ِمْن ِذكِر اهللِ تعاىل أنواًعا ِمَن العذاِب اّلذي حلَّ 
باألمِم السابقِة.

........................................................................................
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ُّ ِمْن عنِد اهللِ تعاىل: فا يستطيُع الكافروُن َأْن يدفعوا َعْن أنفِسِهْم عذاَب اهللِ ب.  النّفُع والرضُّ
مئ هئ جبحبخب مب  ُهْم. قاَل تعاىل: ﴿خئ  وا أنَّ األصناَم تنفُعُهْم وترضُّ تعاىل، وقْد توهَّ

مج  جح﴾. هب جت حتختمت هت مثحج 

 الّرزُق ِمْن عنِد  اهللِ تعاىل:  َفُهَو الواحُد  القادُر عىل عوِن اإلنساِن ورزِقِه،  وَمَع هذا يستمرُّ ج.
الكافُر يف عناِدِه وطغيانِِه. قاَل تعاىل: ﴿محجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمض﴾. 

أتأّمُل وأبّيُ
يف الصورِة املجاورِة تعبرٌي َعن مظهٍر ِمْن مظاهِر قدرِة اهللِ تعاىل 

يف اخللِق، أتأّمُل الصورَة جيًدا، َوأبّيُ هذا املظهَر.
.............................................................
.............................................................

أقّدُم أمثلًة

حثَّ القرآُن الكريُم عىل طلِب الرزِق، ومعلوٌم أنَّ هناَك طرائَق مرشوعًة للرزِق، وُأخرى 
غرَي مرشوعٍة، أقّدُم مثاَلِن عىل كلٍّ مّا يأيت:

  أ. أبواِب الّرزِق املرشوعِة. ..........................................................

ب. أبواِب الّرزِق غرِي املرشوعِة. .....................................................

ِمْن مظاِهِر نَِعِم اهللِ تعاىل وقدرتِِه ثالًثا:

بيَّنَِت اآلياُت الكريمُة بعًضا ِمْن مظاِهِر نَِعِم اهللِ تعاىل وقدرتِِه، وِمنْها: 
 خلَق اهللُ تعاىل الطيوَر بشكٍل يساعُدها عىل الطرياِن ِمْن دوِن سقوٍط، قاَل تعاىل: ﴿يل ام أ.

اآليِة  هِذِه  ففي  مم  رن زن  من ننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئ﴾. 

ها،  حثَّ اهللُ تعاىل عباَدُه عىل النظِر يف حاِل الطيوِر يف اجلوِّ َوِهَي تبُسُط أجنحَتها وتضمُّ
وكيَف أنَّ اهللَ تعاىل حيفُظها برمحتِِه ِمَن الُوقوِع.
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أفكُر وأقرتُح

أفّكُر يف طرائِق شكِر اهللِ تعاىل عىل نَِعِمِه اآلتيِة وأقرتُحها عىل زمائي/ زميايت: 

ُشْكُرها النعمُة
االستمُع إىل تاوِة القرآِن الكريِم السمُع

البرُص

العقُل

 نعمييُة اهلدايييِة إىل اإلسيياِم: بّينَييِت اآليييُة الكريمييُة صييورَة الّضالِّ َعييِن اهلدايييِة وصورَة د.
حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط املهتييدي ملنهييِج اهللِ تعيياىل. قييييياَل تعيياىل: ﴿
، َفُهييَو سييبحانُه اّلييذي خلييَق النّيياَس عييىل اختيياِف ألواِنِييْم  ﴾ جك مق حق مف خف

ْم وُلغاهِتِييْم، وهّيييَأ هَلُييْم أسييباَب اهلدايييِة؛ ِمييْن َسييمٍع وَبييرَصٍ وعقييٍل، ورزَقُهييْم  وأشييكاهِلِ
ِمييْن نَِعِمييِه، فِمنُْهييْم َمييْن آَمييَن وشييكَر، وِمنُْهييْم َمييْن كفييَر وأنكييَر، ولكيينَّ اهللَ تعيياىل 
. قيياَل تعيياىل:  مييوا ِمييْن خييرٍي َأْو رشٍّ سيييبعُثُهْم مجيًعييا يييوَم القيامييِة؛ ليحاسييَبُهْم عييىل مييا قدَّ

. ﴾ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ﴿

أستزيُد

الفرُق َبْنَ التوّكِل والّتواُكِل:
التوّكُل: ُهَو االعتمُد عىل اهللِ تعاىل َمَع األخِذ باألسباِب.

التواُكُل: ُهَو االعتمُد عىل اهللِ تعاىل ِمْن دوِن األخِذ باألسباِب.
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أنّظُم تعّلمي

ُر نَِعَم اهللِ تعاىل وأشكُرُه. أقدِّ
.............................................................................

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

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أودَع اهللُ تعياىل أنظميًة بديعيًة يف جسيِم الطائيِر لَِكيْي تسياعَدُه عيىل الطيرياِن والتحليِق 
فًة ِمَن  يف اهليواِء، وِمين ذليَك َأْن خليَق َلُه جناَحيِن يدعمنِيِه، وعظاًميا جموَّ

الداخيِل حّتى تكيوَن خفيفيَة الوزِن. 

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

احلثُّ عىل العمِل 
وطلِب الّرزِق.

اآليُة )15( 

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

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

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

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

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

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

خلُق الطيوِر..................

.................. الرزُق ِمْن عنِد اهللِ تعاىل.

أربُط
العلوِم مَع
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أقرتُح عنواًنا مناسًبا ملوضوعاِت اآلياِت الكريمِة. 

ًة للنّاِس. أعّلل َجْعَل األرِض ُميرسَّ

أكتُب غيًبا اآلياِت الكريمَة الّدالَة عىل املعاين اآلتيِة:

 احلثُّ عىل طلِب الّرزِق: أ.

 ِمْن مظاِهِر قدرِة اهللِ تعاىل وعَظمتِِه حتليُق الطيوِر يف الّسمِء:ب.

أضــُع إشييارَة ) √( إزاَء العبييارِة الصحيحييِة، وإشييارَة )×( إزاَء العبييارِة غييرِي الصحيحِة 

يف مييا يأيت:

  أ .)             ( اهللُ تعاىل ُهَو الواحُد القادُر عىل عوِن اإلنساِن ورزِقِه.                              

ُهْم.                                                        ب.)             ( كاَنِت األصناُم تنفُع الكّفاَر وترضُّ

 ج.)             ( ِمْن أنواِع العذاِب اّلذي أصاَب الكّفاَر اخلسُف يف األرِض والزالزُل.  

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أتلو غيًبا اآلياِت القرآنيَة الكريمَة )15-24( ِمْن سورِة امُللِك.
أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة.

أستنتُج فوائَد العمِل والسعِي يف عمرِة األرِض.

أوّضُح كيفيَة شكِر اهللِ تعاىل عىل نَِعِمِه.

رِة. أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقرَّ
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صالُة الستسقاِء

    صيياُة االستسييقاِء ِمييَن الّصلييواِت ذواِت 
األسييباِب اّلتييي يؤّديييا املسييلُم تقّرًبييا إىل اهللِ 

تعيياىل عنييَد انحبيياِس املطييِر؛ طلًبييا لنزولِييِه.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)2(

أقرُأ اآليَة الكريمَة اآلتيَة وأجيُب َعِن السؤاَلِي بعَدها:
قاَل تعاىل: ﴿ٱجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحط﴾ ]الّشورى: 28[.           

 ِمْن َفهِمَي اآلَيَة الكريمَة، أحّدُد مظهَر رمحِة اهللِ تعاىل بعباِدِه.. 1
......................................................

تي ُيؤّديا املسلُم عنَد تأّخِر نزوِل الغيِث؟. 2 ما الّصاُة الَّ
......................................................      

أهتيُأ وأستكشُف

إضاءٌة
اْلَغْيُث:

 امَلَطُر اْلَغزيُر الَّذي 
. جَيِْلُب اخْلرَْيَ

أستنرُي

يلجييُأ املسييلُم إىِل اهللِ َتعيياىل يف أحوالِييِه مجيِعهييا، فييإِذا تأّخييَر نييزوُل املطييِر فإِنَّييُه يتوّجييُه إىِل 
اهللِ َتعيياىل، فيصييّي صيياَة االستسييقاِء.

مفهوُم صالِة الستسقاِء أوًل:

صاُة االستسقاِء: ِهَي صاٌة يصّليها املسلُم بكيفّيٍة معّينٍة يطلُب 
فيها الغيَث ِمَن اهللِ َتعاىل عنَد تأّخِر نزوِل املطِر.
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حكُم صالِة الستسقاِء ثانًيا:

يدٌة واظيَب النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعيىل أداِئها  صياُة االستسيقاِء ُسينٌَّة ُمَؤكَّ
عنيَد تأّخيِر نزوِل املطيِر، َوُتصيىّل يف َأيِّ وقٍت ِمْن لييٍل َأْو ناٍر.

كيفيُة أداِء صالِة الستسقاِء  ثالًثا:

تؤّدى صاُة االستسقاِء عىل النحِو اآليت:
 يعليُن اإلمياُم َعيْن موعيِد صياِة االستسيقاِء، ويدعيو النّياَس لاسيتعداِد  هَليا بالتوبيِة أ.

والّصيياِم. واالسيتغفاِر 
 يصيّي اإلمياُم بالنّياِس صياَة االستسيقاِء ركعَتِن، فيكيّرُ تكبيريَة اإلحيراِم يف الركعِة ب.

األوىل، ُثيمَّ يكيّرُ سيبَع تكبرياٍت، ُثمَّ يبيدُأ يف قراءِة سيورِة الفاحتِة وما يتييرّسُ ِمَن القرآِن 
الكرييِم، وُيتِيمُّ الركعَة مثَليم يفعُل يف سيائِر الّصلواِت.

 يكيّرُ اإلمياُم تكبيريَة القيياِم للركعيِة الثانييِة، ُثيمَّ يكيّرُ مخيَس تكبيرياٍت، وُيتِيمُّ الركعَة ج.
مثَليم يفعيُل يف سيائِر الّصلواِت.

 بعييَد االنتهيياِء ِميَن الّصياِة، خيطييُب اإلميياُم يف النّييياِس خطبَتيِن، وُيكثُر ِميَن الدعاِء د.
واالستغفيياِر، وُيستيييحبُّ يف أثنيياِء الدعييياِء َأْن حُييّوَل رداَءُه ُهيَو وامُلصّلوَن. 

الّركعُة األوىل 

َينوي صاَة االستسقاِء ُثمَّ يكّرُ تكبريَة اإلحراِم، ُثمَّ 
يكّرُ سبَع تكبرياٍت. يقوُل َبْنَ كلِّ تكبريٍة وتكبريٍة 

»سبحاَن اهللِ، واحلمُد هللِ، وال إلَه إاّل اهللُ«. 

يقرُأ سورَة الفاحتِة وما 
يتيرّسُ ِمَن القرآِن  الكريِم.

الّركوُع َمَع 
الطمأنينِة

القياُم ِمَن 
الّركوِع َمَع 

الطمأنينِة

اجللوُس َبْنَ 
الّسجدَتِن َمَع 

الطمأنينِة 

السجدُة األوىل  
َمَع الطمأنينِة

السجدُة الثانيُة 
َمَع الطمأنينِة

أتعّلُم
دُة : نُّة املؤكَّ السُّ

ميا واظيَب النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل فعِلها، َوَلْ يرتْكها 

إاّل نييييادًرا.      
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أفّكُر وأستنتُج

ــُر يف داللييِة حتويييِل اإلميياِم واملصّلييَن األرديييَة  بالتعيياوِن َمييَع زمائييي/ زميييايت، أفّك
اّلتييي يلبسييوَنا يف نايييِة اخلطبييِة الّثانيييِة.

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

اَلدُي النّبويُّ يف صالِة الستسقاِء رابًعا:

إنَّ للمسيلِم يف رسيوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أسيوًة حسينًة؛ ليذا َفِميْن حسيِن االتبياِع َأْن يقتفيَي املسيلُم 
هدَييُه يف صياِة االستسيقاِء عيىل النحيِو اّليذي يبّينُيُه الشيكُل اآليت:

يكّرُ تكبريَة االنتقاِل، ُثمَّ يكّرُ مخَس 
تكبرياٍت.

يقوُل َبْنَ كلِّ تكبريٍة وتكبريٍة »سبحاَن 
اهللِ، واحلمُد هللِ، وال إلَه إاّل اهللُ«. 

يقرُأ سورَة الفاحتِة 
وما يتيرّسُ ِمَن 
القرآِن  الكريِم.

الّركوُع  

القياُم ِمَن 
الّركوِع

       اجللوُس َبْنَ 
           الّسجدَتِن 

قراءُة التشهِد
والصيياِة 
  اإلبراهيميِة

السجدُة 
األوىل  

السجدُة 
الثانيُة

التسليُم 

الّركعُة الثانيُة   

َتكراُر
 الّصاِة إذا َلْ 
ينزِل املطُر. 

تأديُتها مجاعًة 
يف مكاٍن عامٍّ 

وجيوُز يف 
املسجِد. 

حضوُر النّساِء 
واألطفاِل َمَع 

الّرجاِل. 

تكوُن ِمْن غرِي
 أذاٍن وال إقامٍة، 

وإّنم ُينادى »الّصاُة 
جامعٌة«.

الدُي النّبويُّ يف 
صالِة الستسقاِء 

اإلكثاُر ِمَن 
الصدقِة. 
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أنّظُم تعّلمي

أفّكُر وأستنتُج

؟ ما احلكمُة ِمِن استحباِب أداِء صاِة االستسقاِء يف مكاٍن عامٍّ
.......................................................................................

