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الوحدة األوىل:
( َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْيك ُْم )
سورة امللك
اآليات الكريمة()5-1

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
لق السموات األرض
ج :من مظاهر عظمة اهلل تعاىل َخ ُ
بإتقان وإحكام وقدرته سبحانه وتعاىل عىل إماتة اإلنسان ثم
إعادة إحيائه يوم القيامة ليحاسبه عىل أعامله يف احلياة الدنيا
كافرا فله النار
فإن كان مؤمنًا فله اجلنة وإن كان ً
عرف بسورة املُلك؟
سّ :
ج* :سورة مكية
*عدد آياهتا ثالثون آية
*من فضائلها أهنا تشفع لصاحبها
بسم الله الرحمن الرحيم

ن ع َمَلًا و َه ُو َ الْعَزِيز ُ
ق ال ْمَو ْتَ و َالْحيََاة َ لِيَب ْلُوَك ُ ْم أَ ُّيك ُ ْم أَ حْ سَ ُ
ك و َه ُو َ عَلَى ك ُِل شَيْءٍ قَدِير ٌ ( )1الَّذ ِي خ َل َ َ
(تَبَارَك َ الَّذ ِي بيَِدِه ِ ال ْمُل ْ ُ

ق َّ
ُت فَا ْرج ِِع ال ْب َصَر َ ه َلْ ت َر َى م ِنْ فُطُورٍ ()3
ن م ِنْ تَف َاو ٍ
َات طِبَاقًا م َا ت َر َى فِي خ َل ْ ِ
سب ْ َع سَمَاو ٍ
ق َ
الْغَف ُور ُ ( )2الَّذ ِي خ َل َ َ
الرحْم َ ِ
السم َاء ُّ
جع َل ْنَاه َا رُجُوم ًا
ح وَ َ
الدن ْيَا بِمَصَابيِ َ
ك ال ْب َصَر ُ خ َاسِئًا و َه ُو َ َ
ث َُّم ا ْرج ِِع ال ْب َصَر َ ك ََّرتَيْنِ يَنْق َل ِْب ِإلَي ْ َ
حسِير ٌ ( )4و َلَق َ ْد ز ََّي َّنا َّ َ
لشيَاطِينِ و َأَ عْتَدْنَا لَه ُ ْم عَذ َابَ َّ
ل ِ َّ
السع ِيرِ)) (5
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املفردات والرتاكيب:
َت َب َار َك :تنَّزه عن النقص والرشيك
ل َي ْب ُل َوك ُْم :ليختربكم
َت َف ُاوت :نقص أو اختالف
ُف ُطور :شقوق و خلل
َخ ِ
اسئًاً :
ذليال و عاجزً ا
َح ِس ري :مت َعب
يح :بنجوم مضيئة
بِ َم َصابِ َ
ُر ُجو ًما :رم ًيا
َو َأ ْعتَدْ نَا :أعددنا
س :اذكر أسامء سورة املُلك؟
ج :تبارك  /املُلك  /املنج ّية  /املانعة  /الواقية
س :عدد دالئل قدرة اهلل تعاىل كام وردت يف اآليات الكريمة؟
*خلق املوت واحلياة اآليتان()2-1
ُ
ج:
*خلق الساموات اآليتان ()4-3
ُ
*خلق النجوم اآلية()5
ُ
س :اذكر حكمة اهلل تعاىل من خلق املوت واحلياة؟
ج :ملحاسبة العباد عىل أعامهلم وأنه سبحانه عزيز ال يعجزه يشء وغفور ملن تاب وأحسن من عباده (اآلية )2
س :بامذا وصف اهلل نفسه يف اآليات؟
ج :املنّزه عن النقص وأنه مالك الدنيا واآلخرة وأنه عىل كل يشء قدير (اآلية )1
س :عىل ماذا نستدل باآلية (رقم )3؟
نقصا ولو أعاد
ج :عىل أن اهلل اخلالق الساموات السبع بعضها فوق بعض غاية يف احلسن واإلتقان وال يرى الناظر إليها اختال ًفا وال ً
نقصا أو عي ًبا
النظر إليها مرة بعد مرة ويرجع إليه برصه عاجزً ا عن أن يرى فيها ً
س :عدد فوائد النجوم؟
جً * :
دليال عىل قدرة وعظمة اهلل عز وجل فقد أبدع يف خلق النجوم
www.fb.com/talakheesjo

4

–

2021

*تُعد رجو ًما للشياطي
*ز ّين السامء هبا
س :ما هو الشهاب؟
النيزك امللتهب وهو جزء منفصل عن أحد الكويكبات أو املذنبات التي تسي يف الفضاء
س :ما هو سبب اشتعاله؟
ج :احتكاكه باهلواء عند دخوله الغالف اجلوي لألرض
س :علل سبب وصف اهلل عز وجل النجوم وما فيها الشمس باملصابيح املضيئة؟
ج :ألهنا تنتج الطاقة والضوء من تلقاء نفسها عىل عكس القمر الذي يعكس الضوء الذي يسقط عليه من الشمس
إجابات أسئلة الدرس:
أهتي ُأ وأستكشف:
خلق اهلل تعاىل سبع ساموات طبقات بعضها فوق بعض
أتأمل وأع ّلل:
هذا يدل عىل أن احلُسن أهم من الكثرة أي أن يكون العمل خالص هلل عز وجل وعىل صواب أهم وأفضل من كثرة بالعمل بدون
إخالص واستعجال
أفكر وأستنتج:
للتفكر بخلق اهلل عز وجل وانه وحده اخلالق والقادر عىل كل يشء
دون:
أفكّر و ُأ ِّ
*خلق اجلبال الشاخمة
*إنزال املطر من السامء
*خلق البحار واملحيطات
*خلق األرض منبسطة
أنظم تعلمي:
ُ
*()2-1
*خلق الساموات واألرض
*خلق النجوم
www.fb.com/talakheesjo
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أسمو بقيمي:
*أتفكر يف خلق اهلل تعاىل
*أسبح اهلل وأمحده عىل بديع خلقه
أخترب معلومايت:
-1ملحاسبة العباد عىل أعامهلم وأنه سبحانه عزيز ال يعجزه يشء وغفور ملن تاب وأحسن من عباده
نقصا ولو أعاد
 -2ألن اهلل اخلالق الساموات السبع بعضها فوق بعض غاية يف احلسن واإلتقان وال يرى الناظر إليها اختال ًفا وال ً
نقصا أو عي ًبا
النظر إليها مرة بعد مرة ويرجع إليه برصه عاجزً ا عن أن يرى فيها ً
:-3
ً
*دليال عىل قدرة وعظمة اهلل عز وجل فقد أبدع يف خلق النجوم
*تُعد رجو ًما للشياطي
*ز ّين السامء هبا
 :4موجود باملفردات والرتاكيب

الدرس الثاين:
السنة النبوية الرشيفة

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :السنة النبوية الرشيفة هي املصدر الثاين من مصادر
الترشيع اإلسالمي بعد القرآن الكريم وأقسامها ثالثة:
السنة القولية  /السنة الفعلية  /السنة التقريرية
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س :عرف السنة النبوية الرشيفة؟
ج :هي ماورد عن سيدنا رسول صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
*عدد أقسام السنة النبوية مع التعريف ومثال ؟
السنّة التقريرية
ُّ

القسم

السنّة القولية
ُّ

السنّة الفعلية
ُّ

التعريف

ما أخرب به سيدنا رسول اهلل

ما فعله س ّيدنا رسول اهلل صىل اهلل ما رآه س ّيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أو سمعه من أحد من أصحابه ريض اهلل

صىل اهلل عليه وسلم

عليه وسلم

قوله صىل اهلل عليه وسلم "إنام

كيفية أداء س ّيدنا رسول اهلل صىل

" َ
ب عىل
أكل الصحابة ريض اهلل عنهم الض َّ

األعامل بالنيات"

واحلج
اهلل عليه وسلم الصالة
َّ

مائدة الرسول صىل اهلل عليه وسلم

أقر ُه عليه
عنهم
َ
فسكت عنه أو َّ
مثاله

س :اذكر منزلة السنة النبوية الرشيفة؟
ج-1 :املصدر الثاين من مصادر الترشيع بعد القرآن الكريم
تبي بعض ما ورد يف القرآن الكريم وتؤ ّكدُ ُه
ّ -2
-3نحتاج إليها يف علوم الدّ ين ك ِّلها مثل :العقيدة والفقه والتزكية
-4تصنيف أحكا ًما مل ت َِرد يف القرآن الكريم
س :علل هنى سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أصحابه يف بداية األمر عن كتابة السنة النبوية؟
ج :ألنه أراد صىل اهلل عليه وسلم هلم أن يتوجهوا إىل فهم القرآن الكريم وحفظه
س :عرف الصحايب والتابعي؟
لقي سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مؤمنًا بِ ِه ومات عىل اإلسالم
ج :الصحايب :هو من َ
التابعي :هو من َل ِق َي الصحايب مؤمنًا ومات عىل اإلسالم
أمرا رضور ًيا؟
س :علل أصبح تدوين السنة النبوية ونقلها بطريقة منظمة ً
ج :اتساع املجتمع اإلسالمي ودخول عدد كبي من الناس يف اإلسالم
س :من الذي ع َِهدَ إىل بعض العلامء بجمع السنة النبوية وتدوينها؟
ج :اخلليفة عمر بن عبد العزيز
س :عرف احلديث القديس؟ج :مانزل به الوحي سيدنا جربيل عليه السالم إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم بمعناه فقط أما لفظه ِ
فم َن
النبي صىل اهلل عليه وسلم وأضافه النبي صىل اهلل عليه وسلم هلل تعاىل
www.fb.com/talakheesjo
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س :ما هو الفرق بي القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف؟
وجه املقارنة

القرآن الكريم

احلديث الرشيف

اإلعجاز

م ِ
عجز
ُ

ليس م ِ
عجزً ا
ُ

روايته باملعنى

ال جتوز روايته باملعنى

جتوز روايته باملعنى

صحة الصالة به

تصح الصالة به
ُّ

تصح الصالة به
ال ُّ

الرتمجة

ال جتوز ترمجته حرف ًيا

جتوز ترمجته حرف ًيا

س :من ماذا يتكون احلديث؟
ج-1 :السند  :و ُيقصد به سلسلة الرواة املوصلة إىل نص احلديث الرشيف
-2املتن :و ُيقصد به نص حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم ً
قوال أو ً
تقريرا
فعال أو
ً
إجابة أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
هي ماور َد عن سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
أتدبر وأحدّ ُد:
*سنة قولية
*سنة تقريرية
*سنة فعلية
أصف:
لضاع علينا الكثي من األجر والثواب ومل نعرف الطريقة الصحيحة ألداء العبادات والفروض
أنظم معلومايت:
ُ
*مفهومها(أي معناها ) :هي ماورد عن سيدنا رسول صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
*منزلتها:
تبي بعض ما ورد يف القرآن الكريم وتؤ ّكدُ ُه
ّ -2
-3نحتاج إليها يف علوم الدّ ين ك ِّلها مثل :العقيدة والفقه والتزكية
*أقسامها:
فعلية  -تقريرية
www.fb.com/talakheesjo
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*الفرق بي القرآن الكريم والسنة النبوية:
القرآن الكريم :ال جيوز ترمجته حرف ًيا  /تصح الصالة به
السنة النبوية :غي معجز  /ال تصح الصالة به
أسمو بقيمي:
-2أحرص عىل حفظ األحاديث النبوية
تصح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم
-3أنرش األحاديث التي ً
أخترب معلومايت:
 -1هي ماورد عن سيدنا رسول صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
-2ألنه أراد صىل اهلل عليه وسلم هلم أن يتوجهوا إىل فهم القرآن الكريم وحفظه
-3
أ-خطأ
ب-صح
ج-خطأ
د-صح

الدرس الثالث:
اإليامن باملالئكة الكرام
عليهم السالم
س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :املالئكة خملوقات هلا صفات معينة
ومهام كثية واإليامن هبم رك رن من أركان
اإليامن

www.fb.com/talakheesjo
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ماحكم اإليامن باملالئكة؟
سُ :
ج :واجب فاإليامن هبم ركن من أركان اإليامن
س :عرف املالئكة؟
أمرهم ويفعلون ما يؤ ًمرون
جَ :خ ر
لق من خملوقات اهلل تعاىل َخ َل َقهم من نور وهم ال يعصون اهلل تعاىل ما َ
س :عدد صفات املالئكة؟
ج :أُ -خلِقوا من نور
ب-ال يأكلون وال يرشبون
ج-ال يعصون اهلل تعاىل
س :اذكر أعامل املالئكة؟
ج :أ-عبادة اهلل تعاىل وطاعته وتنفيذ أوامره
ب-االستغفار للمؤمني
جُ -
يرضهم بأمر اهلل تعاىل
حفظ النّاس ممّا ُّ
يرضهم بأمر اهلل تعاىل
د-تسجيل الناس ممّا ُّ
س :أكمل الفراغ بوظيفة كل ملك؟
ُ
ف بِ ِه
العمل املك َّل ُ

اسم املَلك
ُ
جربيل عليه السالم

والرسل عليهم السالم بأمر اهلل عز وجل لذا
كبي املالئكة وظيفته إنزال الرسالة عىل األنبياء ّ
سم َي رسول األنبياء
ّ

