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

لجميع األمم وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

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

من اللّه تعالى أن يزداد به علمهم، وتتوسع به مداركهم، وترتقي به أخالقهم، إنه هو السميع المجيب. وقد اعتمد هذا الكتاب في 

بنائه مدخل الوحدات؛ حيث تضمنت كل وحدة موضوعات متنوعة تمثل مجاالت المنهج ومحاوره بصورة متكاملة من الوحي 

اإللهي، والعقيدة، وقيم اإلسالم وآدابه، وأحكام اإلسالم ومقاصده، والسيرة النبوية والشخصيات، والهوية الوطنية والقضايا 

المعاصرة. 

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

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

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

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

االستزادة  مجال  لهم  وفتح  للطالب،  الالزمة  الدينية  والمفاهيم  المعارف  قدم  حيث  التعليمية  واألنشطة  الدينية  المعرفة  بين 

واإلثراء عبر األنشطة التعليمية الصفية في الوقت نفسه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والله ولي التوفيق

فريق تأليف مادة التربية اإلسالمية
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أَنا راِشٌد الُْمَفكُِّر، أَْحَفُظ ِكتاَب اللَِّه 

َل  َتعالى، َوأُجيُد تاِلَوَتُه، أُِحبُّ التَّأَمُّ

ُل  َوالَْبْحَث َوَحلَّ الُْمْشِكالِت، أََتَحمَّ

الَْمْسُؤولِيََّة، َوأُِحبُّ َوطَني.

ُل  أَنا نوَرُة الَْمْسؤولَُة، أََتَحمَّ

َمْسؤولِيََّة ُسلوكي، َوأُِحبُّ 

َوطَني اإْلِماراِت.
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ْرُسم الَمجاُلالِمْحَوُرالدَّ

أَْحكاُم العِباداتِأَنا أَُصّلي )1(1
أَْحكاُم اإِلْسالمِ 

َومَقاصُِدها

الةِ(2 ريُفَحديُث )فَْضُل الصَّ الَوْحُي اإِللَِهيُّالَحديُث الشَّ

َبِويَُّةالّصادُِق األَميُن3 الّسيَرُة النَّ
َبِويَُّة  الّسيَرُة النَّ

خْصِّياُت َوالشَّ

سورة الصافات 4
)148-139 (

الَوْحُي اإِللَِهيُّالُقْرآُن الكَريُم

قَِيُم اإِلْسالمِ َوآداُبُهقَِيُم اإِلْسالمِاألَمانَُة5

أَْحكاُم العِباداتِأَنا أَُصّلي )2(٦
أَْحكاُم اإِلْسالمِ 

َومَقاصُِدها

ُبني( )الِعباَدُةُتَهذِّ

الَوْحَدُة الّثالَِثُة

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة
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ِم َعلُّ َنواِتُجالتَّ

ُيَؤّدي َصالَة الَفْجِر بِطَريَقٍة َصحيَحٍة. 	

الَة اإِلْبراهيِميََّة. 	 َد َوالصَّ ُع التََّشهُّ ُيَسمِّ

ريَف. 	 ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ

الِة. 	 يََّة الصَّ َيْسَتْنِتُج أََهمِّ

َيْحرُِص َعلى أَداِء َصالته في أَْوقاتِها. 	

ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  ُمْشِكلََة  	  ُيَبيُِّن َكْيَف َحلَّ النَِّبيُّ

َوْضِع الَحَجِر األَْسَوِد.

ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  في التِّجاَرِة. 	 ُيَبيُِّن أَْخالَق النَِّبيِّ

ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  	   َيْحرُِص َعلى ااِلْقِتداِء بِالنَِّبيِّ

في ِصْدِقِه َوأَمانَِتِه.

اّفاِت  	  يْتلو اْلياِت ) 139-148( ِمْن سوَرِة الصَّ

تاِلَوًة َسليَمًة.

لِْلياِت  	 اإْلِْجماليِّ  الَْمْعنى  َعِن  بِأُْسلوبه   ُيَعّبُر 

الَْكرْيَمِة.

تعالى-   	  – اللِّه  ِعباَدِة  في  عاَدَة  السَّ أَنَّ   يْسَتْنِتُج 

َوطاَعِتِه.   

افَّاِت  	  ُيْسَمُع اْلياِت ) 139-148( ِمْن سوَرِة الصَّ

َتْسميًعا َسليًما.

الُم. 	  ُيْعّبُر َعْن ُحّبه لِْلَنِْبياِء َوالرُُّسِل -َعلَيهُم السَّ

ُح َمْفهوَم األَمانَِة. 	 ُيَوضِّ

يََّة األَمانَِة َوأَْضراَر الِخيانَِة َعلى الَفْرِد  	  ُيَبيُِّن أََهمِّ

َوالُمْجَتَمِع.

ُح َجزاَء األَميَن َوعاِقَبَة الخائِِن. 	 ُيَوضِّ

الَة بِطَريَقٍة َصحيَحٍة. 	 ُيَؤّدي الصَّ

الِة بِاطِْمْئناٍن َوُخشوٍع. 	 َيْحرُِص َعلى أَداِء الصَّ

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة
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ُل1 َّّ ْلُساَر الدَّ
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 َأنا ُأَصّلي 
)1(

َم َتَعلَّ ُأباِدُلِرَ

َأْقَرُأ َوُأجيُب:

لَواِت الَخْمِس، َوَعَدَد َرْكعاِت ُكلِّ َصالٍة، َفأََحبَّ أَْن  َتَعلََّم خالٌِد في الَمْدَرَسِة أَْوقاَت الصَّ

أَ َوَبَدأَ ُيَصلّي،  ُيباِدَر َوُيَصلّي؛ أِلَنَُّه ُيِحبُّ اللَّه، َوُيريُد أَْن َيكوَن ِمَن الفائِزيَن بِالَجنَِّة، َفَتَوضَّ

َفَكبََّر ثُمَّ َرَكَع ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ َجلََس َوَسلََّم، َفَرآُه والُِدُه َوقاَل لَُه: َهْل َتْعرُِف َكْيَف ُيَصلّي الُمْسلُِم؟

خالٌِد: ال يا أَبي، َولَِكنَّني أَراُكْم َوأَنُْتْم ُتَصلّوَن.

حيَحَة. الَة الصَّ األَُب: ِإَذْن َتعاَل َمعي أِلَُعلَِّمَك الصَّ

ما الَّذي َتَعلََّمُه خالٌِد في الَمْدَرَسِة؟ 	

لِماذا باَدَر خالٌِد َوَصلّى؟ 	

الَة؟ 	 َمْن َتْسأَُل لَِتَتَعلََّم الصَّ

َي َصالَة الَفْجِر بِطَريَقٍة َصحيَحٍة. 	 أَُؤدِّ

الَة اإِلْبراهيِميََّة. 	 َد َوالصَّ َع التََّشهُّ أَُسمِّ

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ
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َأناُأَصَلي)1(
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْقَرُأ َوَأحاكي:

أَْن ُيْحِسنوا الُوضوَء، ثُمَّ اْصطََحَبُهْم ِإلى ُمَصلّى  طَلََب الُمَعلُِّم ِإلى الطُّاّلِب 

الَمْدَرَسِة.

َع لُِيِرَيُكْم َكْيِفيََّة  فِّ الّثالِِث، َتطَوَّ الُمَعلِّــُم:  أَُعرُِّفُكْم يا أَْبنائي َعلى َعْبِد اللِّه، ِإنَُّه طالٌِب ِمَن الصَّ

أَداِء َصالِة الَفْجِر.

نَُصلّي َصالَة الَفْجِر. َتْنَتِبهوا، َسأُريُكْم َكْيَف  أَْن  أَْرجو  أَْصِدقائي!  بُِكْم يا   َعبُْد اللِّه:  َمْرَحًبا 

: الَة أُْحِسُن الُوضوَء، ثُمَّ ِإْن أََرْدُت الصَّ

، َوأَُكبُِّر َتْكبيَرَة  الَة، َوأَْرَفُع َيَديَّ بُِمحاذاِة أُُذنَيَّ أَْو َمْنِكَبيَّ أَْسَتْقِبُل الِقْبلََة، َوأَنْوي الصَّ

اإلِْحراِم بَِقْوِل: )اللُّه أَْكَبُر(.
1

أَْقَرأُ سوَرَة الفاتَِحِة َوسوَرًة َقصيَرًة بُِهدوٍء َوَتأَنٍّ َواطِْمْئناٍن. 2

أَْرَفُع َيَديَّ قائاًِل: )اللُّه أَْكَبُر(. 3

اللُّه أَْكَبُر

ال أَنْسى ُدعاَء 

ااِلْسِتْفتاِح
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ُل1 َّّ ْلُساَر الدَّ
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أَْجَعلُُه  َبْل  أَْرَفُعُه،  أُنِْزُل َرأْسي َوال  ، َمْمدوَد الظَّْهِر، َوال  ِمْن ُرْكَبَتيَّ أَْرَكُع ُمَمكًِّنا َيَديَّ 

جوِد، َوأَقوُل: )ُسْبحاَن َربَِّي الَعظيِم( ثاَلَث َمّراٍت.  بُِمْسَتوى ظَْهري، ناِظًرا لَِمْوِضِع السُّ
4

، َوأَقوُل: )َسِمَع اللُّه لَِمْن َحِمَدُه، َربَّنا َولََك الَحْمُد(. أَْعَتِدُل قائًِما َحّتى أَطَْمِئنَّ 5

أَُكبُِّر، ثُمَّ أَْسُجُد قائاًِل: )ُسْبحاَن َربَِّي األَْعلى( ثاَلَث َمّراٍت. 6

أَُكبُِّر، َوأَْجلُِس ُمْعَتِداًل، ثُمَّ أَقوُل: )َربِّ اْغِفْر لي، َربِّ اْغِفْر لي(. 7
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أَُكبُِّر، ثُمَّ أَْسُجُد ُمطَْمِئنًّا َمرًَّة ثانَِيًة، قائاًِل: )ُسْبحاَن َربَِّي األَْعلى(. َوبِهذا َتْنَتهي الرَّْكَعُة األولى. 8

أَِقُف لِلرَّْكَعِة الّثانَِيِة قائاًِل: اللُّه أَْكَبُر، َوأَْفَعُل َكما َفَعلُْت في الرَّْكَعِة األولى. 9

َد: أَْجلُِس َعِقَب انِْتهاِء الرَّْكَعِة الّثانَِيِة، َوأَْقَرأُ التََّشهُّ

الُم  ، َوَرْحَمُة اللِّه َوَبرَكاُتُه، السَّ الُم َعلَْيَك أَيُّها النَِّبيُّ لَواُت َوالطَّيِّباُت، السَّ )التَِّحّياُت للِّه، َوالصَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرسولُُه(. َعلَْينا َوَعلى ِعباِد اللِّه الّصالِحيَن، أشهد أْن ال  أاَّل ِإلََه ِإاّل اللُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

10

11

ٍد، َكما َصلَّْيَت َعلى ِإْبراهيَم  ٍد َوَعلى آِل ُمَحمَّ الُة اإِلْبراهيِميَُّة: )اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ والصَّ

ٍد، َكما باَرْكَت َعلى ِإْبراهيَم َوَعلى  ٍد َوَعلى آِل ُمَحمَّ َوَعلى آِل ِإْبراهيَم، َوبارِْك َعلى ُمَحمَّ

آِل ِإْبراهيَم، في العالَميَن ِإنََّك َحميٌد َمجيٌد(.
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الُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه. ثُمَّ أَلَْتِفُت ِإلى الَيميِن َوأَقوُل: السَّ 12

الُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه.  َوأَلَْتِفُت ِإلى الَيساِر، َوأَقوُل: السَّ 13

الُمَعلُِّم: ُشْكًرا يا َعْبَد اللِّه.

: َسأَْحِرُص َعلى أَْن أَُصلَِّي َصالتي َصحيَحًة كاِملًَة. راِشدٌ 

لَواِت. هاِب َمَع والِدي ِإلى الَمْسِجِد ُكلَّ الصَّ : َوأَنا َسأَْحِرُص َعلى الذَّ َسْيفٌ 

جوِد. الُمَعلُِّم: َوفََّقُكُم اللُّه يا أَْبنائي، َوال َتْنسونا ِمْن ُدعائُِكْم في السُّ

16

 مسجد الشيخ زايد - أبوظبي 
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َوَر بَِوْضِع الرَّْقِم الُمناِسِب أَْسَفلَها: 	 أَُرتُِّب الصُّ

الَحْمُد للِه َربِّ العالَميَن الرَّْحَمِن 

الرَّحيِم مالِِك َيْوِم الّديِن .....

ُد، َوأَْحَفُظ ُدعاَء ااِلْسِتْفتاِح: 	 أَُردِّ

ُسْبحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، 

َتبارََك اْسُمَك، َوَتعالى 

َك، َوال ِإلََه َغْيرَُك. َجدُّ



ُل َّّ ْلُساَر الدَّ
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َسأَُصلّي َوأَْدعو في 

ُسجودي قائاًِل: )اللَُّهمَّ 

، اللَُّهمَّ  اْغِفْر لي َولِوالَِديَّ

أَْدِخلْني الَجنََّة(.

َأْقَرُأ َوَأْقَتدي:

ْيَرَة َرِضَي اللُّه َعْنُه: قاَل َرسوُل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: )أَْقَرُب ما َيكوُن الَعْبُد  َعْن أَبي ُهَر

)َرواُه ُمْسلٌِم( عاَء(.  ِمْن َربِِّه َوُهَو ساِجٌد َفأَْكِثروا الدُّ

جوِد بِما ِشْئُت. 	 ْبَعِة، َوأَْدعو في السُّ جوَد َعلى األَْعضاِء السَّ أُطَبُِّق السُّ

6

5

2

4

1

3

7
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

َأنا ُأَصّلي

لَِيْرضى اللُّه َعّني َوأَفوَز 

بِالَجنَِّة
لَواِت  أَُصلّي َجميَع الصَّ

الَمْفروَضِة

أُحاِفُظ َعلى َصالِة الَفْجِر

أَْدعو في ُسجوديَفأَُصلّيها َرْكَعَتْيِن

أَُصلّيها بَِجميِع أَْركانِها 

حيِح َوَتْرتيِبها الصَّ

الَة  َد َوالصَّ أَْحَفُظ التََّشهُّ

اإِلْبراهيِميََّة

أَْدعو بُِدعاِء ااِلْسِتْفتاِح

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

غيَرِة )األَلِِف َوالياِء َوالواِو( بَِرْسِم الُمْصَحِف. 	 التَّْدريُب َعلى الُحروِف الصَّ
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َأَضُعَبْصَمتي:

أَْحِرُص َعلى أَداِء َصالِة 

الَفْجِر بِصوَرٍة َصحيَحٍة، 

َوبُِخشوٍع َواطِْمْئناٍن.

أَنا أَُصلّي َوأَْدعو في 

ُسجودي بِالَخْيِر لِوالِِديَّ 

َوأِلَْهلي، َولَِمْن َعلََّمني، 

َولَِوطَني.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

أَِصُل َبْيَن الّصوَرِة َوالِعباَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلَْيها: 	

 

ْحَمِن  الَحْمُد للِه َربِّ العالَميَن الرَّ

الرَّحيِم مالِِك َيْوِم الّديِن .....

أَْجلُِس َعِقَب انِْتهاِء الرَّْكَعِة الّثانَِيِة، 

َد. َوأَْقَرأُ التََّشهُّ

، َوأَقوُل: )اللُّه  أَْسَتْقِبُل الِقْبلََة راِفًعا َيَديَّ

أَْكَبُر(.

أَُكبُِّر، ثُمَّ أَْسُجُد قائاًِل: )ُسْبحاَن َربَِّي 

األَْعلى( ثاَلَث َمّراٍت.

َر ِمْن آياِت الُقْرآِن  أَْقَرأُ الفاتَِحَة َوما َتَيسَّ

الَكريِم.

الُم  ثُمَّ أَلَْتِفُت ِإلى الَيميِن َوأَقوُل: السَّ

َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه.



ُل َّّ ْلُساَر الدَّ

22

ُل1 َّّ ْلُساَر الدَّ

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

شاُط الّثاني: النَّ

َك، َوال ِإلََه َغْيرَُك(. 	 أُْكِمُل ُدعاَء ااِلْسِتْفتاِح )ُسْبحانََك اللَُّهمَّ َوبِـ ..............، َتباَرَك ............، َوَتعالى َجدُّ

شاُط الّثاِلُث: النَّ

	 :) حيَح بَِوْضِع ِإشاَرِة ) ُد األَداَء الصَّ أَُحدِّ
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ُأْثريِخْبراتي:

ٌد ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه  	 جوِد كاَن َرسولُنا ُمَحمَّ ُدُه في السُّ أَْسأَُل ِإماَم الَْمْسِجِد في َحيِّنا َعْن ُدعاٍء أَُردِّ

َوَسلََّم ـ َيْدعو بِِه في ُسجوِدِه.

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: 	 لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ أُلَوِّ

لوُكم َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالسُّ

أَُصلّي َصالَة الَفْجِر بِاطِْمْئناٍن َوُهدوٍء.1

َوِر الَّتي َتَعلَّْمُتها في َصالتي.2 أَلَْتِزُم ِقراَءَة السُّ

أَْدعو بُِدعاِء ااِلْسِتْفتاِح في بِداَيِة َصالتي.3

4. أَْدعو في ُسجودي لُِكلِّ َمْن أُِحبُّ

الَة اإِلْبراهيِميََّة.5 َد َوالصَّ أَْحَفُظ التََّشهُّ
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 َفْضُل 

الِة الصَّ
َم َتَعلَّ ُأباِدُل؛ِرَ

ُل: ُأالِحُظ، َوَأَتَأمَّ

َة َمّراٍت ُكلَّ َيْوٍم؟ 	 ماذا َيْحُدُث لَْو أَنَّ راِشًدا نََزَل ِإلى َهذا النَّْهِر َواْغَتَسَل فيِه ِعدَّ

ريَف. 	 َع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

الِة. 	 يََّة الصَّ أَْسَتْنِتَج أََهمِّ

أَْحرَِص َعلى أَداِء َصالتي في أَْوقاتِها. 	