أستزيُد

لدائرِة األرصاِد اجلوّيِة دوٌر بارٌز يف التنّبِؤ بتأّخِر هطِل األمطاِر َعْن مواعيِدها املعتادِة.
أرجـُع إىل املوقيِع اإللكيرتوينِّ لدائيرِة األرصياِد اجلوّييِة، وأبحـُث فييِه َعْن أهمِّ األنشيطِة 

اّلتيي ختتيصُّ با.  

إىل  املياِه  نقُص  احلياُة. ويؤّدي  املاُء، ُوجَدِت  ُوجَد  فأينَم  احلياِة عىل األرِض،  املاُء أساُس 
ُر بِي 65%،  حدوِث اجلفاِف وموِت الكائناِت احلّيِة. وحيتوي جسُم اإلنساِن كميَة ماٍء ُتقدَّ

لذا َعَلْيِه َأْن حيرَص عىل التزّوِد باملاِء يوميًّا بقدٍرحمّدٍد؛ لكي حيافَظ عىل حياتِِه وصّحتِِه. 

صالُة الستسقاِء

مفهوُمها:
......................
......................

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

ُحكُمها:

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

كيفيُة أدائِها:
......................
......................

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

أربُط
العلوِم مَع



93

   

أوّضُح مفهوَم صاِة االستسقاِء.
أبّيُ ُحكَم صاِة االستسقاِء.

أعّدُد ثاثًة ِمَن اهلَْدِي النبويِّ يف صاِة االستسقاِء.

ــُب كلمييَة )صحيييٌح( إزاَء العبييارِة الصحيحييِة، وكلمييَة )خطييٌأ( إزاَء  العبييارِة  أكت
غييرِي الّصحيحييِة يف مييا يييأيت: 

   أ - )               ( يقترُص أداُء صاِة االستسقاِء عىل الرجاِل فقْط.                  
                           .  ب- )               ( ال جيوُز َأْن ُتؤّدى صاُة االستسقاِء إاّل يف مكاٍن عامٍّ

   ج - )              ( صيياُة االستسييقاِء صيياٌة خاصييٌة خيطييُب فيهييا اإلميياُم يف النّيياِس  
       خطبَتِن، ويكثُر ِمَن الدعاِء.

    د -  )                 ( يكييّرُ اإلميياُم مخييَس تكبييرياٍت بعَد تكبريِة اإلحراِم يف الركعِة األوىل
      ِمْن صاِة االستسقاِء.  

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

أقتدي بسّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف أداِء صاِة االستسقاِء.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

نتاجاُت التََّعلُِّم
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

أبّيُ مفهوَم صاِة االستسقاِء.
أوّضُح حكَم صاِة االستسقاِء.

أبّيُ كيفيَة أداِء صاِة االستسقاِء.

أؤّدي صاَة االستسقاِء بإتقاٍن.
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َبْيَعتا العقبِة 
والجرُة النّبويُة الرّشيفُة

   كاَن لَبْيَعَتييِي العقبييِة: األوىل، والثانيييِة، 
واهلجييرِة النّبويييِة الرّشيفييِة دوٌر كبييرٌي يف 
نييرِش ديييِن اإلسيياِم ومحايتِييِه، وتكويييِن 

دولييٍة للمسييلمَن يف املدينييِة املنييّورِة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)3(

 دعييا النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص أهييَل مّكييَة املكّرمييِة إىل اإلسيياِم وتييرِك عبييادِة األصنيياِم، َفَلييْم يؤمييْن 
بييوَن َمييْن آَمييَن برسييالِة  اإلسيياِم وحياولييوَن  بِييِه إاّل عييدٌد  قليييٌل، وأخييَذ كّفيياُر مّكييَة ُيعذِّ

ُهييْم َعييِن اإليييمِن، وإرجاَعُهييْم إىل الكفييِر. صدَّ
- ماذا فعَل النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لتخليِص املسلمَن ِمْن أذى الكّفاِر، ونرِش اإلساِم؟ 

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

أهتيُأ وأستكشُف

أستنرُي

     َبعيَد ميا قياَم بِيِه املرشكيوَن ِمَن الصيدِّ َعيِن الدعوِة وتعذييِب املسيلمَن يف مّكيَة املكّرمِة، 
أخيَذ النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص يبحيُث عّميْن يقبيُل دعيوَة اإلسياِم وينيرُصُه ِميْن خيارِج مكيَة املكّرمِة يف 
يْت َبْيَعتا العقبيِة ) األوىل،  اجلزييرِة العربييِة. َفَقبِيَل أنياٌس ِمْن أهيِل املدينِة املنيّورِة ذلَك، فتمَّ

والثانييِة( واهلجيرُة النبوييُة الرّشيفُة.

مسجُد َبيعِة العقبِة
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أفّكُر وأستنتُج

، واّلتييي  ــُر يف املهيياراِت اّلتييي امتلَكهييا الصحييايبُّ اجلليييُل مصعييٌب ْبييُن ُعمييرٍي  ُأفكِّ
َل سييفرٍي يف اإلسيياِم. أّهَلْتييُه ألَْن خيتيياَرُه النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص أوَّ

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

بيعُة العقبِة األوىل أوًل:

التقييى النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأفييراٍد ِمييْن قبيلييِة اخلييزرِج التييي ُتَعييدُّ 
ِمييْن أكييِر قبائييِل املدينييِة املنييورِة، وكانييوا َقييْد حييرضوا إىل 
مّكييَة لزيييارِة الكعبييِة يف العيياِم )احلييادي عييرَش( ِمييْن بعثييِة 
النّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فعييرَض َعَلْيِهييْم ملسو هيلع هللا ىلص اإلسيياَم فأسييلموا، 
ُثييمَّ رجعييوا إىل املدينييِة املنييورِة يدعييوَن َمييْن فيهييا إىِل 

اإلسيياِم، فأسييلَم عييىل أيديِييْم جمموعييٌة ِمييَن النّيياِس.
ويف العيياِم التييايل )الثيياين عييرَش( ِمييَن البعثييِة جيياَء اثنييا 
عييرَش رجييًا ِمّييْن أسييلموا ِمييْن أهييِل املدينييِة املنييورِة 

مييَن األوِس واخلييزرِج، والتقييى ِبِييُم النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف مييكاٍن اسييُمُه العقبييُة، فباَيعييوه ملسو هيلع هللا ىلص عييىل 
ِك بيياهللِ تعيياىل، وتييرُك املنَكييراِت والفواحييِش؛ مثييَل وأِد البنيياِت  أمييوٍر، ِمنْهييا: عييدُم الييرشِّ

والرسقييِة والكييذِب.
وبعييَد البيعييِة طلييَب املبايعييوَن مييَن النَّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيرسييَل معُهييْم َمييْن ُيعّلُمُهييْم أمييوَر الديِن، 
ا امتيياَز باللُّطييِف والّلييِن والصييِر  فأرسييَل معُهييْم  مصعييَب ْبييَن عمييرٍي  وكاَن شييابًّ
واحِللييِم، وكاَن صاحييَب ُحّجييٍة يف اإلقنيياِع. فأقيياَم فيِهييْم مصعييٌب قرابييَة عيياٍم يدعوُهييْم 
إىل اإليييمِن ويعّلُمُهييْم أمييوَر دينِِهييْم، فانتييرَش اإلسيياُم يف املدينييِة املنييورِة انتشيياًرا واسييًعا، 

َل سييفرٍي يف اإلسيياِم. ييَب بمصعييِب اخلييرِي، وكاَن بذلييَك أوَّ حّتييى ُلقِّ

أتعّلُم

البيعُة: العهُد عىل الطاعِة.
العقبُة: موضييٌع يف ِمنييى، 

قرَب مكَة املكرمِة.
يثرُب: اسُم املدينِة املنّورِة 

قبَل اهلجرِة.
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أرجُع وأتعّرُف

بيعُة العقبِة الثانيُة )الكربى( ثانًيا:

    قييدَم وفييٌد ِمَّييْن أسييلَم ِمييْن أهييِل املدينييِة املنييّورِة يف العيياِم الثالييَث عييرَش ِمييَن البعثييِة 
املطّهييرِة إىل مّكييَة املكّرمييِة، وكانييوا )73 رجييًا وامرأَتييِن(، فاجتمعوا بالنّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف مكاِن 
َيْت هييِذِه البيعُة  العقبييِة اّلييذي حصَلييْت فيييِه البيعييُة األوىل، وباَيعييوُه ملسو هيلع هللا ىلص بيعييًة ثانيييًة، فُسييمِّ
بيعييَة العقبييِة الثانيييَة. وقييْد بايعييوا النّبيييَّ ملسو هيلع هللا ىلص عييىل أمييوٍر ِمنْهييا: ُنرَصُتييُه ملسو هيلع هللا ىلص ، والدفيياُع 

َعنْييُه إذا هاجييَر إَِلْيِهييْم.

ُأقارُن

  ُأقارُن َبْنَ بيَعَتِي العقبِة األوىل والثانيِة يف اجلدوِل اآليت:

وجُه املقارنِة

َسنَُة حدوثِها

عدُد  امُلبايعَن 

بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيها األموُر اّلتي باَيعوا النّ

ِة األوىل بيعُة العقب

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

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

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

ُة ي ِة الثان بيعُة العقب

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

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

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

 أرجـُع إىل كتاِب » نوُر اليقِن يف سيريِة سيّيِد املرَسيلَن «  وأتعيّرُف ِمنُْه اْسيَمِي االمرأَتِن 
الّلّتِن شياركتا يف بيعِة العقبيِة الثانيِة.

 أ. ..................................        ب. ..............................
ما داللُة مشاركِة املرأِة يف بيعِة العقبِة الُكرى؟

............................................................................
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بعيَد بيَعيِة العقبِة الكيرى انترَش اإلسياُم يف املدينِة املنيّورِة، فأمَر النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبُه  
باهلجيرِة إىل املدينيِة املنيّورِة. ومّلا علَم املرشكيوَن بخِر هجرهِتِيْم أرادوا َأْن يمنَعوا الّرسيوَل 
يا فيقتلوا النَّبيَّ  ا قويًّ ملسو هيلع هللا ىلص ِميَن الّلحياِق ِبِْم، فاسيتقرَّ رأُيُْم عيىل َأْن جيَمعوا ِمْن كلِّ قبيلٍة شيابًّ
ملسو هيلع هللا ىلص جمتمعَن؛ فيتفّرُق دُمُه ملسو هيلع هللا ىلص يف القبائِل، وال يسيتطيُع َبنو هاشيٍم -عشيريُة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص- َأْن 
ُيطالبيوا بدِميِه، فاجتمعوا عنيَد بيتِِه ملسو هيلع هللا ىلص يف الليلِة اّلتيي قّرَر فيها اهلجيرَة، وكاَن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد 
طليَب ِمْن سييِدنا عييٍّ ْبِن أيب طاليٍب   املبيَت يف فراِشيِه؛ ليعتقيَد الكفياُر َأنَّ النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ميا ييزاُل يف بيتِيِه، ولرُيجَع األمانياِت اّلتي كاَن النياُس يضعوَنيا عنيَدُه ملسو هيلع هللا ىلص ألصحاِبا، ُثمَّ 
خيرَج النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِميْن أماِمِهْم وأمسيَك حفنًة ِمْن تيراٍب وألقاهيا َعَلْيِهْم َوُهَو يتليو قوَل اهللِ 
]ييس:9[،  ﴿ممرنزنمنننىنينٰىريزيميني﴾ تعياىل: 

َفَليْم َييَرُه املرتّبصوَن بِيِه َوُهَو خييرُج أماَمُهْم.

   كاَن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقِد اّتفَق َمَع أيب بكٍر الّصّديِق  ليهاجرا مًعا، فاشرتى أبو بكٍر  راحلَتِن؛ 
استعداًدا للهجرِة، فانطلَق النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وصاحُبُه  إىل املدينِة املنّورِة، فاستقبَلُهم أهُلها بالفرِح 

والرسوِر، وكاَن هَلُْم دوٌر كبرٌي يف ُنرصِة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ونرِش الديِن ومحايتِِه، والدفاِع َعنُْه.

الجرُة النّبويُة الرّشيفُة ثالًثا:

أتعاوُن وأستنتُج

أتعــاوُن َمييَع زمائي/زميييايت يف اسييتنتاِج داللييِة حفييِظ أهييِل مّكييَة املكّرمييِة أماناهِتِييْم 
عنييَد الّرسييوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمييَع كفِرِهييْم بدعوتِييِه.

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

أستمُع وأرّدُد

أسـتمُع َميَع زمائي/ زميايت إىل ُأنشيودِة “طليَع البدُر َعَلْينيا” ونرّدُدها 
مًعا، وذليَك ِمْن خياِل الرمِز .                    
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أستزيُد

اختَذ النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف هجرتِِه جمموعًة ِمَن اإلجراءاِت اّلتي ُتعينُُه عىل اهلجرِة إىل املدينِة املنّورِة، ِمنْها:
ُه يف طريِقِه إىل املدينِة املنّورِة.. 1  استئجاُرُه رجًا خبرًيا يدلُّ
سلوُكُه طريًقا إىل املدينِة املنّورِة غرَي الطريِق املعهودِة.. 2
إقامُتُه وصاحُبُه يف اهلجِرة يف غاِر ثوٍر مّدَة ثاِث لياٍل، وكاَن عبُد اهللِ ْبُن أيب بكٍر الصديِق . 3

 يأيت بأخباِر كّفاِر قريٍش إليِهم، وكاَنْت ُأخُتُه أسمُء  تأتيِهم بالطعاِم، وكاَن خادُم 
أيب بكٍر  يرعى األغناَم أماَم الغاِر؛ ليطمَس آثاَر األقداِم.