ميكائيل عليه السالم

إنزال األمطار بإذن اهلل تعاىل

إرسافيل عليه السالم

ُ
الصور يوم القيامة
النفخ يف ّ

رضوان عليه السالم

ُ
خازن اجلنّة

ر
مالك عليه السالم

ُ
خازن النّار

أثر اإليامن باملالئكة يف حياة املسلم؟
س :ما هو ُ
وتسجلها يكون ذلك سب ًبا يف أن يقوم بام أمره اهلل تعاىل به خي قيام ويستحي من ارتكاب
ج :حي يعلم أن املالئكة تراقب أعامله
ّ
الذنوب واملعاص
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إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*يفعلون ما يؤمرون وال يعصون اهلل تعاىل
*من نور
*خلق من خملوقات اهلل تعاىل خلقهم من نور وهم ال يعصون اهلل تعاىل ويفعلون ما يؤمرون
ُ
أفكِّر و أقارن:
وجه املقارنة

املالئكة الكرام

الناس

ما ّد ُة َخ ِ
لقهم

من نور

من تراب

ُ
األكل والرشب

ال يأكلون وال يرشبون

يأكلون ويرشبون

طاعة اهلل تعاىل

يفعلون ما يؤمرون وال يعصون اهلل تعاىل

قد تقع منهم املعصية

أفكّر وأستنتج:
*أن أراقب أعاميل و أن تكون بطاعة اهلل وعدم معصيته
أتأمل وأستخرج:
1

( ُق ْل نَزَّ َله روح ا ْل ُقدُ ِ ِ
احل ِّق)
ُ ُ ُ
س من َّر ِّب َك بِ ْ َ

اسم امللك
ُ

عم ُل ُه

جربيل عليه السالم

إنزال الرسالة عىل األنبياء

2

( َونَا َد ْوا َيا َمالِ ُك لِ َي ْق ِ
ض َع َل ْينَا َر ُّب َك َق َال إِ َّنك ُْم َماكِ ُث َ
ون )

مالك

اآلية الكريمة

الرقم

والرسل عليهم السالم بأمر
اهلل عز وجل
خازن النار

أط ِّبق تع ّلمي:
*معاملتهم برفق وإحسان
*عدم الغش
*معاملة حسنة
* ُأحافظ عىل نظافة املكان
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أنظم تع ّلمي:
أمرهم ويفعلون ما يؤ ًمرون
*مفهوم املالئكةَ :خ ر
لق من خملوقات اهلل تعاىل َخ َل َقهم من نور وهم ال يعصون اهلل تعاىل ما َ
*صفاهتم:
-1خلقوا من نور
-2ال يعصون اهلل تعاىل
*أعامهلم:
-2االستغفار للمؤمني
يرضهم بأمر اهلل تعاىل
-3حفظ الناس ممّا ُّ
*أثر اإليامن هبم يف حياة املسلم:
وتسجلها
تراقب أعامله
حي يعلم أن املالئكة
ّ
ُ
أسمو بق ّيمي:
-2العمل عىل طاعة اهلل عز وجل وعدم معصيته
-3أنصح زمالئي بمراقبة أعامهلم لوجود املالئكة التي تسجل أعاملنا
أخترب معلومايت:
أمرهم ويفعلون ما يؤ ًمرون
َ -1خ ر
لق من خملوقات اهلل تعاىل َخ َل َقهم من نور وهم ال يعصون اهلل تعاىل ما َ
 -2أُ -خلِقوا من نور

ب-ال يأكلون وال يرشبون
ج-ال يعصون اهلل تعاىل
وتسجلها يكون ذلك سب ًبا يف أن يقوم بام أمره اهلل تعاىل به خي قيام ويستحي من ارتكاب
 -3حي يعلم أن املالئكة تراقب أعامله
ّ
الذنوب واملعاص
*-4اسم امللك:
جربيل عليه السالم
*إرسافيل
*مالك
عمله:

ميكائيل :إنزال األمطار بإذن اهلل تعاىل  -رضوان :خازن اجلنة
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الدرس الرابع:
وس َننه
الوضوء :أركانه ُ

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :الوضوء من الطهارة التي حيبها اهلل تعاىل لعباده
يصح إال
وهو رشط لصحة الصالة وله أركان ال ُّ
ثاب فاعلها
وسنَ رن ُي ُ
هبا ُ
س :عرف الوضوء؟
ِ
غسل أعضاء مع ّينة مع استحضار النّية
ج :هو استعامل املاء يف
س :عدد أعامل الوضوء؟
السنن
ج-1 :األركان ُّ -2
س :عرف أركان الوضوء؟
يصح الوضوء إال هبا وهي ستة أركان
ج :هي األعامل التي ال ًّ
س :عدد أركان الوضوء؟
ج-1 :النية
-2غسل الوجه
-3غسل اليدين مع املرفقي
-4مسح بعض الرأس
-5غسل القدمي مع الكعبي
-6الرتتيب
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س :وضح أركان الوضوء؟
النية

بأن يستحرض املتوضئ بقلبه فعل الوضوء

غسل الوجه

ويكون من منبت شعر الرأس إىل أسفل الذقن ً
عرضا
طوال ومن األذن إىل األذن ً

غسل اليدين مع املرفقي

ويكون من بداية رؤوس األصابع إىل املرفقي
العَََُد والساعد
 :املرفق :هو املفصل بي ً

مسح بعض الرأس

يتحقق بمسح أي جزء من الرأس

غسل القدمي مع الكعبي

يكون بتعميم القدمي بالغسل إىل الكعبي وعدم ترك يشء منهام
الكعبان :مها العظامن البارزان عند مفصل القدم

الرتتيب

اإلتيان بأعامل الوضوء مرتبة

س :عرف سنن الوضوء؟
ُستحب املحافظة عليها
ج :هي األعامل التي يثاب فاعلها وال يبطل الوضوء برتكها وت
ُّ
س :عدد سنن الوضوء؟
-1التسمية
-2غسل الكفي عند البدء يف الوضوء
-3التخليل باملاء بي أصابع اليدين والقدمي
-4املضمضة واالستنشاق واالستنثار
-5غسل األعضاء ثال ًثا يف فرائض الوضوء وسننه
-6التيامن
-7التشهد والدعاء عند االنتهاء من الوضوء
س :وضح سنن الوضوء؟
التسمية

أن يقول املتوضئ عند البدء يف الوضوء بسم اهلل

غسل الكفي عند البدء يف الوضوء

الرسغي
بأن يغسل ك َّفي يديه إىل ُّ

التخليل باملاء بي أصابع اليدين وأصابع القدمي بأن يوصل املاء إىل ما بي األصابع
املضمضة واالستنشاق واالستنثار

املضمضة :حتريك املتوضئ املاء يف فمه ثم إخراجه منه
االستنشاق :إدخال املتوضئ املاء يف أنفه بيده ال ُيمنى
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االستنثار :إخراج املاء من األنف باليد ال ُيرسى
ُ
غسل األعضاء ثال ًثا يف فرائض الوضوء وسننه

أن يكرر املتوضئ ّ
كل فعل من أفعال الوضوء ثالث مرات باستثناء مسح
األس

التيامن

تقديم اليد اليمنى عىل اليد اليرسى وكذلك الرجلي

التشهد والدعاء عند االنتهاء من الوضوء

أن يقول املتوضئ:
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله
اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من املتطهرين

إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*-1غسل اليدين مع املرفقي
-2غسل القدمي مع الكعبي
أفكر وأبي:
-1جيوز
-2إعادة الوضوء ألن من اركان الوضوء الرتتيب
أنظم تع ّلمي:
-1النية
-4املضمضة
-6غسل الوجه
-8مسح الرأس
 -9التشهد والدعاء عند االنتهاء من الوضوء
أسمو بقيمي:
-2استخدام السواك الذي يساعد عىل وقاية األسنان من التسوس
-3الوضوء عند الغضب
أخترب معلومايت:
-1
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يصح الوضوء إال هبا وهي ستة أركان
أركان الوضوء :هي األعامل التي ال ًّ
ُستحب املحافظة عليها
سنن الوضوء :هي األعامل التي يثاب فاعلها وال يبطل الوضوء برتكها وت
ُّ
-2
-1النية
-2غسل الوجه
-3غسل اليدين مع املرفقي
-4مسح بعض الرأس
-5غسل القدمي مع الكعبي
-6الرتتيب
-3
*غسل الوجه  /ركن
*التخليل بي األصابع  /سنة
*غسل األعضاء ثال ًثا /سنة
-4
أ-جائز
ب-جائز
ج-إعادة الوضوء ألن النية من األركان
د-إعادة الوضوء ألن الرتتيب من األركان

www.fb.com/talakheesjo

16

–

2021

الدرس السادس:
نعمة املاء

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :املاء من أعظم نِعم اهلل تعاىل علينا وقد ح ّثنا
اإلسالم عىل املحافظة عليه ألنه عصب احلياة
وها ) عىل ماذا تدل؟
س :قال اهلل تعاىل َ ( :وإِن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اهللَِّ َال ُحت ُْص َ
ج :لقد أنعم اهلل تعاىل عىل اإلنسان بِنعم كثية ال تُعدُّ وال ُّحتىص من هذه النعم املاء
س :اذكر أمهية املاء؟
ج-1 :املاء أساس حياة الكائنات احل ّية من إنسان وحيوان ونبات ،فليس هلذه الكائنات احلية قدرة عىل احلياة من دون توافر املاء هلا
-2املاء وسيلة للطهارة والنظافة والوقاية من األمراض
-3الزراعة والصناعة تعتمدان عىل املاء
ماهي التوجيهات التي حثنا عليها ديننا اإلسالم للمحافظة عىل املاء؟
أ-عدم اإلرساف يف استخدام املاء
ب-حتريم تلويث املاء وإفساده عىل الناس مثل إلقاء النفايات وخملفات املصانع والرصف الصحي يف املياه وقد هنى رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم عن التبول يف املاء
وشق األهنار ليرشب منها الناس من
ج-احلث عىل حفر اآلبار ليستفيد منها الناس فقد جعل النبي صىل اهلل عليه وسلم حفر اآلبار َّ
الصدقة اجلارية التي يستمر أجرها بعد موت اإلنسان
س :عدد أخطار تلوث املاء واإلرساف يف استخدامه؟
أ-جفاف األرض فال تصبح صاحل ًة للزراعة
ب-القضاء عىل الثروة النباتية واحليوانية والبحرية
www.fb.com/talakheesjo
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إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
-1الصورة األوىل أرض خمرضة *الصورة الثانية أرض جافة
-2لعدم وجود املاء
-3املاء
أتدبر وأستكشف:
-1املاء أساس حياة الكائنات احلية
-2املاء وسيلة للطهارة والنظافة والوقاية من األمراض
أفكر ألبدع:
*اإلرساف يف استخدام املاء يف املنازل
احلل وضع التقنيات احلديثة إليقاف املاء كل مدة قصية يف املغاسل واملراحيض
أط ِّبق تعلمي:
*عدم إلقاء النفايات يف املاء ووضعها باألماكن املخصصة
*استخدام السطل ً
بديال للخرطوم يف غسل السيارات
*تقليل فتحة املاء عند غسيل اليدين والوضوء واالستحامم
أنظم تعلمي:
*أخطار تلوث املاء:
أ-جفاف األرض فال تصبح صاحل ًة للزراعة
ب-القضاء عىل الثروة النباتية واحليوانية والبحرية
*أمهية املاء يف احلياة:
-1املاء أساس حياة الكائنات احل ّية من إنسان وحيوان ونبات  ،فليس هلذه الكائنات احلية قدرة عىل احلياة من دون توافر املاء هلا
-2املاء وسيلة للطهارة والنظافة والوقاية من األمراض
*توجيهات اإلسالم للمحافظة عىل املاء:
أ-عدم اإلرساف يف استخدام املاء
ب-حتريم تلويث املاء وإفساده عىل الناس
www.fb.com/talakheesjo
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ج-احلث عىل حفر اآلبار ليستفيد منها الناس
*أسمو بقيمي:
-2أن نحمد اهلل عز وجل ونشكره عىل النعم
-3وضع لوحات إرشادية يف مدرستي للمحافظة عىل املاء
أخترب معلومايت:
-1
-1املاء أساس حياة الكائنات احل ّية من إنسان وحيوان ونبات ،فليس هلذه الكائنات احلية قدرة عىل احلياة من دون توافر املاء هلا
-2املاء وسيلة للطهارة والنظافة والوقاية من األمراض
-3الزراعة والصناعة تعتمدان عىل املاء
-2
أ-عدم اإلرساف يف استخدام املاء
ب-حتريم تلويث املاء وإفساده عىل الناس
-3
أ-جفاف األرض فال تصبح صاحل ًة للزراعة
ب-القضاء عىل الثروة النباتية واحليوانية والبحرية
-4
أ-صح
ب-صح
ج-خطأ
د-صح
ه-خطأ
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الوحدة الثانية:
ِ
ي)
ب املُْ ْح ِسن ِ َ
قال اهلل تعاىل  ( :إِ َّن اهللََّ ُُي ُّ
الدرس األول :سورة املُلك
اآليات الكريمة()14-6

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :من عدل اهلل تعاىل أن جعل يو ًما للجزاء فيدخل اجلنة من
ُ
ويدخل النّار الكافر
يتّبع أوامر اهلل تعاىل وجيتنب نواهيه
العاص صاحب الكبائر املخالف ألمر اهلل تعاىل