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي،ِرَ

ُع:  َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَسمِّ

َحديٌثَشريٌف

َعْن أَبي ُهَرْيَرَة ـ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ـ قاَل: َسِمْعُت َرسوَل اللَِّه ـ َصلّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َيقوُل: »أََرأَْيُتْم 

اٍت، َهْل َيْبقى ِمْن َدَرنِِه َشْيٌء؟ َقالُوا: اَل َيْبَقى  لَْو أَنَّ نَْهًرا بَِباِب أََحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ

)ُمتََّفٌق َعلَْيِه( لَواِت الَْخْمِس َيْمُحو اللَُّه بِِهنَّ الَْخطَايا«.  ِمْن َدَرنِِه َشْيٌء، َقاَل: َفَذلَِك ِمْثُل الصَّ

َأْذُكُر َمعاِنَي الُمْفَرداِت:

ُهَو الَوَسُخ الَّذي ُيَنظَُّف بِالماِء. يَِّئُة.َدَرنِِه األَْعماُل السَّ الَخطايا

ريِف: َأْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلَحديِث الشَّ

الِة في َحياِة  يَِّة الصَّ ريِف َعلى أََهمِّ ـ  َصلّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  في َهذا الَحديِث الشَّ ُيؤَكُِّد النَِّبيُّ

يَِّئِة، َفَشبََّهها بِالُمْسلِِم الَّذي َيْغَتِسُل  الُمْسلِِم، َحْيُث َبيََّن أَنَّها األَساُس في طَهاَرتِِه ِمَن األَْعماِل السَّ

ِة الَّتي ال ُتْبقي ِمَن األَْوساِخ َشْيًئا،  بَِنْهٍر أَماَم َبْيِتِه َخْمَس َمّراٍت في الَيْوِم َفَيْسَعُد بِالنَّظاَفِة الّتامَّ

لَواِت الَخْمِس في الَيْوِم ُتْشِعُر الُمْسلَِم بَِنظاَفِة نَْفِسِه ِمْن ُكلِّ األَْعماِل  وََكَذلَِك َتْكراُر أَداِء الصَّ

يَِّئِة الَّتي َقْد َتَقُع في َحياتِِه الَيْوِميَِّة، َفَيكوُن في طَُمأْنيَنٍة َوأَماٍن َوراَحٍة. السَّ

ماذا َيْحُدُث ِعْنَدما َيْغَتِسُل الُمْسلُِم َخْمَس َمّراٍت في الَيْوِم؟ 	

ماذا َيْحُدُث ِعْنَدما ُيَصلّي الُمْسلُِم َخْمَس َمّراٍت في الَيْوِم؟ 	
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ُر َوُأْكِمُل: َأَتَذكَّ

الِة َوَعظََّم أَْجَرها، َوَرَفَع ِمْن َقْدرِها، َفِهَي أََهمُّ ُرْكٍن ِمْن أَْركاِن  َرَفَع اإِلْسالُم ِمْن قيَمِة أَداِء الصَّ

هاَدَتْيِن. الشَّ َبَعد  اإِلْسالِم 

الرُّْكُن الَّذي َيقوُم بِِه الُمْسلُِم في ُكلِّ َيْوٍم َخْمَس َمّراٍت ُهَو: 	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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نْساِن: 	 الِة لِْلِ َبِه َبْيَن الماِء َوأَداِء الصَّ ُد أَْوُجَه الشَّ أُقاِرُن، َوأَُحدِّ

َعزَّ  ـ  ُقْدَرتِِه  الَة، َوَتَتَجلّى فيِهما َمظاِهُر  ـ الماَء َوَخلََق اإِلنْساَن َوَفَرَض َعلَْيِه الصَّ ـ َتعالى  َخلََق اللُّه 

ِمْنُهما فائَِدًة. ـ َحْيُث َجَعَل لُِكلٍّ  َوَجلَّ 

الِةالماُء َأداُء الصَّ

...................................................ُيزيُل األَْوساَخالَعَمُل

ُة يَّ ُتَقرُِّب الَعْبَد ِمْن َربِِّه...................................................اأَلَهمِّ

ُسْبحاَن اللِّه

الِة في َحياِة الَفْرِد  يََّة الصَّ ِإّن أََهمِّ

يََّة الماِء، وَُكلٌّ  الُمْسلِِم ُتوازي أََهمِّ

ِمْنُهما ال ُيْمِكُن ااِلْسِتْغناُء َعْنُه.
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ُد: َأْقَرُأ، َوُأَحدِّ

	 :) يَِّئَة، َوأََضُع أَْسَفلَها ) ُد األَْعماَل السَّ أَُحدِّ

الَكِذُب.

الَكالُم الَقبيُح.

األَمانَُة.

األَنانِيَُّة.

رَِقُة. السَّ

ْدُق. الصِّ

َأْقَرُأ، َوُأجيُب:

لَواِت  كاَن لَدى راِشٍد َصديٌق اْسُمُه جاِسٌم ُيَصلّي َمَعُه ُكلَّ الصَّ

ًرا َوَقْد فاَتْتُه َصالُة الَفْجِر! َولَِكْن في أََحِد األَّياِم اْسَتْيَقَظ ِمْن نَْوِمِه ُمَتأَخِّ

ماذا َيِجُب َعلى راِشٍد أَْن َيْفَعَل َمَع َصديِقِه جاِسٍم؟ 	

التَّأْخيَر في َصالتِِه  	 َيَتَجنََّب َهذا  أَْن  ُيْمِكُن لِجاِسٍم  َكْيَف 

ًة أُْخرى؟ َمرَّ

)اللَُّهمَّ اْجَعلْنا ِمَن الُمَحاِفظيَن 

الِة في أَْوقاتِها، اللَُّهمَّ  َعلى الصَّ

اْرُزْقنا الُخُشوَع ِفيها َوأَداَءها 

َعلى الَوْجِه الَّذي ُيْرضيَك َعّنا(.
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ُث: ِه ـ َتعالى ـ َوَأَتَحدَّ ُل في َرْحَمِة اللَّ َأَتَأمَّ

لَواِت  لِماذا َجَعَل اللَُّه الصَّ

يَِّئَة؟ الَخْمَس َتْمحو األَْعماَل السَّ
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ُث: َأْسَتِمُع، َوَأَتَحدَّ

يََّتها َفأََخَذْت َمْجموَعًة ِمَن النُّجوِم، وََكَتَبْت  الَة ِإلى أَْوالِدها، َوُتَبيَِّن أََهمِّ أَراَدْت أُمُّ راِشٍد أَْن ُتَحبَِّب الصَّ

َعلَْيها ما َيأْتي:

َهّيا نَُعلِّْق َهِذِه النُّجوَم في ُغَرِفُكْم.

ما َرأُْيُكْم يا أَْبنائي َهْل ُتِحّبوَن أَْن ُتَصلّوا الَن؟ 	

الِة؟ 	 لِماذا نَْحِرُص َعلى أَداِء الصَّ

ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

	 . فِّ الِة، َونَُعلُِّقها َعلى لَْوَحِة الصَّ ِن، َونَْكُتُب َعلَْيها ِعباراٍت َعِن الصَّ نَْصَنُع نُجوًما ِمَن الَوَرِق الُملَوَّ

ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

ُمحاَفَظتي َعلى َأداِء َصالتي

طَريقي ِإلى الَجنَِّة
ُتَنّقيني ِمَن األَْعماِل 

يَِّئِة السَّ

َرجاِت ُبني ِمَن اللِّه ـ َتعالىَيْرَفُع اللُّه بِها الدَّ ُتَقرِّ
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ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

	 .) يِّ
التَّْدريُب َعلى ُحروِف الَمدِّ في الَكلِماِت ـ الَمدِّ الطَّبيِعيِّ )األَْصلِ

 
 

 

 

َأَضُعَبْصَمتي:

أَنا َمْسؤولٌَة َعِن 

الُمحاَفظَِة َعلى ُوضوئي 

َوَصالتي.

َدْولَُتنا َتْحِرُص َعلى بِناِء 

الَمساِجِد في ُكلِّ َمكاٍن، 

الِة فيها  أَْحِرُص َعلى الصَّ

َمَع الَجماَعِة.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
ُأِحبُّ َوَطني



32

اني2 ََ ْلُسال الدَّ

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

( أَماَم األَْعماِل الَّتي ال ُتْرضي اللََّه َتعالى: 	 ( أَماَم األَْعماِل الَّتي ُترِضي اللََّه، َوَعالَمَة ) أََضُع َعالَمَة )

	 )  ( َيْسَتْغِفُر اللََّه َكثيًرا ُكلَّما أَْخطَأَ. 

	 )  ( ُيَصلّي في الَمْسِجِد بِثياٍب َغْيِر نَظيَفٍة. 

	 )  ( الِة بِالَمْسِجِد.  َيْدعو أَْصِدقاَءُه دائًِما لِلصَّ

	 )  ( ُر َصالَتُه.  ُل ُمشاَهَدَة التِّلْفاِز، َوُيَؤخِّ ُيَفضِّ

شاُط الّثاني: النَّ

أُْكِمُل الِعباراِت الّتالَِيَة بِالَكلَِمِة الُمناِسَبِة: 	

َرجاِتاللََّه َتعالى الُمْسلُِمالدَّ

يَِّئُة ال ُتْرضي ..................... 	 األَْعماُل السَّ

الُة َتْرَفُع ................................ ِعنَد اللِّه  تعالى.  	 الصَّ

ُيحاِفُظ ............................... َعلى َصالتِِه. 	

شاُط الثاِلُث: النَّ

ُد َهِذِه اأُلنْشوَدَة: 	 بَِصْوٍت َجميٍل أَُردِّ

)الّشاِعُر أَْحَمُد سويلم(
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شاُط الّراِبُع: النَّ

أَْخشى أَْن َتفوَتني َصالُة الَجماَعِة. 	

أَْرِشْدني ِإلى الطَّريِق. 	

ُأْثريِخْبراتي:

الِة. 	 ُم بِطاَقًة فيها نَصيَحٌة ُتَبيُِّن َفْضَل الصَّ أَُصمِّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: 	 لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزجانُِب التََّعلُِّمم

ريَف.1 ِحْفظي الَحديَث الشَّ

الِة.2 يَِّة الصَّ اْسِتْنتاُج أََهمِّ

لَواِت الَخْمِس.3 الُمحاَفظَُة َعلى أَداِء الصَّ
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الّصاِدُق اأَلميُن

َم َتَعلَّ ُأباِدُل؛ِرَ

ُأالِحُظ، َوَأْكَتِشُف:

صق
د

بِها  َيتَِّصُف  َوالَّذي  الـ...................  ِهَي  َفُة  الصِّ

........................................................ َعْنُه  ُيقاُل 

ها ِصَفُة .................................................. َوِضدُّ

ة م
نأ

بِها  َيتَِّصُف  َوالَّذي   ................... الـ  ِهَي  َفُة  الصِّ

........................................................ َعْنُه  ُيقاُل 

ها ِصَفُة .................................................. َوِضدُّ

أَُبيَِّن َكْيَف َحلَّ النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  	

ُمْشِكلََة َوْضِع الَحَجِر األَْسَوِد.

أَُبيَِّن أَْخالَق النَِّبيِّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ في  	

التِّجاَرِة.

أَْحرَِص َعلى ااِلْقِتداِء بِالنَِّبيِّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه  	

َوَسلََّمـ  في ِصْدِقِه َوأَمانَِتِه.

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

ا
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأجيُب:

َيْنَتِظروَن  ُة َمَع نوَرَة َوراِشٍد، َوُهْم  َجلََسِت الَجدَّ

اْجِتماَع َبِقيَِّة العائِلَِة َكالُمْعتاِد في لَْيلَِة الُجُمَعِة، وَكاَن 

لَِتْحديِد  ، َوَوَصال  بِاللَّْوِح الذَِّكيِّ َيلَْعباِن  راِشٌد ونوَرُة 

ْدُق َواألَمانَُة، َولَِكنَُّهما اْحتارا  ِصَفَتْيِن في اللُّْعَبِة ُهما الصِّ

َمْن ُهَو صاِحُب َهذا اللََّقِب.

ُة َتْسَمُع ِحواَرُهما َوَتْبَتِسُم. كانَِت الَجدَّ

تي؟ أَُيْمِكُنِك ُمساَعَدُتنا يا َجدَّ

نََعْم يا أَْبنائي، َعمَّ َتْبَحثوَن؟

تي؟ نَْبَحُث َعْن صاِحِب لََقِب )الّصاِدِق األَميِن( يا َجدَّ

ٌدـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  َفَقْد كاَن أَْحَسَن الّناِس أَْخالًقا  ِإنَُّه َحبيُبنا ُمَحمَّ

ُمْنُذ ِصَغِرهِ، صاِدًقا ال َيْكِذُب أََبًدا، َوأَميًنا.

َكْيَف كاَن أَميًنا؟
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ِعْنَدُه، َفكاَن  أَْموالَُهْم  أَْهُل َمكََّة َيْحَفظوَن  كاَن 

َفَقْد ُعرَِف  ُيعيُدها أِلَْصحابِها كاِملًَة ِعْنَدما َيطْلُبونَها، 

َب بِِه، َفها ِهَي  َبْيَن َقْوِمِه َقْبَل َبْعَثِتِه بِالّصاِدِق األَميِن، َولُقِّ

الُبْنياُن  َبلََغ  َبَنِت الَكْعَبَة َحّتى  لَّما  ُقَرْيٍش  ِمْن  الَقبائُِل 

ـ اْخَتَصموا فيِه، ُكلُّ  ـ الَحَجِر األَْسَوِد  َمْوِضَع الرُّْكِن 

َقبيلٍَة ُتريُد َشَرَف َوْضِع الَحَجِر األَْسوِد دوَن الَقبائِِل 

األُْخرى، َحّتى اْخَتلَفوا، َفَمَكَثْت ُقَرْيٌش َعلى َذلَِك أَْرَبَع 

لَياٍل أَْو َخْمًسا، ثُمَّ َتشاَوروا في األَْمِر، َفأَشاَر أََحُدُهْم 

ُل َمْن َيْدُخُل َعلَْيِهْم ُهَو الَّذي َيْقضي َبْيَن  بِأَْن َيكوَن أَوَّ

ُل َمْن َدَخَل َعلَْيِهْم َرسوَل اللِّهـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه  الَقبائِِل في َهذا األَْمِر، َفَفَعلوا، َفكاَن أَوَّ

َوَسلََّم، َفلَّما َرأَْوُه قالوا:
َهذا األَميُن، َرضينا، 

ٌد. َهذا ُمَحمَّ
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َفلَّما َوَصَل ِإلَْيِهْم َوأَْخَبروه قاَلـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه 

َوَسلََّم: َهلُمَّ ِإليَّ ثَْوًبا. َفأُتَِي بِِه، َفأََخَذ الَحَجَر األَْسَوَد 

َفَوَضَعُه فيِه بَِيِدِه، َوطَلََب ِإلى ُكلِّ َقبيلٍَة أَْن ُتْمِسَك 

بِطََرٍف ِمَن الثَّْوِب، َفَرَفعوُه َجميًعا َحّتى َوَصلوا 

لَِمْوِضِعِه، ثُمَّ َوَضَعُه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ بَِيِدِه 

في َمكانِِه، ثُمَّ أَْكَملوا بِناَء الَكْعَبِة.

َهذا ذَكاٌء ِمْنُه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقِد اْسَتطاَع َحلَّ الُمْشِكلَِة بُِسهولٍَة.

ْدِق َواألَمانَِة يا أَْبنائي. نََعْم، َوَرضوا بُِحْكِمِه؛ أِلَنَُّه َمْعروٌف َبْيَنُهْم بِالصِّ

نوا أَْخالَقُكْم، َفِإنَّ اإِلنْساَن ِإذا كاَن ُخلُُقُه َحَسًنا اْحَتَرَمُه الّناُس، َوأََحّبوُه. َحسِّ

َب النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ِواْشُتِهَر؟ 	 بَِم لُقِّ

لِماذا اْخَتَصَمِت الَقبائُِل ِعْنَدما َبَنِت الَكْعَبَة؟ 	

َفَة الَّتي اتََّصَف بِها النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوَجَعلَِت الَقبائَِل َتْقَبُل ُحْكَمُه؟ 	 ُد الصِّ أَُحدِّ

َكْيَف َتَصرََّف الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ لَِحلِّ الُمْشِكلَِة؟ 	
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

اللَِة: 	 نَِصُل َبْيَن الَمْوِقِف َوالدِّ

ُيحاِفُظ أَْحَمُد َعلى َمقاِعِد الحاِفلَِة 

الَمْدَرِسيَِّة، َفال ُيَمزُِّقها.

َقلََم َزميلِِه،  بِأَنَُّه َكَسَر  اْعَتَرَف سالٌِم 

َواْعَتَذَر ِإلَْيِه.

صاِدٌق

كاِذٌب

أَميٌن

أََخَذ ناِصٌر حاسوَب أَخيِه الَمْحموَل، 

َولَّما َسأَلَُه لَْم ُيْخِبْرُه الَحقيَقَة، َوأَنَْكَر 

َمْعرَِفَتُه األَْمَر.
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ُل: َنْقَرُأ، َوُنَحلِّ

أََتْعرِفوَن: فيَم َعِمَل النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ في بِداَيِة َحياتِِه؟

نََعْم، َعِمَل بَِرْعِي الَغَنِم ِعْنَدما كاَن َصِبيًّا، َفَهْل َعِمَل في َشبابِِه؟

، لََقْد كاَن ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ُيِحبُّ الَعَمَل، َوَيْحرُِص َعلى أَْن  نََعْم يا ُبَنيَّ

يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه  َيْكِسَب ِمْن َعَمِل َيِدِه، َفِعْنَدما أَْصَبَح شابًّا، َوَسِمَعِت السَّ

َعْنهاـ  بِِصْدِقِه َوأَمانَِتِه وََكَرِم أَْخالِقِه، طَلََبْت ِإلَْيِه أَْن ُيتاِجَر بِمالِها، َفَخَرَج ِإلى الّشاِم، 

يَِّدِة َخديَجَة ـ َرِضَي اللُّه  َفباَع ِسلَْعَتُه، َواْشَترى ما أَراَد أَْن َيْشَتِرَي، ثُمَّ عاَد ِإلى السَّ

َعْنها ـ بِِرْبٍح َوفيٍر. 

ـ َصلّى اللُّه  	 ـ َتطْلُُب ِإلى الرَّسوِل  ـ َرِضَي اللُّه َعْنها  يَِّدَة َخديَجَة  ما األَْسباُب الَّتي َجَعلَِت السَّ

بِمالِها؟ ُيتاِجَر  أَْن  ـ  َعلَْيِه َوَسلََّم 

ما الَمكاُن الَّذي ساَفَر ِإلَْيِه الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ لِلتِّجاَرة؟ 	

ما نَتائُِج تِجاَرِة الرَّسوِل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ 	
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ُر: ُأَقرِّ

ما الَعَمُل الَّذي أُِحبُّ أَْن أَْعَملَُه في الُمْسَتْقَبِل؟ 	

أَنا أُِحبُّ أَْن أَكوَن ....................................................

 ................................ بِِصَفِة  َسأََتَحلّى  الَعَمِل  َهذا  َوفي 

........................................................................ َوِصَفِة 

ُل: َأَتَخيَّ

أَقوَل ِعباَرًة َجميلًَة  	 أَْن  أَنَّني تاِجٌر َصغيٌر، َوأُريُد 

بائَِن، َفأَقوُل: أِلَْكِسَب الزَّ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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أَِصُف الَبضائَِع التَِيَة بِِصْدٍق َوأَمانٍَة: 	

نُها: 	 فاِت الَّتي َيِجُب أَْن َيَتَحلّى بِها الّتاِجُر، َوأََضُعها في النَّْجَمِة، َوأُلَوِّ أَْختاُر الصِّ

ْدُقالَكِذُباألَمانَُة الِغشُّالصِّ
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ُأالِحُظ، َوَأْقَتدي:

ًدا ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوأُِحبُّ أَْن أَْقَتِدَي بِِه في: أَنا أُِحبُّ النَِّبيَّ ُمَحمَّ

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

ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

َم  سوُل َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسلَّ الرَّ

ا جاَرِة ِعْنَدما كاَن شابًّ اْشَتَغَل ِبالتِّ

َب بِـالّصاِدِق األَميِن لُقِّ

الَّذي  األَميُن  بِأَنَُّه  لَِمْعِرَفِتِهْم 

ُيحاِفُظ َعلى الَودائِِع، َرِضَيِت 

الَقبائُِل بُِحْكِمِه ِعْنَدما اْخَتلَفوا 

في َوْضِع الَحَجِر األَْسَوِد.