- ما داللُة اختاِذ النبّي ملسو هيلع هللا ىلص هذِه اإلجراءاِت؟
- أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت بيعَتِي العقبِة األوىل والثانيِة ِمْن خاِل الرمز.ِ

- أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت اهلجرَة ِمْن خاِل الرمِز.

مجَع سّيُدنا عمُر  الناَس فسأهَلُْم: أيُّ يوٍم َيكتُب التاريَخ؟ فقاَل سّيُدنا عٌي بُن أيب طالٍب 
. ) رواُه احلاكُم  : ِمْن يوِم هاجَر رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وترَك أرَض الرّشِك ففعَلُه سّيُدنا عمُر

والبخاريُّ يف التاريِخ الكبرِي(.

أنّظُم تعّلمي

بويُة الرّشيفُة ِة والجرُة النّ َعتا العقب ْي َب

البيعُة األوىل:
 - سنُة حدوثِها........
- عدُد املبايعَن  .......
- ِمْن بنوِدها ..........

البيعُة الثانيُة:
 - سنُة حدوثِها.......
- عدُد املبايعَن  ......
- ِمْن بنوِدها ........

كيفيُة الجرِة 
النبويِة الرشيفِة:

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

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

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

أربُط
الّتاريِخ مَع
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3

4

أخترُب معلومايت

1

2

أذكُر سبَب التقاِء النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْن يأيت لزيارِة الكعبِة ِمْن أهِل اجلزيرِة العربيِة يف مّكَة املكّرمِة.

ُأبّيُ دوَر الصحايبِّ مصعٍب ْبِن ُعمرٍي  يف الدعوِة إىل اهللِ تعاىل يف املدينِة املنّورِة.

اختَذ النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جمموعًة ِمَن اإلجراءاِت لتعينَُه عىل اهلجرِة بساٍم إىل املدينِة املنّورِة. َأذكُر 

اثنَِن ِمنْها.

َأضُع إشارَة ) √( إزاَء العبارِة الّصحيحِة، وإشارَة )  × ( إزاَء العبارِة غرِي الّصحيحِة يف 

ما يأيت:

  أ .)      ( عدُد املباِيعَن يف بيعِة العقبِة الثانيِة ثاثٌة وسبعوَن رجًا وامرأتاِن.                    

ب.)      ( االسُم القديُم للمدينِة املنّورِة ُهَو خيُر.                                                                

 ج.)      ( العقبُة ِهَي املكاُن اّلذي استقبَل فيِه أهُل املدينِة املنّورِة النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَد اهلجرِة.  

َأقتدي بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف صِرِه وحتّمِلِه املشاقَّ يف سبيِل اهللِ تعاىل.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

نتاجاُت التََّعلُِّم
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

ُأقّوُمُ  أدائي

ُأبّيُ مفهوَم اهلجرِة النّبويِة الرّشيفِة.
ُأقارُن َبْنَ َبْيَعَتِي العقبِة األوىل والثانيِة.

أرسُد وقائَع اهلجرِة النّبويِة الرّشيفِة رسًدا صحيًحا.
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التالوُة والتجويُد: 
)خمرُج الشفتِي(

    ِميَن املخيارِج العاّمِة حلروِف اللغيِة العربيِة 
خميرُج الّشيفَتِن؛ وَليُه خمرجياِن فرعّيياِن: ميا 
َبيْنَ الشيفَتِن )وختيرُج ِمنْيُه حيروُف: البياِء، 
واملييِم، والواِو الّلّينيِة َأْو غرِي امَلّدّييِة(، وباطُن 
الُعلييا  الّثناييا  أطيراِف  َميَع  السيفىل  الّشيفِة 

)وخييرُج ِمنْيُه حرُف الفياِء(.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)4(

احلروُف الشفويُة:

ف ب

و م

: أستذكُر خمارَج حروِف اللغِة العربيِة، وأكملُ املخطَط اآليِتَ

أهتيُأ وأستكشُف

خمارُج احلروِف

.......................................الّشفتاِن.............

أستخدُم مهارايت ألتعّلَم

أنطُق احلروَف اآلتيَة ساكنًة بعَد وضِع هزٍة قبَلها:
) َأْب ، َأْو ، ُأْم ، ُأْف (  

ألحــُظ َأنَّ احلييروَف األربعييَة ) البيياَء، وامليييَم، والفيياَء، والييواَو غييرَي امَلّدّيييِة الّلّينييَة( خترُج 
ِمييَن الشييفَتِن ؛ لذا ُتسييّمى احلييروَف الشييفويَة.
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أستنرُي

، وَلُه خمرجاِن فرعّياِن ُها: خمرُج الشفَتِن خمرٌج عامٌّ
 ما َبْنَ الشفَتِن.. 1
 باطُن الشفِة السفىل َمَع أطراِف الّثنايا الُعليا.. 2

خترُج ِمَن الشفَتِن احلروُف اآلتيُة:

ب( الفيياُء: ختييرُج ِمييْن باطييِن الشييفِة السييفىل َمييَع أطييراِف الّثنايييا 
                                             . لُعليا ا

ج( اليواُو الّلّينيُة َأْو )غيرُي امَلّدّيِة(: ختيرُج بضمِّ الشيفَتِن إىل األماِم 
َميَع ارتفاِع أقىص الّلسياِن.   

ف

و

ختييرُج  )ب(:  والبيياُء  )م(،  امليييُم  أ( 
الشييفَتِن. بانطبيياِق 

مب

أستذكُر

الفرُق َبْنَ الواِو امَلّدّيِة َوالّلّينِة:
امَلّدّيُة: واٌو ساكنٌة مضموٌم ما قبَلها، مثَل: )يُقْوُل(.

الّلّينُة )َأْو غرُي امَلّدّيِة(: واٌو ساكنٌة مفتوٌح ما قبَلها، مثَل: )َخْوٌف(

أتعّلُم
يصاحُب النّطَق 
بحرِف امليِم ُغنٌّة 

ِمَن اخلَيشوِم.
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ٱٱٱٻٱٻ
 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 حم جم هل مل خل حل  جل مك لك حكخك
  خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم

 

 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم
 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي حي جي يه
 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ
 ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف
 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل
 يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 حط مض خض  جضحض مص خص حص مس

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق

  َّ  حن جن مم خم حم هلجم
 

ألفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق

أطّبُق ما تعّلْمُت

أقرُأ األمثلَة اآلتيَة، وألحُظ مكاَن خروِج احلروِف بالّلوِن األمحِر يف ما يأيت:    
﴾  حرُف الباِء خيرُج بانطباِق الشفَتِن.. 1 ﴿ ،﴾  ﴿ 
﴾  حرُف امليِم خيرُج بانطباِق الشفَتِن.. 2 ﴿ ،﴾ ﴿ 
﴾  حرُف الواِو الّلينِة َأْو )غرِي املّدّيِة( خيرُج بضمِّ الشفَتِن.. 3 ﴿ ،﴾  ﴿ 
﴾  حيرُف الفياِء خييرُج بالتقياِء باطيِن الشيفِة السيفىل َميَع أطيراِف . 4 ﴿ ،﴾ ﴿ 

الُعليا. الّثناييا 

ري:  يرسُع يف مشِيِه .

مت:  خلَقني .

جخ:  أصناًما يعبدوَنا.

حص:  تدفُع.

حمخم: ِمْن بعِد قتِلهِ.

ىم:  مائكٍة.

ىه: صوًتا مهلًكا.

سورُة يس )20-40(املفرداُت والرتاكيُب
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خي : مّيتوَن.
ىي: تنّدًما وأسًفا.

ىئيئ: أهلْكنا  
كثريًا.

مب: األَُمِم.
ىتيت: ال بدَّ  جمموعوَن.
زث: مبعوثوَن  يوَم 

القيامةِ.
جب: األصناَف 

واألنواَع.
جحمحجخمخ: 

تعاقُب الليِل والنهارِ.
جغمغ: قّدرنا سريَُه 

يف منازَل ومسافاٍت.
خفمف: 

كعوِد النخلِة القديِم.
جن: يسريوَن.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي حي جي يه
 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ
 ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف
 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل
 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ينىن
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح
 مع جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ
 خم حم هلجم مل خل حل جل  مك لك خك حك
  َّ  حن جن مم
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 أتلو وأقّيُم

مطبًقا  يس  سورِة  ِمْن  رِة  املقرَّ الكريمِة  اآلياِت  تاوَة  َمَعُه  ألتبادَل  زميلًة  زميًا/  أختاُر 
أحكاَم التاوِة والتجويِد، وأطلُب إليِه تقييَم تاويت ودّقِة إخراِج احلروِف ِمْن خمارِجها، 
 . ورصَد عدِد األخطاِء، ُثمَّ وضَع عامٍة ِمْن )10( بعَد حذِف نصِف عامٍة َعْن كلِّ 

عدُد األخطاءِِ:
العامُةُ:    10................

أستزيُد

 ، يبلييُغ عييدُد األسييناِن يف فييِم اإلنسيياِن البالييِغ 32 سيينًّا؛ 16 سيينًّا يف الَفييكِّ الُعلييويِّ
. ناياومثُلهييا يف الَفييكِّ السييفيِّ الثَّ باعّياُت الرُّ

األنياُب

النّواجُذ

الضواحُك

الّرحى

أحدُد احلروَف الشفويَة عىل الصورِة أدناُه:

أنّظُم تعّلمي
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أحرُص عىل إخراِج احلروِف ِمْن خمارِجها املحّددِة.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

   

أحّدُد احلروَف اّلتي خترُج ِمَن الشفَتِن.

أربُط حرَف امليِم بمخرَجِن ُها: 

أتلو اآليَتِن الكريمَتِن اآلتيَتِن، وأضُع دائرًة حوَل احلروِف الشفويِة:

 قاَل تعاىل: ﴿ منننىنينٰىريزيمينيىي﴾.أ.

 قاَل تعاىل: ﴿ ملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمن﴾.ب.

ُأصنُّف األمثلَة اّلتي تشتمُل عىل الواِو املّدّيِة والواِو غرِي املّدّيِة )اللينِة( يف ما يأيت:

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

ُة الواُو املّدّي األمثلُة

نن
مي
هت

نئ

ِة )اللينُة( الواُو غرُي املّدّي
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أطّبُق ما تعّلْمُت:
- أســتمُع إىل اآلييياِت الكريمييِة )57-85( ِمييْن سييورِة )غافييٌر( ُثييمَّ أتلوها 

تيياوًة سييليمًة، مراعًيييا مييا تعَلْمُتييُه ِمييْن أحييكاِم التجويِد.
- أستخرُج ثاثَة أمثلٍة عىل كلِّ حرٍف ِمْن حروِف خمرِج الشفَتِن. 

التالوُة البيتّيُة

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح املقصوَد باحلروِف الشفويِة. 

أحّدُد حروَف خمرِج الشفَتِن. 

أتلو اآلياِت الكريمَة )20- 40( ِمْن سورِة يس تاوًة سليمًة. 
أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة.

أطّبقُ ما تعلْمُتُه ِمْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تاوِة القرآِن الكريِم.
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الصحايبُّ اجلليُل
 سّيُدنا عيلٌّ ْبُن أيب طالٍب  

    الّصحيايبُّ اجللييُل سيّيُدنا عييٌّ ْبيُن أيب طاليٍب 
ابُن عيمِّ النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ثاين َمْن أسيلَم بعَد 
يَن  ، وأحُد العيرشِة املبرشَّ ُأمِّ املؤمنيَن خدجييَة 
اإلسياِم  نيرِش  يف  كبيرٌي  دوٌر  َليُه  وكاَن  باجلنيِة، 

والدفياِع َعنْيُه، َوُهيَو رابيُع اخللفاِء الراشيديَن.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)5(

إضاءٌة

ُكّتاُب الوحِي: 
   ُهُم الّصحابُة اّلذيَن اختاَرُهيُم 
النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لكتابِة القرآِن الكريِم 
عنيييَد نزولِِه. ومنُهيْم: أبو بكٍر 
الّصيّديُق، وعميُر ْبُن اخلّطاِب، 
وعثيمُن ْبُن عّفاَن، وعيٌّ ْبُن أيب 
طالٍب، وغرُيُهْم  مجيًعا. 

شخصيُة اليوِم:

هييَو اْبييُن عييمِّ النَّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وترّبييى يف بيتِييِه، وُهييَو أوُل 

َمييْن أسييلَم ِمييَن الّصبييياِن.

كاَن النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص حُيبُّييه ويدعييو َلييُه، وزّوَجييُه بابنتِييِه 

 . فاطمييَة الزهييراِء 

وُهييَو أحييُد كّتيياِب الوحييِي، وتييوىّل اخلافييَة بعييَد 

. اخلليفييِة الراشييِد عثييمَن ْبييِن عّفيياَن 

َهْل عرفُتموُه؟ 

ُهَو ............................................. 

أهتيُأ وأستكشُف
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أستنرُي

التعريُف بِِه  أوًل:

. - اسُمُه: عيٌّ 
-أبوُه: أبو طالٍب.

ُه: عبُد املّطلِب. - جدُّ
- ولدُتُه: ُولَِد يف مّكَة املكّرمِة قبَل البعثِة املطّهرِة بعرِش سنَن.

- إسالُمُه: أوُل َمْن أسلَم ِمَن الّصبياِن وعمُرُه عرُش سنَن.
-زوجُتُه: فاطمُة الزهراُء  بِنُت سّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

-ُكنيُتُه: أبو احلَسِن.
-وفاُتُه: اسُتشِهَد يف الكوفِة سنَة 40 هي.