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ ِ
اب َج َهن ََّم ۖ َوبِئ َْس املَْ ِص ُي ﴿﴾6
ين َك َف ُروا بِ َر هِّبِ ْم َع َذ ُ
َول َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ور ﴿﴾7
إِ َذا ُأ ْل ُقوا ف َيها َسم ُعوا ََلا َش ِهي ًقا َوه َي َت ُف ُ
َتكَاد َتَ ي ُز ِمن ا ْل َغي ِ
ظ ۖ ُك َّل َام ُأ ْل ِق َي فِ َيها َف ْو ٌج َس َأ ََُل ْم خَ َز َنت َُها َأ ََل ْ َي ْأتِك ُْم ن َِذ ٌير ﴿﴾8
ُ َ َّ َ ْ
اءنَا ن َِذ ٌير َفك ََّذ ْبنَا َو ُق ْلنَا َما َنز ََّل اهللَُّ ِم ْن ََش ٍء إِ ْن َأ ْنت ُْم إِ ََّّل ِِف َض َال ٍل َكبِ ٍ
ي ﴿﴾9
َقا ُلوا َب َ َٰل َقدْ َج َ
ْ
الس ِع ِ
َو َقا ُلوا َل ْو ُكنَّا ن َْس َم ُع َأ ْو َن ْع ِق ُل َما ُكنَّا ِِف َأ ْص َح ِ
ي ﴿﴾10
اب َّ
الس ِع ِ
َت ُفوا بِ َذ ْنبِ ِه ْم َف ُس ْح ًقا ِألَ ْص َح ِ
ي ﴿﴾11
اب َّ
َفا ْع َ َ
ِ
َي َش ْو َن َر َّ ُِّب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ين َ ْ
ب ََُل ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر َكبِ ٌي ﴿﴾12
إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور ﴿﴾13
يم بِ َذات ُّ
ِسوا َق ْو َلك ُْم َأ ِو ْ
اج َه ُروا بِه ۖ إِ َّن ُه َعل ٌ
َو َأ ُّ
َأ ََّل َي ْع َل ُم َم ْن خَ َل َق َو ُه َو ال َّلطِيفُ َْ
اْلبِ ُي ﴿﴾14
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املفردات والَتاكيب:
َش ِهي ًقا :صوتًا قو ًّيا
ور :تغل
َت ُف ُ
ََت َ َّيزُ  :تتق ّطع
ا ْل َغي ِ
ظ :شدّ ة الغضب
ْ
َف ْوج :مجاعة
َخزَ َنت َُها :مالئكة العذاب
الس ِع ِ
ي :النار
َّ
الرمحة
َف ُس ْح ًقاُ :بعدً ا من ّ
ََي َْش ْو َنَ :يافون
س :عدد موضوعات اآليات الكريمة؟
ج* :مصيالكافرين وحاهلم يوم القيامة اآليات()9-6
*دور العقل يف اهلداية اآليتان()11-10
*ثواب املؤمني اآلية()12
*علم اهلل تعاىل اآليتان()14-13
ُ
س :ما هو جزاء الكافرين اجلاحدين؟
ج :عاقبة وخيمة وأعدّ اهلل تعاىل هلم عذا ًبا شديدً ا
صور القرآن الكريم جهنم؟
س :كيف ّ
ج :كأهنا تتقطع من شدة غضبها يوم القيامة بعدما ُط ِر َح فيها مجاعة من الكافرين
س :ماذا سألتهم املالئكة وبامذا أجابوا؟
ج :أمل يرسل اهلل إليكم ُر ُس ًال ّ
حيذرونكم من العذاب الذي أنتم فيه ؟
منذر ولكنَّنا ّ
كذبناه
أجابوا  :بىل قد جاءنا رسول ر
س :ماهي عاقبة من مل يستعمل العقل يف االهتداء إىل احلق؟
ج :احلرسة والندامة مثلام حيصل مع أهل النار يوم القيامة
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أقر الكافرون حينام يذوقون عذاب جهنم؟
بامذا ّ
حق أنفسهم ومل يستخدموا مارزقهم اهلل تعاىل من سمع وعقل يف الوصول إىل اإليامن وإتباع احلق ولو
قرصوا يف ِّ
ج :أهنم َّ
استخدمومها ملا كانت النار مصيهم
س :عدد أسامء جهنم؟
ج* :اجلحيم َ /س َقر  /اهلاوية
س :ما هو جزاء املؤمني الذين ال يعصون اهلل ال يف الرس وال يف العلن؟
ج :مغفرة وثواب كبي
علم اهلل؟
س :وضح ُ

ِ
وحيس ُن إىل عباده
رسونه وهو سبحانه اللطيف بعباده الذي يعلم دقائق األمور ُ
ج :اهلل سبحانه وتعاىل ُ
يعلم ما جيهر به الناس وما ُي ّ
ويلطف هبم
س :هل يقترص السمع عىل الذي يتم عن طريق األذن؟
ج :ال بل يشمل الفهم واإلدراك والعمل بام نسمعه
عرف الطباق؟
سّ :
واجلهر /اجلنة والنار  /املعصية والطاعة
الرس
ُّ
ج :هو اجلمع بي اليشء وضده ومن األمثلة ُّ
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*من أسامء اجلنة :الفردوس
*من أسامء النار :السعي
أتأمل وأستنتج:
*التحذير من عذاب اهلل
أخت ّيل:
سوف تكون مثل غابة احليوان ألن مايميز اإلنسان عن باقي الكائنات وجود العقل وبه يتم تكليف اإلنسان بالعبادات
أتعاون وأنقد:
-1هنا اخلوف من جهاز املراقبة أن يكشفه وعقوبة السجن وليس اخلوف من عقوبة اهلل
 -2خوفه من عقوبة اهلل عز وجل أدت إىل امتناعه عن االستجابة للغش
www.fb.com/talakheesjo
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أفكر:
-1الصالة يف وقتها
-2الصيام
-3الصدقات ومعاملة عائلتي وأقاريب وأصدقائي بِ ُخلق حسن
أنظم تعلمي:
**دور العقل يف اهلداية اآليتان()11-10

*علم اهلل تعاىل اآليتان()14-13
ُ

أسمو بقيمي:
-2اخلوف من عقوبة اهلل قبل العقوبة من الناس
-3أقوم بطاعة اهلل وابتعد عن املعاص
أخترب معلومايت:
-1
*َت ّيزُ
*الغيظ
*فوج
-2
أ-اجلحيم
ب -عاقبة وخيمة وأعدّ اهلل تعاىل هلم عذا ًبا شديدً ا
-3
أ-صحيح
ب-صحيح
-4
أ-اآليات من ()9-6
ب-اآليتان()11-10
ج-اآلية()12
د-اآليتان()14-13
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الدرس الثاين:
َّل تغضب

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :للغضب آثار سلبية كثية لذا أرشدنا اإلسالم إىل ضبط
النفس ومواجهة الغضب ملنع التّرصفات التي تؤثر سلب ًّيا يف
الفرد واألرسة واملجتمع

ِ
ِ ِ
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه "أن ً
رارا  ،قال" :ال تغضب"
رجال قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم أوصني ،قال " :ال تغضب" َف َر َّد َد م ً
املفردات والرتاكيب:
ِ
انصحني
أوصنيَ :
كر َر
ر ّد َدَّ :
كرارا :مرات عدّ ة
ً
التعريف براوي احلديث:
*الصحايب اجلليل أبو هريرة ريض اهلل عنه
*اسمه :عبد الرمحن بن صخر الدويس
مسلام عام خيرب يف السنة السابعة للهجرة
*قد َم إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
ً
*هو أكثر الصحابة رواية للحديث الرشيف
*تويف سنة  57للهجرة
* ُدفِ َن يف البقيع
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س :أين كان الصحابة يتعلمون أمور دينهم؟
ج :كانوا جيلسون عند الرسول صىل اهلل عليه وسلم يتعلمون منه
عرف الغضب؟
سّ :
ج :حالة انفعال يمر هبا اإلنسان خترجه عن طبيعته
س :ملاذا كرر الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال تغضب ثالث مرات؟
ِ
أن الغضب من الشيطان َّ
لعلم ِه َّ
آثارا سيئة وعواقب غي حممودة
ج:
وأن له ً
س :اذكر موقف شهده أحد الصحابة للنبي صىل اهلل عليه وسلم؟
فجذب أعرايب النبي صىل اهلل عليه وسلم من ثوبِ ِه
ج :ذكر أنس بن مالك ريض اهلل عنه أنَّه كان يميش مع النبي صىل اهلل عليه وسلم
َ
حتى أ ّث َر يف كتفيه وقال  :أعطني من مال اهلل الذي عندك فضحك النبي صىل اهلل عليه وسلم
س :اذكر أسباب الغضب؟
-1التعرض لإلساءة بسبب املزاح اخلارج عن حدوده
السب والشتم
-2
ِّ
-3االستهزاء والسخرية
-4التعرض للدين والوطن
س :عدد آثار الغضب؟
ج :أ-انتشار العداوة والبغضاء بي أفراد املجتمع بسبب ماقد حيدث من الشتم وال ّلعن حلظة الغضب ومابعدها
ب-سوء احلالة الصحية والنفسية للشخص الغاضب مما يسبب األمراض النفسية له
ج-جتنّب الناس التعامل مع الشخص رسيع اإلنفعال والغضب
د-يمكن أن يؤدي الغضب بالشخص الغاضب إىل ارتكاب اجلرائم كالقتل واإليذاء والتخريب
س :اذكر وسائل مواجهة الغضب؟
-1اإلستعاذة باهلل تعاىل من الشيطان الرجيم
وانرشاح للصدر
-2ذكر اهلل تعاىل فالذكر طمأنينة للقلب وراحة للنفس
ر
-3تغيي اهليئة التي يكون اإلنسان عليها فإذا كان واق ًفا جيلس
ِ
ب أحدُ كم فليسكت"
-4السكوت وترك الكالم يف املوضوع الذي يسبب الغضب قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "إذا غَض َ
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تغضب؟
س :ما هو نوع "ال" يف مجلة ال
ْ
ج :ال الناهية تدخل عىل الفعل املضارع فيجزمه بالسكون
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
امحر وجه ُه
َّ -1

-2عندما تم تذكيه بقول اهلل تعاىل ( ُخ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِيَ )
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ
ًّ
وأستدل:
أتأمل
وأمر له بعطاء
*بأنه مل يغضب َ
مفهوم الغضب:
*حالة انفعال يمر هبا اإلنسان خترجه عن طبيعته
أتدبر وأستنتج :صفحة()49
*السخرية منه
*االستهزاء هبا
*مزاح خارج عن حدوده
أتدبر وأستنتج  :صفحة ()50
*انتشار العداوة والبغضاء بينهم
*جتنب الناس التعامل معها ألهنا رسيعة الغضب
أتعاون وأستخرج :الوضوء عند الغضب
أنظم تع ّلمي:
*مفهومه :حالة انفعال يمر هبا اإلنسان خترجه عن طبيعته
*أسبابه:
-1املزاح اخلارج عن حدوده
ب والشتم
الس ّ
ّ -2
*آثاره:
-2سوء احلالة الصحية والنفسية للشخص الغاضب مما يسبب األمراض النفسية له
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ّب الناس التعامل مع الشخص رسيع اإلنفعال والغضب
-3جتن ُ
*وسائل مواجهته:
-1اإلستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم
-3تغيي اهليئة التي يكون اإلنسان عليها فإذا كان واق ًفا جيلس
-4السكوت وترك الكالم يف املوضوع الذي يسبب الغضب
أسمو بقيمي:
-2أن أعالج موقف الغضب كام أمرنا الرسول صىل اهلل عليه وسلم
َ-3تالك النفس عند الغضب
أخترب معلومايت:
-1حالة انفعال يمر هبا اإلنسان خترجه عن طبيعته
-2
اسمه :عبد الرمحن بن صخر الدويس
مسلام عام خيرب يف السنة السابعة للهجرة
*قد َم إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
ً
*هو أكثر الصحابة رواية للحديث الرشيف
-3
أوصيني :انصحني
كرر
ر ّد َدّ :
مرارا :مرات عدّ ة
ً
-4
ِ
لعلم ِه أن الغضب من الشيطان ّ
آثارا سيئة وعواقب غي حممودة
وأن له ً
-5
أ-ذكر اهلل عز وجل
ب-السكوت وعدم التحدث يف املوضوع
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الدرس الثالث:
حمبة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :حمبة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم من
لوازم اإليامن وهي ميل قلبي إليه فمن آمن بيشء
والسي عىل هنجه
أح َّبه وتظهر حمبته بطاعته ّ
س :ماحكم حمبة الرسول صىل اهلل عليه وسلم؟
ج :واجبة عىل أمته فهي من أعظم الطاعات وال ُق ُربات هلل تعاىل وتُقدَّ م حمبته عىل حمبة من سواه
س :من هم آل البيت؟
ج :هم أهل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأزواجه وذريته
س :عدد عالمات حمبة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم؟
*حمبة آل بيته وأصحابه
*تعظيمه وتوقيه
*اإلكثار من الصالة عليه
*االقتداء به والعمل بأخالقه
*طاعته واالمتثال ألمره
*نرصته والدفاع عنه
س :اذكر األسباب املعينة عىل حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم؟
أ-مطالعة سيته صىل اهلل عليه وسلم َّ
وحسن ُخ ُل ِقه ورمحته
ألن يف معرفة سيته صىل اهلل عليه وسلم معرفة عظمته ُ
ب نبيه صىل اهلل عليه وسلم
ب-الدعاء بأن يرزقنا اهلل تعاىل ُح َّ
ج-إدراك األجر العظيم ملن حي ُّبه صىل اهلل عليه وسلم وأن تلك املح َّبة تؤدي إىل مرافقته صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنة
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س :ماهي ثمرات حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم؟
*نيل رضا اهلل تعاىل
*نيل حمبته وشفاعته صىل اهلل عليه وسلم
*الت ّّرشف بمرافقته صىل اهلل عليه وسلم يوم القيامة
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
-2حمبة النبي
أتأمل وأربط:
-1اإلقتداء به والعمل بأخالقه
-2اإلكثار من الصالة عليه
-3طاعته واالمتثال ألمره
-4حمبة آل بيته وأصحابه
أقرتح سببي آخرين يعينان عىل حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم:
-1نيل شفاعته يوم القيامة
-2بحب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ننال حمبة اهلل عز وجل
أتعاون وأقرتح:
-1نرش األحاديث الصحيحة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم باللغات األجنبية
-2اإلقتداء به صىل اهلل عليه وسلم
-3نرش سيته صىل اهلل عليه وسلم باللغات األجنبية
أتأمل وأبني موق ًفا:
*من يدعو إىل ترك األخذ بسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم فهو كافر كام دلت اآلية
أسمو بقيمي:
-2أحرص عىل نرش سيته صىل اهلل عليه وسلم
-3أحرص عىل االقتداء به صىل اهلل عليه وسلم
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أنظم معلومايت:
حكم حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم:
* واجبة عىل أمته فهي من أعظم الطاعات وال ُق ُربات هلل تعاىل وتُقدَّ م حمبته عىل حمبة من سواه
*من عالمات حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم:
*2اإلكثار من الصالة عليه
*3االقتداء به والعمل بأخالقه
*األسباب املعينة عىل حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ب نبيه صىل اهلل عليه وسلم
-1الدعاء بأن يرزقنا اهلل تعاىل ُح َّ
-2إدراك األجر العظيم ملن حي ُّبه صىل اهلل عليه وسلم وأن تلك املح َّبة تؤدي إىل مرافقته صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنة
*من ثمرات حمبة النبي صىل اهلل عليه وسلم:
*1نيل رضا اهلل تعاىل
*2نيل حمبته وشفاعته صىل اهلل عليه وسلم
أخترب معلومايت:
-1
أ-مطالعة سيته صىل اهلل عليه وسلم َّ
وحسن ُخ ُل ِقه ورمحته
ألن يف معرفة سيته صىل اهلل عليه وسلم معرفة عظمته ُ
ب نبيه صىل اهلل عليه وسلم
ب-الدعاء بأن يرزقنا اهلل تعاىل ُح َّ
ج-إدراك األجر العظيم ملن حي ُّبه صىل اهلل عليه وسلم وأن تلك املح َّبة تؤدي إىل مرافقته صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنة
-2
هم أهل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأزواجه وذريته
-3
*بإتباع الرسول صىل اهلل عليه وسلم
*مغفرة الذنوب
-4
ال أسألكم عىل ما جئتكم به أجرا إال أن تودوا قرابتي (آل البيت)
-5
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أ-صح
ب-صح
ج-خطأ