يَِّدُة  لِِصْدِقِه َوأَمانَِتِه طَلََبِت السَّ

َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أَْن 

َيِصُف   َفكاَن  بِمالِها،  ُيتاِجَر 

الَبضائَِع بِِصْدٍق، َوأِلَمانَِتِه حاَفَظ 

َعلى مالِها، َوَرَجَع بِِرْبٍح َوفيٍر.



43

الَصاِدُ اَرميُن

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

........  ]األحزاب: 21[ 	 قاَل اللُّه َتعالى: 

ِه  َوْضُع َعالَمِة الّمدِّ ـ َفْوَق الَحْرِف َيُدلُّ َعلى َجواِز أَْو ُوجوِب أَْو لُزوِم َمدِّ

) زائًِدا َعلى الَمدِّ الطَّبيِعيِّ )األَْصلِيِّ

 
َأَضُعَبْصَمتي:

ْدِق َواألَمانَِة في  أََتَحلّى بِالصِّ

َقْولي َوَعَملي، ُمْقَتِدًيا بِالنَِّبيِّ ـ 

َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم.

َسأَْخِدُم َوطَني َدْولََة اإِلماراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بِأَيِّ َعَمٍل أُِحبُُّه، 

َوَسأَكوُن أَميًنا َوصاِدًقا فيِه.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

حيَحِة: 	 ( أَماَم الِعباراِت الصَّ أََضُع ِإشاَرَة )

	 : الَعَمُل الَّذي َعِمَل بِِه الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوُهَو شابٌّ

ناَعُة. ْيُد.الصِّ التِّجاَرُة.الصَّ

تاَجَر النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ في ماِل: 	

ِه َعْبِد الُمطَّلِِب.َخديَجَة َرِضَي اللُّه َعْنها. ِه أَبي طالٍِب.َجدِّ َعمِّ

ِضدُّ َكلَِمِة الكاِذِب: 	

الخائُِن.الّصاِدُق.الّصابُِر.

شاُط الّثاني: النَّ

أَِصُل َبْيَن الِعباَرِة َوما ُيناِسُبها: 	

َب الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُقِّ

الّتاِجُر األَميُن

َصلّى  ـ  الرَّسوِل  بُِحْكِم  الَقبائُِل  َرِضَيِت 

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ في

َوْضِع الَحَجِر األَْسَوِد بَِمْوِضِعِه.

بِالّصاِدِق األَميِن.

َيْكِسُب الماَل َواألَْجَر.
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شاُط الّثاِلُث:  النَّ

ُد ِصَفَة الّتاِجِر. 	 أَُحدِّ

بَِكْم َهذا الُقماُش؟
يا أَخي، لََقْد َدَفْعَت َمْبلًَغا 

زائًِدا َعْن قيَمِة الُقماِش. 

لََقْد أَْعطاني َمْبلًَغا زائًِدا، يا 

ِإلَهي، ال ُبدَّ أَْن أُْرِجَع لَُه الَمْبلََغ.

بَِخْمسيَن ِدْرَهًما.
ُشْكًرا لََك.

ُأْثريِخْبراتي:

ْدِق. 	 أَْبَحُث َعْن َحديٍث َشريٍف ُيَبيُِّن َجزاَء الصِّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 	 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيِّدُمْمتازالتََّعلُُّمم

1
ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  ُمْشِكلََة َوْضِع  ُح َكْيَف َحلَّ النَِّبيُّ أَُوضِّ

الَحَجِر األَْسَوِد.

ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  َوُهَو شابٌّ َعِمَل بِالتِّجاَرِة.2 أَُبيُِّن أَنَّ النَِّبيَّ
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َسُة ُبيوُت هللِا الُمَقدَّ

الُة فيِه أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة أَْلِف َصالٍة فيما ِسواُه. َوُهَو بَْيُت هللاِ الَحراُم، الصَّ

الَمْسِجُد الَحراُم

عوِديَِّة. ِة السُّ بِيَّ يوَجُد الَمْسِجُد الَحراُم في َمكََّة الُمكَرََّمِة في الَمْمَلكَِة الَعَر

َمْعلوماٌت إْثرائيٌة
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ِحْجُر إِْسماعيَل أَِو الَحطيُم، ُهَو حائٌِط ُمْسَتديرٌ َعلى 
َشْكِل نِْصِف دائِرٍَة يََقُع َشماَل الكَْعَبِة.

الِحْجُر

الُم ِعْنَد  ُهَو الَحَجُر الَّذي كاَن يََقُف َعَلْيِه إِْبراهيُم َعَلْيِه السَّ
بِناِء الكَْعَبِة.

َمقاُم ِإْبراهيَم

َوُهَو َحَجرٌ ِمَن الَجنَِّة َمْوجودٌ في الرُّْكِن الَجنوبِيِّ لِْلكَْعَبِة 
يََساَر باِب الكَْعَبِة الُمَشرََّفِة.

الَحَجُر اأَلْسَوُد

َوُهَو ُرْكُن الكَْعَبِة الَجنوبِيُّ الَغْربِيُّ، َوُيَسّمى بِالرُّْكِن الَيمانِيِّ؛ 

واِف أَْن يَقوَل  َُّه بِاتِّجاِه الَيَمِن، َوُيَسنُّ ِعْنَد الُمرورِ بِِه في الطَّ ِلَن

ْنيا َحَسَنًة َوفي اآلِخرَِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب  بَّنا آتِنا في الدُّ الُمْسلُِم: )َر

الّنارِ(.

الرُّْكُن الَيماِنيُّ

ُهَو ما بَْيَن الَحَجرِ الَْسَوِد َوباِب الكَْعَبِة، َوِمْقداُرُه نَْحَو 
عاُء. عاِء، َوُيَسنُّ ِعْنَدُه الدُّ ِمْتَرْيِن َوُهَو َمْوِضُع إِجابٍَة لِلدُّ

الُمْلَتَزُم
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سوَرُة الّصافاِت
 )148-139 (  

َم َتَعلَّ ُأباِدُل؛ِرَ

  َأْبَحُث، َوُأجيُب:

اّفاِت تاِلَوًة  	 أَْتلو اْلياِت ) 139-148( ِمْن سوَرِة الصَّ  -

َسليَمًة.

أَُعبُِّر بِأُْسلوبي َعِن الَْمْعنى اإْلِْجماليِّ لِْلياِت الَْكرْيَمِة. 	  -

عاَدَة في ِعباَدِة اللِه – تعالى-  َوطاَعِتِه.    	 أَْسَتْنِتُج أَنَّ السَّ  -

افَّاِت َتْسميًعا  	 أَْسَمُع اْلياِت ) 139-148( ِمْن سوَرِة الصَّ  -

َسليًما.

الُم. 	 أَُعبُِّر َعْن ُحّبي لِْلَنِْبياِء َوالرُُّسِل -َعلَيهُم السَّ  -

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

- اُذُْكْر أَْسماَء ثَالثٍَة ِمَن الرُُّسِل الّذيَن أَْرَسلَُهُم اللُّه - َتعالى - ِإلى أَْقواِمِهْم.

الُم؟ ُة الرُُّسِل َعلَْيِهُم السَّ - ما َمَهمَّ
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)138-139(

َأْذُكُر َمعاِنَي الُمْفَرداِت:

فيَنِة الَْمليَئِة بِالرُّكاِب. السَّ  گ گ
 ڱ اِْبَتلََعُه. ک          أَْسَرَع.

ڳ     شارََك في الُْقْرَعِة.
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)سوَرُة الّصاّفاِت(ۉ ۉ ې ې 

الَْمْغلوبيَن.  ڳ

ُمْذنٌِب أِلَنَُّه َترََك َقْوَمُه دوَن ِإْذٍن ِمَن اللِّه - َتعالى. ں

َمريٌض.  ۓ

َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْتلو، َوَأْحَفُظ:
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َأْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة:

الُم- ِحْيَن  ِة نَِبيِِّه يونَُس -َعليِه السَّ ُيْخِبُرنا اللُّه – َتعالى- في اْلياِت الَْكريَمِة َعْن ِقصَّ

أَْرَسلَُه اللُّه –َتعالى- ِإلى َقْوِمِه ) َقْوِم نِيَنَوى في الَْمْوِصِل ( لَِدْعَوتِِهْم ِإلى ِعباَدِة اللِّه –تعالى- 

واِصًفا لَنا ماَحَدَث لَُه حيَن َتَصرََّف دوَن ِإْذٍن ِمَن اللِّه -تعالى.

َيْعُبدوَن  أَْهلُها  نِْيَنَوى(، وَكاَن  ى )  كانَْت ُهناَك ِمْنطََقٌة في َشماِل الِْعراِق ُتَسمَّ

ُيْونَُس  نَِبيَُّه  ِإلَيِهْم  َفأَْرَسَل  ِإلى ِعباَدتِِه،  َيْهدَيُهْم  أَْن  اللُّه –َتعالى-  َفأَراَد   ، 

الُم- لَِيْدُعَوُهْم ِإلى اإْليماِن بِاللِّه، لَِكنَُّهْم َرَفضوا، َواْسَتْهَزُؤوا بُِيْونَُس -َعليِه  -َعليِه السَّ

لَُه،  َيِئَس ِمِن اْسِتجاَبِتِهْم  ِمْنُهْم، َو الُم-  ِمْنُه، َفَغِضَب -َعلَيِه السَّ الُم- َوَسِخروا  السَّ

َفرَِكَبها. َوفي َوَسِط  ، َوَرأَى   َفَترََكُهْم، َوَخَرَج قاِصًدا 

، وَكاَدْت َتْغَرُق، وَكانَْت  ِت  ، َفمالَِت  ، َواْشَتدَّ هاَجْت 

الثَّقيلَِة، َفأَلَْقى النَّاُس َبْعًضا  ِمْنها لَِتْخفيِف الُْحُمولَِة، َوَرْغَم َذلَك  ـِ  لًَة ب ُمَحمَّ

روا َتْخفيَف  ، َبْل ظَلَّْت ُمْضطَِرَبًة َتَتماَيُل بِِهْم َيميًنا  َوَيساًرا، َفَقرَّ لَْم َتْهَدأِ 

 ، الُْحمولَِة ِمَن الّناِس، َفاتََّفقوا َعلى َعَمِل ُقْرَعٍة،  َوالّذي َتَقُع َعليِه؛ ُيْرَمى في

الُمَأْقَرُأ َوُأجيُب: ُة نَِبيِّ اللِّه ُيونَُس -َعليِه السَّ ِقصَّ
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ًة أُْخرى،  الُم، َوأَِعْيَدِت الُْقْرَعُة َمرَّ َفَوَقَعِت الُْقْرَعُة َعلى نَِبيِّ اللِّه ُيْونَُس -َعلَيِه السَّ

ًة ثالَِثًة َفَوَقَعِت الُْقْرَعُة َعلَيِه أَْيًضا،  الُم - ثُمَّ أَعادوها َمرَّ َفَوَقَعْت َعلى ُيْونَُس -َعلَيِه السَّ

ِ َكبيٌر  نَْفَسُه في الَْبْحِر، وَكاَن في انِْتظارِه  الُم- َوأَلَْقى  ُيْونُُس-َعلَيِه السَّ َفقاَم 

الُم دوَن أَْن ُيْؤِذَيُه أَْو  َيْبَتلَِع ُيْونَُس -َعلَيِه السَّ ِإلَْيِه أَْن  أَْرَسلَُه اللُّه –َتعالى-  لَُه، َوأَْوَحى 

- َوَيْدعوُه  الُم - في َبطِْن  ، ُيَسبُِّح اللَّه -َعزَّ َوَجلَّ ُكلَُه، َوظَلَّ ُيْونُُس َعلَيِه السَّ َيأْ

ًدا: ) ال ِإلَه إاَّل أَنَْت ُسْبحانََك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظّالِميَن(، َفأََمَر اللُّه -َتعالى  أَْن ُيْنِجَيُه، ُمَردِّ

َوِهَي   أَْن َيْقِذَفُه  على   ، َوأَنَْبَت َعلَيِه َشَجَرَة 

الُم  َيْنَتِفُع بِها، ثُمَّ أَْرَسَل اللُّه ُيْونَُس -َعلَيِه السَّ َعريَضٌة ُتظَلِّلُُه ِمْن َحراَرِة ، َو لَها  

قوا بِِه َوآَمنوا بَِربِِّهْم، َفَمتََّعَهُم اللُّه -َتعالى - بَِحياٍة  -ِإلى أَْكَثَر ِمْن ِمَئِة أَلٍْف ِمْن َقْوِمِه، َفَصدَّ

َسعيَدٍة، َوبارََك لَُهْم في أَْموالِِهْم َوأَْوالِدِهْم.



52

ْلُسالَراِبُع4 الدَّ

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

الُم - َقْوَمُه؟ 	 لِماذا َترََك ُيْونُُس -َعلَيِه السَّ

َفُة الّتي َيْنَبغي أَْن َيَتَحلَّى بِها الٌْمْسلُِم في َعالَقِتِه َمَع َغْيِرِه؟ 	 ما الصِّ

ماذا َيْفَعُل الُْمْسلُِم ِإذا أَْذنََب؟ 	

ُل، َوَأْرُبُط: ُأَعلِّ

 ِصْل َبْيَن الَْحَدِث َوَسَبِبِه فيما يأتي: . 	

في  أُلِْقَي   - الُم  السَّ -َعلَيِه  ُيْونُُس  النَِّبيُّ 

. الْحوُت  َواْبَتلََعُه  الَْبْحِر، 

أَنَْبَت اللُّه َعلَيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقطيٍن. 

-َعلَيِه  لُِيْونَُس  –تعالى-  اللُّه  اِْسَتجاَب 

. الُم  السَّ

أِلَنَُّه  ُيْكِثُر ِمَن الِْعباَدِة َوالتَّْسبيِح 

عاِء.  والدُّ

لُِتظَلَِّل َعلى َجَسِدِه، َوُتعالَِج 

ُجروَحُه.

لَِترِْكِه َقْوَمُه دوَن أَْن َيْسَتأِْذَن اللَّه 

–تعالى-.  

الُم-: ُد ُدعاَء ُيْونَُس- َعلَيِه السَّ أَُردِّ

)ال ِإلَه إاَّل أَنَْت ُسْبحانََك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن 

الظّالِميَن ( 
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َفأَْخَرَجُه اللُّه ِمْن َبطِْن الُحْوِت، َوأَْرَسلَُه ِإلى ِمَئِه أَلٍْف ِمْن َقْوِمِه َفآَمنوا بِِه. 

ًدا: )) ......................................................(( َفاْسَتْغَفَر َربَُّه ُمَردِّ

فأُلِْقَي في............................، واْبَتلََعُه ..................................

َفَغِضَب َوَرِكَب َسفيَنًة تارًِكا َقْوَمُه .....................................

َفلَْم َيْسَتجيبوا لَُه

ُل، َوُأجيُب:   َأَتَأمَّ

بوُهْم؟ 	 ماذا َيْحُدُث ِإذا اْسَتجاَب النَّاُس لِلرُُّسِل، َولَْم ُيَكذِّ

الُم-  َحًيّا في َبطِْن الْحوِت؟ 	 َعالَم َيُدلُّ َبقاُء ُيْونَُس -َعلَيِه السَّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي:: 

 ماذا َتْفَعُل في الحاالِت التيِة: 	

الِة يف الَْمْسِجِد فَلَْم يَْستَِجْب؟ - َدَعْوَت جارََك لِلصَّ

- َصَنَعْت والَِدتَُك َحلْوى ِمَن الْيَْقطنِي، فَرَفََض أََحُد إِْخَوتَِك أَكْلَها؟

الُم_ بيُّ ُيْوُنُس -َعَليِه السَّ النَّ

أَْرَسلَُه اللُّه -تعالى - ِإلى أَْهِل نِْيَنَوى لُِيَبيَِّن لَُهُم الَحقَّ

ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

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

............................................................................................................................................................................................
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ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

التَّْدريُب َعلى تاِلَوِة الياِت. 	

َأَضُعَبْصَمتي:

أَْحُرُص َعلى طاَعِة اللِّه –
َتعالى- َوِعباَدتِِه َوَتْسبيِحِه، 

َوأَْقَرأُ ِقَصَص اأْلَنِْبياِء 
والُْمْرَسليَن، َوأَْقَتدي بِِهْم.

أَْجَتِهُد أِلَْخُدَم َوطَني 

َوُمْجَتَمعي.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ
ُأِحبُّ َوَطني

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

] ُسوَرةُ األَْنبياِء [  
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

أََضُع دائَِرًة َحْوَل ِصَيِغ التَّْسبيِح فيما َيأْتي: 	

                   

شاُط الّثاني: النَّ

ُن الُْمَربََّع الّذي ُيَعبُِّر َعْن َرأْيي: 	  أُلَوِّ

ْحَمِن الرَّحيِم                   الَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الْعالَميَن       بِْسِم اللِّه الرَّ ُسْبحاَن اللِّه الَْعظيِم           

ُسْبحاَن اللِّه َعَدَد َخلِْقِه             ُسْبحاَن اللِّه َوبَِحْمِدِه اللُّه أَْكَبُر        

ال ِإلَه ِإاّل اللُّه 

َغْيُر ُمواِفٍقُمواِفٌقالَْمْوِقُفم

باِح َوالَْمساِء ُكلَّ َيْوٍم.1  َيْحرُِص َعلى ِقراَءِة أَذْكاِر الصَّ

ُر َوَيْشكوِعْنَدما َيَقُع في ُمْشِكلٍَة.2 َيَتَذمَّ

َيْقَرأُ ِقَصَص اأْلَنِْبياِء َوالُْمْرَسليَن لَِيْقَتِدَي بِِهْم.

ُيخالُِف والَِدْيِه َوالُيطيُعُهما.
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شاُط الّثاِلُث: النَّ

 أَِصُل َبْيَن الِْعباَرِة في الَْمْجموَعِة ) أ( َوماُيناِسُبها في الَْمْجموَعِة ) ب(:  	

ُأْثريِخْبراتي:

َوأَْعِرُضُه َعلى  	 ريِف َوَعَدِد آياتِها،  افَّاِت في الُْمْصَحِف الشَّ َتْرتيِب ُسوَرِة الصَّ َرْقِم  أَْبَحُث َعْن   

ُزَمالئي. 

ِإذا أَْخطَأَ الُْمْسلُِم 

َيْعَمُل  َيْعُبُدُه، َو َمْن ُيْؤِمُن بِاللِّه، َو

الِحاِت  الصَّ

الُْمْسلُِم َيِجُب َعلَيِه 

ُيْنِعُم اللُّه َعلَيِه بَِحياٍة َسعيَدٍة.

َيطْلُُب الَْعْفَو َوالَْمْغِفَرَة ِمَن اللِّه. 

ْبِر.  التََّحلّي بِالصَّ
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ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: ُن الُْمَربََّع الُْمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم الُْمَحدَّ 1 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

1
تاِلَوًة  افَّاِت  الصَّ سوَرِة  ِمْن   )148-139( اْلياِت  أَْتلو 

. َصحيَحًة
 

2
سوَرِة  ِمْن   )148-139( الَْكريَمَة  اْلياِت  أَْسَمُع 

. ِت فَّا ا لصَّ ا

أَذُْكُر الَْمْعنى اإْلِْجمالِيَّ لِْلياِت الَْكريَمِة.3



ْرُس الخاِمُس الدَّ

ْلُسالخاِمُل الدَّ
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اأَلماَنُة

َم َتَعلَّ ُأباِدُل؛ِرَ

اللُّه َيراني.

