
 حقوق الطبع محفوظه لوزارة التربية والتعليم

بدولة اإلمارات العربية المتحدة - مناهج الصفوف المتوسطة

Islamic-G5-U1.indd   1 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


التأليف والتطوير

لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم

بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة

والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اإلخراج الفني

المجموعة المتحدة للتعليم
www.almotahidaeducation.com

Islamic-G5-U1.indd   2 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


Islamic-G5-U1.indd   3 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


Islamic-G5-U1.indd   4 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


Islamic-G5-U1.indd   5 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


Islamic-G5-U1.indd   6 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


7

Islamic-G5-U1.indd   7 8/9/17   1:29 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


8



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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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
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) 00971 2 20 52 555 ( 04

الفتـاوى

ا  ـً يعلم، وصالة وسالمـ لم  ما  بالقلم، علَّم اإلنسان  الذي علَّم  للّه األعز األكرم،  حمًدا 

على المبعوث رحمة لجميع األمم سيدنا محمد - صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم... 

أما بعد،،، 

الصف  وطالبات  طالب  وأعزائنا  أحبابنا  إلى  نقدمه  اإلسالمية  التربية  كتاب  فهذا 

الخامس، راجين من اللّه أن ينفع به أبناءنا وبناتنا، إنه هو السميع المجيب.

وقد اعتمد هذا الكتاب في بنائه مدخل الوحدات؛ حيث تضمنت كل وحدة موضوعات 

متنوعة تمثل مجاالت ومحاور المنهج بصورة متكاملة من الوحي اإللهي، والعقيدة، وقيم 

والهوية  والشخصيات،  النبوية  والسيرة  ومقاصدها،  اإلسالم  وأحكام  وآدابه،  اإلسالم 

والقضايا المعاصرة.

تعلم  نواتج  د  وحدَّ شاملة،  محتويات  إلى  المنهج  معايير  ترجمة  على  الكتاب  حرص 

نت الدروس من  المعايير في بداية كل درس تحت عنوان: )أتعلم من هذا الدرس(، وتكوَّ

ألتعلم(،  مهارتي  )أستخدم  عنوان:  تحت  وعرض  ألتعلم(،  )أبادر  عنوان:  تحمل  مقدمة 

وخاتمة بعنوان: )أنظم مفاهيمي(. ثم تأتي أنشطة الطالب التي ركزت على ثالثة أنواع؛ 

للطالب  اإلثرائية  واألنشطة  بمفردي(،  )أجيب  وهي  الطالب  لجميع  العامة  األنشطة 

المتميزين وهي )أثري خبراتي(، واألنشطة التطبيقية وهي )أقيِّم ذاتي(.

م المعارف والمفاهيم  واَزَن الكتاب بين المعرفة الدينية واألنشطة التعليمية؛ حيث قدَّ

الدينية الالزمة للطالب، وفتح لهم مجال االستزادة واإلثراء عبر األنشطة التعليمية الصفية 

المرحلة  هذه  في  اإلماراتي  الطالب  سمات  تحقيق  الكتاب  استهدف  نفسه.  الوقت  في 

العمرية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات التفكير، وتحقيق متطلبات 

التنمية المستدامة.

¹
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المرحلة  هذه  في  الطالب  يحتاجها  التي  الدينية  والمفاهيم  المعارف  على  الكتاب  ركَّز 

من  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  ضوء  على  ومستجداتها  العصرية  بحياته  وربطها  العمرية، 

المهارات  بتنمية  واهتم  والمجتمعية.  الفردية  والمسؤولية  واإليجابية  والتسامح  الوسطية 

األدائية الخاصة بالتربية اإلسالمية. واعتنى بالقيم اإلسالمية لبناء شخصيات واعية متمسكة 

بدينها، بانية لوطنها. 

المتعلمين  الناقد لدى  التفكير  التعليمية وتنوعت؛ لكي تسهم في تنمية  تعددت األنشطة 

الرشيد،  غير  والتقليد  السوية  غير  األفكار  من  الطالب  يحصن  ُملِحٌّ  عصري  متطلب  وهو 

وتنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري؛ حيث تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة في رؤيتها 

العالم،  دول  أفضل  من  تكون  أن  إلى   2021 عام  بحلول  والعزيمة«  الطموح  في  »متحدون 

وتنمية مهارات حل المشكالت الحياتية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. كما 

ُتْسِهُم في َصْقِل قدرات الطالب، وتوعيتهم باستثمار اإلمكانات المادية والبشرية، والمحافظة 

على ثروات الوطن وتنميتها.

نأمل أن تعين طريقة عرض الموضوعات الطالب والطالبات على توظيف ُسُبِل التعلم لديهم 

واالستقصاء،  والبحث  الذاتي،  والتعلم  والتطبيق،  والتجريب،  والتفكير،  المالحظة،  من 

واستخالص النتائج القائمة على األدلة والبراهين.

منه كما  الفائدة  تتحقق  أن  اللّه  نرجو  الطالب والطالبات  الكتاب ألبنائنا  نقدم هذا  إذ  و

خططنا وسعينا، من تحقيق لمعايير تعلم التربية اإلسالمية، وتنمية لمهارات التفكير واألداء؛ 

إلعداد جيل قادر على اإلبداع واالبتكار، ومواجهة التحديات، ورفعة الوطن.

والله من وراء القصد،،،

المؤلفون
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المجالالمحورالدرس
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ُل ْرُساأَلود الدد

َرأُْي َعْيٍن  الِْقَياَمِة َكأَنَُّه  َيْوِم  ِإلَى  َيْنظَُر  أَْن  ُه  َعْن ُعَمَر  قاَل: قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسرَّ

.) ْت« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ َماُء انَْشقَّ ِإَذا السَّ َماُء انَْفطََرْت، َو ِإَذا السَّ َرْت، َو ْمُس ُكوِّ َفلَْيْقَرأْ: ِإَذا الشَّ

َم: َتَعلد ُأباِدُرأِلَ

سوَرُةاِلْنِفطاِر
ُةاإِلْنساِن( )َمْسؤوِليد

أَْتلَو اآلياِت الَكريَمَة ُمراِعًيا أَْحكاَم التِّالَوِة. �

َر َمعانَِي ُمْفَرداِت اآلياِت الَكريَمِة. � أَُفسِّ

أَْسَتْنِبَط َعالماِت ِقياِم الّساَعِة. �

َد َبْعَض نَِعِم اللَِّه َتعالى َعلى اإِلنْساِن. � أَُعدِّ

َح َجزاَء اإِلنْساِن َيْوَم الِقياَمِة. � أَوضِّ

َع اآلياِت الَكريَمَة بِِإْتقاٍن. � أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

ُد: ُلَوُأَحدِّ ُأَحلِّ

1

َوِر الواِرَدِة في  § أَْسماَء السُّ

الَحديِث.

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

في  § الوارَِدِة  َوِر  السُّ َبْيَن  الَعالَقَة 

الَحديِث َوَيْوِم الِقياَمِة.

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
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ُةاإِلْنساِن( سوَرُةاِلْنِفطاِر)َمْسؤوِليد

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُمَمهاراتيأِلَ

َأْتلوَوَأْحَفُظ

 
 
 
 

 

ْعريُف ِبالّسوَرِة: التَّ

سوَرُة ااِلنِْفطاِر َمكِّيٌَّة َوآياُتها تِْسَع َعْشَرَة، َيدوُر ِمْحَوُرها َحْوَل الَمْوضوعاِت الّتالَِيِة:

التََّغيُّراِت 

الَكْونِيَِّة الَّتي 

ُتصاِحُب قياَم 

الّساَعِة.

َفْضِل اللّه ـ 

تعالى ـ َعلى 

اإِلنْساِن.

َمصيِر اإِلنْساِن 

َيْوَم الَبْعِث. 
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ُل ْرُساأَلود الدد

ِمْن َعالماِت َيْوِم الِقياَمِة:

زب ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ     قاَل َتعالى: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹرب ]ااِلنِْفطاُر[.

ِة: ُر في ِدالَلِة الُمْفَرداِت الُقْرآِنيَّ َأَتَفكَّ

ْت. ٱ ٻ ٻ انَْشقَّ

َتَبْعَثَرْت واْخَتلَّ نِظاُمها.ٻ پ پ

َرْت َوَعمَّ ماُؤها األَْرَض. پ ڀ  ڀ َتَفجَّ

ُفِتَحْت َوَخَرَج َمْن فيها. ڀ ٺ    ٺ

أَْدَرَك اإِلنْساُن قياَم الّساَعِة َوُدنوَّ الِحساِب.ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ

اْفُتِتَحِت اآلياُت بَِكلَِمِة "ِإذا" لِلتَّْشويِق؛ بَِهَدِف َمْعرَِفِة الَمشاِهِد َواألَْحداِث الَكْونِيَِّة 

َونَتائِِجها َعلى اإِلنْساِن. َوَبيََّنْت أَْحداثًا َرئيَسًة لِلَْكْوِن َواألَْرِض َقْبَل قياِم الّساَعِة، ِهَي:

ُقها َوِفْقداُن نِظاِمها. § ماِء َوَتَشقُّ انِْفطاُر السَّ

انِْتثاُر الَكواِكِب َبْعَد َتماُسِكها. §

َتداُخُل الِبحاِر َوَفَيضانُها َعلى األَْرِض. §

ُخروُج الَمْوتى ِمَن الُقبوِر َوَبْعُثُهْم لِلِْحساِب َوالَجزاِء. §

ِإنْساٍن  ُكلَّ  َوأَنَّ  الّساَعِة،  قياِم  َحقيَقَة  ُتؤَكُِّد:  الّتالَِيِة  الُجْملَِة  في  اإلِجاَبُة  َوجاَءِت 

َسُيْسأَُل َعْن أَْعمالِِه ِمْن َخْيٍر أَْو َشرٍّ لَِيناَل َجزاَءُه.

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت:

1
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ُةاإِلْنساِن( سوَرُةاِلْنِفطاِر)َمْسؤوِليد

َعلِْمُت أَنّي َسأُحاَسُب ال َمحالََة، َيَتَعيَُّن َعلَيَّ ُمحاَسَبُة نَْفسي في الَجوانِِب الّتالَِيِة:  �

......................................................................................................................................األُْسَرُة

......................................................................................................................................الَوطَُن

أَْترُُكأَْفَعُلالجاِنُب

......................................................................................................................................الِعباداُت

......................................................................................................................................الَمْدَرَسُة

ُرَوَأْسَتْنِتُج ُأَفكِّ

َفْضُل هللا ـ تعالى ـ َعلى اإِلْنساِن:

قاَل َتعالى: زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ    ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ      ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈرب ]ااِلنِْفطاُر[.
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ُل ْرُساأَلود الدد

ِة:  ُر في َمعاني الُمْفَرداِت الُقْرآِنيَّ َأَتَفكَّ

َحّتى أَْقَدْمَت َعلى أَْخطائَِك. ٹ ڤ ڤ  ڤ

يًّا ُمْسَتقيًما. ڦ َجَعلََك َسِو

َفَجَعلََك ُمْعَتِدَل القاَمِة.ڦ

َحَسَن الَمْنظَِر، ُمَتناِسَق األَْجِهَزِة، َوفي ِحْكَمٍة ُمَتناِهَيٍة في َوظائِِف األَنِْسَجِة َوالَخاليا.  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

َعلَْيُكْم ُرَقباُء ِمَن الَمالئَِكِة.  ڇ ڇ ڇ

َيْضِبطوَن أَْعمالَُكْم ويراقبون تصرفاتكم ، فيكتبون أقوالكم وأعمالكم.ڍ  ڌ

ُن أَْعماَل اإِلنْساِن بِِدقٍَّة َوَضْبٍط َوأَمانٍَة.  ڎ ڎ ڈ ُتَدوِّ

روا النَِّعَم الَّتي َوَهَبُهُم اللَُّه ـ َتعالى ـ َحقَّ َقْدرِها،  في اآلياِت الَكريَمِة َتْذكيٌر لِلّناِس لُِيَقدِّ

َفَيْشُكروُه َعلَْيها َوُيطيعوُه َوَيْمَتِثلوا أِلَواِمرِِه َوَيْترُكوا نَواِهَيُه، وال يقاَبلوها بِاإِلساَءِة، َوَيقوُل 

َتعالى: زبۋ ۅ ۅ ۉ ۉرب ]الرَّْحَمُن: 60[، فاللَُّه الَّذي َخلََق اإِلنْساَن َعلى 

َمُه أَْجَمَل َتْكريٍم، َوَوَهَبُه َوسائَِل اإِلْدراِك َوااِلْسِتْعداداِت َوالَمواِهِب،  أَْحَسِن صوَرٍة، وََكرَّ

لَُه َعلى سائِِر الَمْخلوقاِت، َجديٌر بِأَْن ُيْعَبَد َوُيطاَع، َفَنْمَتِثَل  َوأَْغَدَق َعلَْيِه َكثيًرا ِمَن النَِّعِم، َوَفضَّ

ها لِِعباِدِه الّصالِحيَن.  أِلَواِمرِِه َونَْجَتِنَب نَواِهَيُه؛ َكْي نَفوَز بِرِضاُه، َونَْنَعَم بِالَجّناِت الَّتي أََعدَّ

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت:

َأَتعاَوُنَوَأْسَتْخِلُص:

ِمَن اآلياِت الّسابَِقِة: §

ْذكيِر ُأْسلوَبالتد
ِه-تعالى ِنَعَماللد

-َعلىاإِلْنساِن
حيَحالَمْوِقَفالَخَطَأ َةَوالُبْرهاَنالَمْوِقَفالصد الُحجد

1
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ُةاإِلْنساِن( سوَرُةاِلْنِفطاِر)َمْسؤوِليد

ُن ُكلَّ ما َيْصُدُر َعْنُه. � َجَعَل اللَُّه ـ َتعالى ـ لُِكلِّ ِإنْساٍن َمالئَِكًة ُتراِقُبُه َوُتَدوِّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُل: ُرَوُأَعلِّ ُأَفكِّ

َمصيُر اإِلْنساِن َيْوَم الِقياَمِة

قاَل َتعالى: زبژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭرب ]ااِلنِْفطاُر[.

ِة:  ُر في َمعاني الُمْفَرداِت الُقْرآِنيَّ َأَتَفكَّ

روا في َحقِّ الله ـ تعالى ـ َوُحقوِق ِعباِدِه.ک َعْكُس األَْبراِر، الَّذيَن َقصَّ

َيْوُم الِقياَمِة.ہ ہ

، ِمْن ِصْدٍق َوَخْيٍر َوَصالٍح.ژ الَّذيَن َيْفَعلوَن الِبرَّ
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نْيا،   الدُّ في  َربَُّهْم  اتََّقْوا  الَّذيَن  األَْبراُر  َوُهُم  الفائِزوَن،  ِصْنفاِن،  الِقياَمِة  َيْوَم  الّناُس 

ْنُف  الصِّ أَّما  فيها،  موَن  َيَتَنعَّ َجّناٍت  الِقياَمِة  َيْوَم  لَُهْم  أََعدَّ  الّصالِحاِت،  َوَعِملوا  َفأَطاعوُه 

ُدنْياُهْم، َفأََعدَّ لَُهْم ما  أَنْبياَءُه َوَعَصْوُه في  قوا  بِِربِِّهْم َولَْم ُيَصدِّ بوا  الّثاني َوُهُم الَّذيَن َكذَّ

ُيناِسُب أَْعمالَُهْم ِمَن الَجزاِء.

َهذا ُهَو َيْوُم الّديِن ُيكاَفأُ فيِه الَمْرُء َعلى َقْدِر أَْعمالِِه، زبڎ ڈ ڈ ژ 

ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گرب ]الزَّلَْزلَُة[، َفال َيْسَتطيُع أََحٌد 
زبۓ ڭ ڭرب،  َتعالى ـ  اللَِّه ـ  بِِإْذِن  ِإاّل  ا،  َعْنُه ُضرًّ َيْدَفَع  أَْن  أََحًدا، َوال  َيْنَفَع  أَْن 

فاللَُّه َوْحَدُه الَّذي َيْحُكُم في ِعباِدِه بِما َيشاُء.

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت:

َأْتلوَوَأْسَتْنِتُج:
§ : يٍّ

لُها ِإلى ُسلوٍك َعَملِ ْت َعلَْيها اآلياُت َوأَُحوِّ ثاَلَث َحقائَِق نَصَّ

لوُكالَعَمِليُّالَحقيَقُةاآلَيُة السُّ

األَْبراُر جزاؤهم الَجنَُّة

أَْفَعُل الَخْيَر أِلَناَل رِضا اللّه ـ تعالى ـ 

َأَتعاَوُنَوَأْسَتْقصي:

أَْسماًء أُْخرى لَِيْوِم الِقياَمِة َكما جاَءْت في الُقْرآِن الَكريِم. §

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

1

زب ژ ژ ڑ ڑرب
زب  ڱ ں ں ڻ ڻرب

زب  ۓ ڭ ڭرب
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ُةاإِلْنساِن( سوَرُةاِلْنِفطاِر)َمْسؤوِليد

ِمْن َعالماِت َيْوِم الِقياَمِة.

َفْضُل اللّه ـ تعالى ـ َعلى اإِلنْساِن.

َمصيُر اإِلنْساِن َيْوَم الِقياَمِة.

ُة  َمْسُؤوِليَّ
ْنساِن اإْلِ

ُمَمفاهيمي ُأَنظِّ

َفُهَو َشفيعي  ُمَتَدبًِّرا َمعانَِيُه، َوأََتخلُّق بِأَْخالِقِه؛  أَْتلو الُقْرآَن َوأَْحَفظُُه 

يوم القيامة. 

َأَضُع َبْصَمتي
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َأْنِشَطُة 

الّطاِلِب

22

ُل ْرُساأَلود الدد

اذُْكْرُهما  األَْرِض،  في  واثَْنْيِن  ماِء،  السَّ في  ِمْنها  اثَْنْيِن  أَْحداٍث،  أَْرَبَعِة  بُِوقوِع  ااِلنِْفطاِر  سوَرُة  أ  أَْخَبَرْت 

واْسَتِدلَّ َعلَْيِهما.

ماِء: في السَّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

في اأَلْرِض:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ب َبيِِّن الِحْكَمَة ِمَن التَّْذكيِر بَِيْوِم الِحساِب.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ج  الَمالئَِكُة َمْخلوقاٌت نورانِيٌَّة، أَوَْكَل اللَُّه ِإلَْيها َمَهّماٍت َعديَدًة، اذُْكْر َوظيَفَة الَمالئَِكِة الواِرَدَة في الّسوَرِة، 

ُمَبيًِّنا الِحْكَمَة ِمْن َذلَِك.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُأجيُبِبُمْفَردي

1
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ْح المفاهيم التالية: د  صحَّ

حيُحالَمْفهوُمالَخَطُأ الَمْفهوُمالصد

ُيصيُبني ِإْحباٌط ِعْنَدما أَْقَرأُ آياِت قياِم الّساَعِة.

ال أَْعَمُل بِِجدٍّ أِلَنَّ الّساَعَة آتَِيٌة ال َمحالََة.

أَْعرُِف َمْن ُهْم أَْهُل الَجنَِّة َوَمْن ُهْم أَْهُل الّناِر.

ال أََمَل لَِمْن أَْخطَأَ في َحياتِِه في الَجنَِّة َيْوَم الِقياَمِة.

]ااِلنِْفطاُر[ تعاون مع زمالئك  زبڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃرب  قال َتعالى: 

ثْباِت َتناُسِق أَْجِهَزِة اإِلنْساِن في َترْكيَبِتِه الَبَدنِيَِّة بِااِلْسِتعانَِة بِما َدَرْسُتُه في الُعلوِم الطَّبيِعيَِّة، واكتب ملخًصا  إِلِ

لذلك، ثم اعرضه في اإلذاعة المدرسية.

ُمذاتي ُأَقيِّ

ْقييِمم جاِنُبالتد
ٌط ٌدُمَتَوسِّ ٌزَجيِّ ُمَتَميِّ

ِقِه ُمْسَتوىَتَحقُّ

أَْحِرُص َعلى ِقراَءِة َقْدٍر ِمَن الُقْرآِن ُكلَّ َيْوٍم.1

َل ِمْن ُسلوكي ِإْرضاًء لِلَِّه ـ َتعالى.2 أَْجَتِهُد في أَْن أَُعدِّ

َبُر القرآَن الكريَم، َوأتخلَُّق باخالِقِه.3 أَتدَّ

أََتَجنَُّب ِفْعَل المحرمات اْسِتْحياًء ِمَن الَملََكْيِن اللََّذْيِن وَكَّلَُهما اللَُّه بي.4

أَتَِّبُع َسبيَل الُعلَماِء في َفْهِم الّديِن.5
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ْرُسالّثاني الدد

َم: َتَعلد ُأباِدُرأِلَ

َكْيَف أُْكِثُر ِمْن 

َحَسناتي؟

َكْيَف أُْكِثُر 

ِمْن أَْموالي؟

ريَف ِقراَءًة َصحيَحًة. � أَْقَرأَ الَحديَث الشَّ

َح َمْفهوَم الُمْفلِِس َكما َبيََّنُه الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص. � أَوضِّ

ِإْفالِس  � في  َسَبًبا  َتكوُن  الَّتي  األَْعماَل  َد  أَُحدِّ

الِقياَمِة. َيْوَم  اإِلنْساِن 

ريَف. � َع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

الُمْفِلُسالَحقيِقيُّ

2

بُِجْملََتْيِن َعْن ُمْحَتوى الّصوَرَتْيِن.  §

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َعِن األَْعماِل الَّتي َيزيُد بِِهما ُكلٌّ ِمْنُهما ما لََدْيِه. §

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َعِن األَْعماِل الَّتي َيْخَسُر بَِسَبِبها ُكلٌّ ِمْنُهما ما لََدْيِه. §

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُر: ُألِحُظَوُأَعبِّ
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُمَمهاراتيأِلَ

َأْسَتِمُعَوَأْحَفُظ:

ْيَرَة ، َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه َقاَل: »أََتْدُروَن َما الُْمْفلُِس؟ َقالُوا: الُْمْفلُِس ِفيَنا َمْن  َعْن أَبِي ُهَر

ِتي َيأْتِي َيْوَم الِْقَياَمِة بَِصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة،  اَل ِدْرَهَم لَُه َواَل َمَتاَع. َفَقاَل: ِإنَّ الُْمْفلَِس ِمْن أُمَّ

َيأْتِي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوأََكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، َفُيْعطَى  َو

َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل أَْن ُيْقَضى َما َعلَْيِه، أُِخَذ ِمْن 

َخطَاَياُهْم َفطُِرَحْت َعلَْيِه، ثُمَّ طُِرَح ِفي النَّاِر« َرَواُه ُمْسلٌِم.

الَّذي َيأْتي َيْوَم القياَمِة بَِحَسناٍت َكثيَرٍة، َوَيأْتي َمَعها بُِذنوٍب َوَسيِّئاٍت تذهب  حسناته.  الُمْفلُس

يٌَّة.َمتاٌع ُكلُّ ما ُيْنَتَفُع بِِه ِمْن ِسلٍَع َوأَثاٍث َولِباٍس، َحوائُِج أَْو لَواِزُم َضروِر

اتََّهَم َبريًئا.َقَذَف

أَراَق َدَمُه بَِقْتلِِه.َسَفَك

انَْتَهْت أَْي نَِفَدْت.َفِنَيْت

ريِف:  الَمْعنى اإِلْجماِليُّ ِلْلَحديِث الشَّ

ؤاِل بِالَمْعنى الّشائِِع  حاَبُة َعِن السُّ حاَبَة ُمْسَتْفِهًما َعْن َمْعنى الُمْفلِِس، َفأَجاَب الصَّ َسأََل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ

حيَح لِلُْمْفلِِس، َوَبيََّن  َح لَُهْم ملسو هيلع هللا ىلص الَمْفهوَم الصَّ لِلُْمْفلِِس، َوُهَو الَّذي ال َيْمَتلُِك ِدْرَهًما َوال ديناًرا َوال َمتاًعا، َفَوضَّ

أَنَّ الُمْفلَِس َمْن َيأْتي َيْوَم القياَمِة بَِحَسناٍت َكثيَرٍة، اْكَتَسَبها ِمْن َصالتِِه َوصياِمِه َوَزكاتِِه َوأَْعمالِِه الّصالَِحِة 

نْيا، لَِكنَُّه َيأْتي َوَقْد أَْذنََب ُذنوًبا َعظيَمًة أَْيًضا، َفَقْد َشَتَم َشْخًصا، َوَضَرَب آَخَر، َوأََخَذ ماَل  الَّتي َعِملَها في الدُّ

ِهْم ِمْنُه  ثالٍِث، َوَسَفَك َدَم رابٍِع، أَِي: اْعَتدى َعلى الّناِس بِاْعِتداءاٍت َكثيَرٍة، َولَْم َيْسَتِطْع َهُؤالِء الّناُس أَْخَذ َحقِّ
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ْخِص الَّذي أَساَء ِإلَْيِهْم،  ُه ِمْن َحَسناِت الشَّ نْيا، َوُيريدوَن أَْخَذُه في اآلِخَرِة، َفَيأُْخُذ ُكلُّ ذي َحقٍّ َحقَّ في الدُّ

ِإلَْيِهْم، َفُيْؤَخُذ ِمْن َسيِّئاتِِهْم َفَتزيُد َسيِّئاُتُه  َفَتْفنى َحَسناُتُه، َولَْم َيَتَبقَّ َمَعُه َشْيٌء ُيْعطيِه لِْلَخريَن الَّذيَن أَساَء 

َولَْيَس لََدْيِه َحَسناٌت َفَيْدُخُل الّناَر.

َفَيِجُب َعلى الُمْسلِِم ِإْعطاُء الّناِس ُحقوَقُهْم َوال َيْعَتدي َعلَْيِهْم؛ أِلَنَُّه بَِذلَِك َيْخَسُر َرصيَدُه ِمَن الَحَسناِت.

ُث: ُأناِقُشَوَأَتَحدد

َعّما َيلي: §

َث َعْنُه الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص.  الُمْفلِِس الَّذي َتَحدَّ  1 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ريِف. األَْعماِل الَّتي َتْجَعُل صاِحَبها ُمْفلًِسا َيْوَم القياَمِة َكما َوَرَدْت في الَحديِث الشَّ  2 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

طُُرِق الُمحاَفظَِة َعلى َرصيدي ِمَن الَحَسناِت.  3 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َبُبَغْيُرُمْفِلٍسُمْفِلٌسالحالُت السد

الِة، َوُتْؤذي جيرانَها. ُتْكِثُر ِمَن الصَّ

ُيْكِثُر ِمَن األَْعماِل الّصالَِحِة، َوُيْحِسُن التَّعاُمَل 

َمَع الّناِس َجميًعا.

ُيْكِثُر ِمَن الطّاعاِت، َوُيسيُء ُمعاَملََة ُزَمالئِِه.

الِة، َوُيساِعُد الُمْحتاجيَن. ُيْكِثُر ِمَن الصَّ

ُد: ُمَوُأَحدِّ ُأَقيِّ

2
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َيْسَتشيُرُه في َكْيِفيَِّة اْسِتْثمارِِه. جاَء راِشٌد ِإلى والِِدِه َوَمَعُه َحّصالَُتُه َوبِها َمْبلٌَغ ِمَن الماِل َو

؟ األَُب: في أَيِّ َمجاٍل َتْنوي أَْن َتْسَتْثِمَر َهذا الَمْبلََغ يا ُبَنيَّ

غيِر بِالَمْدَرَسِة. راِشٌد: َسأُشارُِك في َمْشروِع الّتاِجِر الصَّ

األَُب: َكْيَف؟

َوأَْعِرُضها  ِشرائِها  َعلى  الطُّاّلُب  ُيْقِبُل  الَّتي  الَحديَثِة  الَمْدَرِسيَِّة  اللَّواِزِم  َبْعَض  َسأَْشَتري  راِشٌد: 

راِء. لِلَْبْيِع بِِسْعٍر أَْعلى بَِقليٍل َعْن ثََمِن الشِّ

األَُب: َوماذا َسَتْفَعُل بِالماِل الَّذي َسَتْكِسُبُه؟

ُر أَْموالَُه في  ِخُرُه لَِوْقِت الحاَجِة؛ َفأَنا ال أُِحبُّ أَْن أَكوَن ِمْثَل َصديقي الَّذي ُيَبذِّ راِشٌد: َسأَدَّ

ِة أَنَّها أَْصَبَحْت َقديَمًة. َفُهَو ال ُيْحِسُن  ِشراِء َبْعِض اإِللِْكُترونِّياِت َواألَلْعاِب َوَيْرميها بُِحجَّ

التََّصرَُّف في الماِل.

َوَتْشَتْثِمُرها  الماِل،  نِْعَمِة  َعلى  ُتحاِفُظ  َكْيَف  َعَرْفَت  أِلَنََّك  راِشُد؛  يا  أَْحَسْنَت  األَُب: 

فيما ُيْرضي اللََّه ـ تعالى ـ ، َولَِكْن ِمْثلَما ُتحاِفُظ َعلى مالَِك، حاِفْظ َعلى 

ال  َوأَنَُّه  ِر،  بِالُمَبذِّ َصديَقَك  َوَصْفَت  حيَنما  َفأَنَْت  أَْيًضا،  َحَسناتَِك 

ُيْحِسُن التََّصرَُّف َخَسْرَت َشْيًئا ِمْن َحَسناتَِك، َوأَْعطَْيَتها لَُه 

أِلَنََّك أََسأَْت ِإلَْيِه. َفِإنَّ الَخساَرَة الُكْبرى أَْن َيْخَسَر الَمْرُء 

ُيْصِبَح ُمْفلًِسا ِمْنها َيْوَم القياَمِة. َحَسناتِِه َو

ِإنّي  َو أَبي،  يا  بَِذلَِك  أَْعلَُم  أَُكْن  لَْم  راِشٌد: 

أَْسَتْغِفُر اللََّه َولَْن أَعوَد لِِمْثِل َهذا التََّصرُِّف 

ِمْن  أَْكَثَر  َحَسناتي  َعلى  َحريٌص  َفأَنا 

مالي أِلَناَل بِها رِضا َرّبي َوأَْدُخُل َجنََّتُه.

ال ُأْبِطُل َحَسناتي:
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َأَتعاَوُنَوُأقاِرُن:

نْيا َوالُمْفلَِس في اآلِخَرِة: �  الُمْفلَِس في الدُّ

ْنيا الُمْفِلُس في الدُّ

- َيْخَسُر أَْموالَُه.

الُمْفِلُس في اآلِخَرِة

- يخسر ............................................................

ُد: ُرَوُأَحدِّ ُأَفكِّ

األَْعماَل الّدالََّة َعلى ِإْفالِس صاِحِبها في القائَِمِة اآلتَِيِة: §

ُمساَعَدُة الُمْحتاجيَن.

طاَعُة الوالَِدْيِن.    تاِلَوُة الُقْرآِن الَكريِم.

يَُّة ِمَن اآلَخريَن. ْخِر ِإْزعاُج الجيراِن.السُّ

َمالِء.الِتزاُم النِّظاِم في الَمْدَرَسِة. التَّشاُجُر َمَع الزُّ

َمالِء دوَن ِعلِْمِهْم َونَْشِر صَورِِهْم. َتْصويُر الزُّ

2

ُض.- األَْمواُل َقْد ....................................................... - الَحَسناُت ال ُتَعوَّ
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ُرَوَأْقَتِرُح: ُأَفكِّ

: زبۓ ڭ ڭ ڭرب ]هوٌد: 114[. قاَل اللَُّه ـ َعزَّ َوَجلَّ

يِّئاِت في الَمواِقِف اآلتَِية؟ § ماذا َيْفَعُل الُمْسلُِم لَِيْمحَو السَّ

َضَرَب َصديَقُه في ساَعِة َغَضٍب. الَموِقُف

ُف َصرُّ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������التد

َر في أَداِء َصالتِِه. َقصَّ الَموِقُف

ُف َصرُّ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������التد

هاِب َمَع أَْصِدقائِِه. َكَذَب َعلى والِِدِه؛ لُِيواِفَق لَُه َعلى الذَّ الَموِقُف

ُف َصرُّ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������التد

أََخَذ َبْعَض الَحلْوى ِمْن َمِحلِّ الِبقالَِة َوَخَرَج دوَن أَْن َيْدَفَع ثََمَنها. الَموِقُف

ُف َصرُّ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������التد

: الغَنِيُّ الحَقُّ

نْساِن  عاَدِة الَحقيِقيَِّة لِْلِ ريُف أََحَد أَْسباِب الِغنى، َوالسَّ ُيَبيُِّن لَنا الَحديُث الشَّ

َيْنَفُع اإِلنْساَن الَعَمُل  نْيا َواآلِخَرِة، َوُهَو ُحْسُن التَّعاُمِل َمَع اآلَخريَن، َفال  في الدُّ

َمَع اإِلساَءِة لَِغْيِرِه، َوَقْد َوَصَف الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص الُمْسلَِم بِأَنَُّه َمْن سالََم َجميَع الّناِس 

أَْفَضُل؟قاَل:  الُمْسلِميَن  أَيُّ  َوالَعَمِل، َفحيَن ُسِئَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِالَقْوِل  َوأَْحَسَن ُمعاَيَشَتُهْم 

َيِدِه«. )َرواُه النسائي وأحمد(. »َمْن َسلَِم الُمْسلِموَن ِمْن لِسانِِه َو

لِلتَّعاُيِش  َرْمًزا  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَُة  َوُتَعدُّ 

الِجْنِسّياِت  ِمَن  الِماَئَتْيِن  َعِن  َيزيُد  ما  َتُضمُّ  َحْيُث  لِْميِّ  السِّ

َوالّدياناِت الُمْخَتلَِفِة، َتْجَمُع َبْيَنُهْم َعالقاُت التَّآلُِف َوالَمَحبَِّة. 

الغني الحق ال يعتدي على الناس 
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ْرُسالّثاني الدد

ُد: ُرَوُأَعدِّ ُأَفكِّ

ساِن ِبالَيِدِباللِّ

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

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

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

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

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

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

ثَالثََة أَْعماٍل لُِكلٍّ ِمَن اإليذاِء بِالَقْوِل َوالِفْعِل:

َأْتلوَوَأْرِبُط:

زبڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦرب ]سوَرُة ق: 18[.
ْرِس في: § َتْرَتِبُط َهِذِه اآلَيُة َمَع َحديِث الدَّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2
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الُمْفِلُسالَحقيِقيُّ

  

ُمَمفاهيمي ُأَنظِّ

َيْعَمُل الّصالِحاِت، َولَِكنَُّه َيْعَمُل أَْعمااًل ُتْذِهُب 

ااِلْعِتداِء  ِمْثَل:  اإِلْفالِس  في  َوتوِقُعُه  َحَسناتِِه 

، َوالَكالِم  بِّ َعلى الّناِس بِالَقْوِل َوالِفْعِل َكالسَّ

ْرِب. الفاِحِش، َوااِلْعِتداِء بِالضَّ

الَجزاُء َيْوَم الِقياَمِة الّناُر.