الدرس الرابع:
وسننُها
أركان الصالة ُ

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
تصح الصالة
ج :الصالة عبادة عظيمة تشتمل عىل أركان ال ُّ
ثاب فاعلها
وسنن ُي ُ
إال هبا ُ
س :عرف الصالة؟
ر
رشوط معينة وتشتمل عىل أقوال وأفعال مع ّينة تبدأ بالتكبي وتنتهي بالتسليم
ج :عبادة هلل تعاىل هلا
س :اذكر أمهية الصالة؟
ج :للصالة أمهية كبية يف اإلسالم فهي الركن الثاين من أركانه بعد الشهادتي
س :ما املقصود بأركان الصالة؟
تصح الصالة ّإال هبا فال بد من توافرها
ج :هي األفعال واألقوال التي تُعدُّ جز ًءا من الصالة و ال ُّ
س :عدد أركان الصالة؟
النية

بأن يستحرض املصل بقلبه فعل الصالة وأقله ً
نويت أن أصل فرض الظهر
مثال
ُ
دليلها :قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إنَّام األعامل بالنيات"

تكبية اإلحرام

يبدأ املصل صالته بقول"اهلل أكرب"

القيام مع القدرة

يكون يف الصالة املفروضة فقط

قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب"
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اإلنحناء :بحيث تصل اليدان إىل الركبتي مع الطمأنينة
والتأين يف أداء الركن وعدم االستعجال فيه
الطمأنينة :هي السكون حلظات
ّ

اإلعتدل بعد الركوع والطمأنينة فيه

بأن يعود املصل إىل ماكان عليه قبل ركوعه مع الطمأنينة

السجود األول والطمأنينة فيه

ّ
املصل مكشوفة مكان سجوده م الطمأنينة
مبارشة جبهة

اجللوس بي السجدتي والطمأنينة فيه

وذلك باالطمئنان فيه بحيث ت ُك ُن أعضاؤه يف حال اجللوس

السجود الثاين والطمأنينة فيه

ّ
املصل مكان سجوده مع الطمأنينة
مبارشة جبهة

اجللوس األخي والتشهد فيه والصالة

و ُيقصد به اجللوس الذي يكون يف آخر ركعة من ركعات الصالة إذ يقرأ فيه املصل

عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم

التشهد والصالة اإلبراهيمية

التسليمة األوىل

أن يقول املصل "السالم عليكم"

الرتتيب بي األركان

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "ص ُّلوا كام رأيتموين ُّأصل"

*أحبائي الطلبة علينا قراءة التشهد والصالة اإلبراهيمية وحفظها
س :عرف سنن الصالة؟
ِ
ب عىل تركها ولكن َحي ُس ُن به أن
ج :هي األقوال واألفعال التي ُيطلب إىل املصل فعلها من غي إلزام ف ُيثاب عىل فعلها وال يعا َق ُ
يلتزمها وحيافظ عليها
س :عدد ُسن ُن الصالة؟
ً
مستقبال هبام القبلة
الركوع والرفع بأن يرفع كفيه
ً
رفع اليدين عند تكبية اإلحرام وعند ّ
منه
وضع اليد ال ًيمنى عىل اليد ال ُيرسى
ُ

وذلك يف أثناء قراءة سورة الفاحتة ومايتيرس من القرآن

النّظر إىل موضع السجود

بأن جيعل نظره إىل موضع سجوده

دعاء اإلستفتاح

الدعاء الذي ُيقال قبل قراءة سورة الفاحتة يف الركعة األوىل

مايتيرس من القرآن الكريم بعد سورة الفاحتة
قراءة
ّ

وذلك يف الركعتي :األوىل والثانية

التشهد األول

و ًيقصدُ به التشهد يف اجللوس الذي ال يأيت بعده سالم مثلام يف صالة
الظهر والعرص واملغرب والعشاء
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ّ
ي) بكلمة آمي وتعني  :استجب
أن ُيتبِع
املصل قول اهلل تعاىل ( َو ََّل َّ
الضا هل َ
يارب

التسليمة الثانية

أن يقول املصل ملتفتًا إىل شامله" :السالم عليكم ورمحة اهلل"

القنوت بعد االعتدال من الركوع يف الركعة الثانية يف

(اللهم اهدين يف من هديت ،وعافني يف من عافيت ،
دعاء القنوت:
َّ
ِ
رش ما قضيت ،
وتو َّلني يف من تو ّليت  ،وبارك يل يف ما أعطيت  ،وقني َّ
إن ََّك تقيض وال يقىض عليك  ،وإ َّنه ال ِ
تباركت ر َّبنا
يذ ُّل َمن وا َليت ،
َ
ُ
ُ

صالة الفجر

وتعاليت  ،وصىل اهلل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
*أحبائي الطلبة علينا قراءة وحفظ دعاء اإلستفتاح
س :عىل ماذا ُتطلق كلمة الصالة يف اللغة العربية؟
ج :الدعاء بخي
إجابات أسئلة الدرس:
أستني:
*تكبية اإلحرام/قراءة الفاحتة/السجود
*أركان الصالة
وأبي:
أستخرج ّ
*اجلبهة/األنف/اليدين /الركبتي /أطراف القدمي
أتأمل وأصنّف:
*أركان الصالة :تكبية اإلحرام  /التشهد يف اجللوس األخي  /السجود
*سنن الصالة :قراءة ما يتيرس من القرآن بعد سورة الفاحتة  /التشهد األول / /النظر إىل موضع السجود
أنظم تع ّلمي:
*أركان الصالة:
*تكبية اإلحرام
*القيام مع القدرة
*قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة
*السجود
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*سنن الصالة:
رفع اليدين عند تكبية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه
وضع اليد اليمنى عىل اليد اليرسى
النظر إىل موضع السجود
التسليمة الثانية
*أخترب معلومايت:
-1
أ-أركان الصالة
ب-سنن الصالة
ج-النية
-2
أ-ركن الصالة قراءة الفاحتة
ب-سنة يف الصالة وهي رفع اليدين عند تكبية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه
-3
أ-خطأ ألهنا تركت ركن وهو قراءة الفاحتة
ب-صحيحة ألن التشهد األول من سنن الصالة
ج-خطأ ألنه ترك ركن وهو تكبية اإلحرام
د-صحيحة ألن دعاء اإلستفتاح من السنن
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الدرس اخلامس :
إنسانية اإلسالم

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :الدين اإلسالمي دين إنساين يساوي بي الناس
مجي ًعا يف احلقوق والواجبات ويعاملهم بالعدل
والرمحة مهام اختلفت أعراقهم وأدياهنم
س :عرف التقوى؟
حرصا عىل نيل حمبته ورضوانه وخو ًفا من غضبه وعقابه
ج :هي التزام أوامر اهلل تعاىل واجتناب نواهيه
ً
س :ما املقصود من إنسانية اإلسالم؟
بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه ألن الناس مجي ًعا ُ
خلق اهلل وأص ُل ُهم واحدر
ج :عنايته باإلنسان وتكريمه له ِّ
س :اذكر اجلوانب التي تظهر إنسانية اإلسالم؟
ج :أ-تكريم اإلنسان
ب-املساواة
ج-الرمحة
س :عدد صور تكريم اهلل تعاىل لإلنسان؟
-1خل ُق ُه يف أحسن تقويم
-2تسخي الكون له
َ-3تييز ُه بالعقل والتفكي والبيان
س :عرف املساواة مع ذكر مثال؟
ج :قيمة عظيمة جتعل كافة الناس سوا ًء يف احلقوق والواجبات كحق األمن واحلرية والتعليم
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س :قال اهلل تعاىل َ ( :و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة ِّل ْل َعاملَِيَ ) عىل ماذا تدل كلمة للعاملي؟
َاك إِ َّال َر ْ َ
ج :تدل عىل أن الرمحة شاملة للناس مجي ًعا من دون النظر جلنسهم ودينهم
س :اإلنسان يف اللغة عىل من تطلق؟
ج :هو اسم جنس ُيطلق عىل الذكر واألنثى فال يقال للمرأة إنسانة
س :اذكر املؤسسة الوطنية التي تقوم بأنشطة خيية باألردن وخارجه؟
ج :اهليئة األردنية اهلاشمية تأسست عام 1990
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*تكريم اهلل تعاىل لإلنسان وال فرق بينهم إال بالتقوى
أتعاون وأستنتج:
*تسخي الكون
*َتييزه بالعقل والتفكي والبيان
*خلقه يف أحسن تقويم
أفكر وأستنتج:
*املساواة بي الناس مجي ًعا ال فرق بينهم ال عرق وال دين
أستزيد:
* تقوم بتلبية احتياجات املواطني قدر اإلمكان يف فلسطي وقطاع غزة
* املساعدات الطارئة والفورية يف حاالت الكوارث والنوازل العامة
أنظم معلومايت:
خلق اهلل وأص ُل ُهم
بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه ألن الناس مجي ًعا ُ
*مفهوم إنسانية اإلسالم :عنايته باإلنسان وتكريمه له ِّ
واحدر
*مظاهر إنسانية اإلسالم :تكريم اإلنسان  /الرمحة  /املساواة
أسمو بقيمي:
-2ال أفرق بي أصدقائي وأعاملهم بالرمحة واملساواة
-3أشجع زمالئي عىل رسم اللوحات التعليمية عن إنسانية اإلسالم
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أخترب معلومايت:
بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه ألن الناس مجي ًعا ُ
خلق اهلل وأص ُل ُهم واحدر
 -1عنايته باإلنسان وتكريمه له ِّ
-2
-1تسخي الكون
َ-2تيزه بالعقل
-3املساواة
-4الرمحة بي الناس مجي ًعا
-3
أ-صح
ب-خطأ
ج-صح
د-خطأ

الدرس السابع:
حقوق الطفل يف اإلسالم

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :اعتنى اإلسالم بالطفل عناية كبية وحرص عىل صحة
وأقر له حقو ًقا كثية
جسمه وسالمة عقله وتربيته تربية سليمة َّ
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س :عرف حقوق الطفل؟
ج :هي احلاجات الرضورية واحلقوق األساسية التي َّ
حث اإلسالم عىل تلبيتها بام يضمن رعايته ومحايته
س :عدد احلقوق األساسية التي َّ
حث اإلسالم عىل تلبيتها للطفل مع التوضيح؟
-1حقه يف أرسة مسلمة

بأن ُحيسن كل من الزوج والزوجة اختيار اآلخر بام حي ّقق التكافل والتفاهم بينهام فينعكس
اجيا ًبا عىل الطفل

-2حق تأمي حاجاته األساسية

من(مأكل ومرشب وملبس وعالج واهتامم بنظافته) عبادة يثابان عليهام يوم القيامة

-3حق التنشئة

كفل اإلسالم للطفل حق التنشئة السليمة والتعليم والرتبية عىل طاعة اهلل تعاىل والتزام
األخالق احلميدة(كالصدق واألمانة وحب الوطن فإذا أحسن الوالدان يف أداء هذا احلق فلهام
األجر الكبي يوم القيامة

-4حق التَّعليم

يعدُّ التعليم من أهم حقوق الطفل لذا جيب إحلاقه باملدرسة ومتابعة حتصيله وتوفي
مستلزمات التعليم له

-5حق التعبي عن الرأي

حق اإلجابة عن أسئلته وإرشاكه يف
أيضا ُّ
من حق الطفل أن ُي َع َّود عىل إبداء رأيه بأدب وله ً
حوار األرسة واالستامع له