َوِر الّسابَِقِة: 	 َفَة الُمْشَترَِكَة َبْيَن أَْصحاِب الصُّ ُن الصِّ أُلَوِّ

َح َمْفهوَم األَمانَِة. 	 أَُوضِّ

يََّة األَمانَِة، َوأَْضراَر الِخيانَِة َعلى  	 أَُبيَِّن أََهمِّ

الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع.

َح َجزاَء األَميِن، َوعاِقَبَة الخائِِن. 	 أَُوضِّ

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْسَتِمُع، َوُأجيُب:

أَْخطَأَ راشُد، َفعاَقَبُه والُِدُه، َوَمَنَعُه ِمَن الُخروِج لِلَِعِب 

ُكَرِة الَقَدِم َمَع أَْصِدقائِِه؛ َفَجلََس َيْبكي في الَبْيِت.

شاَهَد ماجٌد ما َحَدَث أِلَخيِه، َوفي الَيْوِم الّتالي َتفاَجأَ 

راشٌد حيَنما َعلَِم أَنَّ أَْصحاَبُه َقْد َعلِموا بُِمعاَقَبِة والِِدِه لَُه.

راِشٌد:  َكْم آلََمني َمْوِقُف أَخي ماِجٍد يا أَبي، لََقْد أَْخَبَر 

أَْصِدقائي بِما َحَدَث بِاألَْمِس.

لََقْد أَْخطَأَْت يا ماِجٍد، َوما َفَعلَْتُه لَْيَس ِمَن األَمانَِة. األَُب: 

األَمانَُة؟! أَنا لَْم آُخْذ ِمْن مالِِه َشْيًئا. ماِجٌد: 

األَُب:  األَمانَُة يا ماِجٌد لَْيَسْت في الماِل َفَقْط، َبْل ِهَي َمطْلوَبٌة في ُكلِّ َعَمٍل؛ َفاللُّه ـ َتَعالى ـ َيرانا، 

َفِحْفُظ أَْسراِر الَبْيِت أَمانٌَة ال َيِحقُّ لََك أَْن َتبوَح بِها أِلََحٍد. فالُمْسلُِم َيْحَفُظ ِسرَّ أَْهلِِه َوأَْصِدقائِِه 

َوَوطَِنِه، َوال َيخوُن، َوال ُيْفشي األَْسراَر.

َوُر األُْخرى لِلَمانَِة؟ َوما الصُّ ماِجٌد: 

ياِم َوالزَّكاِة، َوبِرُّ  الِة َوالصِّ َي الُمْسلُِم الِعباداِت َكما َفَرَضها اللُّه؛ َفُيحاِفَظ َعلى الصَّ راِشٌد:  أَْن ُيَؤدِّ

الوالَِدْيِن.

األَُب:  َوَعلَْينا ِحْفُظ األَماناِت َوأَداُؤها أِلَْصحابِها ِعْنَدما َيطْلُبونَها َكما ِهَي. ِمْثلَما َفَعَل الرَّسوُلـ  َصلّى 

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َمَع الُمْشرِكيَن َقْبَل الِهْجَرِة؛ َفَقْد كانوا َيْترُكوَن أَْموالَُهْم ِعْنَد الرَّسوِل ـ َصلّى 

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ لَِيْحَفظَها لَُهْم؛ َولِذا َفَقْد َحثَّنا ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َعلى َردِّ الَودائِِع ِإلى 

أَْصحابِها.

ما َعْكُس األَمانَِة؟ ........................................ 	

أُْكِمُل: الُمْسلُِم َيكوُن أَميًنا في ..................................... َشْيٍء. 	
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ُث َعْن: َأَتَحدَّ

الِة. األَمانَِة في الَمْدَرَسِة.األَمانَِة في الصَّ

األَمانَِة في الَبْيِت. األَمانَِة في الّسوِق.

خائُِن األَمانَِة ال ُيِحبُُّه اللُّه ـ 

َتعالى ـ َوال ُيِحبُُّه َرسوُل اللِّه 

ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوال 

ُيِحبُُّه الّناُس.

األَميُن ُيِحبُُّه اللُّه ـ َتعالى ـ 

ُيِحبُُّه الّناُس. َوَرسولُُه َو
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

نَُميُِّز َبْيَن األَميِن َوَغْيِر األَميِن في الَمواِقِف التَِيِة: 	

َغْيُر َأميٍنَأميٌنالَمواِقُف

....................................ُيحاِفُظ َعلى أَداِء الِعباداِت في َوْقِتها.

....................................عاِمُل الِبناِء ُيْهِمُل َوْضَع الطّابوِق بِصوَرٍة َصحيَحٍة ُرْغَم َمْعرَِفِتِه بَِذلَِك.

ْندوِق َوَفْوَقها الفاِكَهَة  بائُِع الفاِكَهِة َيَضُع الفاِسَدَة أَْسَفَل الصُّ

الّسليَمَة؛ َكْي ال َيراها الُمْشَتري.
....................................

....................................أَعاَد ِإلى َزميلِِه الَقلََم الَّذي اْسَتعاَرُه ِمْنُه.

....................................َوَجَد ساَعًة في َساَحِة الَمْدَرَسِة؛ َفَسلََّمها لِلُْمديِر.

ُح: ُل، َوُنَوضِّ َنَتَخيَّ

لَْو لَْم َتُكْن ُهناَك أَمانٌَة، َفَكْيَف ُيْمِكُن أَْن َيكوَن َتعاُمُل الّناِس َمَع َبْعِضِهْم َبْعًضا؟ 	

: ُنوِجُد َحالًّ

ِق  	 َوَجَد سالٌِم َبْعَض الَحلْوى واللَُّعِب الَّتي لَْم َيْشَتِرها؛ َوَضَعْتها العاِملَُة بِالَخطَأِ في َحقيَبِة التََّسوُّ

الَّتي أَْحَضَرها، َولَْم َيْدَفْع ثََمَنها.
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ُد: ُأْنِشُد َوُأَردِّ

نشيدارمانة

الّصـــــــــــــــــــــــــــــاِدُق الُمطيــــــــــــــــــــــــــــــُعاأَن������������ا ال�����َف�����ت�����ى الأَم�������ي�������ُن

َواأَْك����������������������َرُه ال�����ِخ�����ي�����اَن�����ْةَواأَْح�����������َف�����������ُظ الأَم���������اَن���������ْة

َت�����َم�����ْن ����رُّ ِع�����ْن�����دي ُم������ؤْ َم����ْنال���������سِّ ال����زَّ ط�����اَل  َواإِْن  َح���ّت���ى 

������س�����ي�����ُع�����ُه اأُ ل  اأَْح��������َف��������ُظ��������ُه، اأُع�������ي�������ُدُهال��������َح��������قُّ 

�����َدن�����اَوُق������������ْدَوت������������ي َر������س������ُل�����ن�����ا ����ْدِق َق������ْد اأَْر������سَ ِل����ل���������سِّ

َم�����������س������َن�����ٌة ُع������ه�������ُدُه������ْمَواإِْخ����������َ�ت����������ي ُح����ق�����ُق����ُه����ُم

���ف���ات���ي ������ْدُق ِم��������ْن ����سِ ي������ا ������س�����اِم�����ًع�����ا َك����ِل����م����ات����يال�������������سِّ

�������ْرِع�������ِه َه������دان������يدي�����ن�����ي ِب����������ِه اأَْو�������س������ان������ي ِب���������������سَ

�����ح�����اب�����ي �������ن�������ي اأَ������سْ َوُك��������لُّ��������ُه��������ْم اأَْح������ب������اب������ياأََح�������بَّ

َن����ْب����ن����ي ِب��������ِه ُك��������لَّ اأََم����������ْلاأَْخ�����اُق�����ن�����ا ُح�������بُّ ال����َع����َم����ْل
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

ها الِخيانَُة ِضدُّ

اأَلماَنُة

ُخلٌُق ِإْسالِميٌّ َعظيٌم ُيِحبُُّه 

اللُّه ـ َتعالى ـ َوَرسولُُه ـ 

َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم.

َجزاُء أَْهِل األَمانَِة

ُحبُّ اللِّه ـ َتعالى ـ َوَرسولِِه، 

َواألَْجُر الَعظيُم، َكما َيناُل 

ُحبَّ الّناِس َواْحِتراَمُهْم لَُه.

الَعداَوُة َوالَكراِهَيُة َوَضْعُف 

الُمْجَتَمِع. 
أَْضراُر الِخيانَِة

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

التَّْدريُب َعلى تاِلَوِة الياِت 	

قاَل َتعالى:  

 

]النساء: 58[  
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َأَضُعَبْصَمتي:

أَلَْتِزُم ُخلَُق األَمانَِة في 

َحياتي، َوأَُحثُّ ُزَمالئي 

َعلى األَمانَِة.

؛ أِلَْخُدَم َوطَني  أَْسَتِعدُّ

بِطَلَِب الِعلِْم َوالِجدِّ 

َوااِلْجِتهاِد. 

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

( أَماَم َمْن َيتَِّصُف بِِصَفِة األَمانَِة ِمْن َهُؤالِء: 	 أََضُع ِإشاَرَة )

	 )  ( ْرطَِة.  سائُِق َسّياَرِة أُْجَرٍة َوَجَد ُمَغلًَّفا بِِه رِسالٌَة، َفَسلََّمُه لِلشُّ

	 )  ( نََقَل اإلِجاَبَة ِمْن َوَرَقِة َزميلِِه َوْقَت ااِلْمِتحاِن. 

	 )  ( لَِع الّصالَِحِة لاِِلْسِتْعماِل.  َحَرَص البائُِع َعلى َبْيِع السِّ

	 )  ( ِة.  ِة َوالخاصَّ َحَرَص َعلى نَظاَفِة َوَسالَمِة ُجْدراِن َمْدَرَسِتِه َوَجميِع الُمْمَتلَكاِت العامَّ

	 )  ( راَسِة َوالتَّحْصيِل.  ى ما َعلَْيِه ِمْن واِجباٍت، َواْجَتَهَد في الدِّ أَدَّ

شاُط الّثاني: النَّ

أَِصُل َبْيَن النَّتيَجِة الُمَتَوقََّعِة ِمْن أَمانَِة أَْصحاِب األَْعماِل التَِيِة:  	

راِء ِمْنُه. ُيْقِبُل الّناُس َعلى الشِّ

َتماُسُك الُبيوِت، َوَعَدُم ُسقوِطها.

َيكوُن َسَبًبا في انِْتصاِر َوطَِنِه َعلى األَْعداِء.

الُجْنِديُّ األَميُن:

عاِمُل الِبناِء األَميُن:

الّتاِجُر األَميُن:

النَّتيَجُة الُمَتَوقََّعُة أَْصحاُب األَْعماِل
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شاُط الّثالُث: النَّ

َكْيَف َتَتَصرَُّف؛ لَِتكوَن أَميًنا في الَمواِقِف الّتالَِيِة؟ 	

َصرُُّفالَمواِقُف التَّ

؛ لَِتْسَتفيَد ِمْنها. راِسيِّ ......................................َتَسلَّْمَت ُكُتًبا َوِمْقَعًدا وَُكْرِسيًّا في بِداَيِة العاِم الدِّ

......................................اْحتاَجْت نُقوًدا َفَرأَْت َحقيَبَة والَِدتِها َمْفتوَحًة.

ياِضيَِّة بِالَمْدَرَسِة. ......................................َوَجْدَت َقلًَما في الّصالَِة الرِّ

......................................أَْتلََفْت نَظّاَرَة أَخيها دوَن َقْصٍد ِمْنها. 

......................................َكَتَب أََحُد الطُّاّلِب َعلى الحائِِط، َوطَلََب ِإلَْيَك أاَّل ُتْخِبَر أََحًدا.

َفِر. ياَضِة َحّتى َيعوَد ِمَن السَّ ......................................طَلََب ِإلَْيَك جارَُك أَْن َتْحُرَس لَُه أََدواِت الرِّ

ُأْثريِخْبراتي:

ٍة َقِصيَرٍة َعِن األَمانَِة، َوأَْقَرُؤها  	 أَْبَحُث َعْن ِقصَّ

أَماَم ُزَمالئي.
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ُمذاتي: ُأَقيِّ

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 	 أُلَوِّ

َمْقبوٌلجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

يََّة األَمانَِة.1 أَُبيُِّن أََهمِّ

أَْسَتْنِتُج أَْضراَر الِخيانَِة، َوآثاَرَها َعلى الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع.2

ُح َجزاَء األَميِن، َوعاِقَبَة الخائِِن.3 أَُوضِّ
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 َأنا ُأَصّلي 
)2(

َم َتَعلَّ ُأباِدُل؛ِرَ

: َأْقَتِرُح َحالًّ

َيْشُعُر  َفُهَو  َتَعلََّم خالٌِد َصالَة الَفْجِر في الَمْدَرَسِة، َوَصاّلها َمَع والِِدِه في الَمْسِجِد، 

ُبُه ِإلى اللِّه، َوِعْنَدما حاَن َوْقُت َصالِة الظُّْهِر  الَة، َفِهَي ُتَقرِّ عاَدِة َوالّراَحِة؛ أِلَنَُّه َتَعلََّم الصَّ بِالسَّ

الِة، َولَِكنَُّه َتَذكََّر أَنَّ َعَدَد َرْكعاِت َصالِة الظُّْهِر أَْرَبٌع، َفاْحتاَر  أَ َكما َتَعلََّم، َواْسَتَعدَّ لِلصَّ َتَوضَّ

َكْيَف ُيَصلّيها؟؟!

الَة بِطَريَقٍة َصحيَحٍة. 	 َي الصَّ أَُؤدِّ

بِاطِْمْئناٍن  	 الِة  الصَّ أَداِء  َعلى  أَْحِرَص 

َوُخشوٍع.

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

َأْسباُب
الُمْشِكَلِة

باِعيََّة. الَة الرُّ لَْم َيَتَعلَّْم َكْيَف ُيَؤّدي الصَّ

ماالُمْشِكَلُة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ُّّ الَح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

ُنالِحُظ، َوُنقاِرُن:

1 َصلّى َسعيٌد َصالَة الَفْجِر َرْكَعَتْيِن.

َوسوَرٍة  بِالفاتَِحِة  َوالّثانَِيِة  األولى  الرَّْكَعَتْيِن  في  َقَرأَ  َرْكعاٍت،  أَْرَبَع  الظُّْهِر  َصالَة  َصلّى جاِسٌم   2

َد، ثُمَّ َوَقَف لُِيَصلَِّي الرَّْكَعَتْيِن الّثالَِثَة َوالّرابَِعَة، َوَقَرأَ فيِهما الفاتَِحَة  َقصيَرٍة، ثُمَّ َجلََس َوَقَرأَ التََّشهُّ

الَة اإِلْبراهيِميََّة، ثُمَّ َسلََّم. َد َوالصَّ ِد األَخيِر، َوَقَرأَ التََّشهُّ َفَقْط، ثُمَّ َجلََس لِلتََّشهُّ
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ْهِرَصالُة الَفْجِرَْوُجُه الُمقاَرَنِة َصالُة الظُّ

....................................َعَدُد َرْكعاتِها.

....................................َعَدُد َمّراِت ِقراَءِة  الفاتَِحِة.

َوِر الَقصيَرِة. ..................2َعَدُد َمّراِت ِقراَءِة السُّ

ِد. ....................................َعَدُد َمّراِت ِقراَءِة التََّشهُّ

َبْعَد انِْتهاِء الرَّْكَعِة: ..................َبْعَد انِْتهاِء الرَّْكَعِة: ..................التَّْسليُم.

ُق: ُنناِقُش، َوُنَطبِّ

َكْيَف نَُؤّدي َصالَة الظُّْهِر َوالَعْصِر َوالِعشاِء؟ 	

َكْيَف نَُؤّدي َصالَة الَمْغرِِب؟ 	

ُد َوَأْحَفُظ: ُأَردِّ

الِة أَقوُل: )أَْسَتْغِفُر اللَّه(  َبْعَد الصَّ

)أَْسَتْغِفُر اللَّه( )أَْسَتْغِفُر اللَّه( 

الُم  الُم َوِمْنَك السَّ )اللَُّهمَّ أَنَْت السَّ

َتباَرْكَت يا ذا الَجالِل َواإِلْكراِم(
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َأْقَرُأ، َوْأَقتدي:

َيقوُل الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: )َصلّوا َكما َرأَْيُتموني أَُصلّي(

.) )َرواُه الُبخاِريُّ  

أََتَخيَُّل َكْيَف كاَن الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ُيَصلّي. 	

ُيَصلّي َوُهَو َيْعلَُم أَنَّ اللَّه َيراُه.

الِة بِالتَّْرتيِب. ُيَؤّدي أَْعماَل الصَّ

ُيَصلّي؛ لُِيْرِضَي اللَّه، َوَيفوَز بالجنة.

ُيَصلّي بُِخشوٍع َواطِْمْئناٍن.

ُق: ُأَطبِّ

ٍل َوُهدوٍء َواطِْمْئناٍن. 	 حيِح أَماَم ُزَمالئي، َوبَِتَمهُّ الِة بَِتْرتيِبها الصَّ أَْعماَل الصَّ

َسأَُصلّي بِاطِْمْئناٍن 

َوُخشوٍع ِمْثلََك يا 

َرسوَل اللِّه.
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ُع: َأَتَوقَّ

بَِم َيْشُعُر الُمْسلُِم ِإذا َصلّى بُِهدوٍء َواطِْمْئناٍن؟ 	

َوأَنا ِإذا َصلَّْيُت بِطَُمأْنيَنٍة َوَتأَنٍّ أَْشُعُر بِـ .......................................................

ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

َأنا ُأَصّلي

لَواِت الَمْفروَضِةطاَعًة للِّه َوُحبًّا لَُه َجميَع الصَّ

أَُصلّيها في َوْقِتها
أَلَْتِزُم َعَدَد َرَكعاِت ُكلِّ 

َصالٍة

أَُصلّيها بَِجميِع أَْركانِها 

حيِح َوَتْرتيِبها الصَّ

الِة  أَذُْكُر اللَّه َبْعَد الصَّ

اْقِتداًء بِالرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص 

أَْحرُِص َعلى ااِلطِْمْئناِن 

الِة َوالُخشوِع في الصَّ

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

التَّْدريُب َعلى تاِلَوِة الياِت: 	

قاَل َتعالى: 

]النساء: 103[  
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َأَضُعَبْصَمتي:

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن  كاَن والُِدنا الشَّ

 َرِحَمُه اللُّه ـ ُيحاِفُظ َعلى  آِل نْهياَنـ 

َصالتِِه في ُكلِّ األَماِكِن، َوَسأُحاِفُظ 

ِمْثلَُه َعلى َصالتي أَْيَنما ُكْنُت. 

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

لَواِت الَخْمَس  أَُصلّي الصَّ

بِطَريَقٍة َصحيَحٍة، 

َوبِاطِْمْئناٍن َوُخشوٍع. 
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

ُن الَكلِماِت: 	 أُلَوِّ

شاُط الّثاني: النَّ

أُْكِمُل: 	

َد ....................... 1 أَْقَرأُ في َصالِة الَمْغرِِب الفاتَِحَة ................. َمّراٍت، َوالتََّشهُّ

2 أَْرَكُع في َصالِة الَعْصِر ................. َمّراٍت، َوأَْسُجُد .................. َمّراٍت.