ُر وأستخرُج أفكِّ

 ،  أتأّمــُل البطاقييَة التعريفيييَة السييابقَة للصحييايبِّ اجلليييِل سييّيِدنا عيييٍّ ْبييِن أيب طالييٍب 
وأســتخرُج منهييا صلييَة قرابتِييِه بسييّيِدنا رسييوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

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

نشأُتُه وإسالُمُه وصفاُتُه  ثانًيا:

ِه أيب طاليٍب لكثرِة عيالِِه،      رّبيى النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص سيّيَدنا عليًّا  يف بيتِِه؛ وذليَك ختفيًفا َعْن عمِّ
. َوُهَو أحيُد العرشِة  وقيْد عيرَض َعَلْييِه النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإلسياَم عنَد بيدِء الدعيوِة فأسيلَم 
ييَن باجلنّيِة، وكاَن لنشيأتِِه  يف بييِت النّبيّوِة أثيٌر كبيرٌي يف شيخصيتِِه، فقيِد اّتصَف  املبرشَّ
هُد، وميكارُم األخاِق، وسيعُة العلِم،   بمجموعيٍة ِميَن الّصفاِت ِمنها: التقيوى، والزُّ
يُب  احلَيدرَة ) اسيٌم ِمْن أسيمِء األسيِد (؛ لشيجاعتِِه  واحِلكميُة، والفصاحيُة. وكاَن ُيلقَّ
: " أنَت ِمنّيي بمنزلِة َهارون ِمْن موسيى، إاّل أنَّيُه ال َنبِيَّ َبعدي"  وقّوتِيِه. قياَل ملسو هيلع هللا ىلص لعييٍّ 

]رواه البخياري ومسيلم[  . وقيال ملسو هيلع هللا ىلص:  “ال حيبُّيَك إاّل مؤمٌن، وال ُيبغُضيَك إال منافٌق “. ]رواُه مسيلم[
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أتأمُل ألقتدي

َأْن  ُأِحبُّ  منها صفًة  ، وأختاُر  أيب طالٍب  ْبِن  اجلليِل عيٍّ  الصحايبِّ  أتأّمُل صفاِت    -
أّتصَف ِبا. 

.....................................................................................
. - أذكُر شخًصا حيمُل صفاِت الصحايبِّ اجلليِل عيٍّ ْبِن أيب طالٍب 

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

زواُجُه  ثالًثا:

، وقْد أنجَبيْت َلُه  َجيُه النّبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِميِن ابنتِيِه فاطميَة الزهيراِء        بعيَد اهلجيرِة النبوييِة زوَّ
، َوُهيا سييِّدا شيباِب أهيِل اجلنِّة، كيم لّقَبُهم سيّيُدنا رسيوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. احلَسيَن واحلسيَن 

مواقُف مرشقٌة ِمْن حياتِِه   رابًعا:

   للصحيايبِّ اجللييِل عييٍّ  مواقيُف كثيريٌة مرشقيٌة كاَن هَليا أثيٌر كبيرٌي يف خدميِة الدعوِة 
ِمنها: اإلسياميِة، 

 مبيُتيُه يف فيراِش النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلَة اهلجيرِة الرشيفِة وفيداُؤُه َلُه؛ حّتيى يوهَم كّفياَر مّكَة َأنَّ . 1
النّبييَّ ملسو هيلع هللا ىلص ميا ييزاُل يف بيتِيِه، ولَِكيْي ُيعييَد األمانياِت اّلتيي كاَن حيفُظهيا أهُل مّكيَة عنَد 

يَق بالنّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينيِة املنّورِة. النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل أصحاِبيا. وبعيَد َأْن أدَّى مهمَتيُه حَلِ
 اختياُر النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُه ليكوَن أحَد ُكّتاِب الوحِي.. 2
 توّليِه القضاَء يف اليمِن بتكليٍف ِمَن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.     . 3
مشياركُتُه َميَع النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الغيزواِت مجيِعها عيدا غيزوِة تبيوٍك، إِْذ واّلُه النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل . 4

املدينيِة املنيّورِة. َوَقيْد محيَل الراييَة يف كثرٍي ِمَن املعيارِك، وكاَن َليُه دوٌر كبرٌي يف غيزوِة بدٍر 
وفتيِح خيَر.

مسياعدُتُه اخللفياَء الراشيديَن الثاثَة  قبَليُه عىل إدارِة شيؤوِن املجتميِع، َوِمْن ذلَك . 5
أنَّيُه اقيرتَح عيىل سيّيِدنا ُعميَر بيَن اخلطياِب  َأْن يبيدَأ التارييُخ اإلسياميُّ باهلجيرِة 

 . لنّبوّيِة ا
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ُ ُر وُأبيِّ ُأفكِّ

كاَن النّبيييُّ ملسو هيلع هللا ىلص والصحابييُة الكييراُم  يستشييريوَن الّصحييايبَّ اجلليييَل عيييُّ بييُن أيب 
ُ داللييَة ذلييَك. ــيِّ طالييٍب  يف كثييرٍي ِمييَن املواقييِف. ُأب

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

خالفُتُه واستشهاُدُه  خامًسا:

، بايَع املسلموَن      بعَد استشهاِد اخلليفِة الراشِد الثالِث الصحايبِّ اجلليِل عثمَن ْبِن عّفاَن 
الصحايبَّ اجلليَل عيُّ بُن َأيب طالٍب  باخلافِة، فكاَن اخلليفَة الراشَد الرابَع، وقْد حرَص 
عىل إقامِة العدِل َبْنَ الرعيَِّة. وقِد اسُتشِهَد  يف الكوفِة بالعراِق سنَة 40 هي غدًرا عىل يِد 

عبِد الرمحِن ْبِن ُملجٍم ، بعَد َأْن قى مخَس سنواٍت خليفًة للمسلمَن. 

أستزيُد

َ عييرشًة  ُهييُم النّبيييُّ  باجلنييِة ُكثييٌر، وقييْد بييرشَّ َ الصحابييُة اّلذييين برشَّ
يييَن باجلنّييِة، منُهييُم الصحييايبُّ  باجلنّييِة يف حديييٍث واحييٍد، ُعرفييوا بامُلَبرشَّ

 . اجلليييُل عيييٌّ ْبييُن أيب طالييٍب 
يَن باجلنِة ِمن خاِل الرمِز. أتعّرُف املبرشَّ

تقُع الكوفُة يف مجهوريِة الِعراِق.

أربُط
اجلغرافيا مَع
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الصحايبُّ اجلليُل عيلٌّ ْبُن أيب طالٍب 

أنّظُم تعّلمي

أقتدي بالصحايبِّ اجلليِل سّيِدنا عيٍّ ْبِن أيب طالٍب  يف سعِيِه لطلِب العلِم.
......................................................................
......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

التعريُف بِِه:

أبوُه:.......... .

ُه: ......... . جدُّ

والدُتُه:....... .

إساُمُه:...... .

زوجُتُه:........

صفاُتُه:

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

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

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

4 .. ............ 

مواقُف مرشقٌة ِمْن حياتِِه:

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

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

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

4 .. ...............
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3

4

 . ُد ثاَث صفاٍت اّتصَف با الصحايبُّ اجلليُل عيٌّ ْبُن أيب طالٍب  أعدِّ
أذكُر عمًا قاَم بِِه الصحايبُّ اجلليُل عيٌّ ْبُن أيب طالٍب  يف:

  أ  . احلفاِظ عىل القرآِن الكريِم: 
ب . اجلهاِد يف سبيِل اهللِ تعاىل: 

ج . القضاِء: 
. ُأبّيُ أثَر الرتبيِة النبويِة يف شخصيِة عيٍّ ْبِن أيب طالٍب 

أضـُع إشيارة ) √ ( إزاَء العبارِة الصحيحِة، وإشيارَة ) × ( إزاَء  العبيارِة غرِي الصحيحِة 
يف ميا يأيت:

  أ .)      ( ُولَِد  سّيُدنا عيٌّ ْبُن أيب طالٍب  يف املدينِة املنّورِة.                            
ب.)      ( اختاَر النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عليًّا بَن أيب طالٍب  ليكوَن أحَد ُكّتاِب الوحِي.   
 ج.)      ( باَت عليًّا ْبَن أيب طالٍب  يف فراِش النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلَة اإلرساِء.            
 د .)      ( سّيُدنا عيٌّ ْبُن أيب طالٍب  ُهَو اْبُن عمِّ النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.                           

هي.)      ( تزّوَج عيٌّ ْبُن أيب طالٍب  بفاطمَة ابنِة سّيِدنا حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص.                                                                                                                                               

أخترُب معلومايت

1

2

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

ُف بالصحايبِّ اجلليِل عيٍّ  . ُأعرِّ
أبّيُ أثَر نشأِة الصحايبِّ اجلليِل عيٍّ ْبِن أيب طالٍب   يف  بيِت النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص .

. أبّيُ مكانَة الصحايبِّ اجلليِل عيٍّ ْبِن أيب طالٍب 

ُح بعًضا ِمَن املواقِف املرشقِة يف حياِة الصحايبِّ اجلليِل عيٍّ  أوضِّ
. ْبِن أيب طالٍب 
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املحافظُة عىل املمتلكاِت العاّمِة 

   املمتليكاُت العاّميُة ِهيَي مؤسسياٌت ومرافُق 
ِمليٌك للمجتميِع، وتعيوُد بالنفيِع عيىل أفيراِدِه 
بميدى  املجتمعياِت  تقيّدُم  ويقياُس  مجيًعيا، 
توافِرهيا واملحافظيِة عليها؛ لذا جييُب االهتمُم 

ِبيا، وحَييُرُم إتاُفهيا َأْو إحلياُق اليرضِر ِبيا.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)6(

أقرُأ القصَة اآلتيَة، وأجيُب َعِن األسئلِة اّلتي تليها:
يْم إىل امليكاِن  خرَجيْت أرسُة )أبيو سيليم( يف نزهيٍة إىل غابياِت عجليوَن، وعنيَد وصوهِلِ
نّظيَف سيليٌم وسيعاُد موضيَع جلوِسيِهْم حتيَت شيجرٍة كبيريٍة، ومارسيوا ألعاًبيا رياضيًة، 
ُثيمَّ تناوليوا طعاَم الغيداِء، وجتاذبيوا أطراَف احلدييِث. وعنَد اسيتعداِدِهْم ملغيادرِة املكاِن، 

قاَليْت ُأمُّ سيليٍم: هّييا ييا أبنائيي، فلننّظيِف املكاَن. 
: لييَس جّيًدا ييا ابنَتيي َأْن نرتَك  ِت األمُّ قاَليْت سيعاُد: َفْلنرتْكيُه مثَليم وجْدنياُه ييا أّميي. ردَّ

النُّفايياِت؛ ألَنَّ هنياَك َميْن سييأيت للتنيّزِه بعَدنا.
ا ِملٌك للجميِع. قاَل أبو سليٍم: يا ُبنيَّتي، إنَّ املحافظَة عىل املمتلكاِت العامِة واجبٌة؛ ألنَّ
- ماذا عمَل سليٌم وسعاُد عنَد الوصوِل إىل مكاِن الرحلِة؟ ...........................
- أبّيُ رأيي يف ترّصِف أمِّ سليٍم ُقَبيَل مغادرِة املكاِن ..................................
- َهْل أوافُق سعاَد عىل رأِيا؟ أبّرُر إجابتي ..........................................
- أستنتُج ماذا قصَد أبو سليٍم باملمتلكاِت العاّمِة . ...................................

أهتيُأ وأستكشُف
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ِهيَي املؤّسسياُت واملرافيُق اّلتيي تيرشُف َعَلْيهيا الدوليُة وَترعاها؛ بيدِف تقدييِم اخلدماِت 
العاّميِة لكافيِة املواطنَن. 

 وتتنّوُع املمتلكاُت العاّمُة بتنّوِع اخلدماِت، وتشمُل:
 املرافَق الصحّيَة، كاملستشفياِت واملراكِز الطّبيِة.أ.

املرافَق التعليمّيَة، كاجلامعاِت واملدارِس ودوِر احلضانِة.ب.
 املرافَق الدينّيَة، كاملساجِد والكنائِس.ج.
 املرافَق الرتفيهيَة، كاملتنّزهاِت واحلدائِق العاّمِة والشواطِئ.ه.
املرافَق اخلََدميَة، كالطرِق واجلسوِر وغرِيها.ز.

أستنرُي

مفهوُم املمتلكاِت العاّمِة وأنواُعها أوًل:

أتأمُل وأبّيُ

َة الظاهرَة فيها، وأبّيُ جماَل استخداِمها: أتأّمُل الصوَر املجاورَة، وأتعّرُف املمتلكاِت العامَّ

1. ................جماُل استخداِمها  ......................           
                                 

2. .................جماُل استخداِمها  ......................               

3. ..................جماُل استخداِمها  ......................                                                  

4.  ..................جماُل استخداِمها    ......................           
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ا أماكُن خدميٌة تلّبي حاجاِت األفراِد يف املجتمِع،   إنَّ للممتلكاِت العاّمِة أهيًة كبريًة؛ ألنَّ
وحيقُّ للجميِع استخداُمها، وجيُب املحافظُة َعَلْيها إلعطاِء صورٍة مرشقٍة وانطباٍع حضاريٍّ 

َعِن الوطِن واملواطِن أماَم اآلَخريَن.

أمهيُة املمتلكاِت العامِة ثانًيا:

أفّكُر وأدّوُن

أفّكُر يف فوائَد ُأخرى للممتلكاِت العامِة وأدّوُنا:
........................................................................................