-6حق ال ّلعب

عىل الوالدين أن ي ِ
فسحا له املجال يف اللعب لتقوية جسمه وتنمية عقله وصقل موهبته
ُ
وإكسابه مهارات توافق نامءه

-7حقه يف البيئة اآلمنة

من حق الطفل أن يعيش يف بيئة آمنة يأمن عىل نفسه من اإليذاء واخلوف

س :عرف التنشئة؟
ج :هي الوسيلة التي يتّبعها الوالدان يف تربية أبنائهم عىل القيم الفاضلة
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
-1
*املأكل
*التعليم
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*اللعب
-2
هي احلاجات الرضورية واحلقوق األساسية التي َّ
حث اإلسالم عىل تلبيتها بام يضمن رعايته ومحايته
أفكّر:
-1احرتامهام والتحدث معهام بأدب
-2عدم رفع الصوت عليهام
أح ّلل وأقرتح:
-1جيب عىل األهل إقناعه وإلزامه عىل الدراسه وااللتحاق باملدرسة
-2متابعة األهل هلا بالتوقف عن استعامل مواقع التواصل االجتامعي لتنهي دراستها ومتابعة واجباهتا
وأبي:
أتأ ّمل ّ
*لتعليمه عىل إبداء الرأي وحث الصحابة عىل ذلك
أقرتح:
*ألعاب التي حتتاج لصقل املواهب والذكاء مثل  :لعبة األلغاز
أنظم تع ّلمي:
*مفهوم حقوق الطفل:
هي احلاجات الرضورية واحلقوق األساسية التي َّ
حث اإلسالم عىل تلبيتها بام يضمن رعايته ومحايته
*من حقوق الطفل:
حق التعليم
ح ُّقه يف أرسة سليمة
أسمو بق ّيمي:
-2تعريف الطفل يف حقوقه
-3وضع لوحات إرشادية بحقوق الطفل
أخترب معلومايت:
-1
حق التعليم
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حق اللعب
حق التنشئة
-2
-1ب/التعلم
-2د/احلاجات األساسية
-3
أ-خطأ(حاجات رضورية)
ب-صحيح
ج-خطأ
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الوحدة الثالثة:
قال تعاىل َ ( :واهللَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه)
الدرس األول :
سورة املُلك اآليات الكريمة
()24-15

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
جُّ :
حتث اآليات الكريمة من سورة املُلك عىل العمل وطلب الرزق
ّ
وحتذ ُر من عذاب اهلل تعاىل الذي ُيصيب الكافرين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْاألَ ْر َض َذ ُل ً
الس َام ِء َأ ْن
ور (َ )15أ َأمنْت ُْم َم ْن ِيف َّ
وال َفا ْم ُشوا ِيف َمنَاكبِ َها َو ُك ُلوا م ْن ِر ْزقه َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
ِ
ف بِكُم ْاألَر َض َفإِ َذا ِهي ََتور (َ )16أم َأ ِمنْتُم من ِيف السام ِء َأ ْن ير ِس َل َع َليكُم ح ِ
اص ًبا َف َس َت ْع َل ُم َ
ف ن َِذ ِير ()17
ون َك ْي َ
ْ ْ َ
ْ َ ْ
ُْ
َّ َ
ْ
َ ُ ُ
ََيْس َ ُ ْ
فك َ
َان نَكِ ِي (َ )18أ َو َمل ْ َي َر ْوا إِ َىل ال َّط ْ ِي َف ْو َق ُه ْم َصا َّفات َو َي ْقبِ ْض َن َما ُي ْم ِسك ُُه َّن إِ َّال
َو َل َقدْ ك ََّذ َب ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْ َ ِ
مح ِن إِ ِن ا ْلكَافِ ُر َ
ون إِ َّال ِيف ُغ ُرور
الر ْ َ
ْرصك ُْم م ْن ُدون َّ
َّ
يشء َبص ري (َ )19أ َّم ْن َه َذا ا َّلذي ُه َو ُجنْدر َلك ُْم َين ُ ُ
مح ُن إ َّن ُه ِبك ُِّل َ ْ
ِ
جلوا ِيف ُعت ٍُّو َو ُن ُفور (َ )21أ َف َم ْن َي ْم ِيش ُمكِ ًّبا َع َىل َو ْج ِه ِه َأ ْهدَ ى َأ َّم ْن
(َ )20أ َّم ْن َه َذا ا َّلذي َي ْر ُز ُقك ُْم إِ ْن َأ ْم َس َك ِر ْز َق ُه َب ْل َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما
ِصاط ُم ْستَقيم (ُ )22ق ْل ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأك ُْم َو َج َع َل َلك ُُم َّ
َي ْميش َسو ًّيا َع َىل َ
ون (ُ )23ق ْل ُه َو ا َّل ِذي َذ َر َأك ُْم ِيف ْاألَ ْر ِ
رش َ
ت َْشك ُُر َ
ون)(24
ض َوإِ َل ْي ِه ُ ْ
حت َ ُ
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َذ ُل ً
وال :سهلة العيش عليها
َمنَاكِبِ َها :أرجاء األرض
الن ُُّشور :إحياء الناس يوم القيامة
ور :تضطرب وهتتُّز بشدة
ََت ُ ُ
ِ
حيا شديد ًة حممل ًة باحلىص
َحاص ًبا :ر ً
نَكِ ِي :عقايب
اجلو عند الطيان
َصا َّفات :باسطات
أجنحته َّن يف ِّ
ُ
يضممن أجنحتَه َّن
َو َي ْقبِ ْض َنُ :
ر
وأعوان
أنصار
ُجنْدر َلكُم:
ر
تكرب
غ ُُرورُّ :
جلوا ِيف ُعت ٍُّوَ :تادوا يف استكبار
َ ُّ
احلق
َو ُن ُفور :بعيد عن ِّ
ِ
هدى
سائرا من غي ً
ُمك ًّباً :
كثيا
َذ َر َأك ُْم :خلقكم عد ًدا ً
س :اذكر موضوعات اآليات الكريمة؟
ُّ
*احلث عىل العمل وطلب الرزق اآلية()15
*حتذير الك ّفار من عذاب اهلل تعاىل وسخطه اآليات ()18-16
*من مظاهر نِ َعم اهلل تعاىل وقدرته اآليات ()24-19
يرسة ليسهل العيش عليها بامذا أمرهم؟
س :أنعم اهلل تعاىل عىل الناس بأن جعل هلم األرض ُم َّ
ج* :أن يعملوا إلصالحها وإعامرها وأن ينتفعوا من رزق اهلل تعاىل وسيبعث اهلل تعاىل الناس من قبورهم للحساب واجلزاء
س :عدد بعض أنواع العذاب الذي أصاب األمم السابقة؟
أ-اخلسف يف األرض والزالزل
املحملة باحلىص
ب-الرياح والعواصف الشديدة
َّ
س :اذكر نِ َعم اهلل تعاىل وقدرته من اآليات؟
خلق اهلل تعاىل الطيور بشكل يساعدها عىل الطيان من دون سقوط
أَ -
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والرض من عند اهلل تعاىل
ب-النّفع ُّ
ج-الرزق من عند اهلل تعاىل
د-نعمة اهلداية إىل اإلسالم
س :اذكر أسباب اهلداية التي هيأها اهلل تعاىل للناس؟
ج :سمع /البرص/العقل
س :اذكر الفرق بي التوكل والتواكل؟
التوكل :هو االعتامد عىل اهلل تعاىل مع األخذ باألسباب
التواكل :هو االعتامد عىل اهلل تعاىل من دون األخذ باألسباب
س :ما الذي يساعد الطائر عىل الطيان؟
ج :لقد أودع اله تعاىل أنظمة بديعة يف جسم الطائر لكي يساعده عىل الطيان والتحليق يف اهلواء ومن ذلك أن خلق له جناحي
يدعامنه وعظا ًما جموفة من الداخل حتى تكون خفيفة الوزن
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*العمل حيمي اإلنسان من التسول وحيمي كرامته
وأبي:
أتعاون ّ
-*1بناء املدارس واملساجد
-2العمل بام َّ
أحل اهلل تعاىل إلعامر األرض
وأبي:
أقرأ ّ
*لالتعاظ منها واالبتعاد عام حرم اهلل والتقرب إليه لكي ال ُّ
حيل العذاب الذي أصاب األقوام السابقة
وأبي:
أتأمل ّ
*قدرة اهلل تعاىل اخلالق يف خلق الطيور بشكلها املناسب للطيان
أقدّ م أمثلة:
أ-العمل بام يرىض اهلل تعاىل (بالتدريس /أملهن)
ب-الرسقة والرشوة
أفكر وأقرتح:
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البرص  /النظر بالكون للتفكر بقدرة اهلل والنظر ملا أح َّله اهلل تعاىل
العقل /الدراسة واستخدام العقل بالتفكر يف خلق اهلل تعاىل إلرضاء اهلل تعاىل
أن ّظم تعلمي:
**حتذير الك ّفار من عذاب اهلل تعاىل وسخطه اآليات ()18-16
ِ
والرض من عند اهلل تعاىل-3/نعمة اهلداية إىل
*من مظاهر ن َعم اهلل تعاىل وقدرته اآليات (-1)24-19خلق الطيور -2/النفع ُّ ُّ
اإلسالم-4/الرزق من عند اهلل تعاىل
أسمو بقيمي:
-2التفكر بخلق اهلل تعاىل وقدرته عىل اخللق
ماحرم خو ًفا من العقاب ودخول اجلنة
-3إرضاء اهلل تعاىل واالبتعاد عن
َّ
أخترب معلومايت:
-1قدرة اهلل تعاىل
 -2ألن يعملوا إلصالحها وإعامرها وأن ينتفعوا من رزق اهلل تعاىل وسيبعث اهلل تعاىل الناس من قبورهم للحساب واجلزاء
-3
ِ
ِِ
ِ
ِ
أُ -ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْاألَ ْر َض َذ ُل ً
ور()15
وال َفا ْم ُشوا ِيف َمنَاكبِ َها َو ُك ُلوا م ْن ِرزْ قه َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
ِ
الر ْ َ ِ
بَ -أ َو َمل َي َر ْوا إِ َىل ال َّط ْ ِ
يشء َب ِص ري ()19
ي َف ْو َق ُه ْم َصا َّفات َو َي ْقبِ ْض َن َما ُي ْمسك ُُه َّن إِ َّال َّ
مح ُن إ َّن ُه بِك ُِّل َ ْ
ْ
-4
أ-صح
ب-خطأ
ج-صح
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الدرس الثاين:
صالة االستسقاء

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :صالة االستسقاء من الصلوات ذوات األسباب التي يؤدهيا
املسلم تقر ًبا إىل اهلل تعاىل عند انحباس املطر طل ًبا لنزوله

س :ماذا يفعل املسلم إذا تأخر نزول املطر؟
ج :يلجأ إىل اهلل تعاىل ويصل صالة االستسقاء
س :عرف صالة االستسقاء؟
ج :هي صالة يصليها املسلم بكيف ّية مع ّينة يطلب فيها الغيث من اهلل تعاىل عند تأخر نزول املطر
س :ما هو الغيث؟
ج :املطر الغزير الذي َجيلب اخلي
ماحكم صالة االستسقاء؟
سُ :
ج :سنة مؤكدة وتُصىل يف أي وقت من ليل أو هنار
عرف السنة املؤكدة؟
سّ :
نادرا
ج :ما واظب النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل فعلها ومل يرتكها إال ً
س :اذكر كيفية أداء صالة االستسقاء ؟
أ-يعلن اإلمام عن موعد صالة االستسقاء ويدعوا الناس لالستعداد هلا بالتوبة واالستغفار والص ّيام
بّ -
ثم يبدأ يف قراءة
ثم يكرب سبع تكبيات ّ
فيكرب تكبية اإلحرام يف الركعة األوىل َّ
يصل اإلمام بالنّاس صالة االستسقاء ركعتي ّ
تم الركعة مثلام يفعل يف سائر الصلوات
يتيرس من القرآن الكريم و ُي ُّ
سورة الفاحتة وما ّ
يكرب مخس تكبيات و ُيتِم الركعة مثلام يفعل يف سائر الصلوات
ثم ّ
يكرب اإلمام تكبية القيام للركعة الثانية َّ
جّ -
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د-بعد االنتهاء من الصالة َيطب اإلمام يف الناس خطبتي و ُيكثر من الدعاء واالستغفار و ُيستحب يف أثناء الدعاء أن ُحي ّول رداءه هو
واملصلون
س :اذكر اهلدي النبوي يف صالة االستسقاء؟
ج:
*اإلكثار من الصدقة
*تكرار الصالة إذا مل ينزل املطر
*تأديتها مجاعة يف مكان عام وجيوز يف املسجد
*حضور النّساء واألطفال مع الرجال
*تكون من غي أذان وال إقامة وإنام ُينادى"الصالة جامعة"
س :إىل ماذا يؤدي نقص املياه؟
ج :حدوث جفاف وموت الكائنات احلية
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
-1نزول املطر
-2صالة االستسقاء
أفكّر وأستنتج:
*ليقلب اهلل الوضع من جفاف إىل نزول املطر
ليحرضها غالب الناس
أن ّظم تعلمي:
*مفهومها :هي صالة يصليها املسلم بكيف ّية مع ّينة يطلب فيها الغيث من اهلل تعاىل عند تأخر نزول املطر
*حكمها :سنة مؤكدة
كيفية أدائها:
أ-يعلن اإلمام عن موعد صالة االستسقاء ويدعوا الناس لإلستعداد هلا بالتوبة واالستغفار والص ّيام
بّ -
ثم يبدأ يف قراءة
ثم يكرب سبع تكبيات ّ
فيكرب تكبية اإلحرام يف الركعة األوىل َّ
يصل اإلمام بالنّاس صالة االستسقاء ركعتي ّ
تم الركعة مثلام يفعل يف سائر الصلوات
يتيرس من القرآن الكريم و ُي ُّ
سورة الفاحتة وما ّ
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يكرب مخس تكبيات و ُيتِم الركعة مثلام يفعل يف سائر الصلوات
ثم ّ
يكرب اإلمام تكبية القيام للركعة الثانية َّ
جّ -
د-بعد االنتهاء من الصالة َيطب اإلمام يف الناس خطبتي و ُيكثر من الدعاء واالستغفار و ُيستحب يف أثناء الدعاء أن ُحي ّول رداءه هو
واملصلون
أسمو بقيمي:
-2أشكر اهلل تعاىل عىل نعمه
ّ
واحلث عليها
-3املحافظة عىل املاء
أخترب معلومايت:
-1
هي صالة يصليها املسلم بكيف ّية مع ّينة يطلب فيها الغيث من اهلل تعاىل عند تأخر نزول املطر
-2
سنة مؤكدة
-3
*اإلكثار من الصدقة
*تكرار الصالة إذا مل ينزل املطر
*تأديتها مجاعة يف مكان عام وجيوز يف املسجد
-4
أ-خطأ
ب-خطأ
ج-خطأ
د-خطأ
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الدرس الثالث:
الرشيفة
بيعتا العقبة واهلجرة النبوية ّ