الِة. ......................و ................................ 3 أَْقَرأُ في الُجلوِس األَخيِر لِلصَّ

 ................ أَنَْت  اللَُّهمَّ  اللَّه،   ................... اللَّه،   ................... اللَّه،   ................. الِة:  الصَّ َبْعَد  أَقوُل   4

................ َو  الَجالِل  ذا  يا  َتباَرْكَت   ................ َوِمْنَك 

شاُط الّثاِلُث: النَّ

الِة. 	 ُث َعْن لِباِس الَولَِد، َولَِباِس الِبْنِت في الصَّ أََتَحدَّ

 
ُأْثريِخْبراتي:

الِة. 	 أَْبَحُث َعْن ثَالثَِة ُمْقَتَرحاٍت ُتساِعُدني َعلى الطَُّمأْنيَنِة َوالُخشوِع في الصَّ
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ُمذاتي: ُأَقيِّ
.

َد: 	 لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ أُلَوِّ

لوُكم اُمْمتاٌزالسُّ َجيٌِّدَجيٌِّد ِجدًّ

ًة.1 الِة كاِملًَة تامَّ  أَْحرُِص َعلى أَداِء الصَّ

أَُصلّي بِطَُمأْنيَنٍة َوُخشوعٍ.2

الِة .3 أَذُْكُر اللَّه َبْعَد الصَّ
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ُد اأَلْخالِق َسيِّ

َكرََّمِت الَمديَنُة األَمانََة، َوالتَّساُمَح، َوالَمَحبََّة أِلَثَِرِهما الطَّيِِّب 
في الَمديَنِة، َفَقْد عاَش أَْهُل الَمديَنِة في َسعاَدٍة َوَمَحبٍَّة.

في  قيَمتي  َيْعِرُف  أََحَد  ال 
الَمديَنِة، َسْوَف أَْرَحُل َعْنُهْم 
َبعيًدا، َوأَْبَحُث َعْن َمكاٍن آَخَر 

أَعيُش فيِه.

َهذا التَّْمُر طاَزٌج َوَجديٌد، 
لَْن َتِجَد في الّسوِق ِمْثلَُه؟

ما َهذا التَّْمُر؟ ِإنَُّه َقديٌم، 
ني البائُِع. لََقْد َغشَّ

َمْعلوماٌت إْثرائيٌة
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الخاِدَمُة َكَسَرْتهاَمْن ِمْنُكْم َكَسَر الّناِفَذَة

ما َهذا؟ ال أَْسَتطيُع الَعْيَش في 

ْدُق  الَمديَنِة، ُمْنُذ أَْن َرَحَل الصِّ

َونَْحُن نَعيُش في َمشاِكَل، ال 

ْدَق، َولَْم َتُعْد  أََحَد َيقوُل الصِّ

توَجُد أَمانٌَة َبْيَن الّناِس، أَْيَن 

ْدُق، الَحياُة ال  أَنَْت أَيُّها الصِّ

ُتْحَتَمُل مْن دونَك.

َهّيا بِنا.َهّيا بِنا نَْبَحْث َعْنُه َونُعيُدُه ِإلَْينا.

ْدَق؟ ْدُق، نَْحتاُج َهْل َرأَْيُتُم الصِّ ُعْد ِإلَْينا أَيُّها الصِّ

أَْن َتكوَن َبْيَننا. نََعْم، أَنا َرأَْيُتُه َيْجلُِس َمَع 
قاِرِئ الُقْرآِن.

َحَسًنا، َسأَعوُد َولَِكْن َعلَْيُكْم أَْن ُتعاِهدوني بِأَْن 

ال َتَتَخلَّْوا َعّني أََبًدا.

نََتَخلّى َعْنَك أََبًدا،  نُعاِهُدَك، لَْن 

َوَسَنأُْخُذَك َمَعنا دائًِما فى ُكلِّ َمكاٍن.

نََعْم، َفأَنَْت َسيُِّد 

األَْخالِق.



الَوْحَدُة الّراِبَعُة

ْرُسم الَمجاُلالِمْحَوُرالدَّ

ريُففَْضِل تِالَوةِ الُقْرآنِ الكَريم1ِ الَْوْحُي اإِللهيُّالَْحديُث الشَّ

الَْوْحُي اإِللهيُّالُْقْرآُن الْكَريُمسورَُة )الَقْدرِ(2

َدُة فاطَِمُة رَضَِي اللُه َعْنها3 يِّ السَّ
الشَّخصياُت 

ُة اإِلْسالمِيَّ
َبويَُّة  يَرُة النَّ السَّ

خْصّياُت والشَّ

الَْوْحُي اإِللهيُّالُْقْرآُن الْكَريُمسورة األَْعرافِ ) 206-204(4

آداُب اإِلْسالمآداُب الطَّعامِ 5
ْسالمِ  قَِيُم اإْلِ

َوآداِبِه

ريُفَخْيرِ األَْعمالِ في اإِلْسالم6ِ الَْوْحُي اإِللهيُّالَْحديُث الشَّ

)الُقْرآُنِكتابي(
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ُةِلْلَوْحَدِة واِتُجالعامَّ النَّ

ريَف. 	 ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ

ُنها  	 َيَتَضمَّ الَّتي  يَِّة  النََّبِو أََهمَّ الِهداياِت  َيْسَتْنِتُج 

ريُف. الَحديُث الشَّ

يْحرُِص َعلى تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم بِاْسِتْمراٍر. 	

	 . ُح أَْجَر قارُي الْقُرآِن الَْكريِمَ ُيَوضِّ

َيْتلُو سوَرَة الَقْدِر تاِلَوًة َسليَمًة. 	

ُر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في الّسوَرِة. 	 ُيَفسِّ

َيْشَرُح الَمْعنى اإلِْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. 	

ُيَبِيُّن َفْضَل لَْيلَِة الَقْدِر. 	

ُد األَْعماَل الُمناِسَبَة لِلَْيلَِة الَقْدِر. 	 ُيَعدِّ

ُع سوَرَة الَقْدِر. 	 ُيَسمِّ

ِيَّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها. 	 ُيَبِيُّن نََسَب السَّ

يَِّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنَها في  	 ُح دور السَّ ُيَوضِّ

ْوِد َعْنُه في  ِحماَيِة النَِّبيِّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوالذَّ

َمِة. َمكََّة الُمَكرَّ

يَِّدِة فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنَها. 	 ُد أََهمَّ ِصفاِت السَّ ُيَعدِّ

يَِّدِة فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنها-. 	 ُيَعبُِّر َعِن اْقَتدائه بِالسَّ

َيْتلُو اليات الكريمة ) 206-204( من سورة  	

األعراف تالوة مجودة

ُع الياِت الَكريَمَة. 	 ُيَسمِّ

ُر الُمْفَرداِت الوارَِدَة في الياِت. 	 ُيَفسِّ

ُيَبِيُّن َمكانََة النَِّبيِّ ـ َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ِعْنَد اللِّه. 	

َيْسَتْنِبُط أَنَّ ِرعاَيَة الَيتيِم َوَرْحَمَة الُمْحتاجيَن واِجٌب  	

َعلَْينا.

ـ  وَْكيفّيُة ُشْكرِِه َعلَْيها. 	 ُث َعْن نَِعِم اللَِّهـ  َعزَّ َوَجلَّ َيَتَحدَّ

ُح أَنَّ الطَّعاَم ُمِهمٌّ اِلْسِتْمراِر الَحياِة. 	 ُيَوضِّ

ُيَبِيُّن َكْيِفيََّة َتناُوِل الطَّعاِم. 	

َيلتِزُم آداِب الطَّعاِم في اإِلْسالِم. 	

ريَف ِقراَءًة َصحيَحًة. 	 َيقرأُ الَحديَث الشَّ

َيْذُكُر أَْفَضَل األَْعماِل في اإِلْسالِم. 	

الِم في الَفْرِد  	 إْفشاِء السَّ ُيَبِيُّن أَثََر ِإطْعاِم الطَّعاِم َو

َوالُمْجَتَمِع.

ريُف. 	 ُح ما َيْهدي ِإلَْيِه الَحديُث الشَّ ُيَوضِّ

ريَف َتْسميًعا َجيًِّدا. 	 ُع الَحديَث الشَّ ُيَسمِّ



ريَف. 	 َع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ُنها  	 يَِّة الَّتي َيَتَضمَّ أَْسَتْنِتَج أََهمَّ الِهداياِت النََّبِو

ريُف. الَحديُث الشَّ

أَْحرَِص َعلى تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم بِاْسِتْمراٍر. 	

َح أَْجَر َمْن َيْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم. 	 أَُوضِّ

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

 َفْضُل ِتالَوِة

الُقْرآِن الَكريِم

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

َأْقَرُأ َوُأجيُب:

ْيِخ زاِيٍد  َبْرناَمِج الشَّ َسعيٌد ُيشارُِك في 

َيْشُعُر بُِسروٍر  لَِتْحفيِظ الُقْرآِن الَكريِم، َو

َكبيٍر وََكَذلَِك أُْسَرُتُه؛ أِلَنَُّه َيْحَفُظ ُكلَّ َيْوٍم 

ِوْرًدا َجديًدا من الُقْرآِن الَكريِم.

روِر؟ 	 عاَدِة َوالسُّ لِماذا َيْشُعُر َسعيٌد َوعائِلَُتُه بِالسَّ

لِماذا َتْحِرُص العائِلَُة َعلى َتْعليِم أَْبنائِها ِحْفَظ الُقْرآِن الَكريِم؟ 	

1
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْقَرُأ، َوَأْحَفُظ:

َعِن اْبِن َمْسعوٍد ـ َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ قاَل: قاَل َرسوُل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ :

أَُقوُل  َحْرٌف  أَْمَثالَِها، اَل  بَِعْشِر  َفلَُه َحَسَنٌة، َوالَْحَسَنُة  اللِّه  َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب  َقَرأَ  )َمْن 

) )َرواُه التِّْرِمِذيُّ َولَِكْن: أَلٌِف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف(. 

َأْفَهُم َمعاِنَي الُمْفَرداِت:

الُقْرآِن الَكريِم. ُتضاَعُف الَحَسَنُة َعْشَر َمّراٍت.ِكتاِب اللِّه بَِعْشِر أَْمثالِها

ريِف: َأْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلَحديِث الشَّ

ٌد َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ثَواِب قاِرِئ الُقْرآِن  ريِف ُيْخِبُرنا َسيُِّدنا ُمَحمَّ في َهذا الَحديِث الشَّ

الَكريِم، َفَمْن َيْقَرأِ الُقْرآَن الَكريَم لَُه َحَسَنٌة َعلى ُكلِّ َحْرٍف َيْقَرُؤُه، َواللُّه َتعالى َيْجَعُل ُكلَّ 

ْكَثَر.  َحَسَنٍة َعْشَر َحَسناٍت، وَُكلَّما َقَرأَ الُمْسلُِم أَْكَثَر، ُيْصِبُح أَْجُرُه أَْكَثَر َفأَ

أَنا أُِحبُّ ِكتاَب اللِّه َتعالى 

الُقْرآَن الَكريَم، َفأَْحرُِص َعلى 

تاِلَوتِِه بِاْسِتْمراٍر َوال أَْهُجُرُه.

الُقْرآُن الَكريُم 

َكْنُز الَحَسناِت.

ِةالُقْرآِنالَكريِم َّ ِتْ ُّ َةْل
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ُف، َوَأِصُل: َأَتَعرَّ

رِيِف: 	 أَِصُل َبْيَن الِعباراِت الُمناِسَبِة؛ َحّتى أََتَعرََّف راوي الَْحديِث الشَّ

َمْن لَِقَي الرَّسوَل َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوآَمَن بِِه:

أَْسلََم في:

.اْسُمُه: َفُهَو َصحابِيٌّ

. َعْبُداللِّه ْبُن َمْسعوٍد 

َمكََّة.

ُأالِحُظ، َوَأْكَتِشُف:

ثُمَّ   ...................... ثُمَّ  ثُمَّ   َوُمضاعفاتي   الَعَدُد   أَنا 

َوَهَكذا. ثُمَّ    ......................

َقَرأُْت ............. َحْرًفا في َهِذِه الَيِة، َوَحَصلُْت 

َعلى ............... َحَسَنًة، َوالَحَسَنُة بِـ 10 أَْمثالِها؛ 

َفُيْصِبُح َمْجموُع الَحَسناِت الَّتي َحَصلُْت َعلَْيها 

بِِإْذِن اللِّه ِهَي ..............

1
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ُر، وُأجيُب: ُأَفكِّ

 َقَرأَ سالٌِم َقْولَُه َتعالى:
ڀ

 َقَرأَ خالٌِد َقْولَُه َتعالى:

ڈ  

أَيُُّهما أَْكَثُر َحَسناٍت؟ َولِماذا؟

َأْقَرُأ، وَأْسَتْنِتُج:

َفْضُل تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم: 	

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: »الَْماِهُر بِالُْقْرآِن 

َيَتَتْعَتُع  الُْقْرآَن َو َيْقَرأُ  َفَرِة الِْكَراِم الَْبَرَرِة، َوالَِّذي  َمَع السَّ

ِفيِه َوُهَو َعلَْيِه َشاقٌّ لَُه أَْجَراِن«.  )َرواُه ُمْسلٌِم(

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

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

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

اللِّه  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  َعْنُه،  اللُّه  أَُماَمَة َرِضَي  أَبِي  َعْن 

َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اْقَرُؤوا الُقْرآَن؛ َفِإنَُّه َيأْتِي 

َيْوَم الِْقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحابِِه«.   )َرواُه ُمْسلٌِم(

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

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

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

َعْن أَبي َذرٍّ َرِضَي اللُّه َعْنُه قاَل ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللِّه أَْوِصِني. 

َقاَل: »َعلَْيَك بَِتْقَوى اللِّه؛ َفِإنَُّه َرأُْس اأْلَْمِر ُكلِِّه« . ُقلُْت : 

َيا َرُسوَل اللِّه ِزْدنِي. َقاَل :»َعلَْيَك بِِتاَلَوِة الُْقْرآِن؛ َفِإنَُّه نُوٌر 

)َرواُه اْبُن ِحّباَن( َماِء«.  لََك ِفي اأْلَْرِض ، َوُذْخٌر لََك ِفي السَّ

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

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

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

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

ريَفُة حاديُث الشَّ َفْضُل اْلُقْرآِن اْلَكريِماأْلَ

)سورة الكوثر()سورة الفاتحة(

ِةالُقْرآِنالَكريِم َّ ِتْ ُّ َةْل
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ُث َعِن: َأَتَحدَّ

هاَدِة الَّتي َحَصَل َعلَْيها راِشٌد. 	 الشِّ

هاَدِة؟ 	 األَْعماِل الَّتي َحَرَص َعلَْيها راِشٌد لِلُْحصوِل َعلى َهِذِه الشِّ

َكْيِفيَِّة الُحصوِل َعلى أَْعلى الَمراتِِب ِعْنَد اللِّه تعالى؟ 	

َوَر، َوُأقاِرُن: ُأالِحُظ الصُّ

عاَد جاِسٌم َوُسلَْيماُن ِمْن ِزياَرِة أَقاِربِِهما، َوَبْعَد َتناُوِل الَعشاِء داَوَم ُكلٌّ ِمْنُهما  	

َوَر، ثُمَّ قاِرْن َبْيَنُهما: َعلى َعَمٍل َيْفَعالنِِه َيْوِميًّا في َهذا الَوْقِت، الِحِظ الصُّ

ُثمَّ

الَعَمُل الَّذي قاَم بِِه

اللَِّعُب ثُمَّ .........................

النَّتيَجُة: ......................................................................................................

ُثمَّ

الَعَمُل الَّذي قاَم بِِه

اللَِّعُب ثُمَّ .........................

النَّتيَجُة: ......................................................................................................

1
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

ًة: َنْقَتِرُح ُخطَّ

َر خالٌِد ِحْفَظ سوَرِة الَبيَِّنِة ِمَن الُقْرآِن الَكريِم. 	 َقرَّ

أَْقَتِرُح أَنا َوُزَمالئي ُخطًَّة ُتساِعُد خالًِدا َعلى الِحْفِظ في أُْسبوٍع:  

َرْقُم اآلَيِةالَيْوُم

ْبُت 1 - 2السَّ

........................................................األََحُد

........................................................اإِلثَْنْيِن

........................................................الثُّالثاُء

........................................................األَْرَبعاُء

........................................................الَخميُس

ُمراَجَعُة الِحْفِظالُجُمَعُة

ُل: َأَتَخيَّ

َتَخيَّْل نَْفَسَك َوَقْد َحِفظَْت الُقْرآَن 

الَكريَم كاِماًل 

ما الثَّواُب الَّذي َتَتَوقَُّع الُحصوَل َعلَْيِه؟ 	بِماذا َسَتْشُعُر؟ 	

ِةالُقْرآِنالَكريِم َّ ِتْ ُّ َةْل
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ
َفْضُل ِتالَوِة الُقْرآِن الَكريِم

بِِتالَوتِِه َتناُل ................. 

َيْوَم الِقياَمِة.

في تاِلَوتِِه ................ في 

نْيا َوالِخَرةِ. الدُّ

ثَواُب ِقراَءِة َحْرٍف ِمَن 

الُقْرآِن الَكريِم بِـ .......... 

َوالَحَسَنُة بِـ........... أَْمثالِها.

الماِهُر في الُقْرآِن َمَع 

................. َيْوَم الِقياَمِة.

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

 
   )سوَرُة اإِلْسراِء(

َأَضُعَبْصَمتي:

أَنا َمْسؤوٌل َعْن تاِلَوِة ِكتاِب 

اللِّه َتعالى؛ لِذا أَْحرُِص َعلى 

تاِلَوتِِه ُكلَّ َيْوٍم.

أَنا ُمواِطٌن صالٌِح، أَْحرُِص َعلى 

أَْن أَْحَفَظ الُقْرآَن الَكريَم 

كاِماًل َوأَْعَمُل بِما جاَء بِِه أِلَناَل 

األَْجَر ِمَن اللِّه َتعالى.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

1
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

( ِعْنَد الُجْملَِة الَخطَأِ: 	 حيَحِة َوَعالَمَة ) ( ِعْنَد الُجْملَِة الصَّ أََضُع َعالَمَة )

	 )  ( ال ُيْنِصُت لِِتالَوِة الُقْرآِن الَكريِم. 

	 )  ( ِقراَءُة ُكلِّ آَيٍة ِمَن الُقْرآِن الَكريِم بَِعْشِر َحَسناٍت ِعْنَد اللِّه َتعالى. 