حيّرَم اإلسياُم االعتيداَء عيىل املمتليكاِت العاّميِة وختريَبهيا؛ ألنَّ يف ذليَك إحلياَق اليرضِر 
 بالبيئيِة والنّياِس، وذليَك حتقيًقيا لقيوِل اهللِ تعياىل: ﴿حلخلملهلجمحمخمممجنحن
�خن﴾ ]القصص: 77[. كم حثَّ اإلسياُم عىل التعاوِن عىل اخلرِي واملعروِف، قيياَل تعاىل: 
﴿جغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخك﴾] املائيدة:2[ ، وِميَن التعاوِن عىل اخلرِي 

واملعيروِف احلفاُظ عيىل املمتلكاِت العاّمِة واحلرُص عليهييا.
ِة واملحافظِة َعَلْيها:  وِمْن صوِر العنايِة باملمتلكاِت العامَّ

 عيدُم العبيِث ِبا، مثيَل العبِث بمقاعيِد احلدائِق واملتنّزهاِت ووسيائِل النقِل العيامِّ ، لقوِل أ.
َر وال رِضاَر«.  ]رواُه اإلماُم مالك[.   النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رَضَ

 املحافظيُة عيىل نظافتِهيا، وذليَك بعيدِم إلقياِء النُّفايياِت فيهيا، َبيْل وضِعهيا يف أماكيَن ب.
خمّصصيٍة هليا، لقيوِل النّبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص: » اإلييمُن بِْضيٌع وسيبعوَن َأْو بِْضيٌع وسيّتوَن شيعبًة، 
فأفضُلهيا قيوُل ال إليَه إاّل اهللُ، وأدناهيا إماطيُة األذى َعيِن الطرييِق، واحليياُء شيعبٌة ِمَن 

اإلييمِن«.  ]رواُه مسيلم[.  
 التيزاُم تعلييمِت اسيتخداِمها اّلتيي تضُعهيا اجلهياُت املختّصيُة، مثَل إمخياِد النيرياِن قبَل ج.

 مغادرِة أماكِن التنّزِه.          

املحافظُة عىل املمتلكاِت العامِة وصوُر العنايِة با ثالًثا:
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أنقُد وأبني موقًفا

أنقُد السلوكاِت اآلتيَة وأبّيُ وجهَة نظري يف كلٍّ ِمنْها:

وِجهُة النظِرصحيٌح/ خطٌأالسلوُك
ترَك متنزهوَن مجراِت الفحِم اخلشبيِّ مشتعلًة 

َبْنَ األشجارِ. 
حفَرْت سوزاُن وصديقاهُتا أسمَءُهنَّ عىل صخوِر 

مدينِة البرتا.
شارَك طلبُة الصفِّ السابِع يف تنظيِف مرافِق 

املدرسِة.
الحَظ سمرٌي أنابيَب نقِل املياِه تالفًة وتترّسُب 

منها املياُه وَلْ يبّلْغ َعنْها.

استعاَرْت رنا قصًصا ِمَن املكتبِة العاّمِة َوَلْ ُتِعْدها.

شارَك زيٌد زماَءُه يف محلٍة تطوعيٍة لتنظيِف 
مسجِد احليِّ والشارِع املؤّدي إليهِ.

أستزيُد

ِميَن األمثليِة عيىل املمتليكاِت العاّميِة: املعيالُ األثرييُة والسيياحيُة، والثيرواُت وامليوارُد 
الطبيعييُة كامليياِه، والغابياُت واملحمّيياُت الطبيعييُة وغرُيهيا، وقيْد نيصَّ قانيوُن البيئيِة 

األردينُّ عيىل عقوبيِة احلبيِس َأِو الغراميِة عيىل كلِّ َميْن يعتيدي عيىل البيئيِة.
أبحـُث َعيْن ُحكيِم تلوييِث البيئيِة وإفسياِدها، وأناقيُش َميَع جمموعتي أثيَر ذليَك يف حياِة 

الكائنياِت احلّييِة وامَلنياِخ من خياِل الرمِز.
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 ِميْن واجبياِت املواطيِن الصاليِح املنتميي لوطنِيِه املحافظيُة عىل متليكاِت الوطيِن العاّمِة 
ونظافتِهيا ومجاهِليا، واحيرتاُم القوانيِن اخلاّصيِة بيا وعيدُم خمالفتِهيا، وتربييُة أبناِئيِه عيىل 

حيبِّ الوطيِن واملحافظيِة عيىل خرياتِِه.    

أنّظُم تعّلمي

أحافُظ عىل املمتلكاِت العاّمِة ِمَن العبِث والتخريِب.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

ُتعدُّ املمتلكاُت العاّمُة ِملًكا ألفراِد املجتمِع كافًة، وتقّدُم خدماٍت يف جمالٍت متعددٍة منها:

الصحّيُة :
.................

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

التعليميُة:
.................

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

الرتفيهّيُة:
.................

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

اخلدمّيُة:
-الشوارُع
-اجلسوُر

أربُط
الجتامعياِت مَع
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أوّضُح مفهوَم املمتلكاِت العاّمِة. 
أذكُر ثاثًة ِمْن آداِب التعامِل َمَع املمتلكاِت العاّمِة.

 أســتنتُج ُحكييَم االعتييداِء عييىل املمتلييكاِت العاّمييِة والعبييِث ِبييا، ِمييْن قولِييِه تعيياىل:
﴿حلخلملهلجمحمخمممجنحنخن﴾.  

أضُع إشارَة )√( إزاَء السلوِك اإلجيايّب، وإشارَة )×( إزاَء السلوِك السلبيِّ يف ما يأيت:
  أ .)          ( يعبُث َعمٌرو بموجوداِت مدينِة األلعاِب ملعرفِة كيفيِة تركيبِها.                   
       . ب.)          ( حترُص ريُم عىل إطفاِء إنارِة الغرفِة الصفيِة عنَد انتهاِء اليوِم الدرايسِّ
 ج.)          ( يلتزُم أسامُة احلديَث بصوٍت منخفٍض عنَد زيارِة املكتبِة العاّمِة.               
                                                           .  د .)          ( تكتُب نوُر اسَمها عىل املقعِد املدريسِّ

هي.)          ( يشعُل رامي النّاَر يف حاويِة النُّفاياِت عنَد امتاِئها بالُقممِة.                          

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوّضُح مفهوَم املمتلكاِت العاّمِة.

أبّيُ أهيَة املحافظِة عىل املمتلكاِت العاّمِة. 
ِة والعبِث با. أستنتُج حكَم االعتداِء عىل املمتلكاِت العامَّ

أذكُر آداَب التعامِل َمَع املمتلكاِت واملرافِق العاّمِة.

ُأحافُِظ عىل املمتلكاِت العاّمِة؛ ألنَّا ِملٌك للجميِع.

أنتقُد املمرساِت غرَي الائقِة يف التعامِل َمَع املمتلكاِت العاّمِة.   6
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الَوحدُة الّرابعُة  

قاَل تعاىل: ﴿نثىثيث﴾

                                        ]هود:112[

سورُة امُللِك: اآلياُت الكريمُة )30-25(1

العتذاُر2

التالوُة والتجويُد: )خمرُج اجلوِف(3

مقاُم أهِل الكهِف4

رعايُة األشخاِص َذوي اإلعاقِة5

دروُس الوحدِة الرابعِة
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سورُة امُللِك
اآلياُت الكريمُة )30-25(

    تبييّنُ اآلييياُت الكريمييُة ِمييْن سييورِة امُللييِك أنَّ 
يييوَم القيامييِة حييقٌّ ال يعلييُم موعييَدُه إاّل اهللُ تعيياىل، 
وَأنَّ الذيييَن ال يصّدقييوَن بييذا اليييوِم سييُيصيُبُهُم 

لُّ واحلييرسُة. الييذُّ

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)1(

ياِة جلَس  ذهيَب يوسيُف َميَع واليِدِه إىل املسيجِد ألداِء صاِة املغيرِب، وملا فيرَغ ِمَن الصَّ
يقيرُأ آياٍت ِميَن القرآِن الكرييِم، وحَن قيرَأ قوَلُه تعياىل: ﴿جفحفخفمفحق﴾ 
]األعيراف:187[،  سيأَل واليَدُه: ميا املقصيوُد بالّسياعِة؟ َهيْل ِهيَي اجلزُء ِميَن الوقِت مقيداُرُه 

، ُيبَعُث فييِه النّاُس ِمْن قبوِرِهْم وحياَسيبوَن  يا يوُم القيامِة ييا ُبنَيَّ سيتوَن دقيقيًة؟ فأجاَبُه: إنَّ
ميوُه ِمْن أعيمٍل، وال يعليُم وقَتيُه إاّل اهللُ تعاىل. عيىل ما قدَّ

أهتيُأ وأستكشُف

أستنتُج  داللَة إخفاِء موعِد يوِم القيامِة َعِن النّاِس.
.....................................................................................

أستنتُج
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أفهُم وأحفُظ

ٱٱٱٻٱٻ 
 مث هت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي ُّٱ
 ىل مل خل  مل مك لك هش مش هس مس هث
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
  َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 

: يوُم القيامِة. مئ 
ا ِمنُْهْم. ًب ىل: قري

ْيها  َر َعَل يلجم: َظَه
الّذلُّ واحلرسُة.

بوَن. خن: تكذِّ
ىي: ينّجي ويمنُع.

نت: يف باطِن األرِض 
يصُعُب الوصوُل إليهِ.

زث: عىل ظاهِر األرِض 

يسهُل الوصوُل إليهِ.

املفرداُت والرتاكيُب

أستنرُي

تناولِت اآلياُت الكريمُة جمموعًة ِمَن املوضوعاِتِ ُيبّينُها الشكُل اآليت:

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

يوُم القيامِة حقٌّ  ال يعلُم 
موعَدُه إاّل اهللُ تعاىل.
اآليتاِن )26-25(

حاُل الكافريَن 
يوَم القيامِة.           

 اآليتاِن )28-27(

اإليمُن باهللِ تعاىل والتوّكُل 
َعَلْيِه سبُب النجاِة يوَم 

القيامِة.      
   اآليتاِن )30-29(
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ييوُم القياميِة ُهيَو الييوُم اّلذي ُيبَعيُث فيِه النّياُس ِميْن قبوِرِهْم، 
اجلنَّيِة  إىِل  ِمنُْهيْم  فرييٌق  يصيرُي  ُثيمَّ  وحياَسيبوَن،  ُفيْحيرشوَن، 
وفرييٌق آَخيُر إىِل النّياِر ويكيوُن املؤمنيوَن فرحيَن مطمئنيَن يف 
ذليَك الييوِم، ال خيوٌف عليهْم وال ُهيم حيزنيوَن. وكاَن الكّفاُر 
ُينِكروَن يوَم القيامِة ويسيألوَن النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سياخريَن مستهزئَن: 
تعيياىل: قيياَل  نحاَسيَب؟!  حّتيى  القياميِة  ييوُم  ييأيت   متيى 

﴿خيميهيمئهئمبهبمت﴾، فأميَر اهللُ تعياىل نبيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن جييَبُهْم أنَّ يوَم القيامِة 

.﴾ مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت حيقٌّ ال يعلُم موعَدُه إاّل اهللُ، قاَل تعاىل: ﴿

ُتبيّنُ اآليياُت الكريمُة حاَل املنكرييَن ليوِم القياميِة حينَم ُيبَعثوَن 
ِميْن قبوِرِهيْم، فيعلميوَن أنَّ ييوَم القياميِة حيٌق فيصيُبُهيُم اليّذلُّ 
واحلرسُة؛ بسيبِب تكذيبِِهْم بيوِم القياميِة، وُتذّكُرُهْم َخَزنُة جهنَّم 

بيأنَّ هذا ُهَو الييوُم اّلذي ُكنُْتْم بِِه تكّذبيوَن، قاَل تعاىل: ﴿خلمل 
 .﴾ من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

ُثيمَّ يأميُر اهللُ تعياىل رسيوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص باليردِّ عيىل الكفياِر اّلذييَن متنَّوا 
هاَكيُه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِيِه    بِيَأْن خيَرُهيْم:  َميْن يمنُعُكيْم ِميْن 

ىي  مي خي حي تعياىل: ﴿ىنينجهمهىهيهجي قياَل  بُِكيْم؟.  نيزَل  إِْن  اهللِ  عيذاِب 
ييٰذٰرٰى  ٌّ﴾. 

يوُم القيامِة حقٌّ ل يعلُم موعَدُه إّل اهللُ تعاىل أوًل:

حاُل الكافريَن يوَم القيامِة ثانًيا:

أفّكُر وأعّلُل

ِلَ حيّقُق اإليمُن بيوِم القيامِة الّطمأنينَة للمسلِم؟
.......................................................................................

أتعّلُم

ِمْن أسامِء يوِم القيامِة:
 1- احلاّقُة.                 

2- اليوُم اآلِخُر.                         
3- يوُم الّديِن.