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
دور كبي
ج :كان لبيعتي العقبة  :األوىل والثانية واهلجرة النبوية الرشيفة ر
يف نرش دين اإلسالم ومحايته وتكوين دولة للمسلمي يف املدينة املنورة

س :ما هو السبب لبيعة العقبة األوىل والثاين؟
ج :بعد ما قام به املرشكون من الصدّ عن الدعوة وتعذيب املسلمي يف مكة املكرمة َ
أخذ النبي صىل اهلل عليه وسلم يبحث عمن يقبل
أناس من أهل املدينة املنورة
دعوة اإلسالم وينرصه من خارج مكة املكرمة يف اجلزيرة العربية َف َقبِ َل ر
س :عرف البيعة والعقبة ويثرب؟
البيعة :العهد عىل الطاعة
العقبة :موضع يف ِمنى قرب مكة املكرمة
يثرب :اسم املدينة املنورة قبل اهلجرة
س :من هي القبيلة التي التقى بأفرادها النبي صىل اهلل عليه وسلم ويف أي عام؟
ج :قبيلة اخلزرج التي ُت َعدُّ من أكرب قبائل املدينة املنورة يف عام احلادي عرش من البعثة
س :ماذا حدث يف السنة الثانية عرش من البعثة؟
ج :عندما رجعوا أفراد قبيلة اخلزرج إىل املدينة املنورة ودعوا من فيها إىل اإلسالم فأسلم عىل أيدهيم جمموعة من الناس وذهبوا عرش
رجال ممن أسلموا من أهل املدينة املنورة من األوس واخلزرج والتقى النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مكان اسمه العقبة فبايعوه عىل
أمور عديدة
س :عدد األمور التي َتت املبايعة عليها ؟
ج* :عدم الرشك باهلل تعاىل
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*ترك املنكرات والفواحش مثل( :وأد البنات والرسقة والكذب)
س :ماذا طلب املبايعون من النبي صىل اهلل عليه وسلم؟
ج :أن يرسل معهم من يع ّلمهم أمور الدين
س :من أرسل معهم وماهي صفاته؟
ج :مصعب بن عمي ريض اهلل عنه
*كان شا ًبا امتاز باللطف واللي والصرب و احللم وكان صاحب ُح ّجة يف اإلقناع
ِ
ب بمصعب اخلي وأول سفي يف اإلسالم
* ُلق ّ
س :ماذا حدث يف سنة الثالث عرش؟
ج :قدم وفد ممن أسلم من أهل املدينة املنورة إىل مكة املكرمة وكانوا(ً 73
رجال وامرأتي) فاجتمعوا بالنبي صىل اهلل عليه وسلم يف
فسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية
مكان العقبة الذي حصلت فيه البيعة األوىل وبايعوه بيعة ثانية ُ
س :عىل ماذا بايعوه يف بيعة العقبة الثانية؟
ج :نرصته صىل اهلل عليه وسلم والدفاع عنه إذا هاجر إليهم
س :بعد بيعة العقبة الكربى ماذا أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحابه؟
ج :اهلجرة إىل املدينة املنورة بعد أن انترش اإلسالم فيها
س :عىل ماذا أمجعوا املرشكون ملنع الرسول صىل اهلل عليه وسلم اللحاق هبم؟
ج :أن جيمعوا من كل قبيلة شا ًبا قو ًيا فيقتلوا النبي صىل اهلل عليه وسلم جمتمعي فيتفرق دمه صىل اهلل عليه وسلم يف القبائل وال
يستطيع بنو هاشم عشية النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يطالبوا بدمه
س :من الذي طلب منه النبي صىل اهلل عليه وسلم أن ينام يف بيته وملاذا؟
طلب من عل بن أيب طالب املبيت يف فراشه
ج:
َ
 -1ليعتقد الكفار أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ما يزال يف بيته
 -2وليجع األمانات التي كان الناس يضعوهنا عنده صىل اهلل عليه وسلم ألصحاهبا
س :ماذا فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم عند خروجه؟
ِ
ِ
ج :أمسك حفنة من تراب وألقاها عليهم وهو يتلوا قول اهلل تعاىل  ( :وجع ْلنَا ِمن ب ِ ِ
َاه ْم َف ُه ْم
ي َأ ْيدهيِ ْم َسدًّ ا َوم ْن خَ ْلف ِه ْم َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َ َ َ
َْ
ِ
ون) فلم ير ُه املرتبصون به وهو َيرج أمامهم
ِص َ
ََّل ُي ْب ُ
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س :مع من هاجر النبي صىل اهلل عليه وسلم؟
ج :أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه
جهز أيب بكر الصديق للهجرة؟
س :كيف ّ
ج :اشرتى ريض اهلل عنه راحلتي استعدا ًدا للهجرة وانطلقا إىل املدينة املنورة
س :اذكر بعض إجراءات النبي صىل اهلل عليه وسلم التي اختذها لتعينه عىل اهلجرة إىل املدينة املنورة؟
ج-1 :استئجاره ً
خبيا يد ُّله يف طريقه إىل املدينة املنورة
رجال ً
-2سلوكه طري ًقا إىل املدينة املنورة غي الطريق املعهودة
-3إقامته وصاحبه يف اهلجرة يف غار ثور مدة ثالث ليال
س :من الذي كان يأتيهم بأخبار كفار قريش؟
ج :عبد اهلل بن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه
س :من كان حيرض هلم الطعام؟
ج :أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنها
س :كيف طمسوا آثار األقدام؟
ج :كان خادم أيب بكر ريض اهلل عنه يرعى األغنام أمام الغار
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*أمرهم باهلجرة
أفكر وأستنتج:
*كان صاحب ُح ّجة يف اإلقناع

وكان يمتاز باللطف واللي والصرب ِ
واحللم
أرجع وأتعرف:
*أم عامرة نسيبة بنت كعب األنصارية ،وأم منيع أسامء بنت عمرو ريض اهلل عنهام،
*أمهية املرأة يف اإلسالم
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ُأقارن:
وجه املقارنة

بيعة العقبة األوىل

بيعة العقبة الثانية

سنة حدوثها

 12للبعثة

13للبعثة

عدد املبايعي

10رجال

ً 73
رجال وامرأتي

األمور التي بايعوا النبي صىل اهلل عليه

عدم الرشك باهلل تعاىل

نرصته صىل اهلل عليه وسلم والدفاع عنه

وسلم عليها

*ترك املنكرات والفواحش مثل( :وأد

إذا هاجر إليهم

البنات والرسقة والكذب)
أتعاون وأستنتج :ألنه كان صىل اهلل عليه وسلم الصادق األمي
أستزيد* :يدل عىل األخذ باألسباب والتوكل عىل اهلل
أنظم معلومايت:
-1البيعة األوىل:
* 12للبعثة
*10رجال
*عدم الرشك باهلل
-2البيعة الثانية:
* 13للبعثة
*ً 73
رجال وامرأتي
*نرصته صىل اهلل عليه وسلم والدفاع عنه
-3كيفية اهلجرة النبوية:
بعد أن انترش اإلسالم يف املدينة املنورة وأمجعوا كفار قريش عىل قتل الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملنعه من اهلجرة واللحاق هبم خرج
من بيته ونام عل بن أيب طالب مكانه اتفق مع أيب بكر واشرتى راحلتي وانطلق النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة
فاستقبلهام أهلها بالفرح والرسور
أسمو بقيمي:
-2األخذ باألسباب كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم
-3الدعوة لإلسالم ليس فقط بالقول وإنام باألخالق احلميدة
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أخترب معلومايت:
-1ليعرض اإلسالم عليهم
-2
كان أول سفي يف اإلسالم
كان أول من هاجر ليعلم الناس أمور دينهم
-3
-1استئجاره ً
خبيا يد ُّله يف طريقه إىل املدينة املنورة
رجال ً
-2سلوكه طري ًقا إىل املدينة املنورة غي الطريق املعهودة
-4
أ-خطأ
ب-خطأ
ج-خطأ

الدرس اخلامس:
الصحايب اجلليل سيدنا عل بن أيب طالب
ريض اهلل عنه

س :ما الفكرة الرئيسة من الدرس؟
ج :الصحايب اجلليل سيدنا عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ابن عم
النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو ثاين من أسلم بعد أم املؤمني خدجية
دور كبي يف نرش
ريض اهلل عنها وأحد العرشة املبرشين باجلنة وكان له ر
اإلسالم والدفاع عنه وهو رابع اخللفاء الراشدين
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عرف بالصحايب ريض اهلل عنه؟
ّ
*اسمه  :عل
*أبوه :أبو طالب
*جده :عبد املطلب
ِ
املطهرة بعرش سني
*والدتهُ :ولدَ يف مكة املكرمة قبل البعثة ّ
*إسالمه :أول من أسلم من الصبيان وعمره 10سني
*كنيته :أبو احلسن
*وفاته :استُشهدَ يف الكوفة سنة  40هجري
س :عرف كتاب الوحي؟
ج :هم الصحابة الذين اختارهم النبي صىل اهلل عليه وسلم لكتابة القرآن الكريم عند نزوله ومنهم  :أبو بكر الصديق  /عمر بن
اخلطاب  /عثامن بن عفان  /عل بن أيب طالب وغيهم ريض اهلل عنهم مجي ًعا
س :عرف بشخصية الصحايب عل بن أيب طالب؟
*هو ابن عم الرسول صىل اهلل عليه وسلم وتر ّبى يف بيته
*أول من أسلم من الصبيان
*كان النبي صىل اهلل عليه وسلم حيبه ويدعو له
*زوجه بابنته فاطمة الزهراء ريض اهلل عنها
ّ
*أحد كتّاب الوحي ّ
وتوىل اخلالفة بعد اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه
س :ملاذا ر ّبى النبي صىل اهلل عليه وسلم سيدنا عل ريض اهلل عنه يف بيته؟
عمه أيب طالب لكثرة عياله
ج :ختفي ًفا عن ّ
س :عدد صفاته التي اكتسبها من بيت النبوة؟
ج :التقوى  /الزهد  /مكارم األخالق  /سعة العلم  /احلكمة  /الفصاحة
ِ
ب؟
س :بامذا ُلق َ
وقوته
ج :احلَيدر َة (اسم من أسامء األسد) لشجاعته ّ
س :بمن تزوج ؟
فاطمة الزهراء ابنت النبي صىل اهلل عليه وسلم
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س :من أوالده؟
ج :احلسن واحلسي ريض اهلل عنهم ولقبهم سيدا شباب أهل اجلنة
س :اذكر املواقف املرشفة من حياة الصحايب عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ؟
-1مبيته يف فراش النبي صىل اهلل عليه وسلم ليلة اهلجرة الرشيفة وفداؤه له حتى يوهم كفار مكة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
مايزال يف بيته ولكي يعيد االمانات التي كان حيفظها أهل مكة عند النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أصحاهبا وبعد أن أ ّدى مهمته َِحل َق
بالنبي صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة
-2اختيار النبي صىل اهلل عليه وسلم له ليكون أحد كُتاب الوحي
-3توليه القضاء يف اليمن بتكليف من النبي صىل اهلل عليه وسلم
-4مشاركته مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الغزوات مجيعها عدا غزوة تبوك إذ ّ
واله النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل املدينة املنورة
5مساعدته اخللفاء الراشدين الثالثة ريض اهلل عنهم َقبله عىل إدارة شؤون املجتمع ومن ذلك أنه اقرتح عىل سيدنا عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه أن يبدأ التاريخ اإلسالمي باهلجرة النبوية
س :كيف كانت خالفته؟
ج :بعد استشهاد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه بايع املسلمون الصحايب عل بن أيب طالب باخلالفة فكان اخلليفة الراشد الرابع
وحرص عىل إقامة العدل بي الرعية
س :كيف تويف؟
ج :است ِ
غدرا عىل يد عبد الرمحن بن ُملجم بعد أن قىض مخس سنوات خليفة
ُشهدَ ريض اهلل عنه يف الكوفة بالعراق سنة  40هجري ً
للمسلمي
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه
أفكر وأستخرج:
*ابن عم الرسول صىل اهلل عليه وسلم
أتأمل ألقتدي:
*سعة العلم
*النبي صىل اهلل عليه وسلم
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أفكر و أبي:
*حكمته وسعة علمه
أنظم تعلمي:
التعريف به:
*أبوه :أبو طالب
*جده :عبد املطلب
ِ
املطهرة بعرش سني
*والدتهُ :ولدَ يف مكة املكرمة قبل البعثة ّ
*إسالمه :أول من أسلم من الصبيان وعمره 10سني
*زوجته :فاطمة الزهراء
*صفاته:
1التقوى
-2الزهد
-3مكارم األخالق
-4سعة العلم
مواقف مرشقة:
--1مبيته يف فراش النبي صىل اهلل عليه وسلم ليلة اهلجرة الرشيفة
--2اختيار النبي صىل اهلل عليه وسلم له ليكون أحد كُتاب الوحي
-3توليه القضاء يف اليمن بتكليف من النبي صىل اهلل عليه وسلم
-4مشاركته مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الغزوات مجيعها عدا غزوة تبوك إذ ّ
واله النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل املدينة املنورة
أسمو بقيمي:
-2أقتدي بالصحايب اجلليل سيدنا عل ريض اهلل عنه يف مكارم أخالقه
-3أقتدي بالصحايب عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف بالزهد
أخترب معلومايت:
-1
1التقوى
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-2الزهد
-3مكارم األخالق
-2
أ-كان من كتاب الوحي
ب -مشاركته مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الغزوات مجيعها عدا غزوة تبوك إذ ّ
واله النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل املدينة املنورة
ج -توليه القضاء يف اليمن بتكليف من النبي صىل اهلل عليه وسلم
-3
أنه كان أول من أسلم من الصبيان وكان حيبه ويدعوا له وزوجه ابنته فاطمة ريض اهلل عنها وكان له أثر كبي يف شخصيته واتصف
بصفات منها التقوى والزهد
-4
أ-خطأ
ب-صح
ج-خطأ
د-صح
ه-صح
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الدرس السادس:
املحافظة عىل املمتلكات العامة

