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التأليف والتطوير

 لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم
بالتعاون مع جامعة اإلمارات والهيئة العامة للشؤون 

اإلسالمية واألوقاف ومجلس أبو ظبي للتعليم.

اإلخراج الفني

المجموعة المتحدة للتعليم
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المركز الرسمي لإلفتاء بدولة اإلمارات العربية المتحدةجييب عنهــا:

الهاتف المجاني للفتوى )8 صباحًا - ٨ مساء( 

)عربي - انكليزي - أوردو( : )8002422( 01

  SMS خدمة الفتوى عبر الرسائل النصية

)اتصاالت - دو(  على الرقم : )2535(  02

فتاوى الجمهور عبر الموقع اإللكتروني 

www.awqaf.gov.ae :)24/7( 03

لالتصــال مــن خــارج الـدولــة : 
) 00971 2 20 52 555 ( 04

الفتـاوى
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المقدمة

الحمد للّه األعز األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة 

لجميع األمم، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

الجديد،  ثوبه  التربية اإلسالمية في  الطلبة كتاب  وأبنائه  أحبائه  إلى  يقدم  أن  التربية اإلسالمية  مادة  تأليف  فيسر فريق 

المجيب. السميع  إنه هو  به أخالقهم،  به مداركهم، وترتقي  به علمهم، وتتوسع  أن يزداد  ـ تعالى ـ  اللَّه  راجين من 

واعتمد هذا الكتاب في بنائه مدخل الوحدات؛ حيث تضمنت كل وحدة موضوعات متنوعة تمثل مجاالت المنهج ومحاوره 

بصورة متكاملة من الوحي اإللهي، والعقيدة، وقيم اإلسالم وآدابه، وأحكام اإلسالم ومقاصده، والسيرة النبوية والشخصيات، 

والهوية الوطنية والقضايا المعاصرة. 

عنوان:  تحت  درس  كل  بداية  في  التعلم  نواتج  وحدد  شاملة،  محتويات  إلى  المنهج  معايير  ترجمة  على  الكتاب  حرص 

أتعلم من هذا الدرس، وتكونت الدروس من: مقدمة تحمل عنوان: أبادر ألتعلم، وعرض تحت عنوان: أستخدم مهارتي ألتعلم، 

العامة لجميع الطالب وهي  أنواع: األنشطة  التي ركزت على ثالثة  الطالب  أنشطة  تأتي  أنظم مفاهيمي.  ثم  بعنوان:  وخاتمة 

أقيم ذاتي. التطبيقية وهي:  أثري خبراتي، واألنشطة  المتميزين وهي  للطالب  بمفردي، واألنشطة اإلثرائية  أجيب 

وازن الكتاب بين المعرفة الدينية واألنشطة التعليمية حيث قدم المعارف والمفاهيم اإلسالمية الالزمة للطالب، وفتح لهم 

مجال االستزادة واإلثراء عبر األنشطة التعليمية الصفية في الوقت نفسه.

استهدف الكتاب تحقيق سمات الطالب اإلماراتي، وتعزيز والئه وانتمائه لوطنه، وتحصينه من أفكار التطرف واإلرهاب، 

وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات التفكير، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. ركز الكتاب على المعارف 

والمفاهيم الدينية التي يحتاجها الطلبة، وربطها بحياتهم المعاصرة، وفق تعاليم اإلسالم السمحة المتسمة باالعتدال والتوازن، 

والتوسط والتسامح، والحب والسالم، والتالحم والوئام، واحترام الكرامة اإلنسانية، ونبذ العنف والكراهية، وتأكيد اإليجابية 

لبناء  اإلسالمية  بالقيم  واعتنى  اإلسالمية،  بالتربية  الخاصة  األدائية  المهارات  بتنمية  واهتم  والمجتمعية،  الفردية  والمسؤولية 

شخصيات واعية تتمسك بدينها، وتعتز بتراثها، وتسهم في بناء وطنها، وتفتح آفاق التعاون لتعزيز القيم اإلنسانية المشتركة. 

تعددت األنشطة التعليمية وتنوعت لكي تسهم في تنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين وهو متطلب معاصر ملح يحصن الطالب 

من األفكار غير السوية والتقليد غير الرشيد، وتنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري الذي تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة 

العالم،  دول  أفضل  من  تكون  أن  إلى   2021 عام  بحلول   " والعزيمة  الطموح  في  متحدون   " رؤيتها  خالل  من  تحقيقه  إلى 

وتنمية مهارات حل المشكالت في الحياة، واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، كما تسهم في صقل قدرات الطالب، 

وتوعيتهم باستثمار اإلمكانات المادية والبشرية، والمحافظة على ثروات الوطن وتنميتها.

نأمل أن تعين طريقة عرض الموضوعات أبناءنا الطلبة على توظيف سبل التعلم لديهم من المالحظة، والتفكير، والتجريب، 

والتطبيق، والتعلم الذاتي، والبحث واالستقصاء، واستخالص النتائج القائمة على األدلة والبراهين.

إذ نقدم هذا الكتاب ألبنائنا الطالب والطالبات نرجو اللَّه أن تتحقق الفائدة منه كما خططنا وسعينا من تحقيق لمعايير تعلم  و

التربية اإلسالمية، وتنمية لمهارات التفكير واألداء؛ إلعداد جيل قادر على اإلبداع واالبتكار، ومواجهة التحديات، ورفعة الوطن.

والله ولي التوفيق

)فريق تأليف مادة التربية اإلسالمية(
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الفهرس
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ْرُسالِمْحَوُرالَمجاُلم الدَّ

بِرُّ الوالَِدْيِنِقَيُم اإِلْسالِمِقَيُم اإِلْسالِم َوآداُبُه1

آداُب التِّالَوِةالُقْرآُن الَكريُمالَوْحُي اإِللَِهي2ُّ

ْخِصّياُت3 يَُّة َوالشَّ يَُّةالّسيَرُة النََّبِو َبْدُء الَوْحِي الّسيَرُة النََّبِو

سوَرُة الَعلَِقالُقْرآُن الَكريُمالَوْحُي اإِللَِهي4ُّ

ْخِصّياُت5 يَُّة َوالشَّ ْخِصّياُت اإِلْسالِميَُّةالّسيَرُة النََّبِو َخديَجُة َرِضَي اللُّه َعْنهاالشَّ

ريُفالَوْحُي اإِللَِهي6ُّ َحديُث ُحْسِن الُخلُِقالَحديُث الشَّ

8
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ِهما. � ُيَبيُِّن َفْضَل الوالَِدْيِن َوَجزاَء بِرِّ
َيْسَتنْتُِج َأنَّ اإِلْحساَن لِْلوالَِدْيِن َوطاَعَتُهما ِعباَدٌة. �
ُيَعبُِّر بُِأْسلوبي َعْن َكْيِفيَِّة بِرِّ الوالَِدْيِن. �
ُيَطبُِّق آداَب التِّالَوِة. �
َيْلَتِزُم بِآداِب تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم. �
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. � َة ُنزوِل الَوْحِي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ َيْذُكُر ِقصَّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. � سوِل ُمَحمَّ َة الرَّ ُيَبيُِّن َمَهمَّ
� . َيْقَتدي بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في َصْبِرِه َوَثباتِِه َعلى الَحقِّ
َيْتلو سوَرَة الَعَلِق تاِلَوًة َسليَمًة. �
ُع سوَرَة الَعَلِق. � ُيَسمِّ
ُر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت. � ُيَفسِّ
يََّة الِقراَءِة. � َيْسَتنْتُِج َفْضَل الِعْلِم َوَأَهمِّ

ُيَبيُِّن ُقْدَرَة الّلِه في َخْلِق اإِلْنساِن.  �
ُبني ِمَن الّلِه َتعالى. � َيْسَتْخِلُص َأنَّ الِعباَدَة ُتَقرِّ
يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد َرِضَي الّلُه َعنْها. � ُد ِصفاِت السَّ ُيَعدِّ
يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد َرِضَي الّلُه َعنْها في  � َيْسَتْخِلُص َدْوَر السَّ

ِة. دَّ سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوْقَت الشِّ ُمساَنَدِة الرَّ
يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد َرِضَي الّلُه َعنْها. � َيْحِرُص َعلى اِلْقتِداِء بِالسَّ
ريَف ِقراَءًة ُمَعبَِّرًة. � َيْقَرُأ الَحديَث الشَّ
ريَف. � ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ
ريِف. � ُيَبيُِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِْلَحديِث الشَّ
تي ُتْثِقُل ميزاَن الُمْسِلِم َيْوَم  � َيْذُكُر َبْعَض األَْخالِق الَحَسنَِة الَّ

الِقياَمِة.
َيْسَتنْتُِج آثاَر األَْخالِق الَحَسنَِة. �

ُة ِلْلَوْحَدِة النَّواِتُج العامَّ
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ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

1

غيَرُة َتْحتاُج لِِرعاَيٍة َواْهِتماٍم َحّتى َتْكُبَر، َمْن َيْرعاها؟ ✦ َهِذِه الَمْخلوقاُت الصَّ

عاَيَة الكاِفَيَة؟ ✦ ماذا َيْحُدُث لَْو لَْم َتِجْد َهِذِه الَمْخلوقاُت الرِّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ِهما. � ُأَبيَِّن َفْضَل الوالَِدْيِن َوَجزاَء بِرِّ

َأْسَتنْتَِج َأنَّ اإِلْحساَن لِْلوالَِدْيِن َوطاَعَتُهما ِعباَدٌة. �

ُأَعبَِّر بُِأْسلوبي َعْن َكْيِفيَِّة بِرِّ الوالَِدْيِن. �

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

ّبوَرِة .. فَّ َوَكَتَب َعلى السَّ ُم الصَّ َدَخَل الُمَعلِّ

َقلْباِن، لَْيَس لَُهما َمثيٌل، أحّباَك، 

 أَْحَسنا ِإلْيَك، َرأَفا ِبَك، ُهما َمْن

َبَب في ُوجوِدَك،   كانا السَّ

َفَمْن ُهما؟ » ........«

ِبرُّ الواِلَدْيِن

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ُع أاُلِحُظ، َوأََتَوقَّ
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ُل: ِبرُّ الواِلَدْيِن ْرُس اأَلوَّ الدَّ

 الَيْوَم َسأَطْلُُب إلَيُكْم يا أَْوالُد أَْن ُتَعبِّروا َعْن بِرُِّكْم لِوالَِدْيُكما، َوَيكوُن ِشعاُرُكْم »أُّمي َوأَبي ✦

َجنَّتي َوَحياتي«.

َهِذِه اأَلْسِئَلُة َسُتعيُنُكْم َعلى الِكتاَبِة، أَْرجو أَْن ُتجيبوا َعْنها، َوَتْسَتْنِتجوا َكْيَف ُتْحِسنوَن ِإَلْيِهما؟ 

ؤاُل اِلْسِتْنتاُجالسُّ

ال أُْغِضُبهما أََبًداَهْل َسَبَق َوأَْن أَْغَضْبُت أَبي أَْو أُّمي؟

ًة َقبَّلُْت فيها َرأَْس أَبي أَْو أُّمي؟ ................................................َكْم َمرَّ

................................................َهْل أَْحِرُص َعلى ُمساَعَدِة أَبي َوأُّمي، َوأُلَّبي أَْمَرُهما؟

................................................َهْل أََتضاَيُق ِإذا طَلَبوا إليَّ شيًئا؟

؟  نِّ ................................................َهْل َسأُْحِسُن التَّعاُمَل َمَعُهما ِعْنَدما أَْكُبُر َوُهما َكبيراِن في السِّ

ْفَح َوالَعْفَو َعّني؟ ................................................َكْم َمرًَّة أََتْيُت ِإلى أَبي أَْو أُّمي، َوطَلَْبُت ِإلَْيِهما الصَّ

؟!  ................................................َهْل أُطيُع َكالَم والَِديَّ

................................................َهْل أَْخِفُض َصْوتي ِعْنَد الَحديِث َمَعُهما؟

................................................َهْل أَْسَتْعِمُل أَْعَذَب الَكلِماِت َوأَْجَملَها ِعْنَد الَحديِث َمَعُهما؟

ْحَمِة َوالَمْغِفَرِة؟ ................................................َهْل أَْدعو لَُهما بِالرَّ

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

]سوَرُة اإِلْسراِء: 23[

بِماذا َيأُْمُرنا اللُّه ـ َتعالى ـ في اآلَيِة الّسابَِقِة؟ ✦

https://seraj-uae.com/file/6850/


ديني ُيَعلُِّمني

12

قاَل الرَّسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِغَم أَنُْفُه، ثُمَّ َرِغَم أَنُْفُه، ثُمَّ َرِغَم أَنُْفُه، ِقيَل: َمْن َيا َرُسوَل اللِّه؟ َقاَل: َمْن 

أَْدرََك َوالَِدْيِه ِعْنَد الِْكَبِر أََحَدُهما أَْو ِكلَْيِهما ثُمَّ لَْم َيْدُخِل الَجنََّة«.  )َرواُه ُمْسلٌِم(

َعمَّ َيْنهانا الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص؟ ✦

َكْيَف َيكوُن الوالِداِن َسَبًبا في ُدخوِل الَجنَِّة؟ ✦

أَْسَتْنِتُج

قاَل رسوُل اللِّه  ملسو هيلع هللا ىلص: »رَِضا اللِّه ِفي رَِضا الَْوالَِدْيِن، 

) َوَسَخُط اللِّه ِفي َسَخِط الَْوالَِدْيِن«.  )َرواُه التِّْرِمِذيُّ

ما َجزاُء َمْن َيِبرُّ والَِدْيِه؟ ✦

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

ما ُعقوَبُة َمْن ال َيِبرُّ والَِدْيِه؟ ✦

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

، َوأَبِرُُّهما؛  أُْحِسُن لِوالَِديَّ

أِلَنَّ اللَّه أََمَرنا بَِذلَِك، 

َفِرضاُهما ِمْن رِضاُه.

أَْقَرأُ، َوأََتَصرَُّف

ُم ِبما َكَتَبُه راِشٌد، َوَطَلَب ِإَلْيِه أَْن َيْعِرَضُه َعلى ُزَمالِئِه: راَسِة ُأْعِجَب الُمَعلِّ في الَيْوِم الّتالي ِمَن الدِّ

أُِحبُّ  َفَفْضلُُهما َعلَيَّ َكبيٌر، ُهما َجنَّتي َوَحياتي، َحَملَْتني  في َبطِْنها  

َزْت لِي  َوَحَرَصْت َعلى  ُتراِجَع لي   أَْشُهٍر، َتِعَبْت لُِتَوفَِّر لَِي الّراَحَة، َجهَّ

َتْفَرُح لَِفْرحي  َوَتْحَزُن لِـ  ُتْشِعُرني بِالُحبِّ َوالَحناِن دائًِما، أَّما  الَحبيُب أَْفَتِخُر 

َيْتَعُب ِمْن أَْجِل أَْن ُيَوفَِّر لَنا َحياًة  ُهَو َمْن َعلََّمني  َوُحْسَن األَْخالِق،  بِِه َفُهَو  َو
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ُل: ِبرُّ الواِلَدْيِن ْرُس اأَلوَّ الدَّ

أَْشُكُر اللَّه َعلى نِْعَمِة 

ُوجوِد أَبي َوأُّمي »َربِّ 

أَِعّني َعلى بِرِِّهما«.

َوأَْرجو أَْن أَكوَن ِمْثلَُه، َسأَظَلُّ أُِحبُُّهما، َوأُْحِسُن لَُهما 

ُيَوفَِّقني؛  أَْن  اللِّه  ِمَن  َوأَْرجو  َحياتي،  طَواَل 

ا بِِهما. كوَن بارًّ أِلَ

.
البارُّ 

غيُر الصَّ

 التَّالميُذ لِراِشٍد، َوَحَصَل َعلى ِوساِم 

َف الُمناِسَب ِلْلحالِت اآلِتَيِة: َصرُّ ا ِبأَبي َوُأّمي َيِجُب َعَليَّ أَْن أَْذُكَر التَّ ِلَكْي أَكوَن باّرً

ُف َصرُّ التَّ الحاَلُة

....................................................ُتِحبُّ والَِدتي النَّظاَفَة، َوَتقوُل ِإنَّها ِصَفُة الُمْؤِمِن.

....................................................َيْحَزُن والِدي ِعْنَدما أََتَعثَُّر في ِدراَستي.

ُر خاِرَج الَبْيِت. ....................................................َتْشُعُر أُّمي بِالَقلَِق ِعْنَدما أََتأَخَّ

....................................................يوصيني والَِديَّ بِااِلْبِتعاِد َعْن رِفاِق الّسوِء.

....................................................ُتِعدُّ أُّمي الطَّعاَم اللَّذيَذ.

....................................................َمِرَض أَبي َفَدَخَل الُمْسَتْشفى.

ياَرِة َصديَقِتها الَْمرَيَضِة، َوَترََكْت  َذَهَبْت أُّمي لِِز

غاَر في الَبْيِت. ِإْخَوتي الصِّ

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

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

أُريُد أَْن َيْرضى 

َعّني َرّبي، َوأَْن ُيِحبَّني؛ 

لَِذلَِك أُطيُع أُّمي َوأَبي، 

َوأُْحِسُن ِإلَْيِهما دائًِما.
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حاَبِة ُيريُد أَْن ُيهاِجَر َمَع الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  كاَن أََحُد الصَّ

ِإلى الَمديَنِة، وَكاَن أََبواُه َيْبِكياِن لِِفراِقِه، َوحيَنما َعلَِم 

الرَّسوُلملسو هيلع هللا ىلص بَِذلَِك قاَل له: »اْرِجْع ِإلَْيِهما، َفأَْضِحْكُهما 

) )َرواُه التِّْرِمِذيُّ َكما أَْبَكْيَتُهما«.  

أَْشُكُرُهما، َوأَْدعو لَُهما بِالَخْيِر.

ُذ َرَغباتِِهما. أُلَّبي طَلََبُهما، َوأُنَفِّ

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

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

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

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

 َهّيا نَُفكِّْر بِأَْعماٍل

  َتْرُسُم ااِلْبِتساَمَة

َعلى َوْجَهْي والَِدْينا

ديني ُيَعلُِّمني
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أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

أَْقَرأُ، ُثمَّ أُجيُب

مـا ُشعـوُر الرَُّجـِل الُمِسـنِّ  ✦

َبْعَدما أَْهَمَل اْبُنُه ِرعاَيَتُه؟  

ماذا َيِجُب َعلى اْبِنِه أَْن َيْفَعَل؟ ✦

ُر أَْقَتدي، َوأَُفكِّ

ِإنَُّه اْبني الَوحيُد، 

َسِهْرُت اللَّْيَل َعلى راَحِتِه، َوَتِعْبُت في 

النَّهاِر؛ أِلَُوفَِّر لَُه َحياًة طَيَِّبًة؛ لَِيْكُبَر، َوُيْصِبَح 

َقِويًّا َوَسعيًدا في َحياتِِه، َولَّما َمَضِت األَّياُم، 

َوِصْرُت َعجوًزا نَِسَي َفْضلي َعلَْيِه، 

َوأَْهَمَل ِرعاَيتي.
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التَّواُضُع .................... َوُمعاَملَُتُهما بِرِْفٍق  ....................

َخْفُض .............................. ِعْنَد الَحديِث َمَعُهما.

اْسِتْعماُل أَْعَذِب الَكلِماِت َوأَْجَملِها ِعْنَد ................ َمَعُهما.

ِإْحساُن التَّعاُمِل َمَعُهما َوُهما في َمْرَحلَِة  ........................

عاُء لَُهما بِـ............................... َو................................ الدُّ

ِبرُّ الواِلَدْيِن 

َفْضُلُه  َمْعناُه 

ِإظْهاُر .................. َوااِلْحِتراِم لَُهما. طاَعُة الوالَِدْيِن َو

اإلِْحساُن لَُهما بُِمساَعَدتِِهما َوَتلِْبَيِة  .............................

ِإنَُّه َسَبُب ُدخوِل الَجنَِّة.

ِمْن أََحبِّ األَْعماِل ِإلى  .................................

رِضا الوالَِدْيِن ِمْن  ........................ اللِّه.

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

15

ُل: ِبرُّ الواِلَدْيِن ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم أََتَدرَُّب؛ أِلَ

]سوَرُة اإِلْسراِء: 23[

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ  ٹ 
ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ

أََضُع َبْصَمتي

»أَنا َمْسؤوٌل َعْن بِرِّ والَِديَّ طَواَل َحياتي«.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ْولَـِة  الدَّ َرئيـَس  َووالِـدي  أَْمـري  َولِـيَّ  أُطيُع 

ْيَخ َخليَفَة ْبَن زاِيٍد ـ َحِفظَُه اللُّه ـ الشَّ

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن  َوأَْدعو أِلَبينا الّراِحِل الشَّ

.» »اللَُّهمَّ اْرَحْم أَبانا زاِيًدا، َواْعُف َعْنُه يا َربِّ

ُأِحبُّ َوَطني
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ُل: ِبرُّ الواِلَدْيِن ْرُس اأَلوَّ الدَّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

أََضُع ُعْنواًنا ُمناِسًبا ِلهذا الَمْوِقِف:

النَّشاُط الّثاني: 

ُأْبدي َرْأيي في الَمواِقِف اآلِتَيِة:

✓المواِقُف يُِّد  ✗أَُؤ يُِّد   ال أَُؤ

قاَل الَحقيَقَة لِوالَِدْيِه، َولَْم َيْكِذْب َعلَْيِهما أََبًدا.

َجلََس بِأََدٍب َواْحِتراٍم أَماَم والَِدْيِه.

ِه. اْسَتأَْذَن َقْبَل ُدخولِِه الُغْرَفَة َعلى أَبيِه َوأُمِّ

ها أَْمًرا َفلَْم ُتْسِرْع في َتلِْبَيِة طَلَِبها. طَلََبْت ِإلَْيها أُمُّ

ِه.
ِ
 الَمشاِكِل َمَع ِإْخَوت

ِ
أَْزَعَج والَِدْيِه ِعْنَد نَْوِمِهما بِِإثاَرة

ْحَمِة َوالَمْغِفَرِة. ُكلِّ َصالٍة بِالرَّ َدعا لِوالَِدْيِه في 

نادى األَُب أََحَد أَْبنائِِه، َفَسِمَعُه، َولَْم ُيِجْبُه.

َث َمَع والَِدْيِه بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع. َتَحدَّ

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

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاِلُث:

: ، َوأَْكُتُب َتْحَتها ِإْهداًء ِلواِلَديَّ ُر فيها َعْن ُحّبي ِلواِلَديَّ أَْرُسُم أَْو أَْلِصُق صوَرًة َجميَلًة ُأَعبِّ

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

أُْثري ِخْبراتي

ِة َعْن َحديٍث َشريٍف َحْوَل  َبَكِة الَمْعلوماِتيَّ ريِف، َوِمْن ِخالِل الشَّ أَْبَحُث في َمْوسوَعِة الَحديِث الشَّ
ِبرِّ الواِلَدْيِن، َوأَْكُتُبُه:

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................
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أَُقيُِّم ذاتي

لوُك داِئًما السُّ أَبًَداأَْحياًنا م
أُساِعُد والَِدتي في ِإعداِد المائَِدِة، َوَتْنظيِفها َبْعَد َتناُوِل الطَّعاِم. 1

أُلَّبي طَلَباِت والَِديَّ بِِرًضا َوُسروٍر. 2

ِق في ِدراَستي. ْسعاِد أُّمي َوأَبي بِاْسِتْذكاِر ُدروسي لِلتََّفوُّ أَْسعى إِلِ 3

ُم لَُهما الُمساَعَدَة. أُحاِوُل التَّْخفيَف َعْن والَِديَّ ِإذا َمِرضا، َوأَُقدِّ 4

، َوأَْحَتِرُمُهما، َوأَُعبُِّر لَُهما َعْن َذلَِك في الُمناَسباِت الُمْخَتلَِفِة. أُِحبُّ والَِديَّ 5

أُطيُع أَواِمَر والَِديَّ َحّتى في ِغيابِِهما، َوأُْحِسُن ُمعاَملََة ِإْخَوتي في ُكلِّ َوْقٍت. 6

أَُقبُِّل َرأَْس أُّمي َوأَبي ُكلَّما َدَخلُْت َعلَْيِهما. 7

ال أُقاِطُع َحديَثُهما، َوال أَْرَفُع َصْوتي بُِحضورِِهما. 8

أَْسَتأِْذُن ِمْن أُّمي أَْو أَبي َقْبَل الُخروِج ِمَن الَبْيِت. 9

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

✦ . دائًِما: أَنا أَبِرُّ بِوالَِديَّ

، َولَِكْن َعلَيَّ أَْن أَْسعى ِإلى بِرِِّهما بَِشْكٍل أَْفَضَل. ✦ أَْحيانًا: أَنا َعلى َقْدٍر طَيٍِّب ِمَن الِبرِّ بِوالَِديَّ

✦ . أََبًدا: أَنا بِحاَجٍة ِإلى ُمراَجَعِة ُسلوكي، َوالُمساَرَعِة ِإلى بِرِّ والَِديَّ

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

أَُبيُِّن َفْضَل الوالَِدْيِن َوَجزاَء بِرِِّهما.

أَْسَتْنِتُج أَنَّ اإلِْحساَن لِلْوالَِدْيِن َوطاَعَتُهما ِعباَدٌة.

أَُعبُِّر بِأُْسلوبي َعْن َكْيِفيَِّة بِرِّ الوالَِدْيِن.

19

ُل: ِبرُّ الواِلَدْيِن ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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آداُب التِّالَوِة

ْرُس الّثاني الدَّ

أَْقَرأُ، َوأُجيُب

راِشٌد  وَكاَن  َيعوَد،  َولَْن  باِلِدِه  ِإلى  راِشٍد  َصديُق  حاِمٌد  ساَفَر 

ا، َحِزَن راِشٌد َوَشَعَر بِضيٍق في َصْدرِِه، َفَشكا  ُمَتَعلًِّقا بِِه ِجدًّ

ُه، َواْقَتَرَحْت َعلَْيِه أَْن َيْتلَُو آياٍت  ِه َفَصبََّرْتُه أُمُّ حالَُه ِإلى أُمِّ

الُْقْرآِن. ِمْن 

لِماذا اْقَتَرَحِت األُمُّ َعلى راِشٍد أَْن َيْتلَُو آياٍت ِمَن الُقْرآِن الَكريِم؟ ✦

بِماذا َتْشُعُر َوأَنَْت َتْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم؟ ✦

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ُأَطبَِّق آداَب التِّالَوِة. �

َأْلَتِزَم بِآداِب تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم �

حيَن َتْقَرأُ الُقْرآَن َوأَنَْت َحزيٌن َتْشُعُر 

ْدِر،  بِراَحٍة َواطِْمْئناٍن َوانِْشراٍح في الصَّ

. َفَيزوُل َعْنَك الّضيُق َوالَهمُّ

ما أَْجَمَل تاِلَوَة الُقْرآِن! اللَُّهمَّ 

اْجَعِل الُقْرآَن الَعظيَم َربيَع 

ُقلوبِنا، َونوَر ُصدورِنا، َوَجالَء 

ُهموِمنا، َوَذهاَب أَْحزانِنا.

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

2
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ْرُس الّثاني: آداُب التِّالَوِة الدَّ

أَْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

َر، ثُـمَّ َحَمـَل الُمْصَحـَف، َوَدَخَل  ــأَ راِشـٌد، َوَتَعطَـّ َتَوضَّ

ُغْرَفَة الُجلوِس، وَكاَن أَْفراُد األُْسَرِة َجميُعُهْم ُمْجَتِمعيَن، 

َوَبْعَد أَْن َسلََّم َعلَْيِهْم َجلََس بِِجوارِِهْم، َيْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم، 

َث َمَع ِإْخَوتِِه، ثُمَّ َيعوُد  وَكاَن َيْقطَُع ِقراَءَتُه ِمراًرا؛ لَِيَتَحدَّ

لِلِْقراَءِة ِمْن َجديٍد.

حيَحُة في َمْوِقِف راِشٍد؟ ✦ ما التََّصرُّفاُت الصَّ

حيَحِة في َمْوِقِف راِشٍد؟ ✦ َوما التََّصرُّفاُت َغْيُر الصَّ

أَْقَرأُ، َوأاُلِحُظ

يا راِشُد، لِلتِّالَوِة آداٌب َيِجُب أَْن َتلَْتِزَم 

بِها؛ َفالُقْرآُن الَكريُم َكالُم اللِّه ـ 

َتعالى ـ َفَعلَْينا اْحِتراَمُه َوَتْعظيَمُه.

أَْعرُِف يا أَبي، لََقْد

أُْت َوَتَعطَّْرُت َوَجلَْسُت  َتَوضَّ

في َمكاٍن نَظيٍف.

َهْل ُهناَك آداٌب أُْخرى يا أَبي؟

 نََعْم، أَنَْت َتْعرُِف

َبْعَضها، َولَِكْن أُريُد ِمْنَك 

أَْن َتْزداَد َمْعرَِفًة بِها، َتعاَل 

نَْقَرأْ ِمْن َمْكَتَبِتنا.

1

2
3
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آداُب ِتالَوِة الُقْرآِن الَكريِم أَنا ُمْسِلٌم ُأِحبُّ ِتالَوَة الُقْرآِن الَكريِم، َوُأِحبُّ أَْن أَْلَتِزَم
 ِبآداِب ِتالَوِتِه.

واَك؛ لَِتطْهيِر رائَِحِة  أَْسَتْخِدُم السِّ
َفمي َقْبَل تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.

أَْتلو الُقْرآَن في َمكاٍن طاِهٍر 

َوهاِدٍئ َبعيٍد َعِن اإِلْزعاِج.

أَْتلو الُقْرآَن تاِلَوًة َصحيَحًة.

أَْسأَُل اللََّه ـ َتعالى ـ َرْحَمَتُه ِإذا َمَرْرُت 

ْحَمِة، َوأَْسأَلُُه الَجنََّة ِإذا  بِآياِت الرَّ

َمَرْرُت بِِذْكِرها.

ِحَك َوالتَّثاُؤَب أَثْناَء  أََتَجنَُّب الضَّ

تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.

أََضُع الُقْرآَن الَكريَم في َمكاٍن 

الئٍِق بِِه، َوال أََضُع َعلَْيِه َشْيًئا.

ٍة ِعْنَد  أَكوُن َعلى طَهاَرٍة تامَّ

تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.

 أَْبَدأُ تاِلَوتي لِلُْقْرآِن بِاالْسِتعاَذِة

ثُمَّ الَبْسَملَِة.

 أُنِْصُت ِعْنَد ااِلْسِتماِع لِِتالَوِة الُقْرآِن،

َوأََتَفكَُّر في َمعاني اآلياِت.

أَْسَتِقْبُل الِْقْبلََة.