	 )  ( ُل َصْوَتُه ِعْنَد تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.  ُيَجمِّ

شاُط الّثاني: النَّ

أََتَذكَُّر أَنَّ ُكلَّ َحْرٍف ِمَن الُقْرآِن الَكريِم َيناُل الُمْسلُِم بِِتالَوتِِه 

َحَسناٍت.  10

أَْحِسُب الَحَسناِت الَّتي أَْجَمُعها بِالتَّعاُوِن َمَع أُْسَرتي: 	

ُّاآلَيُة نا ََ الَح

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

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

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

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

 

ِةالُقْرآِنالَكريِم َّ ِتْ ُّ َةْل
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شاُط الّثاِلُث: النَّ

ُن الّسوَرَة الَّتي َحِفظُْتها؛ أِلَناَل األَْجَر، َوأَكوَن َمَع الَمالئَِكِة الِكراِم  	 أَلَْحُق بِِقطاِر الِحْفِظ، َوأُلَوِّ

َفَرِة الَبَرَرِة: السَّ

اسِ سورَُة اإِلْخالِصسورَُة الفََلقِسورَُة النَّ

سورَُة العادِياتِ

ْصرِسورَُة الفيِل سورَُة املََسدِسورَُة النَّ سورَُة الكَْوثَرِ

سورَُة الَقْدرِ

سورَُة الُهَمَزةِسورَُة الكافِروَن سورَُة قَُرْيٍشسورَُة املاعوَن

سورَُة الَعْصرِسورَُة التَّكاثُرِ

َنةِسورَُة الزَّلَْزلَةِ سورَُة القارَِعةِسورَُة الَبيِّ

ْرِح سورَُة الَعَلقِسورَُة التنِّيسورَُة الشَّ

1
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ُأْثريِخْبراتي:

حابِيِّ الَّذي كاَن ُيَرتُِّل الُقْرآَن الَكريَم َبَصْوٍت َجميٍل َحتَّى  	 أَْبَحُث في َشَبَكِة الَمْعلوماِت َعِن اْسِم الصَّ

) قاَل َعْنُه النَِّبيُّ صلّى اللُّه َعليِه َوَسلََّم: »لََقْد أُوتِيَت ِمْزماًرا ِمْن َمزاِميِر آِل داُوَد«. )َرواُه الُبخاِريُّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ 1 أُلَوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًادائًِماالسُّ

أُداِوُم َعلى تاِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.1

أَْسَتِمُع َوأُنِْصُت لِلُْقْرآِن الَكريِم.2

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 2 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

ريَف.1 ُع الَحديَث الشَّ أَُسمِّ

ريُف.2 ُنها الَحديُث الشَّ أَْسَتْنِتُج أََهمَّ الِهداياِت النََّبِويَِّة الَّتي َيَتَضمَّ

أَذُْكُر أَْجَر َمْن َيْقَرأُ الُقْرآَن الَكريَم.3

ِةالُقْرآِنالَكريِم َّ ِتْ ُّ َةْل
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أَْتلَُو سوَرَة الَقْدِر تاِلَوًة َسليَمًة. 	

َر الُمْفَرداِت الواِرَدَة في الّسوَرِة. 	 أَُفسِّ

أَْشَرَح الَمْعنى اإلِْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة. 	

أَُبِيَّن َفْضَل لَْيلَِة الَقْدِر. 	

َد األَْعماَل الُمناِسَبَة لِلَْيلَِة الَقْدِر. 	 أَُعدِّ

َع سوَرَة الَقْدِر. 	 أَُسمِّ

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

 سوَرُة

الَقْدِر

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

ُأالِحُظ، َوُأجيُب:

َوِر؟ 	 ما اْسُم الِكتاِب الُمْشَترَِك َبْيَن أَْصحاِب َهِذِه الصُّ

ما اْسُم النَِّبيِّ الَّذي أُنِْزَل َعلَْيِه؟ 	

ْهُر الَّذي َبَدأَ فيِه نُزوُل الُقْرآِن الَكريِم؟ 	 ما الشَّ

2
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْتلو، َوَأْحَفُظ:

                  

                    

سوَلُةالَقْدِل

َأْفَهُم َمعاِنَي الُمْفَرداِت:

لَْيلٌَة َعظيَمٌة ُمباَرَكٌة. أَنَْزلْنا الُقْرآَن الَكريَم.

الُم ـ. ِجْبريُل ـ َعلَْيِه السَّ

سوَلُةالَقْدِل
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َأْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلياِت الَكريَمِة َوُأجيُب:

أَنَْزَل  أَنَُّه  َعلَْيِه َوَسلََّم  اللُّه  اللُّه ـ َتعالى ـ َرسولَُه َصلّى  ُيْخِبُر 

الُقْرآَن الَكريَم في لَْيلٍَة َعظيَمٍة ُمباَرَكٍة، ِمْن لَيالي َشْهِر َرَمضاَن 

نوَب،  َيْغِفُر اللُّه َتعالى الذُّ لَْيلَُة الَقْدِر، َوفيها  الُمباَرِك. َوِهَي 

اللُّه ـ َتعالى ـ فيها  ْحَمُة َوالَبرََكُة، َوَيْسَتجيُب  ُل فيها الرَّ َوَتَتَنزَّ

عاَء، َوُيضاِعُف األَْجَر َعلى األَْعماِل الّصالَِحِة. الدُّ

الُم ـ َوِهَي لَْيلٌَة  ُل الَمالئَِكُة َمَع ِجْبريَل ـ َعلَْيِه السَّ َوفيها َتَتَنزَّ

ْمِس ِإلى طُلوِع  ُكلُّها َسالٌم َوطَُمأْنيَنٌة، َوَوْقُتها ِمْن ُغروِب الشَّ

الَفْجِر.

ماذا أَنَْزَل اللُّه ـ َتعالى ـ في لَْيلَِة الَقْدِر؟ 	

ما ثَواُب الِعباَدِة في لَْيلَِة الَقْدِر؟ 	

َمتى َتْبَدأُ لَْيلَُة الَقْدِر، َوَمتى َتْنَتهي؟ 	

لَْيلَُة الَقْدِر ِهَي ِإْحَدى لَيالي 

َرَمضاَن َوأَْعظََمها َقْدًرا، َوِهَي 

اللَّْيلَُة الَّتي أََمَر اللُّه فيها ِجْبريَل 

الُم ـ بِِإنْزاِل  الُة َوالسَّ َعلَْيِه الصَّ

الُقْرآِن ِمَن اللَّوِح الَمْحفوِظ، 

لَْيلٌَة الَْعَمُل الّصالُح فيها  َوِهَي 

َخْيٌر ِمْن َعَمِل أَلِْف َشْهر،  َوَتأْتي  

في الَعْشِر األَواِخِر ِمْن َرَمضاَن، 

في ِإْحَدى اللَّيالي الَفْرِديَِّة.

)29 ⁄ 27 ⁄ 25 ⁄ 23 ⁄ 21( 

ِمْن َشْهِر َرَمضاَن

2
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

ُد َكما في األَْمِثلَِة: 	 أَْقَرأُ، َوأَُحدِّ

أَنَْزَل اللُّه َتعالى فيها الُقْرآَن الَكريَم.

الِعباَدُة فيها أَْفَضُل ِمْن ِعباَدِة أَلِْف َشْهٍر.

الَمالئَِكُة َيْنزِلوَن فيها، بِالَخْيِر َوالَبرََكِة َوالرَّْحَمِة.

الَمِة فيها  أَنَّها َسالٌم، لَِكْثَرِة السَّ

مِس َوحتى  َوالَْمغِفرِة ِمْن ُغروِب الشَّ

طلوِع الَْفجِر.

لَْيلٌَة َعظيَمٌة َومباَركٌة.

مِْن فَضائِِل

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

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

سوَلُةالَقْدِل
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َعْن أَبي ُهَرْيَرَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ أَنَّ النَِّبيَّ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قاَل: »َمْن قاَم لَْيلََة الَقْدِر 

.) َم ِمْن َذنِْبِه« )َرواُه الُبخاِريُّ إيمانًا َواْحِتساًبا ُغِفَر لَُه ما َتَقدَّ

َوِمْن َفضائِِل لَْيلَِة الَقْدِر

اْحِتَاًبا َّ إيماًنا
َيْعني إيمانًا بِاللِّه، َوبِما أََعدَّ ِمَن الثَّواِب لِلْقائِميَن فيها، َواْحِتساًبا 

لِْلَْجِر َوطَلًَبا لِلثَّواِب. َوَهذا حاِصٌل لَِمْن َعلَِم بِها َوَمْن لَْم َيْعلَْم.

أَُعبُِّر َعْن َفْضِل لَْيلَِة الَقْدِر َفأَقوُل: 	

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

َوَعْن عائَِشَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ قالَْت: كاَن َرسوُل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َيقوُل: 

.) ْوا لَْيلََة الَقْدِر في الَعْشِر األَواِخِر ِمْن َرَمضاَن« )َرواُه الُبخاِريُّ »َتَحرَّ

ُد َوْقَتها: 	 أَُحدِّ

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

2
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ُن بِاللَّْوِن األَْخَضِر  الُمَربََّع أَْسَفَل األَْعماِل الَّتي َيْعَملُها الُمْسلُِم في لَْيلَِة الَقْدِر: 	 أُلَوِّ

ُيظِْهُر َفْرَحَتُه بِلَْيلَِة 

الَقْدِر بِِإطاْلِق 

يَِّة. األَلْعاِب الّناِر

َيْقضي لَْيلََة الَقْدِر 

في َحلِّ الُمساَبقاِت 

َواألَلْغاِز.

ُيْكِثُر ِمْن تاِلَوِة الُقْرآِن 

الَكريِم في لَْيلَِة الَقْدِر؛ 

لَِيناَل الثَّواَب.

ُيساِمُح الُمْسلُِم َمْن أَْخطَأَ 

ِه َوَيْعفو َعْنُهْم؛  في َحقِّ

لَِيناَل َعْفَو اللِّه َتعالى.

َيْدعو اللَّه َتعالى أَْن 

َيْغِفَر لَُه َولِوالَِدْيِه 

َولَِجميِع الُمْسلِميَن.

َيْذَهُب َمَع والِِدِه 

لِلَْمْسِجِد أِلَداِء َصالِة 

ِقياِم اللَّْيِل.

سوَلُةالَقْدِل
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ُد: ُأَردِّ

اللَُّهمَّ اْرُزْقنا 

لَْيلََة الَقْدِر.

اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ 

الَعْفَو َفاْعُف َعّنا.

ُث َعْن: َأَتَحدَّ

َيْعَملُها  	 الَّتي  الَخْيِر  أَْعماِل  َعْن  ُزَمالئي  أَماَم  ُث   أََتَحدَّ

َشْهٍر. أَلِْف  أَْجَر  لَِيناَل  الَقْدِر؛  لَْيلَِة  في  الُمْؤِمُن 
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: َأْقَتِرُح َحالًّ

ُيِحبُّ عاِدٌل األَلْعاَب اإِللِْكِترونِيََّة َوَيْقضي نَهاَر َرَمضاَن َوُجْزًءا ِمَن اللَّْيِل في اللَِّعِب بِها، َفأَثََّر  	

َذلَِك َعلى ِدراَسِتِه َوأَدائِِه لِلْواِجباِت، َفانَْخَفَض ُمْسَتواُه، َوَتَدنَّْت َدَرجاُتُه.

أَْقَتِرُح َحالًّ لُِمْشِكلَِة عاِدٍل. 	

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

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

نََتساَبُق في ِحْفِظ سوَرِة 

الَقْدِر؛ لَِنناَل الثَّواَب ِمَن 

اللِّه َتعالى..

سوَلُةالَقْدِل
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مي: ُمُه ِلُمَعلِّ َأْبَحُث َعْن َمْعنى الَحديِث، َوُأَقدِّ

ْوا لَْيلََة الَقْدِر  َعْن َعائَِشَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أَنَّ َرسوَل اللَِّه ـ َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ قاَل: »َتَحرَّ

.) في الِوْتِر ِمَن الَعْشِر األَواِخِر ِمْن َرَمضاَن« )َرواُه الُبخاِريُّ

األَْعداُد الَفْرِديَُّة في الَعْشِر األَواِخِر ِهَي: 	

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

لَْيلَُة الَقْدِر ِإْحدى لَيالي 

الَعْشِر األَواِخِر ِمْن َشْهِر 

َرَمضاَن الُمباَرِك
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

سوَرُة الَقْدِر

لَْيلَُة الَقْدِرالُقْرآُن الَكريُم

ٍد  أُنِْزَل َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الُم نََزَل بِِه ِجْبريُل َعلَْيِه السَّ

عاُء َوِقراَءُة  الُة َوالدُّ الصَّ

الُقْرآِن الَكريِم

ِمْن َفضائِلِها.

أُنِْزَل في لَْيلَِة الَقْدِر

ثَواُبها َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر

األَْعماُل فيها.

أُنِْزَل فيها الُقْرآُن الَكريُم. 	

الَمالئَِكُة َيْنزِلوَن فيها. 	

الِعباَدُة فيها أَْفَضُل ِمْن ِعباَدِة أَلِْف َشْهٍر. 	

ْحَمُة َوالَمْغِفَرُة. 	 فيها الرَّ

أُنِْزَل في َفْضلِها سوَرٌة كاِملٌَة ُتْتلى ِإلى َيْوِم الِقياَمِة. 	

َم ِمْن َذنِْبِه. 	 َمْن قاَم لَْيلََة الَقْدِر إيمانًا َواْحِتساًبا ُغِفَر لَُه ما َتَقدَّ

سوَلُةالَقْدِل
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ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

   
   )سورة البقرة: 185(

َأَضُعَبْصَمتي:

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

أَنا َمْسؤولٌَة َعْن َفْهِم الُقْرآِن 

الَكريِم َوالَعَمِل بِِه؛ لِذا َسأََتَحّرى 

لَْيلََة الَقْدِر، َوأُْحييها بِالِعباَدِة؛ 

أِلَْحُصَل َعلى أَْجِر أَلِْف َشْهٍر.

أََتعاَوُن َمَع الِجهاِت الَمْسؤولَِة في َدْولَِة 

اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة لِلَْحدِّ ِمْن 

َتداُوِل األَلْعاِب الّناِريَِّة َوالُمَفْرَقعاِت في 

الُمناَسباِت َواألَْعياِد لِِحماَيِة األَطْفاِل 

َوالُمْمَتلَكاِت ِمْن َخطَِر الَحرائِِق.

2
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

أُْكِمُل الِعباراِت التَِيَة: 	

الَكلَِمُة األَْكَثُر َتْكراًرا في سوَرِة الَقْدِر هي: ................................... 	

نََزَل الُقْرآُن الَكريُم في َشْهِر .................................... 	

الُم. 	 ُل الَمالئَِكُة َمَع الَملَِك ............................ ـ َعلَْيِه السَّ في لَْيلَِة الَقْدِر َتَتَنزَّ

شاُط الّثاني: النَّ

أُظَلُِّل اإلِجاَبَة الُمناِسَبَة: 	

لَْيلَُة الَقْدِر في َشْهِر: 	

َرَمضاَن.َشْعباَن.َرَجٍب.

لَْيلَُة الَقْدِر َخْيٌر ِمْن: 	

أَلِْف َسَنٍة.أَلِْف َشْهٍر.أَلِْف َيْوٍم.

الُقْرآُن الَكريُم أُنِْزَل َعلى: 	

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. الُم.ُمَحمَّ الُم.موسى ـ َعلَْيِه السَّ عيسى ـ َعلَْيِه السَّ

سوَلُةالَقْدِل
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شاُط الّثاِلُث: النَّ

ًبا إلى اللِّه؛ لَِينالوا  	 أَلِْصُق ُصورًة ُتَعبُِّر َعْن أَْعماٍل ُيْمِكُن أَْن َيقوَم بِها األَطْفاُل في لَْيلَِة الَقْدِر َتَقرُّ

األَْجَر َوالثَّواَب:

شاُط الّراِبُع: النَّ

حيَحِة: 	 أََضُع الَوْجَه الباِسَم  أَماَم الِعباَرِة الصَّ

الِعباراُت

..................لَْيلَُة الَقْدِر نََزَل فيها الُقْرآُن الَكريُم.

..................لَْيلَُة الَقْدِر الِعباَدُة فيها أَْفَضُل ِمْن ِعباَدِة أَلِْف َسَنٍة.

. ..................لَْيلَُة الَقْدِر َفَرَض اللُّه -تعالى- فيها الَحجَّ

الُم. ُل فيها ِجْبريُل َوالَمالئَِكُة ـ َعلَْيِهُم السَّ ..................لَْيلَُة الَقْدِر َيَتَنزَّ

عاُء فيها ُمْسَتجاٌب. ..................لَْيلَُة الَقْدِر الدُّ

..................لَْيلَُة الَقْدِر ُكلُّها َسالٌم َوطَُمأْنيَنٌة َحّتى طُلوِع الَفْجِر.
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ُأْثريِخْبراتي:

أَْبَحُث َعْن َعَدِد َركعاِت َصالِة التَّراويِح. 	

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ 1 أُلَوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًادائًِماالسُّ

أَْحرُِص َعلى أَْعماِل الَخْيِر في َرَمضاَن َوَغْيِر َرَمضاَن.1

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 2 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

أَْتلو سوَرَة الَقْدِر تاِلَوًة َسليَمًة.1

ُع سوَرَة الَقْدِر.2 أَُسمِّ

ُر الَمْفَرداِت الوارَِدَة في السوَرِة.3 أَُفسِّ

أَُبيُِّن الَمْعنى اإلِْجمالِيَّ لِلّسوَرِة الَكريَمِة.4

أَُبيُِّن َفْضَل لَْيلَِة الَقْدِر.5

ُد األَْعماَل الُمناِسَبَة لِلَْيلَِة الَقْدِر. 6 أَُعدِّ

سوَلُةالَقْدِل
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يدُة فاِطَمُة  السَّ

َرِضَي هللُا َعْنها
ِبْنُت َرسوِل هللِا َصّلى هللُا 

َلم َعَلْيِه َوسَّ

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

ُر، َوُأجيُب: َأَتَذكَّ

ْيلٍِدـ  َرِضَي اللُّه َعْنها، َوُرزَِقْت  ِيَّدِة َخديَجَة بِْنِت ُخَو َج الرَّسوُلـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  بِالسَّ َتَزوَّ

ِمْنُه بَِولََدْيِن َوأَْرَبِع َبناٍت.

ُن أَْسماَء أَْبناِء َرسوِل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. 	 أُالِحُظ الُحروَف الَّتي لَها اللَّْوُن نَْفُسُه، َوأَُكِوّ

لث
ل

قل كال

أ

ا د
ـهب عـه مم

و ز
ن ي

ي

ر
ب

ق

س
ام
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ل
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أ
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ز
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ي

ر
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ق ام

أَْبناُء الرَّسوِل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ُهْم: 	

ـ  و.......................  و.......................  و........................  و........................   ........................

َعْنها. اللُّه  َرِضَي  ـ   .......................... ِهَي:  ُتْذَكْر  لَْم  الَّتي  الَبناِت  َوأَْصَغُر  َعْنُهْم،  اللُّه  َرِضَي 

ِيَّدِة فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنها. 	 أَُبيَِّن نََسَب السَّ

يَِّدِة فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنَها  	 َح َدْوَر السَّ أَُوضِّ

في ِحماَيِة النَِّبيِّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ 

َمِة. ْوِد َعْنُه في َمكََّة الُمَكرَّ َوالذَّ

يَِّدِة فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنَها. 	 َد أََهمَّ ِصفاِت السَّ أَُعدِّ

يَِّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي  	 بِالسَّ اْقَتدائي  أَُعبَِّر َعِن 

اللُّه َعْنها.