أتعّلُم
َخَزَنة جهنََّم: 

ُهُم املائكُة املكلَّفوَن 
بالنّاِر، َوُهْم أصحاُب 
قّوٍة وبيأٍس شييديٍد، 
واملسؤوُل َعنُْهْم َمَلُك 

اسُمُه »مالٌك«.
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أتأمُل وأستنتُج
؟ ِلَ متنّى الكافروَن اهلاَك لسّيِدنا رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِِه 

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

يأمُر اهللُ تعاىل رسيوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن خيَر الكافريَن أنَّ املسيلمَن يؤمنوَن باهللِ تعاىل ويتوكلوَن عليِه،  
وأنَّ الكافريَن سييعلموَن إذا قاَمِت السياعُة أيُّ الفريَقِن ِمنّا عىل الرصاِط املسيتقيِم َوَمْن ُهَو 
 .  يف ضاٍل مبٍن، قاَل تعاىل: ﴿
ُثيمَّ حتيّدى اهللُ تعياىل الكفاَر أنَّيُه إِْن ذهيَب ماُؤُكُم اّليذي ترشبيوَن غائًرا يف باطيِن األرِض، 
َفَميْن غيرُي اهللِ تعياىل ُينعيُم َعَلْيُكيْم بمٍء جاٍر عيىل وجيِه األرِض يسيهُل الوصوُل إَِلْييِه. قاَل 

﴿ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمث﴾. تعياىل: 

اإليامُن باهللِ تعاىل والتوّكُل َعَلْيِه والعمُل الصالُح سبُب النّجاِة يوَم القيامِة ثالًثا:

هاِت موقًفا

هاِت موقًفا يدلُّ عىل التوّكِل عىل اهللِ ِمْن واقِع حياتَِك.
.......................................................................................

أستزيُد

َوِل اّلتي تعاين ُشيحَّ املياِه، مّا يؤّثُر سيلبيًّا يف حيياِة النّاِس  ُيَعيدُّ األردنُّ واحيًدا ِميْن أكثيِر الدُّ
ُم اليوميِة. يف جمياالٍت عّدٍة، ويفيرُض َعَلْيِهُم االقتصاَد يف اسيتخداِم امليياِه يف أعمهِلِ

موضوعاُت اآلياِت الكريمِة

أنّظُم تعّلمي

يوُم القيامِة حقٌّ ال يعلُم 
موعَدُه إاّل اهللُ تعاىل.  

اآليتاِن )26-25(

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

.......................
اآليتاِن )28-27(

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

.......................
اآليتاِن )30-29(
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أشكُر اهللَ تعاىل عىل نَِعِمِه.
..........................................................................
..........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

   

أوّضُح مفهوَم يوِم القيامِة.
أكمُل العباراِت اآلتيَة بم يناسُبها:

ْم يوَم القيامِة ُهَو:  ِ   أ . سبُب حرسِة الكافريَن وذهلِّ
ب. املسؤوُل َعْن َخَزنِة جهنََّم ُهَو:

 ج. ِمْن أسمِء يوِم القيامِة: 
ُد مخًسا ِمْن نَِعِم اهللِ تعاىل عىل النّاِس. أعدِّ

أكتُب غيًبا اآليَة الكريمَة اّلتي تفيُد املعنى نفَسُه ِمْن سورِة امُللِك يف ما يأيت:

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

اآلياُت الكريمُة
جفحفخفمفحقجكحكخكلكمك﴾         ]األعراف:174[  ٱ قاَل َتعاىل:﴿
...................................................................................................

...................................................................................................
قاَل َتعاىل:﴿ٱجنحنخنمنىنينجه﴾                        ]األحزاب:45[ 

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

ُأقّوُمُ  أدائي

أتلو غيًبا اآلياِت القرآنيَة الكريمَة )25-30( ِمْن سورِة امُللِك.

أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة.

أوّضُح املعنى اإلمجايلَّ لآلياِت القرآنيِة الكريمِة املقّررِة.
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العتذاُر

علييِه  كرييٌم حيثَّ  إنسياينٌّ  ُخُليٌق  االعتيذاُر     
امليوّدِة  نيرِش  يف  أّهييٍة  ِميْن  َليُه  ملِيا  ؛  اإلسياُم 

النّياِس. َبيْنَ  واملحّبيِة 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)2(

، وأجيُب َعِن السؤاَلِي بعَدُه: أقرُأ احلواَر اآليِتَ
قاَل أمحُد ألّمِه: لقْد أخطْأُت يف حقِّ زميِيَ اليوَم يف املدرسِة يا أّمي، وإين نادٌم عىل ذلَك.

، وجيُب َعَلْيَك َأْن تعتذَر إىل صديِقَك غًدا، وتطلَب إَِلْيِه العفَو  : بارَك اهللُ فيَك يا ُبنيَّ األمُّ
واملساحمَة، فإِنَّ ذلَك ِمَن األخاِق اّلتي دعا إَِلْيها دينُنا احلنيُف.

أمحُد: بإذِن اهللِ يا أّمي، سأفعُل ذلَك.
-ما سبُب َنَدِم أمحَد؟ ........................................................... .

-ما اخلُُلُق اّلذي ظهَر يف احلواِر السابِق؟ ................................. .

أهتيُأ وأستكشُف

 َقيْد تقيُع بعُض اخلافياِت َبْنَ النّياِس، فيخطُئ بعُضُهيْم يف حقِّ بعٍض، وحّتى ال تسيتمرَّ 
الّشيحناُء والبغضياُء َبيْنَ النّياِس، حيثَّ اإلسياُم عيىل االعتذارِ، وحيثَّ صاحيَب احلقِّ عىل 

قبيوِل االعتذارِ، قاَل تعياىل: ﴿زئمئنئىئيئربزبمب﴾. ]األعيراُف: 199[

أستنرُي
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ِهْم.  اإلقراُر باخلطأِ والندُم َعَلْيِه، وطلُب العفِو والّصفِح ِمّْن وقَع اخلطُأ بحقِّ

 لاعتذاِر أّهيٌة كبريٌة وآثاٌر عظيمٌة تعوُد عىل الفرِد واملجتمِع، ِمنْها:
 نييُل رضا اهللِ تعياىل ومغفرتِِه واألجِر العظيِم، قياَل تعاىل: ﴿مثنثىثيثىفيف أ.

ىقيقاكلكمكىكيكمل﴾]النوُر: 22[.

 انتشاُر املوّدِة واملحّبِة َبْنَ النّاِس، وإزالُة أسباِب العداوِة والبغضاِء والّشحناِء َبْينَُهْم.ب.
 الّشعوُر بالراحِة النفسيِة والطمأنينِة.ج.

مفهوُم العتذاِر أوًل:

أمهيُة العتذاِر وآثاُرُه ثانًيا:

أتدبُر وأستخرُج

ــتخرُج  ا«. ] رواُه مسييلٌم[، وأس ــُر قييوَل النّبيييِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َومييا زاَد اهللُ َعْبييًدا بَِعْفييٍو، إاِلَّ ِعييزًّ أتدّب
ِمنْييُه أثييَر قبييوِل االعتييذاِر. 

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

َق االعتذاُر غايَتُه ال ُبدَّ ِمِن التزاِم جمموعٍة ِمَن اآلداِب، منها: حّتى حُيقِّ
 اختيياُر الوقيِت واملكاِن املناسيَبِن، بحيُث يكيوُن الّطرُف اآلَخُر يف حالٍة مناسيبٍة  لقبوِل . 1

االعتذاِر. 
 استخداُم عباراِت التوّدِد والتلّطِف يف تقديِم االعتذاِر.. 2
 إظهاُر النّدِم للّطرِف اآلَخِر عىل اخلطأِ، وعزِمِه عىل عدِم الّرجوِع إَِلْيِه.. 3

وقيْد حيثَّ اإلسياُم الطيرَف اآلَخَر عيىل َأْن يقبيَل االعتذاَر ِميْن دوِن ليوِم املعتِذِر بيم وَقَع 
ِمنْيُه. فهيذا سيّيُدنا يوسيُف  يقبيُل اعتيذاَر إِخوتِِه اّلذييَن أسياؤوا إَِلْييِه، ويقيوُل هَلُْم كم 
﴿مبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخ﴾  الكرييِم:  القيرآِن  يف  ورَد 

]يوسيُف: 92 [. }ال تثرييَب: ال َليْوَم {.

آداُب العتذاِر ثالًثا:
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ُح أتعاوُن وُأصحِّ

 أتعاوُن َمَع زمائي يف تصحيِح الترصفاِت اآلتيِة:
  أ   . قاَل سمرٌي لصديِقِه: جيُب َعَلْيَك َأْن تقبَل اعتذاري.

ب . أيقَظْت ديمُة أخَتها مريَم ِمَن النّوِم لتعتذَر إَِلْيها.
ج . اعتذَر معتزٌّ إىل أختِِه سهاَم، وَلْ تقبِل اعتذاَرُه. 

 د . اعتذَر سامٌر إىل صديِقِه عامٍر َوُهَو منشغٌل باتِفِه.

 قاَل أبو بكر الصديَق  يوًما كلمًة لصهيٍب وسلمَن وباٍل  فلّم علِم رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أ.
بذلكَ قاَل لُه: لعّلَك أغضْبَتُهْم؟ فذهَب إليهْم أبو بكر الصديُق فقاَل: َأغضْبُتُكْم؟ قالوا: 

ال، يغفُر اهللُ لَك يا أخي.  
 اعتذَر الّصحايبُّ اجلليُل أبو ذرٍّ الغفاريُّ إىل الصحايبِّ اجلليِل باٍل ْبِن رباٍح لكلمٍة قااَل َلُه ب.

وأساَءْت إَِلْيِه، َفَقبَِل باٌل اعتذاَرُه.

صوٌر مرشقٌة رابًعا:

أستزيُد

اخلطُأ يف حقِّ الناِس حيتاُج إىل اعتذاٍر، واخلطُأ يف حقِّ اهللِ تعاىل حيتاُج إىل توبٍة واستغفاٍر.
أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعِن االعتذاِر ِمْن خاِل الرمِز.

أنّظُم تعّلمي

العتذاُر

مفهوُمُه
.......................
.......................
.......................

أمهيُتُه وآثاُرُه
................... .1
................... .2

 

آداُبُه
..................1
..................2

     3. اختياُر الوقِت واملكاِن   
          املناسَبِن.
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ُأبادُر إىل االعتذاِر إىل َمْن أخطْأُت بحّقِهْم.
.........................................................................
.........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

   

ُأبّيُ مفهوَم االعتذاِر.
ُد ثاثًة ِمْن آداِب االعتذاِر.  ُأعدِّ

ُح أهّيَة االعتذاِر وآثاَرُه. أوضِّ
أِصُل َبْنَ الدليِل الرشعيِّ يف العموِد األوِل َمَع ما يناسُبُه ِمْن معنًى يف العموِد الثاين:

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

يُل الرشعيُّ الدل

لكمك اك ىقيق يثىفيف ىث مثنث ٱ قاَل َتعاىل: ﴿
                                                                                                         ﴾ يكمل ىك

قاَل َتعاىل: ﴿ٱزئمئنئىئيئربزبمب﴾         

ِه ْي املعنى الدالُّ َعَل

احلثُّ عىل قبوِل االعتذارِ.

االعتذاُر يؤدي إىل نيِل 
رضا اهللِ تعاىل ومغفرتِهِ.

]النور:22[

]األعراف:199[

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

ُح مفهوَم االعتذاِر. أوضِّ

أبّيُ أهّيَة االعتذاِر وآثاَرُه.

ُد آداَب االعتذاِر. ُأعدِّ
ِهْم، وقبوِل اعتذاِر َمْن   أنصُح غريي باالعتذاِر إىِل َمْن خُيطُئ بحقِّ

يعتذروَن إليِه.
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التالوُة والتجويُد: 
)خمرُج اجلوِف(

   ِميَن املخيارِج العاّميِة حليروِف الّلغيِة العربييِة خميرُج 
اجلَيْوِف، َوُهيَو خمرٌج حليروِف املدِّ الثاثيِة )ا- و- ي(، 

اجلوفّيَة. احليروَف  وُتسيّمى 

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)3(

ألحُظ الصورَة املجاورَة وأجيُب َعِن السؤاَلِي اآلتَيِي:

- ألحُظ يف الصورِة َأنَّ اجلَْوَف يتكّوُن ِمْن:
...........................................
...........................................

- أستنتُج مفهوَم خمرِج اجلَْوِف:
................................................
................................................

أهتيُأ وأستكشُف

ي و ا

جتويَف 
احلَْلِق

ويشمُل: 
جتويَف الَفِم

اجلَوُف

مفهوُم خمرِج اجَلْوِف:                                           
 ُهَو مكاُن خروِج حروِف امَلدِّ الثاثِة. 

 واجلَيْوُف: ُهيَو الفيراُغ املمتيدُّ ِميْن فيوِق احلنجيرِة إىل الشيفَتِن، ويشيمُل جتوييَف الَفيِم 
وجتوييَف احلَْليِق. 

  واحليروُف اجلوفّييُة ِهَي حروُف امَلدِّ الثاثُة: األلُف السياكنُة املفتوُح ما قبَلها ) يَييا(، مثَل:
 ) َقاَل( والواُو السياكنُة املضموُم ما قبَلها ) يُي و(، مثَل: )يُقْوُل(، والياُء السياكنُة املكسيوُر 

ما قبَلها ) ييي ي(، مثَل: )ِقْيَل(.

أستنرُي
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أستذكُر

ورَدْت حيروُف امَليدِّ الثاثيُة املسيبوقُة بحركيٍة ِمْن ِجنِسيها يف كلمَتيِن يف القيرآِن الكريِم، 
مم﴾و﴿مخ﴾. ُهيا:﴿ 

أقرُأ األمثلَة اآلتيَة، وأصنُّفها بحسِب نوِع احلروِف )ا، و، ي( امللونِة: 

أقرُأ وأصنُّف

أطّبُق ما تعّلْمُت

أتلو اآلياِت الكريمَة اآلتيَة، وأخطُّ حتَت احلروِف املّدّيِة فيها: 
﴾                أ. ٱ ىم مم خم حم جم يل ىل   قاَل تعاىل: ﴿خل مل

                                                                                                                                                                                      ]يس:13[.