َيْعَمُل األَْعماَل الّصالَِحَة، َوُيْحِسُن التَّعاُمَل 

َمَع اآلَخريِن.

الَجزاُء َيْوَم الِقياَمِة الَجنَُّة. 

الّناُس َيْوَم الِقياَمِة 

الُمْفلُِس الَحقُّ الَغِنيُّ الَحقُّ 

 

تي: ُسلوكي َمْسؤوليَّ

أُحاِفُظ َعلى أَْعمالي الَحَسَنِة؛ َحّتى ال أَْخَسَرها َيْوَم الِقياَمِة، َفال 

أَْعَتدي َعلى أََحٍد بِالَقْوِل أَِو الِفْعِل.

َأَضُع َبْصَمتي
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ْرُسالّثاني الدد

ِإشاَرَة )( أَماَم الِعباَرِة الَخطَأِ. حيَحِة َو َضْع ِإشاَرَة )( أَماَم الِعباَرِة الصَّ  1 

يَِّئُة ُتَضيُِّع أَْجَر األَْعماِل الَحَسَنِة. األَْعماُل السَّ

ُيْمِكُن لِلُْمْسلِِم أَْن ُيْؤِذَي أَْصحاَبُه بِلِسانِِه.

ِإذا اْبَتَسْمُت في َوْجِه ُمَعلِّمي َوأَْصِدقائي َفَهذا ُيْنِقُص ِمْن َحَسناتي.

أُساِرُع بِااِلْسِتْغفاِر ِإذا َفَعلُْت َذنًْبا. 

أَُفكُِّر َقْبَل ُكلِّ َقْوٍل أَْو ِفْعٍل َحّتى أُحاِفَظ َعلى َرصيِد َحَسناتي.

َحّتى ال أَكوَن ُمْفلًِسا َيْوَم القياَمِة أَقوُم بِإيذاِء َمْن َحْولي ِمَن الّناِس.

ظَلِِّل الَكلِماِت الَّتي ُتَؤّدي ِإلى ِإْفالِس صاِحِبها َيْوَم القياَمِة َكما في الِمثاِل:  2 

الُة ْبُرالصَّ الَكِذُبالصَّ

طاَعُة الوالَِدْيِنإيذاُء الجاِراألَمانَُة

يَُّةااِلْسِتْئذاُن ْخِر اْحِتراُم الَكبيِرالسُّ

ُأجيُبِبُمْفَردي

2
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الُمْفِلُسالَحقيِقيُّ

اْكِمْل:  3 

الُمْسلُِم الَحقُّ ُهَو: َمْن ُيْكِثُر َعَمَل ................................................. و................................................. ُمعاَملَة الّناِس.  �

م َعْرًضا ) ِإلِْكُترونِيًّا بِالرُّسوِم الُمَعبَِّرِة( َعْن َمْعنى الَحديِث َوما ُيْرِشُد ِإلَْيِه ) أََتْدروَن َمِن الُمْفلُِس ...(  � َصمِّ

ُمُه لُِمَعلِّمك لَِتْقييِمِه، ثم اعرضه على زمالئك في الصف. َوَقدِّ

ُمذاتي ُأَقيِّ

ِمم َعلُّ جاِنُبالتد
ٌط ٌدُمَتَوسِّ ٌزَجيِّ ُمَتَميِّ

ُمْسَتوىَتْحقيِقِه

ريَف بِِإْتقاٍن.1 أَْحَفُظ الَحديَث الشَّ

أَْحَفُظ لِساني َوَيدي فال أوذي بِهما اآلَخريَن.2

أَْبَتِعُد َعْن أَْسباِب اإِلْفالِس َحّتى ال أَْخَسَر َيْوَم القياَمِة.3

أُقابُِل ِإساَءَة َزميلي  بِالَعْفِو.4

ُظ بِأََحْسِن الَكالِم ِعْنَد ُمخاطََبتي لِلّناِس.5 أََتلَفَّ

أَُسلُِّم َعلى َمْن أَلَْتقي بِِه.6

أََتَحلّى بُِحْسِن الُخلُِق َمَع الّناِس؛ أِلُْحِسَن َتْمثيَل ديني َوَوطَني.7
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ْرُسالّثاِلُل الدد

َم: َتَعلد ُأباِدُرأِلَ

ريَف ِقراَءًة َصحيَحًة. � أَْقَرأَ الَحديَث الشَّ

أَْسَتْنِتَج ثََمراِت الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصالِِح. �

الُمداَوَمِة َعلى  � الُمعيَنَة َعلى  َح األَْسباَب  أَوضِّ

الّصالِِح. الَعَمِل 

ريَف َتْسميًعا َجيًِّدا. � َع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ
َحديٌلَشريٌف

ماذا َتَتَوقَُّع أَْن َيْحُدَث ِإذا: §

َزَرْعَت نَباًتا، َوَسَقْيَتُه ُكلَّ َيْوٍم، ثُمَّ َتَوقَّْفَت َعْن ِسقاَيِتِه؟ �

َتَوقَّْفَت َعْن ِإطْعاِم الَحَيواِن الَّذي لََدْيَك في الَمْنِزِل؟ �

َبَدأَْت في ِحْفِظ ُجْزٍء ِمَن الُقْرآِن الَكريِم، َوَبْعَد ثَالثَِة أَْشُهٍر َتَوقَّْفَت؟ �

َبَدأَْت بَِتَعلُِّم الحاسوِب، َوَبْعَد أُْسبوٍع َتَوقَّْفَت؟     �

ااِلْسِتْنتاُج: التََّوقُُّف َعْن أَداِء َعَمٍل ُمفيٍد ُيَؤّدي ِإلى .......................................................................................................

ُلَوَأْسَتْنِتُج: َأَتَأمد

3
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ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُمَمهاراتيأِلَ

ِإْن  ، أَنَّ َرسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل: أَيُّ الَعَمِل أََحبُّ ِإلى اللَِّه ؟ قاَل: »أَْدَوُمُه َو َعْن عائَِشَة 

« َرَواُه ُمْسلٌِم. َقلَّ

َأْقَرُأَوَأْحَفُظ:

َأْفَهُم َمعاِنَي الُمْفَرداِت:

الَعَمُل الُمْسَتِمرُّ َغْيُر الُمْنَقِطِع.أَْدَوُمُه:

 : ِإْن َقلَّ ِإْن كاَن الَعَمُل َقلياًل.َو َو

َولَْم  َعلَْيِه صاِحُبُه  اْسَتَمرَّ  ما  ـ،  تعالى  ـ  اللَِّه  ِإلى  الَعَمِل  أََحبَّ  أَنَّ  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َيْذُكُر 

ِإْن كاَن َقلياًل، فالَعَمُل الّصالُِح ِإذا داَوَم َعلَْيِه الَعْبُد كاَن َذلَِك أَْفَضَل؛ أِلَنَّ  َيْنَقِطْع َعْنُه، َو

يًَّة َعلى ِفْعِل الَخْيِر، َوبِِه َيناُل َمَحبََّة اللَِّه ـ َتعالى. فيِه اْعتياًدا واْسِتْمراِر

َقليٌل داِئٌم َخْيٌر ِمْن َكثيٍر ُمْنَقِطٍع

َيْختاُر الُمْسلُِم ِمَن الَعَمِل ما َيْسَتطيُع القياَم بِِه؛ لَِيَتَمكََّن ِمَن الُمداَوَمِة َعلَْيِه، َفَقْد كاَن 

َيْجَعلُُه حاِجًزا َبْيَنُه َوَبْيَن َغْيِرِه بِاللَّْيِل، َفُيَصلّي،  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتَِّخُذ َحصيًرا في َمْسِجِدِه، َو

َيْبُسطُُه بِالنَّهاِر َفَيْجلُِس َعلَْيِه، َفأََخَذ الّناُس َيْرِجعوَن ِإلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُيَصلّوَن ِمْثلَُه َحّتى  َو

أَيُّها الّناُس، ُخذوا ِمَن األَْعماِل ما ُتطيقوَن؛  َفأَْقَبَل ملسو هيلع هللا ىلص َعلَْيِهْم َفقاَل: »يا  زاَد َعَدُدُهْم، 

.) « )َرواُه الُبخاِريُّ ِإْن َقلَّ ِإنَّ أََحبَّ األَْعماِل ِإلى اللَِّه ما داَم َو َفِإنَّ اللََّه ال َيَملُّ َحّتى َتَملّوا، َو

ريِف:  َأْفَهُم ِدالَلَة الَحديِث الشَّ
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ْرُسالّثاِلُل الدد

ُلَوَأْسَتْخِرُج: ُأَحلِّ

ريِف السابق ما َيُدلُّ َعلى الَمعاني اآلتَِيِة:  � ِمْن الَحديِث الشَّ

ِإنَّ اللّه ـ تعالى ـ ال َيَملُّ ِمْن ثَوابَِك َحّتى َتَملَّ ِمَن الَعَمِل. �

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ااِلْسِتطاَعُة َعلى القياِم بِالَعَمِل َسَبُب ااِلْسِتْمراِر فيِه. �

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������

التَّْشديِد َواإِلثْقاِل َعلى  � النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َحريًصا َعلى َعَدِم  أَنَّ 

الّناِس.

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ًة في الحاَلََتْيِن الّتالَِيَتْيِن:  � ماذا َيْحُدُث ِإذا اْسَتَمرَّ الَعْبُد في َعَمٍل صالٍِح َيِجُد فيِه َمَشقَّ

ِة؟ � ْبِر َعلى الَمَشقَّ الُمداَوَمِة َوالصَّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ِة؟ � ااِلنِْقطاِع َعِن الَعَمِل بَِسَبِب الَمَشقَّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُع: ُرَوَأَتَوقد ُأَفكِّ

3
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ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ

َأْقَرُأَوُأقاِرُن:

الُعْمِر  في  َكبَرْت  َوِعْنَدما  َوُيْكِرُمها،  ِإلَْيها،  ُيْحِسُن  بِوالَِدتِِه،  بارٌّ  شابٌّ  خالٌِد 

َملَّ  َسَنواٍت،  َعْشِر  َوَبْعَد  بِها،  َوالِعناَيِة  بِِرعاَيِتها  واْسَتَمرَّ  َمْنزِلِِه  في  َمَعُه  أَْسَكَنها 

َفَبَكْت، ثُمَّ طَلََبِت  أَْوالٌد َغْيري؟  أَلَْيَس لَِك   : َوَضِجَر، َوفي لَْحظَِة َغَضٍب قاَل لَها 

ِة أَّياٍم َتَوّفاها اللَُّه ـ تعالى ـ . ااِلنِْتقاَل ِإلى َبْيِت َولَِدها َسعيٍد، َوَبْعَد ِعدَّ

الحاَلُة األولى:

الحاَلُة الّثاِنَيُة: 

جاِسٌم َرُجٌل صالٌِح، َيْسُكُن بِجانِِب َبْيِتِه َرُجٌل َكبيٌر في 

، ال يوَجُد َمْن َيْرعاُه، َفكاَن جاِسٌم َيْعَتني بِِه َوَيْرعاُه،  نِّ السِّ

ُغْرَفَتُه،  لَُه  ُيَنظُِّف  َو َيْوٍم،  ُكلَّ  راَب  َوالشَّ الطَّعاَم  لَُه  ُيْحِضُر 

ِة أَْعواٍم انَْتَقَل ِمْن َمْنزِلِِه ِإلى َمْنِزٍل َجديٍد في َمكاٍن  َوَبْعَد ِعدَّ

هاِب ِإلَْيِه ُكلَّ َيْوٍم لِِرعاَيِتِه. َبعيٍد، لَِكنَُّه اْسَتَمرَّ في الذَّ

جاِسٌمخاِلٌدالُمقاَرَنُة

..................................................................................................نَْوُع الَعَمِل

..................................................................................................الُمداَوَمُة َعلَْيِه

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

َثَمراُت الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصاِلِح 

ِمْن ثََمراِت الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصالِِح: 

الِهداَيُة ِمَن اللَِّه ـ تعالى ـ . §

دائِِد، َحْيُث ِإنَّ ُمداَوَمَة يونَُس  َعلى التَّْسبيِح في الرَّخاِء كانَْت َسَبًبا في نَجاتِِه ِمْن  § النَّجاُة ِعْنَد الشَّ

َبطِْن الحوِت، قاَل اللَُّه ـ تعالى ـ : زبڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھرب 

]الّصاّفاُت[.
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ْرُسالّثاِلُل الدد

َأْسَتْنِتُج: َأْقَرُأُثمد

ْيَرَة  أَنَّ َرسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »أََرأَْيُتْم لَْو أَنَّ نَْهًرا بِباِب أََحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه  َعْن أَبي ُهَر

ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمّراٍت، َهْل َيْبقى ِمْن َدَرنِِه ]أَْي َوَسِخِه[ َشْيٌء؟ قالوا: ال َيْبقى ِمْن َدَرنِِه َشْيٌء . 

لَواِت الَخْمِس، َيْمحو اللَُّه بِِهنَّ الَخطايا«. )َرواُه البخاري ومسلم واللفظ لِمسلم( قاَل: َفَذلَِك َمَثُل الصَّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإذا َمِرَض الَعْبُد أَْو ساَفَر ُكِتَب لَُه ِمْثُل ما كاَن َيْعَمُل ُمقيًما َصحيًحا«.

.) )َرواُه الُبخاِريُّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

الَفْجِر  َصالِة  َبْيَن  فيما  َفَقَرأَُه  ِمْنُه  َشْيٍء  َعْن  أَْو  ِحْزبِِه  َعْن  ناَم  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرسوُل  قاَل 

َوَصالِة الظُّْهِر ُكِتَب لَُه َكأَنَّما َقَرأَُه ِمَن اللَّْيِل«. )َرواُه ُمْسلٌِم(.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

اأَلْسباُب الُمعيَنُة َعلى الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصاِلِح

َد نَْفَسُه َعلى َعَمِل ُكلِّ ما ُيْرضي َربَُّه، وَكاَن ُيحاِفُظ َعلى  َحَمُد شابٌّ ناِجٌح في َحياتِِه، بارٌّ بِوالَِدْيِه، َعوَّ

لَواِت الَمْفروَضِة َوُسَنِنها في َوْقِتها َمَع الَجماَعِة في الَمْسِجِد، وَكاَن َيْحِرُص َعلى صياِم ِستَِّة أَّياٍم ِمْن  أَداِء الصَّ

َشْهِر َشّواٍل ُكلَّ عاٍم، َوُيداِوُم َعلى ِقراَءِة َصْفَحَتْيِن ِمَن الُقْرآِن الَكريِم ُكلَّ َيْوٍم َبْعَد َصالِة الَفْجِر، َوفي أََحِد 

3

ثمرات أخرى للمداومة على العمل الصالح.
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ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ

ُب ِمْنَك يا َحَمُد  األَّياِم َرآُه جاُرُه َسعيٌد في الَمْسِجِد، َفقاَل لَُه: ِإنَّني أََتَعجَّ

ال أَْحُضُر ِإلى َصالِة الَجماَعِة في الَمْسِجِد ِإاّل َوأَراَك َقْد َسَبْقَتني ُتَصلّي 

أَْو َتْقَرأُ الُقْرآَن أَْو َتْذُكُر اللّه ـ تعالى ـ، َفَكْيَف َتِجُد الَوْقَت لَِذلَِك؟ 

ُيبارُِك  َفِبها  الّصالَِحِة،  الُمداَوَمِة َعلى األَْعماِل  رُّ في  السِّ قائاًِل:  َحَمُد  َفأَجاَبُه 

 . ًرا، َوَتقوُم بِِه في َوْقٍت أََقلَّ اللَُّه لََك في َوْقِتَك، َفُيْصِبُح الَعَمُل َسْهاًل ُمَيسَّ

الُقْرآِن  ِمَن  َصَفحاٍت  أَْرَبِع  بِِقراَءِة  أَلَْتِزَم  أَْن  الماِضَي  العاَم  ْرُت  َقرَّ لََقْد  َسعيٌد: 

ِإاّل  أَْقَرأُ  ال  َواآلَن  ااِلْسِتْمراِر،  ِمَن  أََتَمكَّْن  لَْم  َولَِكنَّني  َصالٍة،  ُكلِّ  َبْعَد  الَكريِم 

َصْفَحًة واِحَدًة في الَيْوِم.

َحَمُد: يا أَخي، ِإذا أََرْدَت نَصيَحتي َفَعلَْيَك:

َفَتْبَدأَ  َج في األَْعماِل َوالطّاعاِت،  أَوَّاًل: أَْن َتْنِوَي الَعَمَل لَِوْجِه اللَِّه ـ َتعالى، َوَتَتَدرَّ

َبْعَد  نَْفَسَك  َفَتِجُد  ُتطيُق،  ال  ما  نَْفَسَك  ُتَكلُِّف  َوال  َفَشْيًئا،  َشْيًئا  َتزيَدُه  ثُمَّ  بِالَقليِل 

أُْسبوٍع أَْو َشْهٍر َقْد َترَْكَت الَعَمَل.

عاِء بِـ»اللَُّهمَّ  ثانًيا: اطْلُِب الَعْوَن ِمَن اللَِّه ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ َعلى الثَّباِت، َوأَْكِثْر ِمَن الدُّ

يا ُمَقلَِّب الُقلوِب َواألَْبصاِر، ثَبِّْت َقلْبي َعلى ديِنَك«، واْحِرْص َبْعَد ُكلِّ َصالٍة َعلى 

َقْوِل : »اللَُّهمَّ أَِعّني َعلى ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعباَدتَِك«.

َعلى ُحضوِر  الطّاَعِة، واْحِرْص  َعلى  ُتعيُنَك  الَّتي  الّصالَِحَة  ْحَبَة  الصُّ اْخَتِر  ثالًِثا: 

َمجالِِس الِعلِْم.

َة  ِالِهمَّ النَّْفس  في  َتْبَعُث  َفِإنَّها  َوالّصالِحيَن،  حاَبِة  الصَّ ِسَيِر  في  اْقَرأْ  رابًِعا: 

َوالَعزيَمَة.

ُيَقّوي  َو َفِإنَُّه يزيُد اإليماَن،  َوااِلْسِتْغفاِر،  ـ  تعالى  ـ  اللّه  ِذْكِر  ِمْن  أَْكِثْر  خاِمًسا: 

الَقلَْب.

َوَقضاِء  الّسوِء،  أَْصِدقاِء  ِمْن  الَقلَْب  ُيْفِسُد  ما  ُكلِّ  َعْن  اْبَتِعْد  ساِدًسا: 

الَوْقِت في ما ال َيْنَفُع.

َسعيٌد: َجزاَك اللَُّه َخْيًرا يا أَخي، َسآُخُذ بَِنصيَحِتَك، واْعلَْم أَنَّني َقِد 

ديُق. اْخَتْرُت َصداَقَتَك ُمْنُذ اآلَن، َفأَنَْت نِْعَم الصَّ
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ْرُسالّثاِلُل الدد

التَّواُصِل  § َوَمواِقِع  الَحديَثِة  التِّْقِنّياِت  بِاْسِتْخداِم  الّصالِِح  الَعَمِل  َعلى  الُمداَوَمِة  َعلى  ُتعيُن  أُْخرى  أَْسباًبا 

: ااِلْجِتماِعيِّ

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

َأَتعاَوُنَوَأَتساَبُق:

في ِكتاَبِة أَْكَبِر َقْدٍر ُمْمِكٍن ِمَن األَْعماِل الَّتي ُيْمِكُن الُمداَوَمُة َعلَْيها، َونَُنظُِّمها في ُمَخطٍَّط ِمِن اْبِتكارِنا،  §

َونُضيُف ِإلَْيها ثََمراِت الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصالِِح في الُمَخطَِّط نَْفِسِه.

أتلووأربط

قاَل َتعالى: زب چ چ     چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ           ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب

الّرابُِط َبْيَن اآلياِت الّسابَقِة،  والُمداَوَمُة على الَْعَمِل الّصالِِح ُهَو: ............................................................................. §

3
أفكُروأقترح:

]الَمعاِرِج[.
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ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ

ُمَمفاهيمي ُأَنظِّ

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

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

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

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

نَتيَجُتها ..............................................

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

الُمداَوَمُة َعلى الَعَمِل الّصاِلِح  

ثََمراُت الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل 

الّصالِِح

األَْسباُب الُمعيَنُة َعلى 

الُمداَوَمِة 
َولَْو كاَن ......................

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

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

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

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

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

َأَحبُّ الَعَمِل ِإلى هللِا

أََضُع ُخطًَّة َعَملِيًَّة لَِنْفسي ُتَمكُِّنني ِمَن الُمداَوَمِة َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة 

الَيْوِميََّة  األَْعماَل  ًحا  مَوضِّ َوَوطَني،  ُمْجَتَمعي  ِخْدَمُة  بِها  ُيْمِكُنني  الَّتي 

الَّتي َسأَقوُم بِها ، َوأُنَظُِّمها في َجْدَوٍل.

َأَضُع َبْصَمتي
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الّطاِلِب

42

ْرُسالّثاِلُل الدد

ِمَن  ُتَمكُِّنُهْم  نَصيَحًة  لَُهْم  ْم  َقدِّ ثُمَّ  الَعَمِل،  في  اْسِتْمرارِِهْم  َعَدِم  أَْسباَب  ْد  َوَحدِّ الّتالَِيَة،  الحاالِت  اْقَرأْ   1 

ااِلْسِتْمراِر:

َبُبالحاَلُةم صيَحُةالسد الند

1
كاَن َحْمداُن َيْقَرأُ ُكلَّ َيْوٍم َخْمَسَة أَْجزاٍء ِمَن الُقْرآِن 

ٍة َتَوقََّف، َولَْم ُيعاِوِد الِقراَءَة. الَكريِم، ثُمَّ َبْعَد ُمدَّ

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

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

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

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

2
ٍة َتَعرََّفْت  َتلَْبُس الِحجاَب، َوَبْعَد ُمدَّ كانَْت َسلْمى 

َعلى َصديقاٍت ُجُدٍد، َفَتأَثََّرْت بِِهنَّ َوَخلََعِت الِحجاَب.

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

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

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

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

3

الماِل  ِمَن  بَِمْبلٍَغ  َشْهٍر  ُكلَّ  ُق  َيَتَصدَّ َخليٌل  كاَن 

الهالل  طَريِق  َعْن  َوالُمْحتاجيَن  الُفَقراِء  َعلى 

ٍة ، َكُثَرْت َمشاِغلُُه،  األحمر اإلماراتي، َوَبْعَد ُمدَّ

َوأَْصَبَح ال َيِجُد الَوْقَت لَِذلَِك.

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

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

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

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

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  زب   : ِإْبراهيَم  النَِّبيِّ  لِساِن  َعلى  -َتعالى-  اللَُّه  قاَل   2 

ائ  ائرب ]ِإْبراهيُم: 40[.

الِة؟ � يََّتُه َعلى ِإقاَمِة الصَّ لِماذا طَلََب ِإْبراهيُم  ِمْن َربِِّه أَْن ُيَثبَِّت ُذرِّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الِة في َحياِة الُمْسلِِم؟ � يَُّة الُمحاَفظَِة َعلى الصَّ ما أََهمِّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُأجيُبِبُمْفَردي

3
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ِه الَعَمِلِإلىاللد َأَحبُّ

ثْني بِأَْرجى َعَمٍل َعِملَْتُه  ْيَرَة  أَنَّ النَِّبيَّ -ملسو هيلع هللا ىلص - قاَل لِِبالٍل ـ رضي اللّه عنه ـ: »يا بِالُل َحدِّ َعْن أَبي ُهَر  3 

لَْم  أَنّي  ِعْندي  أَْرجى  َعَماًل  َعِملُْت  ما  قاَل:  الَجنَِّة.  َيَديَّ في  َبْيَن  نَْعلَْيَك  َدفَّ  َسِمْعُت  َفِإنّي  اإِلْسالِم،  في 

ْر طُهوًرا في ساَعِة لَْيٍل أَْو نَهاٍر ِإاّل َصلَّْيُت بَِذلَِك الطُّهوِر ما ُكِتَب لي أَْن أَُصلَِّي« )َرواُه البخاري ومسلم(. أََتطَهَّ

َعالَم َيُدلُّ َذلَِك؟  �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قاَل اللَُّه َتعالى : زبۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈرب ]الَبَقَرُة: 286[.  4 

ريِف. � اْربِْط َبْيَن َمْعنى اآلَيِة َوما َوَرَد في الَحديِث الشَّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اْختاُر َشْخِصيًَّة ِمْن َشْخِصّياِت الَمْدَرَسِة َوالَْتقي بِها َواْجري َمَعها ِحواًرا َعْن َكْيِفيَِّة الُمداَوَمِة َعلى الَعَمِل الّصالِِح. �

ُمذاتي ُأَقيِّ

الَمجاُلم
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ُمْسَتوىتحققه

أَْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم ُكلَّ َيْوٍم.1

أُطيُع والَِدّي َوأُْحِسُن ِإلَْيِهما بِاْسِتْمراٍر. 2

واتِِب في َوْقِتها.3 َنِن الرَّ الِة َوالسُّ أُداِوُم َعلى أَداِء َفريَضِة الصَّ

أَْحُضُر َمْجلًِسا لِلِْعلِْم .4

ُق َعلى الُفَقراِء َوالَمساكيِن .5 أََتَصدَّ

أَْحِرُص َعلى ِقراَءِة ِكتاٍب ُمفيٍد .6
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ْرُسالّراِبُع الدد

يََّة َمَحبَِّة الَعْبِد لِلِه ـ َتعالى. � أَُبيَِّن أََهمِّ

َمَحبََّة  � الُمْسلُِم  بِها  َيناُل  الَّتي  األَْعماَل  َح  أَُوضِّ

َتعالى. ـ  اللِه 

أَْسَتْنِتَج نَتائَِج َمَحبَِّة الُمْؤِمِن لِلِه ـ َتعالى. �

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

قاَل اإِلماُم الّشاِفِعيُّ ـ َرِحَمُه اللَُّه َتعالى ـ في َبياِن َعالَمِة الَمَحبَِّة الّصاِدَقِة لِلَِّه ـ َتعالى ـ : �

ــــــــُه ــــــــا أَلَطَْعَت ــــــــَك صاِدًق ــــــــْو كاَن ُحبُّ ـــُعلَ ـــْن ُيِحـــــــبُّ ُمطيــــ ِإنَّ الُمِحـــــــبَّ لَِمــــ

ـــُعفـــــــي ُكلِّ َيـــــــْوٍم َيْبَتديـــــــَك بِِنْعَمـــــــٍة ـــْكِر ذاَك ُمضيــــ ــــــَت لُِشــــ ـــُه َوأَنْـ ِمْنــــ

َم: َتَعلد ُأباِدُرأِلَ

ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

4

ِصْف ُسلوَك الُمْؤِمِن الُمِحبِّ لِلَِّهـ  َتعالىـ  في َضْوِء َفْهِمَك لِلَْبْيَتْيِن الّسابَِقْيِن. �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

؟ � َبُب الَّذي يوِجُب َعلى الُمْسلِِم َمَحبََّة اللَِّهـ  َتعالىـ  ما السَّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ِد األَْعماَل الّدالََّة َعلى الَمَحبَِّة الّصاِدَقِة  � َعدِّ

لِلَِّه ـ َتعالى ـ .

����������������������������������������������������������������������������������������       

 �������������������������������������������������������������������������������������     

ُلَوُأجيُب: َأَتَأمد
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُمَمهاراتيأِلَ

ِه َتعالى َأْصُل اإليماِن: ُة اللَّ َمَحبَّ

ِإنَّ َمَحبََّة الَعْبِد لِلَِّه ـ َتعالى ـ ِمْن ِصفاِت الُمْؤِمنيَن الّصاِدقيَن قاَل َتعالى:   )الَبَقَرُة: 

َقْت َمَحبَُّة اللَِّه ـ َتعالى ـ في َقلِْبِه، َسُهلَْت َعلَْيِه الِعباداُت، َوهانَْت َعلَْيِه الطّاعاُت، واْسَتَحقَّ  156(، َفَمْن َتَعمَّ

بَِذلَِك رِضا اللَِّه َتعالى؛ َفِهَي الباِعُث َعلى أَْفعالِنا، َوأَْقوالِنا، َوَتعاُملِنا َمَع الّناِس، َوِهَي َدليٌل َعلى َكماِل اإليماِن 

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أََحبَّ لِلَِّه َوأَْبَغَض لِلَِّه َوأَْعطَى لِلَِّه َوَمَنَع لِلَِّه َفَقِد اْسَتْكَمَل اإْلِيَماَن« )َرواُه أَبو داُوَد(.

ُد: ُلَوُأَحدِّ َأَتَأمد

ِمَن الَحديِث النََّبِويِّ الّسابِِق ما َيلي:

ما َيُدلُّ َعلى أَنَّ َمَحبََّة الَعْبِد لِلَِّه ـ َتعالى ـ ِمْن َعَمِل الَقلِْب. �
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما َيُدلُّ َعلى أَنَّ َمَحبََّة الَعْبِد لِلَِّه ـ َتعالى ـ ِمْن َعَمِل الَجواِرِح. �
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الَعالَقُة َبْيَن إيماِن الَعْبِد َوَمَحبَِّتِه لِلَِّهـ  َتعالى. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

األَْقواَل َواألَْعماَل الَّتي ُيِحبُّها اللَُّه َتعالى ِمْن ِخالِل َفْهمي لَِقْولِِه َتعالى: �

 
   ]فاِطٌر[.

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

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

ُهَتعالى هااللد تيُيِحبُّ اأَلْقواُلالد

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

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

ُهَتعالى هااللد تيُيِحبُّ اأَلْعماُلالد

ُد: َأْتلوَوُأَحدِّ
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ْرُسالّراِبُع الدد

ِه َتعالى: َة اللَّ تي َيناُل ِبها الُمْسِلُم َمَحبَّ اأَلْعماُل الَّ

ُيَعدُّ ُحبُّ اللَِّه ـ َتعالى ـ أَْعظََم الغاياِت الَّتي َيَتناَفُس فيها الُمَتناِفسوَن؛ َولَِنْيِل َمَحبَِّتِه َتعالى أَْسباٌب، َفَمْن 

لَُه لِغاَيِتِه، َوالَّتي أَْرَشَدنا ِإلَْيها اللَُّه ـ َتعالى ـ في َكثيٍر ِمَن اآلياِت  طَِمَع في ُحبِِّه َتعالى، َفلَْيأُْخْذ بِها َحّتى تَوصِّ

يَِّة، َوِمْنها ما َيلي: الَكريَمِة، َوَبيََّنها لَنا َرسولُُه ملسو هيلع هللا ىلص في األَحاديِث النََّبِو

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ُة َرسوِل اللَّ  1  َمَحبَّ

َمَحبَُّة اللَِّهـ  َتعالىـ  َتْسَتْوِجُب َمَحبََّة َرسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص بِااِلْقِتداِء بِِه، َوالُمحاَفظَِة َعلى ُسنَِّتِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتَعدُّ َمَحبَُّتُه 

ملسو هيلع هللا ىلص َدلياًل َعلى ِصْدِق اإليماِن، وََكماِل الَمَحبَِّة لِلَِّهـ  َتعالى :                    

  ]آُل ِعْمراَن[، وقاَل َرسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُيْؤِمُن أََحُدُكْم َحّتى أَكوَن أََحبَّ ِإلَْيِه 
(، َوَمَحبَُّة الَعْبِد لِلَِّهـ  َتعالىـ  َولَِرسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَتْوِجُب َمَحبََّة  ِمْن والِِدِه َوَولَِدِه َوالّناِس أَْجَمعيَن« )َرواُه الُبخاِريُّ

 َصحاَبِة َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الَّذيَن َسَبقوا لِْليماِن، َفأَيَّدوُه َونََصروُه، َوَوَعَدُهْم ُسْبحانَُه بِالَخْيراِت َفقاَل َتعالى: 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤرب ]التَّْوَبُة[.

الَمْقصوَد بَِقْولِِه َتعالى:   في اآلَيِة الّسابَِقِة. �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما َيِجُب َعلى الُمْسلِِم ِعْنَد ِذْكرِِه اِلْسِم َرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، أَْو َسماِعِه لَِمْن َيْذُكُرُه في َضْوِء َفْهِمَك لَِقْوِل اللَِّهـ  َتعالى: �

  ]األَْحزاُب[.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُح: ُلَوأَوضِّ َأَتَأمد

4
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

َأَتعاَوُنَوَأْنُقُد:

َيأُْخُذ بِما َوَرَد في ِكتاِب اللَِّه ـ َتعالى، َوَيْرَفُض الَعَمَل بِأَحاديِث النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُر أَْصحاَب َرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيْعَترُِف بَِفْضلِِهْم َعلى اإِلْسالِم، َفَيَتَرّضى َعلَْيِهْم ُكلَّما ذََكَرُهْم أَْو َسِمَع َمْن َيْذُكُرُهْم.  � ُيَقدِّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

واِفِل: ِه - َتعالى - ِبالَفراِئِض َوالنَّ ُب ِللَّ َقرُّ  2 التَّ

َتْحُصُل َمَحبَُّة اللَِّه ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ لِلَْعْبِد بِأَدائِِه لِلَْفرائِِض الَّتي ُتَعدُّ أَْفَضَل األَْعماِل َوأََحبَّها لِلَِّه َتعالى، 

َوَتَتضاَعُف بِأَدائِِه لِلنَّواِفِل َوِهَي الطّاعاُت الّزائَِدُة َعِن الَفرائِِض الَّتي َتَقرََّب بِها َرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص لَِربِِّه َوأََمَرنا 

ا  بِها، فَقْد قاَل اللُهـ  سبحانُه وتعالىـ  في الحديِث الُقْدِسيِّ :»َوَما َتَقرََّب ِإلَيَّ َعْبدي بَِشْيٍء أََحبَّ ِإلَيَّ ِممَّ

 .) اْفَتَرْضُت َعلَْيِه َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإلَيَّ بِالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه« )َرواُه الُبخاِريُّ

َأَتعاَوُنَوُأقاِرُن:

َبْيَن الَفرائِِض َوالنَّواِفِل في الَجْدَوِل اآلتي: �

َوْجُه الُمقاَرَنِة

الَمْعنى

األَثَُر الُمَتَرتُِّب َعلى ِفْعلِها

ِمثاٌل

األَثَُر الُمَتَرتُِّب َعلى َترِْكها

الَفراِئُض

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

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

...................، َوصياُم َرَمضاَن، َو..................