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :املمتلكات العامة هي مؤسسات ومرافق ِملك للمجتمع وتعود
بالنفع عىل أفراده مجي ًعا ويقاس تقدّ م املجتمعات بمدى توافرها
وحير ُم إتالفها أو إحلاق الرضر هبا
واملحافظة عليها لذا جيب االهتامم هبا ُ

س :عرف املمتلكات العامة؟
ترشف عليها الدولة وترعاها هبدف تقديم اخلدمات العامة لكافة املواطني
ُ
ج :هي املؤسسات واملرافق التي
س :عدد اخلدمات وممتلكاهتا العامة ؟
أ-املرافق الصحية كاملستشفيات واملراكز الطبية
ب-املرافق التعليمية كاجلامعات واملدارس ودور احلضانة
ج-املرافق الدينية كاملساجد والكنائس
د-املرافق الرتفيهية كاملتنزهات واحلدائق العامة والشواطئ
ه-املرافق اخلدمية كالطرق واجلسور وغيها
س :علل للممتلكات العامة أمهية كبية؟
وحيق للجميع استخدامها
ج :ألهنا أماكن خدمية تلبي حاجات األفراد واملجتمع ُّ
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س :ما هو واجبنا اجتاه املرافق العامة؟
ج :املحافظة عليها إلعطاء صورة مرشقة وانطباع حضاري عن الوطن واملواطن أمام اآلخرين
س :ما هو حكم التعدي عىل املرافق العامة؟
ج :حرام ألن يف ذلك إحلاق رضر بالبيئة والناس
س :عدد صور العناية باملمتلكات؟(آداب التعامل مع املمتلكات العامة)
أ-عدم العبث هبا مثل العبث بمقاعد احلدائق واملتنزهات ووسائل النقل العام ومقاعد املدارس
ب-املحافظة عىل نظافتها وذلك بعدم إلقاء النفايات فيها بل وضعها يف أماكن خمصصة هلا
ج-التزام تعليامت االستخدام التي تضعها اجلهات املختصة مثل إمخاد النيان قبل املغادرة من أماكن التنزه
س :ماهي واجبات املواطن الصالح؟
ج-1 :املحافظة عىل املمتلكات للوطن العامة ونظافتها ومجاهلا
-2احرتام القواني اخلاصة هبا وعدم خمالفتها
حب الوطن واملحافظة عليه
-3تربية أبنائه عىل ِّ
س :اذكر مثال عىل املمتلكات العامة من األردن ؟
املعامل األثرية والسياحية والثروات املوارد الطبيعية كاملياه والغابات واملحميات الطبيعية
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*نظفوا موضع جلوسهم حتت الشجرة
*موقف صحيح ومثايل وعلينا اتباعها فيه
*ال  ،ألن املحافظة عىل املمتلكات العامة واجب علينا وجيب املحافظة عليها
* هي املرافق العامة كاحلدائق واملتنزهات وهي للجميع حتت إرشاف الدولة
أتأمل وأبي:
-1املساجد /للصالة
-2املستشفى  /للعالج
-3اجلامعة /للدراسة
-4مدينة ترفيهية /للعب والتسلية
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أفكّر وأدون:
*الرحالت املدرسية والعلمية
أنقدُ وأبني موق ًفا:
*خطأ/ألنه يؤدي إىل حريق األشجار وتلف احلديقة أو املتنزه
*خطأ/ألنه ترصف غي حضاري ويعكس للسائح وجهة نظر خاطئة عن املواطني
*صحيح/فيه حمافظة عىل املرافق العامة وهي املدرسة
*خطأ/جيب اإلبالغ عنها للمحافظة عىل املاء
*خطأ/جيب إرجاعها ليستفيد غيها وألهنا ُملك اجلميع
*صحيح /ألن املسجد من املرافق العامة ونصل فيه جيب علينا املحافظة عليه
أستزيد:
*حرام وعلينا املحافظة عىل البيئة بجميع أشكاهلا ألهنا تسبب األمراض بحال مل نتوقف عن تلويثها
أنظم تعلمي:
الصحية :املستشفيات /املراكز الصحية
التعليمية :اجلامعات /املدارس
الرتفيهية :احلدائق /الشواطئ
أسمو بقيمي:
-2أحافظ عىل وجهة نظر السائح اجتاه وطني وديني
ُّ -3
أحث زمالئي عىل املحافظة عىل املمتلكات العامة يف املدرسة واحلي
أخترب معلومايت:
-1
ترشف عليها الدولة وترعاها هبدف تقديم اخلدمات العامة لكافة املواطني
ُ
*هي املؤسسات واملرافق التي
-2
-1عدم العبث هبا مثل العبث بمقاعد احلدائق واملتنزهات ووسائل النقل العام ومقاعد املدارس
-2املحافظة عىل نظافتها وذلك بعدم إلقاء النفايات فيها بل وضعها يف أماكن خمصصة هلا
-3إلتزام تعليامت االستخدام التي تضعها اجلهات املختصة مثل إمخاد النيان قبل املغادرة من أماكن التنزه
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-3
حرام
-5
أ-خطأ
ب-صح
ج-صح
د-خطأ
ه-خطأ

الوحدة الرابعة:
اس َت ِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َت)
قال تعاىل َ ( :ف ْ
الدرس األول  :سورة املُلك
اآليات الكريمة()30-25

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
تبي اآليات الكريمة من سورة املُلك َّ
حق ال
أن يوم القيامة ٌّ
جّ :
يعلم موعده إال اهلل تعاىل َّ
وأن الذين ال يصدّ قون هبذا اليوم
سيصيبهم ُّ
الذ ُّل واحلرسة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ون متَى َه َذا ا ْلوعْدُ إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
ي (َ )26ف َل َّام َر َأ ْو ُه ُز ْل َف ًة ِسي َئ ْت
ي (ُ )25ق ْل إِن ََّام ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ اهللَِّ َوإِن ََّام َأنَا ن َِذ رير ُمبِ ر
اد ِق َ
ْ َ
َ
َي ُقو ُل َ َ
ُو ُجو ُه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو ِق َيل َه َذا ا َّل ِذي ُكنْت ُْم بِ ِه تَدَّ ُع َ
محنَا َف َم ْن ُجيِ ُي
ون (ُ )27ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ ْه َلكَنِ َي اهللَُّ َو َم ْن َم ِع َي َأ ْو َر ِ َ
ِ
ِ
ِ
مح ُن َآ َمنَّا بِ ِه َو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْلنَا َف َس َت ْع َل ُم َ
ون َم ْن ُه َو ِيف َض َالل ُمبِي (ُ )29ق ْل
الر ْ َ
ا ْلكَاف ِري َن م ْن َع َذاب َأليم (ُ )28ق ْل ُه َو َّ
اؤك ُْم َغ ْو ًرا َف َم ْن َي ْأتِيك ُْم بِ َامء َم ِعي)(30
َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ ْص َب َح َم ُ

املفردات والرتاكيب:
ا ْل َوعْدُ  :يوم القيامة
زُ ْل َف ًة :قري ًبا منها
ظهر عليها ّ
الذ ُّل واحلرسة
ِسيئ ْ
َت ُو ُجو ُهَ :
ُونِّ :
تَدَّ ع َ
تكذبون
ينجي ويمنع
ُجيِ ُيّ :
ب الوصول إليه
غ َْو ًرا :يف باطن األرض يص ُع ُ
ُ
يسهل الوصول إليه
َم ِعي :عىل ظاهر األرض
س :اذكر موضوعات اآليات الكريمة؟
يعلم موعده إال اهلل تعاىل (اآليتان)26-25
*يوم القيامة ٌّ
حق ال ُ
*حال الكافرين يوم القيامة (اآليتان)28-27
*اإليامن باهلل تعاىل والتوكل عليه سبب النجاة يوم القيامة (اآليتان)30-29
س :عرف يوم القيامة؟
وفريق آخر يف النار
ر
فريق يف اجلنة
ثم يصي ر
ج :هو اليوم الذي ُيبعث فيه الناس من قبورهم فيحرشون وحياسبون ّ
س :اذكر حال أهل اجلنة؟
خوف عليهم وال هم حيزنون
ر
ج :املؤمني فرحي مطمئني ال
س :اذكر أسامء يوم القيامة؟
ج-1 :احلاقة
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-2اليوم اآلخر
-3يو ُم الدّ ين
س :ما هو حال الكافرين يوم القيامة؟
ج :يصيبهم ّ
الذل واحلرسة بسبب تكذيبهم بيوم القيامة وتُذكِّرهم خزنة جهنم بأن هذا هو اليوم الذي كنتم به تكذبون
س :من هم خزنة جهنم؟
هم املالئكة املك َّلفون بالنار وهم أصحاب قوة وبأس شديد واملسؤول عنهم َم َلك اسمه "مالك"
جُ :
إجابات أسئلة الدرس:
* كي جيتهد املسلم يف عبادته وطاعته هلل
أفكّر وأعلل:
*ألهنم يؤمنون باهلل تعاىل ومتوكلي عليه
أتأمل وأستنتج:
أن الكافر دائ ًام يتمنى ضعف الرسول واملسلمي ويتمنى إ ْطفاء نور اهلل ويتمنى إشاعة الفاحشة ّ
* ّ
وكل رش للمسلمي
هات موق ًفا:
*عندما أذهب ألتقدم إىل االختبارات النهائية أدرس وأبذل جهدي قبل االختبارات وأقدّ م االختبار بدون غش وأتوكل عىل اهلل وال
أفكر بأنه سيكون صع ًبا ولن أستطيع اإلجابة
أنظم تعلمي:
* حال الكافرين يوم القيامة (اآليتان)28-27
*اإليامن باهلل تعاىل والتوكل عليه سبب النجاة يوم القيامة (اآليتان)30-29
أسمو بقيمي:
-2أتقي اهلل حيثام كنت وأتوكل عليه
دائام يوم القيامة وفرحة املؤمني
-3أتذكر ً
أخترب معلومايت:
-1
وفريق آخر يف النار
ر
فريق يف اجلنة
ثم يصي ر
هو اليوم الذي ُيبعث فيه الناس من قبورهم فيحرشون وحياسبون ّ
-2
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أ-بسبب تكذيبهم بيوم القيامة وتذكرهم خزنة جهنم بأن هذا هو اليوم الذي كنتم به تكذبون
ب-ملك اسمه (مالك)
ج-احلاقة /اليوم اآلخر  /يوم الدّ ين
-3
املاء/اهلواء/العقل /خلقنا يف أحسن تقويم/الطعام
-4
ون متَى َه َذا ا ْلوعْدُ إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
اد ِقيَ ()25
ْ َ
َ
* َي ُقو ُل َ َ
* ُق ْل إِن ََّام ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ اهللَِّ َوإِن ََّام َأنَا ن َِذ رير ُمبِير ()26

الدرس الثاين:
االعتذار

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :االعتذار ُخلق إنساين كريم َّ
حث عليه اإلسالم ملا له من أمهية يف نرش
املو ّدة واملح ّبة بي الناس