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

ا: َأْقَرُأ، َوُأجيُب َشَفِويًّ

يَِّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ؟ 	 من هي السَّ

ٍد ـ َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوأََحبُُّهنَّ  يَِّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ أَْصَغُر َبناِت النَِّبيِّ ُمَحمَّ السَّ

يُّ ْبُن أَبي طالٍِب ـ 
ها َعلِ َجها اْبُن َعمِّ يَِّدُة َخديَجُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َوَقْد َتَزوَّ ها السَّ ِإلى َقلِْبِه، أُمُّ

ْيَنَب ـ َرِضَي اللُّه َعْنُهْم أَْجَمعيَن. َرِضَي اللُّه َعْنُه ـ َفأَنَْجَبْت لَُه الَحَسَن َوالُحَسْيَن َوأُمَّ ُكلْثوٍم َوَز

ِيَّدُة فاِطَمُةـ  َرِضَي اللُّه َعْنهاـ  أَْشَبَه الّناِس بِأَبيهاـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  في َهْيَئِتها  كانَِت السَّ

َرها ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ بِأَنَّها  َوسيَرتِها َوَحديِثها، وَكانَْت َحريَصًة َعلى ااِلْقِتداِء بِِه، َوَقْد َبشَّ

جاَعِة. ْبِر َوالشَّ َسِيَّدُة نِساِء أَْهِل الَجنَِّة، َوَقِد اتََّصَفْت بِالصَّ

يَِّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها؟ 	 ما اْسُم أُمِّ السَّ

ما ِصلَُة َقراَبِة فاِطَمَة بِالرَّسوِل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ 	

َمْن ُهَو َزْوُجها؟ 	

ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  اْبَنَتُه فاِطَمَةـ  َرِضَي اللُّه َعْنها؟ 	 َر النَِّبيُّ بَِم َبشَّ

ِيَّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َتْحرُِص َعلى ااِلْقِتداِء  	 لِماذا كانَِت السَّ

بِأَبيها ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟

ًدا ـ َصلّى  أُِحبُّ نَِبيَّنا ُمَحمَّ

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوأَْقَتدي بِِه 

في ُكلِّ أَْفعالي َوأَْقوالي.

ْنها َّ يدُةةاِ َمُةَلِضَياللُه ََّ ال
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

دُد: َنْقَرُأ َوُنحِّ

َبْيَنما كاَن َرسوُل اللِّهـ  َصلى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  ساِجًدا َوَحْولَُه َبْعُض الرِّجاِل ِمْن ُقَرْيٍش، ِإْذ جاَء 

ُعْقَبُة ْبُن أَبي ُمَعْيٍط بَِسال َجزوٍر )أَْمعاِء الَبعيِر( َفَقَذَفُه َعلى ظَْهِر َرسوِل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه 

َمْت  َوَسلََّم ـ َفلَْم َيْرَفْع ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َرأَْسُه، َفجاَءِت اْبَنُتُه فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها، َوَتَقدَّ

بَِشجاَعٍة، َوأَزالَِت األَْقذاَرَعْن ظَْهِرِه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم.

ِيَّدُة فاِطَمُةـ  َرِضَي اللُه َعْنهاـ  في الَْمْوِقِف الّسابِِق ....................... َفَة الَّتي َتَميََّزْت بِها السَّ ُد الصِّ أَُحدِّ

َنْسَتِمُع، َوُنجيُب:

كانَْت فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ِإذا َدَخلَْت َعلى َرسوِل 

اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ قاَم ِإلَْيها، َفأََخَذ بَِيِدها َوَقبَّلَها 

ِإلَْيِه ُحبًّا  ِإذا َدَخَل َعلَْيها قاَمْت  َوأَْجلََسها في َمْجلِِسِه، َو

َواْحِتراًما، َفأََخَذْت بَِيِدِه َفَقبَّلَْتُه َوأَْجلََسْتُه في َمْجلِِسها.

يَِّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َتَتعاَمُل َمَع أَبيها؟ 	 َكْيَف كانَِت السَّ

َكْيَف نَْقَتدي بِفاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ في ُسلوِكها َمَع أَبيها؟ 	

ِيَّدَة فاِطَمَة -َرِضَي  أُِحبُّ السَّ

اللُّه َعْنها؛ أِلَنَّها ُمطيَعٌة 

وُمِحبٌَّة لِوالَِدْيها.
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

دُد: َنْقَرُأ َوُنحِّ

َبْيَنما كاَن َرسوُل اللِّهـ  َصلى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  ساِجًدا َوَحْولَُه َبْعُض الرِّجاِل ِمْن ُقَرْيٍش، ِإْذ جاَء 

ُعْقَبُة ْبُن أَبي ُمَعْيٍط بَِسال َجزوٍر )أَْمعاِء الَبعيِر( َفَقَذَفُه َعلى ظَْهِر َرسوِل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه 

َمْت  َوَسلََّم ـ َفلَْم َيْرَفْع ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َرأَْسُه، َفجاَءِت اْبَنُتُه فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها، َوَتَقدَّ

بَِشجاَعٍة، َوأَزالَِت األَْقذاَرَعْن ظَْهِرِه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم.

ِيَّدُة فاِطَمُةـ  َرِضَي اللُه َعْنهاـ  في الَْمْوِقِف الّسابِِق ....................... َفَة الَّتي َتَميََّزْت بِها السَّ ُد الصِّ أَُحدِّ

َنْسَتِمُع، َوُنجيُب:

كانَْت فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ِإذا َدَخلَْت َعلى َرسوِل 

اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ قاَم ِإلَْيها، َفأََخَذ بَِيِدها َوَقبَّلَها 

ِإلَْيِه ُحبًّا  ِإذا َدَخَل َعلَْيها قاَمْت  َوأَْجلََسها في َمْجلِِسِه، َو

َواْحِتراًما، َفأََخَذْت بَِيِدِه َفَقبَّلَْتُه َوأَْجلََسْتُه في َمْجلِِسها.

يَِّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ َتَتعاَمُل َمَع أَبيها؟ 	 َكْيَف كانَِت السَّ

َكْيَف نَْقَتدي بِفاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ في ُسلوِكها َمَع أَبيها؟ 	

ِيَّدَة فاِطَمَة -َرِضَي  أُِحبُّ السَّ

اللُّه َعْنها؛ أِلَنَّها ُمطيَعٌة 

وُمِحبٌَّة لِوالَِدْيها.

َنْسَتْنِتُج:

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

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

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

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

 صِفاُت

َدةِ فاطَِمَة ـ  يِّ  السَّ
رَضَِي الّلُه َعْنهاـ

َكْيَف نََتَصرَُّف في الحاالِت التَِيِة: 	

َصرُُّفالحاَلُة التَّ

......................................................................َدَخَل والِداَك الَمْنِزَل َوأَنَْت جالٌِس. 

َك َتْحِمُل أَْمِتَعًة َوِهَي ُمْتَعَبٌة. ......................................................................َرأَْيَت أُمَّ

أُِحبُّ أَبي 

َوأَْحَتِرُمُه.

أُِحبُّ أُّمي َوأُساِعُدها 

في أَْعماِل الَبْيِت.

ْنها َّ يدُةةاِ َمُةَلِضَياللُه ََّ ال
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َنْقَرُأ، َوَنْقَتدي:

َشَكْت فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ما َتلْقى في َيِدها، ِمْن أَثَِر التََّعِب ِمْن أَْعماِل الَمْنِزِل، َفأََتِت 

النَِّبيَّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َتطْلُُب ِمْنُه خاِدًما َفلَْم َتِجْدُه، َوفي الَمساِء جاَء ِإلَْيها، وَكانَْت َقْد 

، َفقاَل لَُهما: »أاَل أَُدلُُّكما َعلى ما ُهَو َخْيٌر لَُكما  يِّ ْبِن أَبي طالٍِب  
أََوْت ِإلى ِفراِشها َمَع َزْوِجها َعلِ

ْيُتما ِإلى ِفراِشُكما أَْو أََخْذُتما َمضاِجَعُكما َفَكبِّرا ثَالثًا َوثاَلثيَن َوَسِبّحا ثَالثًا  ِمْن خاِدٍم؟ ِإذا أََو

.) َوثاَلثيَن، َواْحَمدا ثاَلثًا َوثاَلثيَن، َفَهذا َخْيٌر لَُكما ِمْن خاِدٍم« )َصحيُح الُبخاِريُّ

ـ  َرِضَي اللُّه َعْنُهما؟ 	 يٍّ
يَِّدِة فاِطَمَة َوَزْوِجها َعلِ ماذا اْقَتَرَح الرَّسوُلـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  َعلى السَّ

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

َكْيَف َتَتَصرَُّف َمَع الخاِدِم في الَبْيِت؟ 	

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

ُيْتِعُبُه بَِكْثَرِة  	  بَِم َتْنَصُح َمْن ُيعاِمُل الخاِدَم في الَبْيِت بَِقْسَوٍة َو

األَْعماِل؟

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

أَْقَتدي بَِرسوِل اللِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفأَقوُل َبْعَد 

ُكلِّ َصالٍة َوِعْنَد النَّْوِم: »ُسْبحاَن 

اللِّه«33 َمرًَّة، »الَحْمُد للِّه«33 َمرًَّة، 

ًة. »اللُّه أَْكَبُر«33 َمرَّ
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أُالِحُظ الّصوَرَة، َوأَِصُف ُشعوري: 	

نَصيَحُة األَِب 

ا. أِلَْوالِدِه غالَِيٌة ِجدًّ

أُِحبُّ أَبي، َوأَْسَتِمُع لَِنصائِِحِه 

ُذها، َوأَنا َسعيَدٌة لَِعطِْفِه  َوأُنَفِّ

َوِرعاَيِتِه لَنا.

ْنها َّ يدُةةاِ َمُةَلِضَياللُه ََّ ال
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

َدُة فاِطَمُة َرِضَي هللُا َعْنها يِّ السَّ

ٌد َرسوُل  أَبوها َسيُِّدنا ُمَحمَّ

اللِّه َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم.

يُّ ْبُن أَبي طالٍِب 
َزْوُجها َعلِ

َرِضَي اللُّه َعْنُه.

ِمْن ِصفاتِها

أَْبناُؤها الَحَسُن و............... 

َوأُمُّ ُكلْثوٍم و......................

يَِّدُة َخديَجُة ها السَّ  أُمُّ

َرِضَي اللُّه َعْنها.

ُحبُّ َرسوِل اللِّه.

ْبُر الصَّ

جاَعُة الشَّ

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

  
ٌد(  )سورة ُمَحمَّ

3
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َأَضُعَبْصَمتي:

أَُوقُِّر الرَّسوَل ـ َصلّى اللُّه 

َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوأَْقَتدي بِِه 

في أَْقوالي َوأَْفعالي.

يَِّدِة فاِطَمَة ـ  َسأَْقَتدي بِالسَّ

َرِضَي اللُّه َعْنها ـ في ُحبِّها 

َواْحِتراِمها َوَتْقديِرها لِوالِِدها.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

ْنها َّ يدُةةاِ َمُةَلِضَياللُه ََّ ال
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

أُْكِمُل ما َيأْتي: 	

أَْصَغُر َبناِت النَِّبيِّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ ِهَي ................................. 	

يَِّدُة فاِطَمُة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ ............................. ـ َرِضَي اللُّه َعْنُه. 	 َجِت السَّ َتَزوَّ

َر الرَّسوُل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ فاِطَمَة بِأَنَّها ............................ نِساِء الَجنَِّة. 	 َبَشّ

شاُط الّثاني:  النَّ

َفِة الَّتي َيُدلُّ َعلَْيها: 	 أَِصُل َبْيَن التََّصرُِّف َوالصِّ

كانَْت ِإذا َدَخَل النَِّبيُّ ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه 

َوَسلََّم ـ َعلى َمْجلِِسها َتقوُم َوُتَقبِّلُُه.
ْبُر. الصَّ

أَزالَِت األَْقذاَر َعْن ظَْهِر أَبيها ـ َصلّى 

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ دوَن َخْوٍف.
الَمَحبَُّة َوااِلْحِتراُم َوالتَّْقديُر.

َبْيِتها َوُتَدبُِّر ُشؤونَُه  َتْعَمُل في ِخْدَمِة 

َوَتْتَعُب.
جاَعُة. الشَّ

شاُط الّثاِلُث: النَّ

	 . ُم ثَالثََة ُمْقَتَرحاٍت ُتساِعُدني َعلى َكْسِب َمَحبَِّة والِديَّ أَُقدِّ

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

3

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة112



ُأْثريِخْبراتي:

يَِّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ. 	 أَْبَحُث َعْن: لََقَبْيِن لِلسَّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ 1 أُلَوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًادائًِماالسُّ

أقتدي بِالرَّسوِل ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َقْواًل َوِفْعاًل.1

2
في  ـ  َعْنها  اللُّه  َرِضَي  ـ  فاِطَمَة  ِيَّدِة  السَّ بُِخلُِق  أََتَخلَُّق 

َواْحِتراِمِه. لِوالِِدها  َتْقديِرها 

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 2 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

ِيَّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ.1 أَُبيُِّن نََسَب السَّ

2
ْوِد  ـ  َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  َوالذَّ ُح َدْوَرها في ِحماَيِة النَِّبيِّ أَُوضِّ

َمِة. َعْنُه في َمكََّة الُمَكرَّ

يَِّدِة فاِطَمَة ـ َرِضَي اللُّه َعْنها ـ.3 ُد أََهمَّ ِصفاِت السَّ أَُعدِّ

ْنها َّ يدُةةاِ َمُةَلِضَياللُه ََّ ال
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ْعراِف سوَرُة اأْلَ

 )206-204(

َأْقَرُأ، َوُأجيُب:

 أَْتلَُو اْلياِت )204-206( ِمْن ُسوَرِة اأْلَْعراِف تاِلَوًة  	

َسليَمًة .

ُر الُْمْفَرداِت الْوارَِدَة في اْلياِت )204-206( ِمْن  	 أَُفسِّ

سوَرِة اأْلَْعراِف.

 أَُعبُِّرَعْن َمعانِي اْلياِت الَْكريَمِة.  	

أَْسَمُع اْلياِت الَْكريَمِة َتْسميًعا َسليًما . 	

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

َوِر الّسابَِقِة؟ 	  ماذا َيْفَعُل الّناُس في الصُّ

َث اْلَخروَن؟ 	  ماذا َيِجُب َعلَْينا أَْن نَْفَعَل ِإذا َتَحدَّ

َكْيَف َتَتَصرَُّف ِإذا َسِمْعَت تاِلَوَة الُْقْرآِن الَْكريِم؟ 	

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

4
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َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْتلو، َوَأْحَفُظ:

َأْفَهُم َمعاني الُمْفَرداِت:

اُْسُكتوا لُِحْسِن االْسِتماِع 

آِخِر النَّهاِر

ِل النَّهاِر                               أَوَّ

أَْصغوا بَِتَدبٍُّر                           زب ۈ رب

زب ۋرب

زبەئ رب

زب ەئ رب
 

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 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
) سورة األعراف(
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ْجماِليَّ ِلْلياِت:  َأْقَرُأ اْلَمْعنى اإْلِ

ِب َمَع ِكتاِب اللِّه - َتعالى- َفَتأُْمُرنا بِأَْن نَْسَتِمَع لِِقراَءِة الُْقْرآِن الَْكريِم  َتْدعونا اْلياُت الَْكريَمُة لْلتَّأَدُّ

عاِء في ُكلِّ أَْحوالِنا  بَِتَدبٍُّر َوَفْهٍم لَِمعانيِه َمَع َعَدِم االنِْشغاِل َعْنُه، َكما َتُحثُّنا َعلى ِذْكِر اللِّه –َتعالى- بِالدُّ

طَلًَبا لَِرْحَمِتِه، َوَتِصُف لَنا حاَل الَْمالئَِكِة الّذيَن َيْذُكروَن اللَّه، وُيطيعونَُه، َوَيْسُجدوَن لَُه َتْرغيًبا لَنا 

في طاَعِتِه والُْمداَوَمِة َعلى ِذْكِرِه - ُسْبحانَُه.

1  نَِصُل َبْيَن الَْكلَِمِة  والّصوَرِة الّدالَّةِّ َعلَْيها :

َيْسَتِمُع اْلُغُدوُّ  اْلَصاُلَيْقَرُأ

ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

4
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حيِح : لوِك الصَّ ُن الُْمَربََّع الُْمَعبَِّر َعِن السُّ 3  نُلَوِّ

ذاَعِة الَْمْدَرِسيَِّة . ُث َمَع َزميلِِه أَثْناَء تاِلَوِة الُْقْرآِن الَْكريِم في اإْلِ َيَتَحدَّ

َيْسَتِمُع لِِتالَوِة الْقاِرِئ في ِإذاَعِة الُْقْرآِن الَْكريِم . 

جوِد  ُسْبحاَن َربَِّي اأْلَْعلى.  نَقوُل في السُّ

ُيقاِطُع والَِدَتُه في الَْحديِث، َوَيْرَفُع َصْوَتُه.

ُن آداَب ااِلْسِتماِع الَْجيِِّد لِلُْقْرآِن الَْكريِم:  2   نُلَوِّ

ْصغاُء ُث َمَع اآْلَخريَناْلِ َحدُّ االْنِشغاُل َعِن اْلُقرآِن التَّ

التََّخلُُّق بِأَْخالِق 

الُْقْرآِن
كوُت التََّفكُُّر في الَْمعاني السُّ

ِحُك بَِصْوٍت  الضَّ

عاٍل
نِيَُّة الَْعَمِل بِالُْقْرآِنالثَّْرثََرُة َمَع اأْلَْصِدقاِء

اللَِّعُب الِْجداُل
َعَدُم االنِْشغاِل َعِن 

الُْقْرآِن
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 ِاْقَرْأ:

ُث َعْن : َأَتَحدَّ

أَنا ُمْسلٌِم،أَْعُبُد اللَّه - تعالى - َوْحَدُه، َوأُِحبُّ َكالَمُه، 

َوأُطيُعُه.

أَنا ُمْسلَِمٌة، أَْدعو اللَّه - تعالى - َوال أَْرَفُع َصْوتي 

ُد: ُسْبحاَن اللِّه  أَنا ُمْسلٌِم، أَذُْكُر اللَّه - تعالى - َوأَُردِّ

َوبَِحْمِدِه، ُسْبحاَن اللِه الَْعظيِم.

أَنا ُمْسلَِمٌة، أَُصلّي للِّه -تعالى - أَْسُجُد لَُه َوْحَدُه، 

َوأَُسبُِّحُه في ُسجودي.

ُبنا ِإلى اللِّه - تعالى - َوذُِكَرْت  اأْلَْعماِل الّتي ُتَقرِّ

في اْلياِت الَْكريَمِة. 

َكْيِفيَِّة ِذْكِر اللِّه – َتعالى.

4
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ال إلََه ِإاّل اللُّه
ُسْبحاَن اللِّه َوبَِحْمِدِه، 

ُسْبحاَن اللِّه الَْعظيِم. 

ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

ْعراِف ) 206-204( ُسوَرُة اأْلَ

عاُء الدُّ

............... َيْسَتِمُع 

ُيْنِصُت لِِقراَءِة  َو

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

الُْمْسلُِم 

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

للِّه َوْحَدُه

الُْمْسلُِم َيْدعو 

اِء و  رَّ َربَُّه في السَّ

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

الُْمْسلُِم َيْذُكُر اللَّه 

في َجميِع أَْحوالِِه

ِمْن أَنْواِع ِذْكِر اللِّه 

..............................التَّْهليُل التَّْكبيُر...............
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َأَضُعَبْصَمتي:

أَْسَتِمُع َو أُنِْصُت لِِتالَوِة 

الُْقرآِن لَِيْرَحَمنَي اللُّه  

وليكون ُخلقي القرآن.