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

واِفُل النَّ

الطّاعاُت الّزائَِدُة َعلى الَفرائِِض

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

واتُِب، َو...............، َوالُعْمَرُة. َنُن الرَّ السُّ

.................................................................................
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ْرُسالّراِبُع الدد

ُرَوَأْسَتْنِبُط: ُأَفكِّ

نَواِفَل أُْخرى أََتَقرَُّب بِها ِإلى اللَِّه ـ َتعالى؛ لَِنناَل َمَحبََّتُه َتعالى ِمَن األَِدلَِّة اآلتَِيِة:

قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )اتَُّقوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة( )َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم(. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )َكلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعلَى اللَِّساِن، ثَِقيلََتاِن ِفي الِْميَزاِن، َحِبيَبَتاِن ِإلَى الرَّْحَمِن: ُسْبَحاَن اللَِّه  �

َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن اللَِّه الَعِظيِم( )َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم(.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُه - َتعالى - ِبطاَعِتِهْم:  3  طاَعُة ُكلِّ َمْن َأَمَر اللَّ

َمَحبَُّة اللَِّهـ  َتعالىـ  توِجُب َعلَْينا طاَعَتُه، َوطاَعَة ُكلِّ َمْن أََمَرنا بِطاَعِتِهْم، َوَقْد أََمَرنا اللَُّهـ  َتعالىـ   بِطاَعِة الحاِكِم، 

َوَجَمَع طاَعَتُه بِطاَعِتِه َوطاَعِة َرسولِِهملسو هيلع هللا ىلص، َفقاَل َتعالى: 
]النِّساُء:59[.

�

4

ُل: ُلَوُأَعلِّ َأَتَأمد

َجَمَع اللَُّه َتعالى طاَعَتُه َوطاَعَة َرسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص وطاَعِة الحاِكِم. �

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 الَعالَقِة األََبِويَِّة الَّتي َتْربُِط َبْيَن ُحّكاِم َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة  �

الُمتَِّحَدِة َوَشْعِبها، ُمَبيًِّنا النَّتائَِج الَّتي َترَتََّبْت َعلَْيها.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

ُيَعدُّ بِرُّ الوالَِدْيِن َواإلِْحساُن ِإلَْيِهما َسبياًل لِلتََّقرُِّب لِلَِّه ـ َتعالى، َفَقْد أََمَرنا اللَُّه ـ َتعالى ـ بِطاَعِتِهْم، َوَجَمَع 

طاَعَتُه َوُشْكَرُه بِِبرِِّهما، قاَل َتعالى:   ]اإِلْسراُء: 23[ َوقاَل َتعالى: 

الَْعَمِل  أَيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرُسوَل  َسأَلُْت   : َمْسعوٍد  ْبُن  اللَِّه  َعْبُد  َوقاَل   ،]14 ]لُْقماُن:    

؟ َقاَل: »ثُمَّ بِرُّ الَْوالَِدْيِن«. )َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم، َواللَّْفُظ لُِمْسلٍِم(. اَلُة َعلَى َوْقِتَها« ُقلُْت: ثُمَّ أَيُّ أَْفَضُل؟ َقاَل: »الصَّ

ُز: ُرَوُأَميِّ ُأَفكِّ

َبِب: � َبْيَن التََّصرُّفاِت الَّتي َتُدلُّ َعلى َمَحبَِّة الَعْبِد لِلَِّهـ  َتعالىـ  ِمْن َغْيرِها في الحاالِت الّتالَِيِة َمَع َبياِن السَّ

ُف التََّصرُّ

ِه. َيْرَفُع َصْوَتُه َعلى أُمِّ

َيْدعو لِوالِِدِه الَّذي اْسُتْشِهَد ِدفاًعا َعِن الَوطَِن.

َتَبرُّ والَِدَتها، َوَتَتواَصُل َمَعها بِالهاتِِف َيْوِميًّا.

ُيَقبُِّل َرأَْس والَِدْيِه َصباًحا َوَمساًء.

ال َيْسَتجيُب لِطَلَِب والَِدتِِه ُمساَعَدَتُه لَها في 

غيَرِة. الِعناَيِة بِأُْخِتِه الصَّ

ُه ـ َتعالى ـ ُه ـ َتعالى ـُيِحبُُّه اللَّ ال ُيِحبُُّه اللَّ

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

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

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

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

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

َبُب السَّ

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

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

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

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

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

ُحبُّ الَوَطِن:   4

ُحبُّ اإِلنْساِن لَِوطَِنِه ِمَن اإليماِن، َوِفطَْرٌة ُفِطَر َعلَْيها اإِلنْساُن، َفَهذا َسيُِّد َولَِد َعْدناَن 

َعها َوداَع الُمِحبِّ قائاًِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أَطَْيَبِك  َخَرَج ِمْن َمكََّة َبْعَد أَْن عاَش فيها َزمانًا، َوَودَّ

.) ، َولَْواَل أَنَّ َقْوِمي أَْخَرُجونِي ِمْنِك َما َسَكْنُت َغْيرَِك« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ ِمْن َبلٍَد َوأََحبَِّك ِإلَىَّ

رِْفَعِتِه،  َعلى  َجميًعا  َونَْعَمَل  لِِخْدَمِتِه  ُجْهٍد  ُكلَّ  نَْبُذَل  أَْن  الَوطَِن  َعالماِت ُحبِّ  َوِمْن 

تِِه. َونَْحِمَي ُكلَّ ُمْكَتَسباتِِه، َونُساِهَم في بِنائِِه َوِعزَّ
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ْرُسالّراِبُع الدد

ُر َوَأْنُقُد:  ُأَفكِّ

التََّصرُّفاِت الّتالَِيَة:

ِة. � َيْكُتُب َعلى ُجْدراِن األَماِكِن العامَّ
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ِعيِّ لِِخْدَمِة ُمْجَتَمِعِه. � انَْضمَّ لَِبْرناَمِج )َفْزَعة( التَّطَوُّ
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� . َيْنُشُر األَْخباَر الكاِذَبَة َعْبَر َوسائِِل التَّواُصِل اِلْجِتماِعيِّ
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ِة لِلْقّواِت الُمَسلََّحِة بَِدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في اِلنِْضماِم لِْبَرنْاَمَج ِالِخْدَمِة  � لَّبى َدْعَوَة الِقياَدِة العامَّ

الَوطَِنيَِّة.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُر َوَأْرِبُط:  ُأَفكِّ

g :القيَمَة اإليجابِيََّة الَّتي ُتَعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّهـ  َتعالىـ  َوالَوطَِن بِاآلَيِة الُقْرآنِيَِّة الّدالَِّة َعلَْيها فيما َيلي 

ْقُم م الرَّ

1

3

2

القيَمُة اإليجابِيَُّةاآلَيُة الُقْرآنِيَُّة

)الَبَقَرُة: 195(. قاَل َتعالى: 
ِمَن  الفاِرَغِة  َواألَْكياِس  الُمَعلَّباِت  َرْمِي  َعْدُم 

ِة. ّياَرِة، َوالُمحاَفظَُة َعلى نَظاَفِة الَمراِفِق العامَّ السَّ

قاَل َتعالى:  )التَّْوَبُة: 108(.
َواألَْخُذ  الُمْسَتطاِع،  َقْدَر  الَعَمِل  في  ااِلْجِتهاُد 

بِأَْسباِب النَّجاِح َوالتََّميُِّز.

ِإْتقاُن الَعَمِل الُمَكلَِّف بِِه لَِوْجِه اللَِّه ـ َتعالى. قاَل َتعالى:  )آُل ِعْمراَن: 159(.

4
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

ساُمُح َمَع اآلَخريَن: التَّ   5

َمْن َغلََب َحبُّ اللَِّه ـ َتعالى ـ َعلى َقلِْبِه أََحبَّ َجميَع َخلِْق اللَِّه ـ َتعالى، َوَمَحبَُّتنا لَِمْن َحْولَنا 

َتْسَتْوِجُب َعلَْينا أَْن نََتساَمَح َمَع َمْن أَساَء ِإلَْينا، َفِمْن َعالماِت 

َمالِء َوفي  اإليماِن نَْشُر الَمَحبَِّة في الَبْيِت َوَبْيَن األَْهِل َوالزُّ

الَعَمِل َوَبْيَن الجيراِن َوفي الُمْجَتَمِع كاِماًل؛ فالَمَحبَُّة َسَبٌب 

لُِدخوِل الَجنَِّة، قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتْدُخلُوَن الَجنََّة َحتَّى 

ُتْؤِمُنوا َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، أََواَل أَُدلُُّكْم َعلَى َشْىٍء ِإَذا 

اَلَم َبْيَنُكْم« )َرواُه ُمْسلٌِم(. َفَعلُْتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ أَْفُشوا السَّ

األَْفعاَل الَّتي ال ُيِحبُّها اللَُّه  ـ َتعالى ـ في التَّعاُمِل َمَع الّناِس ِمَن اآلياِت الّتالَِيِة: �

اآلَيُة الُقْرآنِيَُّة

قاَل َتعالى:  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    )الَبَقَرُة: 190(.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ   )األَنْفاُل: 58(. قاَل َتعالى: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )النِّساُء: 36(. قاَل َتعالى: 

ڳ ڱ ڱ ڱ )آُل ِعْمراَن: 57(. قاَل َتعالى: 

ُه ـ َتعالى ـ األَْفعاُل الَّتي ال ُيِحبُّها اللَّ

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

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

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

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

َأْتلوَوَأْسَتْنِتُج:
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ْرُسالّراِبُع الدد

ِه - َتعالى: ِة الُمْؤِمِن ِللَّ َثَمراُت َمَحبَّ

َمْن  َمَع  ُيْحَشُر  فالَمْرُء  َواآلِخَرِة،  نْيا  الدُّ في  الَجزيَل  الثَّواَب  الَعْبُد  َعلَْيها  ُيثاُب  الَمَحبَُّة 

، َعْن أَنَِس  قاَل: أَنَّ َرُجاًل َسأََل النَّبيَّ ـ صلَّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َعِن الّساَعِة َفَقاَل:  أََحبَّ

اَعُة؟ َقاَل: )َوَما أَْعَدْدَت لََها؟( َقاَل: ال َشْيَء ِإاّل أَنِّي أُِحبُّ اللَّه َوَرُسولَُه ـ صلَّى اللُّه  َمَتى السَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم ـ، َفَقاَل: )أَنَْت َمَع َمْن أَْحَبْبَت( )َرواُه البخاري(.

َفَعْن  لَُه،  َواألَْرِض  ماِء  السَّ أَْهِل  َوَمَحبَِّة  َتعالى،  ـ  اللَِّه  بَِمَحبَِّة  الَفْوُز 

ْيَرَة  قاَل: قاَل َرسوُل اللِهملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنَّ اللَه َتَبارََك َوَتَعالَى  أَبي ُهَر

ِإَذا أََحبَّ َعْبًدا نَاَدى ِجْبريَل: ِإنَّ اللَه َقْد أََحبَّ ُفاَلنًا َفأَِحبَُّه، َفُيِحبُُّه 

َماِء: ِإنَّ اللَه َقْد أََحبَّ ُفاَلنًا َفأَِحبُّوُه  ِجْبِريُل ثُمَّ ُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي السَّ

 .) َماِء، َوُيوَضُع لَُه الَْقُبوُل ِفي أَْهِل اأْلَْرِض« )َرواُه الُبخاِريُّ َفُيِحبُُّه أَْهُل السَّ

َبُه ِمْنُه َوأَْدناُه ِإلَْيِه. َفَهنيًئا لَِعْبٍد أََحبَُّه اللَُّه َفَقرَّ

ُح: ُر َوأَوضِّ ُأَفكِّ

الَعالَقَة َبْيَن َمَحبَِّة الَعْبِد لِلَِّهـ  َتعالى، َوَمَحبَِّة اللَِّهـ  َتعالىـ   لِلَْعْبِد في َضْوِء َفْهِمَك لَِقْولِِه َتعالى:            �

  ]المائَِدُة: 54[.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

ُمَمفاهيمي ُأَنظِّ

يِن؛  َمَحبَُّة اللِّه أَْصُل الدِّ

أِلَنَّها: .............................................

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

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

الَفْوُز بِـ:  ............................

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

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

h ُة هللِا َمَحبَّ

اأْلَْعَماُل الَِّتي َيَناُل بَِها الَْعْبُد 

َمَحبََّة اللِّه ـ َتَعالَى ـ

نََتائُِج َمَحبَِّة الَْعْبِد  لِلِّه     

ـ َتَعالَى ـ
يَُّتها أََهمِّ

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

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

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

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

أُظِْهُر َمَحبَّتي لِلَِّهـ  َتعالىـ  في ُكلِّ َتَصرُّفاتي؛ أِلُْحِسَن َتْمثيَل ديني َوَوطَني. �

َأَضُع َبْصَمتي
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َأْنِشَطُة 

ُأجيُبِبُمْفَرديالّطاِلِب

54

ْرُسالّراِبُع الدد

1  َكْيَف ُتَعبُِّر َعْن ُحبَِّك لِلَِّه ـ َتعالى ـ في الَمواِقِف اآلتَِيِة؟

َتْمشي في الطَّريِق َفَوَجْدَت َمساميَر َعلى األَْرِض. §

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الِة. § شاَهْدَت َزميلََك ُيْخِطُئ في أَداِء الصَّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أَْخطَأَْت في َحقِّ َزميلَِك. §

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نِلَْت َدَرَجًة عالَِيًة في ااِلْمِتحاِن. §

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َبِب: َبيِّْن َرأَْيَك في األَْعماِل اآلتَِيِة َمَع َبياِن السَّ   2

ْأُيالَعَمُل َبُبالرد السد

�������������������������������������������������������������������������������������������������������َمِرَض، َفَذَهَب لِلطَّبيِب لِلِْعالِج َوَتوَكََّل َعلى اللَِّهـ  َتعالى.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������َيزوُر جاَرُه َغْيَر الُمْسلِِم لَِيطَْمِئنَّ َعلى حالِِه.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������ُيْسرُِف في اْسِتْخداِم الماِء أَثْناَء الُوضوِء.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������طالٌِب ُيراِجُع ُدروَسُه َيْوِميًّا.

4
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ِه-َتعالى. ُةاللد َمَحبد

يٍَّة َبسيطٍَة َتَتَقرَُّب بِها لِلَِّه ـ َتعالى. § بِااِلْشِتراِك َمَع ُزَمالئَِك ُقْم بِاْقِتراِح أَْعماٍل اْبِتكاِر

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُمذاتي ُأَقيِّ

ْقييِمم جاِنُبالتد
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ِقِه ُمْسَتوىَتَحقُّ

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َقْولي َفال أَْكِذُب َوال أوذي بِِه أََحًدا.1

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َمْدَرَستي َفأَلَْتِزُم بِالنِّظاِم َوأَْحَتِرُم ُمَعلِّمي.2

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في طَعامي َوَشرابي َفال آُكُل الَحراَم.3

4

7

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َصالتي َفأَْخَشُع فيها.

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َصّفي َفأََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي َوال أَْعَتدي َعلَْيِهْم.

5

8

9

6

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في اْسِتْخدامي أِلََدواِت الُمْخَتَبِر َفال أُْتلُِفها.

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في الَحيِّ َفأُْحِسُن ُمعاَملََة الّناِس َجميًعا. 

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َوالئي لَِوطَني َوطاَعتي لِلُْحّكاِم.

أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِلَِّه ¸ في َبْيتي َفأََبرُّ بِوالَِديَّ َوأُْحِسُن إِلِْخَوتي.
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ْرُسالخاِمُس الدد

أَْسَتْنِبُط أَْكَبَر َعَدٍد ِمْن ِصفاِت الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َر بِِه.  � ما أَنَْذَر ِمْنُه الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص، َوما َبشَّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يَِّة. � أَثََر َدْعَوِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في الَبَشِر

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْقَرُأَوَأْسَتْنِتُج

َد َهَدَف الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َدْعَوِة أَْهِل الطّائِِف. � أَُحدِّ

أَُبيَِّن أُْسلوَب الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في َدْعَوِة أَْهِل الطّائِِف. �

ِخالِل  � ِمْن  َوَعزيَمَتُه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّسوِل  َصْبَر  َح  أَوضِّ

الطّائِِف. أَْهِل  َدْعَوِة  أَْحداِث 

ْبِر َوالَعزيَمِة في الَحياِة. � يَِّد َمواِقَف الصَّ أَُؤ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

َدْعَوُة
َأْهِلالّطاِئِف

5

قاَل الّشاِعُر في َمْدِح الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــٌد أَْشــَرُف األَْعــراِب َوالَعَجــِم ــٌد َخْيــُر َمْن َيْمشــي َعلــى َقَدِمُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــٌد باِســُط الَمْعــروِف جاِمُعــُة ــٌد صاِحُب اإلِْحســاِن َوالَكَرِمُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــًة ــِه قاِطَب ــِل اللَّ ــاُج ُرُس ــٌد ت ــِمُمَحمَّ ــواِل َوالَكلِ ــاِدُق األَْق ــٌد ص ُمَحمَّ

ــُه ــاِق حاِفظُ ــُت الميث ــٌد ثابِ ــَيِمُمَحمَّ ــالِق َوالشِّ ــُب األَْخ ــٌد طَيِّ ُمَحمَّ

أِلنَْفِســنا ُروٌح  ِذْكــُرُه  ــٌد  ــٌد ُشــْكرٌه َفــْرٌض َعلــى األَُمــِمُمَحمَّ ُمَحمَّ

َم: َتَعلد ُأباِدُرأِلَ
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َدْعَوُةَأْهِلالّطاِئِف

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُمَمهاراتيأِلَ

ْبُر َعلى اأَلذى : الصَّ

اللِّقاَء  اْعتاَدْوا  الَعْصِر  َصالِة  َبْعَد 

لِلَِعِب ُكَرِة الَقَدِم، في َذلَِك الَيْوِم َتَغلََّب 

َفما  راِشٍد  َفريِق  َعلى  أَْحَمَد  َفريُق 

ٍة  أَْن َدَخَل في ُمشادَّ ِإاّل  كاَن ِمْن راِشٍد 

أَْن  ِإلى  َرْت  َتطَوَّ أَْحَمَد،  َمَع  َكالِميٍَّة 

ْت َجْبَهُتُه ِإثَْر ُسقوِطِه َعلى األَْرِض. أَْوَقَعُه أَْرًضا، َفُشجَّ

ِد  ُم َيسيُل ِمْن َجْبَهِتِه، فَخَرَجِت األُمُّ َوِهَي َتْسَتِمُع ِإلى َتَوعُّ عاَد أَْحَمُد بُِمساَعَدِة أَْصِدقائِِه ِإلى َمْنزِلِِه، َوالدَّ

َدْت ِجراَحُه. دِّ الَقِويِّ َعلى راِشٍد َفَضمَّ أَْحَمَد بِالرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ثُمَّ قالَْت: لَِكْن َهذا لَْيَس ِمْن أَْخالِق نَِبيِّنا ُمَحمَّ

ُم ِمْنُه. أَْحَمُد: لَِكْن َرسولُنا الَكريُم ملسو هيلع هللا ىلص لَْم ُيْجَرْح، َولَْم َيِسِل الدَّ

! لََقْد َحَدَث أَْن أُسيَء ِإلَْيِه َوُرِمَي بِالِحجاَرِة. : َبلى يا ُبَنيَّ األُمُّ

ٌق لَِمْعرَِفِة الحاِدثَِة، وََكْيَف َتَصرََّف الرَّسوُل الَكريُم ِإزاَء َهِذِه اإِلساَءِة. أَْحَمُد: َوَمتى كاَن َذلَِك؟ أَنا ُمَتَشوِّ

: لَّما اْشَتدَّ َبالُء ُقَرْيٍش يا ُبَنيَّ َعلى َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَبْعَد َوفاِة ناِصِرِه عمه أَبي طالٍِب، عانى الرَّسوُل  األُمُّ

َر َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ؤوا َعلَْيِه وَكاَشفوُه بِاألَذى، َفَقْد َقرَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُسَفهاِء ُقَرْيٍش ما عاناُه؛ َحْيُث ِإنَُّهْم َتَجرَّ

الُخروَج ِإلى الطّائِِف َيطْلُُب ناِصًرا ِمْن ثَقيٍف َيْنُصُرُه َعلى َقْوِمِه، َوُيعيُنُه َعلى ِإْبالِغ َدْعَوتِِه، َخَرَج 

، َولَّما َوَصَل الطّائَِف  َوُهَو راٍج أَْن َيْقَبَل أَْهُل الطّائِِف ِمْنُه ما جاَءُهْم بِِه ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

َقَصَد ثَالثََة نفٍر ِمْن ثَقيٍف َوساداتِها َفَدعاُهْم ِإلى اللَِّه وََكلََّمُهْم بِما جاَءُهْم 

ِمْن نُْصَرتِِه َعلى اإِلْسالِم، َفقاموا واْسَتْهَزؤوا بَِرسوِل اللَِّه، َفقاَم َرسوُل 

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِعْنِدِهْم َوُهَو يائٌِس ِمْن َخْيِر ثَقيٍف، َوَقْد طَلََب ِإلى األُْخَوِة 

الثَّالثَِة أَْن ال َيْذُكروا ما داَر َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم ِإلى ُقَرْيٍش َفلَْم َيْفَعلوا 

َوأَْغَرْوا بِِه ُسَفهاَءُهْم َوَعبيَدُهْم َيُسّبونَُه َوَيصيحوَن بِِه 

بِالِحجاَرِة َحّتى أَْدَمْوا َعِقَبْيِه.
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أَْحَمُد: َحبيبي َرسوَل اللَِّه ِفداَك أَبي َوأُّمي، َوماذا َحَصَل َبْعَد َذلَِك يا أُّمي.

: َوَصَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِإلى ُبْستاٍن لُِعْتَبَة َوَشْيَبَة اْبَنْي َربيَعَة، َفَجلََس َتْحَت ِظلِّ َشَجَرٍة ِمْن ِعَنٍب في الُبْستاِن  األُمُّ

عاِء َوَبلََغ ِإْحساُسُه بِاألَلَِم َمداُه،  لَِيلَْتِقَط أَنْفاَسُه، َوَقْد َبلََغ ِمَن الُحْزِن َمْبلًَغا َكبيًرا، ِعْنَدئٍِذ اتََّجَه ِإلى اللَِّه بِالدُّ

َفأََخَذ َيْشَتكي ِإلى َربِِّه قائاًِل:

تي، َوِقلََّة حيلَتي، َوَهواني َعلى الّناِس، يا أَْرَحَم الّراِحميَن، أَنَْت َربُّ  )اللَُّهمَّ ِإلَْيَك أَْشكو َضْعَف قوَّ

ُمني، أَْم ِإلى َعُدوٍّ َملَّْكَتُه أَْمري، ِإْن لَْم  الُمْسَتْضَعفيَن، َوأَنَْت َرّبي، ِإلى َمْن َتِكلُني؟ ِإلى َبعيٍد َيَتَجهَّ

َيُكْن بَِك َعلَيَّ َغَضٌب َفال أُبالي، َولَِكنَّ عاِفَيَتَك ِهَي أَْوَسُع لي، أَعوُذ بِنوِر َوْجِهَك الَّذي أَْشَرَقْت لَُه 

لََك  َسَخطَُك،  َعلَيَّ  َيُحلَّ  أَْو  َغَضَبَك،  بي  ُتْنِزَل  أَْن  ِمْن  َواآلِخَرِة،  نْيا  الدُّ أَْمُر  َعلَْيِه  َوَصلَُح  الظُّلُماُت، 

َة ِإاّل بَِك(. الُعْتبى َحّتى َتْرضى، َوال َحْوَل َوال قوَّ

َيْسَمعاِن ُدعاَءُه َفَرقَّ َقلْباُهما  - َوَرآُه اْبنا َربيَعَة َيْنظُراِن ِإلَْيِه َو َولَّما َفَرَغ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمناجاتِِه لَِربِِّه -َعزَّ َوَجلَّ

َمُه لِلرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َفلَّما َوَضَع الرَّسوُل َيَدُه  ُيَقدِّ لَِهذا الَمْشَهِد َفأََمَر خاِدَمُهما النَّْصرانِيَّ َعّداَس أَْن َيْقِطَف ِعَنًبا َو

الُمباَرَكَة فيِه قاَل: بِاْسِم اللَِّه ، ثُمَّ أََكَل!!

َونَظََر َعّداٌس قائاًِل: َهذا َكالٌم ال َيقولُُه أَْهُل َهِذِه الِبالِد.

َفَسأَلَُه الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: ِمْن أَيِّ الِبالِد أَنَْت؟ َوما ديُنَك؟

َفقاَل َعّداٌس: أَنا نَْصرانِيٌّ ِمْن )نيَنوى(.

ُجِل الّصالِِح يونَُس ْبِن َمّتى؟ َيِة الرَّ َفقاَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: أَِمْن َقْر

قاَل َعّداٌس: وََكْيَف َعَرْفَت يونَُس؟

. قاَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: َذلَِك أَخي كاَن نَِبيًّا َوأَنا نَِبيٌّ

َفأََكبَّ َعّداٌس َعلى َيَدْي َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوِرْجلَْيِه ُيَقبِّلُُهما.

َفلَّما َرَجَع َعّداٌس قاَل لَُه َسيُِّدُه: َوْيَحَك ما َهذا؟

ُجِل. َفقاَل ُمشيًرا ِإلى َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ما في األَْرِض َخْيٌر ِمْن َهذا الرَّ

. ثُمَّ عاَد الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِإلى َمكََّة َوَدَخلَها بِِحماَيِة الُمطِْعِم ْبِن َعِديٍّ

ِل األَذى. ْبِر َوَتَحمُّ أَْحَمُد: َسأَْقَتدي بَِرسولي يا أُّمي في الصَّ

5
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ما َهَدُف الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َدْعَوِة أَْهِل الطّائِِف؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما َمْوِقُف أَْهِل الطّائِِف ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما َمْوِقُف الرَّسوِل ِمْن َردِّ ِفْعِل أَْهِل الطّائِِف؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْقَرُأَوُأجيُب

أفكروأكتب:

تي َأمامي. َمراِحَل َتتاُبِع َحلِّ الُمْشِكَلِة الَّ

لَُه ضيًقا  أَْحَدَث  ِمّما  ِسنًّا،  َيْكُبرونَُه  الَّذيَن  الطَّلََبِة  أََحِد  ِمْن  َواإِلهانَِة  ْرِب  لِلضَّ الَمْدَرَسِة  َتَعرََّض سالٌِم في 

راِسيَِّة. راِسيِّ ِمّما نََتَج َعْنُه َعَدُم َترْكيِزِه في ِحَصِصِه الدِّ َشديًدا طُواَل الَيْوِم الدِّ

ْم لَُه َبْعَض الُحلوِل. § َفما الُخطواُت الَّتي كاَن َيِجُب أَْن َيتَِّبَعها سالٌِم لَِحلِّ ُمْشِكلَِتِه. َقدِّ

ُع َحلِّ الُمْشِكَلِة: َتَتبُّ

1

2

3

4

ساُمِح َواإِلْحساِن  َرسوُلنا ُأْسَوٌة في التَّ

َفلَْم  َوْجِهِه  َمْهموٌم َعلى  َوُهَو  الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُحْزنًا َشديًدا فانْطَلََق  َدْعَوَة اإِلْسالِم َحِزَن  ُزَعماُء الطّائِِف  َرَفَض  حيَنما 

َيْسَتِفْق ِإاّل َعلى َصْوِت ِجْبريَل  ُيناديِه َفقاَل لَُه: ِإنَّ اللََّه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك لََك َوما َرّدوا َعلَْيَك َوَقْد َبَعَث اللَُّه 

ِإلَْيَك َملََك الِجباِل لَِتأُْمَرُه بِما ِشْئَت فيِهْم.

َفقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص :»َبْل أَْرجو أَْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمْن أَْصالبِِهْم َمْن َيْعُبُد اللََّه َوْحَدُه ال ُيْشرُِك بِِه أََحًدا«.)َرواُه ُمْسلٌِم(
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َأَتعاَوُنَوَأْسَتْنِتُج

القيَمَة الَّتي َتْسَتْنِتُجها ِمْن َمْوِقِف الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أَذى أَْهِل الطّائِِف لَُه. §

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َبِب. § أَيُُّهما ُمَتساِمٌح َوَغْيُر ُمَتساِمٍح في المواقف التالية؟ َمَع ِذْكِر السَّ

َبُبَغْيُر ُمَتساِمٍحُمَتساِمٌحالَمْوِقُفم السَّ

ْتِم، َفَترََكُه َوَذَهَب َعْنُه َبعيًدا.1 أُسيَء لَُه بِالشَّ

2
ها َعلَْيِه َفأَصاَبْت  َرمى َعلَْيِه َصديُقُه الزُّجاَجَة َفلَْم ُتِصْبُه َفَردَّ

ا. أَنَْفُه َفَسبََّبْت لَُه نَزيًفا حادًّ

َسِمَع جاِسٌم بِأَنَّ أَْصحاَبُه ُيَدبِّروَن لَُه َمكيَدًة، َفَدعا لَُهْم بِالِهداَيِة.3

ِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمَع أَْهِل الطّائِِف ُمْرَتِبطًَة بِالِعَبِر الَمْوُجوَدِة. ُد ِداللََة الَمواِقِف التَّالَِيِة ِمْن ِقصَّ أَُحدِّ

ٌة لُِكلِّ الَخلِْق. � الِعْبَرُة األولى: رِسالَُة اإِلْسالِم عامَّ

َرْبُط الَمْوِقِف: .......................................................................................................................................... �

ُل األَذى. � الِعْبَرُة الّثانَِيُة: الثَّباُت َعلى الَحقِّ َوَتَحمُّ

َرْبُط الَمْوِقِف: .......................................................................................................................................... �

الِعْبَرُة الّثالَِثُة: اإِلنْساُن َيْنَبغي َعلَْيِه َقْوُل الَحقِّ َواتِّباُعُه. �

َرْبُط الَمْوِقِف: .......................................................................................................................................... �

الِعْبَرُة الّرابَِعُة: ُمقاَبلَُة اإِلساَءِة بِاإلِْحساِن. �

َرْبُط الَمْوِقِف: .......................................................................................................................................... �

ُد ُرَوُأَحدِّ َأَتَفكد

5
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الَهَدُف:

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

َمْوِقُف أَْهِل الطّائِِف:

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

َمْوِقُف الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص:

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

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص  َدْعَوُة الرَّ
اِئَف الطَّ

ُمَمفاهيمي ُأَنظِّ

قياَدتِنا  لَِنْهِج  واْمِتثااًل  ملسو هيلع هللا ىلص،  بِالنَِّبيِّ  أُْسَوًة  اآلَخريَن؛  َمَع  بِالتَّساُمِح  أََتَحلّى 

الرَّشيَدِة في َدْعِم َمباِدِئ التَّساُمِح في الُمْجَتَمِع؛ أِلُحِسَن تمثيَل ديِني َوَوطَِني.

َأَضُع َبْصَمتي
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ُأجيُبِبُمْفَرديالّطاِلِب
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َكْيَف َتَتَصرَُّف في الَمواِقِف الّتالَِيِة؟  1 

أ أَْخَبرََك َصديُقَك بَِردِّ اإِلساَءِة بِالِمْثِل لَِزميٍل أَساَء ِإلَْيَك.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ًرا؛ لُِمصيَبٍة َيُمرُّ بِها. ب شاَهْدَت َزمياًل لََك ُمَتَكدِّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 2  أَْكِمِل الَفراغاِت الّتالَِيَة بِما ُيناِسُبها ِمَن الُمْفَرداِت: )الُمطِْعِم ْبِن َعِديٍّ - َعّداٌس - َسيًِّئا(

أ اْسَتْقَبَل أَْهُل الطَّائِِف الرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص اْسِتْقبااًل ..............................................

َم .............................................. ِقطًْفا ِمَن الِعَنِب ِإلى َرسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. ب َقدَّ

ج َدَخَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َمكََّة بِِحماَيِة ..............................................

ْبَر ِعْنَد الّشدائِِد. § اْبَحْث َعْن آَيٍة َكريَمٍة ُتَبيُِّن الصَّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ِمِن  المتَّحَدِة  إليها َدولُة اإلماراِت العربيَِّة  الَّتي َتسعى  ابحْث عِن األهداِف 

اْسِتحداثِها وزيرَة دولٍة للتَّساُمِح.

5
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ُمذاتي ُأَقيِّ

ِمم َعلُّ جاِنُبالتد
اَأْحياًناداِئًما ناِدًراِجدًّ

ِقِه ُمْسَتوىَتَحقُّ

أواِجُه َمشاِكلي بَِصْبٍر َوَشجاَعٍة.1

أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َحلِّ الُمْشِكالِت.2

عاِء في َحياتي.3 أَْقَتدي بَِرسولي في اللُّجوِء ِإلى اللَِّه ـ تعالى ـ بِالدُّ

4. أَْقَتدي بَِرسولي في التَّساُمِح َواإلِْحساِن لَِمْن أَساَء ِإلَيَّ

أَْقَتدي بَِرسولي في األََدِب بِالنُّْصِح.5
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زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤرب

الوWَْحَدُة الّثانية

)البقرة: 197(
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ُمْحَتَوياُت الَوْحَدِة

الوWَْحَدُة الّثانية

سوَرُة التَّْكويِر  1

اإلِْحساُن ِإلى الّناِس 2

اإليماُن بِالَيْوِم اآلِخِر 3

َصالُة الَجماَعِة 4

اإِلْسراُء َوالِمْعراُج 5

الَوْحُي اإِللَِهيُّالُقْرآُن الَكريُم

ريُف الَوْحُي اإِللَِهيُّالَحديُث الشَّ

الَعقيَدُةالعقيدة اإليمانِيَُّة

أَْحكاُم اإِلْسالِم َوَمقاِصُدهاالِعباداُت

يَُّة ْخِصّياُتالّسيَرُة النََّبِو يَُّة َوالشَّ الّسيَرُة النََّبِو

المجالالمحورالدرس
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

ْكويِر سوَرُة التد

أَْتلَُو سوَرَة التَّْكويِر تاِلَوًة َسليَمًة. �

َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت. � أَُفسِّ

أَْسَتْنِتَج أَْهواَل َيْوِم الِقياَمِة. �

أَْسَتْنِبَط ِصْدَق الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. �

َع سوَرَة التَّْكويِر. � أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ 1

َأْقَرُأ: َّ ُر  ُأَفكِّ

ُمْحَتَوياِت الّصوَرِة، َوِداللََتها. �

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

َسَبَب ِإْخفاِء اللِّه ـ َتعالى ـ َمْوِعَد َيْوِم الِقياَمِة َعِن الّناِس. �

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

ًدا: الّصوَرَة ُمَحدِّ
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ْكويِر سوَرُة التد

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

 
 

 
 

 
 

  

َأْحَفُظ َّ َأْتلو 

ْعريُف ِبالّسوَرِة: التَّ

التَّْغييراُت الَكْونِيَُّة الَّتي َسَتْحُدُث َيْوَم الِقياَمِة.