الِم أَْو  ال أَْقطَُع التِّالَوَة ِإاّل لَِردِّ السَّ

روَرِة. لِلضَّ

أََضُع َعالَمَة  َعلى اآلداِب اّلتي ُأِحبُّ أَْن اْلَتَزَم 
ِبها ِعْنَد ِتالَوِة الُقْرآِن الَكريِم.
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أَْقَرأُ، َوأُقاِرُن

َرَجَع راِشٌد ِإلى الَبْيِت َبْعَد انِْتهائِِه ِمْن ُدروِس َحلْقاِت َتْحفيِظ الُقْرآِن، َفَسأَلَُه أَبوُه: ماذا َتَعلَّْمَت 

التِّالَوِة  آداِب  ِمْن  أنَّ  الَيْوَم  ُظ  الُمَحفِّ َعلََّمنا  راِشٌد:  قاَل  الَكريِم؟  الُقْرآِن  تاِلَوِة  ُدروِس  ِمْن  الَيْوَم 

َيلي: ما  َفَعَرْفُت  َوالَبْسَملَة،  ااِلْسِتعاَذة 

اِلْسِتعاَذُة

َوِر  ِل السُّ َتقولُها َقْبَل الَْبْدِء بِالّتالَوِة َسواٌء في أَوَّ

الُقْرآنِيَِّة أَْو في أْوَسِطِها، وأَلْفاُظ ااِلْسِتعاَذِة:
 

الَبْسَمَلُة

َوِر الُقْرآنِيَِّة ما َعدا سوَرِة  نَْقَرُؤها في بِداَيِة السُّ

التَّْوَبِة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ 

ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ْوَبةِ: 1 - 2[ ٹ ڤ  ]سوَرُة التَّ

Mٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿL  ]سوَرُة اإِلْخالِص 1 - 4[

انْظُْر ِإلى الّسوَرَتْيِن، ما 

َوْجُه ااِلْخِتالِف َبْيَنُهما؟ 

َولِماذا؟
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يُِّد  ِعْنَد الِعباَرِة الُمناِسَبِة فيما َيلي: ِإشاَرَة ال أَُؤ يُِّد  َو أَْنُقُد: أََضُع ِإشاَرَة أَُؤ

يُِّدصالتََّعلُُّم يُِّدأَُؤ ال أَُؤ

ْحَمِن الرَّحيِم« في بِداَيِة سوَرِة التَّْوَبِة.  َقَرأَ ماِجٌد »بِْسِم اللِّه الرَّ

ْيطاِن الرَّجيِم«. َتال راِشٌد سوَرَة الفاتَِحِة، َولَْم َيْقَرأْ َقْبلَها »أَعوُذ بِاللِّه ِمَن الشَّ

ْحَمِن  ْيطاِن الرَّجيِم« ثُمَّ قالَْت »بِْسِم اللِّه الرَّ قالَْت نوَرُة »أَعوُذ بِاللِّه ِمَن الشَّ

الرَّحيِم« َقْبَل أَْن َتْتلَُو سوَرَة الَعْصِر.

َبَب: أَْذُكُر السَّ

َيْحِرُص الُمْسلُِم َعلى ااِلْسِتياِك َوالُوضوِء َقْبَل تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم. ✦

ْيطاِن ِعْنَدما َيْبَدأُ تاِلَوَة ِكتاِب اللِّه. ✦ َيْسَتعيُذ الُمْسلُِم بِاللِّه ِمَن الشَّ

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

اْقَرأْ،  الُْقْرآِن:  لَِقاِرِئ  »ُيَقاُل  اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  قاَل َرسوُل  قاَل:  َعْنُهما  اللُّه  َرِضَي  َعْمٍرو  ْبِن  اللِّه  َعْبِد  َعْن 

) َتْقَرأَُها«.   )َرواُه التِّْرِمِذيُّ آَيٍة  آِخِر  ِعْنَد  َمْنزِلََتَك  َفِإنَّ  نَْيا،  الدُّ ِفي  ُتَرتُِّل  ُكْنَت  َكَما  َوَرتِّْل  َواْرَتِق، 

 ِقراَءُة الُقْرآِن الَكريِم ِعباَدٌة َيَتَقرَُّب بِها الُمْسلُِم 

 ِإلى ...................................................، لَُه فيها................................ 

وَ................................ َعظيٌم ِعْنَد اللِّه ـ َتعالى ـ.

https://seraj-uae.com/file/6850/


25

ْرُس الّثاني: آداُب التِّالَوِة الدَّ

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ِة  تي فيها ِذْكُر الَجنَّ ْفَظ الُمناِسَب، َوأََضُعُه، أَماَم اآلياِت الَّ أَْختاُر اللَّ
أَِو الّناِر أَْو َعَظَمِة الّلِ َتعالى.

«  »اللَُّهمَّ ِإنّي أَعوُذ بَِك ِمَن الّناِر« »اللَُّهمَّ أَْسأَلَُك الَجنََّة«  »ُسْبحانََك اللَُّهمَّ

 ال َتْهُجروا الُقْرآَن؛

َفِإنَُّه َيأْتي َشفيًعا َيْوَم 

الِقياَمِة.

..........................................................]سوَرُة الُهَمَزِة[

حى[ ..........................................................]سوَرُة الضُّ

..........................................................]سوَرُة الَفْجِر[

..........................................................]سوَرُة النَّْصِر[

ْيِخ زاِيٍد  أَنّي ِإماٌم في َمْسِجِد الشَّ

ماذا أَرى؟ ماذا أَْسَمُع؟ بِماذا أَْشُعُر؟

أََتَخيَُّل:
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َأْقَتدي:

 َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ ُيْحِسُن  كاَن سالٌِم َمْولى أَبي ُحَذْيَفَةـ 

ُيَرقُِّق  ْوِت،  الصَّ نَِديَّ  وَكاَن  الَكريِم،  الُقْرآِن  تاِلَوَة 

الُقلوَب بِِتالَوتِِه، َوُيْبِهُج النُّفوَس بِِقراَءتِِه، َوَيْجِذُب الّناَس 

َتْرتيلِِه. لَِسماِع 

 َرِضَي اللُّه َعْنهاـ أَنَّها قالَْت: »أَْبطَأُْت َعلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَل: ما  َعْن عائَِشَة أُمِّ الُمْؤِمنيَنـ 

َحَبَسِك َيا َعائَِشُة؟ َقالَْت: َيا َرُسوَل اللِّه، ِإنَّ ِفي الَْمْسِجِد َرُجاًل َما َرأَْيُت أََحًدا أَْحَسَن ِقَراَءًة 

 ِمْنُه، َفَذَهَب َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفِإَذا ُهَو َسالٌِم َمْولَى أَبِي ُحَذْيَفَة، َفَقاَل َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ِتي ِمْثلََك«. )َرواُه َأْحَمُد( الَْحْمُد للِّه الَِّذي َجَعَل ِفي أُمَّ

حاَبِة  نَْقَتدي بَِنِبيِّناملسو هيلع هللا ىلص َوالصَّ

الِكراِم في ِقراَءِة ِكتاِب 

اللِّه ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَرتَّلًَة.

روَرِة الِم أَْو لِلضَّ َعَدُم َقطِْع التِّالَوِة ِإاّل لَِردِّ السَّ

ِحِك َوالتَّثاُؤِب أَثْناَء التِّالَوِة َتَجنُُّب الضَّ
ااِلْسِتعاَذُة بِاللِّه ـ َتعالى ـ ِعْنَد آياِت الِعقاِب

ُسؤاُل اللِّه َرْحَمَتُه َوالَجنََّة ِعْنَد الُمروِر بِِذْكرِِهما
ُمها َتَدبُُّر الَمعاني َوَتَفهُّ

الَبْسَملَُة واِجَبٌة َقْبَل تاِلَوِة أَيِّ سوَرٍة ما َعدا سوَرَة التَّْوَبِة

آداُب التِّالَوِة

الطَّهاَرُة

َوِر ااِلْسِتعاَذُة ُمْسَتَحبٌَّة َقْبَل تاِلَوِة السُّ

َوْضُع الُقْرآِن الَكريِم في َمكاٍن ُمناِسٍب

كيَنُة الُخشوُع َوالَوقاُر َوالسَّ

اْسِتقباُل الِقبلِة.

ْوِت َتْحسيُن الصَّ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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ْرُس الّثاني: آداُب التِّالَوِة الدَّ

]سوَرُة النَّْحِل[

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم:  ُب؛ أِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي

أَلَْتِزُم آداَب التِّالَوِة ِعْنَد تاِلَوتي الُقْرآَن الَكريَم.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
أَكوُن ُقْدَوًة لُِزَمالئي في الِْتزامي تاِلَوَة الُقْرآِن 

الَكريِم.

ُأِحبُّ َوَطني
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

َوِر اآلِتَيِة: أَْسَتْنِتُج آداَب ِتالَوِة الُقْرآِن الَكريِم ِمْن ِخالِل الصُّ

 

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

.................................................................ال أَلَْتِفُت أَثْناَء التِّالوِة

 أَعوُذ باللِّه ِمَن

ْيطاِن الرَّجيِم. الشَّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاني: 

حيَحِة فيما َيلي: حيَحِة، َوِإشاَرَة )✗( أَماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ أََضُع ِإشاَرَة )✓( أَماَم الِعباَرِة الصَّ
✦ )  ( ُيْسِرُع في تاِلَوِة الُقْرآِن؛ لُِيْكِمَل اللَِّعَب َمَع َصديِقِه. 

✦ )  ( َيْتلو سوَرَة )الكاِفروَن( دون أَْن َيْبَدأَها بِالَبْسَملَِة. 

✦ )  ( َيْقَرأُ الُقْرآَن بَِصْوٍت َحَسٍن َوُمناِسٍب. 

✦ )  ( غيَرِة.  َيْقطَُع تاِلَوَتُه َوَيْضَحُك َعلى ِمزاِح أُْخِتِه الصَّ

أُْثري ِخْبراتي

ِل في جاِئَزِة  أَْبَحُث في َشَبَكِة الَمْعلوماِت َعْن أَْسماِء )3( ُمْقِرئيَن ِصغاٍر َحَصلوا َعلى الَمْرَكِز اأَلوَّ
ُدَبّي ِلْلُقْرآِن الَكريِم، َوأَْسَتِمُع ِلِتالَوِتِهْم.

أَُقيُِّم ذاتي

لوُك داِئًما السُّ أَبًَداأَْحياًنا م
َقْبَل التِّالَوِة أُحاِفُظ َعلى طَهاَرِة َبَدني َوثِيابي َوالَمكاِن. 1

َوِر. أَذُْكُر ااِلْسِتعاَذَة َوالَبْسَملََة َقْبَل تاِلَوِة السُّ 2

أَْتلو بَِصْوٍت َحَسٍن. 3

أََتَدبَُّر َمعانَِي اآلياِت، َوأَْعَمُل بِها. 4

أَْحرُِص َعلى الُخشوِع َواإِلنْصاِت ِعْنَد تاِلَوِة الُقْرآِن. 5

أَْسأَُل اللَّه َفْضلَُه في آياِت الرَّْحَمِة. 6

ِحَك َوالتَّثاُؤَب أَثْناَء التِّالَوِة.  أََتَجنَُّب الضَّ 7

روَرِة. الِم أَْو لِلضَّ ال أَْقطَُع التِّالَوَة ِإاّل لَِردِّ السَّ 8

أَْحَفُظ الُقْرآَن الَكريَم في الَمكاِن الاّلئِِق بِِه. 9

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

ْرُس الّثاني: آداُب التِّالَوِة الدَّ
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ْرُس الّثاِلُث الدَّ

ُنزوُل الَوْحِي َعلى 

ٍد TTملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ ُمَحمَّ

ُر، ُثمَّ أُْكِمُل أَْقَرأُ، أَُفكِّ

الُم ـ الرِّسالََة ِمْن ِعْنِد اللِّه َتعالى؟ ✦ َكْيَف َيَتلَّقى الرَّسوُل ـ َعلَْيِه السَّ

يوحى ِإلَْيِه َفُيلْقى الِعلُْم 

ُيَكلُِّمُه اللُّه ِمْن َوراِء في َقلِْبِه.

ِحجاٍب، َفَيْسَمُعُه َوال 

َيأْتيِه َرسوٌل ِمْن.........................................

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

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. � َة ُنزوِل الَوْحِي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأْذُكَر ِقصَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص: � سوِل ُمَحمَّ َة الرَّ ُأَبيَِّن َمَهمَّ

� . َأْقَتِدَي بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في َصْبِرِه َوَثباتِِه َعلى الَحقِّ

  

 

 ]سوَرُة الّشورى: 51[  

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

3
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ٍدملسو هيلع هللا ىلص  ْرُس الّثاِلُث: ُنزوُل الَوْحِي َعلى النَِّبيِّ ُمَحمَّ الدَّ

أَْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأُجيُب

َيَتَفكَُّر في َمْخلوقاِت  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َيْذَهُب ِإلى غاِر ِحراَء في أََحِد ِجباِل َمكََّة، َيَتَعبَُّد َو كاَن َسيُِّدنا ُمَحمَّ

اللِّه، َوخالِِق َهذا الَكْوِن الَعظيِم:

َوِعْنَدما َبلََغ ملسو هيلع هللا ىلص أَْرَبعيَن َسَنًة، َوفي َيْوٍم ِمْن أَّياِم َشْهِر َرَمضاَن، َوَبْيَنما كاَن ملسو هيلع هللا ىلص في الغاِر، نََزَل َعلَْيِه الَوْحُي 

ٍة  الُم ـ بُِقوَّ  َعلَْيِه السَّ ُه ِجْبريُلـ  الُم( َوقاَل لَُه: »اْقَرأْ«، َفَردَّ َعلَْيِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أَنا بِقاِرٍئ«، َفَضمَّ )ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ

الُم ـ  ُه ِجْبريُل ـ َعلَْيِه السَّ الُم: ما أَنا بِقاِرٍئ، َفَضمَّ الُة َوالسَّ ثُمَّ َترََكُه، َوقاَل لَُه َمرًَّة ثانَِيًة: اْقَرأْ، َفَردَّ َعلَْيِه الصَّ

لَُه:   َوقاَل  َترََكُه  ثُمَّ  الّثالَِثِة  لِلَْمرَِّة 

ُدها َحّتى َحِفظَها، ثُمَّ َخَرَج ِمَن  َفَبَدأَ َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَردِّ  .

الغاِر عائًِدا ِإلى َبْيِتِه، وَكاَن َقلُْبُه َيْرُجُف ِمَن الَخْوِف ِمّما َحَدَث لَُه، َوقاَل لَِزْوَجِتِه َخديَجَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها: 

لُونِي«، َفأَْسَرَعْت ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوَغطَّْتُه، َولَّما َهَدأَْت نَْفُسُه،  لُونِي، َزمِّ »َزمِّ

ـ  َفطَْمأَنَْتُه  لَُه،  َحَدَث  بِما  أَْخَبَرها  الَخْوُف،  َعْنُه  َوَذَهَب 

ِإنّي   ، الَعمِّ ْبَن  يا  أَْبِشْر  لَُه:  َوقالَْت  َعْنها،  اللُّه  َرِضَي 

ِة. أَلَْرجو أَْن َتكوَن نَِبيَّ َهِذِه األُمَّ

ِإلى  َيْذَهُب  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  كاَن  1  لِماذا 

ِحراَء؟ غاِر 

َعلَْيِه  نََزَل  ِعْنَدما  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُعْمُر  2  َكْم كاَن 

الَوْحُي؟

3  َمتى َبَدأَ نُزوُل الُقْرآِن الَكريِم 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص؟ َعلى نَِبيِّنا ُمَحمَّ
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َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

: ُر، ُثمَّ َنْسَتِدلُّ 1 َنْقَرُأ، ُنَفكِّ

ُق أَماَمُه َكما  ✦ ْؤيا، ثُمَّ َيراها َتَتَحقَّ كاَن الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل نُزوِل الَوْحِي َعلَْيِه، َيرى في نَْوِمِه الرُّ

َرآها في الَمناِم.

َحبََّب اللُّه ِإلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص التََّعبَُّد في غاِر ِحراَء. ✦

َعالَم َتُدلُّ اأَلْحداُث الّساِبَقُة: 
...................................................................................................................................................................................................................................  

ِّلُ، ثُمَّ نُكْمِلُ الجَدْوَلَ اآلتِيَ: 2 نَقْرَأُ، نُحَل

ًة أُْخرى ِإلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأََمَرُه اللُّه َتعالى أَْن ُيَبلَِّغ الّناَس، َوَيْدعوُهْم ِإلى ِعباَدِة  عاَد الَوْحُي َمرَّ

َيْبَدأَ بِأَْقَربِِهْم ِإلَْيِه، َفقاَم ملسو هيلع هللا ىلص َيْدعو أَْهلَُه َوَعشيَرَتُه َوأَْصحاَبُه، ثُمَّ  اللِّه، َو

ْسالِم،  َجميَع الّناِس في َمكََّة، َفاْسَتجاَب لَُه َمْن َشَرَح اللُّه َصْدَرُه لِْلِ

ّديُق،  ْيلٍِد َوأَبو َبْكٍر الصِّ يَِّدُة َخديَجُة بِْنُت ُخَو وَكاَن أَْسَبَقُهُم السَّ

َوَعلِيُّ ْبُن أَبي طالٍِب، رِْضواُن اللِّه َعلَْيِهْم، َوأَْعَرَض َعَدٌد ِمْن ساَدِة 

َوَمْن  اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرسوَل  َوحاَربوا  اإِلْسالِم،  في  خوِل  الدُّ َعِن  ُقَرْيٍش 

ْبِر َوالثَّباِت َواإِلْصراِر َعلى َتْبليِغ رِسالَِة  أَْسلََم َمَعُه، لَِكنَُّه واَجَهُهْم ملسو هيلع هللا ىلص بِالصَّ

اإِلْسالِم بِالِحْكَمِة َوالَمْوِعظَِة الَحَسَنِة.

تي َوَصَلْت ِإلى  ساَلُة الَّ الرِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  سوِل ُمَحمَّ الرَّ

ْعَوُة ِإلى ........................................... الدَّ

ساَلِة الُمْرَسُل ِإَلْيِهْم  حاِمُل الرِّ

الُم ......................................................... ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ
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ماذا َتْفَعُل لَِتْقَتِدَي بِالنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في ُسلوِكَك؟

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ماذا َتْفَعُل لَِتكوَن َرحيًما بِاآلَخريَن ِمْن َحْولَِك؟

ُأِحبُّ َوَطني

33

أاُلِحُظ، َوأَْقَتدي

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  َوأَنا أُِحبُّ النَِّبيَّ ُمَحمَّ

 َوَسأَكوُن ............................................ 

ِمْثلَُه.

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص   َر�سوُلنا ُمَحمَّ

ُمطيٌع هلِل َتعالى

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  َوأَنا أُِحبُّ النَِّبيَّ ُمَحمَّ

َوديني ........................................ ِمْثلَُه.

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص  ديُنُه  َر�سوُلنا ُمَحمَّ

 الإِ�ْسالَم

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  َوأَنا أُِحبُّ النَِّبيَّ ُمَحمَّ

 َوأُِحبُّ أَْن أَكوَن ............................... 

و َعلى الَْحُق ِمْثلَُه.

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص �ساِبٌر ُمَحمَّ
َوثاِبٌت َعلى الَحقِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ُنزوُل الَوْحِي َعلى َرسوِلنا ُمَحمَّ

في غاِر ِحراَء 

اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَّذي َخلََق في َشْهِر َرَمضاَن

ُل ما َنَزَل ِمَن الُقْرآِن  َدْعَوُة الّناِس ِإلى ِعباَدِة الّلِ  أَوَّ

]سوَرُة األَْنبِياِء: 107[

ٍدملسو هيلع هللا ىلص  ْرُس الّثاِلُث: ُنزوُل الَوْحِي َعلى النَِّبيِّ ُمَحمَّ الدَّ

أََضُع َبْصَمتي

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ أِلَ َأَتَدرَّ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ُأْكِمُل الَجْدَوَل ِبما ُيناِسُب:

َمْن أَنا؟

َل َمْن أَْسلََم ِمَن الِفْتياِن. ✦ ُكْنُت أَوَّ

طَْمأَنُْت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَدما جاَءني خائًِفا. ✦

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

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

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ُن ِصفاِت النَّ النَّشاُط الّثاني: ُأَلوِّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب

صاِبٌر

ِه ُمطيٌع ِلَربِّ

ثابٌت
َعلى الَحقِّ
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النَّشاُط الّثاِلُث:

ِع أَماَمها: ْقِم الُمناِسِب في الُمَربَّ ُب اأَلْحداَث اآلِتَيَة ِبَوْضِع الرَّ ُأَرتِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. نََزَل الَوْحُي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

لوني. لوني، َزمِّ عاَد النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قائاًِل: َزمِّ

َتَعبََّد النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في غاِر ِحراَء.

ْعَوَة لَِقْوِمِه َولَِجميِع الّناِس. َبلََّغ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الدَّ

أُْثري ِخْبراتي

ِة واِحٍد ِمْنُهْم. ُث أَماَم ُزَمالئي َعْن ِقصَّ ٍة َدَخلوا اإِلْسالَم، َوأََتَحدَّ ِل ِستَّ أَْبَحُث َعْن: أَوَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ ِر َعْن ِإْتقاني التَّ ِع الُمَعبِّ أََضُع ِإشاَرَة )✓( داِخَل الُمَربَّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص: ِة نُزوِل الَوْحِي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ ِذْكُر ِقصَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص: ِة الرَّسوِل ُمَحمَّ َبياُن َمَهمَّ

ٍدملسو هيلع هللا ىلص  ْرُس الّثاِلُث: ُنزوُل الَوْحِي َعلى النَِّبيِّ ُمَحمَّ الدَّ
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الُة فيِه َتْعِدُل أَلَْف َصالٍة في  ُيَعدُّ َهذا الَمْسِجُد ثانَِي أَْفَضِل َمساِجِد اللِّه َبْعَد الَمْسِجِد الَحراِم، َوالصَّ

َمْسِجٍد َغْيرِِه.

ريُف َبِويُّ الشَّ الَمْسِجُد النَّ

ديني ُيَعلُِّمني
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي الَّتي  يَِّدِة عائَِشَة بِْنِت أَبي َبْكٍر، الَّتي كانَْت َتْسُكُنها َمَع النَِّبيِّ ُمَحمَّ ِهَي ُحْجَرُة السَّ

ّديُق َوُعَمُر ْبُن الَخطّاِب َرِضَي اللُّه َعْنُهما. ُدِفَن فيها َبْعَد َوفاتِِه، ثُمَّ ُدِفَن فيها َبْعَد ذلَِك أَبو َبْكٍر الصِّ

َسُة ُبيوُت الّلِه الُمَقدَّ

ريَفُة ُة الشَّ َبِويَّ الُحْجَرُة النَّ
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يَِّة الَمْوجوَدِة داِخَل  َوِهَي الُقبَُّة الَمْبِنيَُّة َعلى الُحْجَرِة النََّبِو

َرِة. الَمْسِجِد النََّبِويِّ في الَمديَنِة الُمَنوَّ

ُة الَخْضراُء الُقبَّ

37

ٍدملسو هيلع هللا ىلص  ْرُس الّثاِلُث: ُنزوُل الَوْحِي َعلى النَِّبيِّ ُمَحمَّ الدَّ

َيَقُع الِمْحراُب َعلى َيساِر  ريَفِة، َو ْوَضِة الشَّ يوَجُد في الرَّ

الِمْنَبِر.

ريُف َبِويُّ الشَّ الِمْحراُب النَّ

الِمْنَبِر  َبْيَن  واِقٌع   ، النََّبِويِّ الَمْسِجِد  في  َمْوِضٌع  ِهَي 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوِمْن َفْضلِها ِعْنَد الُمْسلِميَن  َوُحْجَرِة النَِّبيِّ ُمَحمَّ

ِمْن  َرْوَضٌة  َوِمْنَبري  َبْيتي  َبْيَن  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  قالَُه  ما 

َعَلْيِه( )ُمتََّفٌق  َحْوضي«  َعلى  َوِمْنَبري  الَجنَِّة،  ِرياِض 

ريَفُة الرَّْوَضُة الشَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص. ُهَو الِمْنَبُر الَّذي كاَن َيْخطُُب َعلَْيِه النَِّبيُّ ُمَحمَّ

ِمْنَبُر الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص 
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ْرُس الرّاِبُع الدَّ

سوَرُة الَعَلِق

ُر، َوأُجيُب أََتَذكَّ

أَْيَن كاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَعبَُّد َقْبَل نُزوِل الَوْحِي؟ ✦

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الُقْرآِن الَكريِم؟ ✦ ُل اآلياِت الَّتي نََزلَْت َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ ما أَوَّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْتلو َوأَْحَفُظ

]سوَرُة الَعَلِق[

أَْشَرُح الُمْفَرداِت اآلِتَيَة:

لََيطْغى: لََيظْلُِم.  ❍

الرُّْجعى: الرُّجوُع َوالَعْوَدُة ِإلى اللِّه. ❍

َمِة َرأِْسِه. ❍ لََنْسَفًعا بِالّناِصَيِة: ُيْسَحُب ِإلى الّناِر ِمْن ُمَقدِّ

بانَِيَة: َمالئَِكُة الّناِر. ❍ الزَّ

جوِد. ❍ َواْقَترِْب: َتَقرَّْب ِإلى اللِّه بِالِعباَدِة، وََكْثَرِة السُّ

 
 

 
 

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

َأْتُلَو سوَرَة الَعَلِق تاِلَوًة َسليَمًة. �
َع سوَرَة الَعَلِق. � ُأَسمِّ
َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت. � ُأَفسِّ
يََّة الِقراَءِة. � َأْسَتنْتَِج  َفْضَل الِعْلِم َوَأَهمِّ
ُأَبيَِّن ُقْدَرَة الّلِه في َخْلِق اإِلْنساِن.  �
ُبني ِمَن الّلِه َتعالى. � َأْسَتْخِلَص َأنَّ الِعباَدَة ُتَقرِّ

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

4
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أَْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت، ُثمَّ ُأْكِمُل الَجْدَوَل: 
ُيَبلَِّغ الّناَس ما  ُل آياٍت ِمَن الُقْرآِن الَكريِم َتأُْمُر الرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن َيْقَرأَ َو  نََزلَْت أَوَّ

الُم( ِمَن الُقْرآِن الَكريِم، ُمْسَتعيًنا بَِربِِّه الَكريِم  َيْنِزُل بِِه الَوْحُي )ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ

الَّذي َخلََق ُكلَّ َشْيٍء، َخلََق اإِلنْساَن ِمْن ِقطَْعِة َدٍم، َوَعلََّمُه الِكتاَبَة بِالَقلَِم، َوَعلََّمُه 

الَمعارَِف َوالُعلوَم َجميَعها.

بِِعْصياِن  َعلَْيِه  اللِّه  نَِعَم  ُيقابُِل  الظّالَِم  اإِلنْساَن  أَنَّ  الَكريَمُة  َبيََّنِت اآلياُت  ثُمَّ 

لَِربِِّه،  أَنَُّه َغْيُر ُمْحتاٍج  النَِّعُم َكُثَر ظُلُْمُه َوَتَكبُُّرُه، َوظَنَّ  ِعْنَدُه  َفِإذا زاَدْت  أَواِمِرِه، 

َونَِسَي أَنَّ اللَّه قاِدٌر َعلَْيِه، َوأَنَُّه راِجٌع ِإلى َربِِّه َيْوَم الِقياَمِة، ِمْثَل أَبي َجْهٍل الَّذي حاَوَل 

 َتعالى ـ ِمَن الَعذاِب َيْوَم الِقياَمِة  َرُه اللُّهـ  الِة َحْوَل الَكْعَبِة، َفَحذَّ َمْنَع النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الصَّ

ِإْن لَْم َيَتَوقَّْف َعْن إيذاِء النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُمَّ أََمَر اللُّه ـ َتعالى ـ في نِهاَيِة الّسوَرِة نَبّيُه ملسو هيلع هللا ىلص، 

الِة، َواإِلْعراِض َعن أََبي َجْهٍل. بِطاَعِتِه، َوالتََّقرُِّب ِإلَْيِه بِالِعباَدِة َوالصَّ

نَِعُم اللِّه َعلى اإِلنْساِن ما أََمَر اللُّه بِِه في اآلياِت 

َخلََقُه ِمْن ِقطَْعِة َدٍم.ِقراَءُة .......................................... َوَتْبليُغُه ...........................................

َعلََّمُه ........................................................................................................طاَعُة .......................................................................................................

َعلََّمُه .......................................................................................................التََّقرُُّب ِإلى اللِّه بِــ ...........................................................................

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِبُط

]سوَرُة الَعَلِق: 4-1[

1 َعالَم َيُدلُّ َتْكراُر اأَلْمِر ِبالِقراَءِة في اآلياِت الَكريَمِة؟

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

ْنساِن؟ ُة الِقراَءِة ِلْلِ يَّ 2 ما أََهمِّ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ُد أََدواِت الِكتاَبِة َقديًما َوَحديًثا: 3 ُأَعدِّ

َقديًما

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

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

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

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

َحديًثا

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

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

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

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

ُع: ما َيْحُدُث لَْو لَْم َيْعرِِف اإِلنْساُن الِكتاَبَة. أََتَوقَّ

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

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

1 َنْقَتِرُح: َبْعَض األَْفكاِر الَّتي ُيْمِكُننا ِمْن ِخاللِها َتْشجيُع الِقراَءِة في َمْدَرَسِتنا.

ُث: ُل، َوَنَتَحدَّ 2 َنَتأَمَّ

َعْن َعظََمِة اللِّه َتعالى في َخلِْق اإِلنْساِن. ✦

َعْن واِجِب اإِلنْساِن ُتجاَه اللِّه َتعالى الَّذي َخلََقُه في أَْحَسِن صوَرٍة. ✦
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3 َنْقَرُأ، وَنْسأَُل، َوُنجيُب: 

ْعَوِة ِإلى  الِة ِعْنَد الَكْعَبِة، َوِمْن ُمواَصلَِة الدَّ كاَن أَبو َجْهٍل ُيْؤذي النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُيحاِوُل َمْنَعُه ِمَن الصَّ

ديِد،  َدُه بِالَعذاِب الشَّ َر أَبا َجْهٍل َوَتَوعَّ ْبِر َوالثَّباِت، َوَحذَّ اإِلْسالِم، َفأََمَر اللُّه َتعالى َرسولَُه ملسو هيلع هللا ىلص بِالصَّ

ُيلْقى بِِه في ناِر َجَهنََّم. َمِة َرأِْسِه، َو َحْيَث َسُيَجرُّ ِمْن ُمَقدِّ

اأَلْسِئَلُة

ماذا كاَن َيْفَعُل ........................................................................؟

لِماذا كاَن أَبو َجْهٍل ُيْؤذي  ...............................................؟

..........................................................................................................؟

اإِلجاباُت

الِة ِعْنَد  كاَن ُيْؤذي النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَيْمَنُعُه ِمَن الصَّ

الَكْعَبِة.