رئزئ﴾ب. ٰرٰى    ٌّ  ٍّ   َّ  ُّ   ِّ   ّٰ  ىيييٰذ خيمي حي ﴿   قاَل تعاىل: 
]يس:15[.                                                                                                 

اكٱ﴾   ج. يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث ىتيترث   قاَل تعاىل: ﴿نت
                                                                                                                                                                ]يس:18[.

أتعّلُم

يوجُد فرٌق َبْنَ حرِف 
اهلمزِة )أ(، وحرِف 
األلِف )ا(: فاهلمزُة 

حرٌف صحيٌح،  مثَل: 
)سأَل( واأللُف حرُف 

عّلٍة، مثَل: )ساَل(.

ٍة حروٌف غرُي مّدّي حروُف مّدّيٌة املثاُل
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ٱٱٱٻٱٻ
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  مث زث رث يت ىت نت مت زت   يب ىب
 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس
 مق حق مف خف حف جغمغجف مع جع مظ

 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك
 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم
 جم يل ىل مل خل خي حي جي ٰه مه
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

جم: أوالَدُهْم .
خم: الّسُفِن.

مم: اململوِء.
جي: ُمغيَث.

: زمِن املوِت .
خبمب: النفخَة األوىل 

اّلتي تعلُن بدَء يوِم القيامِة.
هب: هتلُكُهْم.

حت: خْيتِصموَن .
مخجسحس: نفخُة الَبْعِث 

الثانيُة التي حَييا با الناُس.
خص : القبوِر .

حض: خيرجوَن مرسعَن.
جغ: قبورِنا.

خبمب: نفخَة البعِث.
حم: جمموعوَن للحساِب.

خم: ُمتلذّذوَن َفرحوَن.

من: ما جُيلُس َعَلْيِه.
حي: يتمنّوَن ويطلبوَن.

 متّيزوا وانفِردوا َعِن 
املؤمنَن.

ألفُظ جيًدا

أتلووُأَطبُِّق سورُة يس)41-59(املفرداُت والرتاكيُب
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أستزيُد

، وُسيّمَيْت كذليَك؛ ألنَّ  ُتسيّمى احليروُف اجلوفّييُة )ا ، و ، ي( حيروَف امَليدِّ الطبيعييِّ
هيا عنيَد النّطيِق ِبيا َعيْن مقيداِر حركَتيِن. صاحيَب اليذوِق السيليِم ال يزييُد َمدَّ

 أتلو وأقّيُم

رِة ِمْن سورِة يس مطبًقا أحكاَم  أختاُر زميًا/ زميلًة ألتبادَل َمَعُه تاوَة اآلياِت الكريمِة املقرَّ
التاوِة والتجويِد، وأطلُب إليِه تقييَم تاويت ودّقِة إخراِج احلروِف ِمْن خمارِجها، ورصَد 

 . عدِد األخطاِء، ُثمَّ وضَع عامٍة ِمْن )10( بعَد حذِف نصِف عامٍة َعْن كلِّ 

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

أنّظُم تعّلمي

خمارُج احلروِف 
)خمرُج اجَلْوِف(

املقصوُد بمخرِج 
اجَلْوِف:

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

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

.....

احلروُف اجلوفيُة ِهَي:
1.  األلُف املفتوُح ما
 قبَلها ) ييَ ا  (، مثَل: 
....................

2.  ........... )يي   (، 
مثَل:مم

3. ........... ) يي  (، 
مثَل: رئ 
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أحرُص عىل إخراِج احلروِف اجلوفّيِة ِمْن خمارِجها. 
........................................................................
........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أعّرُف خمرَج اجلَْوِف.

ٍة وحروٍف لّينٍة، َمَع ذكِر السبِب  ُأصنُّف األمثلَة اآلتيَة إىل أمثلٍة تشتمُل عىل حروٍف مّديَّ

يف اجلدوِل اآليت:  

أتلو اآليَة الكريمَة اآلتيَة، وأضُع خطًّا حتَت احلروِف اجلوفيِة فيها:

-قاَل تعاىل: ﴿ىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليل 

امممرنزنمنننىنينٰىريزي ﴾.

2

3

أخترُب معلومايت

1

السبُب نُة ّي احلروُف الل احلروُف املّدّيُة األمثلُة

ٍّ

ىب
نت

حط
مل
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أطّبُق ما تعّلْمُت:
َمييِر( ثييمَّ أتلوها  -أســتمُع إىل اآلييياِت الكريمييِة )1-16( ِمييْن سييورِة )الزُّ

تيياوًة سييليمًة، مراعًيييا مييا تعلْمُتييُه ِمييْن أحييكاِم التجويِد.
ــتخرُج ِمييَن اآلييياِت الكريمييِة ثاثييَة أمثلييٍة عييىل كلِّ حييرٍف ِمييْن  -أس

حييروِف خمييرِج اجلييوِف )ا ، و ، ي(.  

التالوُة البيتّيُة

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

5

ُأقّوُمُ  أدائي

أوضُح مفهوَم خمرِج اجلوِف. 

أحّدُد حروَف خمرِج اجلوِف.

أتلو اآلياِت الكريمَة )41- 59( ِمْن سورِة يس تاوًة سليمًة. 
أبّيُ معايَن املفرداِت والرتاكيِب يف اآلياِت الكريمِة املقّررِة. 

أطّبُق ما تعلْمُتُه ِمْن أحكاِم التجويِد يف أثناِء تاوِة القرآِن الكريِم.
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مقاُم أهِل الكهِف

املعيالِ  أحيَد  الكهيِف  أهيِل  مقياُم  ُيعيدُّ     
، وَقيْد َأْوَلْتُه اململكُة  الّدينييِة املهّمِة يف األردنِّ

األردنييُة اهلاشيميُة عناييًة كبيريًة.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)4(

أقرُأ احلواَر اآليِتَ وُأجيُب َعِن السؤاِل الذي يليِه:                              
رجَع عمُر إىل بيتِِه فَوجَد ُأّمُه تقرُأ سورَة الكهِف، فقاَل هَلا: ِلَ 
، إّن هَلا فضًا  : يا ُبنيَّ تقرئَن سورَة الكهِف يا أّمي؟ قاَلِت األمُّ
عظيًم ذكَرُه َلنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل عمُر: ُجزيِت خرًيا يا أّمي، 

سأحافُظ عىل قراءهِتا. 
ُر يف سبِب تسميِة سورِة الكهِف بذا االسِم. -ُأفكِّ

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

أهتيُأ وأستكشُف

مقاُم أهِل الكهِف

إضاءٌة

الكهُف:
الغاُر يف اجلبِل.

مقاُم أهِل الكهِف:
ُهيَو امليكاُن اّليذي ُدفيَن فييِه الفتييُة اّلذيَن آمنيوا بياهللِ تعاىل قبيَل اإلسياِم والذييَن ُذِكَرْت 

قّصُتُهيْم يف القيرآِن الكرييم، ويقيُع يف قرييِة الّرجييِب جنيوَب العاصميِة عّمَن.

أستنرُي
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 ثييمَّ أرسييلوا أحَدَهييْم ليشييرتَي هَلُييْم طعاًمييا، فييكاَن ذلييَك سييبًبا يف العثييوِر َعَلْيِهييْم، َوَقييْد 
توّفاُهييُم اهللُ تعيياىل بعييَد انكشيياِف أمِرِهييْم، فقييّرَر أهييُل تلييَك البلييدِة دفنَُهييْم يف كهِفِهييْم؛ 

تكريييًم هَلُييْم َوأْن يبنييوا عليهييْم مسييجًدا.                                                                       

أفكُر

ما السورُة اّلتي  ورَدْت فيها ِقصُة أصحاِب الكهِف؟
......................................................................................

قّصُة أهِل الكهِف                                                         أوًل:

حدَثيْت قصيُة أهِل الكهِف قبَل ظهوِر اإلسياِم يف بليدٍة كاَن أهُلها يعبيدوَن األصناَم، لكنَّ 
عيدًدا ِميَن الشيباِب رفضوا ميا َعَلْييِه قوُمُهْم ِمْن عبيادِة األصنياِم، وآمنوا باهللِ تعياىل وحَدُه، 

فحياوَل قوُمُهيْم َأْن يرّدوُهيْم َعيْن دينِِهيْم، ففيّروا إىل كهيٍف، قياَل تعياىل: ﴿ىقيقاك 
وهنياَك  ]الكهيُف:10[،  لكمكىكيكملىليلامممرنزنمننن﴾ 

رضَب اهللُ تعياىل عليِهيُم النيوَم، فناميوا بقدرتِه أكثيَر ِمْن ثاثِِمئِة سينٍة، قياَل تعاىل: ﴿هت 
مثحجمججحمحجخمخ﴾]الكهيُف: 25[، ثيمَّ بعَثُهْم ِميْن نوِمِهْم لريى الناُس 

قدرَتُه سبحانُه. 

أتعاوُن وأبّيُ

ِمييْن صييْدِق التييوّكِل عييىل اهللِ تعيياىل األخييُذ باألسييباِب، 
ــّيُ السييبَب اّلييذي  بالتعيياوِن َمييَع  زمائييي/ زميييايت، أب
أخييَذ بِييِه الفتيييُة للنجيياِة ِمييْن قوِمِهييْم؛ حفاًظييا عييىل دينِهييْم.
...........................................................
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مقاُم أهِل الكهِف  ثانًيا:

يقيُع مقياُم أهيِل الكهيِف يف العاصمِة عيّمَن يف 
سيابًقا  كاَنيْت  اّلتيي  )الّرجييَب(  ُتدعيى  قرييٍة 
عياَم  َعنْيُه  ُكِشيَف  َوَقيْد  )الّرقييَم(،  ُتسيّمى 
1963م، وُتشيرُي الدالئيُل ِميْن موقيِع الكهيِف 
إىل أّنيُه ُهيَو املذكيوُر يف سيورِة الكهيِف، وِميْن 
هيذِه الدالئيِل القبيوُر السيبعُة امُلكتَشيفُة داخَل 

الكهيِف،  واملسيجُد اّليذي يعليو املقياَم، والفجيوُة الرئيسيُة والنافيذُة امُلطّليُة عيىل الفجوِة 
اّلتيي كاَنيْت تدخيُل ِمنْهيا أشيّعُة الشيمِس.

أفكُر وأستنتُج

بالتعاوِن َمَع زمائي/ زميايت، أستنتُج احلكمَة ِمْن كشِف أمِر أصحاِب الكهِف للنّاِس.

مسجُد أهِل الكهِف

ْت مقاماٍت  حبيا اهللُ أرَض األردنِّ رشًفا بيَأْن ضمَّّ
وأرضحيًة لعيدٍد ِميَن األنبيياِء  والصحابيِة  
والصاحليَن. َوَقيِد اعَتنيى األردنُّ بيذِه املواقيِع 
عناييًة كبيريًة، ففيي عهيِد جاليِة امللِك احلسيِن 
َلْت جلنيٌة ملكييٌة  ْبيِن طياٍل - رمَحيُه اهللُ - ُشيكِّ
خاصيٌة لرتمييِم األرضحيِة واملقامياِت وصيانتِها 
يف مناطيَق متعيددٍة ِمْن بلِدنيا، وبناِء املسياجِد يف 

مواقِعهيا. ويف عهيِد جاليِة امللِك عبيِد اهللِ الثياين - حفَظيُه اهللُ - تواصَلِت العناييُة بإعمِر 

رعايُة اململكِة األردنيِة الاشميِة مقاَم أهِل الكهِف ثالًثا:



138

ِمييْن أسييباِب نييوِم أصحيياِب الكهييِف الطويييِل ِمييْن دوِن َأْن يوقَظُهييْم يشٌء تعطيييُل 
 حاّسييِة السييمِع، إْذ إنَّ الصييوَت اخلارجيييَّ يوقييُظ النائييَم، وذلييَك يف قولِييِه َتعيياىل:
التعطيييُل  ُهنييا  ﴿ينٰىريزيمينيىي﴾]الكهييف:11[ والييرضُب 

واملنييُع؛ َأْي عّطْلنييا مؤقًتييا حاسييَة السييمِع عنَدُهييْم املوجييودَة يف األُذِن واملرتبطييَة 
بالعصييِب الثامييِن.

هيِذِه املقامياِت واألرضحيِة وترميِمهيا، َوِمنْهيا مقياُم أهيِل الكهيِف، إْذ أميَر جالُتيُه ببنياِء 
مسيجِد أهيِل الكهِف اليذي افتتَحيُه عياَم 2006م.

أرجُع وأبحُث

أرجــُع َمييَع زمائييي إىل املكتبييِة، وأبحــُث َعييْن أسييمِء مقاميياٍت وأرضحييٍة ُأخييرى لألنبياِء 
.  والصحابِة  يف األردنِّ

أستزيُد

سياِت اإلسياميِة القاعياِت امُللَحَقَة بمسيجِد  اعتميَدْت وزارُة األوقياِف والشيؤوِن واملقدَّ
ا ملِعهِد املليِك عبِد اهلل الثياين إلعداِد وتأهييِل الدعياِة والوّعاِظ  أهيِل الكهيِف لتكيوَن مقيرًّ
واألئميِة وتدريبِِهْم؛ حلمِل رسيالِة الوعِظ واإلرشياِد، اّلتي تؤّكُد صورَة اإلسياِم السيمِح 

والوسيطيِّ واملعتِدِل.
أشـاهُد َميَع زمائيي/ زمييايت الفيدييو اآليَت َعْن مقياِم أهِل الكهيِف ِمْن 

الرمِز. خياِل 

أربُط
العلوِم مَع
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مقاُم أهِل الكهِف

أنّظُم تعّلمي

ُأقّدُر جهوَد اململكِة األردنيِة اهلاشميِة يف رعايِة مقاِم أهِل الكهِف.
.......................................................................
.......................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

ملّخُص قصِة أهِل 
الكهِف:

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

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

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

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

مقاُم أهِل الكهِف 

موقُعُه والدالئُل َعَلْيِه:            

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

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

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

رعايُة اململكِة األردنيِة 
اهلاشميِة مقاَم أهِل الكهِف:

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

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

......................
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أبّيُ سبَب جلوِء الفتيِة إىل الكهِف.                                                                                                            
َكْم كاَنْت مّدُة مكوِث الفتيِة يف الكهِف؟

أعّلُل سبَب العثوِر عىل فتيِة الكهِف.
أمأُل الفراَغ بم يناسُب يف كلٍّ مّا يأيت: 

  أ  - كاَن أهُل البلدِة اّلتي سكنَها أصحاُب الكهِف يعبدوَن ..........................