التَّأْكيُد َعلى ِصْدِق رِسالَِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

َوِر  سوَرُة التَّْكويِر ِمَن السُّ

الَمكِّيَِّة، ِفْكَرَتْيِن ُهما:

َأْحداُث َيْوِم الِقياَمِة:
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

ِة: ُر ِدالَلَة الُمْفَرداِت الُقْرآِنيَّ َأَتَدبَّ

ْمُس ُيْمحى َضْوُؤها. ٱ ٻ ٻ الشَّ

النُّجوُم َيْذَهُب نوُرها َوَتَتساَقُط ِمْن َمواِضِعها.ٻ پ پ

الِجباُل َتَتَحرَُّك ِمْن أَماِكِنها َوَتسيُر في الَهواِء َكأَنَّها َهباٌء.پ ڀ  ڀ

ڀ ٺ ٺ
َيْذَهلوَن  الّنوُق الَحواِمُل ُتْترَُك ُمْهَملًَة، َوَجميُع األَْمواِل الَعظيَمِة َيْترُُكها أَْصحاُبها، َو

َعْنها ِمْن َعظَمِة ما َيْحُدُث.

ُج ناًرا، َوَتصيُر لََهًبا ُمْشَتِعاًل.ٿ ٹ  ٹ الِبحاُر َتَتأَجَّ

الُوحوُش َتْخُرُج ِمْن أَوْكارِها، َوُتْجَمُع في ُذهوٍل َوَفَزٍع.ٺ ٿ ٿ

النُّفوُس َتْقَتِرُن بِأَْشباِهها، الفاِجُر َمَع الفاِجِر، َوالّصالُِح َمَع الَصالِِح.ٹ ڤ ڤ

جاَءِت اآلياُت الَكريَمُة َتِصُف أَْحداَث َيْوِم الِقياَمِة، َوما َسَيْحُدُث لَِمظاِهِر الَكْوِن 

ْمِس، َوالنُّجوِم، َوالِجباِل، َوَغْيِرها ِمَن الَمْخلوقاِت الواِرَدِة في  الطَّبيِعيَِّة ِمْن َتَغيُّراٍت لِلشَّ

َيْسَتقيَم في َحياتِِه؛ لَِيناَل رِضاُه، َوَيفوَز بَِجنَِّتِه. اآلياِت؛ لَِكْي َيْخشى اإِلنْساُن َربَُّه، َو

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة:

ُد: ُأَحدِّ َّ ُل  ُأَحلِّ

ما سَيْحُدُث َيْوَم الِقياَمِة لُِكلِّ ما َيلي:

ْمِس الُمضيَئِة: .............................................................................................................................................................. � الشَّ

وابِّ َوالَحَيواناِت: ..................................................................................................................................................... � الدَّ

الُمحيطاِت َواألَنْهاِر: ...................................................................................................................................................... �

الَمَجّراِت الَّتي َتُضمُّ َمالييَن النُّجوِم: ............................................................................................................................................................... �

1
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ْكويِر سوَرُة التد

َأْقَتِرُح: َّ ُن  َّ َأَتعا

قائَِمًة بِاألَْعماِل الَّتي أَْحرُِص َعلى أَدائِها اْسِتْعداًدا لَِيْوِم الِقياَمِة. �

َوْجُه الُمقاَرَنِة

ِعباَدُة اللِّه ـ َتعالى.

الُمحاَفظَُة َعلى البيَئِة.

التَّعاُمُل َمَع الّناِس.

الَعَمُل

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

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

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

: ُر َوَأُردُّ ُأَفكِّ

g ............................................................................................................ .عي الِعلَْم بَِمْوِعِد ِقياِم الّساَعِة ِة الَعْقلِيَِّة َعلى َمْن َيدَّ بِالُحجَّ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص: ِصْدُق الرَّ

   

ِة: ُر ِدالَلَة الُمْفَرداِت الُقْرآِنيَّ َأَتَدبَّ

النُّجوُم الُمضيَئُة الَّتي َتْخَتفي بِالنَّهاِر َوَتظَْهُر بِاللَّْيِل.ژ ژ ڑ

َتْكِنُس، أَْي َتْسَتِتُر َوْقَت ُغروبِها. ک   ک

اللَّْيُل ِإذا أَْقَبَل بِظاَلِمِه َحّتى ُيَغطَِّي الَكْوَن. ک گ    گ  

ْبُح ِإذا أَضاَء َوأَْسَفَر، َواتََّسَع ِضياُؤُه َفصاَر نَهاًرا واِضًحا.گ ڳ ڳ الصُّ

 زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

ٍد  أَْقَسَم اللُّه ـ َتعالى ـ بَِكثيٍر ِمْن َمظاِهِر ُقْدَرتِِه َعلى الَخلِْق؛ لُِيْثِبَت ِصْدَق نَِبيِِّه ُمَحمَّ

أَرادوا  الَّذيَن  الُمْشرِكيَن  اتِّهاماِت  َعلى  َوَردَّ   ، َحقٌّ َعلَْيِه  أُنِْزَل  الَّذي  الَوْحَي  َوأَنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، 

النَّْيَل ِمْنُه َوِمْن رِسالَِتِه، َفَنفى َعْنُه ُكلَّ ما نُِسَب ِإلَْيِه ِمْن َوْصٍف ال َيليُق بَِنِبيِِّه.

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة:

ُل:  ُأَدلِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

ِمَن اآلياِت الّسابَِقِة َعلى ِصْدِق ما َيلي َكما في الَجْدَوِل: �

الُقْرآِن الَكريِم

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

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

الُم ـ ٍد ملسو هيلع هللا ىلصِجْبريَل ـ َعَلْيِه السَّ ُمَحمَّ

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

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

َأْسَتْنِبُط: َّ ُر  َأَتَدبد

ِمَن اآلياِت الَكريَمِة الّتالَِيِة َفضائَِل الُقْرآِن الَكريِم: �

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ ے ے ۓ    قاَل َتعالى: 

ۓ  )اإِلْسراُء: 82(.
................................................................

مب ىب يب  جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث قاَل َتعالى: 

ْعُد: 28(. )الرَّ  
................................................................

اآلَيُة الُقْرآنِيَُّة

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  قاَل َتعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڦ   )اإِلْسراُء: 9(.
قاَل َتعالى:  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ

)ص: 29(.  

الَفضيَلُة

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

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

1
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ْكويِر سوَرُة التد

ُر: ُر َوُأَعبِّ ُأَفكِّ

g .َعْن واِجبي ُتجاَه الُقْرآِن الَكريِم

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

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ِمْن أَْهواِل َيْوِم الِقياَمِة:

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

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

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

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

أَْقَسَم اللُّه َعلى:

أَنَّ الُقْرآَن الَكريَم:
...........................................................

أَنَّ َرسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:
...........................................................

الُم: أَنَّ ِجْبريَل ـ َعلَْيِه السَّ
...........................................................

الَمْخلوقاُت الَّتي أَْقَسَم اللُّه 

َتعالى بِها:

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

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

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

ْكويِر سوَرُة التَّ

َل الِعلَْم الّناِفَع لي َولَِوطَني. � أَْجَتِهُد في ِدراَستي؛ أِلَُحصِّ
َأَضُع َبْصَمتي
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َأْنِشَطُة 

الّطاِلِب

72

ُل ّد ْرُس اَر الدد

ِد الَمْخلوقاِت الَّتي أَْقَسَم اللُّه ـ تعالى ـ بِها، ُمَبيًِّنا الَغَرَض ِمَن الَقَسِم بِها. عدِّ  1 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

. قاَل اللُّه ـ َتعالى:    2 

اْكُتْب َخْمَسَة أَْعماٍل صالَِحٍة، َتَودُّ أَْن َتلْقى بِها اللَّهـ  تعالىـ  َيْوَم الِقياَمِة. §

َأْعماٌل صالَِحٌة

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

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

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

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

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

َكْيِفيَُّة الُمحاَفَظِة َعَلْيها

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

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

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

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

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

ُأجيُب ِبُمْفَردي

1
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ْكويِر سوَرُة التد

َعلِّْل ما َيلي:  3 

ِإْخفاَء اللِّهـ  َتعالىـ  لَِمْوِعِد الّساَعِة َعِن الّناِس §

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. § َتأْييَد اللِّهـ  َتعالىـ  لَِنِبيِِّه ُمَحمَّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ماِء، َواْكُتْب َصحيَفَة َتَفكٍُّر ُتَعبُِّر فيها َعْن ُقْدَرِة اللِّهـ  َتعالىـ   في َخلِْقِه. § َتَدبَّْر َمْخلوقاِت اللِّهـ  َتعالىـ   في السَّ

ُم ذاتي ُأَقيِّ

ُمم َعلُّ التد
ٌدُمْمتاٌز َمْقبوٌلَجيِّ

ِقِه ُمْسَتوى َتَحقُّ

أَْتلو الُقْرآَن الَكريَم َوأََتَدبَُّر َمعانَِيُه.1

أَُعبُِّر َعْن إيماني بُِقْدَرِة اللِه ـ َتعالى. 2

أَْحِرُص َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة اْسِتْعداًدا لَِيْوِم الِقياَمِة.3

أقتدي بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص فى أَخالقي وأَقوالي وأَفعالي.4
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يََّة الُمساواِة َبْيَن الّناِس. � َح أََهمِّ أَُوضِّ

أَُبيَِّن أُُسَس الُمفاَضلَِة َبْيَن الّناِس. �

يََّة التَّكاُمِل َوالتَّعاُوِن َبْيَن الّناِس. � َح أََهمِّ أَُوضِّ

َد َكْيِفيََّة التَّعاُمِل َمَع َمْن َيْخِدُم الّناَس. � أَُحدِّ

أَْسَتْنِتَج اآلثاَر اإليجابِيََّة لُِحْسِن التَّعاُمِل َمَع  �

الّناِس.

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

اإِلْحساُن ِإلى الّناِس

2

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

ِد ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍم َوَولِيِّ َعْهِدِه ـ َرعاُهما اللَُّه ـ َمَع  ْيِخ ُمَحمَّ َموِّ الشَّ الّصوَرة الّسابَِقَة الَّتي َيِقُف فيها صاِحُب السَّ

. العاِمِل الُمِسنِّ

ما َتُدلُّ َعلَْيِه الّصوَرُة ِمْن قيَمٍة َحضاِريٍَّة في التَّعاُمِل َمَع الّناِس، َوأَثَُرها َعلى الُمْجَتَمِع. �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْقَرُأ: َّ ُل  َأَتَأمد
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َبَذِة، َوَعلَْيِه ُحلٌَّة، َوَعلَى  أََبا َذرٍّ بِالرَّ ْيٍد، َقاَل: لَِقيُت  َعِن الَمْعُروِر ْبِن ُسَو

َفَقاَل  ِه،  بِأُمِّ َفَعيَّْرُتُه  َرُجاًل  َساَبْبُت  ِإنِّي  َفَقاَل:  َذلَِك،  َعْن  َفَسأَلُْتُه  ُحلٌَّة،  ُغاَلِمِه 

ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهلِيٌَّة، ِإْخَوانُُكْم  ِه؟  بِأُمِّ أََعيَّْرَتُه  أََبا َذرٍّ  لَِي النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا 

َخَولُُكْم، َجَعلَُهُم اللَُّه َتْحَت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن أَُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفلُْيطِْعْمُه 

َكلَّْفُتُموُهْم  َفِإْن  َيْغلُِبُهْم،  َما  ُتَكلُِّفوُهْم  َواَل  َيلَْبُس،  ا  ِممَّ َولُْيلِْبْسُه  ُكُل،  َيأْ ا  ِممَّ

.) َفأَِعيُنوُهْم« )َرواُه الُبخاِريُّ

ُر في َمعاني الُمْفَرداِت: َأَتَفكَّ

َبَذُة َمكاٌن َقريٌب ِمَن الَمديَنِة.الرَّ

اللِّباُس الفاِخُر.الُحلَُّة

تاُم.ساَبْبُت باُب ُهَو الشِّ أَْي َوَقَع َبْيني َوَبْيَنُه ِسباٌب، َوالسِّ

أَْي فيِه ِصَفٌة َغْيُر َحميَدٍة.جاِهلِيٌَّة

َتْحَت ِرعاَيِتُكْم.َتْحَت أَْيِديُكْم

َمْن َيْخِدُمُكْم.َخَولُُكْم

ريفِ: أَفْهَمُ دِاللَةَ الحَديثِ الشَّ

عدم التمييز َبْيَن الّناِس

ِمْن ِحْكَمِة اللِّه ـ تعالى ـ أَْن َخلََق الّناَس أَنْواًعا َشّتى، َحَسَب 

أَْحوالِِهْم َوأَْوضاِعِهْم َوأَْجناِسِهْم َوأَلْوانِِهْم َولُغاتِِهْم، َفِمْنُهُم األَْبَيُض 

عيُف، َوالعالُِم َوالجاِهُل،  َواألَْسَوُد، َوالَغِنيُّ َوالَفقيُر، َوالَقِويُّ َوالضَّ

َيْبقى ِمْعياُر التَّفاُضِل َبْيَن الّناِس التَّْقوى َوالَعَمَل الّصالَِح. َو
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َيقوُل َتعالى: زبڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ  ڈ ژرب ]الُحُجراُت: 13[، َفاإِلْسالُم َيْدعو ِإلى عدم التمييز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو 
الجنس أو المهنة؛ َفأَْصلُُهْم واِحٌد َوَهَدُفُهْم واِحٌد َوَمصيُرُهْم، َوَيْحِرُص َعلى َتأْكيِد َذلَِك َبْيَن الّناِس َجميًعا 

، َواَل  ِإنَّ أََباُكْم َواِحٌد، أَاَل اَل َفْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى َعَجِميٍّ دوَن َتْفرَِقٍة أَْو َتْمييٍز، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َو

.) ، َواَل أَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر، ِإالَّ بِالتَّْقَوى« )َرواُه الطََّبرانِيُّ لَِعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ

ُل: ُأَعلِّ َّ ُأناِقُش 

ْغِم ِمْن َمكانَِتِه الَمْرموَقِة في اإِلْسالِم. � ِعتاَب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَبي َذرٍّ الِغفاِريِّ  َعلى الرَّ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْسَتْنِتُج: َّ ُر  ُأَفكِّ

واِجباٍت َعلَيَّ ُتجاَه َمْن َيْخِدُمني: �
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُحْسَن ُمعاَمَلِة الّناِس

ِهْم  َتْفريٍق؛ لَِكْسِب ُودِّ أَْو  َتْمييٍز  ِإلَْيِهْم دوَن  َفُنْحِسُن  الّناِس ُخلٌُق َعظيٌم،  َمَع  التَّعاُمَل  أَنَّ  ُيَعلُِّمنا اإِلْسالُم 

َرنا ِمَن اْحِتقاِر الّناِس، َوالتَّْقليِل ِمْن َشأْنِِهْم َفقاَل  َوَمَحبَِّتِهْم؛ َفالنُّفوُس ُجِبلَْت َعلى ُحبِّ َمْن أَْحَسَن ِإلَْيها، َوَحذَّ

یی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  زبى  َتعالى: 

أَُخو  الُْمْسلُِم  ِإْخَوانًا.  اللِه  ِعَباَد  َوقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »وَُكونُوا   ،]11 ]الُحُجراُت:  ی جئ حئ مئ ىئ يئرب 
اٍت »بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن  ُيِشيُر ِإلَى َصْدرِِه ثَاَلَث َمرَّ الُْمْسلِِم، اَل َيظْلُِمُه َواَل َيْخُذلُُه، َواَل َيْحِقُرُه. التَّْقَوى َهاُهَنا« َو

رِّ أَْن َيْحِقَر أََخاُه الُْمْسلَِم« )َرواُه ُمْسلٌِم(. الشَّ

2
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ُم: ُأَقيِّ َّ ُر  ُأَفكِّ

أَْخطَأُْت في َحقِّ سائِِق الحاِفلَِة الَمْدَرِسيَِّة. �
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

شاَهْدُت ُعّماَل النَّظاَفِة َيْجَمعوَن الُمَخلَّفاِت في ساَحِة الَمْدَرَسِة.  �
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

� . َرأَْيُت عاِماًل َيْحُفُر في الّشاِرِع في َيْوٍم حارٍّ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

غيَر ُيْكِثُر الطَّلَباِت ِمَن الُمعيَنِة الَمْنزِلِيَِّة. � الَحظُْت أَخي الصَّ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َتكاُمُل الَوظاِئِف َبْيَن الّناِس:

ِمْن ِحْكَمِة اللِّه ـ َتعالى ـ أَْن َجَعَل الّناَس ُمْخَتلِفيَن في ااِلْسِتْعداِد َوالَمواِهِب َوالُقُدراِت؛ َفلُِكلِّ َفْرٍد 

ُم  ٌة، َيْسَتطيُع بَِفْضلِها الَعَمَل في َمجاٍل ِمْن َمجاالِت الَحياِة، َوُهَو ُيَقدِّ ِإْمكانِّياٌت َواْسِتْعداداٌت خاصَّ

ُم اآلَخروَن بَِدْورِِهْم ِخْدماٍت لَُه، قاَل َتعالى: زب ۋ ۋ ۅ ۅ  ِخْدَمًة لِْلَخريَن، َكما ُيَقدِّ

ۉ ۉ  ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ 
ْخُرُف: 32[،  ۈئرب ]الزُّ

َفُكلُّ َفْرٍد ُمطالٌَب بِأَْن َيِجدَّ 

في اْسِتْثماِر ُقواُه في الَخْيِر 

َي  ِإْسعاِد اآلَخريَن، َوأَْن ُيَنمِّ َو

ِإْبداَعُه في ُرِقيِّ  نُبوَغُه َو

ُمْجَتَمِعِه َواْزِدهاِر َوطَِنِه.

� . ُل الّصور َوأَْسَتلِْهُم ِمْنها َمظاِهَر َتكاُمِل األَْدواِر َوالَوظائِِف في الُمْجَتَمِع اإِلماراتِيِّ أََتأَمَّ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أَقْتَدي بِرَسولِ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:

َعْن أَنٍَس  َقاَل: »َخَدْمُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَر ِسِنيَن بِالَْمِديَنِة 

َوأَنَا ُغاَلٌم لَْيَس ُكلُّ أَْمِري َكَما َيْشَتِهي َصاِحِبي أَْن أَُكوَن َعلَْيِه 

، َوَما َقاَل لِي لَِم َفَعلَْت َهَذا أَْو أَالَّ َفَعلَْت  َما َقاَل لِي ِفيَها أُفٍّ َقطُّ

َهَذا« )َرواُه أَبو داُوَد(.

 َوقاَل أَنٌَس: َكاَن َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أَْحَسِن النَّاِس ُخلًُقا ، 

أَْن  نَْفِسي  أَْذَهُب، َوِفي  َفُقلُْت: َواللِّه اَل  َيْوًما لَِحاَجٍة،  َفأَْرَسلَِني 

وِق، َفِإَذا َرُسوُل اللِّه  أَْذَهَب لَِما أََمَرنِي بِِه نَِبيُّ اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرْجُت َحتَّى أَُمرَّ َعلَى ِصْبَياٍن َوُهْم َيلَْعُبوَن ِفي السُّ

ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َقَبَض بَِقَفاَي ِمْن َوَرائِي، َقاَل: َفَنظَْرُت ِإلَْيِه َوُهَو َيْضَحُك، َفَقاَل: »َيا أُنَْيُس أََذَهْبَت َحْيُث أََمْرُتَك؟« 

َقاَل ُقلُْت: نََعْم، أَنَا أَْذَهُب، َيا َرُسوَل اللِّه! )َرواُه ُمْسلٌِم(.

ُر َوَأْذُكُر: ََتَدبَّ

َيقوُم  � َشْخٍص  َوَبْيَن  َبْيني  َحَدَث  َمْوِقًفا 

بِِخْدَمتي أََسأُْت ِإلَْيِه فيِه َونَِدْمُت َعْنُه:

 ��������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������

َيقوُم  � َشْخٍص  َمَع  فيِه  َتَصرَّْفُت  َمْوِقًفا   

بِِخْدَمتي وَكاَن َتَصرُّفي فيِه بُِمْنَتهى األََدِب: 

 ��������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

ما يلي:  _
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ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

اإِلْحساُن ِإلى الّناِس

أَْقَتدي بَِرسوِل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص عدم التمييز َبْيَن الّناِس

َتكاُمُل الَوظائِِف في الُمْجَتَمِعُحْسُن ُمعاَملَِة الّناِس

ُم ِإلَيَّ ِخْدَمًة بِما ُيْرضي اللّه  � ال أُسيُء ِإلى أََحٍد ما َحييُت، َوأُعاِمُل َمْن ُيَقدِّ

ـ تعالى ـ ، َوأَْشُكُرُه َعلى َذلَِك.

َأَضُع َبْصَمتي
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َأْنِشَطُة 

الّطاِلِب

80

ْرُس الّثاني الدد

اذُْكْر َدلياًل ُيؤَكُِّد عدم التمييز بين الّناِس ِعْنَد اللِّه َتعالى.  1 

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

َيقوُل َتعالى:    ]الُحُجراُت: 13[، ما ُهَو أَساُس الُمفاَضلَِة َبْيَن الّناِس َكما َبيََّنْتها   2 

اآلَيُة الَكريَمُة؟

ما ِهَي النَّتائُِج الَّتي َتَتَرتَُّب َعلى َتْحقيِق العدل َبْيَن الّناِس؟  3 

في األُْسَرِة

عوِب َبْيَن الشُّ

في الُمْجَتَمِع

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

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

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

:)( أَْو )( أََضُع أَماَم ُكلِّ ُجْملٍَة  4 

أُعاِمُل َغْيَر الُمْسلِميَن بِالُحْسنى.

الِعباداُت َدليٌل َعلى َعَدِم التَّْمييِز َبْيَن الُمْسلِميَن.

ال َفْرَق َبْيَن ِإنْساٍن َوآَخَر ِإاّل بِاللَّْوِن.

ُجِل َوالَمْرأَِة. اإِلْسالُم ُيَميُِّز َبْيَن الرَّ

ُأجيُب ِبُمْفَردي

2
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لِسوِء ُمعاَملَِة الَخَدِم نَتائُِج َسلِْبيٌَّة، اذُْكْر ثَالثًا ِمْنها:  5 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

، ابحث عن َمظاِهِر َذلَِك ِمْن ِخالِل الُمماَرساِت التََّعبُِّديَِّة التالية:  § لٌَة في الّديِن اإِلْسالِميِّ الُمساواُة قيَمٌة ُمَتأَصِّ
)الصالة، والصوم، والزكاة ، والحج(، ثم لخصها، واعرضها على زمالئك في الصف..

ُم ذاتي ُأَقيِّ

ْرِس؟ § ما َمدى َتطْبيقي لِلِْقَيِم الوارَِدِة في الدَّ

الَمجاُل م
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ِقِه ُمْسَتوى َتَحقُّ

ا أَْو ِإْحسانًا.1 َيْنتاُبني الُغروُر ُكلَّما َصَنْعُت بِرًّ

أَْشُعُر بأنني َفْرًدا ُمَتَميًِّزا َعْن َغْيري.2

أُْحِسُن ِإلى الّناِس بِدوِن َتْمييٍز.3

4

5

أَْحَتِرُم الّناَس َجميًعا َوال أَرى َفْرًقا َبْيَنُهْم.

أُساِهُم في َتْصحيِح الَمفاهيِم الَخطَأِ َعِن الَعالقاِت ااِلْجِتماِعيَِّة.
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: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿرب  � قاَل اللُّه َعزَّ َوَجلَّ

]النِّساُء: 87[.

قاَل اللُّه ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ: زبڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  �

ڌرب ]آُل ِعْمراَن: 25[.

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

ُد: ُأَحدِّ َّ ُر  َأَتَدبد

الَيْوَم الَّذي أَشاَرْت ِإلَْيِه اآلَيتاِن الَكريَمتاِن الّسابَِقتاِن. �

 ��������������������������������������������������������������������������������������������

َمْعنى زبڀ ڀ ڀرب� �

 ��������������������������������������������������������������������������������������������

الَمْقصوَد بِالَكلَِمَتْيِن: زب پ، ڃرب �

 ��������������������������������������������������������������������������������������������

أَُبيَِّن َمْفهوَم اإليماِن بِالَيْوِم اآلِخِر. �

َد األَْحداَث الُمْرَتِبطََة بِالَيْوِم اآلِخِر. � أَُحدِّ

َوأَثََرُه َعلى  � بِالَيْوِم اآلِخِر  يََّة اإليماِن  أََهمِّ َح  أَُوضِّ

َوُسلوِكِه. الُمْؤِمِن  َحياِة 

أَْسَتْنِبُط ِحْكَمَة اللِّهـ  َتعالىـ  َوَعْدلَُه في إيجاِدِه  �

الَيْوَم اآلِخَر.

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

اإليماُن ِبالَيْوِم اآلِخِر

3
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َأْحداُث الَيْوِم اآلِخِر

َهِبيَُّة، ُكْنُت َقْد َوَضْعُتها في َحقيَبتي، َولَِكنَّني  نوَرُة: أُّمي، لََقِد اْخَتَفِت الَيْوَم ساَعتي الذَّ

لَْم أَِجْدها.

: َتَذكَّري َجيًِّدا، ُربَّما َترَْكتيها في َمكاٍن ما، َولَْم َتْنَتِبهي. األُمُّ

ياِضيَِّة، َفَوَضْعُتها في  نوَرُة: ال، ِإنَّني ُمَتأَكَِّدٌة، َخشيُت َضياَعها ِعْنَدما َذَهْبنا ِإلى القاَعِة الرِّ

، َبَحْثُت َعْنها َولَْم أَِجْدها. فِّ الَحقيَبِة، َوِعْنَدما ُعْدنا ِإلى الصَّ

: َوَهْل َسأَلِْت َعْنها أَْو أَْخَبْرِت الُمَعلَِّمَة؟ األُمُّ

نوَرُة: نََعْم، َولَِكْن لَْم َيَرها أََحٌد، َيْبدو أَنَّ أََحَدُهْم َسَرَقها.

ُضِك اللُّه بِأَْحَسَن ِمْنها. : َسُيَعوِّ األُمُّ

نوَرُة: َولَِكْن يا أُّمي، َكْيَف ُيْفلُِت َمْن أََخَذها ِمَن الِعقاِب؟

َوُهَو  الّناِس  ِمَن  أََحٌد  َيَرُه  لَْم  أِلَنَُّه  نْيا؛  الدُّ الِعقاِب في  ِمَن  الُمسيُء  ُيْفلُِت  َقْد  ُبَنيَّتي،  يا   : األُمُّ

َيْعصي اللَّه، َولَِكنَّ اللَّه َيراُه، َوأَْعمالُُه َتْكُتُبها الَمالئَِكُة في ِسِجلِِّه، َولَْن ُيْفلَِت ِمَن الِعقاِب 

في الَيْوِم اآلِخِر.

نوَرُة: َوماذا َتْقِصديَن بِالَيْوِم اآلِخِر يا أُّمي؟

: أَلَْم َتَتَعلَّمي في الَمْدَرَسِة أَْركاَن اإليماِن يا نوَرُة؟ األُمُّ

نوَرُة: َبلى، َولَِكْن ماذا َيْعني الَيْوُم اآلِخُر؟ َولِماذا ُيَسّمى الَيْوَم اآلِخَر؟

َق بِأَنَّ اللّه ـ تعالى  : اإليماُن بِالَيْوِم اآلِخِر َيْعني: أَْن نَُصدِّ األُمُّ

نْيا، َيأُْمُر اللُّه َتعالى  َص َيْوًما َتْنَتهي فيِه الَحياُة الدُّ ـ َخصَّ

( َفَيْنُفُخ في الّصوِر، َفَيموُت ُكلُّ َمْن في  )ِإْسرافيَل

ماواِت َواألَْرِض ِمَن الَمْخلوقاِت، ثُمَّ ُيْنَفُخ  السَّ

ًة ثانَِيًة، َفَيْبَعُث  في الّصوِر َمرَّ
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اللُّه َتعالى الَخالئَِق ُكلَُّهْم ِمْن َجديٍد لَِحياٍة أُْخرى خالَِدٍة ال َمْوَت َبْعَدها، 

َيِقفوَن ُكلُُّهْم في َمكاٍن واِحٍد ُيحاَسبوَن َعلى أَْعمالِِهُم الَّتي َعِملوها في  َو

نْيا، ثُمَّ ََيْدُخُل أَْهُل الَجنَِّة َمنازِلَُهْم، َوأَْهُل الّناِر َمنازِلَُهْم ِإلى األََبِد؛ َولَِذلَِك  الدُّ

َي الَيْوَم اآلِخَر؛ أِلَنَُّه آِخُر األَّياِم، َوال يوَجُد َيْوٌم َبْعَدُه، َبْل َحياٌة خالَِدٌة، ِإّما  ُسمِّ

نَعيٌم دائٌِم في الَجنَِّة، أَْو َعذاٌب في الّناِر ال َيْنَتهي.

نوَرُة: اآلَن أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمَن ااِلْرتِياِح؛ أِلَنَّ َمْن َسَرَق ساَعتي َسَيناُل ِعقاَبُه، َتَخيَّلي يا 

أُّمي لَْو لَْم يوَجْد َيْوٌم لِلِْحساِب، لََشَعْرُت بِالظُّلِْم، َولَِكنَّ َربَّنا َحكيٌم عاِدٌل.

: ما َتقوليَنُه يا نوَرُة، َيَتواَفُق َمَع َقْولِِه َتعالى: زبڱ ڱ ڱ ڱ ںرب ]الِقياَمِة: 36[،  األُمُّ

َفَعْدُل اللِّه َوِحْكَمُتُه َيْقَتِضياِن ُوجوَد َهذا الَيْوِم، الَّذي ُيْنَصُر فيِه الَمظْلوُم، َوُيعاَقُب الظّالُِم، 

َوُيثاُب الُمْحِسُن َوُيعاَقُب الُمسيُء.

نوَرُة: َوماذا َيْحُدُث ِإذا راَجَع الّساِرُق نَْفَسُه، َوأَراَد التَّْوَبَة؟ 

ًة أُْخرى، َفَسَيْغِفُر اللُّه لَُه، َوَيْنجو ِمْن  ِء َمرَّ يِّ : ِإذا تاَب َوَعَزَم َعلى َعَدِم ِفْعِل َهذا األَْمِر السَّ األُمُّ

َعذاِب اآلِخَرِة، َولَِكْن َعلَْيِه أَوَّاًل ِإعاَدُة الَحقِّ أِلَْصحابِِه، ثُمَّ طَلَُب الَمْغِفَرِة ِمَن اللّه ـ تعالى ـ .

َمليَئًة  َصحيَفتي  َتكوَن  أَْن  أُريُد  الِقياَمِة،  َيْوَم  لِلِْحساِب  واِقَفٌة  َوأَنا  نَْفسي،  أََتَخيَُّل  نوَرُة: 

بِاألَْعماِل الّصالَِحِة؛ أِلَناَل األَْجَر الَعظيَم وأَفوَز بِالَجنَِّة.

َعَمِل  ِمْن  ُتْكِثري  أَْن  َعلَْيِك  ـ،  ـ تعالى  اللّه  بِِإْذِن  قيَنُه  َوَسُتَحقِّ َهَدَفِك،  َذلَِك  اْجَعلي   : األُمُّ

دائِِد، َوُتْكِثري  يِّئاِت، َوَتْصِبري َعلى الِمَحِن َوالشَّ الطّاعاِت، َوَتْحرِصي َعلى َتَجنُِّب السَّ

ِمَن ااِلْسِتْغفاِر، َفالَجنَُّة جائَِزٌة َعظيَمٌة َوَتْسَتِحقُّ الَعَمَل ِمْن أَْجلِها.

3
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َأْسَتْنِبُط َوُأجيُب: 

َعالَم َيُدلُّ ُوجوُد الَيْوِم اآلِخِر؟

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

ماذا َيَتَرتَُّب َعلى إيماِن الُمْسلِِم بِالَيْوِم 

اآلِخِر؟ ..............................................................

�������������������������������������������������������������

ُع:  َأَتَوقَّ

نْيا؟ � ماذا َيْحُدُث ِإذا تاَب العاصي في الدُّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُل َوَأْرِبُط:  ُأَحلِّ

في َضْوِء َفْهمي لِلِْحواِر الّسابِِق أَْكُتُب أَْحداَث الَيْوِم اآلِخِر الَّتي َدلَّْت َعلَْيها السورة الُقْرآنِيَُّة اآلتَِيُة:  §

ارحداث السورة

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زبٹ  َتعالى:  قاَل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ 

ک ک ک ک گ گ گ رب ]الزَّلَْزلَِة[.

النَّْفُخ في الّصوِر الَبْعُث 

َوالنُّشوُر

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

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

.................................................
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لَُهُم  َفَتَحْت  َقْد  الَمالئَِكَة  َفَيِجدوَن  الَجنَِّة؛  الُمْؤِمنوَن  َيْدُخُل  الِحساِب  انِْتهاِء  َبْعَد 

َوَصَفها  الَّتي  الَجنََّة  َفَيْدُخلوَن   .]46 ]الِحْجُر:  ٴۇرب  ۈ  زبۈ  قائِليَن:  األَْبواَب 

اللُّه ـ تعالى ـ لَُهْم في ِكتابِِه الَعزيِز، َجّناٍت َتْجري ِمْن َتْحِتها األَنْهاُر، ُقصوُرها لَِبَنٌة ِمْن 

ْعَفراُن،  ٍة، َوِمالطُها الِمْسُك، َوَحْصباُؤها اللُّْؤلُْؤ َوالياقوُت، َوُتْرَبُتها الزَّ َذَهٍب َولَِبَنٌة ِمْن ِفضَّ

ُف؛ َيَرْوَن فيها ِمَن النَّعيِم ما لَْم َيْخِطْر َعلى َقلِْب َبَشٍر، قاَل اللُّه  َوِخياُمها اللُّْؤلُُؤ الُمَجوَّ

ْجَدُة: 17[،  : زبڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ رب ]السَّ ـ َعزَّ َوَجلَّ

َيَرْوَن نَتيَجَة َصْبِرِهْم، َفَيعيشوَن فيها ُسَعداَء بِما  ُتُهْم، َو ِعْنَدها َيْنَتهي َتَعُبُهْم، َوَتزوُل َمَشقَّ

آتاُهْم َربُُّهْم خالِديَن ِإلى األََبِد.

ُة َنعيُم الُمْؤِمنيَن   الَجنَّ

ُر:  ُأَفكِّ َّ ُل  َأَتَأمد

نْيا َونَعيِم اآلِخَرِة؟ � ما الَفْرُق َبْيَن نَعيِم الدُّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نْيا؟ � لِماذا َجَعَل اللُّه نَعيَم اآلِخَرِة ُمْخَتلًِفا َعْن نَعيِم الدُّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نْيا، لَِكنَُّه ُمْخَتلٌِف َعْن نَعيِم اآلِخَرِة. َقْد َيِجُد اإِلنْساُن َبْعَض النَّعيِم في الدُّ

3
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َيْحُكُم اللَُّهـ  َتعالىـ  بيَن عباِدِه َيوَم الِقياَمِة، َفيُجازي ُكلُّ نَْفٍس بما َكَسبْت، وال ُيظْلَُم 

عنَدُه أحًدا، قاَل ـ َتعالى ـ : زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇرب ]األنبياء: 47[ فيناُل 
 الُْمْحِسُن جزاَء إحسانِِه، قاَلـ  َتعالىـ    : زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉرب ]الرحمن: 60[

ويناُل الُْمسيُء جزاُء إساَءتِِه، قاَل ـ َتعالى ـ : زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چرب ]النساء: 123[.