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

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

ُأَطبُِّق ُسجوَد التِّالَوِة:

ماذا َيْفَعُل الُمْسلُِم ِعْنَدما َيُمرُّ بِآَيٍة فيها َسْجَدٌة؟ ✦

ماذا أَقوُل ِعْنَدما أَْسُجُد ُسجوَد التِّالَوِة؟ ✦

أَُمثُِّل َكْيِفيََّة ُسجوِد التِّالَوِة. ✦

َرُه  َسَجَد َوْجهي لِلَّذي َخلََقُه َوَصوَّ

تِِه. َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه بَِحْولِِه َوُقوَّ
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ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم ُب؛ أِلَ َأَتَدرَّ

]سوَرُة النَّْجِم: 3، 4[

أََضُع َبْصَمتي

سوَرُة الَعَلِق

ِإذا أَنَْعَم اللُّه َعلَْيِهاْقَرأْ 

َعلى الُمْسلِِم أَْن َيْسَتِمرَّ في 

ِعباَدِة اللِّه َوالتََّقرُِّب ِإلَْيِه 

الِة. َوالُمداَوَمِة َعلى الصَّ

َيَتراَجَع َعْن  ِإذا لَْم َيُتْب َو

َعَملِِه َهذا َفِإنَّ اللَّه َسُيعاِقُبُه 

َيْوَم الِقياَمِة ..........................

ُمْسَتعيًنا ............................

راِجٌع ِإلى َربِِّه َيْوَم اللُّه َخلََق ............................

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

َجميَع الَمعارِِف َوالُعلوِم 

الِقراَءَة َو....................................

نَِسَي َفْضلَُه َو ..................َوَعلََّمُه

ُل آياٍت َنَزَلْت ِمَن الُقْرآِن الَكريِم اإِلْنساُن أَوَّ

الظّالُِم الُمَتَكبُِّر

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ذي َسَيْختاُرُه، َلْو ُكْنَت  ُه اْحتاَر ما الِكتاُب الَّ أَراَد َسعيٌد أَْن َيْقَرأَ ِكتاًبا، َلِكنَّ
ذي َسَتْختاُرُه؟ َوِلماذا؟  َمكاَن َسعيٍد، ما الِكتاُب الَّ

ُعْنواُن الِكتاِب بَُباِلْخِتياُرم السَّ

ِمْن َقَصِص األَنِْبياِء أِلَْزداَد إيمانًا َوَتْصديًقا بِِهْم، َوأِلَْقَتِدَي بِِهْم.✓1

ِجْسُم اإِلنْساِن  2
.............................................................................................

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

الماُء َحياُتنا 3
.............................................................................................

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

ماُء َواألَْرُض السَّ 4
.............................................................................................

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

ِمْن َقَصِص الُقْرآِن  5
.............................................................................................

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

ُح َسَبَب اْخِتياري َكما في الِمثاِل: أَْختاُر ثَالثََة ُكُتٍب ِمَن الَجْدَوِل اآلتي، َوأَُوضِّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاني: 

ُف في الَمواِقِف اآلِتَيِة؟ َكْيَف أََتَصرَّ

الِة. 1 شاَهْدُت َصديقي ال ُيحاِفُظ َعلى أَداِء الصَّ

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

2 َوَجْدُت لََديَّ ُصعوَبًة في تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.

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

3 َرَبْحُت جائَِزًة مالِيًَّة في ُمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.

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

4 أُْعلَِن في اإِلماراِت َعْن عاِم الِقراَءِة.

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

النَّشاُط الّثاِلُث: 

تيَجَة ِلْلَْعماِل اآلِتَيِة: ُد النَّ ُأَحدِّ

الَعَمُل 

جوِد للِّه َتعالى. الِة َوالسُّ الُمداَوَمُة َعلى الصَّ

التََّفكُُّر في َمْخلوقاِت اللِّه َتعالى.

الُمداَوَمُة َعلى طَلَِب الِعلِْم َوالِقراَءِة.

تيَجُة  النَّ

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

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

........................................................................................................
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أُْثري ِخْبراتي

ِه. أَْبَحُث َعْن آياٍت ُأْخرى َيْسُجُد فيها الُمْسِلُم ِلَربِّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم ِبَوْضِع ِإشاَرِة )✓(: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ ْقييَم الُمَعبِّ أَْختاُر التَّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّم

تاِلَوُة سوَرِة الَعلَِق.

َتْسميُع سوَرِة الَعلَِق.

َتْفسيُر الُمْفَرداِت الواِرَدِة في سوَرِة الَعلَِق.

َشْرُح الَمْعنى اإلِْجمالِيِّ لِسوَرِة الَعلَِق.
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َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد 

َرِضَي اللُّه َعْنها

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ُر، َوأُجيُب أََتَذكَّ

بَِم َعِمَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في َحياتِِه؟ ✦

َمِن الَّتي تاَجَر الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في أَْموالِها؟  ✦

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْسَتِمُع، َوأُجيُب

َحزيًنا،  َمْهموًما  راِشٍد  أَبو  َجلََس 

َفَسأَلَْتُه أُمُّ راِشٍد َعْن َسَبِب ُحْزنِِه، َفقاَل 

ِإنَُّه َخِسَر مااًل َكثيًرا في تِجاَرتِِه،  لَها: 

َولََدْيِه ُمْشِكلٌَة َمَع أََحِد التُّّجاِر، َفأَْسَرَعْت 

َوأَْحَضَرْت ما لََدْيها ِمْن ماٍل كانَْت َقْد 

َوفََّرْتُه لَِوْقِت الحاَجِة، َوأَْعطَْتُه لَِزْوِجها، 

بِأَْن  لَها  َوَدعا  َمْوِقِفها،  َعلى  َفَشَكَرها 

يَِّدِة َخديَجَة ـ َرِضَي  َيْجَعلَها اللُّه َمَع السَّ

اللُّه َعْنها.

يَِّدُة َخديَجُة؟  ها: َمْن ِهَي السَّ  شاَهَدْت نوَرُة ما َحَدَث َفَسأَلَْت أُمَّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍدـ  َرِضَي  � َد ِصفاِت السَّ ُأَعدِّ
الّلُه َعنْها.

يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍدـ  َرِضَي  � َأْسَتْخِلَص َدْوَر السَّ
ِة. دَّ سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوْقَت الشِّ الّلُه َعنْها ـ في ُمساَنَدِة الرَّ

يَِّدِة َخديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد ـ  � َأْحِرَص َعلى اِلْقتِداِء بِالسَّ
َرِضَي الّلُه َعنْها .

5
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ْرُس الخاِمُس: َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ( الدَّ

يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها؟ 1 َمْن ِهَي السَّ

َجها الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 2 َكْم كاَن ُعْمُرها ِعْنَدما َتَزوَّ

نُها: يَِّدِة َخديَجَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوأُلَوِّ 3 أََضُع َعالَمَة )✓( َعلى أَْسماِء أَْوالِد الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن السَّ

ْيَنُبفاِطَمُة ُرَقيَُّةَعْبُد اللِّهِإْبراهيُم القاِسُم  ُكلْثوٍمَز أُمُّ

يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َمَع الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَدما عاَد ِإلى َبْيِتِه خائًِفا؟ 4 َكْيَف َتعاَملَِت السَّ

يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ لِلرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص لُِتَثبَِّتُه؟ فاُت الَّتي ذََكَرْتها السَّ 5 ما الصِّ

َجها الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في َشبابِِه َوُهَو  ُل َزْوَجٍة َتَزوَّ  َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أَوَّ ِهَي أُمُّ الُمْؤِمنيَن َخديَجُةـ 

في الخاِمَسِة َوالِعْشريَن ِمْن ُعْمرِِه، وَكاَن ُعْمُرها أَْرَبعيَن َسَنًة، وَكانَْت أَْوَسَط نِساِء ُقَرْيٍش 

نََسًبا، َوأَْعظََمُهنَّ َشَرًفا، َوأَْكَثَرُهنَّ مااًل، َوُرزَِقْت ِمْنُه بِِستَِّة أَْوالٍد، ُهْم: القاِسُم َوَعْبُد اللِّه َوَزْيَنُب 

 َرِضَي اللُّه َعْنُهْم ـ وَكاَن لَها َدْوٌر َكبيٌر في ُمسانََدِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. َوُرَقيَُّة َوأُمُّ ُكلْثوٍم َوفاِطَمُةـ 

: َفأَجاَبِت اأُلمُّ

يَِّدِة  ِإنَُّه ِعْنَدما نََزَل الَوْحُي َعلى الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص عاَد ِإلى َبْيِتِه خائًِفا، َفَدَخَل َعلى السَّ

لوني. لوني َزمِّ َخديَجَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوُهَو َيقوُل: َزمِّ

ُرُه بِأَنَّ اللَّه َمَعُه، َوَسْوَف َيْنُصُرُه َوُيعيُنُه. َوأَْخَبَرها بِما َحَدَث، َفأََخَذْت ُتطَْمِئُنُه َوُتَبشِّ

َمُة: ْرُت، َلَقْد أَْخَبَرْتنا الُمَعلِّ نوَرُة: َنَعْم، َتَذكَّ

الَحديَث،  َوَتْصُدُق  الرَِّحَم،  لََتِصُل  ِإنََّك  َواللِّه  أََبًدا؛  اللُّه  ُيْخزيَك  َفَواللِّه ال  أَْبِشْر،  »َكاّل، 

«. )صحيح البخاري( ْيَف، َوُتعيُن َعلى نَوائِِب الَحقِّ ، َوُتْكِسُب الَمْعدوَم، َوُتْقري الضَّ َوَتْحِمُل الَكلَّ

َدُة َخديَجُة َقْلَب َرسوِل الّلِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهي يِّ َتْت السَّ : َنَعْم، ِبَكِلماٍت َعظيَمٍة َثبَّ اأُلمُّ
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أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْقَرأُ، َوُنجيُب

َل َمْن آَمَن   َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أَوَّ يَِّدُة َخديَجُةـ  ِعْنَدما أََمَر اللُّه النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتْبليِغ الّناِس بِاإِلْسالِم، كانَِت السَّ

َل َمْن َوَقَف ِإلى جانِِبِه في َدْعَوتِِه ِإلى اللِّه، َفكانَْت ُتساِعُدُه بِمالِها، َوُتواسيِه َوُتعيُنُه َعلى اْحِتماِل  بِِه، َوأَوَّ

ُن َعلَْيِه. ُقُه، َوُتَهوِّ ُف َعْنُه، َوُتَصدِّ الُم ِإذا َرَجَع ِإلَْيها ُتَخفِّ الُة َوالسَّ دائِِد؛ َفَقْد كاَن َعلَْيِه الصَّ الشَّ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص، حيَنما َنَزَل َعَلْيِه الَوْحُي؟ َدِة َخديَجَة ــ َرِضَي الّلُ َعْنهاــ ُتجاَه الرَّ يِّ ما َمْوِقُف السَّ

ُل َمْن   أَوَّ
...........................................

 ......................... َمْن َوَقَف 

ِإلى جانِِبِه في َدْعَوتِِه.

كانَْت ُتساِعُدُه بِـ 
َوُتواسيِه. ..........................

َو........................ َعلى اْحِتماِل 
دائِِد. الشَّ

ُف َعْنُه   ُتَخفِّ

و...................... 

ِمَن الَمواِقِف الَّتي 
َتُدلُّ َعلى ُمساَنَدِة 

يَِّدِة َخديَجَة  السَّ
َرِضَي اللُّه َعْنها 

:Tِللرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص

..................... َزْوَجٍة لِلرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

َدُة َخديَجُةـ ــ َرِضَي الّلُ َعْنهاـــ ِمَن اأَلواِئِل َفِهَي: يِّ ُنْكِمُل: السَّ

https://seraj-uae.com/file/6850/


49

»أَنّي ِمَن األَوائِِل في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة«

َل فيِه؟ ✦ ما الَمجاُل الَّذي َسأَكوُن األَوَّ

َكْيَف ُيْمِكُنني َتْحقيُق ذلَِك؟ ✦

أَِصُف ُشعوري.  ✦

أََتَخيَُّل:

ُث أَْقَرأُ، َوأََتَحدَّ

َدِة َخديَجَة ـــ َرِضَي الّلُ َعْنها. يِّ َعْن ِصفاِت السَّ
َفِهَي  َوأَْخالِقها؛  بِمالِها  َغِنيًَّة  َعظيَمًة  َسيَِّدًة  كانَْت  لََقْد 

ْوَجُة الّصالَِحُة الُمِحبَُّة الَّتي ُتسانُِد َزْوَجها، َوالُمْسلَِمُة   الُمْؤِمنيَن، َوالزَّ أُمُّ

. جاَعُة الَّتي ُتداِفُع َعِن الَحقِّ الُمْؤِمَنُة بِاللِّه َوالَوِفيَُّة لِديِنها، الَودوَدُة الشُّ

َوحيَنما ُتُوفَِّيْت َحَزَن َعلَْيها الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُحْزنًا َشديًدا، َوفي العاِم نَْفِسِه ُتُوفَِّي 

َي َذلَِك العاُم بِعاِم الُحْزِن.  ُه أَبو طالٍِب؛ َفُسمِّ َعمُّ

كاَن َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِإذا ذََكَر َخديَجَة أَثْنى َفأَْحَسَن الثَّناَء َعلَْيها؛ َفَقْد آَمَنْت بِِه 

َقْتُه َوواَسْتُه بِمالِها، َوَرَزَقُه اللُّه ِمْنها األَْوالَد. ِإْذ َكَفَر بِِه الّناُس، َوَصدَّ

ُل أَْقَرأُ َوأََتَأمَّ

وَفاءَ الرَّسولِ    :

 »كاَن ِإذا َذَبَح الّشاَة َيقوُل: أَْرِسلُوا بِها ِإلى أَْصِدَقاِء َخِديَجَة«.

 

َوَوفاًء لَها اْسَتَمرَّ الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُرها، َوُيْثني َعلَْيها، َوَيِصُل َوُيْكرُِم، 

َوَيْسأَُل َعْن ُصَوْيِحباتِها َبْعَد َوفاتِها. 

َدِة َخديَجَة ـــ َرِضَي الُل َعْنها. يِّ سوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِللسَّ ُح َوفاَء الرَّ ُأَوضِّ

ملسو هيلع هللا ىلص

يَِّدَة َخديَجَة  أُِحبُّ السَّ

َرِضَي اللُّه َعْنها

ما أَْعظََمَك يا َحبيبي يا َرسوَل اللِّه 

نا َخديَجَة  ملسو هيلع هللا ىلص! َوما أَْعظََمِك يا أُمَّ

َرِضَي اللُّه َعْنِك َوأَْرضاِك!

ْرُس الخاِمُس: َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ( الدَّ
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أاُلِحُظ، َوأَْقَتدي

يَِّدَة َخديَجَة  َوأَنا أُِحبُّ السَّ

ْيلٍِد ـ َرِضَي اللُّه  بِْنَت ُخَو

َعْنها، ديني .............. ِمْثلَها.

ـ  َدُة َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد  يِّ  ال�سَّ

َي اهلّلُ َعْنها ـ ديٌنها الإِ�ْسالَم   َر�سِ

َوأَنا .............................. الرَّسوَل 

يَِّدُة  ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثلَما كانَِت السَّ

ْيلٍِد  َخديَجُة بِْنُت ُخَو

ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ُتِحبُُّه.

ْيلٍِد  يَِّدُة َخديَجُة بِْنُت ُخَو السَّ

َرِضَي اللُّه َعْنها ُتِحبُّ الرَّسوَل 

ملسو هيلع هللا ىلص  

ـ  َدُة َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد  يِّ  ال�سَّ

�سوَل ملسو هيلع هللا ىلص َي اهلّلُ َعْنها ـ ُتِحبُّ الرَّ َر�سِ

يَِّدَة َخديَجَة  َوأَنا أُِحبُّ السَّ

 َرِضَي اللُّه َعْنها،  بِْنَت ُخَوْيلٍِدـ 

َوَسأَكوُن .................. ِمْثلَها.

ـ  َدُة َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد  يِّ  ال�سَّ

ٌة ِلَمٌة َوِفيَّ َي اهلّلُ َعْنها ـ ُم�سْ َر�سِ

ِعْنَدما أَذُْكُر َزْوَجًة ِمْن 

َزْوجاِت النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَقوُل: 

ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ

يَِّدُة َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد -َرِضَي اللُّه َعْنها - السَّ

 ِهَي ُأمُّ الُمْؤِمنيَن
سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَجُة الرَّ

ُل َمْن آَمَنْت بِِه. ❍ أَوَّ

ُل َمْن نََصَرْتُه في َدْعَوتِِه.  ❍ أَوَّ
َفْت َعْنُه.  ❍ َخفَّ

ساَعَدْتُه بِمالِها.  ❍

َرْتُه بِأَنَّ اللَّه َمَعُه. ❍ َبشَّ

ُمْؤِمَنٌة صاِدَقٌة.  ❍

 ُتِحبُّ اإِلْسالَم َوالرَّسوَل  ❍

الُم. الُة َوالسَّ َعلَْيِه الصَّ

❍ . ُتداِفُع َعِن الَحقِّ

سوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِصفاِتهاكاَنْت ُتساِنُد الرَّ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ أِلَ َأَتَدرَّ

]سوَرُة األَْحزاِب: 71[

أََضُع َبْصَمتي

 َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوأَْقَتدي  يَِّدَة َخديَجَةـ  أُِحبُّ السَّ

بِِصفاتِها.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

َمًة في ِدراَستي؛  أَْحرُِص َعلى أَْن أَناَل َمراِكَز ُمَتَقدِّ

أِلَْخُدَم َوطَني َدْولََة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.

ُأِحبُّ َوَطني

ْرُس الخاِمُس: َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ( الدَّ
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ْقِم الُمناِسِب َلها:  أَِصُل َبْيَن الِعباَرِة َوالرَّ

يَِّدِة َخديَجَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوُعْمُرُه ................. َج الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن السَّ َتَزوَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ْوَجُة ............. لِلرَّسوِل ُمَحمَّ يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ِهَي الزَّ السَّ

يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ِهَي ................. الَّذيَن آَمنوا بِِه. السَّ

أَنَْجَبْت لَُه ِمَن األَْوالِد .................................

1

6

25

النَّشاطُ الثّاني: 

أََضُع الَكِلَمَة الُمناِسَبَة: 
 َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أِلَنَّها: يَِّدَة َخديَجَةـ  كاَن الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُيِحبُّ السَّ

............................................................. بِِه حيَن َكَفَر الّناُس. ✦

َبُه الّناُس. ✦ ................................................................ حيَن َكذَّ

................................................................ حيَن َحَرَمُه الّناُس. ✦
آَمَنْت َقْتُه َصدَّ

أَْعطَْتُه مالَها

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

َدِة َخديَجَة ــ َرِضَي الّلُ َعْنها: يِّ ُن ِصفاِت السَّ ُأَلوِّ

أُْثري ِخْبراتي

. ِزِهنَّ ِحَدِة، َوَمجاِل َتَميُّ ِة الُمتَّ ساِء الِقياِدّياِت ِبَدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ ِل َثالَثٍة ِمَن النِّ أَْبَحُث َعْن أَوَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ْيلٍِد ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ يَِّدِة َخديَجَة بِْنِت ُخَو ُد ِصفاِت السَّ أَُعدِّ

 َرِضَي اللُّه َعْنها ـ في ُمسانََدِة  أَْسَتْخلُِص َدْوَر َخديَجَة بِْنِت ُخَوْيلٍِدـ 

ِة. دَّ الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوْقَت الشِّ

ْرُس الخاِمُس: َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ( الدَّ

ٌة  ُمِحبَّ
ْسالِم ِلْلِ

ُمْؤِمَنٌة
صاِلَحٌة

ٌة َوِفيَّ
ُشجاَعٌة
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َحديٌث َشريٌف

ْرداِء َرِضَي اللُّه َعْنُه: أَنَّ النَِّبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:  َعْن أَبي الدَّ

) )َرواُه التِّْرِمِذيُّ »َما ِمْن َشْيٍء أَثَْقُل ِفي ِميَزاِن الَْعْبِد الُْمْؤِمِن َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن ُحْسِن الُْخلُِق«. 

أَْشَرُح الُمْفَرداِت: 
 الَعْبُد الُْمْؤِمُن:  الُمطيُع للِّه في ُكلِّ األُموِر. الميزاُن: ما توَزُن بِِه أَْعماُل الّناِس.

ْرُس الّساِدُس الدَّ

ُحْسُن الُخُلِق

ُل َوأُجيُب أََتَأمَّ

ما َسَبُب الِخالِف َبْيَن األََخَوْيِن في الّصوَرِة؟ ✦

َكْيَف َتَتَصرَُّف لَْو َحَدَث لََك ِمْثُل َهذا الَمْوِقِف؟ ✦

ما األَْخالُق الَّتي َحثَّنا َعلَْيها َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص في التَّعاُمِل؟ ✦

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأَْحَفُظ

ريَف ِقراَءًة ُمَعبَِّرًة. � َأْقَرَأ الَحديَث الشَّ
ريَف. � َع الَحديَث الشَّ ُأَسمِّ
ريِف. � ُأَبيَِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِْلَحديِث الشَّ
تي ُتْثِقُل ميزاَن  � َأْذُكَر َبْعَض األَْخالِق الَحَسنَِة الَّ

الُمْسِلِم َيْوَم الِقياَمِة.
َأْسَتنْتَِج آثاَر األَْخالِق الَحَسنَِة. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

6
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ْرُس الّساِدُس: ُحْسُن الُخُلِق الدَّ

الَمْعنى اإِلْجماِليُّ ِلْلَحديِث:
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ُقْدَوُتنا في األَْخالِق الَحَسَنِة الَّتي أََمَرنا اللُّه َتعالى بِها، َوَجَعلَها  نَِبيُّنا ُمَحمَّ

ِمْن أَْفَضِل األَْعماِل الّصالَِحِة َيْوَم الِقياَمِة حيَنما َيْنُصُب اللُّه ميزانًا توَزُن فيِه 

أَثَْقَل األَْعماِل  ، َتكوُن األَْخالُق الَحَسَنُة  أَْو َشرٍّ ِإنْساٍن ِمْن َخْيٍر  أَْعماُل ُكلِّ 

الّصالَِحِة في الميزاِن.

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

راِشٌد: لََقْد أَْخطَأُْت في َحقِّ أَخي الَكبيِر َسعيٍد، ماذا أَْفَعُل يا أُّمي؛ لُِيساِمَحني؟

ِهْم َيْعَتِذُر ِإلَْيِهْم، َوُيعاِملُُهْم بِاألَْخالِق  ِإذا أَْخطَأَ في َحقِّ ُن أَْخالَقُه َمَع َجميِع الّناِس، َو :  الُمْسلُِم ُيَحسِّ األُمُّ

الَحَسَنِة الَّتي ُيِحبُّ أَْن ُيعاِملوُه بِها.

راِشٌد: َهْل َيْكفي أَْن أَقوَل لَُه: ساِمْحني؟

ِإذا ُكْنَت َقْد أَْخطَأَْت في  :  اْعَتِذْر لَُه َوأَنَْت َتْنظُُر ِإلَْيِه؛ َحّتى َيْشُعَر بِاْعِتذارَِك َوِصْدِقَك َواْحِتراِمَك لَُه، َو األُمُّ

ِه أَماَم الّناِس َفَيِجُب أَْن َيكوَن اْعِتذارَُك أَماَمُهْم ِإذا طَلََب ِإلَْيَك ذلَِك، َوال ُتناِقْشُه في الَمْوضوِع  َحقِّ

الَّذي كاَن َسَبَب اْخِتالِفُكما، أَّما ِإذا كاَن النِّقاُش لَِتْوضيِح األُموِر َفال َبأَْس، َواْحَذْر يا راِشُد ِمْن َتْكراِر 

األَْخطاِء في َحقِّ اآلَخريَن؛ َفَقْولَُك: »ساِمْحِني، َوأَنا آِسٌف« بَِكْثَرٍة ُيْفِقُدُهُم الثَِّقَة فيَك. َوَعلَْينا يا ُبَنيَّ 

ُف َموازيَننا. أَْن نَْحرَِص َعلى األَْعماِل الَّتي ُتْثِقُل َموازيَننا، َولَْنْحَذْر ِمَن األَْعماِل الَّتي ُتَخفِّ

ُد ما َيُدلُّ َعلى ُحْسِن الُخُلِق: ُنَحدِّ

ااِلْحِتراُم

الُبْخُل

ُس التََّجسُّ

التَّعاُوُن

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

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

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

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

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

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

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

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

الَكَرُم

الِغشُّ

التَّواُضُع

األَمانَُة

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

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

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

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

َيُة ْخِر السُّ

الَكِذُب

ْدُق الصِّ

رَِقُة السَّ

الَحَسَناُت

يِّئاُت السَّ
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ُقها في الَمواِقِف اآلِتَيِة؟ تي ُنَطبِّ ُنَطبُِّق: ما اأَلْخالُق الَحَسَنُة الَّ

الُخلُُق الَحَسُنالَمْوِقُف

َمالِء. أَُردُّ َعلَْيِه ................................................................................َسلََّم َعلَْيَك أََحُد الزُّ

أَقوُل لَُه ..................................................................................َعطََس َزميلَُك َفقاَل: الَحْمُد للِّه.

أَقوُل لَُهْم ..............................................................................َدَخلَْت الحاِفلََة الَمْدَرِسيََّة، َوبِها الّسائُِق َوَمْجموَعٌة ِمَن الطُّاّلِب.

ِة ُيريُد أَْن   َرأَْيَت َزمياًل لََك ِمْن َذوي ااِلْحِتياجاِت الخاصَّ

ْدَرَسِة. َيْشَتِرَي ِمْن َمْقِصِف المَّ
ُم لَُه .................................................................................... أَُقدِّ

أَْسَتأِْذُن والِدي أِلَقوَم .....................................................َسِمْعَت أَنَّ اْبَن جارُِكْم َمريٌض في الُمْسَتْشفى.

.....................................................................................................َوَجَد أَخوَك ساَعَتَك الَّتي َتْبَحُث َعْنها، َوَسلََّمَك ِإّياها.

َنْبَحُث: َعْن َتفسيِر َقْوِل الل َتعالي:

ْلَزَلُة: 7[ ]سوَرُة الزَّ

ُل: َفواِئَد َيْجنيها صاِحُب الُخُلِق الَحَسِن: ُنَسجِّ

َيْوَم الِقياَمة: .................................................................................................... ✦

نْيا: .......................................................................................................... ✦ في الدُّ

»أَنَّ ميزاني ثَقيٌل بِالَحَسناِت.«

بِماذا َسأَْشُعُر؟  ✦

ُل: أََتَخيَّ

ُث َعْن: َأَتَحدَّ
األَْعماِل الّصالَِحِة الَّتي َسُتْثِقُل ميزاني َيْوَم الِقياَمِة. ✦

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص في أَْخالِقِه؟ ✦ ماذا َسأَْفَعُل أِلَْقَتِدَي بَِنِبيِّنا ُمَحمَّ

ٍدملسو هيلع هللا ىلص: نا ُمَحمَّ أَْقَتدي ِبَنِبيِّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص لَطيًفا  كاَن َرسولُنا ُمَحمَّ

يَِّئِة،  يَِّئَة بِالسَّ َرحيًما، ال َيْجزي السَّ

كاَن َيْعفو َوُيساِمُح. َولَِكنَُّه 
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 أََتَحلّى بِاألَْخالِق الَحَسَنِة الَّتي ُتْثِقُل ميزاني في ُكلِّ 
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تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
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ْرُس الّساِدُس: ُحْسُن الُخُلِق الدَّ

ِمْن ُحْسِن الُخُلِق 

َنتاِئُج ُحْسِن الُخُلِق

ااِلْحِتراُم

الِم  َردُّ السَّ

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

ِإنَُّه َسَبُب ُدخوِل الَجنَِّة.

ْدِق  َقْوُل الصِّ

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

ثَِقُل الميزاِن بِالَحَسناِت َيْوَم الِقياَمِة.

الَفْوُز بُِحبِّ اللِّه َتعالى َوَرسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص.

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

ُحبُّ الّناِس َوثَِقُتُهْم بِِه.

ُدخوُل الَجنَِّة.

ااِلْقِتداُء ....................... ملسو هيلع هللا ىلص.

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ أِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي

ُم بِطاَقًة أَْكُتُب َعلَْيها أَْخالَق طالِِب الِعلِْم   أَُصمِّ

َوطَِنِه،  َوُسْمَعِة  َشْخِصيَِّتِه،  َعلى  الُمحاَفظَِة  في 

األَْخالِق. بَِهِذِه  َوأَلَْتِزُم 

ُأِحبُّ َوَطني

]سوَرُة آِل ِعْمراَن: 159[

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ُأْكِمُل الِعباراِت الّتاِلَيَة ِبما ُيناِسُب:

َيِزُن اللُّه َتعالى................................................... الّناِس. ✦

الُمْؤِمُن ُيْكِثُر ِمَن............................................ لَِيْدُخَل الَجنََّة. ✦

ُحْسُن.................................. ُيْثِقُل ميزاَن الُمْؤِمِن َيْوَم الِقياَمِة. ✦

النَّشاُط الّثاني: 

ما َرْأُيَك في الَمواِقِف الّتاِلَيِة؟

الَمْوِقُف
َرأُْيَك

ال ُيْعِجُبنيُيْعِجُبني

عوِد ِإلى الحاِفلَِة دوَن ُمزاَحَمِة اآلَخريَن. َيْنَتِظُر َدْوَرُه في الصُّ

راَسِة. َقُه في الدِّ ُيبارُِك لَِزميلِِه َتَفوُّ

ِة أَنَُّهْم لَْيسوا ِمْن ُمْسَتواُه. ال َيْبَتِسُم في ُوجوِه الُعّماِل بُِحجَّ

بيَن، َوال َيْنظُُر ِإلى َمْن َمَعُهْم ِمَن الطُّاّلِب. ُيَسلُِّم َوُيصاِفُح أَْصِدقاَءُه الُمَقرَّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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ْرُس الّساِدُس: ُحْسُن الُخُلِق الدَّ

النَّشاُط الّثاِلُث: 

ُن أَْخالَقَك َمَع ُكلٍّ ِمْن: َكْيَف ُتَحسِّ

أَخيَك األَْصَغِر................................................................................... ✦

َك........................................................................................................... ✦ َعمِّ

الِفَئِة الُمساِعَدِة في الَمْنِزِل..................................................... ✦

أُْثري ِخْبراتي

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمَع اأَلْطفاِل. أَْبَحُث َعْن ُخُلِق الرَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ريِف َغْيًبا. ِحْفظي لِلَْحديِث الشَّ

ريِف. ُقْدَرتي َعلى َبياِن الَمْعنى اإلِْجمالِيِّ لِلَْحديِث الشَّ

ُد َبْعَض األَْخالِق الَحَسَنِة الَّتي ُتْثِقُل ميزاَن الُمْسلِِم َيْوَم الِقياَمِة. أَُعدِّ
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ِمْن ِقَصِص اأَلْنِبياِء

ـ َوالُهْدُهُد الُم  ـ َعَلْيِه السَّ النَِّبيُّ ُسَلْيماُن 

ما أَْجَمَل َهذا الَمكاَن! َوما أَْرَوَعُه! 