 ب- يقُع مقاُم أهِل الكهِف يف ......................................................

 ج - افتتَح ...................... مسجَد أهِل الكهِف عاَم ..........................
أذكُر مظهًرا ِمْن مظاهِر اهتمِم اململكِة األردنيِة اهلاشميِة بمقاِم أهِل الكهِف.

أخترُب معلومايت

1

2

3

4

5

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

ُأقّوُمُ  أدائي

أخّلُص قصَة أصحاِب الكهِف.
أبّيُ موقَع مقاِم أهِل الكهِف.

أوّضُح دوَر اململكِة األردنيِة اهلاشميِة يف رعايتِها مقاَم أهِل الكهِف.
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رعايُة األشخاِص َذوي اإلعاقِة

اإلعاقيِة  َذوي  األشيخاَص  اإلسياُم  أوىل     

اهتمًميا واحرتاًميا كبرَيييِن، ودعيا إىل مسياواهِتِْم 
َميَع غرِيِهْم يف احلقيوِق والواجبياِت، ودجِمِهْم يف 
املجتميِع؛  ليكونيوا أفيراًدا فاعليَن يف جمتمعاهِتِيْم.

    الفكرُة الرئيسُة

الدرُس رقُم 
)5(

أقرُأ احلواَر اآليِتَ وأجيُب َعِن األسئلِة اّلتي تليِه:
قاَليْت سيلمى ألبيهيا: إنَّ زميلتيي تعياين إعاقيًة حركييًة، وأنا أحرُص عيىل التعاميِل َمَعها 
بشيكٍل طبيعييٍّ ِميْن دوِن عقبياٍت، وأحيرُص عىل عيرِض املسياعدِة عليها كم تسياعُدين. 
األُب: بيارَك اهللُ فييِك ييا ُبنّيتيي، إنَّ االسياَمْ  حثَّنيا عيىل عيدِم التميييِز ضدَّ أيِّ شيخٍص 

بسيبِب لونِيِه َأْو جنِسيِه َأْو لغتِيِه َأْو إعاقتِيِه، وعيدَّ ذليَك ِميَن الواجباِت.
1. َعْن ماذا يدوُر احلواُر َبْنَ األِب وابنتِِه؟ ........................................ .

 2. ماذا أوجَب اهللُ تعاىل علينا جتاَه األشيخاِص َذوي اإلعاقِة باعتباِرِهْم شيكًا ِمْن أشكاِل 
؟      التنّوِع البرشيِّ

3. ما مفهوُم األشخاِص َذوي اإلعاقِة؟ ...................................... .

أهتيُأ وأستكشُف

حثَّ اإلساُم عىل مراعاِة كلِّ ذي حاجٍة، والعمِل عىل مساعدتِِه لتجاوِزها، وجتاوِز آثاِرها، 

أستنرُي
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مفهوُم األشخاِص َذوي اإلعاقِة أوًل::

احرتاُم اإلسالِم األشخاَص َذوي اإلعاقِة واهتامُمُه ِبِْم ثانًيا:

ِهْم َأْو أجساَدُهْم َأْو  األشخاُص َذوو اإلعاقِة: ُهْم َمْن لديِْم عارٌض أصاَب إحدى حواسِّ
صّحَتَهُم النفسيَة َأِو العقليَة.

 أوىل اإلساُم األشخاَص َذوي اإلعاقِة اهتمًما واحرتاًما كبرَييِن، ويمكُن بياُن ذلَك يف ما 
يأيت:

 رشَع هَلُيْم ِميَن األحيكاِم الرشعيِة ميا ُيناسيُبُهْم، فامُلقَعيُد ُيصيِّ جالًسيا، َفَقْد قياَل النبيُّ أ.
ملسو هيلع هللا ىلص ألحيِد - الصحابيِة حيَن أصاَبُه ميرٌض: »َصلِّ قاِئيًم، َفإِْن َلْ َتْسيَتطِْع َفقاِعيًدا، َفإِْن 

.] َلْ َتْسيَتطِْع َفَعىل َجنْيٍب« ]رواُه البخاريُّ
 سياوى اإلسياُم َبْنَ األشيخاِص َذوي اإلعاقيِة واآلَخريَن يف حقوِقِهيْم وواجباهِتِْم، ب.

تيي متنُعُهْم ِمْن مارسيِة حياهِتِْم  َوَحيضَّ عيىل توفرِي كلِّ ميا يزيُل ِمْن أماِمِهيُم العوائَق الَّ
وا  مثيَل غرِيِهيْم، َفَقيْد كاَن عيدٌد ِميَن الصحابِة ِميَن األشيخاِص َذوي اإلعاقيِة،  وتولَّ
مهيامَّ ومناصيَب رفيعيًة يف عهيِد سيّيِدنا رسيوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِميْن ذليَك: تكلييُف النبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص عبيَد اهللِ ْبيَن أمِّ مكتيوٍم  )وكان كفيًفا( بإميارِة املدينِة املنيورِة حينَم كاَن خيرُج 
ِمنْهيا للجهياِد، وشيارَك الصحيايبُّ عمٌرو ْبيُن اجلميوِح   يف معركِة أحيٍد بالرغِم 

ِميْن إعاقتِيِه احلركيِة.
 حيثَّ اإلسياُم عيىل التواصيِل َمَعُهيْم وخماطبتِِهْم بألفياٍظ الئقيٍة، َفَقيْد كاَن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ج.

خياطيُب ابيَن أمِّ مكتيوٍم قائيًا َليُه كلَّيم رآُه: مرحًبا بَِميْن عاتَبني فييِه ريّب.
تعياىل:﴿مضحطمظ د. قياَل  ِمنهيم،  والسيخريَة  ِبِيْم  االسيتهزاَء  اإلسياُم  َم  حيرَّ  

حم  جم  ملهل  خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف   مغ  جغ  جعمع 

.]11 ]احلجيراُت:   ﴾ خم ممجنحنخن 

وِمْن هؤالِء األشخاِص الذيَن أوالُهُم اإلساُم اهتمًما كبرًيا: األشخاُص َذوو اإلعاقِة.
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ثالًثا: حقوُق األشخاِص َذوي اإلعاقِة يف اإلسالِم

لألشخاِص َذوي اإلعاقِة حقوٌق كثريٌة، ِهَي نفُسها احلقوُق املقررُة لغرِيِهْم، ِمنْها:
ُهْم يف التعليِم، والصحِة، والعمِل، والتنقِل، والسياحِة، والرياضِة.أ.  حقُّ

 تقديُم التجهيزاِت التي تساعُدُهْم عىل مارسِة حقوِقِهْم وحياهِتِْم ِمْن دوِن عقباٍت، مثَل: ب.
لغِة اإلشارِة، ووضِع منحدراٍت عىل مداخِل البناياِت والبيوِت ليستخدَمها األشخاُص 
َواهللُ يف   " اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  قاَل رسوُل  املتحركِة،  الكرايس  ِمْن مستخِدمي  احلركيِة  اإلعاقِة  َذوو 

َعوِن الَعْبِد ما كاَن الَعبُد يف َعوِن َأخيِه " ] رواُه مسلٌم [.
 دجمُُهْم يف احلياِة العامِة، وتوفرُي الوظائِف املناسبِة هَلُْم. ج.
 تقديُم الدعِم النفيسِّ هَلُْم، َفَقْد وىلَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عبَد اهللِ ْبَن ُأمِّ مكتوٍم  إمارَة املدينِة املنورِة د.

َة مراٍت يف أثناِء غيابِِه عنها. ِعدَّ
 توفرُي اخلدماِت الصحيِة اّلتي تكشُف َعِن اإلعاقِة يف ِسنٍّ مبّكرٍة ومتنُع ِمْن تفاُقِمها.ه.

ُ أتأمُل وُأبيِّ
   أتأمُل الصوَرتِن اآلتيَتِن، وأبّنُ الترصَف اّلذي جيُب َأْن أقوَم بِِه:

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

ُح ُأفّكُر وُأصحِّ
أفكُر يف السلوكاِت الواردِة يف العموِد األوِل، وأذكُر الترصَف الصحيَح يف العموِد الثاين:

الترصُفالسلوكاُت
ُه ِمْن َذوي اإلعاقِة احلركيِة. يستهزُئ حساٌم بزميِلِه؛ ألنَّ

ُ مراُم صديقَتها اّلتي تتلعثُم يف الكاِم. تَعريِّ

خجَل حساٌم ِمْن عرِض املساعدِة عىل رجٍل كفيٍف كاَن يسرُي أماَمهُ.
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أنّظُم تعّلمي

أحرتُم األشخاَص َذوي اإلعاقِة، وأقّدُر اختاَفُهْم وأحرتُمُه.
........................................................................
........................................................................

1

2

3

أسمو بِقَيمي

أستزيُد

أنشييَأِت اململكييُة األردنيييُة اهلاشييميُة )املجلييَس األعييىل حلقييوِق 
األشييخاِص َذوي اإلعاقييِة( الييذي يدافييُع َعييْن حقوِقِهييْم ويسيياعُد 

عىل دجِمِهْم يف املجتمِع.   
وَقْد وّفَرِت اململكُة ظروًفا مناسبًة متّكنُُهْم ِمَن احلصوِل عىل التعليِم 
مراكَز  إنشاِء  يف  وساَهْت  واألرسيِة،  الصحيِة  والرعايِة  والعمِل 
مدارَس  وأنشَأْت  املتخصصَة،  اخلدماِت  هَلُُم  تقدُم  ومؤسساٍت 
وظائَف  تأمِن  عىل  وعمَلْت  واملكفوفَن،  الصمِّ  للطلبِة  حكوميًة 

مناسبٍة هَلُْم، وتوفرِي دوِر رعايٍة ومأًوى للمحتاجَن ِمنُْهْم.
أشاهُد َمَع زمائي/ زميايت الفيديو اآليَت َعْن آداِب التعامِل َمَع األشخاِص َذوي 

اإلعاقِة ِمْن خاِل الرمِز

مفهوُم األشخاِص 
َذوي اإلعاقِة

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

احرتاُم اإلساِم هَلُْم 
واهتمُمُه ِبِْم 

1 .................
2 .................
3 .................

حقوُقُهْم
1 ..................
2 ..................
3 ..................
4 ..................

رعايُة األشخاِص َذوي اإلعاقِة

أتعّلُم

: األشخاُص اّلذين  الُصـمُّ
ال يسمعوَن.

الُبكـُم: األشخاُص اّلذين 
ال يتكلموَن.

املكفوفـوَن:  األشخياُص 
اّلذين ال ُيبرصوَن.
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3

4

يُل الرشعيُّ ِهالدل ْي املعنى الدالُّ َعَل

مقجك  مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحق قاَل َتعاىل: ﴿ٱ
. خن جمحمخمممجنحن ملهل حلخل جل خكلكمك  حك

]األعراف:174[                                    

ترشيُع األحكاِم 
املناسبِة حلالِة 

األشخاِص.

ْسَتطِْع َفقاِعًدا،  : "َصلِّ قاِئًم، َفإِْن َلْ َت بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألحِد الصحابِة  قاَل النّ
ْسَتطِْع َفَعىل َجنٍْب". َفإِْن َلْ َت

احلثُّ عىل مساعدِة 
اآلَخريَن.

ُد يف َعْوِن أَخيِه ". ْب ِد ما كاَن اْلَع ْب قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: " َواهللُ يف َعْوِن اْلَع
حتريُم الّسخريِة 

واالستهزاِء باآلَخريَن.

ُأبّيُ مفهوَم األشخاِص َذوي اإلعاقِة.
ُأوّضُح احرتاَم اإلساِم لألشخاِص َذوي اإلعاقِة واهتمَمُه ِبِْم......................  

ُد ثاثَة حقوٍق لألشخاِص َذوي اإلعاقِة. ُأعدِّ
أصُل َبْنَ الدليِل الرشعيِّ يف العموِد األوِل وما يناسُبُه ِمْن معنًى يف العموِد الثاين:

أخترُب معلومايت

1

2

ِم نتاجاُت التََّعلُّ
َقليَلٌة َطٌة ُمَتَوسِّ َعالَِيٌة

َرَجُة الدَّ

1

2

3

4

ُأقّوُمُ  أدائي

ُأبّيُ مفهوَم األشخاِص َذوي اإلعاقِة.
أبّيُ احرتاَم اإلساِم األشخاَص َذوي اإلعاقِة واهتمَمُه ِبِْم.

ُح حقوَق األشخاِص َذوي اإلعاقِة. ُأوضِّ

أقّدُم املساعدَة يف إزالِة العوائِق والعقباِت أماَم األشخاِص َذوي 
اإلعاقِة.
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