الجزُء العادُل

ُأناِقُش:  َّ ُل  َأَتَأمد

لماذا وصَف اللَُّه ـ َتعالى ـ ُحْكَمُه العاِدَل بيَن النَّاِس يوَم الِقياَمِة في القرآِن الَكريِم؟ �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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َبْعَد الَمْوِت لَُه أَثٌَر َكبيٌر َعلى َحياِة اإِلنْساِن َوُسلوِكِه  ِإنَّ اإليماَن بُِوجوِد َحياٍة أُْخرى 

ِإْن كاَن  َـّر َو َيَتَجنَُّب الشَّ ٌة، َو ِإْن كاَن فيِه َمَشقَّ َوأَْخالِقِه، َفالُمْؤِمُن بِاآلِخَرِة َيْفَعُل الَخْيَر، َو

ًرا؛ أِلَنَُّه َيْعلَُم أَنَّ األُموَر بَِعواِقِبها النِّهائِيَِّة، َولَْيَس بَِمدى ُمواَفَقِتها لَِرَغباتِِه َوَهواُه،  َسْهاًل ُمَيسَّ

َفُهَو ُيراِقُب أَْفعالَُه َوُيحاِسُب نَْفَسُه، َوَيكوُن َحريًصا َعلى أاَّل ُيضيَع َسعاَدَتُه األََبِديََّة ُمقابَِل 

ِإْن لَْم َيْجلِْب  ، َو َسعاَدٍة َقصيَرٍة زائِلٍَة، َوالَعَمُل الَحَسُن في نَظَرِِه ُهَو ُكلُّ ما ُيْرضي اللََّهـ  َعزَّ َوَجلَّ

. يُِّئ ُهَو ُكلُّ ما ُيَؤّدي ِإلى َغَضِب اللَِّه ـ َعزَّ َوَجلَّ نْيا، َوالَعَمُل السَّ لَُه َمْنَفَعًة َشْخِصيًَّة في الدُّ

َأَثُر اإليماِن ِبالَيْوِم اآلِخِر 

ُأقاِرُن:  َّ ُن  َّ َأَتعا

َبْيَن الُمْؤِمِن بِالَيْوِم اآلِخِر وغير المؤمن  ِمْن َحْيُث َتأْثيُر اإليماِن َعلى َحياِة ُكلٍّ ِمْنُهما. §

ْجُه الُمقاَرَنِة غير المؤمن ِبالَيْوِم اآلِخِرالُمْؤِمُن ِبالَيْوِم اآلِخِرَّ

..................................................................................................ُسلوُكُه َوأَْخالُقُه

..................................................................................................ُمحاَسَبُتُه لَِنْفِسِه

نْيا ..................................................................................................نَظَْرُتُه لِلَْحياِة الدُّ

..................................................................................................ِمْقياُسُه لِْلَْعماِل الَّتي َيقوُم بِها

دائِِد ..................................................................................................َمْوِقُفُه ِعْنَد الِمَحِن َوالشَّ

نْيا َواآلِخَرِةالنَّتيَجُة الُمَتَوقََّعُة عاَدُة في الدُّ .................................................السَّ

3
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النَّْفَخِة األولى:

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

الُمْؤِمِن:

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

النَّْفَخِة الّثانَِيِة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْكُن الخاِمُس ِمْن َأْركاِن اإليماِن الرُّ

الَبْعِث َوالنُّشوِر

النَّْفِخ في الّصوِر 

الِحساِب َوالَجزاِء  الَحْشِر 

ُن اإليماَن بِـ.. َيَتَضمَّ أَثَُرُه في َحياِة الُمْؤِمِن  َو

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

اإليماُن ِبالَيْوِم اآلِخِر

أَنَْت َمْسؤوٌل َعْن ُسلوِكَك في َهِذِه الَحياِة، ماذا َسَتْفَعُل لُِمراَقَبِة نَْفِسِك َوُمحاَسَبِتها ِمْن َحْيُث: 

لَواِت الَخْمِس في َوْقِتها. § ااِللِْتزاُم بِأَداِء الصَّ

الُمحاَفظَُة َعلى تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم ُكلَّ  §

َيْوٍم.

باِح َوالَمساِء. § الُمداَوَمُة َعلى أَذْكاِر الصَّ

فيِه  § َوااِلْجِتهاُد  الِعلِْم  بِطَلَِب  ااِللِْتزاُم 

لَِتْخُدَم َوطََنَك في الُمْسَتْقَبِل.

ِمْن  بِطاَقٍة  نْها في  َوَدوِّ الّسابَِقِة،  النِّقاِط  لَِتْنفيِذ  َيْوِميًّا  بِها  َسَتقوُم  الَّتي  األَْعماَل  ِد  َحدِّ

َتْصميِمَك َوَضْع فيها ِمْقياًسا لَِتْقييِم أَدائَِك بِصوَرٍة َيْوِميٍَّة.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأَضُع 

َبْصَمتي
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الّطاِلِب
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ُمها لِلْحاالِت اآلتَِيِة؟  ما النَّصيَحُة الَّتي ُتَقدِّ  1 

الِة في َوْقِتها، ال  � راَسِة، َوَتْنَشِغُل بِها أَْحيانًا َعْن أَداِء الصَّ ُص ُمْعظََم َوْقِتها لِلدِّ َحناُن طالَِبٌة ُمْجَتِهَدٌة في ِدراَسِتها، ُتَخصِّ

فِّ أِلَنَُّهنَّ َيْسَخْرَن ِمْنها، َوَيَتفاَخْرَن َعلَْيها بِما لََدْيِهنَّ ِمْن ماٍل، لَِكنَّها ُتريُد أَْن َتفوَز بَِنعيِم الَجنَِّة. ُتِحبُّ َزميالتِها في الصَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كاَن صابٌِر َيْعَمُل راِعًيا لِلَْغَنِم، َفأََخَذ ثَالثًا ِمْنها َوباَعها دوَن ِعلِْم مالِِكها، َوَقَبَض الثََّمَن، َوَبْعَد أَْن أَنَْفَق الماَل، نَِدَم  �

َعلى ما َفَعَل َوُيريُد التَّْوَبَة.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� º

قاَل َتعالى: زبائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئرب ]لُْقماُن: 34[.  2 

لِماذا لَْم ُيْخِبْرنا اللُّه َتعالى بَِمْوِعِد َيْوِم الِقياَمِة؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قاَل َتعالى: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺرب ]سوَرُة الَبَقَرِة [.  3 

ما الَمْقصوُد بِـ "َذلَِك الِْكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه"؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما الَعالَقُة َبْيَن اإليماِن بِالَيْوِم اآلِخِر َوالَغْيِب الواِرِد في اآلَيِة الَكريَمِة؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َميُِّز الُمْؤِمَن بِاآلِخَرِة َوَغْيَر الُمْؤِمِن بِها ِمْن ِخالِل الَمواِقِف اآلتَِيِة بَِوْضِع ِإشاَرِة )( بِجانِِب الِخياِر الُمناِسِب:   4 

َغْيُر ُمْؤِمٍن ُمْؤِمٌن الَمْوِقُف

ُيَقيُِّم َمدى الِْتزاِمِه بِالطّاعاِت َوَعَمِل الَخْيِر ِخالَل َذلَِك  ُيحاِسُب نَْفَسُه ُكلَّ لَْيلٍَة َقْبَل نَْوِمِه َو

ُيْكِثُر ِمَن ااِلْسِتْغفاِر. الَيْوِم، َو
..............................

َهَدُفُه أَْن ُيْصِبَح أَْغنى َرُجٍل في العالَِم، َفَيْعَمُل َعلى َكْسِب الماِل بُِكلِّ الطُُّرِق دوَن النَّظَِر ِإذا 

كانَْت َحالاًل أَْو َحراًما.
..............................

ُأجيُب ِبُمْفَردي

3
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..............................َتَعرََّض لَِمَرٍض َشديٍد، َفأََخَذ ُيسيُء لِلطَّبيِب في الَقْوِل َوَيطْلُُب ِعالًجا َسريًعا.

ِر، َوَتْسَتِمرُّ بَِزْجِرِه. ْكوى َوالتََّذمُّ ..............................ُيطيُع والَِدَتُه الَعجوَز، َوُيْرضيها َرْغَم أَنَّها َكثيَرُة الشَّ

َيْبَتِسُم ُكلَّما َتَذكََّر  ًة َكبيَرًة في ِحْفِظ الُقْرآِن الَكريِم، َولَِكنَُّه َيْسَتِمرُّ في َذلَِك، َو َيِجُد َمَشقَّ

ثَواَب حاِفِظ الُقْرآِن الَكريِم.
..............................

َيْت بِأَْسماِء الَيْوِم اآلِخِر، أَْو بَِبْعِض الَمظاِهِر الواِقَعِة فيِه، َوَصنِّْفها ِإلى ِفَئَتْيِن، ثُمَّ  � ابَحْث َعْن ُسَوٍر ِمَن الُقْرآِن الَكريِم ُسمِّ

رائِِح َواْعِرْضها َعلى ُزَمالئك في الصف. ْم َعْرًضا بِاْسِتْخداِم َبْرناَمِج َعْرِض الشَّ َصمِّ

ُم ذاتي ُأَقيِّ

ْرِس؟ � ما َمدى إلتزامي بالقيم الواِرَدِة في الدَّ

الَمجاُل م
ناِدًراَأْحياًناداِئًما 

ُمْسَتوى االلتزام

أَْحِرُص َعلى َعَمِل الطّاعاِت َوأََتَجنَُّب الُمَحرَّماِت.1

ٍة. 2 أَْسَتْغِفُر اللَه ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

باِح َوالَمساِء ُكلَّ َيْوٍم.3 أَلَْتِزُم أَذْكاَر الصَّ

أُحاِسُب نَْفسي ُكلَّ َيْوٍم َقْبَل النَّْوِم.4

َة؛ أِلَنَّ الَجنََّة َتْنَتِظُرني.5 ُل الَمَشقَّ أَْصِبُر ِعْنَد الُمصيَبِة َوأََتَحمَّ

ِإعاَدِة الُحقوِق أِلَْصحابِها.6 ِإذا اْرَتَكْبُت َذنًْبا أُساِرُع لِلتَّْوَبِة َوطَلَِب الَمْغِفَرِة َو
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الِة؛ َكْي ال َيلَْتِقَي بِِه. هاِب ِإلى الَمْسِجِد أِلَداِء الصَّ َر َعَدَم الذَّ َتخاَصَم َخلْفاُن َمَع َصديِقِه جاِسٍم، َفَقرَّ

ما َرأُْيَك في َهذا الَقراِر؟ �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُمها لَِخلْفاَن؟ � ما النَّصيَحُة الَّتي َسُتَقدِّ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

4

َح أَْحكاَم َصالِة الَجماَعِة  َوَصالِة  � أَُوضِّ

الَمْسبوِق.

يََّة الِعلِْم بِأَْحكاِم َصالِة  � أَْسَتْنِتَج أََهمِّ

الَجماَعِة َوأَْحكاِم الَمْسبوِق. 

أُطَبَِّق َصالَة الَجماَعِة َوَصالَة الَمْسبوِق. �

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

َصالُة الَجماَعِة

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َفْضُل َصالِة الَجماَعِة

َخَرَجْت َمْجموَعٌة ِمَن الطُّاّلِب َمَع ُمَعلِِّم الُعلوِم في ِرْحلٍَة ِعلِْميٍَّة ِإلى ِإْحدى الَمزاِرِع لِِدراَسِة 

باِح َحّتى َوْقِت الظُّْهِر. أَنْواِع النَّباتاِت َوَفوائِِدها، ِمَن الصَّ
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أَْحَمُد: لََقْد حاَن َوْقُت َصالِة الظُّْهِر.

الُمَعلُِّم: َهّيا بِنا نَْذَهْب لِلُْوضوِء، ثُمَّ نَعوُد لُِنَصلَِّي َمًعا َجماَعًة.

َسعيٌد: َكْيَف َسُنَصلّي؟ ال يوجد مسجد هنا، نؤجلها حتى نعود للبيت.

الِة  في اإِلْسالِم أَنَّ ثَواَب أَدائِها في َجماَعٍة أَْفَضُل بَِكثيٍر ِمْن َصالتِها ُمْنَفِرًدا،  يَِّة الصَّ الُمَعلُِّم: ِمْن ِعظَِم أََهمِّ

َقْت ُشروطُها. َصالُة الَجماَعِة ُتَؤّدى في أَيِّ َمكاٍن َمتى َتَحقَّ

َسعيٌد: َوما ُشروطُها يا أُْستاُذ؟

َم الَمأْموُم َعلى اإِلماِم. ْكَثَر، َوأَْن ال َيَتَقدَّ الُمَعلُِّم: ُوجوُد اثَْنْيِن َفأَ

لَواِت الَخْمِس. خالٌِد: َوَصالُة الَجماَعِة ُسنٌَّة ُمؤَكََّدٌة َعلى الُمَكلَّفيَن القاِدريَن، َحَضًرا َوَسَفًرا، لِلصَّ

ِإذا كانا اثَْنْيِن َيِقُف أََحُدُهما ِإماًما، َواآلَخُر َيِقُف بِجانِِبِه ِجَهَة الَيميِن. حاِمٌد: َو

الُمَعلُِّم: لَِصالِة الَجماَعِة َفوائُِد َعظيَمٌة َهْل َتْعرِفونَها؟

أَْحَمُد: نََعْم، َفِمْنها نََتَعلَُّم النِّظاَم، َوالتَّْرتيَب، َواْحِتراَم الَوْقِت.

ُق الُمساواَة َبْيَن الُمْسلِميَن. حاِمٌد: َوِهَي ُتَقّوي الَمَحبََّة َوالتَّراُحَم َبْيَن الُمْسلِميَن، َوُتَحقِّ

الَجماَعِة  َصالَة  أَنَّ  ـ  الُم  َوالسَّ الُة  الصَّ َعلَْيِه  ـ  الَكريُم  َرسولُنا  َعلََّمنا  خالٌِد: 

أَْفَضُل ِمْن َصالِة الَفْرِد بَِسْبٍع َوِعْشريَن َدَرَجة.

َر  َتطَهَّ "َمْن  اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َقْوَل َرسوِل  َدَرْسنا  َكَذلَِك  حاِمٌد: 

لَِيْقِضَي  اللِّه  ُبُيوِت  ِمْن  َبْيٍت  ِإلَى  َمَشى  ثُمَّ  َبْيتِه،  ِفي 

َفِريَضًة ِمْن َفرائِِض اللِّه، َكانَْت ُخطَْوَتاُه ِإْحَداُهَما 

َتُحطُّ َخِطيَئًة، َواألُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة" )رواه ُمْسلٌِم(

الُمَعلُِّم: نعم، هيا إلى الصالة.

الُمَعلُِّم  َمُهُم  َتَقدَّ بِِنظاٍم،  الِة  لِلصَّ الطُّاّلُب  اْصطَفَّ 

ِإماًما َوَصلّى بِِهْم.
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َكْيَف ُتَؤّدى َصالُة الَجماَعِة؟ �

�������������������������������������������������������������������������������������

أَْيَن ُتَؤّدى َصالُة الَجماَعِة؟ �

�������������������������������������������������������������������������������������

أَْيَن َيِقُف اإِلماُم ِإذا كانا َشْخَصْيِن؟ �

�������������������������������������������������������������������������������������

ُأناِقُش

ُأْكِمُل: َّ ُن  َّ َأَتعا

الَجْدَوَل اآلتِـَي: §

ُحْكُم َصالِة الَجماَعِةِمْن َفضاِئِلها ِمْن َفواِئِدهاِمْن ُشرِّط َصالِة الَجماَعِة 

............... َعلى الرِّجاِل القاِدريَن .................................................................................................................................

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

َأْذُكُر: َّ ُن   َّ َأَتعا

َفوائَِد أُْخرى لَِصالِة الَجماَعِة: §

� ���������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������

4
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َصالُة ُأْسَرتي

َوِعْنَدما حاَن   ، الَبرِّ ِإلى  ِرْحلٍَة  َواألُمِّ في  َبناٍت  َوأَْرَبِع  أَْبناٍء  َوثَالثَِة  َوالَجدِّ  ِمَن األَِب  ُن  َتَتَكوَّ أُْسَرٌة  َذَهَبْت 

الِة. َوْقُت َصالِة الَعْصِر اْصطَّفوا لِلصَّ

لَْو ُكْنَت َمَعُهْم َمْن َتْختاُر ِإماًما ِمْنُهْم؟ َولِماذا؟ �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الِة: � َرتِّْبُهْم َحَسَب َكْيِفيَِّة ُوقوِفِهْم في أَثْناِء الصَّ

ُل: ..................................................................................................................................... � فُّ األَوَّ الصَّ

فُّ الّثاني: ..................................................................................................................................... � الصَّ

فُّ الّثالُِث: ................................................................................................................................... � الصَّ

ُأجيُب: َّ ُر  ُأَفكِّ

ُأحاكي: َّ َأْقَرُأ 

أَْحِرُص َعلى الُحضوِر لِلَْمْسِجِد َبْعَد َسماعي األَذاَن، َوال 

َرني َعْن َصالِة الَجماَعِة.  أَْسَمُح أِلَيِّ َشْيٍء أَْن ُيَؤخِّ

ُب بِآداِب الَمْسِجِد. أََتأَدَّ
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ُر: ُأَعبِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

َعْن ُمْسَتوى الرُِّقيِّ في الِخْدماِت الَّتي ُتَوفُِّرها َمساِجُد اإِلماراِت لِلُْمَصلّيَن. §

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َعْن واِجباتي ُتجاَه الَمْسِجِد َوُمْحَتَوياتِِه. §

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َصالُة الَمْسبوِق:

ُدروَسُهما  َيْسَتْذِكراِن  َوأَْحَمُد  خالٌِد  ديقاِن  الصَّ َجلََس 

ُن  الُمَؤذِّ َن  َفأَذَّ لِلَْوْقِت،  َيْنَتِبها  َفلَْم  واِجباتِِهما،  ياِن  ُيَؤدِّ َو

لِلَْمْسِجِد أِلَداِء  لِلُْوضوِء َوالُخروِج  َفأَْسَرعا  لَِصالِة الَعْصِر، 

انَْتهى  َقِد  اإِلماَم  أَنَّ  َوَجدا  َوَصال  َوحيَنما  الَجماَعِة،  َصالِة 

الِة.. ِمَن الرَّْكَعِة األولى، َفتاَبعا َمَعُه باِقَي الصَّ

َوِعْنَدما َسلََّم اإِلماُم َوَقَف أَْحَمُد َوأَْكَمَل الرَّْكَعَة الَّتي فاَتْتُه، 

ُه الَّذي كاَن ُيَصلّي بِجانِِبِه، َفقاَل لَُه: فاَتْتَك َرْكَعٌة يا خالٌِد َولَْم ُتَصلِّها. أَّما خالٌِد َفَسلََّم َمَع اإِلماِم، َفشاَهَدُه َعمُّ

! ماذا كاَن َعلَيَّ أَْن أَْفَعَل؟ خالٌِد: نََعْم يا َعمُّ

: كاَن َعلَْيَك أَْن ال ُتَسلَِّم َمَع اإِلماِم، َبْل َتقوُم َبْعَد َتْسليِم اإِلماِم أِلَداِء ما فاَتَك ِمْن َرَكعاٍت. الَعمُّ

ِإذا أَْدَرْكُت اإِلماَم َوُهَو في َوْضِع الرُّكوِع؟ خالٌِد: َو

الَة َوَسلِّْم َمَعُه؛ أِلَنَّ َمْن أَْدَرَك الرُّكوَع َفَقْد  : ِإذا أَْدَرْكَت اإِلماَم َوُهَو راِكٌع في الرَّْكَعِة األولى تابِْع َمَعُه الصَّ الَعمُّ

أَْدرََك الرَّْكَعَة.

ِل. ِد األَوَّ ِإذا أَْدَرْكُت اإِلماَم في التََّشهُّ خالٌِد: َو

4
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ِإذا َسلََّم ُقْم َوَصلِّ الرَّْكَعَتْيِن. الَة، َو : تابِْع َمَعُه الصَّ الَعمُّ

َسلََّم  َفِإذا  الِة،  الصَّ في  اْدُخْل  األَخيِر  ِد  التََّشهُّ في  أَْدَرْكَتُه  ِإذا  َو  

اإِلماُم ُقْم َوَصلِّ الرََّكعاِت الَّتي  فاَتْتَك، َفَهِذِه َصالُة الَمْسبوِق.

خالٌِد: ماذا أَْفَعُل اآلَن؟

: َصالُتَك ناِقَصٌة َوَعلَْيَك ِإعاَدُتها. الَعمُّ

، َتَعلَّْمُت ِمْنَك أَْحكاَم َصالِة الَمْسبوِق، َحّتى ال  خالٌِد: أَْشُكرَُك يا َعمِّ

ًة ثانَِيًة، َوأُطَبُِّقها َتطْبيًقا َصحيًحا. أََقَع في الَخطَأِ َمرَّ

َأْسَتْنِتُج: َّ َأْقَرُأ 

§ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� أَْدرََك أَْحَمُد َوخالٌِد َصالَة الَجماَعِة في الرَّْكَعِة 

ُم الُمَصلّيَن َوَيْقتَدوَن بِِه في َصالتِِهْم لَْفَظ ������������������������������������������������������������������������������� § نُطْلُِق َعلى َمْن َيتََقدَّ

§ ���������������������������������������������������������������������� نُطْلُِق َعلى َجماَعِة الُمَصلّيَن في ُصفوٍف ُمْنَتِظَمٍة َخلَْف ِإماٍم واِحٍد 

َصالُة الَمْسبوِق ِهَي: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� §

ُح: ُق َوُأَوضِّ ُأَطبِّ

ْولَِة؟ § ْفتاِء بِالدَّ َكْيَف ُيِتمُّ الَمْسبوُق َصالَتُه في الحاالِت الّتالَِيِة ُمْسَتعيًنا بِالَمرْكِز الرَّْسِميِّ لِْلِ

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

الِة َوَوَجَد اإِلماَم َقْد َرَفَع َرأَْسُه ِمَن الرُّكوِع  َدَخَل في الصَّ

في الرَّْكَعِة األَخيَرِة.

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

الِة َوَوَجَد اإِلماَم َقْد َرَفَع َرأَْسُه ِمَن الرُّكوِع  َدَخَل في الصَّ

في َرْكَعٍة ِمَن الرََّكعاِت الثَّالثَِة األولى.
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ِد األَْوَسِط ِمْن َصالِة الظُّْهِر. ������������������������������������������������������������������أَْدَرَك اإِلماَم في التََّشهُّ

ِد األَخيِر ِمْن َصالِة الَمْغرِِب. ������������������������������������������������������������������أَْدَرَك اإِلماَم َوُهَو في التََّشهُّ

������������������������������������������������������������������أَْدَرَك اإِلماَم َوُهَو َيقوُم لِلرَّْكَعِة الّثانَِيِة ِمْن َصالِة الَفْجِر. 

ُأقاِرُن: َّ ُر  ُأَفكِّ

ِمْن أَيِِّهما َتَودُّ أَْن َتكوَن؟ َولِماذا؟ §

َبُبالحاَلُة السد

َرُجٌل َوَصَل َواإِلماُم ُيَكبُِّر التَّْكبيَرَة األولى َفَكبََّر َمَعُه.

ْجَدَة الّثانَِيَة في الرَّْكَعَة األولى. َرُجٌل َوَصَل َواإِلماُم َيْسُجُد السَّ

َأْنُقُد: َّ ُن  َّ َأَتعا

َغْيُر َصحيَحٍةَصحيَحٌةالَمْوِقُف

أَْدرََك اإِلماَم َوُهَو َيْقَرأُ سوَرًة َقصيَرًة في الرَّْكَعِة األولى، 

الِة َوَسلََّم َمَعُه.  َفَدَخَل َمَعُه في الصَّ

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

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

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

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

أَْدرََك اإِلماَم َوُهَو َيْقَرأُ الفاتَِحَة في الرَّْكَعِة الّثانَِيِة ِمْن َصالِة 

الَفْجِر، َفَدَخَل َمَعُه ثُمَّ َسلََّم َمَعُه.

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

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

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

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

ِد األَْوَسِط ِمْن َصالِة الَعْصِر،  أَْدرََك اإِلماَم َوُهَو في التََّشهُّ

الِة ثُمَّ أَْكَمَل َمَعُه َرْكَعًة واِحَدًة. َفَدَخَل َمَعُه في الصَّ

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

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

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

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

أَْدرََك الركوْع َمَع اإِلَماْم قبل أَْن َيرفْع رأَْسُه ِمن الرُُكوع 

في الركَعة األولى ِمن َصالة الظّهر، فأكمل َمعُه ثم َسلْم.

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

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

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

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

4
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ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

َأْحكاُم َصالِة الَجماَعِة َوَأْحكاُم َصالِة الَمْسبوِق

سنة مؤكدة على المكلفين القادِريَن، 

لَواِت الَخْمِس. مِْن  َحَضًرا َوَسَفًرا، لِلصَّ

ُشروِطها ُوجوُد اْثَنْيِن َفأَْكَثَر َوأَْن ال 

َم الَمأْموُم َعلى اإلِماِم َيَتَقدَّ

َصالُة الَجماَعةِ

الِة ُهَو َمْن فاتَُه بَْعُض  الَمْسبوُق في الصَّ
الِة َمَع اإِلماِم، لَِكنَُّه َأْدرََك التَّْكبيَر  الصَّ

َقبَْل َسالِم اإِلماِم، َوَدَخَل َمَع الَجماَعِة، 
َسواءٌ فاتَتُْه رَْكَعٌة َأْو َأَقلُّ َأْو َأْكثَُر.

َصالُة الَمْسبوِق:

حاالُت الَمْأموِم

َوُهَو الَّذي َيِجُد اإلِماَم َقْد َرَفَع 

َن الرُّكوِع األَخيِر، َيفوُتُه 
ِ َرأَْسُه م

َفْضُل َصالةِ الَجماَعةِ َوَيقوُم َبْعَد 

َي َصالَتُه كامِلًَة. َسالِم اإلِماِم لُِيَؤدِّ

 : َمأْموٌم َفذٌّ

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

فضلها

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

فوائدها

َوُهَو الَّذي يَِجُد اإِلماَم رَفََع َرْأَسُه 

الِة َغيِْر  في رَْكَعٍة ِمْن رََكعاِت الصَّ

الرَّْكَعِة األَخيرَِة، فَِإنَُّه يَقوُم بَْعَد 
َسالِم اإِلماِم ِليَُصلَِّي ما فاتَُه.

َمْأموٌم َمْسبوٌق: 

َوُهَو الَّذي ُيْدرُِك اإلِماَم َقْبَل 

ِل  َن الرُّكوِع األَوَّ
ِ ْفِع م الرَّ

َوُتْحَسُب لَُه َرْكَعٌة.

َمأْموٌم َغْيُر َمْسبوٍق:
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َأْرِبُط: َّ َأْتلو 

زبۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یرب ]سوَرِة الَمعاِرِج[.

ْرِس في: � َتْرَتِبُط َهِذِه اآلَيُة َمَع َمْوضوِع الدَّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

آِلداِب  َوُمراِعًيا  أِلَْحكاِمها،  ُمطَبًِّقا  َجماَعًة  الِة  الصَّ أَداِء  َعلى  أُحاِفُظ 

الَمْسِجِد؛ أِلُْحِسَن َتْمثيَل ديني َوَوطَني.

َأَضُع َبْصَمتي

4
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حيَحَة بَِوْضِع َخطٍّ أَْسَفلَها: اْخَتِر اإلِجاَبَة الصَّ  1 

الُة الَّتي ُتَؤّدى َجماَعًة: � الصَّ

لَواُت الَخْمِسُسنَُّة الظُّْهِرَتِحيَُّة الَمْسِجِد الصَّ

الِة َمَع اإِلماِم ُيَسّمى: � الَّذي َيفوُتُه َشْيٌء ِمَن الصَّ

َر الَمْسبوَقالَبطيَءالُمَتأَخِّ

ُيِتمُّ الَمْسبوُق َصالَتُه: �

َبْعَد َتْسليِم اإِلماِمَقْبَل َتْسليِم اإِلماِمَبْعَد َتْكبيَرِة اإلِْحراِم

ِد األَْوَسِط ِمْن َصالِة الَمْغرِِب َفِإنَُّه ُيَصلّي َبْعَد َتْسليِم اإِلماِم: � َمْن أَْدرََك الَجماَعَة في التََّشهُّ

ثاَلَث َرَكعاٍتَرْكَعَتْيِنَرْكَعًة واِحَدًة

ال ُيَعدُّ َمْسبوًقا َمْن أَْدَرَك اإِلماَم: �

ِل جوِدَبْعَد الرَّْفِع ِمَن الرُّكوِعفي الرُّكوِع األَوَّ في السُّ

انُْقِد الَمواِقَف الّتالَِيَة:  2 

َغْيُر ُمواِفٍقُمواِفٌقالَمواِقُف

َصلّى في ُمَصلّى الّسوِق التِّجاِريِّ َجماَعًة َمَع َصديِقِه؛ لَِعَدِم ُوجوِد َجماَعٍة .

َيْحِرُص دائًِما َعلى َتْكبيَرِة اإلِْحراِم َمَع اإِلماِم.

ِد األَخيِر لَِصالِة الَعْصِر َفَصلّى ُمْنَفِرًدا َقْبَل  َدَخَل الَمْسِجَد َواإِلماُم في التََّشهُّ

أَْن ُيَسلَِّم اإِلماُم.

َأْنِشَطُة 

ُأجيُب ِبُمْفَرديالّطاِلِب
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اْعتاَد التَّأُْخْر َعِن الَجماَعِة ِعلًْما بِأَنَُّه جاُر الَمْسِجِد.

َمَعها  اْصِطحابِها  َقْبَل  الَمْسِجِد  بِآداِب  َب  التَّأَدُّ أُْخِتها  َتْعليِم  َعلى  َتْحِرُص 

لَِصالِة التَّراويِح.

َق َعلى ناديِهْم في الُمباراِة  شاَهَد في الَمْسِجِد أََحَد أَْعضاِء الّنادي الَّذي َتَفوَّ

َفعاَد لُِيَصلَِّي في الَبْيِت.

الِة ال َيْخَجُل أَْن  ِإذا أَْشَكَل َعلَْيِه أَْمٌر أَْو أَراَد َمْعرَِفَة ُحْكٍم ِمْن أَْحكاِم الصَّ

َيْسأََل أَْصحاَب الِعلِْم َوالِخْبَرِة.

ُن ِمْن ثاَلِث نَصائَِح.  روَن َعْن َصالِة الَجماَعِة ِمْن بِداَيِتها َتَتَكوَّ ْه رِسالًَة لُِزَمالئَِك الَّذيَن َيَتأَخَّ َوجِّ  3 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َكْم َرْكَعًة ُتَصلّي َبْعَد َتْسليِم اإِلماِم ِإذا أَْدَرْكَتُه في الحاالِت الّتالَِيِة؟  4 

َكعاِتالحاالُت َعَدُد الرد

ِل ِمْن َصالِة الِعشاِء. ِد األَوَّ في التََّشهُّ

في ُركوِع الرَّْكَعِة الّثانَِيِة ِمْن َصالِة الظُّْهِر.

في الرَّْكَعِة األولى ِمْن َصالِة الَفْجِر.

ِد األَخيِر ِمْن َصالِة الَعْصِر. في التََّشهُّ

ِعْنَد ِقراَءِة الّسوَرِة الَقصيَرِة في الرَّْكَعِة األولى ِمْن َصالِة الَمْغرِِب.

4
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� . فِّ اْكُتْب ثَالثََة أَْخطاٍء َيْرَتِكُبها َبْعُض الُمَصلّيَن أَثْناَء َصالِة الَجماَعِة، َواْعِرْضها َعلى ُزَمالئَِك في الصَّ

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ابحث َعْن أَْضراِر التََّخلُِّف َعْن َصالِة الَجماَعِة. �

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُم ذاتي ُأَقيِّ

َمجاُل التقييمم
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ُمْسَتوى تحققه

الِة في َوْقِتها.1 أَْحِرُص َعلى أَداِء الصَّ

الِة َجماَعًة في الَمْسجِد أَْيَنما ُوِجْدُت. 2 أُحاِفُظ َعلى أَداِء الصَّ

أَْذَهُب ِإلى الَمْسِجِد ُمَبكًِّرا َعِقَب األَذاِن ُمباَشَرًة.3

أُطَبُِّق أَْحكاَم َصالِة الَمْسبوِق.4

أَلَْتِزُم آداَب الَمْسِجِد.5
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ  ـ:  َوَتعالى  ُسْبحانَُه  ـ  قال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ]اإِلْسراُء[.

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

ُأجيُب َّ َأْتلو 

5
أَُبيَِّن َحقيَقَة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. �

أَْسَتْنِبَط الِحْكَمَة ِمْن حاِدثَِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. �

َد ما شاَهَدُه ملسو هيلع هللا ىلص لَْيلََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. � أَُحدِّ

الِة ِمْن ِخالِل حاِدثَِة اإِلْسراِء  � يَِّة الصَّ أَُدلَِّل َعلى أََهمِّ

َوالِمْعراِج.

ِل في الَكْوِن َعلى اإِلنْساِن.  � أَْسَتْنِتَج أَثََر التَّأَمُّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

الِمْعراُج َّ اإِلْسراُء 

َوَرَد ِذْكُرها في  § الَّتي  اذُْكِر الَمساِجَد 

اآلياِت الَكريَمِة.

�������������������������������������������������������������

ْد َمكاَن الَمساِجِد الوارِِد ِذْكُرها في  § َحدِّ

اآلَيِة الّسابَِقِة.