َجُر. فيِه الماُء َوفيِه الشَّ

ماذا َيْفَعُل َهُؤالِء الّناُس؟ َكْيَف 

ْمِس ِمْن دوِن اللِّه؟ َيْسُجدوَن لِلشَّ
يا َوْيلي، لََقْد َشَغلَني َجماُل الَمكان،ِ 

ْرُت َعلى نَِبيِّ اللِّه ُسلَْيماَن. َوَتأَخَّ

َد الطَّْيَر َفَقاَل َما لَِي اَل أََرى الُْهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن  قاَل َتعالى: )َوَتَفقَّ

الَْغائِِبيَن( ]النَّْمُل: 20[
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الُم َوالُهْدُهُد النَِّبيُّ ُسَلْيماُن َعَلْيِه السَّ

نَْحُن أَْقِوياُء، َولََدْينا 

أُْي لَِك. َجْيٌش َكبيٌر، َوالرَّ
َسأُْرِسُل ِإلَْيِهْم بَِهِديٍَّة ثَميَنٍة، 

َوأَرى ما َسَيْفَعلوَن.

ِغيابِِه،  َسَبِب  َعْن  بُِعْذٍر  َيأْتِِه  لَْم  ِإذا  بَِذْبِحِه  َد  َوَهدَّ الُهْدُهِد،  َعِن  الُم ـ  السَّ ـ َعلَْيِه  ُسلَْيماُن  النَِّبيُّ  َسأََل 

َوِعْنَدما عاَد اْعَتَذَر الُهْدُهُد َعْن ِغيابِِه، َوأَْخَبَر َعّما رآُه قائاًِل: »َرأَْيُت َمْملََكًة َجميلًَة في أَْرِض َسَبأٍ في 

الَيَمِن، فيها ِمْن ُكلِّ الَخْيراِت، َوَملَِكًة َعظيَمًة لََدْيها َجْيٌش َكبيٌر، لَِكنَُّهْم َيْسُجدوَن لَِغْيِر اللِّه، الَّذي 

أَْعطاُهْم ِمَن الَخْيراِت ما ال أَْسَتطيُع َوْصَفُه« .

الُم ـ رِسالًَة لِلَْملَِكِة َيْدعوها ِإلى اإليماِن بِاللِّه َوْحَدُه، َوطَلََب إلى   َعلَْيِه السَّ ِعْنَدها َكَتَب النَِّبيُّ ُسلَْيماُنـ 

الُهْدُهِد أَْن ُيلِْقَي الرِّسالََة في الَقْصِر دوَن أَْن َيْشُعَر بِِه أََحٌد، ثُمَّ َيْنَتِظَر لَِيرى ماذا َتْفَعُل ِهَي َوَقْوُمها .

ها ِإلَْيِهْم، َوأََمَر بِِإْحضاِر الَملَِكِة َوَعْرِشها،  الُم ـ َردَّ َوِعْنَدما َوَصلَِت الَهِديَُّة ِإلى نَِبيِّ اللِّه ُسلَْيماَن ـ َعلَْيِه السَّ

ٍة َوُملٍْك لَْم ُيْؤَت أِلََحٍد َغْيِرِه، آَمَنْت ِهَي َوَقْوُمها  الُم ـ ِمْن ُقوَّ  َعلَْيِه السَّ َوِعْنَدما َرأَِت الَملَِكُة ما لَدى ُسلَْيماَنـ 

بِاللِّه َربِّ العالَميَن.

لََقْد جاَءني ِكتاٌب ِمَن الَملِِك 

ُسلَْيماَن َيطْلُُب ِإلَْينا ااِلْسِتْسالَم 

َوَتْوحيَد اللِّه َوِعباَدَتُه، َفما َرأُْيُكْم؟
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ْرُسالِمْحَوُرالَمجاُلم الدَّ

اإليماُن بِالَمالئَِكِة الَعقيَدُة اإليمانِيَُّة الَعقيَدُة1

سوَرُة الَبيَِّنِة الُقْرآُن الَكريُم الَوْحُي اإِللَِهي2ُّ

الِة َوُمْبِطالُتهاأَْحكاُم الِعباداِت أَْحكاُم اإِلْسالِم َوَمقاِصُدها3 ُشروُط الصَّ

ريُفالَوْحُي اإِللَِهي4ُّ َحديُث َفْضِل الُقْرآِنالَحديُث الشَّ

األَذاُن َواإِلقاَمُةأَْحكاُم الِعباداِت أَْحكاُم اإِلْسالِم َوَمقاِصُدها5

ريُفالَوْحُي اإِللَِهي6ُّ نوِبالَحديُث الشَّ راِت الذُّ َحديُث ُمَكفِّ
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ُيَبيُِّن َأنَّ اإليماَن بِالمالِئَكِة ِمْن َأْركاِن اإليماِن. �

َيْذُكُر َأْسماَء َبْعِض الَمالِئَكِة َوِصفاتِِهْم. �

ُيَبيُِّن َوظاِئَفُهْم َوَأْعماَلُهْم. �

َيْتلو سوَرَة الَبيِّنَِة تاِلَوًة َسليَمًة. �

ُع سوَرَة الَبيِّنَِة. � ُيَسمِّ

ُر الُمْفَرداِت الَواِرَدَة في الّسوَرِة. � ُيَفسِّ

ُيَبيُِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �

الِة.   � ِة الصَّ ُد ُشروَط ِصحَّ ُيَعدِّ

الِة. � ُيَبيُِّن ُمْبطاِلِت الصَّ

ريَف. � َيْقَرُأ الَحديَث الشَّ

ريَف. � ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ

ريِف. � ُيَبيُِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِْلَحديِث الشَّ

ُد ِصَفَة األَذاِن َواإِلقاَمِة. � ُيَردِّ

ُيقاِرُن َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة. �

َيْذُكُر ما ُيَسنُّ َقْوُلُه ِعنَْد َسماِع األَذاِن. �

ريَف. � َيْقَرُأ الَحديَث الشَّ

ريَف. � ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ

نوَب. � ُر الذُّ تي ُتَكفِّ َيْذُكُر األَْعماَل الَّ

َيْحِرُص َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة. �

ُة ِلْلَوْحَدِة النَّواِتُج العامَّ
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ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

ا  قاَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخلَِقِت الَْماَلئَِكُة ِمْن نُوٍر، َوُخلَِق الَْجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر، َوُخلَِق آَدُم ِممَّ

)َرواُه ُمْسلٌِم ( ُوِصَف لَُكْم«.  

ِممَّ َخلََق اللُّه الَمالئَِكَة؟ ✦

َيْوَم ✦

64

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأُجيُب

الُمَعلُِّم:  َهّيا يا راِشُد، اْعرِْض َعلَْينا َبْحَثَك 

َعِن الَمالئَِكِة.

الَمالئَِكــُة َمْخلوقــاٌت لَطيَفٌة،  راِشٌد:  

َخلََقُهُم اللُّه ِمْن نوٍر؛ َوَخلََق لَُهْم 

الُهبوُط  ِمْنها:  َعظيَمًة،  ُقُدراٍت 

ماِء  عوُد ِإلى السَّ ِإلى األَْرِض َوالصُّ

بُِسهولٍَة، َوالتََّمثُُّل َعلى َهْيَئِة الَبَشِر، 

ُكلوَن َوال َيْشَربوَن َوال  َوُهْم ال َيأْ

َيناموَن، َقِد اْختاَرُهُم اللُّه َتعالى لَِتْنفيِذ أَواِمِرِه؛ َفُهْم ُمطيعوَن لَُه، ال َيْعصونَُه أََبًدا، َوال َيَتَوقَّفوَن َعْن 

. ِعباَدتِِه َوالتَّْسبيِح لَُه َعزَّ َوَجلَّ

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اإليماُن ِبالَمالِئَكِة
ُأَبيَِّن َأنَّ اإليماَن بِالمالِئَكِة ِمْن َأْركاِن اإليماِن. �
َأْذُكَر َأْسماَء َبْعِض الَمالِئَكِة َوِصفاتِِهْم. �
ُأَبيَِّن َوظاِئَفُهْم َوَأْعماَلُهْم. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ
1
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ُل: اإليماُن ِبالَمالِئَكِة ْرُس اأَلوَّ الدَّ

سالٌِم: وََكْم َعَدُدُهْم؟

ِإْسرافيُل  راِشٌد:  ال َيْعلَُم َعَدَدُهْم ِإاّل اللُّه، َوَقْد ذُِكَر ِمْنُهْم: رِْضواُن خاِزُن الَجنَِّة، َومالٌِك خاِزُن الّناِر، َو

َمْن  َوِمْنُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص،  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدنا  َعلى  بِالُقْرآِن  نََزَل  الَّذي  َوِجْبريُل  الّصوِر،  في  بِالنَّْفِخ  الموَكُل 

َيْكُتبوَن أَْعماَل الَبَشِر، َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتْغِفُر لِلُْمْؤِمنيَن، َوِمْنُهْم َمْن َيْحُضُر ِقراَءَة الُقْرآِن، َوَمجالَِس 

اآلَن. َحْولَنا  َفُهْم  َهذا،  َكَمْجلِِسنا  الِعلِْم 

ْمَتُه الَيْوَم. َواآْلَن، ما َتْقييُمُكْم لَِبْحِث  لوا لََك َهذا الَعَمَل الَّذي َقدَّ الُمَعلُِّم:  أَْحَسْنَت يا راِشُد، َوَقْد َسجَّ

َزميلُِكْم راِشٍد؟

الطُّاّلُب: َيْسَتِحقُّ ااِلْمِتياَز يا أُْستاُذ.

أَْقَرأُ، َوأَْسَتْنِتُج

]سوَرُة النَّْحِل: 2[

َبْعُض الَمالئَِكِة ُيْرِسلُُهْم اللُّه ،  لَِمْن َيُختاُرُهْم ِمَن األَنِْبياِء لَِتْبليِغ رِسالَِتِه.

َبْعُض الَمالئَِكِة َيْحَفظوَن الِعباَد ِمَن األَذى، َوَبْعُضُهْم .............................. أَْعمالَُهْم.

ْحَمِن. َبْعُض الَمالئَِكِة َيْحِملوَن ............................ الرَّ

]سوَرُة اِلْنِفطاِر: 12:10[

ِة: 17[ ]سوَرُة الحاقَّ

1

2

3
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أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ُنقاِرُن َبْيَن اإِلْنساِن َوالَمَلِك، َوُنْكِمُل الَجْدَوَل اآلِتَي:

الَملَُكاإِلنْساُنَوْجُه الُمقاَرنَِة

ُة الَخلِْق الّنوُر............................................................مادَّ

ْرُب ........................................................................................................................األَْكُل َوالشُّ

........................................................................................................................النَّْوُم

............................................................ُمطيٌع أَْو عاٍصالطّاَعُة للِّه

........................................................................................................................ِعباَدُة اللِّه

ُنالِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج

َخلََق اللُّه الَمالئَِكَة ِمْن نوٍر

الُمْسلُِم ُيْؤِمُن بِأَْركاِن اإليماِن

الُم ِمَن الَمالئَِكِة ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ

اإليماُن بِالَمالئَِكِة ُرْكٌن ِمْن أَْركاِن اإليماِن 

الُم َمْخلوٌق ِمْن ....................................................... ِإَذْن ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ

ِإَذْن الُمْسلُِم ُيْؤِمُن بِــ ............................................................

ُر، َوُنجيُب ُنَفكِّ

ماذا َيِجُب َعَلْينا أَْن َنْفَعَل في الحاالِت اآلِتَيِة:
ُل أَْعمالَنا؟ 1 ِإذا َعلِْمنا أَنَّ الَمالئَِكَة ُتَسجِّ

2 ِإذا َعلِْمنا أَنَّ الَمالئَِكَة َيْسَتْغِفروَن لِطالِِب الِعلِْم؟
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اإليماُن ِبالَمالِئَكِة 

ُرْكٌن ِمْن أَْركاِن اإليماِن

َخلََقُهُم اللُّه ِمْن نٍور، ال َيأُْكلوَن، َوال 

َيْشَربوَن، َوال َيناموَن.

ذوَن أَواِمَر اللِّه، َيْعُبدونَُه، ِمْن أَْعمالِِهْم ُيَنفِّ

سونَُه، َوال َيْعصوَن لَُه أَْمًرا أََبًدا. َوُيَقدِّ

الَمالئَِكُة َمْخلوقاٌت لَطيَفٌة 

ْكِر. ُحضوُر َمجالِِس الِعلِْم َوالذِّ

روِر. ِكتاَبُة أَْعماِل الَبَشِر، َوِحْفظُُهْم ِمَن الشُّ

النُّزوُل بِالَوْحِي َعلى الرُُّسِل.

ااِلْسِتْغفاُر لِلُْمْؤِمنيَن.

ْحَمِن. َحْمُل َعْرِش الرَّ

النَّْفُخ في الّصوِر.

يِّئاِت؛  أَْحرُِص َعلى َعَمِل الّصالِحاِت، َوأََتَجنَُّب السَّ

لَِتْكُتَب الَمالئَِكُة أَْعمالي الَحَسَنَة.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

أُحاِفُظ َعلى ُمْكَتَسباِت بِالدي، َوأَلَْتِزُم بِالنِّظاِم 

في ُكلِّ َمكاٍن.

ُأِحبُّ َوَطني

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

67

ُل: اإليماُن ِبالَمالِئَكِة ْرُس اأَلوَّ الدَّ

]سوَرُة النَّْحِل: 50-49[

  

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي
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أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

أَْقَرُأ، َوأَْسَتْنِتُج، ُثمَّ ُأْكِمُل الَجْدَوَل:

]سوَرُة فاطٍِر: 1[

  

َوظيَفٌة ِمْن َوظائِِف الَمالئَِكِة

ِمْن َدالئِِل ِعظَِم ُقْدَرِة اللِّه 

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

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

النَّشاُط الّثاني: 

تي َتُدلُّ َعلى ُحضوِر الَمالِئَكِة ِبَوْضِع ِإشاَرِة )✓( أَْسَفَلها: أَْختاُر الّصوَرَة الَّ
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

أَكْتَشِفُ أَسْماءَ المَالئِكَةِ في الجَدْوَلِ، وَأَكْتُبُها:
................................................................. 1

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

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

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

أُْثري ِخْبراتي

ذي َتْسَتْغِفُر الَمالِئَكُة ِلصاِحِبِه. أَْبَحُث َعِن اْسِم الَعَمِل الَّ

أَُقيُِّم ذاتي

ِد: ِم الُمَحدَّ َعلُّ َر َعْن ِإْتقاِن التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

أَُبيُِّن أَنَّ اإليماَن بِالَمالئَِكِة ِمْن أَْركاِن اإليماِن.

أَذُْكُر أَْسماَء َبْعِض الَمالئَِكِة َوِصفاتِِهْم.

أَُبيُِّن َوظائَِفُهْم َوأَْعمالَُهْم.

ج ك ل ا م

ب ن

ر ا

ي و

ل ض

ا س ر ا ف ي ل
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ُل: اإليماُن ِبالَمالِئَكِة ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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ْرُس الّثاني الدَّ

َنِة  سوَرُة الَبيِّ
َأْتُلَو سوَرَة الَبيِّنَِة تاِلَوًة َسليَمًة. �
َع سوَرَة الَبيِّنَِة. � ُأَسمِّ
َر الُمْفَرداِت الَواِرَدَة في الّسوَرِة. � ُأَفسِّ
ُأَبيَِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ 2

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 

ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   

)سوَرُة الَبيِّنَِة(پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْتلو َوأَْحَفُظ

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ُر أَْقَرأُ، َوأََتَفكَّ

ماِويََّة، َونَْحُن نُْؤِمُن بِها َجميًعا، أاَل َوِهَى:  الُم، َوأَنَْزَل َعلَْيِهُم الُكُتَب السَّ أَْرَسَل اللُّه الرُُّسَل - َعلَْيِهُم السَّ

الُم ـ، َوالتَّوراُة َعلى  بوُر َعلى داُوَد ـ َعلَْيِه السَّ الُم ـ، َوالزَّ ُصُحُف ِإْبراهيَم َعلى َسيِِّدنا ِإْبراهيَم ـ َعلَْيِه السَّ

الُم ـ، َوالُقْرآُن الَكريُم َعلى َرسولِنا  الَم ـ، َواإِلنْجيُل َعلى َسيِِّدنا عيسى ـ َعلَْيِه السَّ َسيِِّدنا موسى ـ َعلَْيِه السَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص خاَتِم الُمْرَسليَن. ُمَحمَّ

 
]سوَرُة األَْنبِياِء: 25[

الُم؟ ✦ ْعَوُة الَّتي جاَء بِها الرُُّسُل َعلَْيِهُم السَّ َمْن خاَتُم الُمْرَسليَن؟ ✦ما الدَّ
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َنِة ْرُس الّثاني: سوَرُة الَبيِّ الدَّ

أَْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

، َوُأجيُب: أَْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ
َعَبَدِة  ِمْن  َوالُمْشرِكوَن  َواإِلنْجيِل  التَّْوراِة  أَْهُل  َيُكْن  لَْم 

ُة الَّتي ُوِعدوا  األَْوثاِن ُمْنَتهيَن َعْن ُكْفرِِهْم َحّتى َتأْتَِيُهُم الُحجَّ

ماِويَِّة الّسابَِقِة، َوِهَي أَْن ُيْرِسَل اللُّه لَُهْم  بِها في الُكُتِب السَّ

َهَة َعِن  َرسواًل ِمْن ِعْنِدِه َيْتلو ُكُتًبا ُمَنزَّلًَة ِمْن ِعْنِد اللِّه َتعالى الُمَنزَّ

الباِطِل، فيها أَْخباٌر َوأَواِمُر صاِدَقٌة َوأَْحكاٌم عاِدلٌَة َتْهدي ِإلى الَحقِّ َوالطَّريِق الُمْسَتقيِم، َوما اْخَتلََف أَْهُل 

َق َبْعُضُهْم بِِه؛  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِإاّل َبْعَد أَْن َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه َرسوُل اللِّه أَْرَسلَُه لِلّناِس، َفَصدَّ الِكتاِب في َتْصديِق َدْعَوِة ُمَحمَّ

أِلَنَُّه كاَن َمْذكوًرا في ُكُتِبِهْم.  

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ✦ لَِمْن أَْرَسَل اللُّه ُمَحمَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص؟ ✦ ما َمْوِقُف أَْهِل الِكتاِب ِمْن َدْعَوِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُأْكِمُل الَجْدَوَل:

ُحُف ُن الصُّ َتَتَضمَّ

أَْخباًرا َو.............................................................................................................................................................................................. .

ِإلى الطَّريِق الُمْسَتقيِم. ، َو ....................................................................................................................... َتْهدي ِإلى الَحقِّ

م

1

2

ُر الَمعاِنَي: ُأَفسِّ
ُمْنَفّكيَن: ُمْنَتهيَن.  ❍

ُة الواِضَحُة، َوِهَي الرَّسوُل.  ❍ الَبيَِّنُة: الُحجَّ

ُبهاِت. ❍ َهًة َعِن الباِطِل َوالشُّ َرًة: ُكُتًبا ُمَنزَّ ُصُحًفا ُمطَهَّ

ُكُتٌب َقيَِّمٌة: أَْخباٌر َوأَواِمُر صاِدَقٌة َوأَْحكاٌم عاِدلٌَة.  ❍

ُحَنفاَء: ُمْسلِميَن. ❍

حيُح )اإِلْسالُم(. ❍ ِديُن الَقيَِّمِة: الّديُن الصَّ

يَُّة: الَخالئُِق أَِو الَبَشُر. ❍ الَبِر
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َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْقَرأُ، َوَنْسَتْنِبُط

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ ہ ہ ہ ہ  ]البينة: 5[

رائِِع الّسابَِقِة ِإاّل لَِيْعُبدوا اللَّه َوْحَدُه ُمْخلِصيَن لَُه َوُيقيموا  َوما أُِمروا في َجميِع الشَّ

الَة َوُيْؤتوا الزَّكاَة، َوَقْد ذََكَرُهما لَِفْضلِِهما َوَشَرفهما لَِكْونِِهما الِعباَدَتْيِن  الصَّ

اللََّتْيِن َمْن قاَم بِِهما قاَم بَِجميِع َشرائِِع الّديِن، َوَهذا ديُن ااِلْسِتقاَمِة، َوُهَو 

اإِلْسالُم الَّذي َدعا ِإلَْيِه الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص. 

راِئِع َجميِعها تي جاَءْت في الشَّ اأَلواِمُر الَّ

أَْن َيْعُبدوا ................................................................................................... .

َوُيقيموا  ..................................................................................................... .

ُيْؤتوا  ....................................................................................................... . َو

الِة َوالزَّكاِة؟ ✦ َص ِمَن الِعباداِت ِذْكَر الصَّ لِماذا َخصَّ

أَيُّ الَعَملَْيِن َيُدلُّ َعلى اإلِْخالِص في الِعباَدِة؟  ✦

ُل الَعَمُل اأَلوَّ

َيْعُبُد اللَه َوْحَدُه، َوال ُيْشرُِك بِِه أََحًدا.

الَعَمُل الّثاني

ثوا َعْنُه. ُيْعطي الماَل لِلُْفَقراِء، لَِيْشَتِهَر، َوَيَتَحدَّ

أَنا أَْعُبُد اللَّه َوْحَدُه 

ال َشريَك لَُه َوأُطيُعُه 

في ُكّل أَْمٍر.
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بِماذا كاَفأَ اللُّه َتعالى الُمْؤِمنيَن َيْوَم الِقياَمِة؟  ✦

أَِصُف ُشعوَر الُمْؤِمنيَن َيْوَم الِقياَمِة. ✦

ماذا َتْفَعُل لَِتناَل رِضا اللِّه َتعالى؟ ✦

ُل َوأَِصُف أََتَأمَّ

أُحاِفُظ َعلى 

تاِلَوِة الُقْرآِن 

َوِحْفِظ الّسوَرِة. 

أَنا أُطيُع اللَّه َوَرسولَُه ملسو هيلع هللا ىلص، 

لَِيْرضى اللُّه َعّني. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
 ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
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َنِة ْرُس الّثاني: سوَرُة الَبيِّ الدَّ

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ُر اآلياِت الَكريَمَة، َوُنجيُب: َنَتَدبَّ
ثُمَّ ذََكَر اللُّه َتعالى في اآلَيَتْيِن 6، 7 َجزاَء الَفريَقْيِن: )الَّذيَن َكَفروا َوالَّذيَن آَمنوا( ✦

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

تَُّةم األَْجِوَبُةاألَْسِئلَُة السِّ

1
َوالُْمْشرِكيَن  الِكتاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفروا  الَّذين  ُيَسّمى  ماذا 

َوَرَد في اآلَيِة؟  َكما 
يَِّة. ُهْم ................................ الَبِر

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.2 ......................................................................................................ما َجزاُء الَّذيَن لَْم ُيْؤِمنوا بُِمَحمَّ

الَّذيَن .......................................................................................َمْن ُهْم َخْيُر الَبِريَِّة؟3

في ................................ َتْجري ِمْن َتْحِتها األَنْهاُرأَْيَن َسَيكوُن الُْمؤِمنوَن َيْوَم الِقياَمِة؟4

لِماذا َيكوُن َمصيُرُهُم الَجنََّة؟5
أِلَنَُّهْم آَمنوا ب.......................، َواتََّبعوا ........................، 

َوَعِملوا ................................

َكْيَف ُيْمِكُن أَْن نَكوَن ِمْن أَْهِل الَجنَِّة؟6
أَْن نَْعُبَد اللَّه َو......................................................................

و..................................................................................................

تي َتزيُد الَحَسنات. ُث َعْن: اأَلْعماِل الَّ َأَتَحدَّ
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ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

]سوَرُة آِل ِعْمراَن: 105[

أََضُع َبْصَمتي

َوأَتَِّبُع الرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص

الَة َوأُقيُم الصَّ

َوآتي الزَّكاَة

َجزاُؤُهْم ناُر َجَهنََّم خالِديَن فيهاَوأَْعَمُل الّصالِحاِت

َجزاُؤُهْم َجّناٌت َتْجري 

ِمْن َتْحِتها األَنْهاُر

يَِّة الُمْؤِمنوَن ُهْم َخْيُر الَبِر

َنِة أََتَعلَُّم ِمْن سوَرِة الَبيِّ

أَْن أَْعُبَد اللَّه َوْحَدُه 

ال َشريَك لَُه
الُكّفاُر ُهْم َشرُّ الَبِريَِّة

أَْعُبُد اللَّه َوْحَدُه ال َشريَك لَُه، لَِيْرضى اللُّه َتعالى 

َعّني.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

أَكوُن ُمْخلًِصا للِّه َتعالى، لِِخْدَمِة َوطَني؛ أِلَكوَن 

ُمواِطًنا صالًِحا.

ُأِحبُّ َوَطني

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أَْنِشَطُة
الّطاِلِب

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل: ما ِدالالُت اآلياِت الَكريَمِة: النَّشاُط اَلوَّ

َن اللَّـِه( قاَل اللُّه َتعالى: )َرُسوٌل ِمّ

قاَل اللُّه َتعالى: )َوَذلَِك ِديُن الَْقِيَّمِة(

اللَُة: ........................................................................... الدِّ

اللَُة: ........................................................................... الدِّ

النَّشاُط الّثاني: ُأْكِمُل الَجْدَوَل الّتاِلَي:
الُمْؤِمنوَن

.................................................................................................................................................................أَْعمالُُهْم 

.................................................................................................................................................................َسّماُهُم اللُّه في اآلياِت الَكريَمِة

1 ..........................................................................       2 ..........................................................................َجزاُؤُهْم

أُْثري ِخْبراتي

ًة. ًدا ملسو هيلع هللا ىلص أَْرَسَلُه الّلُ ِللّناِس كافَّ تي َتُدلُّ َعلى أَنَّ َرسوَل الّلِ ُمَحمَّ أَْبَحُث َعِن اآلَيِة الَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًا دائًِما السُّ

أُداِوُم َعلى َصالتي.1

أَْعَمُل األَْعماَل الّصالَِحَة الَّتي ُتْرضي اللَّه َتعالى.2

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّمم

تاِلَوتي سوَرَة الَبيَِّنِة 1

ِحْفظي سوَرَة الَبيَِّنِة.2

َبياني لِلُْمْفَرداِت الواِرَدِة في الّسوَرِة.3

َشْرحي الَمْعنى اإلِْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة.4

75

َنِة ْرُس الّثاني: سوَرُة الَبيِّ الدَّ
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ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

أُجيُب

ما نَواِقُض الُوضوِء؟ ✦

عاُء الَّذي نَقولُُه َبْعَد الُوضوِء؟ ✦ ما الدُّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرُأ، ُثمَّ ُأْكِمُل الَجْدَوَل: 
 . ياَرِة خالَِتِهنَّ طَلََبِت األُمُّ ِإلى َبناتِها ااِلْسِتعداَد لِلُْخروِج لِِز

: نَْنَتِظُر لُِنَصلَِّي الَعْصَر َقْبَل الُخروِج ِمَن الَبْيِت. األُمُّ

موَزُة: أَنا َعلى ُوضوٍء، َسأَُصلّي اآلَن.

الِة الَمْفروَضِة َوْقٌت ال َتِصحُّ َقْبلَُه، َوال  َعلْياُء:  لِلصَّ

ُر َبْعَدُه ِإاّل بُِعْذٍر.  ُتَؤخَّ

ِة  :  نََعْم يا موَزُة، َهذا َشْرٌط ِمْن ُشروِط ِصحَّ األُمُّ

الِة. الصَّ

ْرُس الّثاِلُث الدَّ

الِة  ُشروُط الصَّ

الِة: )الُوضوُءـ  ُدخوُل  �َوُمْبِطالُتها ِة الصَّ َد ُشروَط ِصحَّ ُأَعدِّ
الَوْقِتـ  اْستِْقباُل الِقْبَلِةـ  َطهاَرُة الَبَدِن َوالثَّْوِب 

َوالَمكاِن(.  
الِة. � ُأَبيَِّن ُمْبطاِلِت الصَّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ 3
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الِة َوُمْبِطالُتها ْرُس الّثاِلُث: ُشروُط الصَّ الدَّ

الِة يا أُّمي؟ ِة الصَّ موَزُة: َوَهْل ُهناَك ُشروٌط أُْخرى لِِصحَّ

:  نََعْم، أَنِْت ذََكْرِت الُوضوَء، َوَعلْياُء ذََكَرْت ُدخوَل الَوْقِت. األُمُّ

ميَرُة:  َوأَنا َسأَذُْكُر َشْرطًا آَخَر، ُهَو طَهاَرُة الثَّْوِب َوالَبَدِن َوالَمكاِن.

ْيِن.  ِة ِإلى الرُّْكَبِة، َوالَمْرأَُة َجميُع َبَدنِها ما َعدا الَوْجَه َوالَكفَّ رَّ ُجُل ِمَن السُّ : ال نَْنسى َسْتَر الَعْوَرِة، الرَّ األُمُّ

ْرُط الخاِمُس َفُهَو اْسِتْقباُل الِقْبلَِة. َعلْياُء: أَّما الشَّ

َسْتُر ................................................ُدخوُل ................................................

طَهاَرُة ................... و......................... و...........................اْسِتْقباُل ................................................

ُشروُط 
ِة  ِصحَّ
الِة الصَّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ُد َنْقَرأُ َوُنَحدِّ

ْغرى الَّتي  ْت ِإلَْيِهنَّ أُْخُتها الصُّ تِها، َوَبْعَد َقليٍل انَْضمَّ َوَقَفْت نوَرُة ُتَصلّي َجماَعًة َمَع والَِدتِها، َوَجدَّ

الِة، َوُتشيُر  الِة، َوَتُشدُّ ِحجاَب نوَرَة، َوُتَكلُِّمها، ِمّما َجَعَل نوَرَة َتْضَحُك في الصَّ َتَتَحرَُّك َكثيًرا في الصَّ

الَحلْوى  َبْعَض  ْغرى  الصُّ األُْخُت  َفأَْحَضَرِت  بِالُوقوِف،  أِلُْخِتها 

ثُمَّ  األَْكَل،  راِفَضًة  بَِرأِْسها  نوَرُة  َفأَْوَمأَْت  لَِتأُْكلَها،  لِنوَرَة 

َوَبْعَد  َترَْكَع.   أَْن  دوَن  تِها  َوَجدَّ والَِدتِها  َمَع  نوَرُة  َسَجَدْت 

الِة َجلََسْت والَِدُة نوَرَة ُتْخِبُرها َعِن األَْخطاِء الَّتي  انِْتهاِء الصَّ

الَة. َيَقُع فيها َبْعُض الُمَصلّيَن ِمّما ُيْبِطُل الصَّ

الِة الوارَِدُة في الَمْوِقِف الّسابِِق؟ ✦ ما ُمْبِطالُت الصَّ

الِة. ✦ أَذُْكُر ُمْبِطالٍت أُْخرى لِلصَّ

ُث َعْن: َأَتَحدَّ

الِة؛  ✦ َكْيِفيَِّة َتَجنُِّب ُمْبِطالِت الصَّ

لَِتكوَن َصالتي َصحيَحًة.
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الُة الصَّ

ِمْن ُمْبِطالتِهاِمْن ُشروِطها

ُدُدخوُل الَوْقِت الَكالُم الُمَتَعمَّ

َكْثَرُة الَحرََكِة الطَّهاَرُة

ِحُك َوالَقْهَقَهُة.الوضوُء الضَّ

َسْتُر الَعْوَرِة

اْسِتْقباُل ............................................................