س :ملاذا َّ
حث اإلسالم عىل االعتذار وقبول االعتذار؟
ج :حتى ال تستمر الشحناء والبغضاء بي الناس
س :عرف االعتذار؟
ج :اإلقرار باخلطأ والندم عليه وطلب العفو والصفح ممن وقع اخلطأ بحقهم
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س :اذكر أمهية االعتذار؟
أ-نيل رضا اهلل تعاىل ومغفرته واألجر العظيم
ب-انتشار املو ّدة واملح ّبة بي الناس وإزالة أسباب العداوة والبغضاء والشحناء بينهم
ج-الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة
س :عدد آداب االعتذار؟
-1اختيار الوقت واملكان املناسبي بحيث ال ّطرف اآلخر يف حالة مناسبة لقبول االعتذار
-2استخدام عبارات التو ّدد والتل ّطف يف تقديم االعتذار
-3إظهار َّ
حث اإلسالم الطرف اآلخر عىل أن يقبل االعتذار من دون لوم املعتذر بام وقع منه
س :اذكر صورة مرشقة لالعتذار مع الصحابة؟
فلام علم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أ-قال أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يو ًما كلمة لصهيب وسلامن وبالل ريض اهلل عنهم ّ
يغفر اهلل لك يا أخي
بذلك قال له :لع ّلك أغضبتهم؟ فذهب إليهم أبو بكر الصديق فقال  :أغضبتكم؟ قالوا ال ُ
ذر الغفاري إىل الصحايب بالل بن أيب رباح لكلمة قاال له وأساءت إليه َف َقبِل بالل اعتذاره
ب-اعتذر الصحايب اجلليل أبو ِّ
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
ألنه اخطأ يف حق زميله يف املدرسة
*االعتذار وطلب العفو
أتدبر وأستخرج:
*نيل رضا اهلل تعاىل ومغفرته
وأصحح:
أتعاون
ِّ
أ -عليه االعتذار فقط و لصديقه حرية قبول االعتذار
ب-كان عليها أن تنتظر لتستيقظ وتعتذر منها
ج-عليها قبول االعتذار لتحصل عىل األجر العظيم من اهلل تعاىل
د-عليه أن يعتذر وهو متوجه لصديقه ليشعره بأنه نادم عىل ترصفه
أنظم تعلمي:
*مفهومه :اإلقرار باخلطأ والندم عليه وطلب العفو والصفح ممن وقع اخلطأ بحقهم
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*أمهيته و آثاره-1 :نيل رضا اهلل تعاىل ومغفرته واألجر العظيم
2انتشار املو ّدة واملح ّبة بي الناس وإزالة أسباب العداوة والبغضاء والشحناء بينهم
*آدابه-1 :استخدام عبارات التو ّدد والتل ّطف يف تقديم االعتذار
-2إظهار َّ
حث اإلسالم الطرف اآلخر عىل أن يقبل االعتذار من دون لوم املعتذر بام وقع منه
أسمو بقيمي:
-2أقبل االعتذار من املخطئ ألحصل عىل االجر العظيم من اهلل تعاىل
ُّ -3
احث زمالئي عىل االعتذار عند اخلطأ لنزيل الشحناء والبغضاء
أخترب معلومايت:
-1
اإلقرار باخلطأ والندم عليه وطلب العفو والصفح ممن وقع اخلطأ بحقهم
-2
-1استخدام عبارات التو ّدد والتل ّطف يف تقديم االعتذار
-2إظهار َّ
حث اإلسالم الطرف اآلخر عىل أن يقبل االعتذار من دون لوم املعتذر بام وقع منه
-3اختيار الوقت واملكان املناسبي
-3
-1نيل رضا اهلل تعاىل ومغفرته واألجر العظيم
2انتشار املو ّدة واملح ّبة بي الناس وإزالة أسباب العداوة والبغضاء والشحناء بينهم
-4
*االعتذار يؤدي إىل نيل رضا اهلل تعاىل ومغفرته
*احلث عىل قبول االعتذار
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الدرس الرابع:
مقام أهل الكهف

س :ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :يعدُّ مقام أهل الكهف أحد املعامل الدّ ينية املهمة يف األردن وقد أولته
اململكة األردنية اهلاشمية عناية كبية
س :عرف الكهف؟
ج :الغار يف اجلبل
س :ما املقصود بمقام أهل الكهف؟
ج :هو املكان الذي ُدف َن فيه الفتية الذين آمنوا باهلل تعاىل قبل اإلسالم والذين ُذكرت قصتهم يف القرآن الكريم
س :أين موقع مقام أهل الكهف؟
الرحيب جنوب العاصمة عامن
ج :يف قرية ّ
س :وضح قصة أهل الكهف؟
ج :حدثت قبل اإلسالم يف بلدة كان أهلها يعبدون األصنام لكن عد ًدا من الشباب رفضوا ما عليه قومهم من عبادة األصنام وآمنوا
رضب اهلل تعاىل عليهم النوم فناموا بقدرته أكثر من
باهلل تعاىل وحده فحاول قومهم أن يردوهم عن دينهم ففروا إىل الكهف وهناك
َ
ثالثمئة سنة ثم بعثهم من نومهم ليى الناس قدرته
فقرر أهل تلك
ثم أرسلوا أحدهم ليشرتي هلم طعا ًما فكان ذلك سب ًبا يف العثور عليهم وقد توفاهم اهلل تعاىل بعد اكتشاف أمرهم ّ
تكريام هلم وأن يبنوا عليهم مسجدً ا
البلدة دفنهم يف كهفهم
ً
س :اذكر الدالئل عىل موقع أهل الكهف؟
ج* :القبور السبعة املكتشفة داخل الكهف
*الفجوة الرئيسة والنافذة املطلة عىل الفجوة التي كانت تدخل منها أشعة الشمس

www.fb.com/talakheesjo

66

–

2021

س :وضح اهتامم اململكة األردنية اهلاشمية يف مقام أهل الكهف؟
ج * :يف عهد جاللة امللك احلسي بن طالل رمحه اهلل ُشكلت جلنة ملكية خاصة لرتميم األرضحة واملقامات وصيانتها
*يف عهد امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل تواصلت العناية باإلعامر هلذه املقامات واألرضحة ومنها مقام أهل الكهف وأمر جاللته
ببناء مسجد أهل الكهف وافتتحه يف سنة 2006ميالدي
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
*لورود قصة أهل الكهف فيها
أفكر:
*سورة الكهف
أتعاون وأبي:
*فروا إىل الكهف
أفكر وأستنتج:
*ليتعظوا منها ويأخذوا العرب
أرجع وأبحث:
مقام النبي أيوب
مقام النبي هود
مقام النبي نوح
رضيح أيب عبيدة بن اجلراح
رضيح زيد بن احلارثة
أنظم تعلمي:
*ملخص قصة أهل الكهف:
حدثت قبل اإلسالم يف بلدة كان أهلها يعبدون األصنام لكن عد ًدا من الشباب رفضوا ما عليه قومهم من عبادة األصنام وآمنوا باهلل
رضب اهلل تعاىل عليهم النوم فناموا بقدرته أكثر من
تعاىل وحده فحاول قومهم أن يردوهم عن دينهم ففروا إىل الكهف وهناك
َ
ثالثمئة سنة ثم بعثهم من نومهم ليى الناس قدرته
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فقرر أهل تلك
ثم أرسلوا أحدهم ليشرتي هلم طعا ًما فكان ذلك سب ًبا يف العثور عليهم وقد توفاهم اهلل تعاىل بعد اكتشاف أمرهم ّ
تكريام هلم وأن يبنوا عليهم مسجدً ا
البلدة دفنهم يف كهفهم
ً
*مقام أهل الكهف موقعه والدالئل عليه :يف قرية الرحيب يف عامن
الدالئل :القبور السبعة املكتشفة داخل الكهف
*الفجوة الرئيسة والنافذة املطلة عىل الفجوة التي كانت تدخل منها أشعة الشمس
*رعاية اململكة اهلاشمية مقام أهل الكهف :يف عهد جاللة امللك احلسي بن طالل رمحه اهلل ُشكلت جلنة ملكية خاصة لرتميم
األرضحة واملقامات وصيانتها
*يف عهد امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل تواصلت العناية باإلعامر هلذه املقامات واألرضحة ومنها مقام أهل الكهف وأمر جاللته
ببناء مسجد أهل الكهف وافتتحه يف سنة 2006ميالدي
أسمو بقيمي:
-2املحافظة عىل نظافة املكان واحرتامه عند الذهاب إليه
-3اإلتعاظ بقصتهم وأخذ الدروس والعرب
أخترب معلومايت:
-1
حماولة قومهم بردهم عن الدين ففروا إىل الكهف
-2
309سنوات
-3
أرسلوا أحدهم ليشرتي هلم طعا ًما فكان ذلك سب ًبا يف العثور عليهم وتوفاهم اهلل بعد انكشاف أمرهم
-4
أ-األصنام
ب-الرحيب يف العاصمة عامن
ج-امللك عبد اهلل الثاين2006/
-5
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يف عهد امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل تواصلت العناية باإلعامر هلذه املقامات واألرضحة ومنها مقام أهل الكهف وأمر جاللته ببناء
مسجد أهل الكهف وافتتحه يف سنة 2006ميالدي

الدرس اخلامس:
رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

س :ماهي الفكرة الرئيسة للدرس؟
ج :أوىل اإلسالم األشخاص ذوي اإلعاقة اهتام ًما كبيين ودعا إىل
مساواهتم مع غيهم يف احلقوق والواجبات ودجمهم يف املجتمع
ليكونوا أفرا ًدا فاعلي يف جمتمعاته
س :ما هو مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة؟
حواسهم أو أجسادهم أو صحتهم النفسية أو العقلية
ج :هم من لدهيم عارض أصاب إحدى
ِّ
س :كيف اهتم اإلسالم باألشخاص ذوي اإلعاقة؟
جالسا
أ-رشع هلم من األحكام الرشعية ما يناسبهم فاملُقعد يصل
ً
وحض عىل توفي كل ما يزيل من أمامهم
ب-ساوى اإلسالم بي األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرين يف حقوقهم وواجباهتم َّ
العوائق التي َتنعهم من ممارسة حياهتم مثل غيهم
ج-حث اإلسالم عىل التواصل معهم وخماطبتهم بألفاظ الئقة
حرم اإلسالم االستهزاء هبم والسخرية منهم
دَّ -
س :اذكر مثال عن أحد الصحابة من ذوي اإلعاقة تلوا منصب رفيع؟
ج :عبد اهلل بن أم مكتوم ريض اهلل عنه كان كفي ًفا كل ّفه الرسول صىل اهلل عليه وسلم بإمارة املدينة املنورة حينام َيرج للجهاد
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س :عدد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلسالم؟
ج :أ-حقهم يف التعليم والصحة والعمل والتنقل والسياحة والرياضة
ب-تقديم التجهيزات التي تساعدهم عىل ممارسة حقوقهم وحياهتم دون عقبات مثل لغة اإلشارة
ج-دجمهم يف احلياة العامة وتوفي الوظائف املناسبة هلم
د-تقديم الدعم النفيس هلم
ه-توفي اخلدمات الصحية التي تكشف عن اإلعاقة يف سن مبكرة وَتنع تفاقمها
س :كيف اهتمت اململكة األردنية اهلاشمية باألشخاص ذوي اإلعاقة؟
ج :أنشأت اململكة األردنية اهلاشمية (املجلس األعىل حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) الذي يدافع عن حقوقهم ويساعد عىل
دجمهم يف املجتمع
ووفرت هلم ظروف مناسبة لتمكنهم من احلصول عىل التعليم والعمل والرعاية الصحية
سامهت يف إنشاء مراكز ومؤسسات تقدم هلم اخلدمات املتخصصة
أنشأت هلم مدارس حكومية للطلبة املكفوفي والصم
الصم والبكم واملكفوفي؟
س :عرف ُ
الصم :األشخاص الذين ال يسمعون
ُّ
البكم :األشخاص الذين ال يتكلمون
املكفوفي :األشخاص الذين ال يبرصون
إجابات أسئلة الدرس:
أهتيأ وأستكشف:
-1األشخاص ذوي اإلعاقة
-2عىل عدم التميز ضد أي شخص
حواسهم أو أجسادهم أو صحتهم النفسية أو العقلية
-3هم من لدهيم عارض أصاب إحدى
ِّ
أفكر وأصحح:
*ترصف خاطئ
*ترصف خاطئ
*ترصف خاطئ
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أتأمل وأبي:
*أقوم بمساعدته بتحريك الكريس وإيصاله إىل حيث يريد
*مساعدته يف قطع الشارع
أنظم معلومايت:
حواسهم أو أجسادهم أو صحتهم النفسية أو العقلية
* هم من لدهيم عارض أصاب إحدى
ِّ
*1احرتام اإلسالم هلم واهتاممه هبم:
جالسا
 -1رشع هلم من األحكام الرشعية مايناسبهم فاملُقعد يصل
ً
وحض عىل توفي كل مايزيل من أمامهم العوائق
-2ساوى اإلسالم بي األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرين يف حقوقهم وواجباهتم
َّ
التي َتنعهم من ممارسة حياهتم مثل غيهم
-3حث اإلسالم عىل التواصل معهم وخماطبتهم بألفاظ الئقة
*حقوقهم:
-1حقهم يف التعليم والصحة والعمل والتنقل والسياحة والرياضة
-2تقديم التجهيزات التي تساعدهم عىل ممارسة حقوقهم وحياهتم دون عقبات مثل لغة اإلشارة
-3دجمهم يف احلياة العامة وتوفي الوظائف املناسبة هلم
أسمو بقيمي:
-2أساعدهم وأقدم هلم بدون طلب
أيضا
-3إعطائهم فرص ملساعديت ً
أخترب معلومايت:
-1
حواسهم أو أجسادهم أو صحتهم النفسية أو العقلية
هم من لدهيم عارض أصاب إحدى
ِّ
-2
حث اإلسالم عىل التواصل معهم وخماطبتهم بألفاظ الئقة
-3
-1دجمهم يف احلياة العامة وتوفي الوظائف املناسبة هلم
-2تقديم الدعم النفيس هلم
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-3توفي اخلدمات الصحية التي تكشف عن اإلعاقة يف سن مبكرة وَتنع تفاقمها
-4
*حتريم السخرية واالستهزاء باآلخرين
*ترشيع األحكام املناسبة حلالة األشخاص
*احلث عىل مساعدة اآلخرين

تم بحمد الله
التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس
ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب

أ .تانيا رشوخ هاكوز
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