�������������������������������������������������������������

ما اْسُم الحاِدثَِة الَّتي أَشاَرْت ِإلَْيها اآلَيُة  §

الَكريَمُة؟

�������������������������������������������������������������
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

حاِدَثُة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج:

يَِّدَة َخديَجَة بِْنَت  ْحلَِة َفْتَرًة َعصيَبًة، عانى فيها ُمعاناًة َشديَدًة، َفَقَد فيها السَّ عاَش النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل َهِذِه الرِّ

ُه أَبا طالٍِب الَّذي كاَن أَْقوى ناِصٍر لَُه في َمكََّة، ُيؤاِزُرُه  ْوَجَة الَوِفيََّة َوالُمْؤِمَنَة الّصاِدَقَة، َوَعمَّ ، الزَّ ْيلٍِد  ُخَو

ْكَرَمُه اللَُّه بُِمْعِجَزِة  َي َهذا العاُم بِعاِم الُحْزِن، َفأَراَد اللُّه ُمكاَفأََة نَِبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفأَ َيِقُف ِإلى جانِِبِه، َفُسمِّ ُيناِصُرُه َو َو

اإِلْسراِء َوالِمْعراِج الَّتي َخَرَق اللُّه بِها نَواميَس الَكْوِن، َوأَراُه ِمْن آياتِِه الُكْبرى ما َتَقرُّ بِِه َعْيُنُه، َوَيطَْمِئنُّ بِِه 

َيْزداُد َيقيًنا ِإلى َيقيٍن. َقلُْبُه َعلى َمصيِر َدْعَوتِِه، َو

َمِة ِإلى الَمْسِجِد  لَْياًل ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم في َمكََّة الُمَكرَّ انِْتقاِل الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  َوالَمْقصوُد بِاإِلْسراِء: حاِدثَُة 

ماواِت  األَْقصى في َبْيِت الَمْقِدِس، أَّما الِمْعراُج َفُهَو: حاِدثَُة ُصعوِد الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبْيِت الَمْقِدِس ِإلى السَّ

ْبِع َوُبلوِغِه ِسْدَرَة الُمْنَتهى. السَّ

ٍة َسَبَقْت حاِدثََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج: § ثَالثََة أَْحداٍث ُمِهمَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْذُكُر: َّ َأْقَرُأ 
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َأْكُتُب َّ ُن  َّ َأَتعا

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

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

..................................................................
اإِلْسراُء

ُج
را

ِمْع
ال

ُخطُواِت ِرْحلَِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج في الُمَخطَِّط اآلتي:

بِيُّ   لَيْلَةَ اإلِسْراءِ وَالمِعْراجِ: مَشاهِدُ رَآها النَّ

اإِلْسراُء ِرْحلٌَة أَْرِضَيٌّة َوانِْتقاٌل َعجيٌب، بِالِقياِس ِإلى َمأْلوِف الَبَشِر، َتمَّ 

َوالُوصوِل  األَْقصى،  الَمْسِجِد  ِإلى  الَحراِم  الَمْسِجِد  ِمَن  َتعالى  اللِّه  بُِقْدَرِة 

َث ملسو هيلع هللا ىلص بَِنْفِسِه َعْن َتفاصيِل ِرْحلَِتِه ِمَن  ِإلَْيِه في ُسْرَعٍة َتَتجاَوُز الَخياَل، َتَحدَّ

الَمْسِجِد الَحراِم ِإلى الَمْسِجِد األَْقصى، َفقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أُتِيُت بِالُْبَراِق، َوُهَو 

يٌل َفْوَق الِْحَماِر، َوُدوَن الَْبْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى طَْرِفِه  َدابٌَّة أَْبَيُض طَِو

ِمْن عالَِم  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  انِْتقاِل  َتَمثَّلَْت في  يٌَّة  َوالِمْعراُج ِرْحلٌَة َسماِو ُمْسلٌِم(.  )رواه  الَْمْقِدِس«  َبْيَت  أََتْيُت  َفرَِكْبُتُه َحتَّى 

ماِء َحّتى َوَصَل ِإلى ِسْدَرِة الُمْنَتهى.  األَْرِض ِإلى عالَِم السَّ

َوَيْحيى  َوعيسى  ِإْدريَس  َو َويوُسَف  آَدَم  بِاألَنِْبياِء،  الَْتقى ملسو هيلع هللا ىلص  الَفريَدِة  يَِّة  ماِو السَّ ْحلَِة  الرِّ َهِذِه  َوِخالَل 

الُم ـ، َوَرأى الَجنََّة َونَعيَمها، َوالّناَر َوأَْهلَها، َوَرأى الَبْيَت الَمْعموَر في  ِإْبراهيَم ـ َعلَْيِهُم السَّ َوهاروَن َوموسى َو

ماِء الّسابَِعِة، َوما َيْدُخلُُه ِمَن الَمالئَِكِة، َكما َوَصَف ِسْدَرَة الُمْنَتهى. السَّ

اإِلْسراُء َوالِمْعراُج ِمْن ُمْعِجزاِت النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالُمْعِجَزُة ِهَي األَْمُر الخاِرُق لِلْعاَدِة ُيْجريِه اللُّه َعلى َيِد نَِبيٍّ ِمْن  §

ثْباِت ِصْدِقِه. أَنِْبيائِه؛ِ إِلِ

5
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َملَْمَحْيِن ِمْن َمالِمِح اإِلْعجاِز في َهِذِه الحاِدثَِة: §

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُد ُأَحدِّ َّ ُر  َأَتَفكد

أتعاّن ّأبحا:

في ُكُتِب الّسيَرِة النََّبِويَِّة َعِن الَمشاِهِد الَّتي َرآها النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَْيلََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. §

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الِة: ُة الصَّ َفْرِضيَّ

لََواُت َخْمِسيَن، ثُمَّ نُِقَصْت َحتَّى ُجِعلَْت  َعْن أَنَِس ْبِن مالٍِك  قاَل: ُفِرَضْت َعلَى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لَْيلََة أُْسِرَي بِِه الصَّ

.) ِإنَّ لََك بَِهِذِه الَخْمِس َخْمِسيَن )َرواُه التِّْرِمِذيُّ ، َو ُل الَقْوُل لََديَّ ُد، ِإنَُّه اَل ُيَبدَّ َخْمًسا، ثُمَّ نُوِدَي: َيا ُمَحمَّ

ُن: ُأَبيِّ َّ ُل  َأَتَأمد

ما َيلي:

ماواِت الُعال. § الِة لَْيلََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج في السَّ ِداللََة َفْرِضيَِّة الصَّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الِة َوْفَق الَجْدَوِل اآلتي: § َمظاِهَر التَّْيسيِر في الصَّ

ْيسيِر ُتُهَمظاِهُر التد الِحْكَمُة ِمْنُهَكْيِفيد

لواِت ....................................................................................................................................َعَدُد الصَّ
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َمْوِقُف الّناِس ِمَن اإِلْسراِء َوالِمْعراِج

َب آَخروَن،  َق أُناٌس وََكذَّ ٍد، َفَصدَّ ٍب َوُمَتَردِّ ٍق َوُمَكذِّ كاَن َمْوِقُف الّناِس ِمْن حاِدثَِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج َبْيَن ُمَصدِّ

ليَل َعلى ِصْدِق الَخَبِر، َوِمْن أَْعظَِم الَمواِقِف الَّتي َدلَّْت َعلى ُرسوِخ الَيقيِن ِعْنَد أَبي َبْكٍر ـ  َوطَلََب َفريٌق ثالٌِث الدَّ

رضي الله َعْنُهـ  أَنَُّه لَّما قاَل لَُه الّناُس: َهْل لََك ِفي َصاِحِبَك، َيْزُعُم أَنَُّه َقْد َجاَء َبْيَت الَْمْقِدِس ثُمَّ َرَجَع ِإلَى َمكََّة ِفي لَْيلٍَة 

ُقُه بِأَْن َيأْتَِي  َواِحَدٍة؟! َفَقاَل أَُبو َبْكٍر: أََوَقاَل َذلَِك؟ َقالُوا: نََعْم. َقاَل: َفأَْشَهُد لَِئْن َكاَن َقاَل َذلَِك لََقْد َصَدَق. َقالُوا: َفُتَصِدّ

ماِء. ُقُه بَِخَبِر السَّ ُقُه بِأَْبَعَد ِمْن َذلَِك! أَُصِدّ اَم ِفي لَْيلٍَة َواِحَدٍة، ثُمَّ َيْرِجُع ِإلَى َمكََّة َقْبَل أَْن ُيْصِبَح؟! َقاَل: نََعْم، ِإنِّي أَُصِدّ الشَّ

ُل: َأْرِبُط َوُأَعلِّ

ّديِق َبْعَد حاِدثَِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. § َتْسِمَيَة أَبي َبْكٍر  بِالصِّ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُة  اإِلْسراُء َوالِمْعراُج َوااِلْكِتشافاُت الِعْلِميَّ

ماِء َوالتَّْفكيُر في  ِمْن ِدالالِت حاِدثَِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج َتأْكيُد النَّظَِر في السَّ

َسُنِريِهْم آَياتَِنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي أَنُْفِسِهْم  َعظََمِة الَكْوِن َوَعظََمِة خالِِقِه، قاَل أَْيًضا: 

َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ ]فصلت: 53[، َفالتَّْفكيُر في اآلياِت الَكْونِيَِّة َواآلياِت 

نْتاِج الَمْعرَِفِة َوالِعلِْم َواْسِتْكشاِف َقوانيِن الَكْوِن في  ِل فيها؛ إِلِ الُقْرآنِيَِّة َوالتَّأَمُّ

الطَّبيَعِة، َواْسِتْخداِمها في َمجاالِت الَحياِة َوااِلْرتِقاِء بَِجْوَدِة الَحياِة َمْقِصٌد ديِنيٌّ 

 . ِم التِّْكنولوِجيِّ ْغَبُة في التََّفوُِّق الِعلِْميِّ َوالتََّقدُّ أَصيٌل، َوَمطْلٌَب َحضاِريٌّ ُتَحتُِّمُه الرَّ

، ِمْن ِخالِل  ٍة في َهذا الَمجاِل، َوأَْصَبَحْت ُجْزًءا ِمَن الّنادي الَفضائِيِّ العالَِميِّ َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َدَخلَْت بُِقوَّ

. باِق العالَِميِّ اِلْسِتْكشاِف الَفضاِء الخارِِجيِّ ْرِق األَْوَسِط، َوبَِذلَِك َدَخلَْت َرْسِميًّا َحلَْبَة السِّ ِل وَكالٍَة لِلَْفضاِء في الشَّ َتأْسيِس أَوَّ

ُن: َأْبَحُث َوُأَبيِّ

ًدا الَبياناِت اآلتَِيَة:  أَقوُم بَِبْحٍث َمَع ُزَمالئي أَُعرُِّف فيِه بِوَكالَِة الَفضاِء اإِلماراتِيَِّة، ُمَحدِّ

َزَمَن التَّأْسيِس: ....................................................... §

الَمكاَن: ..................................................................... §

§ ..................................................................... : الَمهامَّ

أََهمَّ اإِلنْجازاِت: ............................................... §

5
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الِمْعراُج َّ اإِلْسراُء 

اإِلْسراُء َوالِمْعراُج

َمراِحُل 

اإِلْسراِء 

َوالِمْعراِج

ُمْعِجَزُة اإِلْسراِء 

َوالِمْعراِج

الِة  َعالَقُة الصَّ
بِاإِلْسراِء 
َوالِمْعراِج

اإِلْسراُء َوالِمْعراُج 

َواْكِشاُف الَفضاِء

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ِإلى  الُوصوَل  »ِإنَّ  ـ:  اللُه  َرعاُه  ـ  راِشٍد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  َيقوُل 

ياِت الَكبيَرَة ُتَحرُِّكنا،  الِمّريِخ ُهَو َتَحدٍّ َكبيٌر، َواْخَتْرنا َهذا التََّحّدي؛ أِلَنَّ التََّحدِّ

الَحرََكِة  َعِن  َتَوقَّْفنا  أَْكَبَر،  ياٍت  َتَحدِّ أَْخِذ  َعْن  َتَوقَّْفنا  ما  َوَمتى  َوُتلِْهُمنا،  َوَتْدَفُعنا، 

َق َوأََتَميََّز َوأَكوَن في ُمْسَتوى َهذا التََّحّدي. لِْلَماِم«. أَِجدُّ في طَلَِب الِعلِْم؛ أِلََتَفوَّ

َأَضُع َبْصَمتي
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َأْنِشَطُة 

الّطاِلِب

110

ْرُس الخاِمُل الدد

ْق َبْيَن اإِلْسراِء َوالِمْعراِج:  1 َفرِّ

..................................................................................................................................اإِلْسراُء

..................................................................................................................................الِمْعراُج

َضْع أَماَم ُكلِّ آَيٍة ِمْن آياِت سوَرِة النَّْجِم الَمْعنى الُمناِسَب:  2 

»ِصْدُق النَِّبيِّ في َحديِثِه َعِن الِمْعراِج، ِمْعراُج النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد ِسْدَرِة الُمْنَتهى، اطِّالُع النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  §

الُة ُفرَِضْت لَْيلََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج«. َعلى آياِت اللَِّه الُكْبرى، الصَّ

الَمْعنىاآلَيُة الَكريَمُة

......................................................)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(

......................................................)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(

......................................................) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ(

......................................................)ڑ ک ک ک کگ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(

......................................................) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 

ريَف الّتالَِي، َواْسَتْنِتْج ِمْنُه َمزايا ُكلٍّ ِمَن النَِّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ َوالُمْسلِميَن. اْقَرأِ الَحديَث الشَّ  3 

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص لَْيلََة أُْسِرَي بِِه بَِمْحضِر األَنِْبياِء َوالُمْرَسليَن: الَحْمُد للِّه الَِّذي أَْرَسلَِني َرْحَمًة لِلَْعالَِميَن، وََكافًَّة لِلنَّاِس َبِشيًرا  §

ِتي َوَسطًا،  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس، َوَجَعَل أُمَّ ِتي َخْيَر أُمَّ َونَِذيًرا، َوأَنَْزَل َعلَيَّ الُفْرَقاَن، ِفيِه تِْبَياُن ُكلِّ َشْيٍء، َوَجَعَل أُمَّ

ِتي ُهُم األَوَّلِيَن َوُهُم اآلِخِريَن، َوَشَرَح لِي َصْدِري، َوَوَضَع َعنِّي ِوْزِري، َوَرَفَع لِي ِذْكِري )ُمْسَنُد الَبّزاُر(. َوَجَعَل أُمَّ

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ...............................................................................................................................................................َمزايا الند

...............................................................................................................................................................َمزايا الُمْسِلميَن

ُأجيُب ِبُمْفَردي

5

Islamic-G5-U2.indd   110 8/9/17   1:33 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


111

الِمْعراُج َّ اإِلْسراُء 

لَْم  ثَاَلثًا  ِعْنَدَها  اللُّه  أَْعطَاُه  الُْمْنَتَهى  ِسْدَرَة  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِّه  َرُسوُل  َبلََغ  ا  »لَمَّ قاَل:  َمْسعوٍد،  ْبِن  اللِه  َعْبِد  َعْن   4 

ِتِه الُمْقِحَماُت َما  اَلُة َخْمًسا، َوأُْعِطَي َخَواتِيَم ُسوَرِة الَبَقَرِة، َوُغِفَر أِلُمَّ ُيْعطَُهنَّ نَِبيٌّ َكاَن َقْبلَُه: ُفِرَضْت َعلَْيِه الصَّ

نوُب. ( الُمْقِحماُت: الذُّ لَْم ُيْشرُِكوا بِاللِّه َشْيًئا« )التِّْرِمِذيُّ

اْسَتْخِرْج ِمَن الَحديِث َعطايا اللِّهـ  َتعالىـ  لِلنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لَْيلََة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج. §

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َوِر َعِن الوَكالَِة َيْحَتوي َعلى  ْم َعْرًضا ُمَوثًَّقا بِالصُّ ُقْم بِِزياَرٍة َجماِعيٍَّة ِإلى وَكالَِة الَفضاِء اإِلماراتِيَِّة، ثُمَّ َقدِّ

التَّْعريِف بِالوَكالَِة َوأَْهداِف َتأْسيِسها َوَمشاريِعها في َمجاِل اْسِتْكشاِف الَفضاِء. 

ُم ذاتي ُأَقيِّ

َمجاُل التقييمم
ٌد ٌطَجيِّ َضعيٌفُمَتَوسِّ

ُمْسَتوى تحققه

ِإلمامي بِما َوَرَد في الّسيَرِة َعْن ُمْعِجَزِة اإِلْسراِء َوالِمْعراِج.1

ِحْرصي َعلى ااِلْسِتفاَدِة ِمَن األَْحداِث الّتاريِخيَِّة.2

لَواِت في أَْوقاتِها.3 الُمحاَفظَُة َعلى الصَّ

4. َرْغَبتي في َتْحسيِن ُمْسَتواَي الِعلِْميِّ

ُحّبي لَِوطَني َواْعِتزازي بِِإنْجازاتِِه الِعلِْميَِّة.5
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الوWَْحَدُة الّثاِلَثة

 زبۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ې ېرب

)التوبة: 105(
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الوWَْحَدُة الّثاِلَثة

ُمْحَتَوياُت الَوْحَدِة

سوَرُة َعَبَس 1

الَقلَْقلَُة 2

الُقْرآُن َشفيعي 3

آداُب ُركوِب َوسائِِل النَّْقِل 4

فاِطَمُة بِْنُت َعْبِد الَملِِك 5

الَوْحِي اإِللَِهيُّالُقْرآُن الَكريُم

الَوْحِي اإِللَِهيُّالُقْرآُن الَكريُم

ريُف الَوْحِي اإِللَِهيُّالَحديُث الشَّ

ِقَيُم اإِلْسالِم َوآداُبُهآداُب اإِلْسالِم

ْخِصّياُتالشخصيات يَُّة َوالشَّ الّسيَرُة النََّبِو

المجالالمحورالدرس
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

ُأجيُب: َّ ُل  ُأَحلِّ

؟ � لِماذا أَْعَرَض النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْبِد اللِه ْبِن أُمِّ َمْكتوٍم 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ما ُهَو َسَبُب نُزوِل سوَرِة َعَبَس؟ �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أَْتلَُو سوَرَة َعَبَس تاِلَوًة َسليَمًة. �

َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في اآلياِت. � أَُفسِّ

أَُدلَِّل َعلى أَنَّ اإِلْسالَم ديُن الُمساواِة.  �

أَْسَتْنِبَط َفْضَل الُقْرآِن الَكريِم. �

أَُبيَِّن َمظاِهَر ُقْدَرِة الله ـ تعالى ـ في َخلِْق النَّباِت. �

َع سوَرَة َعَبَس َتْسميًعا َجيًِّدا. � أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

سوَرُة َعَبَس

كاَن َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْنَشِغاًل َمَع َبْعِض ُزَعماِء ُقَرْيٍش؛ َيْدعوُهْم ِإلى اإِلْسالم، وَكانوا 

حابِيُّ الَجليُل َعْبُد اللِه ْبُن أُمِّ َمْكتوٍم ـ رضي الله عنه ـ، وَكاَن  َيْسَتِمعوَن ِإلَْيِه، َفجاَءُه الصَّ

َكفيًفا لَْم َيَر انِْشغاَل َرسوِل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص بِِهْم، لَِكنَُّه َسِمَع َصْوَت َرسوِل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفجاَء ِإلَْيِه َيطْلُُب 

ِإلَْيِه أَْن ُيَعلَِّمُه، وَكاَن الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َحريًصا َعلى ِإْقناِع ُكَبراِء ُقَرْيٍش؛ ِلَنَُّه بِِإْسالِمِهْم ُيْسلُِم َمَعُهْم 

أَْتباُعُهْم، َفَتَغيََّر َوْجُهُه ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْعَرَض َعْن َعْبِد اللِه ْبِن أُمِّ َمْكتوٍم ـ رضي الله عنه ـ، َوالَْتَفَت ِإلى 

ثُُهْم، َفأَنَْزَل اللُّه َتعالى اآلياِت: زبٱ ٻرب ُيعاتُِب الرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص. الَقْوِم ُيَحدِّ

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

1
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سوَرُة َعَبَس

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

ُه( )اإِلْسالُم ديٌن ُيْعطي ُكلَّ ذي َحقٍّ َحقَّ

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ  ڃ ڃ چ رب

 
 

   
 
 
  

 
 

 

َأْحَفُظ َّ َأْتلو 

.

.
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

ُر َمعاِنَي اآلياِت الَكريَمِة: َأَتَدبَّ

َقطََّب َوْجَهُه َوأَْعَرَض.ٱ ٻ

َيتَِّعَظ.ٺ

الَْتَفَت.ٹ

جاَء ُمْسِرًعا.ڄ

َتشاَغَل َوأَْعَرَض.ڃ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َوَتلِْفُت نَظََرُه ِإلى َعَدِم التَّْفريِق َبْيَن  جاَءِت اآلياُت الَكريَمُة ُتعاتُِب َسيَِّدنا ُمَحمَّ

الذى جاءك  الكفيف  أَْمِر  بَِحقيَقِة  عالًِما  َيْجَعلَُك  َشْيٍء  أَيُّ  لَُه:  َفَيقوُل  ْعَوِة؛  الدَّ في  الّناِس 

ليسألك لََعلَُّه بُِسؤالِِه َتزْكو نَْفُسُه َوَتطُْهُر، أَْو َيْنَتِفُع بِالَمْوِعظَِة، أَّما َمِن اْسَتْغنى َعْن َهْدِيَك، 

َفأَنَْت َتَتَعرَُّض لَُه َوُتْصغي لَِكالِمِه، َوما َعلَْيَك َشْيٌء ِإذا لَْم ُيْؤِمْن، َوأَّما َمْن كاَن َحريًصا َعلى 

طَلَِب الِعلِْم، َوُهَو َيْخشى اللّه ـ تعالى ـ ِمَن التَّْقصيِر في الَعَمِل، َفأَنَْت َعْنُه َتَتشاَغُل.

َأْفَهُم الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة:

ُأقاِرُن َوُأْكِمُل الَجْدَوَل اآلِتَي:

َوْجُه الُمقاَرَنِة

الِخياُر

فاُت الصِّ

الَمكانَُة اِلْجِتماِعيَُّة

ُكَبراُء ُقَرْيٍشَعْبُد اللِه ْبُن ُأمِّ َمْكتوٍم - رضي الله عنه ـ

عدم اإليمان باللّه ـ تعالى ـ.................................................................

ُمْهَتدي، ..............................، َحريٌص َعلى  _

طَلَِب الِعلِْم.

ُمَتَجبِّروَن َوُمَتَكبِّروَن َعلى اللِّه َوَعلى  _

. الَحقِّ

............................. َعِن اللِّه َوَعْن َمْعرَِفِتِه  _

َوطاَعِتِه.

َعفاِء .................................................................ِمَن الُفَقراِء الضُّ

1
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أفهم ّأدلل:

في َضْوِء َفْهِمَك لِما َسَبَق َدلِّْل َعلى ما َيأْتي: �

ُه، َفال َفْرَق َبْيَن َغِنيٍّ َوَفقيٍر أَْو َقِويٍّ َوَضعيٍف. اإِلْسالُم ديٌن ُيْعطي ُكلَّ ذي َحقٍّ َحقَّ  1 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يَُّة اِلْخِتياِر. نْساِن ُحرِّ ْعَوُة ِإلى اللّه ـ تعالى ـ، َولِْلِ ُة الرَّسوِل الدَّ  2 َمَهمَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 3 اإِلنْساُن الُمْؤِمُن قيَمُتُه َكبيَرٌة ِعْنَد اللّه ـ تعالى ـ .

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأُحلُّ ُمْشِكَلًة: َّ ُر  ُأَفكِّ

لَحظَْت ُهدى َتَغيَُّر ُمعاَملَِة َصديَقِتها َسلْمى لَها، َفلَْم َتُعْد َتْبَتِسْم لَها َكالّسابِِق، َوَتَتَجنَُّب الُجلوَس بُِقْربِها، 

َوُمصاَفَحَتها، َحزِنَْت ُهدى َوَشَعَرْت بِالّضيِق، َولَْم َتْعرِْف ماذا َتْفَعُل؟

ما الَْسباُب الُمْحَتَملَُة لَِتَغيُِّر ُمعاَملَِة َسلْمى لَِصديَقِتها؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

g .ْم لَها ُمْقَتَرحاٍت لَِحلِّ ُمْشِكلَِتها ساِعْد ُهدى َوَقدِّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ُث:  َأَتَحدد َّ أبحث 

ِة ) أصحاب الهمم العالية(. � َعْن ِإسهاماِت َدْولَِة اإِلماراِت في ِرعاَيِة َذوي اِلْحِتياجاِت الخاصَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َقْت ِإنْجازاٍت في َحياتِها. � ِت اإِلعاَقَة َوَحقَّ َعْن َشْخِصّياٍت َتَحدَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)الُقْرآُن الَكريُم َمْوِعَظٌة َوِذْكرى(

 
 

َأْفَهُم َمعاِنَي ُمْفَرداِت اآلياِت الَكريَمِة:

َمْوِعظٌَة.چ

أَلْواٍح َعظيَمٍة َمْحفوظٍَة ِعْنَد اللِّه َتعالى.ڍ  ڌ ڌ

الِل.ڻ ڻ َل لَُه طَريَقِي الُهدى َوالضَّ َسهَّ

ياَدِة َوالنَّْقِص.ڎ ڈ نَِس َوالزِّ َرٍة ِمَن الدَّ عالَِيِة الَقْدِر ُمطَهَّ

أَْحَياُه َبْعَد َمْوتِِه.ھ

َمْكتوَبٌة بِأَْيدي الَمالئَِكِة.ژ ژ

لَْم َيْفَعْل ما أََمَرُه اللّه ـ تعالى ـ بِِه. ھ   ے ے ۓ

أَْخالُقُهْم َوأَْفعالُُهْم طاِهَرٌة.ڑ   ک      

1

.
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ًةـ  َمْوِعظٌَة لُِكلِّ َمْن شاَء اِلتِّعاَظ بِِهما، َفَمْن  ًةـ  َوالُقْرآَن الَكريَم عامَّ ِإنَّ َهِذِه الّسوَرَة خاصَّ

شاَء ذََكَر اللَّه َوَعِمَل َعلى طاَعِتِه، َواْسَتفاَد ِمَن الُقْرآِن الَّذي ُهَو في ُصُحٍف ُمَوقََّرٍة، عالَِيِة الَقْدِر 

ياَدِة َوالنَّْقِص، َمْكتوَبٍة بِأَْيدي الَمالئَِكِة، الَّذين ُهْم ُسَفراُء َبْيَن اللّهـ   نَِس َوالزِّ َرٍة ِمَن الدَّ ُمطَهَّ

تعالىـ  َوَخلِْقِه، َوالَّذيَن أَْخالُقُهْم َوأَْفعالُُهْم طاِهَرٌة، ِإنَّ اإِلنْساَن الَّذي َيْكُفُر َوَيْجَحُد نِْعَمَة َربِِّه؛ 

، َفلِماذا َيَتَكبَُّر اإِلنْساُن َعلى َربِِّه الَّذي  َيَتَسبَُّب في َهالِك نَْفِسِه َوطَْرِدها ِمْن َرْحَمِة اللّهـ  تعالىـ 

َل لَُه الُخروَج ِإلى الَحياِة  َد لَُه ِصفاتِِه َوِجْنَسُه َوأََجلَُه َوِرْزَقُه، َوَسهَّ َخلََقُه ِمْن نُطَْفٍة َصغيَرٍة، َوَحدَّ

، ثُمَّ ِإذا انَْتهى ُعْمُرُه أَماَتُه َوَجَعَل لَُه َمكانًا ُيْقَبُر  رِّ ِه، ثُمَّ َبيََّن لَُه طَريَق الَخْيِر َوالشَّ ِمْن َبطِْن أُمِّ

فيِه َتْكريًما لَُه، ثُمَّ ِإذا شاَء ُسْبحانَُه أَْحياُه، 

َوَبَعَثُه َبْعَد َمْوتِِه لِلِْحساِب َوالَجزاِء. ِإنَّ الَْمَر 

لَْيَس َكما َيقوُل غير المؤمن، َفُهَو لَْم ُيَؤدِّ ما 

أََمَرُه اللّهـ  تعالىـ   بِِه ِمَن اإليماِن وطاعة أمره 

ـ سبحانه وتعالى ـ .

ُر الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت: َأَتَدبَّ

ُر َوُأجيُب: َأَتَفكَّ

ما الَمواِعُظ الَّتي توَجُد في الُقْرآِن الَكريِم؟ �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َكْيَف َيتَِّعُظ الُمْؤِمُن بِالُقْرآِن الَكريِم؟ �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َأْسَتْخِرُج:  َّ ُن  َّ َأَتعا

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الَمواِعَظ الوارَِدَة في سوَرِة َعَبَس. 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ُن: ُر َوُأَبيِّ ُأَفكِّ

فائَِدَة َتَفكُِّر اإِلنْساِن في َخلِْق اللّهـ  تعالىـ  . �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

ِداللََة ِإْصراِر اإِلنْساِن َعلى عدم اإليمان َبْعَد َمْعرَِفِتِه لَِفْضِل اللّهـ  تعالىـ  َعلَْيِه. �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

باِت( )َمظاِهُر ُقْدَرِة هللِا في َخْلِق النَّ

  
 

 

َأْفَهُم َمعاِنَي ُمْفَرداِت اآلياِت الَكريَمِة:

َشقَّ الَْرَض بِالنَّباِت. ۋ ۋ

أَنْواَع الُبقوِل َوالَخْضراواِت الَّتي ُتؤَْكُل َرطَْبًة.ې

ُمـْشرَِقٌة ُمـضيَئٌة.ىت

َة الَْغصاِن.ەئ ەئ َبساتيَن َكثيَرَة الَْشجاِر، ُملَْتفَّ

ُيْقَصُد بِها َتَغيُُّر َمالِمِح الَوْجِه.جح ُغباٌر َو

طَعاَم الَنْعاِم ِمَن الَكَلِ َوالُعْشِب.ۇئ

َتْغـشاها ظُـلَْمٌة َوَسواٌد.جخ حخ

تِها )النَّْفَخُة الّثانَِيُة(.ېئ ْيَحُة الَّتي ُتِصمُّ اآلذاَن لِِشدَّ الصَّ

1

.
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َل َكْيَف َخلََق اللُّه ـ تعالى ـ طَعاَمُه الَّذي ُهَو ِمْن  َيَتأَمَّ َيِجُب َعلى اإِلنْساِن أَْن ُيَفكَِّر َو

ماِت َحياتِِه؟ لََقْد أَنَْزَل  اللّه ـ تعالى ـ الَْمطاَر لَِتْسِقَي الَْرَض، ثُمَّ َشقَّ الَْرَض لُِيْخِرَج  ُمَقوِّ

َوِمْنها   ، َوالَُرزِّ عيِر  َوالشَّ الَقْمِح  ِمْثُل  الُحبوُب  ِمْنها:  النَّباتاِت،  ِمَن  ُمْخَتلَِفًة  أَنْواًعا  ِمْنها 

ْيتوِن َوالنَّخيِل، َوَحدائَِق َعظيَمَة الَْشجاِر.  الِعَنُب، َوالُبقوُل َوالَخْضراواُت. َوأَْشجاَر الزَّ

َعًة، َوطَعاَم الَنْعاِم ِمَن الَكَلِ َوالُعْشِب. َوثِماًرا َعديَدًة َوُمَتَنوِّ

ْت  ثَِت اآلياُت َعْن أَْحداِث َيْوِم الِقياَمِة، َكْيَف أَنَّها ِإذا جاَءْت َصْيَحُتها، أََصمَّ ثُمَّ َتَحدَّ

ِه َوأَبيِه، َوَزْوِجِه َوَبنيِه،  تِها، الَْسماَع، َوفي َذلَِك الَيْوِم َيِفرُّ الَمْرُء ِمْن أَخيِه، َوأُمِّ ِمْن ُقوَّ

َوَصَفِت  ثُمَّ  لَِغْيِرِه،  َيلَْتِفُت  َفال  َمصيِرِه،  َعلى  بَِنْفِسِه، خائٌِف  ُمْنَشِغٌل  ِمْنُهْم  واِحٍد  َفُكلُّ 

اآلياُت ُوجوَه أَْهِل النَّعيِم في َذلَِك الَيْوِم بِأَنَّها ُمْسَتنيَرٌة، َمْسروَرٌة َفِرَحٌة، أَّما ُوجوُه أَْهِل 

اللِّه  بِِنَعِم  َكَفروا  الَّذيَن  ُهُم  َوَهُؤلِء  َوالَهواُن،  لُّ  الذُّ َيْغشاها  ٌة،  ُمْسَودَّ َفُمظْلَِمٌة  الَجحيِم 

بوا بِآياتِِه، َولَْم ُيطيعوا أَواِمَرُه. وََكذَّ

ُر الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة: َأَتَدبَّ

َأْسَتْنِبُط: َّ ُن  َّ َأَتعا

ِمَن اآلياِت الَكريَمِة ما َيُدلُّ َعلى:

َعظََمِة  اللِّهـ  تعالىـ   َوُقْدَرتِِه في نُُموِّ النَّباِت. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َمظاِهِر َكَرِم اللِّهـ  تعالىـ   َوَفْضلِِه في طَعاِم اإِلنْساِن. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اإِلنْساُن خائٌِف ِمْن َمصيرِِه َيْوَم الِقياَمِة. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ُل ّد ْرُس اَر الدد

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

سوَرُة َعَبَس

الُقْرآُن ِذْكرى َوَمْوِعظٌَة َسَبُب النُّزوِل

اإِلْسالُم ديٌن ُيْعطي ُكلَّ 

ه ذي َحقٍّ َحقَّ

ِمْن أَْحداِث َيْوِم الِقياَمِة 

َيِجُب التََّفكُُّر في نَِعِم 

اللِّه َتعالى ِعتاُب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَتْوجيُهُه

ْعَوُة ِإلى اللِّه  ُة الرُُّسِل الدَّ َمَهمَّ

نْساِن ............................... َولِْلِ

فيها َيِفرُّ اإِلنْساُن ِمْن ...................... َو......................... 

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

ُمْنَشِغاًل بَِنْفِسِه َوبَِمصيِرِه الَّذي َيْنَتِظُرُه.

ُوجوُه الُمْؤِمنيَن َيْوَم الِقياَمِة ................................

ُوجوُه غير المؤمنين  .................................................

لَِمْن أَراَد .......................... بِِه

َوُهَو َمْكتوٌب بِأَْيدي ................ 

َوَمْحفوٌظ َعْن ........................... 

أَْو ..................................................

ل َفْرَق َبْيَن َغِنيٍّ َو................... 

أَْو َقِويٍّ َو..............................
في َخلِْق اإِلنْساِن َوالنَّباِت  

أتلو وأربط:

َتعالى:    قاَل 

   ]سوَرُة آِل ِعْمراَن[. 
ترتبط هذه اآليات بموضوع الدرس في : ............................................................................................................................................................

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

َكْيَف ُيْمِكُنَك الُمساَهَمُة في َتْقديِم صوَرٍة إيجابِيٍَّة َعِن اإِلْسالِم ِمْن 

ِخالِل َتعاُملَِك َمَع اآلَخريَن في الَمْدَرَسِة َوالُمْجَتَمِع، َوَمْن َتَتواَصُل َمَعُهْم 

؟ ِمْن ِخالِل َبراِمِج التَّواُصِل اِلْجِتماِعيِّ

ْد ما َسَتْحرُِص َعلى الِقياِم بِِه ِمْن أَْعماٍل، َوما َسَيْصُدُر ِمْنَك ِمْن أَْقواٍل. � َحدِّ

َضْع ِشعاًرا لَِنْفِسَك َتلَْتِزُم بِِه ِعْنَد التَّواُصِل َمَع اآلَخريَن. �

َأَضُع َبْصَمتي

1
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سوَرُة َعَبَس

َأْنِشَطُة 

ُأجيُب ِبُمْفَرديالّطاِلِب

ُب بِِه بَِقْولِِه: »َمْرَحًبا  كاَن َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْهَتمُّ بَِعْبِد اللِّه ْبِن أُمِّ َمْكتوٍم ـ رضي الله عنه ـ فيما َبْعُد، َوُيَرحِّ  1 

َرِة َوّلُه أَْمَر الَمديَنِة َمرََّتْيِن، حيَن كاَن َيْخُرُج منها لِسَفٍر أو  بِالَِّذي َعاَتَبِني ِفيِه َربِّي« َوفي الَمديَنِة الُمَنوَّ

نَحِوْه.