األَْكُل َوالُشْرُب

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

)سوَرُة امُلْؤِمنوَن: 2-1(

أََضُع َبْصَمتي

ـالِة؛ لَِتكـوَن َصالتي  أََتَجنَّـُب ُمْبِطـالِت الصَّ

َصحيَحًة.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

الِة في  ماذا أَْفَعُل أِلُحاِفَظ َعلى أَماِكِن الصَّ

بِالدي نَظيَفًة طاِهَرًة؟

ُأِحبُّ َوَطني

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل: النَّشاُط اَلوَّ

الِة:  ُن ُبْطالَن الصَّ تي ُتَبيِّ  أََضُع داِئَرًة َحْوَل الحاَلِة الَّ
الِة. ✦ َيتَِّجُه ِإلى الَكْعَبِة الُمَشرََّفِة أَثْناَء الصَّ

ُتَصلّي الَفتاُة بَِمالبَِس َقصيَرٍة. ✦

َوَقَفْت ُتَصلّي َوِهَي َتْمُضُغ طَعاًما.  ✦

الِة. ✦ ُث في الهاتِِف أَثْناَء أَداِء الصَّ َيَتَحدَّ

ُيَصلّي في َمكاٍن َيْعرُِف أَنَُّه طاِهٌر. ✦

النَّشاُط الّثاني:

 ما َرْأُيَك في الَمواِقِف اآلِتَيِة؟

ال ُيْعِجُبنيُيْعِجُبنيالَمْوِقُف

الِة. َيْحرُِص َعلى طَهاَرِة َبَدنِِه َوثَْوبِِه َوَملَْبِسِه َقْبَل الصَّ

الِة َبْعَد ساَعٍة ِمْن ُدخوِل َوْقِتها.  ُيَؤْدي الصَّ

الِة. أُ لِلصَّ َيْهَتمُّ بَِنظاَفِة َفِمِه َوُهَو َيَتَوضَّ

أُْثري ِخْبراتي

 ،)103  )النِّساُء:      الَكريَمِة:  اآلَيِة  َتْفسيِر  َعْن  أَْبَحُث 
ُزَمالئي. أَماَم  َوأَْقَرُؤها 

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّمم

الِة.1 ِة الصَّ ُد ُشروَط ِصحَّ أَُعدِّ

الِة.2 أَُبيُِّن ُمْبِطالِت الصَّ

الِة َوُمْبِطالُتها ْرُس الّثاِلُث: ُشروُط الصَّ الدَّ
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َحديٌث َشريٌف

َعْن عائَِشَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َقالَْت: قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 

َيَتَتْعَتُع ِفيِه،  َفــَرِة الِْكــَراِم الَْبـَرَرِة، َوالَِّذي َيْقَرأُ الُْقْرآَن َو ْآِن َمَع السَّ »الْماِهـُر بالُْقر 

)صحيح مسلم(َوُهَو َعلَْيِه َشاقٌّ لَُه أَْجَراِن«.      

أَْشَرُح َمعاِنَي الُمْفَرداِت:  
ماِهٌر: ُيجيُد تاِلَوَة الُقْرآِن. ❍

َفَرُة الِكراُم الَبَرَرُة: الَمالئَِكُة. ❍ السَّ

َيَتَتْعَتُع: ُيَقطُِّع في الِقراَءِة َوَيَتلَْعَثُم فيها.  ❍

: َصْعٌب. ❍ شاقٌّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

أاُلِحُظ وأََتَخيَُّل َوأُجيُب

ماذا َيْفَعُل األَْوالُد في الّصوَرِة؟ ✦

َتَخيَّْل أَنََّك َمَعُهْم، ثُمَّ ِصْف:  ✦

)ماذا َترى؟ ـ ماذا َتْسَمُع؟ـ بِماذا َتْشُعُر؟(

ْرُس الرّاِبُع الدَّ

 َفْضُل َتْرتيِل
ريَف. �الُقْرآِن الَكريِم َأْقَرَأ الَحديَث الشَّ

ريَف. � َع الَحديَث الشَّ ُأَسمِّ
ريِف. � ُأَبيَِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِْلَحديِث الشَّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ 4

أَْقَرأُ َوأَْحَفُظ
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ْرُس الرّاِبُع: َفْضُل َتْرتيِل الُقْرآِن الَكريِم الدَّ

، ُثمَّ ُأقاِرُن:  أَْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ
 َتعالى ـ، َفَمْن ُيجيُد ِحْفظَُه َوتاِلَوَتُه لَُه َمْنزِلٌَة عالَِيٌة في  لِِقراَءِة الُقْرآِن الَكريِم ثَواٌب َعظيٌم ِعْنَد اللِّهـ 

ًة  ٍد َوَضْعٍف في ِقراَءتِِه نَتيَجَة ُصعوَبِة النُّطِْق، َوَيِجُد َمَشقَّ الَجنَِّة، أَّما الَّذي َيْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم َمَع َتَردُّ

ِة، لَُه أَْجراِن، أَْجُر تاِلَوتِِه الُقْرآَن  في ِإْتقاِن التِّالَوِة، َمَع أَنَُّه َيْجَتِهُد في َسبيِل التََّغلُِّب َعلى تِلَْك الَمَشقَّ

الَكريَم، َوأَْجُر اْجِتهاِدِه لَِتْحسيِن تاِلَوتِِه، َوَهذا ِمْن َسَعِة َرْحَمِة اللِّه َتعالى بِِعباِدِه.

الَّذي َيَتَتْعَتُع بِالُقْرآِنالماِهُر بِالُقْرآِنالُمقاَرنَُة

َبِه  ..............................................................................................................................................................................َوْجُه الشَّ

.............................. لَُه أَْجراِنُيجيُد التِّالَوَة َوالِحْفَظ ........................................َوْجُه ااِلْخِتالِف  

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْقَرأُ َوُنَحلُِّل

كاَن جاِسٌم َيْذَهُب لَِيَتَعلََّم تاِلَوَة الُقْرآِن الَكريِم َوِحْفظَُه في َمرَْكِز التَّْحفيِظ الَقريِب ِمْن َمْنزِلِِه، 

، َوحاَفَظ َعلى تاِلَوِة الُقْرآِن  وَكاَن َيِجُد ُصعوَبًة في التِّالَوِة بَِسَبِب ثَِقِل لِسانِِه، َولَِكنَُّه اْسَتَمرَّ في التََّعلمَّ

َنْت تاِلَوُتُه  ُد َخلَْفُه َحّتى َتَحسَّ َوُيَردِّ الُقّراِء،  أََحِد  ِإلى تاِلَوِة  َيْسَتِمُع  أَْحيانًا  َيْوٍم، وَكاَن  الَكريِم ُكلَّ 

َكثيًرا، وَكاَن َيَتَخيَُّل نَْفَسُه دائًِما ُيَرتُِّل الُقْرآَن الَكريَم َيْوَم الِقياَمِة، وَُكلَّما َيْقَرأُ َيْصَعُد َدَرَجًة، وَكاَن 

َرجاِت في الَجنَِّة. ا، َوَيَتَخيَُّل أَنَُّه َصِعَد ِإلى أَْعلى الدَّ َسعيًدا ِجدًّ

َكْيَف َتَغلََّب َعلَْيها؟ ✦ما الُمْشِكلَُة الَّتي واَجَهْت جاِسًما؟ ✦

ُنالِحُظ، َوَنْقَتِرُح

تي ُتواِجُه قاِرَئ الُقْرآِن الَكريِم؟ عوباِت الَّ ُب َعلى الصُّ َغلُّ َكْيَف ُيْمِكُن التَّ

َضْعُف الُقْدَرِة َعلى الِحْفِظ 

َعَدُم التََّمكُِّن ِمَن الِقراَءِة 

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

.............................................................................................................................................................
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ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

ِل: 4-1[ مِّ ]سوَرُة امُلزَّ

 

أََضُع َبْصَمتي

َفْضُل َتْرتيِل الُقْرآِن الَكريِم

الُمَتَتْعِتُع بِالُقْرآِن الماِهُر بِالُقْرآِن 

أَْجُر ااِلْجِتهاِد في 

َتْحسيِن التِّالَوِة   

َمْنزِلَُتُه عالَِيٌة في الَجنَِّة

أَْجُر التِّالَوِة   

لَُه أَْجراِن

الُقْرآِن  تاِلَوِة  في  ماِهًرا  أِلَكوَن  أَْفَعُل  ماذا 

يِم؟ الَكر
.......................................................................................................

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

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ماذا أَْفَعُل أِلُساِعَد َغْيري َعلى ِإجاَدِة تاِلَوِة 

الُقْرآِن الَكريِم؟
.......................................................................................................

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

ُأِحبُّ َوَطني
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...........................................................

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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ْرُس الرّاِبُع: َفْضُل َتْرتيِل الُقْرآِن الَكريِم الدَّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل: النَّشاُط اَلوَّ

أَْقَرُأ، ُثمَّ ُأْكِمُل الِعباراِت ِبما ُيناِسُب:

قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  ✦

نَْيا، َفِإنَّ َمْنزِلََتَك ِعْنَد  »ُيَقاُل لَِصاِحِب الُْقْرآِن: اْقَرأْ، َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت ُتَرتُِّل ِفي الدُّ

) آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها«.  )َرواُه التِّْرِمِذيُّ

1 ثَواُب قاِرِئ الُقْرآِن َيْوَم الِقياَمِة ...................................................................................................................................

َرَج: ْرِح، َوأَْصَعُد الدَّ 2 أَْكُتُب ِمْن ِحْفظي لِسوَرِة الشَّ
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النَّشاُط الّثاني: 

حيَحَة ِبَوْضِع َعالَمِة )✓( أَماَمها:  أَْختاُر اإِلجاَبَة الصَّ

َفَرُة ُهْم: ................................................................................. 1 السَّ

الُمْسلِموَن . ✦الَمالئَِكُة . ✦الُمساِفروَن . ✦

2 َيَتَتْعَتُع َمْعناها: .................................................................................

َيَتَقطَُّع َصْوُتُه في الِقراَءِة. ✦ُيْسِرُع في الِقراَءِة.  ✦َيْقَرأُ بُِسهولٍَة. ✦

َيْجَتِهُد في َتْحسيِن تاِلَوتِِه لَُه: ....................................................................................................... 3 الَّذي َيْقَرأُ الُقْرآَن َو

ثَالثَُة أُجوٍر. ✦أَْجراِن. ✦أَْجٌر واِحٌد. ✦

4 ُمضاَعَفُة اللِّه ـ َتعالى ـ أَْجَر تاِلَوِة الُقْرآِن لِلُْمْجَتِهِد َيُدلُّ َعلى: .................................................................................

َفْضِل الُقْرآِن الَكريِم. ✦َكَرِم اللِّه َتعالى َوَفْضلِِه.  ✦ُسهولَِة تاِلَوِة الُقْرآِن. ✦

أُْثري ِخْبراتي

ذي اْشُتِهَر ِبُحْسِن َصْوِتِه َوَتْرتيِلِه الُقْرآَن الَكريَم. حاِبيِّ الَجليِل الَّ أَْبَحُث َعِن اْسِم الصَّ

أَُقيُِّم ذاتي

ِم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّمم

ريِف.1 ِحْفُظ الَحديِث الشَّ

َبياُن ثَواِب قاِرِئ الُقْرآِن.2
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ْرُس الرّاِبُع: َفْضُل َتْرتيِل الُقْرآِن الَكريِم الدَّ

الُقْرآُن الَكريُم ِكتاُبنا:

يَتََضمَُّن الُقْرآُن الَكريُم

 
َعًة  َعلى 30 ُجْزءًا.  114 سورًَة، ُمَوزَّ ْت في 

ْن أَْسمائِهِ الَّتي ذُكَِر مِ

ُب، 
كِتا

َكريِم: ال
الُقْرآِن ال

ْكُر، الُفْرقاُن. الذِّ

ِه: 
 في

ورٍَة
 س

ُل َأوَّ
رٍَة: 

سو
ُر 

آِخ
 َو

ُة(،
ِتَح

لفا
)ا

ُس(.
لنّا

)ا

َن  َّةِ مِ َنَزَل الُقْرآُن الَكريُم بِاللَُّغةِ الَعَربِي

طَةِ    بِواسِ
َّدٍ  ِّنا ُمَحم  َتعالى ـ َعلى َنبِي اللّهـِ 

ََّد  َّةِ 23 عاًما، َتَعه الُم، لُِمد
َّ ِجْبريَل َعلَْيهِ الس

ِف.
َّْحري ياِع َوالت َن الضَّ اللُّه ـ َتعالى ـ بِحِْفظِهِ مِ

ُجِمَع الُقرْآُن الَكريُم في مُْصَحٍف 

ّديِق  واِحٍد في َعْهِد َأبي بَْكٍر الصِّ

رَِضَي اللُّه َعنُْه، ثُمَّ ُكِتَب ِبَخطٍّ واِحٍد 

. في َعْهٍد ُعثْماَن بِْن َعّفاَن 

سولِ  اًل في َعْهدِ الرَّ
ِ َب كام

ِ كُت

 في 
ِ  َعلى الَوسائِلِ الُمتاَحة

ِ كَالُجلودِ َوَغْيرِها. َزمانِه
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الِة؟ ✦ َكْيَف أَْعرُِف ُدخوَل َوْقِت الصَّ

الِة؟ ✦ َكْيَف َيْجَمُع اإِلماُم الُمَصلّيَن لَِتأِْدَيِة الصَّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأُجيُب

الِة َقْد حاَن: الِة ُيْرَفُع اأْلَذاُن؛ َفَيْعرُِف الّناُس أَنَّ َوْقَت الصَّ ِعْنَدما َيْدُخُل َوْقُت الصَّ

ِصَفُة األَذاِن: 

ْرُس الخاِمُس الدَّ

اأَلذاُن َواإِلقاَمُة
َد ِصَفَة األَذاِن َواإِلقاَمِة. � ُأَردِّ
ُأقاِرَن َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة. �
َأْذُكَر ما ُيَسنُّ َقْوُلُه ِعنَْد َسماِع األَذاِن. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

5

أاُلِحُظ َوأُجيُب
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.....................................................

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

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

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

أَْوُجُه التَّشاُبِه

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

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

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

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

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

أَْوُجُه ااِلْخِتالِف

اإِلقاَمِةاألَذاِن

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

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

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

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

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

أَْوُجُه ااِلْخِتالِف
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ْرُس الخاِمُس: اأَلذاُن َواإِلقاَمُة الدَّ

الّلُ أَْكَبُر الّلُ أَْكَبُر

أَْشَهُد أاَّل ِإَلَه ِإاّل الّلُ

ًدا َرسوُل الّلِ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

الِة َحيَّ َعلى الصَّ
َحيَّ َعلى الَفالِح

الّلُ أَْكَبُر الّلُ أَْكَبُر

الّلُ أَْكَبُر الّلُ أَْكَبُر

أَْشَهُد أاَّل ِإَلَه ِإاّل الّلُ

الِة َحيَّ َعلى الصَّ
َحيَّ َعلى الَفالِح

ال ِإَلَه ِإاّل الّلُ

ًدا َرسوُل الّلِ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ُن لَِصالِة الَفْجِر َيقوُل َبْعَد )َحيَّ َعلى الَفالِح(:  ُن الُمَؤذِّ َوِعْنَدما ُيَؤذِّ

الُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم( الُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم، الصَّ )الصَّ

ُن أِلَدائِها َجماَعًة.  الِة، َوحيَن َيأْتي َوْقُت ِإقاَمِتها ُينادي الُمَؤذِّ َبْعَد األَذاِن َيْسَتِعدُّ الُمْسلِموَن لِلصَّ
ِصَفُة اإِلقاَمِة:

الّلُ أَْكَبُر الّلُ أَْكَبُر
ًدا َرسوُل الّلِ أَْشَهُد أاَّل ِإَلَه ِإاّل الّلُ  أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

الِة  َحيَّ َعلى الَفالِح  َحيَّ َعلى الصَّ
الُة الُة  َقْد قاَمِت الصَّ َقْد قاَمِت الصَّ

. الّلُ أَْكَبُر، الّلُ أَْكَبُر   ال ِإَلَه ِإاّل الّلُ

أُقاِرُن َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة: ✦
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أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْقَرأُ، َوُنجيُب

ُد َشْيًئا ِعْنَدما َتْسَمُع األَذاَن، َوَبْعَد انِْتهائِِه، َفماذا َتقوُل؟ إيماُن: أَراَك دائًِما يا أَبي ُتَردِّ

ُن. األَُب: ِعْنَد َسماِع األَذاِن أَْوصانا َرسولُنا ملسو هيلع هللا ىلص أَْن نَقوَل ِمْثَل ما َيقوُل الُمَؤذِّ

إيماُن: َوماذا َتقوُل َبْعَد األَذاِن يا أَبي؟

الُم، قاَل رسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  الُة َوالسَّ األَُب: َبْعَد انِْتهاِء األَذاِن أَقوُل ما أَْوصانا بِِه َرسولُنا َعلَْيِه الصَّ

ًدا الَْوِسيلََة  اَلِة الَْقائَِمِة، آِت ُمَحمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ »َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

) َوالَْفِضيلََة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّْت لَُه َشَفاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمِة«.  )َرواُه الُبخاِريُّ

إيماُن: َوماذا نَقوُل َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة؟

الُة َعلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِقَب األَذاِن. األَُب: ُتْسَتَحبُّ الصَّ

عاُء ما َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة. وََكَذلَِك ِمَن الَمواِطِن الَّتي ُيْسَتَحبُّ فيها الدُّ

ِة؟ ✦ ْعَوِة الّتامَّ ما َجزاُء َمْن َيقوُل َبْعَد األَذاِن ُدعاَء: اللَُّهَم َربَّ َهِذِه الدَّ

نَْذُكُر أَْدِعَيًة نَْدعو بِها َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة. ✦

نََتساَبُق في ِحْفِظ األَذاِن َواإِلقاَمِة. ✦

ٍن في اإِلْسالِم. ✦ ُل ُمَؤذِّ حابِيِّ الَّذي اْشُتِهَر بِأَنَُّه أَوَّ نَْبَحُث َعِن اْسِم الصَّ
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ُث َعّما ُيْسَتَحبُّ َلنا ِعْنَد َسماِع اأَلذاِن: َنَتَحدَّ

أَقوُل اللَُّهمَّ َصلِّ 

َوَسلِّْم َوبارِْك َعلى 

ٍد َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُن ِإاّل ِعْنَد )َحيَّ  أَقوُل ِمْثَل ما َيقوُل الُمَؤذِّ

الِة، َحيَّ َعلى الَفالِح( أَقوُل:  َعلى الصَّ

َة ِإاّل بِاللِّه. ال َحْوَل َوال ُقوَّ

أَْصُمُت ِعْنَد

َسماِع األَذاِن.

89

ْرُس الخاِمُس: اأَلذاُن َواإِلقاَمُة الدَّ

ُر:  ُأَفكِّ

لَِمْن َسَيكوُن ُدعائي َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة؟  ✦

بِماذا َسأَْدعو؟ ✦
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اأَلذاُن َواإِلقاَمُة

َواإِلقاَمُة األَذاُن 

الِة  اإِلْعالُم بُِدخوِل َوْقِت الصَّ

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

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

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

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

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

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

ِصَفُة األَذاِن

الِة  اإِلْعالُم بِالِقياِم لِلصَّ

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

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

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

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

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

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

ِصَفُة اإِلقاَمِة

]سوَرُة اإِلْساُء: 79-78[

 
 

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي

الِة َبْعَد َمْعِرَفتي  أَنا َمْسؤوٌل َعْن أَداِء الصَّ

بُِدخوِل َوْقِتها.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
بِأَْن  َواإِلقاَمِة  األَذاِن  َبْيَن  َتعالى  اللَّه  أَْدعو 

َيْحَفَظ َوطَني َدْولََة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، 

َوُيديَم َعلَْينا نِْعَمَة األَْمِن َواإليماِن.

ُأِحبُّ َوَطني
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ْرُس الخاِمُس: اأَلذاُن َواإِلقاَمُة الدَّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل: النَّشاُط اَلوَّ
ُأْكِمُل الُجَمَل اآلِتَيَة:

ُن في َصالِة الَفْجِر َبْعَد َقْولِِه: »َحيَّ َعلى الَفالِح« ............................ ✦ َيقوُل الُمَؤذِّ

الِة في الَيْوِم .......................................... َمّراٍت. ✦ ُن لِلصَّ ُينادي الُمَؤذِّ

ِعْنَد َسماِع اإِلقاَمِة َيِقُف الُمَصلّوَن َخلَْف اإِلماِم في ........................... ُمْنَتِظَمٍة. ✦

ِل اإِلقاَمِة قائاًِل: ................................. ـ ............................................... ✦ ُيَكبُِّر الُمْسلُِم في أَوَّ
النَّشاُط الّثاني:

تي َوَرَدْت في اإِلقاَمِة، َوَلْم َتِرْد في اأَلذاِن؟ ما الِعباَرُة الَّ
.......................................................................................................................................................................................................................................................

النَّشاُط الّثاِلُث:
) َرْت  )ال ِإَلَه ِإاّل الّلُ ًة َتَكرَّ َكْم َمرَّ

في اإِلقاَمِة .................................................. ✦في األَذاِن .................................................. ✦

أُْثري ِخْبراتي

نوَن في َعْهِد َرسوِل الّلِ ملسو هيلع هللا ىلص. حاَبِة كانوا ُيَؤذِّ أَْبَحُث َعْن أَْسماِء َثالَثٍة ِمَن الصَّ

أَُقيُِّم ذاتي

ِم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّمم

ُد ِصَفَة األَذاِن َواإِلقاَمِة.  1 أَُردِّ

أُقاِرُن َبْيَن األَذاِن َواإِلقاَمِة.  2

أَذُْكُر ما ُيَسنُّ ِعْنَد َسماِع األَذاِن.3
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ْيَرَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:  َعْن أَبي ُهَر

راٌت لِما  لَواُت الَخْمُس، َوالُجُمَعُة ِإلى الُجُمَعِة، َوَرَمضاُن ِإلى َرَمضاَن، ُمَكفِّ »الصَّ

َبْيَنُهنَّ ِإذا اْجُتِنَبِت الَكبائُِر«.  )َرواُه ُمْسلٌِم(

َمعاني الُمْفَرداِت:  
نوَب. ❍ راٌت: أَْعماٌل َتْمحو الذُّ نوُب الَكبيَرُة.ٌ ❍اْجُتِنَبْت: ُترَِكْت. ❍ُمَكفِّ الَكبائُِر: الذُّ

َحديٌث َشريٌف

92

ْرُس الّساِدُس الدَّ

نوِب راُت الذُّ ُمَكفِّ
ريَف. � َأْقَرَأ الَحديَث الشَّ
ريَف. � َع الَحديَث الشَّ ُأَسمِّ
نوَب. � ُر الذُّ تي ُتَكفِّ َأْذُكَر األَْعماَل الَّ
َأْحِرَص َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

أَْقَرأُ، َوأُجيُب

 ، ، و   لََدْيها فائًِضا ِمن  أَنَّ  َفَرأَْت  أَْغراَضها،  ُتَرتُِّب  ُغْرَفِتها   َجلََسْت  في 

َع بِِه لَِحْملَِة )َصناديُق  َرْت أَْن َتَضَعها في  َجميٍل، َوَتَتَبرَّ و  لَْيَسْت بِحاَجٍة لَها، َفَقرَّ

َذلَِك،  َعْتها َعلى  َفَشجَّ بِها،  ِع  التََّبرُّ َفاْسَتأَْذنَْت ِمن  في  الَمْدَرَسُة،  َعْنها  أَْعلََنْت  الَّتي  الَخْيِر( 

قاِفلَِة  ِإلى  ُصْندوُقها  لَِيْنَضمَّ  َمْسروَرٌة،  َوِهَي  الَمْدَرَسِة  ِإلى  نوَرُة   َحَملَْت  الّتالي  الَيْوِم  َوفي 

َدَقَة  )َصناديُق الَخْيِر(، َفاْسَتلََمْتُه الُمَعلَِّمُة َوِهَي َتقوُل لَها: َجَعلَِك اللُّه في ِظلِِّه َيْوَم الِقياَمِة، َفِإنَّ الصَّ

نوَب. ِمْن أََحبِّ األَْعماِل ِإلى اللِّه َتعالى، ُيْعِظُم بِها األَْجَر، َوُيضاِعُف الثَّواَب، َوَيْمحو بِها الذُّ

ُق؟ َولِماذا؟ ✦ما َرأُْيَك في َتَصرُِّف نوَرَة؟ ✦ لَِمْن نََتَصدَّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

6

أَْسَتِمُع، َوأَْحَفُظ
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نوِب راُت الذُّ ْرُس الّساِدُس: ُمَكفِّ الدَّ

ريِف: الَمْعنى اإِلْجماِليُّ ِلْلَحديِث الشَّ
الطّائِعيَن،  َحَسناِت  َوُيضاِعُف  طاَعِتِه،  في  ريَن  لِلُْمَقصِّ َيْغِفُر  بِِعباِدِه،  َرحيٌم  ـ  َوَجلَّ  َعزَّ  ـ  اللُّه 

َوَيْمحوها.  ُرها  ُيَكفِّ اللَّه  َفِإنَّ  الُمْسلِِم  ُذنوُب  َبلََغْت  َوَمْهما 

نوُب الَكبيَرُة َفال ُبدَّ فيها ِمَن التَّْوَبِة الّصاِدَقِة  غيَرُة َتْمحوها األَْعماُل الّصالَِحُة، أَّما الذُّ نوُب الصَّ َوالذُّ

بِاْجِتنابِها، َوالَعْزِم َعلى َعَدِم الرُّجوِع ِإلَْيها ثانَِيًة َحّتى َيْغِفَرها اللُّه َتعالى.

أاُلِحُظ، َوأَْسَتْنِتُج

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

نوِب الواِرَدَة في الَحديِث َحَسَب َمكاِنها في الَجْدَوِل اآلتي: راِت الذُّ ُفww: ُمَكفِّ ُأَصنِّ

َصالُة الُجُمَعِةَصْوُم َرَمضاَنَصالُة الَجماَعِة

َعَمٌل َسَنِويٌّ

َعَمٌل أُْسبوِعيٌّ

َعَمٌل َيْوِميٌّ

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

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

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

https://seraj-uae.com/file/6850/


أَنا ُمْسِلٌم عاِبٌد

94

أُحَدِّدُ: بِإِشارَةِ )✓( األَعْمالَ الَّتي يَغْفِرُها اللُّ تَعالى.

َيْغِفُر َلُه الّلُ َتعالى  الَعَمُل

ُيحاِفُظ َعلى َصالتِِه، َولَِكنَُّه ُيْؤذي جاَرُه، ثُمَّ َتَنبََّه 

لَِخطَِئِه، َفاْعَتَذَر لِجارِِه، َوأَْحَسَن الِجواَر. 

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

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

................................................َيْحِرُص َعلى َصْوِم َشْهِر َرَمضاَن ُكلَّ َسَنٍة.

ُيساِعُد في َتْنظيِف الَمْسِجِد الَّذي ُيَصلّي فيِه 

َصالَة الُجُمَعِة.

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

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

الِة. ................................................َيَتهاَوُن في أَداِء الصَّ

أُْبدي َرأْيي

أَْن َيْعَمَل في الخاِرِج، َفساَفَر َوَترََك والَِدْيِه الَمريَضْيِن، َوُهما في أََمسِّ الحاَجِة لَُه،  َر جاِسٌم  َقرَّ

َذنًْبا َكبيًرا،  ُيْعَتَبُر  بِِه  أَنَّ ما قاَم  أَْخَبَرُه َصديُقُه  َولَِكنَُّه َرَفَض، َوحيَنما  َمَعُه،  َيأُْخَذُهما  أَْن  ِإلَْيِه  َوطَلَبا 

ْرضاِء والَِدْيِه. إِلِ َوَيْسعى  ِإلَْيِه،  َوَيتوَب  اللَّه  َيْسَتْغِفَر  أَْن  َوَعلَْيِه 

قاَل جاِسٌم: َسَيْعتادوَن َعلى ِفراقي، َوَسأُحاِوُل أَْن أَزوَرُهْم ِإذا َسَنَحْت لَِي الُفْرَصُة.

ما َرأُْيَك في َتَصرُِّف جاِسٍم َمَع والَِدْيِه؟ ✦

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

َر َعْن َذنِْبِه؟ ✦ ماذا َيْفَعُل جاِسٌم لُِيَكفِّ

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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مكفرات الذنوب

َنَة الماِضَيَة َوالباِقَيَة«.  ُر السَّ ُسِئَل َرسوُل اللِّه َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة، َفقاَل: »ُيَكفِّ

)َرواُه ُمْسلٌِم(  

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

)َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم( قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »الُعْمَرُة ِإلى الُعْمَرِة َكّفاَرٌة لِما َبْيَنُهما«.  

ٍة ُحطَّْت  قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن قاَل ُسْبحاَن اللِّه َوبَِحْمِدِه في َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

)َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم( ِإْن كانَْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحِر«.  َخطاياه،ُ َو

أَ َفأَْحَسَن الُوضوَء َخَرَجْت َخطاياُه ِمْن َجَسِدِه َحّتى  قاَل َرسوُل اللِّه: »َمْن َتَوضَّ

) )َرواُه الُبخاِريُّ َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَظْفارِِه«. 

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

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

ُد ُأَردِّ
اللَُّهمَّ أَنَْت َرّبي ال ِإلََه ِإاّل أَنَْت، 

َخلَْقَتني َوأَنا َعْبُدَك، َوأَنا َعلى 

َعْهِدَك َوَوْعِدَك ما اْسَتطَْعُت، 

أَعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ما َصَنْعُت، 

، َوأَبوُء لََك  أَبوُء لََك بِِنْعَمِتَك َعلَيَّ

بَِذنْبي، َفاْغِفْر لي َفِإنَُّه ال َيْغِفُر 

نوَب ِإاّل أَنَْت. الذُّ

أََتَخيَُّل

 أَنّي  َوأُِحبُّ أَْن أَْمُحَو ...........................................

 لُِتْصِبَح الَحياُة ............................................

95
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أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ْوَحِة: نوِب، َوَنْكُتُبها في اللَّ راٍت ُأْخرى ِللذُّ َنْقَرُأ اأَلحاديَث اآلِتَيَة، ِلَنْكَتِشَف ُمَكفِّ
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ِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء بَِهِذِه الَحياِة ُهَو 

بِِإراَدِة اللِّه - ُسْبحانَُه َوَتعالى .. 

ُيَسيُِّرها َوُيديُرها َوَعلى الَعْبِد 

أَْن َيْسعى لِرِضا َربَُّه َوأَْن َيْفَعَل 

َيَتوََّكَل، َوَعلى اللِّه التَّْوفيُق. َو

ـ َرِحَمُه الّلُه ـ ْيِخ زايِد ْبِن ُسْلطاٍن  ِمْن َأْقواِل الشَّ

ُم اْعِتذاري ِإذا  أَنا َمْسؤوٌل َعْن أَْخطائي، لِذا أَُقدِّ

أَْخطَأُْت في َحقِّ الَغْيِر. 

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ْيِخ زاِيٍد ـ َرِحَمُه اللُّه ـ في أَْعمالِِه  أَْقَتدي بِالشَّ

الّصالَِحِة.

ُأِحبُّ َوَطني

أَنا ُمْسِلٌم عاِبٌد
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نوِب راُت الذُّ ُمَكفِّ

الُمحاَفظَُة َعلى أَداِء 

لَواِت الَخْمِس الصَّ

الُمحاَفظَُة َعلى َصْوِم 

َرَمضاَن

 الُمحاَفظَُة َعلى أَداِء

َصالِة الُجُمَعِة

]سوَرُة الَعنَْكبوِت: 45[

  

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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أَْنِشَطُة
الّطاِلِب

نوِب لِلذُّ

الُجُمَعِة

الَخْمِس

97
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل: النَّشاُط اَلوَّ

َئِة: يِّ حيَح ِلَمْحِو اأَلْعماِل السَّ َف الصَّ َصرُّ أَْذُكُر التَّ

حيُحالَعَمُل التََّصرُُّف الصَّ

ال َيصوُم َشْهَر َرَمضاَن.

لَواِت الَخْمَس في أَْوقاتِها. ال ُتَؤّدي الصَّ

ُر َعْن َصالِة الُجُمَعِة. َيَتأَخَّ

النَّشاُط الّثاني:

ُأْكِمُل ِبَوْضِع الَكِلَمِة الُمناِسَبِة في الَفراِغ:

نوَب. ✦ ُر الذُّ لَواِت  ............................................. ُتَكفِّ الُمواظََبُة َعلى الصَّ

نوِب. ✦ ما َبْيَن َصالِة  ............................................. َوَصالِة الُجُمَعِة الّتالَِيِة ُغْفراٌن لِلذُّ

ما َبْيَن ِصياِم َرَمضاَن، َوَرَمضاَن الَّذي َيليِه ُغْفراٌن .............................................. ✦
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

ُن اأَلْعماَل الّصاِلَحَة:  ُأَلوِّ

الة في  الصَّ
المسجد

الدعاء 
واالستغفار

وبالوالدين 
إحساًنا

ُحْسُن 
الوضوء مساعدة 

تأخير الفقراء
الة الصَّ
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نوِب راُت الذُّ ْرُس الّساِدُس: ُمَكفِّ الدَّ

أُْثري ِخْبراتي

أَْبَحُث َعْن َمْعنى الَحديِث اآلتي:

قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ُيصيُب الُمْسلَِم ِمْن نََصٍب، َوال َوَصٍب َوال َهمٍّ َوال َحَزٍن َوال أًَذى َوال َغمٍّ 

) َر اللُّه بِها ِمْن َخطاياُه«. )َرواُه الُبخاِريُّ وَْكِة ُيشاكُّها ِإاّل َكفَّ َحّتى الشَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن الِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًا دائًِما السُّ

لواِت الَمْفروَضِة في أَْوقاتِها.1 أُحاِفُظ َعلى أَداِء الصَّ

أَُصلّي َمَع والِدي َصالَة الُجُمَعِة.2

أَصوُم َرَمضاَن.   3

أُداِوُم َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة.  4

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّمم

ريَف.1 ُع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

نوَب.2 ُر الذُّ أَذُْكُر األَْعماَل الَّتي ُتَكفِّ
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قصة إثرائية

حاِفُظ الُقْرآِن

َيْنَتِبْه َحّتى شاَهَد  َولَْم  الَوْقُت َسريًعا،  َمَع خالٍِد، َوَمرَّ  أَْحَمُد  لَِعَب 

التَّْحفيِظ َحلَْقِة  انِْتهاِء  َبْعَد  الَمْسِجِد  ِمَن  َيعودوَن  األَْوالِد  َبْعَض 

َوفي الَغِد أَْحَضَر خالٌِد ِجهاَزُه اللَّْوِحيَّ )اآليباد( لَِيلَْعَب بِِه َمَع 

أَْحَمَد، َوانَْشَغَل أَْحَمُد بِاللَِّعِب َمَع خالٍِد، َولَْم َيْذَهْب لِِحْفِظ 

َة أَّياٍم الُقْرآِن، َواْسَتَمرَّ َعلى َذلَِك ِعدَّ

ُض ال َبأَْس، َسأَُعوِّ

 ما فاَتني َغًدا

أَْيَن َوَصلَْت في ِحْفِظ الُقْرآِن يا َولَدي؟

َولَِكْن يا ُبَنيَّ َعلَْيَك أَْن َتْجَتِهَد أَْكَثَر، َفِحْفظَُك 

الُقْرآَن الَكريَم َيْرَفُع َمْنزِلََتَك ِعْنَد اللِّه، َوَتناُل 

ُتُه،  َمَحبََّتُه، َفأَْهُل الُقْرآِن ُهْم أَْهُل اللِّه َوخاصَّ

ثُمَّ َهْل نَسيَت أَنََّك ُتريُد أَْن ُتلِْبَسني الّتاَج؟
ِإْن شاَء اللُّه يا أُّمي.

أَْحَفْظ  لَْم  أَّياٌم  َمرَّْت  َفَقْد  أُّمي،  يا  أَنا  ما زِلُْت َكما 

واِحَدًة. آَيًة  فيها 

أَنا ذاِهٌب لَِحلَْقِة َتْحفيِظ الُقْرآِن 

الَكريِم في الَمْسِجِد، لََقْد َحِفظُْت 

ثَالثََة أَْجزاٍء َحّتى اآلَن، ما َرأُْيَك أَْن 

َتأْتَِي َمعي يا خالُِد؟

َحَسًنا، َسأَلَْعُب َمَعَك َقلياًل، 

َوَبْعَدها أَْذَهُب.

ِإلى أَْيَن َتْذَهُب يا أَْحَمُد؟

ال أَْدري، ُربَّما في الَمرَِّة القاِدَمِة، 

ُل الُقْرآَن الَيْوَم، َوَتلَْعُب  لِماذا ال ُتَؤجِّ

َمعي َقلياًل؟
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حاِفُظ الُقْرآِن

ُخطًَّة  لَِنْفسي  َوأََضَع  َوْقتي،  أُنَظَِّم  أَْن  ُبدَّ  ال 

َسَنواٍت. أَْرَبِع  ِخالَل  الُقْرآِن  لِِحْفِظ 

َولَْم  الِحْفَظ،  َوواَصَل  التَّْحفيِظ،  َحلَْقِة  في  َوانَْتظََم  أَْحَمُد  عاَد 

َيْنَشِغْل َعْن ِحْفِظ الُقْرآِن الَكريِم بِأَيِّ َشْيٍء آَخَر، وَكاَن ُيراِجُع 

َيْخِتَم  أَْن  اْسَتطاَع  أَْعواٍم  َخْمَسِة  َوَبْعَد  بِاْسِتْمراٍر،  َيْحَفظُُه  ما 

ِحْفظًا. الَكريَم  الُقْرآَن 

الَكريِم )604(  الُقْرآِن  َعَدُد َصَفحاِت 

َنِة )365( َيْوًما،  َصْفَحًة، َوَعَدُد أَّياِم السَّ

 )3( الواِحِد  األُْسبوِع  في  َحِفظُْت  لَْو 

َصَفحاٍت، َسَيكوُن َمْجموُع ما َحِفظُْتُه 

َيْعني  َصْفَحًة،   )156( َسَنٍة واِحَدٍة  في 

كاِماًل  الُمْصَحِف  ِحْفِظ  ِمْن  َسأَنَْتهي 

َبْعَد أَْرَبِع َسَنواٍت َتْقريًبا.

َمرَْكًزا  َوناَل  الَكريِم،  لِلُْقْرآِن  ُمساَبَقٍة  في  أَْحَمُد  شارََك 

َقُه. ًما، وَكانَْت َفْرَحُتُه ال توَصُف بَِهذا اإِلنْجاِز الَّذي َحقَّ ُمَتَقدِّ
ُشْكًرا لَِك يا أُّمي َعلى َتْشجيِعِك 

لي، َوثَِقِتِك بُِقْدَرتي َعلى َتْحقيِق َهذا 

اإِلنْجاِز الَعظيِم.
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ْرُسالِمْحَوُرالَمجاُلم الدَّ

ياَفِة آداُب اإِلْسالِمِقَيُم اإِلْسالِم َوآداُبُه1 آداُب الضِّ

ْوُم أَْحكاُم الِعباداِت أَْحكاُم اإِلْسالِم َوَمقاِصُدها2 الصَّ

سوَرُة الُهَمَزِةالُقْرآُن الَكريُم الَوْحُي اإِللَِهي3ُّ

ريُفالَوْحُي اإِللَِهي4ُّ َحديُث ِصفاِت الُمْؤِمِن الَحديُث الشَّ

سوَرُة اللَّْيِلالُقْرآُن الَكريُم الَوْحُي اإِللَِهي5ُّ

التَّساُمُحِقَيُم اإِلْسالِم ِقَيُم اإِلْسالِم َوآداُبُه6
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ياَفِة. � ياَرِة َوالضِّ َيْسَتْخِلُص آداَب الزِّ
ياَفِة. � ياَرِة َوالضِّ َيْلَتِزُم آداَب الزِّ
ْوِم. � ُيَبيُِّن َمْفهوَم الصَّ
ْوُم.  � ُد َعلى َمْن َيِجُب الصَّ ُيَحدِّ
َيْذُكُر َكْيَف َتْثُبُت ُرْؤَيُة ِهالِل َشْهِر َرَمضاَن. �
َيْسَتنْتُِج الِحْكَمَة ِمْن ِصياِم َشْهِر َرَمضاَن. �
ياِم َوآداَبُه. � ُيَبيُِّن َفضاِئَل الصِّ
َيْتلو سوَرَة الُهَمَزِة تاِلَوًة َسليَمًة. �
ُع سوَرَة الُهَمَزِة. � ُيَسمِّ
ُر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في الّسوَرِة. � ُيَفسِّ
ُيَبيُِّن  الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �
ريَف. � ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ

ريُف. � نُها الَحديُث الشَّ تي َيَتَضمَّ َة الَّ يَّ َيْسَتنْتُِج الِهداياِت النََّبوِّ
َيْلَتِزُم ِصفاِت الُمْؤِمِن في َقْولي َوَعَملي. �
ْيِل تاِلَوًة َسليَمًة. � َيْتلو سوَرَة اللَّ
ْيِل. � ُع سوَرَة اللَّ ُيَسمِّ
ُر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت الَكريَمِة. � ُيَفسِّ
ُيَبيُِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �
ُيقاِرُن َبْيَن طاَعِة الّلِه َوَمْعِصَيتِِه. �
يَِّئِة. � ُيَبيُِّن َنتاِئَج األَْعماِل الّصالَِحِة َوالسَّ
ُيَبيُِّن َمْفهوَم التَّساُمِح. �
ْفِح ِمْن َأْخالِق الُمْؤِمنيَن. � ُح َأنَّ التَّساُمَح َوالُمباَدَرَة بِالصَّ ُيَوضِّ
َيْسَتنْتُِج َجزاَء الَعْفِو َوالتَّساُمِح. �
سوِل ملسو هيلع هللا ىلص. � ُل َعلى قيَمِة التَّساُمِح في َحياِة الرَّ ُيَدلِّ

ُة ِلْلَوْحَدِة النَّواِتُج العامَّ
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ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

آداُب الزِّياَرِة 
ياَفِة َوالضِّ

ياَفِة. � ياَرِة َوالضِّ َأْسَتْخِلَص آداَب الزِّ

ياَفِة. � ياَرِة َوالضِّ َأْلَتِزَم آداَب الزِّ

ماذا َتْفَعُل لَْو ُكْنَت َمكاَن راِشٍد؟ ✦

حيُح في َرأِْيَك؟ ✦ ما التََّصرُُّف الصَّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

 َهْل أَْذَهُب ِإلى جاِسٍم؟

أَْم أُشاِهُد ُمباراَة ُكَرِة الَقَدِم َعلى 

 التِّلْفاِز؟ َسأََتجاَهُل الرِّسالََة،

َولَْن أَُردَّ َعلَْيِه.

ٍة، َوُهَو ِمْن أَْفَضِل أَْصِدقائي،  ِل َمرَّ  أُّمي، لََقْد َدعاني َصديقي جاِسٌم ِإلى َبْيِتِه َمساَء الَيْوِم، ِلَوَّ

َهْل أَْذَهُب يا أُّماُه؟

 نََعْم يا راِشُد، َيِجُب َعلى الُمْسلِِم ِإذا َدعاُه أَخوُه الُمْسلُِم أَْن ُيلَبَِّي َدْعَوَتُه، َوَهذا َحقُّ الُمْسلِِم َعلى 

ياَرِة  ْم، َولِلزِّ ْر َعِن الَمْوِعِد َوال َتَتَقدَّ ْعَوِة ِإاّل لُِعْذٍر، َوال َتَتأَخَّ ُر َعْن ِإجاَبِة الدَّ أَخيِه الُمْسلِِم، ال َيَتأَخَّ

آداٌب يا راِشُد، َيِجُب أَْن َتَتَحلّى بِها؛ ِلَنََّك َسَتكوُن َضْيًفا َعلى جاِسٍم، َهْل َتْعرُِفها؟

الُم َعَلْيُكْم  السَّ

ْل ِعْنَدنا  َتَفضَّ

الَيْوَم َعلى 

الَعشاِء ُحضوُرَك 

ُيْسِعُدني

 نََعْم يا أُّمي، أَتَِّصُل بِِه َقْبَل ُوصولي، َوأُْعلُِمُه بُِقدومي، ثُمَّ أَْغَتِسُل َوأََتطَيَُّب، َوأَْرَتدي الثِّياَب 

الُمناِسَبَة.

الُم َعَلْيُكْم  السَّ
ْل ِعْنَدنا  َتَفضَّ
الَيْوَم َعلى 

الَعشاِء ُحضوُرَك 
ُيْسِعُدني

1

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقتِرُح:

أَْسَتِمُع َوأُجيُب
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ياَرِة: ِمْن آداِب الزِّ
 ...................................... 2  .................................... 1

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

راِشٌد

أَْسَتأِْذُن 

أَْجلُِس بُِهدوٍء َحْيُث 

ُيْجلُِسني، َوأَْسَتِمُع إِلى 

الَحديِث َوال أُقاِطُع الَكالَم.
الُم  السَّ
 َعلَْيُكْم

أَْسَتأِْذُن َقْبَل ُدخوِل َبْيِت جاِسٍم أَقُِف 

َعلى َيميِن باِب َبْيتِِه َوأَُدقُّ الَجَرَس 1 

أَْو 2 َوال أَزيُد َعْن 3 َمّراٍت بَِشْكٍل 

ُمَتَقطٍِّع.

إِذا َفَتَح الباَب أَْدُخُل،
 

َوأُلْقي التَِّحيََّة.

ياَرةِ،  ال أُطيُل َوْقَت الزِّ

َوِعْنَدما أُريُد ااِلْنِصراَف 

أَْسَتأِْذُن َقْبَل الُخروِج.

إِذا لَْم َيْفَتْح أََحٌد الباَب أَْرِجُع 

إِلى الَبْيِت دوَن َغَضٍب.

َيِجُب أَْن أَذُْكَر اْسمي، َوال 

أَقوُل َكلَِمَة أَنا.

َمْن بِالباِب؟

الُم  َوَعلَْيُكُم السَّ
َوَرْحَمُة اللِّه َوَبرَكاُتُه

أَْهاًل َوَسْهاًل

ُشْكًرا يا جاِسُم َعلى ُحْسِن 

ِضياَفِتَك، َأْكَرَمُكُم اللُّه »اللَُّهمَّ 

بارِْك لَُهْم فيما َرَزْقَتُهْم، َواْغِفْر 

لَُهْم َواْرَحْمُهْم«.
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ياَفِة ُل: آداُب الزِّياَرِة َوالضِّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

ُد أَْقَرأُ، ُثمَّ أَُحدِّ

؟ نوَرُة:  َبْعَد ِإْذنِِك يا أُّمي، َسأَْدعو َصديقاتي َغًدا َعلى الَعشاِء؛ لَِنْحَتِفَل بَِنجاِحنا، ماذا أَْفَعُل يا أُّمي اِلْسِتْقبالِِهنَّ

ياَفِة.  :  أَْهاًل َوَسْهاًل بُِضيوِفِك يا نوَرُة، َولَِكْن َيِجُب أَْن َتلَْتزِمي بِآداِب الضِّ الُمُّ

نوَرُة: َوما َهِذِه اآلداُب يا أُّمي؟ 

: الُمُّ

بي بُِضيوِفِك، َوأَْحِسني اْسِتْقبالَُهْم بِطَيِِّب الَكالِم َوطاَلَقِة الَوْجِه.  ✦ َرحِّ

ري أَنْواَع ِعباراِت التَّْرحيِب. ✦ ، وََكرِّ اْبَتِسمي في ُوجوِهِهنَّ

بَِتْقديِم أَطَْيِب الطَّعاِم  ✦ أَْفَضِل َمكاٍن، َوأَْسِرعي  أَْجلِسي ُضيوَفِك في 

ِإْسراٍف. َو َتَكلٍُّف  راِب دوَن  َوالشَّ

✦ . عيِهنَّ ِإلى الباِب َتْقديًرا لَُهنَّ ِعْنَدما َيُقْمَن بِااِلْسِتْئذاِن لاِِلنِْصراِف َودِّ

نوَرُة:  رائٌِع يا أُّمي َسأَكوُن َخْيَر ُمضيَفٍة.

ياَفُة ِهَي: الضِّ
ْيِف بِِإطْعاِمِه،   ِإْكراُم الضَّ

َوَتْقديِم ما َيْحتاُج ِإلَْيِه

ُأَصنُِّف:
راِب –   ااِلْسِتْقباُل بَِوْجٍه ُمْبَتِسٍم – َقْرُع َجَرِس الباِب 3 َمّراٍت – الُجلوُس في َمكاٍن ُمناِسٍب – َتْقديُم الطَّعاِم َوالشَّ

ااِلْسِتْئذاُن َقْبَل ااِلنِْصراِف – التَّْرحيُب بِِعباراٍت َجميلٍَة – َعَدُم ُمقاطََعِة الَحديِث – التَّْوديُع بَِشْكٍل الئٍِق

أَْسَتْقِبُل ُضيوفي بِـَوْجٍه

ُم لَُهْم أَُقدِّ

أُْجلُِسُهْم في

ْيِف آداُب الضَّ
................................................................................

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

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

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

آداُب الُمضيِف
................................................................................

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

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

................................................................................
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ُأْبدي َرْأيي:

✓التََّصرُُّف ✗ُيْعِجُبني  ال ُيْعِجُبني 

َيزوُر جاَرُه َفْجأًَة دوَن َمْوِعٍد ُمْسَبٍق.

ياَرِة َزميٍل لَُه. غاَر ِعْنَدما َيْذَهُب لِِز َيْصطَِحُب أَطْفالَُه الصِّ

ياَرتِِه َمساًء. َيْسَتأِْذُن َزميلَُه، لِِز

ِإْسراٍف. ُم لُِضيوِفِه ما يوَجُد في الَبْيِت ِمْن طَعاٍم َوَشراٍب دوَن َتَكلٍُّف َو ُيَقدِّ

َيْسَتْقِبُل ُضيوَفُه بَِمالبِِس النَّْوِم.

ياَفِة ُل: آداُب الزِّياَرِة َوالضِّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ريُف ياَفِةالَحديُث الشَّ آداُب الضِّ

قاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »لِلُْمْؤِمِن َعلَى الُْمْؤِمِن ِستُّ ِخَصاٍل: َيُعوُدُه ِإَذا َمرَِض، َوَيْشَهُدُه ِإَذا َماَت، 

) ُتُه ِإَذا َعطََس، َوَيْنَصُح لَُه ِإَذا َغاَب أَْو َشِهَد«. )التِّْرِمِذيُّ َوُيِجيُبُه ِإَذا َدَعاُه، َوُيَسلُِّم َعلَْيِه ِإَذا لَِقَيُه، َوُيَشمِّ
....................................................

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

قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر َفلُْيْحِسْن ِإلَى َجارِِه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللِّه 

) َوالَْيْوِم اآْلِخِر َفلُْيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر َفلَْيُقْل َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت«. )التِّْرِمِذيُّ
....................................................

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

) ٌد ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َزاَر أََحُدُكْم أََخاُه َفَجلََس ِعْنَدُه، َفاَل َيُقوَمنَّ َحتَّى َيْسَتأِْذنَُه«. )التِّْرِمِذيُّ ....................................................قاَل َرسولُنا ُمَحمَّ

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

) «. )التِّْرِمِذيُّ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيأُْكْل طََعاَمَك ِإالَّ َتِقىٌّ ....................................................قاَل َرسولُنا ُمَحمَّ

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

ياَفِة:َأْسَتْنِتُج ريَفِة في آداُب الضِّ ِمَن اأَلحاديِث الشَّ

https://seraj-uae.com/file/6850/


108

ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ُيْمِكُن  الَّتي  أَنا َوُزَمالئي َعلى راِشٍد َونوَرَة الَْعماَل  أَْقَتِرُح  ِمَن الَقارِِب،  َسَيزوُر عائِلََة راِشٍد ُضيوٌف 

يوِف. اْسِتْقباِل الضُّ لُِمساَعَدِة الَِب َوالُمِّ في  بِها  الِقياُم 

أُساِعُد أُّمي في ..............

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

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

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

أُساِعُد أَبي في ..............

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

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

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

ياَفِة. ياَرِة َوالضِّ ُل أَنا َوُزَمالئي آداَب الزِّ ُنَمثِّ
ُث: َأَتَحدَّ

ْيِف،  روِر َوالَفَرِح بُِقدوِم الضَّ ياَفِة ِعْنَد أَْهِل اإِلماراِت َقْوُل: )َحّياُكُم اللُّه(، َتْعبيًرا َعِن السُّ ِمْن عاداِت َكَرِم الضِّ

ُم الطَّعاَم َوالَقْهَوَة الَعَربِيََّة َمْصحوَبًة بَِكلِماِت التَّْرحيِب، َوَيْبَدأُ التَّْقديَم ِمَن الَيميِن أَْو  وَكاَن صاِحُب الَبْيِت ُيَقدِّ

ِمْن أَْكَبِر الَقْوِم ِسنًّا أَْو َمْنزِلًَة. 

ماذا َيقوُل أَْهُل اإِلماراِت ِعْنَد التَّْرحيِب بَِضْيِفِهْم؟ ✦

َوُر: ✦ َعْن ماذا ُتَعبُِّر َهِذِه الصُّ
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أَنّي  َتفوُح ِمّني رائَِحُة .................................. ُيضاُف َعلَيَّ الَكثيُر ِمَن ..................................؛ لُِتْصِبَح نَْكَهتي 

 أَطَْيَب، أُْحَمُل بِالَيِد ..................................، َوأَُصبُّ في .................................. ، َوُيِحبُّ ُشْربي ..................................؛ 

ُم لِلـ................................... ِلَنّي أَْفَضُل ما ُيَقدَّ

ُل: أََتَخيَّ

ْيِف بَِشْكٍل  َتْوديُع الضَّ

الئٍِق َتْقديًرا لَُه.

ياَرِة. َتْقديُم ........................ َعَدُم ............................. في َوْقِت الزِّ
َو .................... لِلُْمِضيِف.

ياَرِة  آداُب الزِّ

ياَرِة ُمْسَبًقا. َتْحديُد َمْوِعِد الزِّ

خوِل بِطَْرِق الباِب  ااِلْسِتْئذاُن َقْبَل الدُّ

أَِو الَجَرِس .............................

 .......................... ِإذا لَْم ُيِجْب أََحٌد َعلى

َقْرِع الباِب أَِو الَجَرِس

ْيُف الضَّ

 التَّطَيُُّب َواْرتِداُء
اللِّْبِس الُمناِسِب

الُجلوُس بِـ .........

ُحْسُن ....................... َوَعَدُم 
ُمقاطََعِة .....................

الُمضيُف

ْيِف بِطَيِِّب  ِإْكراُم الضَّ
...................... َوِخْدَمِتِه.

ْيِف بَِوْجٍه ........................  اْسِتْقباُل الضَّ
َوالتَّْرحيُب بِِه ....................................

 اِخْتياُر الَمكاِن الُمناِسِب

ْيِف. ................................... الضَّ

َتْقديُم أَطَْيِب .............................. 
َو...............................................

آداُب
ياَفِة الزِّياَرِة َو الضِّ

ياَفِة ُل: آداُب الزِّياَرِة َوالضِّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ااِلْسِتْئذاُن ِمْن .................. َقْبَل ...................
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

]سوَرُة هوٍد: 69[

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي

ياَفِة. ياَرِة َوالضِّ أَْحرُِص َعلى ااِللِْتزاِم بِآداِب الزِّ

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

أُْحِسُن اْسِتضاَفَة َمْن َيزوُرني ِمْن داِخِل َدْولَتي 

أَْو ِمْن خارِِجها.

ُأِحبُّ َوَطني
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

أَْكُتُب ِعباراِت َتْرحيٍب، ِمْثَل:

أَْهاًل َوَسْهاًل

النَّشاُط الّثاني: 

حيِح: لوِك الصَّ أََضُع )✓( َعلى السُّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب

ياَفِة ُل: آداُب الزِّياَرِة َوالضِّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

النَّشاُط الّثاِلُث: 

حيَحَة: أَْختاُر اإِلجاَبَة الصَّ

خوِل ثَالثًا، َفلَْم ُيْؤَذْن لََك َفَعلَْيَك: 1 ِإذا اْسَتأَْذنَْت لِلدُّ

خوِل( ِة - اإِللْحاَح في الدُّ خوَل بِالُقوَّ )الرُّجوَع ِمْن َحْيُث أََتْيَت - الدُّ  

ْيِف َدقُّ الباِب: 2 َعلى الضَّ

ٍة - بَِشْكٍل َخفيٍف - بِاْسِتْمراٍر دوَن َتَوقٍُّف( )بُِقوَّ  

ياَرِة: 3 الَوْقُت الُمناِسُب لِلزِّ

)الَفْجُر - الظُّْهُر - الَمساُء(  

ْيِف: 4 ِمْن واِجِب الُمضيِف َعلى الضَّ

)ِإْكراُمُه - َعَدُم اْسِتْقبالِِه - ِإْهمالُُه(  

5 ِإذا ُسِئَل: َمْن بالباِب أَُردُّ َوأَقوُل:

)أَنا - أَذُْكُر اْسمي - ال أَقوُل َشْيًئا(  

النَّشاُط الرّاِبُع:

ُمُه ِلُضيوفي: ُن ما ُأَقدِّ ُأَلوِّ
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أُْثري ِخْبراتي

ياَفِة، َوأَْكُتُب َعْنُه  ِة َعِن اْسِم َرُجٍل اْشُتِهَر َقديًما ِبَكَرِم الضِّ أَْبَحُث في َشَبَكِة الَمْعلوماِت اإِلِلْكُتروِنيَّ
. فِّ ِفْقَرًة َقصيَرًة، ُثمَّ أَْعِرُضها َعلى ُزَمالئي في الصَّ

أَُقيُِّم ذاتي

لوُك داِئًما السُّ أَبًَداأَْحياًنا م
ياَرِة. أَلَْتِزُم آداَب الزِّ 1

ْيِف ِإذا ُكْنُت َضْيًفا. أَلَْتِزُم آداَب الضَّ 2

أَلَْتِزُم آداَب الُمضيِف ِإذا ُكْنُت ُمضيًفا. 3

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ياَفِة. ياَرِة َوالضِّ أَْسَتْخلُِص آداَب الزِّ

ياَفِة. ياَرِة َوالضِّ أَذُْكُر آداَب الزِّ

ياَفِة. ياَرِة َوالضِّ أَلَْتِزُم آداَب الزِّ

ياَفِة ُل: آداُب الزِّياَرِة َوالضِّ ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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:) (، َوأَْركاَن اإِلْسالِم ِبالَقَلِم ) ُن أَْركاَن اإليماِن ِبالَقَلِم ) ُأَلوِّ

ْوِم. � ُأَبيَِّن َمْفهوَم الصَّ

ْوُم.  � َد َعلى َمْن َيِجُب الصَّ ُأَحدِّ

َأْذُكَر َكْيَف َتْثُبُت ُرْؤَيُة ِهالِل َشْهِر َرَمضاَن. �

َأْسَتنْتَِج الِحْكَمَة ِمْن ِصياِم َشْهِر َرَمضاَن. �

ياِم َوآداَبُه. � ُأَبيَِّن َفضاِئَل الصِّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ ْوُم الصَّ

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ْرُس الّثاني الدَّ

2

ِإقاُم
الِة الصَّ

َحجُّ
الَبْيِت

اإليماُن
ِبالَقضاِء َوالَقَدِر

َصْوُم
َرَمضاَن

اإليماُن
ِبالَيْوِم اآلِخِر

اإليماُن
ِبالُكُتِب

ِة ماِويَّ السَّ

إيتاُء
كاِة الزَّ

هاَدتاِن الشَّ
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ما الِعباَدُة الَّتي ُتَعدُّ ُرْكًنا ِمْن أَْركاِن اإِلْسالِم، ُيَؤّديها الُمْسلِموَن في َجميِع أَنْحاِء العالَِم في َشْهٍر  ✦

ِهْجِريٍّ كاِمٍل َيْمَتِنعوَن فيِه َعِن الُمْفِطراِت ).................................................(.