َعالَم َيُدلُّ َذلَِك؟ �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َكْيَف َتَتَصرَُّف في الحالِت اآلتَِيِة؟  2 

ُتريُد َتْوجيَه النُّْصِح َواإِلْرشاِد لَِزميٍل لََك شاَهْدَتُه ُيسيُء ُمعاَملََة العاِملَِة في الَمْدَرَسِة. �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كاَن والُِدَك ُمْنَشِغاًل في الَحديِث َمَع َضْيٍف ِعْنَدُه، َوأَنَْت ُتريُدُه أَْن ُيراِجَع َمَعَك ُدروَسَك. �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

لَواِت الَخْمِس لَِكنَُّه لَْم َيْسَتِجْب. � نََصْحَت جاًرا لََك بِالُمحاَفظَِة َعلى الصَّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 3 

ابحث َعْن: َمظاِهِر َعظََمِة اللِّه ـ تعالى ـ في َخلِْق أَْعضاِء ِجْسِم اإِلنْساِن )الَعْيِن، الَقلِْب، الُكلَْيَتْيِن( أَْو َفوائِِد  �

ْث عنه أمام زمالئك في الصف. نْساِن، َونَظِّمها  في َعْرٍض َتْقديِميٍّ و َتَحدَّ ْيتوِن، النَّْخِل( لِْلِ ّماِن، الزَّ نَباِت )الرُّ

1

َكْيَف َتَتعاَمُل َمَع ُكلٍّ ِمْن: م

طالٍِب كفيف البصر َمَعَك في الَمْدَرَسِة. .........................................................................................أ

فَّ وَكاَن فيِه ثَالثَُة طاُّلٍب ُجُدٍد ل َتْعرُِفُهْم. ....................................................................ب َدَخلَْت الصَّ

الِة.  ....................................................ج جاٍر لََك أَْجَنِبيٍّ أَْسلََم َحديًثا َوُيريُد أَْن َيَتَعلََّم الَمزيَد َعِن الصَّ
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سوَرُة َعَبَس

ُم ذاتي ُأَقيِّ

َمجاُل التقييم م
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ِقِه ُمْسَتوى َتَحقُّ

أُْحِسُن ُمعاَملََة َمْن َحْولي َوأَْبَتِسُم لَُهْم دائًِما َول أُسيُء لَُهْم بَِقْوٍل أَْو ِفْعٍل.1

ِه في الّديِن ِلَْعُبَد اللّه ـ تعالى ـ ِعباَدًة َصحيَحًة. 2 أَْحرُِص َعلى طَلَِب الِعلِْم َوالتََّفقُّ

ُل َوأََتَفكَُّر في نَِعِم اللّه ـ تعالى ـ َعلَيَّ َوأَْحَمُدُه َعلَْيها.3 أََتأَمَّ

4

5

أَْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم ُكلَّ َيْوٍم َوأَتَِّعُظ بِِه.

أُطيُع الله ـ تعالى ـ َوأََتَجنَُّب َمْعِصَيَتُه.
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ْرُس الّثاني الدد

اْقَرأْ َواْرَتِق:

األَُب: لِماذا َهذا الّضيُق َواِلنِْزعاُج يا ُسلْطاُن؟

َة التَّْربَِيِة اإِلْسالِميَِّة، َوأُريُد أَْن أَْحُصَل َعلى َدَرَجٍة عالَِيٍة فيها، لَِكْن  ُسلْطاٌن: أُِحبُّ مادَّ

َرَجِة؟ لَْم أَْحُصْل َعلى الدَّ

ِة. ْرَت في َفْرٍع ِمْن ُفروِع المادَّ األَُب: ُربَّما َتكوُن َقْد َقصَّ

ْهَر. ًة في َتطْبيِق أَْحكاِم التِّالَوِة الَّتي أَْدُرُسها؛ َكُحْكِم الَقلَْقلَِة الَّذي َتَعلَّْمناُه َهذا الشَّ ُسلْطاٌن: نََعْم، أَِجُد َمَشقَّ

، َسُتطَبُِّق َجميَع األَْحكاِم ِإذا اْسَتَعْنَت بِاألَْسباِب الموِصلَِة ِإلى تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم  األَُب: ل َتْقلَْق يا ُبَنيَّ

حيَحِة. بِالطَّريَقِة الصَّ

ُسلْطاٌن: َوما األَْسباُب الُمعيَنُة َعلى َذلَِك؟

ُد الُقْرآَن الَكريَم. األَُب: ِمْنها اِلْشِتراُك في َمرَْكٍز لَِتْحفيِظ الُقْرآِن الَكريِم؛ لَِتَتَعلََّم َكْيَف ُتَجوِّ

ًدا، َكما أَْسَمُعُه َعْبَر َوسائِِل اإِلْعالِم َواإِلذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة ِمْن َبْعِض  ُسلْطاٌن: أُِحبُّ أَْن أَْقَرأَ الُقْرآَن الَكريَم ُمَجوَّ

ِة بِالتِّالَوِة َوالتَّْجويِد. الطَّلََبِة. َوالُمساَبقاِت الخاصَّ

َفَرِة الِكراِم  ِتِه، َوَتْبلُُغ َمْرَتَبَة السَّ األَُب: َوبَِذلَِك َسَتكوُن ِمْن أَْهِل الُقْرآِن َوخاصَّ

الَبَرَرِة.

ُسلْطاٌن: َسأَْجَتِهُد َكثيًرا في َتَعلُِّم َجميِع أَْحكاِم التِّالَوِة َوالتَّْجويِد َوأُطَبُِّقها. 

َفَرِة الِكراِم الَبَرَرِة َيْوَم الِقياَمِة. أِلَكوَن َمَع السَّ

ْن َيْنطَِبُق َعلَْيِه َيْوَم الِقياَمِة َقْوُل الرَّسوِل ـ  األَُب: أَْسأَُل اللَّه أَْن َيْجَعلََك ِممَّ

الُم ـ :  )اْقَرأْ َواْرَتِق( ]رواه أبو داوود والترمذي[. الُة َوالسَّ َعلَْيِه الصَّ

َح َمْفهوَم الَقلَْقلَِة َوُحروَفها. � أَُوضِّ

أَُميَِّز َبْيَن نَْوَعْيها. �

أَُبيَِّن َكْيِفيََّة َتطْبيِق ُحْكِم الَقلَْقلَِة أَثْناَء التِّالَوِة. �

أَْتلَُو اآلياِت الُقْرآنِيََّة ُمطَبًِّقا لُِحْكِم الَقلَْقلَِة. �

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

الَقْلَقَلُة

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

2
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الَقْلَقَلُة

ُأجيُب: َّ ُر  ُأَفكِّ

ما ِهَي ُمْشِكلَُة ُسلْطاٍن؟ �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َكْيَف اْسَتطاَع والُِدُه ُمساَعَدَتُه في َحلِّها؟ �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اذُْكْر ثَالَث طُُرٍق ُمعيَنٍة لَِتَعلُِّم تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم بِصوَرٍة َصحيَحٍة. �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َتْعريُف الَقْلَقَلِة:

الَقْلَقَلُة:

ْوِت ِعْنَد النُّطِْق بِالَحْرِف ساِكًنا َحّتى ُيْسَمَع  اْصِطالًحا: اْضِطراُب الصَّ

يٌَّة. ُحروُفها َخْمَسٌة َمْجموَعٌة في الُجْملَِة الّتالَِيِة: ُقطُْب َجّد. لَُه نَْبَرٌة َقِو

َشْرطُها: أَْن َيكوَن َحْرُف الَقلَْقلَِة ساِكًنا أَْو ِعْنَد الَوْقِف َعلَْيِه ِمْثل َقْولِِه 

َتعالى: زبپرب.
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ْرُس الّثاني الدد

ِل: � َمْوِضَع ُحْكِم الَقلَْقلَِة َكما في الِمثاِل الَوَّ

اآلياُت الُقْرآنِيَُّة

قاَل َتعالى:   )الَنِْبياِء: 1(.

.)127 :
ِ
قاَل َتعالى:      )الَبَقَرة

ْعِد: 28(. قاَل َتعالى:  )الرَّ

قاَل َتعالى:   )الَكْهِف: 77(.

قاَل َتعالى:    )الُبروِج: 2(.

الَكلَِمُة الَّتي َوَرَد فيها 
ُحْكُم الَقْلَقَلِة 

َحْرُف الَقْلَقَلِة

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

ق

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

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

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

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

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

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

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

ُد: ُأَحدِّ َّ َأْتلو 

َأْقساُم الَقْلَقَلِة:

الَقْلَقَلُة الُكْبرى:

� .  ،  ،  ،  ،   عنَد الَْوْقِف على أََحِد ُحروِفها: 

ْغرى: الَقْلَقَلُة الصُّ

� .     ،    ،    ،   ِإذا جاَء أََحُد ُحروِفها ساِكًنا َوَسَط الَكلَِمِة ِمْثَل: 

2
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الَقْلَقَلُة

المثلة التالية إلى قلقلة صغرى وكبرى: بوضع خط أسفل القلقلة الصغرى وخطين أسفل الكبرى: �

ۉڄېئ

ڑڇٻڻ

أفكر ّأصنف 

ُق:   ُأَطبِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

أَْمِثلًَة لِلَْقلَْقلَِة َوأَنِْطُقها ُمَبيًِّنا نَْوَعها في الَجْدَوِل الّتالي: �

الَكلِماُتالَكلِماُتالَحْرُف َنْوُع الَقْلَقَلِةَنْوُع الَقْلَقَلِة

ےگ گق

ڄ ڱب

ہىتط

الَْحْجڄ ڃج

َقْدې د
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ْرُس الّثاني الدد

ُأالِحُظ َوَأْسَتْنِتُج:

ِإْخراُج الَحْرِف الُمَقلَْقِلـ  حالََة ُسكونِِهـ  بِالتَّباُعِد َبْيَن طََرَفْي ُعْضِو النُّطِْق دوَن أَْن ُتصاِحَبُه َحرََكٌة ِمَن الَحرَكاِت  �

الثَّالثَِة: َوِهَي: الَفْتَحُة .....................و ..................... َوُحروُف القلقة ِهَي: ...................../.................... طاء ........................../......................

ُة َتْطبيِق الَقْلَقَلِة: َكْيِفيَّ

انِْطِق الباَء الّساِكَنَة، اذُْكْر ماذا َشَعْرَت بِِه ِعْنَد أَدائَِك لَها؟ �

حاِوْل أَْن َتْنِطَق َبِقيََّة الُحروِف. �

ُد: ُأَحدِّ َّ َأْسَتِمُع 

أَنِْصُت َجيًِّدا لِِتالَوِة ُمَعلِّمي، ثُمَّ أَْكُتُب َمْوِضَع ُحْكِم الَقلَْقلَِة ُمَبيًِّنا نَْوَعُه في اآلياِت الّتالَِيِة َكما في الِمثاِل: �

اآلياُت الُقْرآنِيَُّة

ڱ ں ں ڻ ڻ  )اِلنِْفطاُر: 17(. قاَل َتعالى: 

قاَل َتعالى:  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  )ص: 21(.

ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  قاَل َتعالى: 

فيَن: 29(.   )الُمطَفِّ

ىئ ىئ ىئ  ی ی  )الُمجاَدلَُة: 6(. قاَل َتعالى: 

َنْوُعُهَمْوِضُع ُحْكِم الَقْلَقَلِة

 ں

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

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

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

َقلَْقلٌَة ُصْغرى

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

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

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

َحْرُف الّداِل )د(

َحْرُف )........(

َحْرُف )........(

َحْرُف )........(

2
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الَقْلَقَلُة

ُق:   ُأَطبِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

بِالتَّعاُوِن َمَع َزميلي أَنِْطُق أَْمِثلََة الَقلَْقلَِة الّتالَِيِة: �

َأْمثَِلُة الَقْلَقَلِة

    )الَحْشُر: 2(.

   )النَّْحُل: 4(.

   )التَّغاُبُن: 6(.

    )اإِلْسراُء: 9(.

    )الواِقَعُة: 2(.

    )الِقياَمُة: 28(.

ٹ    ٹ 
 
 

 ]ق[.

ُق: ُأَطبِّ َّ َأْتلو، 
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ْرُس الّثاني الدد

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

الَقْلَقَلُة

ُحروُفها َتْعريُفها اْصِطالًحا

أَْقساُمها

ْوِت ِعْنَد النُّطِْق بِالَحْرِف  اْضِطراُب الصَّ

ساِكًنا َحّتى ُيْسَمَع لَُه نَْبَرٌة َقِويٌَّة.

الُكْبرى

ِإذا جاَء أََحُد ُحروِفها 

ساِكًنا ...................................

أَْمِثلٌَة َعلَْيها

 ................   ............. ۓ 

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

ِإذا جاَء أََحُد ُحروِفها 

ساِكًنا َوَسَط الَكلَِمِة

أَْمِثلٌَة َعلَْيها

 ..............   ........... ں 

َمْجموَعٌة في .....................................

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

َشْرطُها أَْن َتكوَن ..............................

كوِن. أَْو ُوِقَف َعلَْيها بِالسُّ

2
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الَقْلَقَلُة

َتَعلُِّم أَْحكاِم تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم؛ ِلَناَل رِضى َرّبي،  � أَْحِرُص َعلى 

َوِلُْصِبَح ُمَعلًِّما أَْو َخطيًبا، َفأُساِهَم في ِخْدَمِة َوطَني.

َأَضُع َبْصَمتي
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الّطاِلِب

134

ْرُس الّثاني الدد

ْغرى  َوالَقلَْقلَِة الُكْبرى. بين َوْجَه اِلْخِتالِف َبْيَن الَقلَْقلَِة الصُّ  1 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ْد َمْوِضَع الَقلَْقلَِة في اآلياِت الّتالَِيِة بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتُه َمَع َبياِن نَْوِعها: َحدِّ  2 

اآلياُت الَكريَمُة

ۇ ۇ ۆ  )الُبروُج: 16(. قاَل َتعالى: 

ک ک ک گ  )الرَّْحَمُن: 8(. قاَل َتعالى: 

قاَل َتعالى:  ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  )الجاثَِيُة: 14(.

قاَل َتعالى:  پ پ ڀ ڀ  )َعَبَس: 3(.

ڦ   ڦڄ ڄ   )الِقياَمُة: 27(. قاَل َتعالى: 

َنْوُع الَقْلَقَلِة

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

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

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

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

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

اْقَرأْ سوَرَة )ق( َواْسَتْخِرْج ِمْنها َعَشَرَة أَْمِثلٍَة لِلَْقلَْقلَِة:  3 

َنْوُعُه الِمثاُل

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

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

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

ُأجيُب ِبُمْفَردي

2
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الَقْلَقَلُة

ابحث َعْن ثَالثَِة أَحاديَث ُتَبيُِّن َفْضَل تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم، ُمَبيًِّنا ما ُيْرِشُد لَُه ُكلُّ َحديٍث ِمْنها.   �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُم ذاتي ُأَقيِّ

َمجاُل التقييم م
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ِقِه ُمْسَتوى َتَحقُّ

ُص لي ِوْرًدا ِمَن الُقْرآِن الَكريِم لِِتالَوتِِه َيْوِميًّا.1 أَُخصِّ

ٍد َوأُحاكيِه.2 أَْسَتِمُع لِِتالَوِة ُمْقِرٍئ ُمَجوِّ

أَْسَتِمُع لِلُْمْصَحِف الُمَعلِِّم َوأَُقلُِّدُه؛ ِلُْتِقَن تاِلَوَة الُقْرآِن الَكريِم.3

أَْتلو اآلياِت الَكريَمَة ُمطَبًِّقا ُحْكَم الَقلَْقلَِة.4

Islamic-G5 - U3.indd   135 8/9/17   1:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7048/


136

ْرُس الثالث الدد

ۆئ  � ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  زبائ  َتعالى:  قاَل 

ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ 
ی ی یجئ حئ    مئ ىئ يئرب ]سوَرُة فاِطٍر[.

3
أَْقَرأَ الَحديَث ِقراَءًة َسليَمًة ُمَعبَِّرًة. �

ريِف. � أَُبيَِّن ِدللََة الَحديِث الشَّ

َيْوَم  � ِلَْصحابِِه  الَكريِم  الُقْرآِن  َشفاَعِة  َمْفهوَم  َح  أَُوضِّ

الِقياَمِة.

َعلى  � ـ  َتعالى  ـ  اللِّه  بِِكتاِب  ِك  التََّمسُّ ثََمراِت  أَْسَتْنِبَط 

َوالُمْجَتَمِع. الَفْرِد 

ريَف َتْسميًعا َصحيًحا. � َع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

الُقْرآُن َشفيعي

َأْسَتْكِشُف:   َّ َأْتلو 

الَْعماَل الّصالَِحَة الَّتي ُيداِوُم َعلَْيها الُمْؤِمُن. �

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

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

َسَبَب ُمداَوَمِتِه َعلى َهِذِه الَْعماِل. �

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������

َفْضَل الُمداَوَمِة َعلى تاِلَوِة ِكتاِب اللِّه َتعالى، َوالَعَمِل بِِه. �

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������������������

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َيْوَم  َيأْتِي  َفِإنَُّه  الُْقْرآَن  َيقوُل: »اْقَرأُوا  اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت َرسوَل  أُماَمَة  قاَل:  أَبي  َعْن 

الِْقَياَمِة َشِفيًعا ِلَْصَحابِِه« َرواُه ُمْسلٌِم.

َأْحَفُظ:  َّ َأْقَرُأ 

ُر في َمعاني ُمْفَرداِت الَحديِث: َأَتَفكَّ

َشِفيًعا
ُذنوِب  َعْن  التَّجاُوِز  طَلََب  الِقياَمِة  َيْوَم  ِمْنُه  َتعالى  اللُّه  َيْقَبُل  َمْن  فيُع:  الشَّ

الُمْؤِمِن، أَْو ِزياَدِة الثَّواِب لَُه.

الّصاِحُب لِلُْقْرآِن: أَِي الُمداِوُم َعلى ِقراَءتِِه َوالَعَمِل بِِه.ِلَْصَحابِِه

َمْعناهاالَكِلَمُة

ْصحاِبِه: َشفاَعُة الُقْرآِن الَكريِم ِلَ

َيْدعونا الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في َهذا الَحديِث لُِصْحَبِة الُقْرآِن الَكريِم بُِمالَزَمِة ِقراَءتِِه َوتاِلَوتِِه  

ُل: 20[،  مِّ َوِحْفِظِه في ُحدوِد اِسْتطاَعِة اإِلنْساِن؛ لَِقْولِِه َتعالى: زبڈ ژ ژ  ڑرب ]الُمزَّ

َمَع الَعَمِل بَِتعاليِمِه، َوالتََّخلُِّق بِأَْخالِقِه؛ لِما في َذلَِك ِمْن َفْضٍل َعظيٍم؛ َحْيُث َيأْتي الُقْرآُن 

نوِب، َفَيْغِفُر اللُّه  الَكريُم َيْوَم الِقياَمِة َشفيًعا ِلَْصحابِِه، َفَيْسأَُل اللَّه َتعالى لَُهْم َمْغِفَرَة الذُّ

ُيْدِخلُُهْم  بَِسَبِبِه  ياَدَة في الَْجِر  َفَيْقَبُل اللُّه َتعالى َشفاَعَتُه لَُهْم، َو لَُهْم، ثُمَّ َيْسأَُل لَُهُم الزِّ

أَْعلى َدَرجاِت الَجنَِّة.

ريِف:  َأْفَهُم ِدالالِت الَحديِث الشَّ
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َأْسَتْنِبُط: َّ َأْقَرُأ 

ريِف اآلتي:  � َمْفهوَم َشفاَعِة الُقْرآِن الَكريِم ِلَْصحابِِه َيْوَم الِقياَمِة في َضْوِء َفْهمي لِلَْحديِث الشَّ

قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيِجيُء الُْقْرآُن َيْوَم الِْقَياَمِة َفَيُقوُل: َيا َربِّ َحلِِّه َفُيلَْبُس َتاَج الَْكَراَمِة، ثُمَّ  �

َيُقوُل: َيا َربِّ ِزْدُه َفُيلَْبُس ُحلََّة الَْكَراَمِة، ثُمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ اْرَض َعْنُه َفَيْرَضى َعْنُه، َفُيَقاُل لَُه: اْقَرأْ 

، َوقاَل َحديٌث َحَسٌن َصحيٌح(. َواْرَق َوُتَزاُد بُِكلِّ آَيٍة َحَسَنًة« )َرواُه  التِّْرِمِذيُّ

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

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

ريِف اآلتي: � َفْضُل الُمداَوَمِة َعلى ِقراَءِة سوَرِة الُملِْك ِمَن الَحديِث الشَّ

لَُه َوِهَي ُسوَرُة  )َتَباَرَك  � َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ُسوَرًة ِمْن الُْقْرآِن ثَاَلثُوَن آَيًة َشَفَعْت لَِرُجٍل َحتَّى ُغِفَر 

.) الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ

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

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

ُز:  ُأَميِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

ًة لَُه َيْوَم الِقياَمِة ِمْن َغْيرِِه في الَجْدَوِل اآلتي: § َبيِِّن الَّذي َيأْتي الُقْرآُن الَكريُم َشفيًعا َوُحجَّ

فاُت َصرُّ ٌة َلُهالتد ٌة َعَلْيِهُحجد َبُبُحجد السد

ُص لَُه ِوْرًدا َيْوِميًّا ِمَن الُقْرآِن الَكريِم لِلتِّالَوِة. ُيَخصِّ

الحاِفلَِة  انِْتظاِر  أَثْناَء  َوْقِتِه  اْسِتْغالِل  َعلى  َيْحِرُص 

الَمْدَرِسيَِّة في ِقراَءِة ِكتاِب اللِّه ـ َتعالى ـ َوَتَدبُِّرِه.

ُيَنظُِّم َوْقَتُه؛ لَِيْحَفَظ الُقْرآَن الَكريَم في أََحِد َمراِكِز 

َتْحفيِظ الُقْرآِن. 

َيْهُجُر ِقراَءَة الُقْرآِن الَكريِم لَِفَتراٍت طَويلٍَة.
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َفْضُل ِتالَوِة ِكتاِب هللِا َتعالى: 

ُك بِِه َيْسَتلِْزُم الِعناَيَة بِِحْفِظِه َوتاِلَوتِِه، َوالُمداَوَمَة  ِك بِالُقْرآِن الَكريِم، َوالتََّمسُّ َيْحرُِص الُمْؤِمُن َعلى التََّمسُّ

َعلى ِقراَءتِِه َوَتَدبُّرِِه، َوالِحْرَص َعلى الَعَمِل بِأَْحكاِمِه َوَمباِدئِِه، َوالتََّخلَُّق بِأَْخالِقِه َوِقَيِمِه، َوالِقياَم بَِتَعلُِّمِه 

: زبٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  َوَتْعليِمِه؛ ِلَنَُّه نَجاٌة لَِمِن اتََّبَعُه، َوِهداَيٌة لَِمْن َعِمَل بِِه، قاَل اللُّه ـ َعزَّ َوَجلَّ

ٿرب ]اإِلْسراُء: 9[.

َأْسَتْنِتُج:  َّ َأْقَرُأ 

َفْضَل ِقراَءِة الُقْرآِن الَكريِم َوِحْفِظِه ِمَن الَِدلَِّة اآلتَِيِة: §

ُة َفضاِئُل ِقراَءِة الُقْرآِن الَكريِم اَرِدلد

َفَرِة 	  - ملسو هيلع هللا ىلص- أَنَُّه قاَل: »الَْماِهُر ِفي الُْقْرآِن َمَع السَّ َعِن النَِّبيِّ

َوُهَو  ِفيِه  َيَتَتْعَتُع  َو الُْقْرآَن  َيْقَرأُ  َوالَّذي  الَْبَرَرِة،  الِْكَراِم 

َعلَْيِه َشاقٌّ لَُه أَْجَراِن« )َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم واللفظ لمسلم(.

َيناُل َمْنزِلًَة عالَِيًة ِعْنَد اللِّه                    

ـ َتعالى ـ بِِإْتقانِِه، َوَمْن َيِجْد في 

ِقراَءتِِه ُصعوَبًة َفلَُه أَْجراِن.

َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َفلَُه بِِه 	 

َحَسَنٌة، َوالَْحَسَنُة بَِعْشِر أَْمَثالَِها، َل أَُقوُل الم َحْرٌف، َولَِكْن 

أَلٌِف َحْرٌف، َوَلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف« )َرواُه الترمذي(.

قاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن َقَرأَ الُْقْرآَن َوَعِمَل بَِما ِفيِه أُلِْبَس  	 

ْمِس  َوالَِداُه َتاًجا َيْوَم الِْقَياَمِة، َضْوُؤُه أَْحَسُن ِمْن َضْوِء الشَّ

نَْيا لو َكانت فيكم، َفَما ظَنُُّكْم بِالَِّذي َعِمَل  ِفي ُبُيوِت الدُّ

بَِهَذا« )َرواُه أَبو داُوَد والحاكم(.

: زبۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ 	  قـاَل ـ عـزَّ وجـلَّ

.]82 ]اإِلْسراُء:  ھرب 

َعْن أَنٍَس  أَنَّ َرسوَل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ِإنَّ للِّه أَْهلِيَن ِمَن 	 

الّناِس«، َقالُوا: َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اللِّه؟ َقاَل: »أَْهُل الُْقْرآِن 

ُتُه« )َرواُه النَّسائِيُّ َواْبُن ماَجْه(. ُهْم أَْهُل اللِّه َوَخاصَّ
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َدِة في َتْنِمَيِة َمهاَرتي في تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم. � فاَدِة ِمَن الَوسائِِل اإِللِْكُترونِيَِّة الُمَتَجدِّ لِْلِ

ُط:  ُأَخطِّ َّ ُر  ُأَفكِّ

ُة تي ِلْلُقْرآِن الَكريِمالَوسيَلُة اإِلِلْكُترِّنيد َّ ُة َتْوظيِفها ِلَتْنِمَيِة ِتال َكْيِفيد

......................................................................................الُمْصَحُف اإِللِْكُترونِيُّ

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

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

آثارُ العَمَلِ بِتَعاليمِ القُرْآنِ الكَريمِ في حَياةِ الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ:

ًة، َتعوُد َعلى الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع، َوِمْنها: ِإنَّ لِلَْعَمِل بَِتعاليِم الُقْرآِن الَكريِم آثاًرا إيجابِيًَّة ِعدَّ

اْسِتقاَمُة اإِلنْساِن َعلى طاَعِة الرَّْحَمِن، َفَيْتلو الُقْرآَن الَكريَم َحقَّ تاِلَوتِِه، َوَيتَِّبُعُه َحقَّ اتَِّباِعِه، َفَيْعَمُل بِآياتِِه،  §

َوُيِحلُّ َحاللَُه، َوُيَحرُِّم َحراَمُه، َفُيَؤّدي الَماناِت ِإلى أَْهلَِها، َويوفي بِالُعقوِد، َوَيْصُدُق في َحديِثِه، َويُغضُّ ِمْن 

يَِّدُة َعائَِشُة  َعْن ُخلُِق َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقالَْت: »َكاَن ُخلُُقُه  َبَصرِِه، َوَيَتَخلَُّق بِأَْخالِق الُقْرآِن، َفَقْد ُسِئلَِت السَّ

الُْقْرآَن «. )َرواُه أَْحَمُد(.

الرِّْفَعُة َوالَمكانَُة العالَِيُة لِلُْمحاِفِظ َعلى ِقراَءِة الُقْرآِن َوِحْفِظِه َوالَعَمِل  §

بَِتعاليِمِه،َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَنّ اللََّه َيْرَفُع بَِهَذا الِْكَتاِب أَْقَواًما، َوَيَضُع بِِه 

آَخِريَن« )َرواُه ُمْسلٌِم(.

َسَبٌب لَِسعاَدِة الُْسَرِة َواْسِتْقرارَِها، َوالَبرََكِة في َحياتِها، وََكْثَرِة  §

ْيطَاَن َيِفرُّ  َخْيراتِها، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْجَعلُوا ُبُيوَتُكْم َمَقابَِر، ِإنَّ الشَّ

ِمَن الَْبْيِت الَِّذي ُتْقَرأُ ِفيِه ُسوَرُة الَْبَقَرِة« )َرواُه ُمْسلٌِم (. 
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َأْسَتْنِبُط:  َّ ُر  َأَتَدبد

لوِكّياِت الَّتي َيُحثُّ الُقْرآُن الَكريُم َعلى التََّحلّي بِها . � ِمَن اآلياِت الَكريَمِة السُّ

ُةاآلياُت الَكريَمُة لوِكيد اَرْخالُق السُّ

قاَل َتعالى: زبۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅرب ]اإِلْسراُء: 34[.

قاَل َتعالى: زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چرب ]الَْعراُف: 199[.

قاَل َتعالى: زبڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃرب ]التَّْوَبُة: 119[.

قاَل َتعالى: زبەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئرب 

]المائَِدُة: 2[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  زبٺ  َتعالى:  قاَل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦرب ]الُحُجراُت: 6[.

ُأناِقُش:   َّ ُر  ُأَفكِّ

َمدى َتأْثيِر الُقْرآِن الَكريِم َعلى قارِئِِه َوحاِفِظِه في الَمجالِت الّتالَِيِة في الَجْدَوِل الّتالي:

َأَثُر الُقْرآِن الَكريِمالجاِنُب

يَُّة ........................................................................................................................الَمهاراُت اللَُّغِو

........................................................................................................................َمهاراُت التَّْفكيِر 

........................................................................................................................الَمهاراُت اِلْجِتماِعيَُّة 

لوِكيَُّة ........................................................................................................................الَمهاراُت السُّ
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قاَل َتعالى:زبچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گرب ]الَعلَُق[.

ريِف ُهَو: � َوْجُه اِلْرتِباِط َبْيَن اآلياِت الَكريَمِة َوالَحديِث الشَّ

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

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

َأْرِبُط:  َّ َأْتلو 

ُح:  ضِّ َّ ُأ َّ َأْبَحُث 

ُجهوُد َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في ِخْدَمِة ِكتاِب اللِّه َتعالى؛  �

َوَعلََّمُه«  الُْقْرآَن  َتَعلََّم  َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:»َخْيرُُكْم  اللَِّه  َرُسوِل  لَِقْوِل  اْمِتثاًل 

 .) )َرواُه الُبخاِريُّ  

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

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

3
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ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ها َمْن َيْقَرأُ � َيْسَتِحقُّ

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

الَّذيَن َيْهُجروَن  �

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

َيَتضاَعُف أَْجُرُه. �
.................................

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

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

َوالَمكانَــُة  � الرِّْفَعــُة 
ــي  ــْرِد ف ــُة لِلَْف العالَِي

نْيــا. الَحيــاِة الدُّ
...................................

َشفاَعُة الُقْرآنِ الكَريِم 

َيْوَم القِياَمةِ 

ٌة  ُن الكَريُم ُحجَّ
الُقْرآ

ِ َعلى  ْوَم القِياَمة
َي

آثاُر الَعَملِ بَِتعاليِم الُقْرآنِ 

َعلى الَفْردِ َوالُمْجَتَمِع  الُقْرآنِ 
ِ راَءة

ِ ُل ق
َفْض

ِ ه
ِ ْفظ

ِ الكَريِم َوح

َأَضُع َبْصَمتي: 

ْرِس: § أُْكِمُل َوْفَق النََّمِط بِما َيَتناَسُب َمَع ما َتَعلَّْمُتُه في الدَّ

في  بِأَْخالِقِه  َوالتََّحلّي  بِِه،  َوالَعَمِل  الَكريِم  الُقْرآِن  تاِلَوِة  َعلى  أَْحِرُص 

التَّعاُمِل َمَع سائِِر الّناِس؛ ِلُْحِسَن َتْمثيَل ديني َوَوطَني.
................................................................................................................