ُر: أَُفكِّ

ْوُم ْرُس الّثاني: الصَّ الدَّ

اإليماُن
ِبالَمالِئَكِة

اإليماُن
ُسِل ِبالرُّ

اإليماُن
ِه ِباللِّ

ُة َشْهِر َرَمضاَن الُمباَرِك. ْولَِة بِأَنَّ َغًدا ُغرَّ يٌَّة ِمَن الِجهاِت الرَّْسِميَِّة بِالدَّ الَُب:  َوَصلَْتني رِسالٌَة نَصِّ

َيُة ِهالِل َشْهِر َرَمضاَن الُمباَرِك. : ِإَذْن، ثََبَتْت ُرْؤ الُمُّ

ـ  َعلى الُمْسلِميَن َجميًعا بِالَخْيِر َوالَبرَكاِت. ْهُر الَكريُم، أَعاَدُه اللُّهـ  َعزَّ َوَجلَّ خالٌِد:  نََعْم، ُمبارٌَك َعلَْيُكُم الشَّ

ياِم. راِشٌد: ِإنَُّه َخَبٌر َسعيٌد، َسأَْسَتِعدُّ لِلصِّ

ياِم؟ أُريُد أَْن أَصوَم، َعلِّميني يا أُّمي الَحبيَبُة. نوَرُة: ما َمْعنى الصِّ

راِب، ِمْن طُلوِع الَفْجِر ِإلى  ْوُم ُهَو ااِلْمِتناُع َعْن َتناُوِل الطَّعاِم َوالشَّ :  الصَّ الُمُّ

ْمِس، طاَعًة للِّه َتعالى. ُغروِب الشَّ

راِشٌد: َوَعلى َمْن َيِجُب؟

ْوُم َعلى الُمْسلِِم البالِِغ العاِقِل القاِدِر. الَُب: َيِجُب الصَّ

ْوِم. ْوُم، َولَِكْن ُيْمِكُنِك التََّدرُُّب َعلى الصَّ : نوَرُة، أَنِْت َصغيَرٌة، ال َيِجُب َعلَْيِك الصَّ الُمُّ

الَُب: ُكلُّنا َسَنصوُم َغًدا ِإْن شاَء اللُّه َتعالى.

حوِر َبرََكًة«. )ُمتََّفٌق َعَلْيه( روا َفِإنَّ في السَّ حوِر؛ قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَسحَّ :  َسأُِعدُّ لَُكْم َوْجَبًة َخفيَفًة لِلسُّ الُمُّ

راِشٌد: َوَمتى َسَنَتناَولُها؟

الَُب: َقْبَل أَذاِن الَفْجِر؛ أَْي َقْبَل طُلوِع الَفْجِر.

ْوُم الصَّ

َجميِع  َعْن  اإِلْمساُك  ُهَو 

راِب،  الُمْفِطراِت َكالطَّعاِم َوالشَّ

ِمْن طُلوِع الَفْجِر الّصاِدِق ِإلى 

ْمِس، َمَع النِّيَِّة ِمَن اللَّْيِل. ُغروِب الشَّ

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْسَتِمُع
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أُْكِمُل:
ُغروِب   ✦ ِإلى   .................................. طُلوِع  ِمْن  َو  َعن  ااِلْمِتناُع  ُهَو  ْوُم:  الصَّ

َتعالى. للِّه  طاَعًة 

َيِة  َفَيصوُم الُمْسلِموَن. ✦ ُيْعَرُف َشْهُر ................................. بُِرْؤ

ْمِس بِـ ........................... ✦ ُتَسّمى الَوْجَبُة َقْبَل الَفْجِر بِـ .................................، َوالَوْجَبُة َبْعَد ُغروِب الشَّ

ياُم َعلى الُمْسلِِم ...................................... العاِقِل ....................................... ✦ َيِجُب الصِّ

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

ُص: َنْقَرُأ، ُثمَّ ُنَلخِّ

َوُيَعلُِّمنا الرَّْحَمَة،  ْبَر،  ُيَعلُِّمنا الصَّ َفُهَو  َولَُه َفضائُِل َكثيَرٌة،  ِمْن أَْركاِن اإِلْسالِم،  الّثاني  ْوُم ُهَو الرُّْكُن  الصَّ

الُفَقراِء. َعلى  َوالَعطَْف 

ْوِم َيْغِفُر اللُّه ُذنوَبنا، َوَيزيُد ِمْن َحَسناتِنا. َوبِالصَّ

حوِر، َوَتْعجيُل الِفطِْر، َوالُبْعُد  ْوِم آداٌب؛ ِمْنها: َتأْخيُر السَّ َوُدعاُء الّصائِِم ُمْسَتجاٌب ِعْنَد ِفطِْرِه، َولِلصَّ

َدَقِة(.  عاِء َوالصَّ يَِّئِة، َواإِلْكثاُر ِمَن الطّاعاِت، ِمْثَل: )ِقراَءِة الُقْرآِن َوالدُّ َعِن الَْعماِل السَّ

ْوِم َوآداَبُه: ُص َفضاِئَل الصَّ ُنَلخِّ

ْوِم ْوِمَفضاِئُل الصَّ آداُب الصَّ

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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َنْبَحُث َعن:
اْسِم َصالٍة ُيَؤّديها الُمْسلِموَن َبْعَد َصالِة الِعشاِء َجماَعًة. ✦

حوِر. ✦ َفوائِِد َتناُوِل َوْجَبِة السَّ

َنْنُقُد:
صاَم َوحيَنما أََحسَّ بِالَعطَِش َشرَِب َقلياًل ِمَن الماِء دوَن أَْن َيراُه أََحٌد. ✦

الَة. ✦ َتصوُم في نَهاِر َرَمضاَن، َولَِكنَّها ال ُتَؤّدي الصَّ

ُث:  َأَتَحدَّ

 أَْحَفُظ لِسانَِي
يِِّئ.  َعِن الَكالِم السَّ

لِلّصائِِم َفْرَحتاِن، َفْرَحٌة ِعْنَدما 

ُيْفِطُر ِعْنَد أَذاِن الَمْغرِِب، 

َوَفْرَحٌة ِعْنَدما َيلْقى َربَُّه، َوَيرى 

ثَواَب ِصياِمِه.

أُساِهُم بِما أَْسَتطيُع في َمْشروِع 

 ِإْفطاِر صائٍِم، قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:

 »َمْن َفطََّر صائًِما كاَن لَُه ِمْثُل أَْجرِِه«.

) )َرواُه التِّْرِمِذيُّ

ْوُم ْرُس الّثاني: الصَّ الدَّ

أََتَخيَُّل:
ياِم؟ َكْيَف َسَيكوُن ُشعوري حيَنما أَرى أَْجَر َصْبري َعلى الصِّ
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ْوُم الصَّ

الطَّعاِم

...................................................................................................... الُمْسلِِم

ِمْن طُلوِع ........................... ِإلى ُغروِب ...........................و ..................................

ُهَو اِلْمِتناُع َعن

َيِجُب َعلى

َوْقُتُه

]سوَرُة الَبَقَرُة: 183[

 

ُب بِآدابِِه. أََتَدرَُّب َعلى ِصياِم َرَمضاَن، َوأََتأَدَّ

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
ِإذا  الَمْسِجِد  َونَظاَفِة  نَظاَفتي  َعلى  أُحاِفُظ 

التَّراويحِ. َصالِة  ِلَداِء  الَْهِل  َمَع  َخَرْجُت 

ُأِحبُّ َوَطني

أََضُع َبْصَمتي

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

https://seraj-uae.com/file/6850/


119

ْوُم ْرُس الّثاني: الصَّ الدَّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

حيَحِة، َوَعالَمَة )✗( أَماَم الِعباَرِة  أََضُع َعالَمَة )✓( أَماَم الِعباَرِة الصَّ
حيَحِة:  َغْيِر الصَّ

✦ )  ( حوِر، َوَتأْخيُر الِفطِْر.  ْوِم َتْعجيُل السَّ ِمْن آداِب الصَّ

✦ )  ( ْوُم َيْجَعُل الَْغِنياَء َيْشُعروَن بِحاَجِة الُفَقراِء.  الصَّ

✦ )  ( ْوِم.  اإِلْكثاُر ِمْن تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم ِمْن َفضائِِل الصَّ

✦ )  ( نوِب.  ْوُم َسَبٌب لَِمْغِفَرِة الذُّ الصَّ

النَّشاُط الّثاني: 

ُف في الَمواِقِف اآلِتَيِة:  َكْيَف أََتَصرَّ

..............................................................ُكْنُت أَْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم في ِجهاِز اآليباِد، َفطَلََبْت ِإلَيَّ أُْختي اللَِّعَب َمَعها.

ْوِم. ..............................................................َشَعْرُت بِاإِلعياِء في نَهاِر َرَمضاَن َوأَنا صائٌِم، َولَْم أَْسَتِطْع ُمواَصلََة الصَّ

..............................................................طَلََب ِإلَيَّ َزميلي أَْن آُكَل َمَعُه في نَهاِر َرَمضاَن دوَن أَْن َيرانا أََحٌد.

ُفالَمْوِقُف َصرُّ التَّ

..............................................................أَساَء ِإلَيَّ َزميلي.

حوِر، َوأَنا أَْرَغُب في النَّْوِم. ..............................................................أَْيَقظَْتني والَِدتي لِلسَّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

ْوِم في الحالِت اآلِتَيِة: ُل َعَدَم الصَّ ُأَعلِّ

ْرَعِة، َفَفَقَد َعْقلَُه. ْوُم؛ ِلَنَُّه َغْيُر عاِقٍل.َتَعرََّض لِحاِدٍث ُمروِريٍّ بَِسَبِب السُّ ال َيِجُب َعلَْيِه الصَّ

...................................................................................الَجدُّ طَريُح الِفراِش ُمْنُذ أَْعواٍم.

...................................................................................َولٌَد في الّرابَِعِة ِمْن ُعُمِرِه.

َبُبالَمْوِقُف السَّ

ا َحَيِويًّا ُكلَّ ِستِّ ساعاٍت.  ...................................................................................َفتاٌة طَلََب إليها الطَّبيُب أَْن َتأُْخَذ ُمضادًّ

أُْثري ِخْبراتي

ريِف اآلتي: أَْبَحُث َعْن َمْعنى الَحديِث الشَّ

أَْبواُب  ✦ ُفِتَحْت  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ِإذا َدَخَل َشْهُر َرَمضاَن  النَِّبيَّ  أَنَّ  َعْنُه ـ  اللُّه  ْيَرَة ـ َرِضَي  َعْن أَبي ُهَر

. الُبخاِريُّ َأْخَرَجُه  َجَهنََّم...«  أَْبواُب  َوُغلَِّقْت  الَجنَِّة 

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ْوِم. أَُبيُِّن َمْفهوَم الصَّ

ْوُم. ُد َعلى َمْن َيِجُب الصَّ أَُحدِّ

أَْسَتْنِتُج الِحْكَمَة ِمْن ِصياِم َشْهِر َرَمضاَن.

ياِم َوآداَبُه. أَْسَتْنِتُج َفضائَِل الصِّ

120
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  َتعالى:  قاَل 
]5 ]يوُنُس:  وئ(  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې 

ُة هوُر الَقَمِريَّ الشُّ

ٌم ُمَحرَّ

ُجمادى الولى

َرَمضاُن

َصَفٌر

ُجمادى اآلِخَرُة

َشّواٌل

ُل َربيٌع الَوَّ

َرَجٌب

ذو الِقْعَدِة

َربيٌع اآلِخُر

َشْعباُن

ِة ذو الِحجَّ

قاَل الّلُه َتعالى: )ے ے 

ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇۇ( ]الَبَقَرُة: 189[

ُة( َجْمُع )ِهالٍل( َوُهَو  )األَِهلَّ

الَقَمِر؛  َمراِحِل  َعْن  َتْعبيٌر 

ِمَن الِهالِل الَوليِد إِلى الَبْدِر 

الِهالِل  إِلى  َوِمنُْه  الكاِمِل، 

الُمحاِق. َحّتى  الُمَتناِقِص 

الَّذي  قيُق  الدَّ النِّظاُم  َهذا 

َأْوَجَدُه الّلُه َتعالى ُهَو َوسيَلٌة 

األَّياِم  ِحساِب  لَِمْعِرَفِة  َلنا 

نيَن، َعْبَر َمناِزَل  هوِر َوالسِّ َوالشُّ

لِْلَقَمِر، الَّذي َيْظَهُر فيها ِهالًل، 

ُثمَّ َبْدًرا، ُثمَّ َيعوُد ِهالًل َحّتى 

َوْضِعّياٍت  َوَيتَِّخُذ  َيْخَتِفَي. 

ْهِر. َفَلكِيًَّة َتَتَغيَُّر َحَسَب َأّياِم الشَّ

ُة اأَلِهلَّ

121

ْوُم ْرُس الّثاني: الصَّ الدَّ

ٌة§ َمْعلوَمٌة إثراِئيَّ
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أَْتلو َوأَْحَفُظ

كانَْت َجماَعٌة َتْمشي َبْيَن الّناِس، َوَتْنُقُل الَكالَم َوَتزيُد َوَتْنُقُص فيِه؛ لُِيَفرِّقوا َبْيَن الَْصِدقاِء، وَكانوا 

َيْبَحثوَن َعْن ُعيوبِِهْم، َوَيْسَخروَن ِمْنُهْم، َفَكرَِه الّناُس َبْعُضُهْم َبْعًضا َوَتَفرَّقوا.

ُأْبدي َرْأيي:

َق َبْيَن الّناِس.  ✦ ما َرأُْيَك في َهذا التََّصرُِّف؟ َولِماذا؟ ✦َرُجٌل َيْنُقُل الَكالَم؛ لُِيَفرِّ

َأْتُلَو سوَرَة الُهَمَزِة تاِلَوًة َسليَمًة. �

َع سوَرَة الُهَمَزِة. � ُأَسمِّ

َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في الّسوَرِة. � ُأَفسِّ

ُأَبيَِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ wسوَرُة الُهَمَزِة

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ْرُس الّثاِلُث الدَّ

3

]سوَرُة الهمزة[

َمعاني الُمْفَرداِت:
ْيٌل: واٍد في َجَهنََّم. ❍ َو

ُهَمَزٍة: الَّذي َيْغتاُب الّناَس. ❍

لَُمَزٍة: الَّذي َيْذُكُر ُعيوَب الّناِس. ❍

َدُه: الَّذي َجَمَع الماَل َوأَْحصاُه. ❍ َوَعدَّ

أَْخلََدُه: ُيْبقيِه َحيًّا ال َيموُت. ❍

❍ . : لَُيطَْرَحنَّ لَُيْنَبَذنَّ

ديَدِة. ❍ الُحطََمِة: الّناِر الشَّ

َتطَّلُِع َعلى الَْفِئَدِة:  َتِصُل َحراَرُتها ِإلى الُقلوِب. ❍

ُمْؤَصَدٌة: ُمْغلََقٌة أَْبواُبها. ❍

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم
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أَْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة، َوُأجيُب: 
ال ُيِحبُّ اللُّه َمْن َيْذُكُر َغْيَرُه بِسوٍء في ِغيابِِه، َوَيْسَخُر ِمْنُه، َوَيْذُكُر ُعيوَبُه، َوِمْن ِصفاتِِه: َجْمُع الماِل 

َوااِلنِْشغاُل بِِه َعْن طاَعِة اللِّه، َوَعَدُم ِإنْفاِقِه في َسبيِل اللِّه، َفال ُيَؤّدي َحقَّ اللِّه فيِه، َوَيظُنُّ بَِذلَِك أَنَُّه َسَيْبقى 

ُب في الّناِر الموَقَدِة الَّتي َتِصُل  نْيا، َولَْن ُيحاَسَب َيْوَم الِقياَمِة، َولَِكْن لَْيَس الَْمُر َكَذلَِك؛ َفَسْوَف ُيَعذَّ في الدُّ

َحراَرُتها ِإلى الُقلوِب، َوِهَي ُمْغلََقٌة َعلَْيِهْم، ال َيْسَتطيعوَن الُخروَج ِمْنها.

ما ِصفاُت الَّذيَن ال ُيِحبُُّهُم اللُّه؟ ✦

ماذا َيظُنُّ َمْن َجَمَع الماَل ِمْنُهْم؟ َوما َجزاُؤُهْم؟ ✦

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْنُقُد التََّصرُّفاِت اآلِتَيَة:
حيِح: ِف َغْيِر الصَّ َصرُّ حيِح، َوَنَضُع َعالَمَة )✗( أَماَم التَّ ِف الصَّ َصرُّ َنَضُع َعالَمَة )✓( أَماَم التَّ

الُحْكُم َعلى التََّصرُِّفالَمْوِقُف

ُينادي َزميلَُه بِِصَفٍة َجميلٍَة.

َيْغِمُز بَِعْيِنِه لَِزميلِِه؛ لَِيْضَحكا َعلى َمالبِِس َمْن َحْولَُهما.

َيعيُب َعلى َزميلِِه بَِكلِماٍت ال ُيِحبُّها.

ُيَقلُِّد َزميلَُه في ِمْشَيِتِه؛ لَِيْضَحَك أَْصِدقاُؤُه.

َيْسُتُر ُعيوَب َزميلِِه، َوال َيْذُكُرها أَماَم أََحٍد.

ُع َنتيَجَة: َأَتَوقَّ

✦ . فِّ َيِة َوَعَدِم ااِلْحِتراِم َبْيَن طَلََبِة الصَّ ْخِر انِْتشاِر السُّ

أَِصُف:

َكْيَف َيَتَصرَُّف ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهما في الماِل؟ ✦

ْرُس الّثاِلُث: سوَرُة الُهَمَزِة الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

َأْختاُر النَّتيَجَة: 

الَّذي ُيْنِفُق مالَُه في الَخْيِر

الَّذي ال ُيْنِفُق مالَُه في الَخْيِر، َوَيْنَشِغُل بِِه َخْوًفا ِمَن الَفْقِر

1

2

َيْنُقُصَيزيُد

َيْنُقُصَيزيُد

ُيْنِفُقُه في .................................................... الُمْؤِمُن َيْشُكُر اللَّه َعلى نِْعَمِة الماِل، َو

َأَضُع ُسؤاًل:

ِإْن كاَنِت اإِلجاَبُة:

أََتعاَمُل َمَع ُزَمالئي بِاْحِتراٍم، َوال أَْسَخُر ِمْنُهْم في أَيِّ َمْوِقٍف ِمَن الَمواِقِف.  ✦

ؤاُل؟ َفما السُّ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أَنا َغِنيٌّ َوَمعي ماٌل َكثيٌر.  ✦

أَُفكُِّر في طَريَقٍة ِإْبداِعيٍَّة أَنَْفُع اآلَخريَن بِهذا الماِل؟ ✦

 

َأَتباَدُل اَلْدواَر:

أَِصُف ُشعوَر الُفَقراِء َوالُمْحتاجيَن ِعْنَدما َيْحُصلوَن َعلى الماِل. ✦

ُر؛ أِلُْبِدَع أَُفكِّ
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ْرُس الّثاِلُث: سوَرُة الُهَمَزِة الدَّ

أَْقَرأُ، َوأَْقَتدي ِبِهْم

َعْن َعْبِد اللِّه ْبِن َعْمٍرو، َسِمْعُت َرسوَل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل:

َيِدِه، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما  »الُْمْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َو

نََهى اللُّه َعْنُه«. )ُمْسنَُد اإِلماِم َأْحَمَد(

أَْحَتِرُم ُزَمالئي، َوال أَْسَخُر ِمْنُهْم.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
أَْفَتِخُر بُِكلِّ َمْن َيْعَمُل لِِخْدَمِة باِلدي َمْهما كاَن 

َعَملُُه.

ُأِحبُّ َوَطني

]سوَرُة الَحْشِر: 10[

 

ُأحاِفُظ َعلى لِساني 

َوَأْحَتِرُم ُزَمالئي َوَأْشُكُر 

الّلَه َعلى نِْعَمِة الماِل.

َأَتَعلَُّم ِمْن سوَرِة الُهَمَزِة

ال أَعيُبُهْم بِالَقْوِل أَِو اإِلشاَرِة أَِو الِفْعِل

أَْشُكُر الّلَ َعلى ِنْعَمِة الماِلأَْن أَْحَتِرَم الّناَس

َوأُنِْفُقُه في الَخْيِر

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

َة  تي َتُدلُّ َعلى ما ُيْكِسُب َمَحبَّ حيَحَة الَّ أَْنُقُل في اإِلطاراِت الِعباراِت الصَّ
َمالِء: الزُّ

الِم(. )أوِسُع لَُهْم في الَمجالِِس ، أَْسَخُر ِمْنُهْم ، أُناديِهْم بِأََحبِّ الَْسماِء ، أَعيُبُهْم ، أَْبَدأُُهْم بِالسَّ

النَّشاُط الّثاني: 

تي َتُدلُّ َعلى الَمعاني اآلِتَيِة:  َة الَّ أَْسَتْخِرُج ِمَن الّسوَرِة الَكِلماِت الُقْرآِنيَّ

َيْسَتْهِزؤوَن بِِهْم بِالَقْوِل َوالِفْعِل. الَّذيَن َيْذُكروَن ُعيوَب الّناِس َو

الَّذي َجَمَع الماَل َوأَْحصاُه.

ُمْغلََقٌة.

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

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

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

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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أُْثري ِخْبراتي

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص َفعاَقَبُه الّلُ َتعالى. أَْبَحُث َعِن اْسِم َشْخٍص َسِخَر ِمَن الرَّ

أَُقيُِّم ذاتي

لوُك داِئًما السُّ أَبًَداأَْحياًنا م
أَْحَتِرُم ُزَمالئي. 1

أُنِْفُق مالي في الَخْيِر. 2

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

تاِلَوتي سوَرَة الُهَمَزِة.

ِحْفظي سوَرَة الُهَمَزِة.

َتْفسيري الُمْفَرداِت الواِرَدَة في الّسوَرِة.

َشْرحي الَمْعنى اإلِْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة.

ْرُس الّثاِلُث: سوَرُة الُهَمَزِة الدَّ
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 َعِن اْبِن َمْسعوٍد – َرِضَي اللُّه َعْنُه – قاَل: قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:

 ) )َرواُه التِّْرِمِذيُّ »لَْيَس الُْمْؤِمُن بِالطَّّعاِن، َواَل اللَّّعاِن، َواَل الَْفاِحِش  َواَل الَْبِذيِء«. 

َمعاني الُمْفَرداِت:  
الطَّّعاُن: الَّذي َيَتِهُم الّناَس بَِما لَْيَس ِفيهم َوَيعيُب أْخاَلُقهم.  ❍

اللَّّعاُن: الَّذي ُيْكِثُر اللَّْعَن.  ❍

الفاِحُش: الَقبيُح في الَقْوِل َوالَعَمِل.  ❍

الَبذيُء: الَّذي َيقوُل َكالًما َسيًِّئا.  ❍

َحديٌث َشريٌف

َأْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ
ريَف. � َع الَحديَث الشَّ ُأَسمِّ

ريُف. � نُها الَحديُث الشَّ تي َيَتَضمَّ َة الَّ َأْسَتنْتَِج الِهداياِت النََّبِويَّ

َأْلَتِزَم ِصفاِت الُمْؤِمِن في َقْولي َوَعَملي. �

ِل؟  ✦ ما َرأُْيَك في َتَصرُِّف الَولَِد في الَمْوِقِف الَوَّ

أَيُُّهْم ُتِحبُّ أَْن َتكوَن ِمْثلَُه؟ َولِماذا؟ ✦

َوما َرأُْيَك في َتَصرُِّف الَولَِد في الَمْوِقِف الّثاني؟ ✦

أَنُْتْم ؟!

ال أُريُد أَْن

أَلَْعَب َمَعُكْم 

أَْهاًل بُِكْم

يا أَِعّزائي َهّيا نَلَْعْب

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ِصفاُت الُمْؤِمِن

ْرُس الرّاِبُع الدَّ

4

ُأْبدي َرْأيي:

أَْسَتِمُع، ُثمَّ أَْحَفُظ
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، ُثمَّ ُأجيُب: أَْقَرُأ الَمْعَنى اإِلْجماِليَّ
اإِلْسالُم ديُن الَْخالِق، جاَء لَِتزِْكَيِة النُّفوِس، َوَتْنِقَيِة الَمشاِعِر، َونَْشِر الَمَحبَِّة َوالُلَْفِة َبْيَن الُمْسلِميَن، 

َيِدِه؛ لِذا َفُهَو َبعيٌد َعْن َقْوِل الّسوِء في الِجدِّ َوالَهْزِل َوالرِّضا  َفالُمْسلُِم َمْن َسلَِم الُمْسلِموَن ِمْن لِسانِِه َو

َوالَغَضِب؛ َفال َيلَْعُن َوال َيْفُحُش، َوال َيقوُل َقْواًل َبذيًئا، َبْل َيقوُل َخْيًرا وََكالًما طَيًِّبا أَْو َيْصُمُت.

لِماذا َيْحِرُص ديُننا َعلى أَْن نََتَحلّى بِالَْخالِق الَحَسَنِة؟ ✦

أاُلِحُظ، ُثمَّ أُجيُب

)الطَّّعاُن – اللَّّعاُن – الفاِحُش – الَبذيُء(

فاِت الّسابَِقِة: ✦ َبِه في الصِّ ما أَْوُجُه الشَّ

1 ِصفاٌت َسيَِّئٌة.

فاِت ................................................................................................................................................ 2 لَْيَسْت ِمَن الصِّ

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

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

أَذُْكُر أَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمْن ِصفاِت الُمْؤِمِن الَّتي ُيِحبُّها اللُّه َتعالى. ✦

ُأْبدي َرْأيي في الَمواِقِف اآلِتَيِة:

1 ُتْمِسُك نَْفَسها ِعْنَد الَغَضِب، َفال َتَتَكلَُّم بِسوٍء. 

2 َيْسَخُر ِمْن َزميلِِه؛ ِلَنَُّه ُيْخِطُئ في نُطِْق َبْعِض الُحروِف.

3 َتَعطََّل ِجهاُزُه، َوُهَو َيلَْعُب َفلََعَنُه.

ِث َمَع اآلَخريَن. 4 َتْختاُر أَْجَمَل الَكلِماِت ِعْنَد التََّحدُّ

5 أَساَء ِإلَْيِه َصديُقُه بِالَقْوِل؛ َفلَْم َيُردَّ َعلَْيِه.

 يا ُبَنيَّ اْحِرْص َعلى أَاّل َتكوَن

فاُت فيَك. َهِذِه الصِّ

 َعلَْيَك أَْن َتَتَحلّى بَِمكاِرِم

الَْخالِق َوأَْحَسِنها.

أَنا ُمْؤِمَنٌة، أُِحبُّ الّناَس، 

َوال أُْؤذيِهْم بِالَقْوِل َوال بِالِفْعِل.

ْرُس الرّاِبُع: ِصفاُت الُمْؤِمِن الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

اآلِتَيَة  فاِت  الصِّ ُف  ُنَصنِّ
َوْفَق الَجْدَوَلْيِن اآلِتَيْيِن:

ْدَق – الَكِذَب –   )الصِّ

 الَكالَم الطَّيَِّب – 

بَّ – اللَّْعَن – ااِلْعِتذاَر  السَّ

– الَقْوَل الفاِحَش – الَقْوَل الَبذيَء – 

َيَة(. ْخِر ْكَر – التَّْهِنَئَة – السُّ التَِّحيََّة – الشُّ

ِصفاُت َغْيِر الُمْؤِمِنِصفاُت الُمْؤِمِن

 َوَقْد أَثْنى َعلَْيِه اللُّه

 ُسْبحانَُه بَِقْولِِه:

 

]سوَرُة الَقَلِم: 4[

َماِء،  »ِإنَّ الَعْبَد ِإَذا لََعَن َشْيًئا، َصِعَدِت اللَّْعَنُة ِإلَى السَّ

َماِء ُدونََها، ثُمَّ َتْهِبُط ِإلَى اْلَْرِض،  َفُتْغلَُق أَْبَواُب السَّ

َفُتْغلَُق أَْبَواُبَها ُدونََها، ثُمَّ َتأُْخُذ َيِميًنا َوِشَمااًل، َفِإَذا لَْم 

َتِجْد َمَساًغا َرَجَعْت ِإلَى الَِّذي لُِعَن؛ َفِإْن َكاَن لَِذلَِك 

ِإالَّ َرَجَعْت ِإلَى َقائِلَِها«.  أَْهاًل، َو

قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:

)َرواُه َأبو داُوَد(

قاَل َعْبُد اللِّه ْبُن َعْمِرو ْبِن 

العاِص َرِضَي اللُّه َعْنُهما:»لَْم 

َيُكْن َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َفاِحًشا َواَل 

ًشا«. رواه البخاري ومسلم ُمَتَفحِّ

أَْقَرأُ، َوأَْقَتدي
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ُع: أََتَوقَّ

ّواِر الَكبيِر،  َذَهَب راِشٌد َمَع عائِلَِتِه ِإلى الَقْرَيِة العالَِميَِّة، َوِعْنَد َقْرَيِة الَلْعاِب َتزاَحَم الّناُس َعلى لُْعَبِة الدَّ

في  َيِقُف  راِشٌد  وَكاَن  اللُّْعَبِة،  لِرُكوِب  َل  الَوَّ َيكوُن  َمْن  َعلى  َيَتداَفعوَن  في طابوٍر طَويٍل  الّناُس  َوَوَقَف 

يَِّة َوالنِّظاِم؛ ِمّما َسبََّب الَذى لِراِشٍد، الَْتَفَت  ٍة دوَن اْحِتراِم الَْولَِو ِإذا بِالَفتى الَّذي َخلَْفُه َيْدَفُعُه بُِقوَّ الطّابوِر، َو

راِشٌد ِإلى الَفتى َوقاَل: اللُّْعَبُة ُمْمِتَعٌة لِلَْجميِع َتْسَتِحقُّ ااِلنِْتظاَر لِلُْوصوِل ِإلَْيها. َوَجميٌل أَْن ُتشارَِكني في َهذا 

عوِر. الشُّ

ماذا َتَتَوقَُّع لَْو قاَل راِشٌد َكالًما َبذيًئا أَْو فاِحًشا؟! ✦

ما الِخياراُت الُمتاَحُة لِلتَّعاُمِل َمَع َهذا الَمْوِقِف؟ ✦

ْرُب 4 الضَّ 3 الُمساَمَحةُ  ْتمُ  2 الشَّ 1 الَغَضُب   

ماذا َتَتَوقَُّع َردَّ الَفتى ِمْن َتَصرُِّف راِشٍد؟ ✦

راَخ 4 الصُّ 3 ااِلْسِتْمراَر بِالُمضاَيَقةِ  2 ااِلْعِتذاَر  ْتمَ  1 الشَّ  

َتَحرَّْك

ْرُس الرّاِبُع: ِصفاُت الُمْؤِمِن الدَّ

https://seraj-uae.com/file/6850/


132

ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

ِصفاُت الُمْؤِمِن

ل َيقوُل َكالًما َبذيًئا أَْو فاِحًشال َيعيُب أَْخالَق أََحٍد

َيقوُل َكالًما َحَسًنا ِلْلَجميِعل َيْلَعُن أَْو َيْشِتُم أَْو َيُسبُّ

أَنا َمْسؤوٌل َعْن ِحْفِظ لِساني؛ َفال أَقوُل ِإاّل َقْواًل 

َحَسًنا.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
أَنا ُمواِطٌن صالٌِح، ِشعاري التَّعاُمُل بُِخلٍُق َحَسٍن 

َمَع ُكلِّ الّناِس. 

ُأِحبُّ َوَطني

ْلَزَلُة: 8-7[ ]سوَرُة الزَّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي
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أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

فاِحٌش

ُمَتعاِوٌن

فاِسٌد

َلّعاٌن

َعّياٌب

ُمْؤِمٌن

َطّعاٌن

َرحيٌم

ُمْصِلٌح

ُمَتساِمٌح

صاِدٌق

صاِلٌح

َبذيٌء

َكّذاٌب

َمْحبوٌب

ُن ِصفاِت الُمْؤِمِن في الَجْدَوِل اآلتي: أُلَوِّ

النَّشاُط الّثاني: 

ريَف: ُأْكِمُل الَحديَث الشَّ

َوال  ✦  .................................. َوال   ،................................. َوال   ،................................. الُمْؤِمُن  »لَْيَس  اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َرسوُل  قاَل 

الَبذيُء«.

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب

ْرُس الرّاِبُع: ِصفاُت الُمْؤِمِن الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

النَّشاُط الّثاِلُث: 

أَِصُل الِعباَرَة ِبما ُيناِسُبها:

َيعيُب َعلى اآلَخريَن.

َيلَْعُن ِعْنَدما َيْخَسُر في اللَِّعِب.

َيْدعو لَِغْيِرِه بِالَخْيِر.

َيْعَتِذُر ِإذا أَْخطَأَ في َحقِّ َغْيِرِه.

ُيْؤذي الّناَس بِلِسانِِه.

الِم. ُيباِدُر الّناَس بِالسَّ

1

2

3

4

5

6

أُْثري ِخْبراتي

ُب«. ُب الُمَطيَّ يِّ سوُل )ملسو هيلع هللا ىلص( َعْنُه: »الطَّ ذي قاَل الرَّ حاِبيِّ الَّ أَْبَحُث َعِن الصَّ

أَُقيُِّم ذاتي

لوُك داِئًما السُّ أَبًَداأَْحياًنا م
ال أَعيُب أَْخالَق أََحٍد ِمَن الّناِس. 1

ال أَلَْعُن الّناَس أَِو الَْشياَء. 2

ال أَقوُل َكالًما َبذيًئا. 3

َد: لوَك الُمَحدَّ َر َعِن اْلِتزامي السُّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 1 ُأَلوِّ

ُيْرضي الّلَ

 ل
ُيْرضي الّلَ
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َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ 2 ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

ريَف. ُع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ريُف. ُنها الَحديُث الشَّ يََّة الَّتي َيَتَضمَّ أَْسَتْنِتُج الِهداياِت النََّبِو

أَلَْتِزُم ِصفاِت الُمْؤِمِن في َقْولي َوَعَملي.

ْرُس الرّاِبُع: ِصفاُت الُمْؤِمِن الدَّ
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ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ْيِل تاِلَوًة َسليَمًة. � َأْتُلَو سوَرَة اللَّ

ْيِل. � َع سوَرَة اللَّ ُأَسمِّ

َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت الَكريَمِة. � ُأَفسِّ

ُأَبيَِّن الَمْعنى اإِلْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. �

ُأقاِرَن َبْيَن طاَعِة الّلِه َوَمْعِصَيتِِه. �

يَِّئِة.  � ُأَبيَِّن َنتاِئَج األَْعماِل الّصالَِحِة َوالسَّ

ُع: أََتَوقَّ

ماذا َيْحُدُث َلْو: 

َبِقَي اإِلنْساُن باِل نَْوٍم َيْوَمْيِن ُمَتتالَِيْيِن؟ ✦

كاَن الَبَشُر َعلى الَْرِض ِرجااًل َفَقْط؟ ✦

كانَِت الَّياُم ُكلُّها لَْياًل، أَْو كانَْت ُكلُّها نَهاًرا؟ ✦

سوَرُة اللَّْيِل

أَْشَرُح الُمْفَرداِت اآلِتَيَة:
َيْغَشى: ُيَغطّي اللَّْيُل َضْوَء النَّهاِر.  ❍

َتَجلَّى: ظََهَر َضْوُؤُه. ❍

َسْعَيُكْم: َعَملَُكْم. ❍

لََشتَّى: لَُمْخَتلٌِف. ❍

الُحْسنى: الَجنَُّة. ❍

]سوَرُة الليل[

ْرُس الخاِمُس الدَّ

5

أَْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

أَْتلو َوأَْحَفُظ
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أَْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت )1 - 11( ُثمَّ ُأقاِرُن، َوُأْكِمُل الَجْدَوَل ِبما ُيناِسُب: 

، َو َوبُِقْدَرتِِه َتعالى َعلى َخلِْق  َعلى أَنَّ أَْعماَل  ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِـ 

، َفِإذا َبَذَل اإِلنْساُن مالَُه َوَوْقَتُه َوُجْهَدُه في َعَمِل الَخْيِر،  ِقيُّ ، َوِمْنُهُم الشَّ اإِلنْساِن ُمْخَتلَِفٌة؛ َفِمْنُهُم التَِّقيُّ

ُيْدِخلُُه الَجنََّة، أَّما ِإذا َبِخَل بِمالِِه  َواْسَتقاَم َعلى أَْمِر اللِّه َوآَمَن بِِه، َفَسُيَوفُِّقُه اللُّه لَِعَمِل الّصالِحاِت َو

َوَوْقِتِه َوُجْهِدِه في َعَمِل الَخْيِر، َوَعصى اللَّه َولَْم ُيْؤِمْن بِِه، َفَسْوَف َيْدُخُل الّناَر، َولَْن َيْنَفَعُه مالُُه الَّذي 

َبِخَل بِِإنْفاِقِه في ُوجوِه الَخْيِر.

ِقيُّالتَِّقيَُّوْجُه الُمقاَرنَِة الشَّ

أَْعمالُُه
ُيْعطي اآلَخريَن ِمْن مالِِه َوَوْقِتِه، َوُجْهِدِه.

َيْعَمُل ............................ ُيْؤِمُن ............................ َو
َيْبَخُل بِمالِِه َوَوْقِتِه َوُجْهِدِه.

..............................................................................................................................................................................................النَّتيَجُة

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

تيَجُة: َنْقَرُأ الحاَلَتْيِن اآلِتَيَتْيِن، ُثمَّ ُنقاِرُن َبْيَنُهما ِمْن َحْيُث الَعَمُل َوالنَّ

تاِجٌر َرَزَقُه اللُّه مااًل َكثيًرا، َفكاَن َيْخشى اللَّه 

َوَيتَّقيِه بِالَعَمِل الّصالِِح، َوُيْخِرُج َزكاَة أَْموالِِه 

َوَيِصُل  الُفَقراِء،  َعلى  ُق  َيَتَصدَّ َو عاٍم،  ُكلَّ 

أَْرحاَمُه ِإْرضاًء للِّه َتعالى، َفبارََك اللُّه في تِجاَرتِِه، 

َواْزداَد في َعَمِل الَخْيِر.

لِلَْخْضراواِت  َكبيَرًة  َمْزَرَعًة  َيْملُِك  تاِجٌر 

َوالَفواِكِه، وَكاَن َيبيُع ِمْنها ُكلَّ َيْوٍم َوَيْجني مااًل 

كثيًرا، َولَِكنَُّه ال َيْخشى اللَّه َوال َيتَّقيِه، َفكاَن 

ُق َعلى الُفَقراِء  َبخياًل ال ُيزَّكي مالَُه، َوال َيَتَصدَّ

َوالُمْحتاجيَن، َوال َيِصُل أَْرحاَمُه، وَكاَن َيْنَشِغُل 

الِة َوالِعباَدِة، َوأَْهَمَل أُْسَرَتُه؛  بِالَمْزَرَعِة َعِن الصَّ

َء الُخلُِق. َفأَْصَبَح قاِسَي الَقلِْب، َسيِّ

ْرُس الخاِمُس: سوَرُة اللَّْيِل الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

صاِحُب الَمْزَرَعِةالّتاِجُرَوْجُه الُمقاَرنَِة

الَعَمُل 

َيتَّقيِه. َيْخشى اللَّه َو

ُيزَّكي أَْموالَُه.

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

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

َبخيٌل ال ُيزَّكي أَْموالَُه.

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

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

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

النَّتيَجُة 
بارََك اللُّه في تِجاَرتِِه.

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

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

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

َنْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت )12-21( َوُنجيُب:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ْيِل( )سوَرُة اللَّ

َر اللُّه مَِن  نْيا َواآلِخرَةَ، وَقَْد َحذَّ إِرْشادَُهْم لِلَْخيِْر، وَُهَو ُسبْحانَُه يَْملُِك الدُّ إِنَّ اللَّه تَعالى يَتَوَلّى ِهدايََة النّاِس َو

َر كُلَّ مَْن طَهََّر نَْفَسُه مَِن الذُّنوِب، َوأَنَْفَق مِْن  َّتي َسيَْدُخلُها كُلُّ مَْن كَذََّب َوأَْعرََض َعْن طاَعةِ اللّهِ، َوبَشَّ النّاِر، ال

َم الَخيَْر ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللّهِ، وََسوَْف يُكافِئُُه اللُّه - تَعالى - َويُرْضيِه  َُّه قَدَّ َّجاةِ مِنْها؛ ِلَن مالِهِ في وُجوهِ الَخيِْر بِالن

َّةِ. بِالَجن

1 نَْكُتُب أَْسماَء ثَالثٍَة ِمَن الرُُّسِل الَّذيَن أَْرَسلَُهُم اللُّه - َتعالى - لِِهداَيِة الّناِس.

✦ ....................................................................................................................

✦ ....................................................................................................................

✦ ....................................................................................................................

2 نَْكُتُب أَْكَبَر َقْدٍر ِمَن الَْعماِل الَّتي ُيْمِكُن أَْن نَقوَم بِها ِإْرضاًء للِّه  - َتعالى - .

✦ ........................................................................................................................................................................................................................................

✦ ........................................................................................................................................................................................................................................
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ْرُس الخاِمُس: سوَرُة اللَّْيِل الدَّ

ما الَْعماُل الَّتي َسأَْحرُِص َعلَْيها لَِيْرضى اللُّه تعالى 

َعّني؟

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
َسأَْحرُِص َعلـى الُمشاَرَكِة في َحَمـالِت الَعطاِء 

لِلُْمْحتاجيَن َوالُفَقراِء الَّتي ُتقيُمها بِالدي.

ُأِحبُّ َوَطني

ْيِل  سوَرُة اللَّ

هاِر  ْيِل َوالنَّ ُيْقِسُم الّلُ َتعالى ِباللَّ
َكِر َواأُلْنثى َعلى أَنَّ َوَخْلِقِه ِللذَّ

ُيْرِسُل لَُهْم ................................أَْعماَل الَبَشِر ُمْخَتلَِفٌة َفِمْنُهْم َمْن

ُيَوفُِّقُهْم لَِعَمِل ................................  َيْبَخُل بِمالِِه َوال

ُيْنِفُقُه في ................

َمْن َكَفَر بِِه 

َوأَْعَرَض َعْن طاَعِتِه 

 لَْن َيْنَفَعُه
.............................

َفَسَتكوُن عاِقَبُتُه 
 .............................

ُيْنِفُق مالَُه في الَخْيِر 

َوَيتَّقي ................

َمْن آَمَن بِِه َوَعِمَل ما 

ُيْرضيِه َوَتَجنََّب َمْعِصَيَتُه

َسُيَوفُِّقُه اللُّه لَِعَمِل 

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

َفَسْوَف ُيْدِخلُُه 
 .............................

الّلُ َيَتَوّلى ِهداَيَة الّناِس 
َوِإْرشاَدُهْم

ْنيا َواآلِخَرِة الّلُ ماِلُك الدُّ

]سوَرُة التَّْوَبِة: 103[

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ُف اأَلْعماَل َوْفَق الَجْدَوِل اآلتي: َنْقَرُأ َوُنَصنِّ

َبِخَل َواْسَتْغَنىأَْعطَى َواتََّقىالَعَمُل

................................................................................................................اْختاَر أَْن َيكوَن ُمَعلًِّما، ُيَعلُِّم أَْبناَء باِلِدِه.

................................................................................................................أَطاَعْت والَِدْيها، َوأَْحَسَنْت ُمعاَملََتُهما.

َمٍة،  َغشَّ في تِجاَرتِِه؛ لَِيْجَمَع الماَل بِطَريَقٍة ُمَحرَّ

ُيْصِبَح َغِنيًّا. َو
................................................................................................................

طَلََب ِإلَْيِه َقريُبُه ُمساَعَدَتُه في َحلِّ ُمْشِكلٍَة 

لََدْيِه، َفَرَفَض َوُهَو َيْقِدُر َعلى ُمساَعَدتِِه.
................................................................................................................

النَّشاُط الّثاني: 

تي َتُدلُّ َعلى الَمعاني اآلِتَيِة: أَْكُتُب اآلَيَة الَّ

اآلَيُة الَكريَمُةالَمْعنى

..............................................................................................................أَْعماُل الّناِس ُمْخَتلَِفٌة.

ْرُه في الَخْيِر. ..............................................................................................................الماُل ال َيْنَفُع صاِحَبُه َيْوَم الِقياَمِة ِإذا لَْم ُيَسخِّ

نْيا َواآلِخَرِة. ..............................................................................................................اللُّه َتعالى مالُِك الدُّ

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

ِقيِّ َوَنتيَجِتها: ِقيِّ َوالشَّ ُأقاِرُن َبْيَن أَْعماِل التَّ

ِقيُّالتَِّقيَُّوْجُه الُمقاَرنَِة الشَّ

ُيْرضي َهوى نَْفِسِه َوَرَغباتِِهُيْرضي اللَّه َتعالىالَعَمُل 

نْيا ............................................................................................................................................................................النَّتيَجُة في الدُّ

............................................................................................................................................................................النَّتيَجُة في اآلِخَرِة

أُْثري ِخْبراتي

ُب ِبالًلـ ـ َرِضَي الّلُ َعْنُه ــ ِلُيْكِرَهُه َعلى َتْغييِر ديِنِه، َوُهَو صاِبٌر َوثاِبٌت  َبْيَنما كاَن أََحُد ُكّفاِر ُقَرْيٍش ُيَعذِّ
ْعذيِب، َفَنَزَل فيِه َقْوُل  حاَبِة ــ ِرْضواُن الّلِ َعَلْيِهْم ــ َفأَْنَقَذُه ِمَن التَّ َعلى ديِن اإِلْسالِم، َمرَّ ِبِه أََحُد الصَّ

ُه اأَلْتقى. ذي َوَصَفُه الّلُ َتعالى ِبأَنَّ حاِبيِّ الَّ الّلِ َتعالى:  أَْبَحُث َعِن اْسِم الصَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ ْقييَم الُمَعبِّ أَْختاُر التَّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

تاِلَوُة سوَرِة اللَّْيِل.

َتْسميُع سوَرِة اللَّْيِل.

َتْفسيُر الُمْفَرداِت الواِرَدِة في سوَرِة اللَّْيِل.

َشْرُح الَمْعنى اإلِْجمالِيِّ لِسوَرِة اللَّْيِل.

ْرُس الخاِمُس: سوَرُة اللَّْيِل الدَّ

https://seraj-uae.com/file/6850/


142

ُأَبيَِّن َمْفهوَم التَّساُمِح. �

ْفِح ِمْن َأْخالِق  � َح َأنَّ التَّساُمَح َوالُمباَدَرَة بِالصَّ ُأَوضِّ

الُمْؤِمنيَن.

َأْسَتنْتَِج َجزاَء الَعْفِو َوالتَّساُمِح. �

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص. � َل َعلى قيَمِة التَّساُمِح في َحياِة الرَّ ُأَدلِّ

ْرِس أَْن: أََتَعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

ُع: ُألِحُظ، َوأََتَوقَّ

بَِم َيْشُعُر َهُؤالِء؟ َولِماذا بَِرأِْيَك؟  ✦

بَِم َيْشُعُر َهُؤالِء؟ َولِماذا بَِرأِْيَك؟  ✦

2

1

ماذا َيْسَتطيُع أَْن َيْفَعَل أَْصحاُب الَمْوِقِف َرَقِم )1( ِلَيكونوا ِمْثَل أَْصحاِب الَمْوِقِف َرَقِم )2(؟

ُأباِدُر؛ ِلََتَعلََّم

التَّساُمُح

ْرُس الّساِدُس  الدَّ

6
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أَْسَتْخِدُم َمهاراتي؛ ِلََتَعلََّم

أَْقَرأُ، َوأَُحلُِّل

مَوْقِفُهُ  مَعَ أَهْلِ الطّائِفِ:

ِه أَبي طالٍِب ِمّما نالَُه ِمْن أَذى َقْوِمِه في َمكََّة،  َخَرَج الرَّسوُل  ِإلى الطّائِِف طَلًَبا لِلِْحماَيِة َبْعَد َوفاِة َعمِّ

بَِرْمِي الِحجاَرِة َعلَْيِه؛ َفأَصاَبُه  َفهاَء، َوقاموا  بَِقبيِح الَقْوِل َوالَذى، َوَسلَّطوا َعلَْيِه السُّ َفقاَبلَُه أَْهُل الطّائِِف 

ديِد ما َجَعلَُه َيْسُقُط َعلى َوْجِهِه الَكريِم، َولَْم ُيِفْق ِإاّل َوِجْبريُل   ِمَن الَهمِّ َوالَحَزِن، َوِمَن التََّعِب الشَّ

وا َعلَْيَك، َوَقْد َبَعَث ِإلَْيَك َملََك  الُم– َيقوُل لَُه: »إنَّ اللَّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك لََك َوَما َردُّ –َعلَْيِه السَّ

ُد، ِإنَّ اللَّه َقْد َسِمَع َقْوَل  الِْجَباِل؛ لَِتأُْمَرُه بَِما ِشْئَت ِفيِهْم« َفَناَداُه َملَُك الِجَباِل َفَسلََّم َعلَْيِه ثُمَّ َقاَل: »َيا ُمَحمَّ

َقْوِمَك لََك، َوأَنا َملَُك الِْجَباِل، َوَقْد َبَعَثِني َربَُّك ِإلَْيَك لَِتأُْمَرنِي بِأَْمرَِك، َفَما ِشْئَت؟ ِإْن ِشْئَت أَْن أُطِْبَق َعلَْيِهُم 

اْلَْخَشَبْيِن«، َفَقاَل لَُه َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل أَْرُجو أَْن ُيْخِرَج اللُّه ِمْن أَْصاَلبِِهْم َمْن َيْعُبُد اللَّه َوْحَدُه اَل ُيْشرُِك 

بِِه َشْيًئا«.  )َصحيُح ُمْسِلٍم(

الَْخَشَبْيِن: ُهما َجَبال َمكََّة. ✦

ْحَمُة الَّتي في َقلِْبِه، َوُخلُُق التَّساُمِح الَّذي َتَرّبى َعلَْيِه، َدَفَعُه ِإلى ااِلْعِتذاِر ِمْن َملَِك الِجباِل. َفالرَّ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ِإساَءَة أَْهِل الطّائِِف؟َكْيَف قاَبَل أَْهُل الطّائِِف َحبيَبنا ُمَحمَّ َكْيَف قاَبَل َسيُِّدنا ُمَحمَّ

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

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

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

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

فاُت الَّتي َيُدلُّ َعلَْيها َمْوِقُف الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص: الصِّ
...............................................................................................................................................................................................................................................

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

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ُتجاَه َمْن أَساَء ِإلَْيِه: أََتَعلَُّم ِمْن َمْوِقِف َحبيِبنا ُمَحمَّ
...............................................................................................................................................................................................................................................

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

النَّتيَجُة: ُخلُُق .................................................... ِمْن ِصفاِت الُمْسلِِم.
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ْرُس الّساِدُس: التَّساُمُح الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

أَكْتُبُ حِوارا:

فِّ الّثالِِث، َوفي َيْوٍم ِمَن الَّياِم أَساَء أََحُدُهما ِإلى صاِحِبِه ظَنًّا ِمْنُه أَنَُّه  ناِصٌر َوَحَمٌد َزميالِن في الصَّ

أََخَذ َقلََمُه دوَن اْسِتْئذاٍن، ثُمَّ اْكَتَشَف ِعْنَدما َرَجَع بِأَنَّ الَقلََم في الِمْقلََمِة، َفاْعَتَذَر لَِزميلِِه َفَقِبَل اْعِتذاَرُه. 

أَْكُتُب ِحواًرا َبْيَن ناِصٍر َوَحَمٍد ُيَعبُِّر َعِن الَمْوِقِف الّسابِِق. ✦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

َنْسَتْنِبُط ِمَن الّنَصْيِن اآلَتْييِن َجزاَء الُمَتساِمِح: 

َجزاُء الُمَتساِمِحالنُّصوُص م

 )سوَرُة الّشورى: 40(.1 ............................................................قاَل اللُّه َتعالى: 

2) ............................................................قاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرَحُموا ُتْرَحُموا، َواْغِفُروا ُيْغَفْر لَُكْم«. )َرواُه الُبخاِريُّ

ً

أَنا
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ُر:  ُل، َوُأَعبِّ َأَتَأمَّ

الِم َبْيَن الُمْسلِميَن َوَبْيَن َغْيِرِهْم  دعا َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص لِلتَّساُمِح َوالسَّ

ِمَن الَُمِم، َوَعدَّ َذلَِك ِمْن َمكاِرِم الَْخالِق، َفكاَن في َتعاُملِِه ُمَتساِمًحا 

َس بَِذلَِك الَعالَقَة الطَّيَِّبَة. َمَع الَجميِع، َوأَسَّ

اإِلْسالِم  َعلى  ُبِنَيْت  اإِلماراِت  في  التَّساُمِح  أُُسَس  َفِإنَّ  َولَِذلَِك 

ليَمِة، َوالِقَيِم اإِلماراتِيَِّة الَصيلَِة، َوالَْخالِق َوالَقوانيِن،  َوالِفطَْرِة السَّ

.  - َتعالى   - اللّه  َرِحَمُه  َيُخ زايُد  الشَّ َزها  َوَعزَّ

يًّا َتُدلُّ َعلى أَنَّ ديَننا ديُن التَّساُمِح. ✦ أَُعبُِّر بِِعباراٍت َجميلٍَة َشَفِو

الِم. ✦ أَُعبُِّر بِالرَّْسِم َعْن أَنَّ َدْولََتنا الَحبيَبَة –َدْولََة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة– َدْولَُة التَّساُمِح َوالسَّ

ْرُس الّساِدُس: التَّساُمُح الدَّ
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

التَّساُمُح

ِصُف ِبِه الُمْؤِمنوَن ُخُلٌق َيتَّ

نوِبَمَحبَُّة اللِّه َتعالى َمْغِفَرُة الذُّ

سوِل  ساُمُح ِصَفٌة ِللرَّ التَّ

عاَدِة عوُر بِالسَّ الَْجُر مَن اللِّه َتعالىالشُّ

َجزاُؤُه:

 الَحْمُد للِّه، الَّذي

َجَعلَنا ُمْؤِمنيَن
 الَحْمُد للِّه، الَّذي

ًدا  أَْرَسَل لَنا َحبيَبنا ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َرسواًل

أَْقَرأُ، َوأَْقَتدي

 َعْن َعْبِد اللِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن العاِص - َرِضَي اللُّه َعْنُهما - 

يَِّئِة، َولَِكْن يَِّئَة بِالسَّ  واِصًفا النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »..... َواَل َيْدَفُع السَّ

) َيْعُفو َوَيْصَفُح«. )َصحيُح الُبخاِريِّ

َكْيَف أََتَصرَُّف ِإذا أَساَء ِإلَيَّ أََحُدُهْم؟ ✦

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ
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ْرُس الّساِدُس: التَّساُمُح الدَّ

أُساِمُح اآلَخريَن ُمْقَتِدًيا بِالرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
أُْحِسُن التَّعاُمَل َمَع ِفئاِت الُمْجَتَمِع.

ُأِحبُّ َوَطني

]سوَرُة آِل ِعْمراَن: 159[

ْتُلَو الُقْرآَن الَكريَم  ُب؛ ِلَ َأَتَدرَّ

أََضُع َبْصَمتي
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ُبني الِعباَدُة ُتَهذِّ

أُجيُب ِبُمْفَردي

ُل:  النَّشاُط اَلوَّ

ُبُه. ساُمِح، َوَكْيَف أََتَجنَّ أَْسَتْنِتُج َسَبًبا ِمْن أَْسباِب َعَدِم الُقْدَرِة َعلى التَّ
ِديُد الَِّذي َيْملُِك نَْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب«. )ُمتََّفٌق َعَلْيِه(. َرَعِة، ِإنََّما الشَّ ِديُد بِالصُّ قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْيَس الشَّ

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

َكْيِفيَُّة َتَجنُِّبِه: ..................................................................................................................................................................................................... ✦

النَّشاُط الّثاني: 

الُم: ساُمَح في َحياِة اأَلْنِبياِء َعَلْيِهُم السَّ أَْسَتْنِبُط التَّ

َعِن اْبِن َمْسعوٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ قاَل: َكأَنِّي أَنْظُُر ِإلَى َرُسوِل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْحِكي نَِبيًّا ِمَن اْلَنِْبَياِء –

َيُقوُل: »اللَُّهمَّ اْغِفْر  َم َعْن َوْجِهِه َو َصلََواُت اللِّه َوَساَلُمُه َعلَْيِهْم– َضَرَبُه َقْوُمُه َفأَْدَمْوُه، َوُهَو َيْمَسُح الدَّ

لَِقْوِمي َفِإنَُّهْم اَل َيْعلَُموَن«.  )ُمتََّفٌق َعَلْيِه(

الُم ـ َضْرَب َقْوِمِه لَُه؟ ✦ َكْيَف َعلََّل النَِّبيُّ ـ َعلَْيِه السَّ

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

ماذا َتْسَتْنِبُط ِمَن الَمْوِقِف الّسابِِق؟ ✦

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

أَْنِشَطُة
الّطاِلِب
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النَّشاُط الّثاِلُث: 

ساُمِح:  أَْكُتُب ُجْمَلًة ُمفيَدًة َعِن التَّ
............................................................................................................................................................................................................................................... 

أُْثري ِخْبراتي

ساُمِح، َوفي أَيِّ َدْوَلٍة؟ ِل َوزيَرٍة ِللتَّ أَْبَحُث َعِن اْسِم أَوَّ

أَُقيُِّم ذاتي

َم: َعلُّ َر َعْن ِإْتقاني التَّ َع الُمَعبِّ ُن الُمَربَّ ُأَلوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌز التََّعلُُّم

أَُبيُِّن ُحبَّ التَّساُمِح.

ْفِح ُخلُُق الُمْؤِمنيَن. ُح أَنَّ التَّساُمَح َوالُمباَدَرَة بِالصَّ أَُوضِّ

أَْسَتْنِتُج َجزاَء الَعْفِو َوالُمساَمَحِة.

أَُدلُِّل َعلى قيَمِة التَّساُمِح في َحياِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمَع الُمسيئيَن.

ْرُس الّساِدُس: التَّساُمُح الدَّ
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قصة إثرائية

أَْصحاُب الُبْستاِن

في َقْرَيٍة َبعيَدٍة عاَش َرُجٌل صالٌِح، وَكاَن لََدْيِه ُبْستاٌن َجميٌل َمليٌء بَِشّتى أَنْواِع الُخَضِر َوالَفواِكِه.

وَكاَن َهذا الرَُّجُل الّصالُِح ال ُيْدِخُل َبْيَتُه ثََمَرًة ِمْنها َحّتى ُيْعِطَي الُفَقراَء َوالَمساكيَن ِمْنها، لَِذلَِك بارََك اللُّه 

لَُه في ِرْزِقِه َوِعيالِِه.
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أَْصحاُب الُبْستاِن

لَُهُم  َفَوْسَوَس  أَْبناُؤُه،  َوَورِثَُه  الَُب  ماَت  َسَنواٍت  ِة  ِعدَّ َوَبْعَد 

الماُل  َفَيْبقى  الزَّكاِة،  ِمَن  َتُهْم  ِحصَّ الُفَقراَء  ُيْعطوا  أاَّل  ْيطاُن  الشَّ

ثَْرَوُتُهْم. َوَتزيَد  لَُهْم،  ُكلُُّه 

ا، َدعونا  َنَة َوفيٌر ِجدًّ ِإنَّ الَمْحصوَل َهِذِه السَّ

نََتعاَهْد فيما َبْيَننا أاَّل نُْعِطَي أََحًدا ِمَن الُفَقراِء 

أَْغِنياَء  نُْصِبَح  َحّتى  َشْيًئا،  َهذا  عاِمنا  في 

أَْموالُنا. َوَتْكُثَر 

ما  َعلى  نَسيَر  أَْن  أَرى  أَنا 

ساَر َعلَْيِه أَبونا، َحّتى ُيبارَِك 

ِرْزِقنا. لَنا في  اللُّه 

لَِكنَّ اإلِْخَوَة لَْم َيْسَتِمعوا لَِرأِْي أَخيِهْم، َواتََّفقوا َجميًعا َعلى َتْنفيِذ ما َتعاَهدوا َعلَْيِه، َوَغَفلوا َعْن أَنَّ اللَّه َيْسَمُعُهْم َوَيرى ما ُيَدبِّروَن، 

َونَسوا أَنَّ اللَّه ُهَو الَّذي َرَزَقُهْم َهذا الماَل، َوقاِدٌر َعلى أَْن َيْحرَِمُهْم ِمْنُه.

َوِعْنَدما عادوا في َصباِح الَيْوِم الّتالي لَِتْنفيِذ ُخطَِّتِهْم، 

َوَجدوا الُبْستاَن ُمْحَترًِقا، َولَْم َيُعْد لََدْيِهْم َشْيٌء، َفَعَرفوا 

َحَرَمُهْم  َوالَمساكيِن  الُفَقراِء  ِحْرماِن  َعلى  َعْزَمُهْم  أَنَّ 

ِمَن الُبْستاِن، َفالَجزاُء ِمْن ِجْنِس الَعَمِل.

َوأََخَذ َبْعُضُهْم َيلوُم اآلَخَر، َونَِدموا َعلى ما َفَعلوا، َوأَْدرَكوا َبْعَد َهِذِه الَخساَرِة أَنَّ 

ُبْخلِِهْم  بَِسَبِب  َوُهْم  الُفَقراِء،  إِلِْخراِجِه َحقَّ  الُبْستاِن؛  َهذا  ِلَبيِهْم في  بارََك  اللَّه 

َوَمْنِعِهْم َحقَّ الُفَقراِء َوالَمساكيِن عاَقَبُهُم اللُّه َتعالى بَِهِذِه الُعقوَبِة.
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رْ َمعي.. َفكِّ
أَضُع دائرًَة َحوَل الُعْنصرِ الذي أعتقُد أّنُه ال ينتمي للَمجموعِة، ثمَّ أُعّلُل:

أَِصُل بنَي األلواِن والكلماِت املناسبِة:ما ُهَو الشيُء؟

ثالثُة ألواٍن ضْوئّيٍة 
) أحمُر، أصفُر، 

أخضُر( تُساعدنا 
على تنظيِم مرورِ 

الّسياراِت في 
الّشوارِع. فما ِهَي؟

أَْخَضُرأَْحَمُرأَْصَفُر

َتمَّ اْلِكتاُب

https://seraj-uae.com/file/6850/

	Islamic G3 p1 Full.pdf
	UAE-Islamic-G3-SB-Cover
	UAE-Islamic-G3-SB