................................................................................................................
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ًة لََك َيْوَم الِقياَمِة في َضْوِء َفْهِمَك لَِقْوِل  ْل في قائَِمٍة ما َيْنَبغي َعلَْيَك ِفْعلُُه؛ لَِيكوَن الُقْرآُن الَكريُم ُحجَّ َسجِّ  1 

ٌة لََك أَْو َعلَْيَك ( )َرواُه ُمْسلٌِم(. الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: )... َوالُْقْرآُن ُحَجّ

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

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

الَفْرِد  َعلى  الُقْرآِن  لُِهْجراِن  لِْبيََّة  السَّ اآلثاَر  فيها  ُمَبيًِّنا  الَكريَم  الُقْرآَن  َيْهُجُر  لَِمْن  موَجَزًة  رِسالًَة  اْكُتْب   2 

َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة. َوالُمْجَتَمِع، ُمْسَتعيًنا بِالشَّ

ُأجيُب ِبُمْفَردي

3
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يَِّة َتَدبُِّر اآلياِت الُقْرآنِيَِّة، َوالَعَمِل بِها،ثُمَّ اْعِرْضها َعلى ُزَمالئَِك.  � يٍَّة َعْن أََهمِّ بِاِلْشِتراِك َمَع ُزَمالئَِك ُقْم بَِتْصميِم نَْشَرٍة َتْوَعِو

ُم ذاتي ُأَقيِّ

ْقييِم  م جاِنُب التد
ناِدًراَأْحياًناداِئًما 

ُمْسَتوى تحققه 

ُص لي ِوْرًدا ِمَن الُقْرآِن الَكريِم لِِتالَوتِِه َيْوِميًّا.1 أَُخصِّ

أََتَدبَُّر َمعانَِي اآلياِت الُقْرآنِيَِّة أَثْناَء تاِلَوتي لِِكتاِب اللِّهـ  َتعالى.2

أَْعَمُل بَِتعاليِم الُقْرآِن الَكريِم، فأعمل َحاللَُه َوأتجنب َحراَمُه.3

أَلَْتِزُم بُِخلُِق الُقْرآِن الَكريِم في َتعاُملي َمَع سائِِر الّناِس.4

أَُخطُِّط لَِتْنِمَيِة َمهاَرتي في تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.5

ْولَِة في َتْوفيِر ُسُبِل َتَعلُِّم الُقْرآِن الَكريِم.6 أَُعبُِّر َعْن ُشْكري لُِجهوِد الدَّ

7
أُباِدُر لاِِلنِْضماِم لَِمراِكِز َتْحفيِظ الُقْرآِن الَكريِم الَّتي ُتْشرُِف 

ْولَِة. ؤوِن اإِلْسالِميَِّة َوالَْوقاِف بِالدَّ ُة لِلشُّ َعلَْيها الَهْيَئُة العامَّ
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َح آداَب َوسائِِل النَّْقِل. � أَُوضِّ

ِب بِآداِب َوسائِِل النَّْقِل. � أَْسَتْنِبَط ثََمراِت التَّأَدُّ

َع ُدعاَء الرُّكوِب. � أَُسمِّ

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

 آداُب ُركوِب
ْقِل ساِئِل الند َّ

َأْسَتْنِتُج َّ ُر  ُأَفكِّ

بِالنَّواِفِذ  الَطْفاِل  َبْعِض  َعَبُث  الَمْدَرَسِة  حاِفلَِة  ُركوِب  أَثْناَء  ُيالَحُظ 

ِإْصداِر الَْصواِت الُمْزِعَجِة. ِإْكثاُر َبْعِضِهْم ِمَن الَحرََكِة، َو َوالَمقاِعِد، َو

لوِك؟ � ما َرأُْيَك في َهذا السُّ

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

أَثْناَء  � ُمراعاُتُه  الُمْسلِِم  َعلى  َيِجُب  الَّذي  ما 

ُركوبِِه َوسائَِل النَّْقِل؟ 

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

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

4
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َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

ْقِل:  ِنْعَمُة َوساِئِل النَّ

َل َعلَْينا  َر  لَنا َوسائَِل النَّْقِل في البَّرِّ َوالَبْحِر َوالَجوِّ ؛ لُِيَسهِّ ِإنَّ ِمْن واِسِع َفْضِل اللِّه ـ َتعالى ـ َعلَْينا أَْن َسخَّ

اِلنِْتقاَل ِمْن َمكاٍن آِلَخَر، َوالتَّواُصَل َمَع اآلَخريَن، قاَل َتعالى:زبک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںرب ]اإِلْسراُء: 70[.
عاَدِة  َونَْحُن  في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة نَعيُش في ِظلِّ ِقياَدٍة َرشيَدٍة َتْسعى لَِتْوفيِر ُكلِّ أَْسباِب السَّ

الُمواَصالِت،  بَِمجاِل  َكبيَرًة  ِعناَيًة  ْولَُة  الدَّ أَْولَِت  لِذا  العالَِم؛  َمَع  الَحضاِريِّ  التَّواُصِل  َعلى  َوَتْحِرُص  لَِشْعِبها، 

الَموانِِئ  بِناِء  َعلى  َوَعِملَْت  الطُُّرِق،  ِمَن  َرٍة  ُمَتطَوِّ بَِشَبكاٍت  الُمجاِوَرِة   َوِل  َوالدُّ ْولَِة  الدَّ أَنْحاِء  َبْيَن  َفَرَبطَْت 

َفاْحَتلَّْت  الِخْدماِت،  بِأَْرقى  َدِة  الُمَزوَّ الطّائِراِت  أَْحَدَث  َوَوفََّرْت  العالَِميَِّة،  الَمقاييِس  أَْعلى  َوْفَق  َوالَمطاراِت 

المراكز الولى عالَِميًّا في َمجاِل الُمواَصالِت والسياحة عدة مرات. 

ُد:  ُأَحدِّ َّ َأْتلو 

ِمَن اآلَيِة الَكريَمِة الّتالَِيِة ما َيلي:  

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  َتعالى:زبٱ  قاَل 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤرب ]النَّْحُل[
َفوائُِد َوسائِِل النَّْقِل. �

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

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

ِر الُمْسَتِمرِّ في َوسائِِل الُمواَصالِت. � ما ُيشيُر ِإلى التَّطَوُّ

........................................................................................................................................................
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ُر:  ُأَعبِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

ِم َوسائِِل النَّْقِل في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.  � َمظاِهُر َتَقدُّ

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

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

َعْن ُشْكري للِّه – َتعالى - َعلى نِْعَمِة َوسائِِل النَّْقِل َقْوًل َوَعَماًل. �

أَْشُكُرُهـ  َتعالىـ  بِالِفْعِل: َفأُحاِفُظ .......................................... §

َوأَلَْتزُِم فيها بِـ ....................................................................................... §

َوأَْرَكُبها ِمْن أَْجِل َعَمِل ............................................................... §

أَْشُكُرُه ـ َتعالى ـ َفأَقوُل: §

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

قْلِ: آدابُ رُكوبِ وَسائِلِ النَّ

ْقِل: َعلى الُمْسِلِم ُمراعاُة اآلداِب اآلِتَيِة:  كوِب ِلَوسيَلِة النَّ اًل: ِعْنَد الرُّ َأوَّ

اِلنِْتظاُم في الرُّكوِب، َوَتَجنُُّب الزَّحاِم ِعْنَد الَمْدَخِل؛ ِحفاظًا  §

َعلى َسالَمِتِه َوَسالَمِة اآلَخريَن، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص )َل َضَرَر َوَل 

ِضَراَر ( )َرواُه اْبُن ماَجْه(.

بَِتْقديِم الرِّْجِل الُيْمنى؛ َفَعْن  § اْسِتْحباُب التَّياُمِن ِعْنَد الرُّكوِب 

ُن في  َعائَِشَة  َقالَْت: )َكاَن َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُيْعِجُبُه التََّيمُّ

 .) لِِه، َوطُُهورِِه، َوفي َشأْنِِه ُكلِِّه ( )َرواُه الُبخاِريُّ لِِه، َوَتَرجُّ َتَنعُّ

4
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اآلثاَر الّناتَِجَة َعْن َعَدِم اِلنِْتظاِم أَثْناَء الرُّكوِب لِلْحاِفلَِة الَمْدَرِسيَِّة. �

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

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

ُع:  َأَتَوقد َّ ُر  ُأَفكِّ

قْلِ:  ثانِيًا: في أَثْناءِ رُكوبِ وَسائِلِ النَّ

الِم َعلى الرُّّكاِب َوَعلى ِمْن َيُمرُّ بِِهْم؛ لِما في  § اْسِتْحباُب إلقاِء السَّ

َذلَِك ِمْن َفْضٍل َكبيٍر ، َقاَل َرُسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:»َل َتْدُخلُوَن الَجنََّة َحتَّى 

ُتْؤِمُنوا، َوَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، أََوَل أَُدلُُّكْم َعلَى َشْىٍء ِإَذا َفَعلُْتُموُه 

الَم َبْيَنُكْم« )َرواُه ُمْسلٌِم(. َتحاَبْبُتْم؟أَْفُشوا السَّ

َأْسَتْنِبُط:  َّ ُن  َّ َأَتعا

الِم َبْيَن الّناِس ِمَن الَحديِث النََّبِويِّ الّسابِِق. � َفوائَِد ِإْفشاِء السَّ

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

َقْوُل ُدعاِء الرُّكوِب ِإذا َرِكَب دابََّتُه، أَْو َسّياَرَتُه، أَِو الطّائَِرَة، أَْو َغْيَرها  §

يُّ ْبُن َربيَعَة 
ِمَن الَمرْكوباِت، َوَقْد َوَرَد بِِرواياٍت َعديَدٍة؛ ِمْنها ما َرواُه َعلِ

ا َوَضَع  يَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب  أُتَِي بَِدابٍَّة لَِيرَْكَبَها، َفلَمَّ
قاَل: َشِهْدُت َعلِ

ا اْسَتَوى َعلَى ظَْهرَِها، َقاَل: الَْحْمُد  رِْجلَُه ِفي الرَِّكاِب َقاَل: بِْسِم اللِّه، َفلَمَّ

 للِّه، ثُمَّ َقاَل: زبڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

اٍت(،  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌرب ]الزُّْخُرُف[، ثُمَّ َقاَل: الَْحْمُد للِّه )ثَاَلَث َمرَّ
اٍت(. ]َرواُه أَبو داُوَد[. ثُمَّ َقاَل: اللُّه أَْكَبُر  )ثَاَلَث َمرَّ
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يََّة ِذْكِر اللِّه ـ َتعالى ـ ِعْنَد ُركوِب الحاِفلَِة. � أََهمِّ

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

ُحْكَم َمْن نَِسَي ِذْكَر اللِّه ـ َتعالى ـ ِعْند ُركوِب َوسيلَِة النَّْقِل. �

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

ُن:  ُأَبيِّ َّ ُر  ُأَفكِّ

ُد: ُر َوُأَعدِّ ُأَفكِّ

ُد َبْعَض الَْعماِل الّصالَِحِة الَّتي ُيْمِكُن لي ِمْن ِخاللِها اْسِتْثماُر  َوْقتي أَثْناَء ُركوبي  � بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي نَُعدِّ

لَِوسيلَِة النَّْقِل.

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

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

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

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

كوِب: َأْخالِقّياُت الُمْسِلِم َأْثناَء الرُّ

اِللِْتزاُم بَِتعاليِم اإِلْسالِم؛ َفال ُيْؤذي أََحًدا بِلِسانِِه َول بَِيِدِه، َول َيَقُع في  §

يِّئاِت.  الغيَبِة أَِو النَّميَمِة أَِو الَكِذِب، َوَغْيِر َذلَِك ِمْن أَنْواِع الَمعاصي َوالسَّ

؛ َفَقْد َقاَل َرُسوُل  ْوِق العامِّ لوِكّياِت الُمخالَِفِة لِْلَْخالِق َوالذَّ َونَْبُذ ُكلِّ السُّ

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »الُمْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه« )َرواُه أَْحَمُد(.

التََّحلّي بِاإلِْحساِن ِإلى الّناِس َقْوًل َوِفْعاًل؛ لَِقْوِل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَثُل  §

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاطُِفِهْم َمَثُل الَجَسِد ِإَذا  الُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ

َهِر  اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر الَجَسِد بِالسَّ

ى( ]َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم[. َوالُحمَّ

4
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ْقِل ساِئِل الند َّ آداُب ُركوِب 

ُن:  ُأَبيِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

َكْيِفيََّة التََّصرُِّف في الحالِت اآلتَِيِة: §

ُفالحاَلُة َصرُّ التد

َدَخَل َرُجٌل َكبيٌر لَِوسيلَِة النَّْقِل العامِّ َولَْم َيِجْد َمكانًا لِلُْجلوِس.
............................................................

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

َث َمَع َصديِقَك الَّذي ُيجاِورَُك في الطّائَِرِة. أََرْدَت التََّحدُّ
............................................................

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

َرأَْيَت َزميلََك ُيْخِرُج َرأَْسُه ِمْن ناِفَذِة الحاِفلَِة.
............................................................

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

ُل: َأْنُقُد َوُأَعلِّ

التَّْدخيُن أَثْناَء الرُّكوِب في َوسيلَِة النَّْقِل.الحاَلُة

............................................................................ ْأُي ............................................................................الرد ْعليُل التد

َفِر َوالنُّزوِل ِمْنها.الحاَلُة التَّداُفُع ِعْنَد ُركوِب َوسيلَِة السَّ

............................................................................ ْأُي ............................................................................الرد ْعليُل التد

ُب في التَّعاُمَل َمَع الُمضيَفِة في الطّائَِرِة.الحاَلُة التَّأَدُّ

............................................................................ ْأُي ............................................................................الرد ْعليُل التد

اِلْمِتناُع َعْن لُْبِس ِحزاِم الَماِن  أَثْناَء ُركوِب َوسيلَِة النَّْقِل .الحاَلُة

............................................................................ ْأُي ............................................................................الرد ْعليُل التد
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ْرُس الّراِبُع الدد

ُع:  َأَتَوقد َّ ُر  ُأَفكِّ

اآلثاَر اإليجابِيََّة لاِِللِْتزاِم بِآداِب ُركوِب َوسائِِل النَّْقِل َعلى الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع. �

َأَثُرها َعلى الُمْجَتَمِعَأَثُرها َعلى الَفْرِد

انِْتشاُر الُلَْفِة َبْيَن أَْفراِد الُمْجَتَمِعَمَحبَُّة اللِه َتعالى َوَرسولِِه

ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

ْقِل آداُب ُركوِب َوساِئِل النَّ

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

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

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

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

آثاُر اِللِْتزاِم بِها

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

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

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

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

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

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

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

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

ِعْنَد الرُّكوِب:

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

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

أَثْناَء الرُّكوِب:

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

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

أَْخالِقّياُت الُمْسلِِم 

أَثْناَء الرُّكوِب
آداُب الرُّكوِب نِْعَمُة َوسائِِل النَّْقِل

أُْكِمُل الُمَخطََّط الَمفاهيِميَّ الّتالَِي: �

4
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ْقِل ساِئِل الند َّ آداُب ُركوِب 

يَِّة  § ُم ُخطًَّة َعَملِيًَّة؛ لَِتْوِعَيِة أَْهلي َوجيراني َوطاُّلِب َمْدَرَستي بِأََهمِّ أَُصمِّ

اِللِْتزاِم بِآداِب الرُّكوِب؛ لُِنْحِسَن  َتْمثيَل ديِننا َوَوطَِننا.

َأَضُع َبْصَمتي
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الّطاِلِب

154

ْرُس الّراِبُع الدد

َبيِّْن َرأَْيَك في الَمواِقِف الّتالَِيِة بَِوْضِع ِإشاَرِة )( َمَع التَّْعليِل:  1 

َبُبَغْيُر ُمواِفٍقُمواِفٌقالَمْوِقُف السد

.........................................................................................َيْشُكُر سائَِق الحاِفلَِة ِعْنَدما َيِصُل لَِبْيِتِه.

ّياَرَة َول ُيَسلُِّم َعلى َمْن فيها. .........................................................................................َيرَْكُب السَّ

َفِر. .........................................................................................ُيْكِثُر ِمَن الَحرََكِة في َمَمّراِت حاِفلَِة النَّْقِل أَثْناَء السَّ

ِم في َوْجِه ُكلِّ َمْن َيلَْتقي بِِه. .........................................................................................َيْحِرُص َعلى التََّبسُّ

.........................................................................................َيلَْتِزُم بِالنِّظاِم ِعْنَد النُّزوِل ِمَن الحاِفلَِة.

.........................................................................................ُيسيُء ُمعاَملََة الُمْشرَِفِة في الحاِفلَِة الَمْدَرِسيَِّة.

.........................................................................................َيْكُتُب َعلى َكراِسيِّ َسّياَرِة الُْجَرِة.

َصنِِّف الَْفعاَل الّتالَِيَة ِضْمَن الَجْدَوِل اآلتي:  2 

ْوِت في الِقطاِر – الَعَبُث في أََدواِت الطّائَِرِة -  )َقْوُل ُدعاِء الرُّكوِب - َرْمُي الَمناديِل داِخَل الحاِفلَِة - َرْفُع الصَّ

ِعْنَد  التَّداُفُع  الّسائِِق -  َمَع  التَّعاُمِل  بَِجماَعٍة - ُحْسُن  َمَرْرُت  ِإذا  الُم  نَظاَفِة الَمكاِن - السَّ الُمحاَفظَُة َعلى 

ِل - ُحْسُن ُمعاَملَِة الّناِس(. ُصعوِد َوسيلَِة النَّْقِل - الُوقوُف في َمَمّراِت َوسيلَِة التََّنقُّ

كوِب كوِبآداُب الرُّ ُمخاَلفاٌت َقْد َتَقُع َأْثناَء الرُّ

ُأجيُب ِبُمْفَردي

4
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ْقِل ساِئِل الند َّ آداُب ُركوِب 

ثُمَّ اْعِرْضها  النَّْقِل،  َرٍة َحْوَل آداِب ُركوِب َوسائِِل  َتْثقيِفيٍَّة ُمَصوَّ نَْشَرٍة  بِِإْعداِد  ُقْم  َمَع ُزَمالئَِك  بِاِلْشِتراِك   1 

َعلى ُزَمالئَِك.

ا  َبرًّ َفِر  السَّ بِها في  التََّقيُُّد  الّراِكِب  َيْنَبغي َعلى  الَّتي  الَمِة  َعْن َقواِعِد السَّ َرًة  ِإلِْكُترونِيًَّة ُمَصوَّ نَْشَرًة  ْم  َصمِّ  2 

ا. َوَجوًّ

ُم ذاتي ُأَقيِّ

َمجاُل التقييمم
ناِدًراَأْحياًناداِئًما 

ُمْسَتوى تحققه

أَلَْتِزُم بِآداِب الرُّكوِب في َوسيلَِة النَّْقِل.1

أَُسلُِّم َعلى ُكلِّ َمْن أَلَْتقي بِِه.2

ْوَق العامَّ أَثْناَء ُجلوسي في َوسيلَِة النَّْقِل.3 أُراعي الذَّ

أَْحِرُص َعلى ِذْكِر الله ـ تعالى ـ أَثْناَء ُركوبي لِلطّائَِرِة.4

ُب في ُمعاَملَِة اآلَخريَن ِلُْحِسَن َتْمثيَل ديني َوَوطَني.5 أََتأَدَّ

ِب َمَع اآلَخريَن في الَقْوِل َوالَعَمِل.6 أَْحِرُص َعلى التَّأَدُّ

ِحَك َوالَحديَث بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع اْحِتراًما لِْلَخريَن.7 أََتَجنَُّب الضَّ

أَْشُكُر اللَه َتعالى َعلى نَِعِمِه َفأُحاِفُظ َعلَْيها َوأُْحِسُن اْسِتْخداَمها.8
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ْرُس الخاِمُس الدد

َمها اإِلْسالُم، َوَرَفَع ِمْن  ُتَعدُّ الَمْرأَُة نِْصَف الُمْجَتَمِع؛ لِما لَها ِمْن َدْوٍر فاِعٍل في بِناِء الَحضاَرِة اإِلنْسانِيَِّة؛ لِذا َكرَّ

ْرِعيَِّة، َوفي الَجزاِء الُمَتَرتِِّب َعلى الَعَمِل، قاَل َرسوُل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َفِهَي َشقيَقُة الرَُّجِل في التَّكاليِف الشَّ َشأْنِها، 

»ِإنََّما النَِّساُء َشَقائُِق الرَِّجاِل« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ َوأَبو داُوَد(.

َم: َتَعلد ُأباِدُر ِرَ

الَْعماَل الَّتي ُيْمِكُن لِلَْمْرأَِة الُمساِهَمِة ِمْن ِخاللِها في بِناِء الُمْجَتَمِع َوَتْنِمَيِتِه. §

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

ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمبارٍَك -َحِفظَها اللُّه- في َتْعزيِز َمكانَِة الَمْرأَِة  § الَْعماَل الَّتي ساَهَمْت بِها أُمُّ اإِلماراِت ُسُموُّ الشَّ

َوَتْمكيِنها.

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

ْوَر الَّذي ساَهَمْت بِِه في ِخْدَمِة ُمْجَتَمِعها. § نَماِذَج أُْخرى لِلَْمْرأَِة الفاِعلَِة في بِناِء الُمْجَتَمِع، ُمَبيًِّنا الدَّ

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

ُد ُأَعدِّ َّ َأْقَرُأ 

5
 أَُعرَِّف بَِشْخِصيَِّة فاِطَمَة بِْنِت َعْبِد الَملِِك �

ـ َرِحَمها اللُّه.

روَس الُمْسَتفاَدَة ِمْن سيَرِة فاِطَمَة �  أَْسَتْنِبَط الدُّ

بِْنِت َعْبِد الَملِِك - َرِحَمها اللُّه.

أَُعبَِّر َعْن أَثَِر الِعلِْم في بِناِء َشْخِصيَِّة الَفْرِد. �

ْرِس َأْن: ُم ِمْن َهذا الدَّ َأَتَعلَّ

فاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد الَمِلِك 
- َرِحَمها الّلُه - 
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فاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد الَمِلِك 

َم َتَعلد َأْسَتْخِدُم َمهاراتي ِرَ

َنَسُبها:

يَُّة الُقَرِشيَُّة، َوِهَي ِمَن الُْسَرِة الَّتي َتَولَّْت ُحْكَم  ِهَي فاِطَمُة بِْنُت َعْبِد الَملِِك ْبِن َمْرواَن ْبِن الَحَكِم الَُمِو

ها: َمْرواُن ْبُن الَحَكِم. أَّما ِإْخَوُتها الَّذيَن َتَولَُّوا الُحْكَم َفُهُم: الَوليُد،  يَِّة، َفأَبوها: َعْبُد الَملِِك، َوَجدُّ ْولَِة الَُمِو الدَّ

ُسلَْيماُن، َيزيُد، َوِهشاٌم. َوَزْوُجها ُهَو: ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز - َرِحَمُهُم اللُّه.

ُتَعدُّ فاِطَمُة بِْنُت َعْبِد الَملِِك َرِحَمها اللُّهـ  َتعالىـ  ِمْن أَْعلى النِّساِء نََسًبا. §

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

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

ُل ُأَعلِّ َّ َأْقَرُأ 

ِعْلُمها:
ريَف،  الشَّ َوالَحديَث  الَكريَم،  الُقْرآَن  َفَقْد َحِفظَِت  ُمْنُذ طُفولَِتها،  لِلتََّعلُِّم  َوُحبِّها  َعْقلِها،  بَِكماِل  َتَميََّزْت 

َجلَْسَن  اللَّواتي  النِّْسَوِة  ِإْحدى  َفكانَْت  ريِف،  الشَّ الَحديِث  بِِرواَيِة  ْت  َواْهَتمَّ َوالنَّْثِر،  ْعِر  الشِّ ِإلى  بِاإِلضاَفِة 

، َوَعطاُء  ْنعانِيُّ لِِرواَيِة الَحديِث بِالّشاِم، َوَروى َعْنها َعَدٌد ِمْن ُعلَماِء الّتابِعيَن؛ ِمْنُهُم: الُمغيَرُة ْبُن َحكيٍم الصَّ

ْبُن أَبي َرباٍح، َوُزَفُر َمْولى َسلََمَة ْبِن َعْبِد الَملِِك، َوُمزاِحُم َمْولى ُعَمَر.

ُن: ُأَبيِّ َّ ُل  ُأَحلِّ

أَثََر َتْحصيِل الِعلِْم َعلى َشْخِصيَِّة اإِلنْساِن ِمْن ِخالِل َفْهمي لَِقْولِِه َتعالى: زبۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېرب� 

)سوَرُة فاِطٍر: 28(. في الَجْدَوِل الّتالي:

َأَثُر َتْحصيِل الِعْلِم َعلى اإِلْنساِنالجاِنُب

..................................................................................................................ِعباَدُة اللِّه ـ َتعالى ـ: §

..................................................................................................................التَّْفكيُر )النَّْقُد َواِلْخِتياُر(: §

..................................................................................................................التَّعاُمُل َمَع الّناِس: §
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َنْشَأُتها َوَزواُجها:

اللّه ـ في أسرة ٍ كريمٍة منعمة، َوَقْد كانَْت  الَملِِك ـ رحمها  َعْبِد  بِْنُت  ُولَِدْت فاِطَمُة 

َعلى َقْدٍر َكبيٍر ِمَن الَجماِل َوالََدِب َوالذَّكاِء َوَرجاَحِة الَعْقِل، بِاإِلضاَفِة لُِنبوِغها في الُعلوِم 

الُمْخَتلَِفِة، َفنالَْت َمَحبََّة والِِدها الَّذي كاَن َيَهُبها أَْغلى الَجواِهِر، َوالَمالبِِس، وَكاَن يوصي 

َجها ِلْبِن أَخيِه ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز ـ َرِحَمُه  واِج َزوَّ اْبَنُه الَوليَد بِها، َوِعْنَدما َبلََغْت ِسنَّ الزَّ

ُه ِلُْسَرتِِه َبْعَد َوفاِة أَخيِه، َوأُْعِجَب بِما َبلََغُه ِمْن ِعلٍْم َوَعْقٍل َوَفْهٍم َمَع ِصَغِر  اللُّه، الَّذي َضمَّ

ِسنِِّه، َوَبْعَد َزواِجها بِِه عاَشْت َمَعُه َحياًة َكريَمًة هانَِئًة، َوأَنَْجَبْت لَُه ِإْسحاَق، َوَيْعقوَب.

158
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ُر: ُأَعبِّ َّ َأْسَتْقصي 

ُجهوِد َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة  §

في َتْعليِم الَمْرأَِة َوَتْمكيِنها.

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

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

ْولَُة ِمْن  § ُمُه لَي الدَّ واِجبي ُتجاَه ما ُتَقدِّ

ِخْدماٍت عالَِيِة الُمْسَتوى في التَّْعليِم في 

َجميِع الَمراِحِل التَّْعليِميَِّة.

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

َعْن نَماِذَج َوطَِنيٍَّة ِمْن َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة لِلَْمْرأَِة الُمَتَعلَِّمِة الَّتي َتْخُدُم َوطََنها بِِعلِْمها. §

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

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

َأْبَحُث َّ ُن  َّ َأَتعا

5

 َعّما َيلي:	 
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الَْسباَب الَّتي ساَهَمْت في نُبوِغ  §

فاِطَمَة بِْنِت ِعْبِد الَملِِك -َرِحَمها 

اللُّه- في الِعلِْم.

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

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

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

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

أَْسباَب َتْزويِج َعْبِد الَملِِك ْبِن َمْرواَن  §

ـ َرِحَمُه اللُّهـ  ِلْبَنِتِه فاِطَمَة ِمْن ُعَمَر 

ْبِن َعْبِد الَعزيِز -َرِحَمُه اللُّه.

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

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

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

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

َمواِقُف ِمْن َحياِتها:

لَّما َتَولّى َزْوُجها ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز -َرِحَمُه اللُّه- ُحْكَم َدْولَِة َبني أَُميََّة، 

َوَضَع ما كاَن لََدْيِه ِمْن أَْمواٍل َوأَراٍض في َبْيِت ماِل الُمْسلِميَن َخْشَيًة ِمَن اللِّه - 

لَها، ُهنا َتأَلََّقْت -َرِحَمها اللُّه-  َتعالى، َفَقِد اْسَتْشَعَر ِعظََم الَمْسؤولِيَِّة الَّتي َتَحمَّ

بْيِت  نفيسة في  َجواِهَر  ِمْن  لََدْيها  ما  ليِم، فوضعت  السَّ َوَتْفكيِرها  بِِعلِْمها، 

ماِل الُمْسلِميَن، وَكاَن لَها َبْيٌت بِِدَمْشَق َجَعلَْتُه لِِضياَفِة الَمساكيِن، َفساَهَمْت 

أَْرجاُء  الَخْيِر  بَِذلَِك  لَِيُعمَّ  الُمْحتاِج؛  َوُمسانََدِة  الَفقيِر،  َسدِّ حاَجِة  بَِذلَِك في 

يَِّة في َعْهِد َزْوِجها ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز -َرِحَمُه اللُّه- َحّتى ِإنَّ  ْولَِة الَُمِو الدَّ

َدَقِة َفال َيِجُد َمْن َيْقَبلُها.  َدَقِة كاَن َيطوُف بِالصَّ عاِمَل الصَّ

َأْسَتْقصي َّ ُر  ُأَفكِّ
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َكْيَف َتْربُِط َبْيَن اآلياِت الّسابَِقِة  §

بِْنِت َعْبِد الَملِِك -َرِحَمها  َواْخِتياِر فاِطَمَة 

اللُّه- َردَّ ُحلِيِّها لَِبْيِت ماِل الُمْسلِميَن؟

 ������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������

ما الَعالَقُة َبْيَن الَعْقِل الُمْسَتنيِر َوالِعلِْم  §

َوالَخْشَيِة ِمَن اللِّه ـ َتعالى ـ َكما َتْفَهُم ِمَن 

اآلياِت؟

 ���������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������

َأْرِبُط َّ َأْتلو 

ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٻ  َتعالى:  قاَل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ْعُد[ ڃ ڃ ڃرب ]الرَّ

5
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ْيَخِة فاِطَمَة بِْنِت  § َبِه َبْيَن َشْخِصيَِّة فاِطَمَة بِْنِت َعْبِد الَملِِك -َرِحَمها اللُّه- َوَشْخِصيَِّة ُسُموِّ الشَّ َوْجَه الشَّ

ُمبارٍَك -َحِفظَها اللُّه- في الَجوانِِب الّتالَِيِة:

فاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد الَمِلِك الجاِنُب
-َرِحَمها الّلُه-

ْيَخِة فاِطَمَة ِبْنِت ُمباَرٍك  ُسُموُّ الشد
-َحِفَظها الّلُه-

................................................................................................................النََّسُب: §

................................................................................................................الِعلُْم:  §

................................................................................................................ُمساَعَدُة الُمْحتاجيَن: §

ْيَخِة فاِطَمَة بِْنِت ُمبارٍَك في ِإعانَِة الُمْحتاجيَن داِخَل  § الَْعماُل الَّتي ساَهَمْت بِها أُمُّ اإِلماراِت ُسُموُّ الشَّ

ْولَِة َوخارَِجها. الدَّ

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

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

ُن ُأَبيِّ َّ ُن  َّ َأَتعا

َأْسَتْنِبُط: َّ ُل  ُأَحلِّ

ريِف الّتالي الَْعماَل الَخْيِريََّة الَّتي ُيْمِكُنني ِمْن ِخاللِها نَْفُع اآلَخريَن. § ِمَن الَحديِث الشَّ

 قاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »أََحبُّ النَّاِس ِإلَى اللَِّه أَنَْفُعُهْم لِلنَّاِس، َوأََحبُّ الَْعَماِل ِإلَى اللَِّه ُسُروٌر ُتْدِخلُُه َعلَى 

.) ُمْسلٍِم، أَْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، أَْو َتطُْرُد َعْنُه ُجوًعا، أَْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنا«. )الطََّبرانِيُّ

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

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

............................................................................................................................................................................
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صْبُرها َعلى ِفراِق َزْوِجها: 

 َحزِنَْت فاِطَمُة بِْنُت َعْبِد الَملِِك -َرِحَمها اللُّه- ُحْزنًا َشديًدا َعلى َوفاِة َزْوِجها ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز -َرِحَمُه اللُّه- 

َوَبَكْتُه ُبكاًء َشديًدا، َوَبِقَيْت ُمْخلَِصًة َوِفيًَّة لَِزْوِجها َحّتى َبْعَد َوفاتِِه، َفَبْعَد َرحيلِِه -َرِحَمُه اللُّه- َولَِي الُحْكَم 

أَخوها َيزيُد ْبُن َعْبِد الَملِِك ـ رحمه اللّه، الَّذي َرَدّ ِإلَْيها أَْموالَها َوَجواِهَرها، لَِكنَّها أََبْت أَْن َتأُْخَذها، َفِإْن كاَن 

ُعَمُر َقْد َرَحَل َفِإنَّ َوْجَه اللِّه باٍق، َوأَجاَبْتُه قائِلًَة: »َواللِّه ل أُطيُعُه َحيًّا َوأَْعصيِه َميًِّتا«.

ُد: ُأَحدِّ َّ ُل  ُأَحلِّ

ِمَن اآلياِت الَكريَمِة الّتالَِيِة ما َيلي: §

 قاَل َتعالى: زبٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڍ ڍرب )الَبَقَرُة(. 

الِمَحَن الَّتي َيْبَتلي اللُّه ـ َتعالى ـ بِها اإِلنْساَن. �

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

الّرابَِط َبْيَن اآلَيِة الَكريَمِة َوَمْوِقِف فاِطَمَة بِْنِت َعْبِد الَملِِك -َرِحَمها اللُّه َتعالى- ِعْنَدما ُتُوفَِّي َزْوُجها. �

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

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

ما ُيْسَتَحبُّ لِلُْمْؤِمِن َقْولُُه ِإذا أَصاَبْتُه ُمصيَبٌة. �

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

َجزاُء الّصابِريَن ِعْنَد الِمَحِن. �

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

5
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ُم َمفاهيمي ُأَنظِّ

َوذاَت  َجميلًَة  اْمَرأًَة  كانَِت 

َعْقٍل راِجٍح َو ............................... َو

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

َحِفظَْت ................... َوالَحديَث.

َجلََسْت لِِرواَيِة .................... ِمَن 

الُعلَماِء الَّذيَن نََقلوا َعْنها:

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

أَبوها: .................................................

ها: ............................................... َجدُّ

َزْوُجها: .............................................

ِمْن أَْبَرِز ِصفاتِها  نََسُبها ِعلُْمها

فاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد الَمِلِك ـ َرِحَمها هللُا َتعالى.

أُْكِمُل َوْفَق النََّمِط: 

أَْحرُِص َعلى طَلَِب الِعلِْم الّناِفِع؛ َفُهَو َسبيلي لِطاَعِة َرّبي َوِخْدَمِة َوطَني. §

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

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

َأَضُع َبْصَمتي
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الّطاِلِب
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ِص الِقَيَم الُمْسَتفاَدَة ِمْن سيَرِة فاِطَمَة بِْنِت َعْبِد الَملِِك ـ َرِحَمها اللُّه َتعالى. لَخِّ  1 

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

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

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

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

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

ْل ما َيلي:  2 َعلِّ

اْخِتياَر فاِطَمَة بِْنِت َعْبِد الَملِِك -َرِحَمها اللُّه- وضع ُحلِيِّها في َبْيِت ماِل الُمْسلِميَن. §

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

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

َتَوقَِّع: اآلثاَر اإليجابِيََّة الُمَتَرتَِّبَة َعلى ُمساَهَمِة الَمْرأَِة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع في َجميِع َمجالِت الَحياِة.  3 

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

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

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

5

ُأجيُب ِبُمْفَردي
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فاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد الَمِلِك 

ْم ُخطًَّة لَِتْنِمَيِة الَمهاراِت الَساِسيَِّة الَّتي َتْحتاُجها لَِنْيِل الِعلِْم. § بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئَِك َصمِّ

شاُط الَمهاَرُة  ْنفيِذالند ُة التد ْنفيِذَكْيِفيد َزَمُن التد

الِقراَءُة
...........................................................................................................................

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

الِكتاَبُة
...........................................................................................................................

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

ُم ذاتي ُأَقيِّ

ْرِس؟ ما َمدى إلتزامي بالقيم الواِرَدِة في الدَّ

الجاِنُبم
ناِدًراَأْحياًناداِئًما

ُمْسَتوى االلتزام

أَْحِرُص َعلى ِقراَءِة ِقَصِص الّصالِحيَن؛ لاِِلْقِتداِء بِِهْم.1

أُباِدُر لِطَلَِب الِعلِْم ُمْخلًِصا فيِه النِّيََّة للِّه ـ َتعالى.2

أسخر مالي في قضاء حاجات الناس.3

أُساِرُع لُِمساَعَدِة اآلَخريَن َرْغَبًة في رِضا اللِّه ـ َتعالى.4

5
أُحاِسُب نَْفسي َعلى ُكلِّ َعَمٍل أُباِدُر ِإلَْيِه َخْشَيَة الُوقوِع 

َم اللُه َتعالى. فيما َحرَّ

ُر ِمْن َقَدِر اللِّه ـ َتعالى.6 دائِِد، َفال  أََتَذمَّ أَْصِبُر ِعْنَد الشَّ
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تم الكتاب
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ْر َيْرَحْم - ُيَوقِّ

َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصّلى اُهللا َعَلْيِه َوَسّلَم:
»َليَْس ِمنّا َمْن َلْم ...............

َكبِيَرَنا َو..................َصِغيَرَنا«
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