أَْدعو اللَّه أَْن َيْحَفَظ 

بِالدي َوأَْهلي َوأَْصِدقائي 

ِمْن ُكلِّ ُسوٍء.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

ْتُلَو اْلُقْرآَن اْلَكريَم : ُب أِلَ َأَتَدرَّ

)األَْحزاِب(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

4
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

 أُْبدي َرأْيي:  	

ال أُواِفُقأُواِفُق الْحالَُةم

َيْنَشِغُل أَثْناَء تاِلَوِة  الُْقْرآِن الََكريِم بِالَتّْفكيِر في أُموٍر أُْخرى.1

ْرَس.2 ُث َمَع ُزَمالئِِه أثَْناَء َشْرِح الُْمَعلِِّم الدَّ َيَتَحدَّ

ُيْكِثُر ِمْن ِذْكِر اللِّه في اللَّْيِل والنَّهاِر.3

 َمرَّ أَثْناَء التِّالَوِة َعلى آَيٍة فيها َسْجَدٌة، َفَسَجَد لِلِّه -َتعالى.4

شاُط الّثاني: النَّ

 أَْكُتُب اأْلَماِكَن الّتي نَْسَتِمُع فيها لِِتالَوِة الُْقرآِن الَْكريِم. 	

 

)األَْحزاِب(
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ُأْثريِخْبراتي:

اِء الُْقْرآِن الَْكريِم في بِالدي. 	 أَْبَحُث أَْبَحُث َعْن أَْسماِء ثَالثٍَة ِمْن ُقرَّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد:  	 لوَك الُْمَحدَّ ُن الُْمَربََّع الُْمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ أُلَوِّ

أََبًداأَْحيانًا دائًِما التََّعلُُّمم

أَْسَتِمُع لِِتالَوِة الُْقْرآِن الَْكريِم1

ا َوَجْهًرا2 أَذُْكُر اللَّه ِسرًّ

ُن الُْمَربََّع الُْمَعبَِّر عْن ِإْتقاني التََّعلَُّم : 	  أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

تاِلوتي ِلياِت سوَرِة اأْلَْعراِف1

َتْفسيري لِلَْمعنى اإْلِْجماليِّ لِْلياِت الَْكريَمِة 2

4
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عاِم آداُب الطَّ

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

ُأالِحُظ، َوُأجيُب:

تيَنْحتاُجهاِلَنعيَش ِمَناَرْشياِءالَّ

الَهواُءالماُء
...............................................

نْساِن؟ 	 ما فائَِدُة الطَّعاِم لِْلِ

ماذا َيِجُب َعلى الُمْسلِِم أَْن َيْفَعَل َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم؟ 	

َح أَنَّ الطَّعاَم ُمِهمٌّ اِلْسِتْمراِر الَحياِة. 	 أَُوضِّ

أَُبيَِّن َكْيِفيََّة َتناُوِل الطَّعاِم. 	

أَلْتِزَم آداِب الطَّعاِم في اإِلْسالِم. 	

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

5

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة124



َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْقَرُأ، َوُأجيُب:

: بِاْسِم اللِّه. َدْت  : بِاْسِم اللِّه. َوَردَّ اْجَتَمَعْت أُْسَرُة راِشٍد َونوَرَة لَِتناُوِل الطَّعاِم، قاَل 

أُْخُتُه  َفَذكََّرْتُه  بِالطَّعاِم،  َوَفَمُه  َيَدْيِه  َوَمَلَ  بَِنَهٍم  بِالطَّعاِم  َفَبَدأَ  جائًِعا،  كاَن  َولَِكْن  

لَُه  َي اللَّه َتعالى، لَِذلَِك ُقْل: )بِاْسِم اللِّه أَوَّ : يا راِشُد، لََقْد َبَدأَْت بِـ  دوَن أَْن ُتَسمِّ

َوآِخَرُه(، ثُمَّ عاَتَبُه  َوقاَل لَُه: لَْيَس ِمْن آداِب الطَّعاِم ما َتْفَعلُُه يا  !! َفَقْد َعلََّمنا 

. َرسوُل اللِّه َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم آداًبا لِـ 

أَنا آِسٌف يا أَبي، َعلِّْمني آداَب الطَّعاِم.

، ِإلَْيَك َبْعَض الداِب: َحَسًنا يا ُبَنيَّ

بِاْعِتداٍل  نَْجلَِس  أَْن  األََدِب  ِمَن 

َوَتواُضٍع َعلى المائَِدِة؛ َفَرسولُنا الَكريُم 

 ، َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ما أََكَل ُمتَِّكًئا َقطُّ

ُكَل الرَُّجُل ُمْنَبِطًحا. َونَهى َعْن أَْن َيأْ

عاِم آداُبالطَّ
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نَقوُل: بِْسِم اللِّه الرَّْحَمِن الرَّحيِم، ثُمَّ 

ُكُل َونَْشَرُب بِالَيِد الُيْمنى. نَأْ

ِإذا َتناَولْنا الطَّعاَم ِمْن َصْحٍن واِحٍد  َو

ُكَل  لَِنأْ ُكُل ِمْن أَماِمنا، َوال نَُمدُّ أَْيِدَينا  نَأْ

َبْعَد أَْن  ِإاّل  نَْبَدأُ  ِمَن أَماِم الَخريَن، َوال 

َيْبَدأَ َجميُع َمْن َيْجلُِس ِإلى الطَّعاِم.

ُكُل ِمَن الطَّعاِم ِإاّل َقْدَر حاَجِتنا؛  َوال نَأْ

َفَكْثَرُتُه ُتَسبُِّب األَْمراَض.

ُشْكًرا يا أَبي، َوَسأُحاِوُل ِمَن الَيْوِم أَْن أَلَْتِزَم بِها.

ِإذا انَْتَهْينا ِمَن الطَّعاِم نَقوُل: الَحْمُد للِّه، َفاللُّه ُيِحبُّ ِإذا أََكَل الَعْبُد أَْو َشرَِب  َو

أَْن َيْحَمَدُه َعلى ِرْزِقِه.

ما الداُب الَّتي لَْم َيلَْتِزْم بِها راِشٌد ِعْنَد َتناُوِل الطَّعاِم؟ 	

ما آداُب الطَّعاِم؟ 	

بِْسِم اللِه

5
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

نَُبيُِّن أََدَب الُمْسلِِم في الَمواِقِف التَِيِة: 	

الأََدُباحلاَلُة

َيقوُل: ...........................................................أَراَد أَْن َيْبَدأَ بَِتناُوِل طَعاِمِه.

َتقوُل: ...........................................................انَْتَهْت ِمْن َوْجَبِة الَغداِء.

ال ............. َكثيًرا، َفَكْثَرُة الطَّعاِم ُتَسبُِّب األَْمراَض.أََكَل ُكلَّ الطَّعاِم، َوطَلََب الَمزيَد.

ال .......................... ِمْن أَماِم الَخريَن.اْجَتَمَع َمَع ُزَمالئِِه َعلى طََبِق الطَّعاِم. 

أَلْقى أَْغلَِفَة الطَّعاِم في .......................................َتناَوَل طَعاَمُه في الَمْدَرَسِة.

َمْت لَها َصديَقُتها َتْمًرا. َتقوُل لَها: ..............................................................َقدَّ

عاِم آداُبالطَّ
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ُن: ُل، َوُنَبيِّ ُنَمثِّ

َمْت لَُهما الطَّعاَم، َوذَكََّرْتُهْم بَِبْعِض الداِب. ُة َكالعاَدِة َمَع َحفيَدْيها راِشٍد َونوَرَة، َوَقدَّ َجلََسِت الَجدَّ

يا أَْبنائي، َضعوا الطَّعاَم الَّذي ُتِحّبوَن َتناُولَُه في الطََّبِق، َوال ُتْسرِفوا، 

َواْحَمدوا اللَّه َبْعَد ااِلنِْتهاِء؛ َفِإنَّنا في نِْعَمٍة َكبيَرٍة.

ثُمَّ أََكلوا بِاْعِتداٍل، َولَْم ُيْكِثروا ِمَن الطَّعاِم، َوَحَمدوا اللَّه َتعالى َعلى ما َرَزَقُهْم.

الَحْمُد للِّه، لََقْد َترَْكُت َبْعًضا ِمْن َهذا الطَّعاِم لِجاَرتي، ما َرأُْيَك يا راِشُد 

أَْن َتأُْخَذُه ِإلَْيها؟

تي. )الَحْمُد للِّه الَّذي أَطَْعَمنا َوَسقانا َوَجَعلَنا ُمْسلِميَن(، ِإْن شاَء اللُّه يا َجدَّ

)اللَُّهمَّ أَطِْعْم َمْن أَطَْعَمني َواْسِق َمْن َسقاني(، َوأَنا َسأَْذَهُب َمَعَك يا راِشُد.

ما الداُب الَّتي ذُِكَرْت في الِحواِر؟ 	

ما َرأُْيَك في َتَصرُِّف َمْن َيَضُع طَعاًما  	

ْحِن؟ أَْكَثَر ِمْن حاَجِتِه في الصَّ

5
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َنْنُقُد، َوَنْقَتِرُح:

أََخَذ األَُب أُْسَرَتُه لَِتناُوِل طَعاِم الَغداِء خاِرَج الَمْنِزِل، 

َوَبْيَنما كانوا َيَتناَولوَن الطَّعاَم أََخَذ أََحُد األَْبناِء َيْضَحُك 

بَِصْوٍت عاٍل، َوَخَرَج الطَّعاُم ِمْن َفِمِه، َوانَْتَثَر َعلى األَْرِض 

ُمْرَتِفٍع،  بَِصْوٍت  َعلَْيِه  أُْخُتُه  َفَصَرَخْت  أُْخِتِه،  َوَعلى 

َوَخَرَجْت ِمَن الَمكاِن، َواْصطََدَمْت بِطاوِلٍَة أُْخرى. 

ما َرأُْيَك في َتَصرُِّف الَولَِد َوأُْخِتِه؟ 	

ماذا َتَتَوقَُّع أَْن َيْحُدَث َبْعَد اْصِطداِم الِبْنِت بِالطّاوِلَِة األُْخرى؟ 	

اْقَتِرْح َبْعَض الداِب الَّتي َيْنَبغي ُمراعاُتها ِعْنَد َتناُوِل الطَّعاِم  	

خاِرَج الَمْنِزِل؟

ُث: َنْبَحُث، َوَنَتَحدَّ

نَْجَمُع َمْعلوماٍت َعْن َمْشروِع )ِحْفُظ النِّْعَمِة(، َوُمباَدَرِة )َعَدُم اإِلْسراِف في ِضياَفِة األَْعراِس(،  	

ُث َعْن ُجهوِد َدْولَِتنا الَحبيَبِة في الِحفاِظ َعلى نِْعَمِة الطَّعاِم. ثُمَّ نََتَحدَّ

عاِم آداُبالطَّ
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ُل، َوُأجيُب: َأَتَخيَّ

َتَخيَّْل أَنََّك طَّباٌخ ماِهٌر َوَمْسؤوُل َتْغِذَيٍة، َولََك َصديٌق جائٌِع، ُيريُد ِمْنَك أَْن ُتساِعَدُه في اْخِتياِر  	

. يٍّ طَعاٍم ِصحِّ

؟ 	 يِّ حِّ ناِت الِغذاِء الصِّ ( أَْسَفَل الّصوَرِة الُمَعبَِّرِة َعِن اْخِتيارَِك، ُمْسَتعيًنا بُِمَكوِّ َضْع َعالَمَة )

ألبان

pحبوب

خضار

فاكهة

بروتني

َكْم نَْوًعا اْخَتْرَت ِمَن األَطِْعَمِة؟ 	

؟ 	 يِّ حِّ ما فائَِدُة اْخِتياِر الطَّعاِم الصِّ

ُكلُها خاِرَج الَمْنِزِل. 	 يَِّة الَّتي َتأْ حِّ اذُْكْر َبْعَض األَطِْعَمِة الصِّ

5
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َأْقَرُأ، َوَأْسَتْنِتُج:

آداًبا أُْخرى لِلطَّعاِم. 	

َم َسلَّ َّ َلْيِه َّ ُمنيَلسوليpَصَلىاللُه اآلداُبُيَعلِّ

َعِن اْبِن ِعّباٍس -َرِضَي اللُه َعْنُهما- أَنَّ النَِّبيَّ 

َس في  َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: »نَهى أَْن َيَتَنفَّ

) اإِلناِء أَْو َيْنُفَخ فيِه« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ

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

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

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

َتْنِزُل  َعلَْيِه َوَسلََّم: »الَبرََكُة  قاَل َصلّى اللُه 

َوال  حاَفَتْيِه  ِمْن  َفُكلوا  الطَّعاِم،  َوَسَط 

) ُكلوا ِمْن َوَسِطِه« )َرواُه التِّْرِمِذيُّ َتأْ

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

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

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

َوَسلََّم-  َعلَْيِه  اللُه  -َصلّى  النَِّبيُّ  عاَب  »ما 

َكِرَهُه  ِإْن  َو أََكلَُه  اْشَتهاُه  ِإِن   ، َقطُّ طَعاًما 

) َترََكُه« )َرواُه الُبخاِريُّ

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

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

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

أَنا أَْقَتدي بِالنَِّبيِّ َصلّى 

اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَلَْتِزُم 

بِآداِب الطَّعاِم.

عاِم آداُبالطَّ
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

عاِم آداُب الطَّ

التَّْسِمَيُة َقْبَل الَبْدِء بَِتناُوِل 

الطَّعاِم.

َحْمُد اللِّه َتعالى َبْعَد 

َتناُوِل الطَّعاِم.

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

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

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

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

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

  
 ]سوَرُة الَبَقَرِة[

َأَضُعَبْصَمتي:

أَلَْتِزُم آداَب الطَّعاِم 

ُمْقَتِدًيا بِالرَّسوِل َصلّى 

اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم.

أََتعاَوُن َمَع َمْشروِع 

ِحْفِظ النِّْعَمِة في 

الِهالِل األَْحَمِر.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

5
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

أُْكِمُل: 	

1 َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم أَقوُل: ................................................................

2 ال َيَتَكلَُّم اإِلنْساُن َوالطَّعاُم في ......................................................

ُكُل الُمْسلُِم بَِيِدِه .......................................................................... 3 َيأْ

 ..................... َو  أَطَْعَمني،  َمْن   ................... »اللَُّهمَّ  عاِء:   الدُّ بَِهذا  لَُه  أَْدعو  أََحٍد  ِعْنَد  طَعاًما  أََكلُْت  ِإذا   4

َمْن َسقاني«.

شاُط الّثاني: لنَّ

حيِح: 	 لوِك َغْيِر الصَّ ( أَماَم السُّ حيِح، َوَعالَمَة ) لوِك الصَّ ( أَماَم السُّ أََضُع َعالَمَة )

	 )  ( َيَتناَوُل الطَّعاَم َوُهَو َيرُْكُض َمَع ُزَمالئِِه. 

	 )  ( َتْغِسُل َيَدْيها َقْبَل الطَّعاِم َوَبْعَدُه. 

	 )  ( َتْمَلُ َفَمها، َوَيَدْيها ااِلثَْنَتْيِن بِالطَّعاِم الَكثيِر، َوَتطْلُُب الَمزيَد. 

	 )  ( َيْشَرُب الماَء َعلى ثاَلِث َمّراٍت. 

	 )  ( ُكُل ِمْن َصْحِن أَخيها.  َتأْ

عاِم آداُبالطَّ
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شاُط الّثاِلُث: النَّ

	 : يِّ حِّ أََضُع دائَِرًة َحْوَل الّصوَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى الطَّعاِم الصِّ

5
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ُأْثريِخْبراتي:

أَْبَحُث َعِن اْسِم الُغالِم الَّذي قاَل لَُه النَِّبيُّ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: )يا ُغالُم، َسمِّ اللَّه، وَُكْل بَِيميِنَك،  	

وَُكْل ِمّما َيليَك(.

ُم لَْوَحًة َجميلًَة َعْن ااِللِْتزاِم بِآداِب الطَّعاِم، سواٌء في الَبْيِت أَْو في الَمطاِعِم. 	 أَُصمِّ

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ 1 أُلَوِّ

لوُكم أََبًداأَْحيانًادائًِماالسُّ

راِب.1 أُحاِفُظ َعلى نِْعَمِة الطَّعاِم َوالشَّ

أَلَْتِزُم بِآداِب الطَّعاِم في اإِلْسالِم.2

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 2 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزالتََّعلُُّمم

ُح أَنَّ الطَّعاَم ُمِهمٌّ اِلْسِتْمراِر الَحياِة.1 أَُوضِّ

أَذُْكُر َكْيِفيََّة َتناُوِل الطَّعاِم.2

أَلَْتِزُم بِآداِب الطَّعاِم في اإِلْسالِم.3

عاِم آداُبالطَّ
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َمْعلوماٌت إْثرائيٌة

ناِفها، َوِب�َسْكِلها َوَلْ�ِنها الَجميِل الَجّذاِب،  ِد اأَ�سْ ُز الَف�اِكُه ِبَتَعدُّ ا، َوَتَتَميَّ  ُتَعدُّ ِمْن اأََهمِّ الأَْغِذَيِة الَّتي َيِجُب َعَلْينا َتناُوُلها َيْ�ِميًّ
�ساِط. ُه ِبالّطاَقِة َوالنَّ َوِبَطْعِمها اللَّذيِذ؛ اإِنَّها َتق�ُم ِبَدْوٍر ُمِهمٍّ في ِوقاَيِة الِج�ْسِم ِمَن الأَْمرا�ِض، َوُتِمدُّ

 )الّتيُن: 1( زبٱ ٻ ٻرب

 )َعَبَس: 28( زبې ې ىرب

زب ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئرب )َمْرَيُم: 25(

 )الواِقَعُة: 29( زبڑ ک کرب

 )الّصاّفاُت: 146(زبٱ  ٻ ٻ ٻٻرب )الرَّْحَمُن: 68( زبڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆرب

تَْحتَوي َعلى الفَْيتاميناتِ َوالحَديدِ َومُضادّاتِ األَكَْسَدةِ َواألَْليافِ

َنباتاٌت ُذِكَرْت في الُقْراآِن الَكريِم



إْثرائيٌة ٌّ َمْعلوما

137 حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

لََّة بِالَفواِكِه الَّتي  لَِنْمَلِ السَّ

نُِحبُّها، َونَْشُكِر اللَّه َتعالى 

َعلى ُمْخَتلِِف الثِّماِر.



 َخْيُر 
اأَلْعماِل في اإِلْسالِم

َم َتَعلَّ ُأباِدُل،ِرَ

أَقاَم والُِد راِشٍد َمأُْدَبَة َعشاٍء أِلَْهلِِه َوجيرانِِه بُِمناَسَبِة ُقدوِم الَمْولوِد الَجديِد خالٍِد، َولَّبى الَجميُع 

َدْعَوَتُه، َوَقِدموا لَِتْهِنَئِتِه، َوَجلَسوا َمَعُه َيَتناَولوَن الطَّعاَم َفِرحيَن َمْسروريَن.

ريَف ِقراَءًة َصحيَحًة. 	 أَْقَرأَ الَحديَث الشَّ

أَذُْكَر أَْفَضَل األَْعماِل في اإِلْسالِم. 	

الِم في  	 إْفشاِء السَّ أَُبيَِّن أَثََر ِإطْعاِم الطَّعاِم َو

الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع.

ريُف. 	 أَْسَتْنِتَج ما َيْهدي ِإلَْيِه الَحديُث الشَّ

ريَف َتْسميًعا َجيًِّدا. 	 َع الَحديَث الشَّ أَُسَمّ

ْلِسَأْن ُمِمْنَهذاالدَّ َأَتَعلَّ

6
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ُع: ُأالِحُظ، َوَأَتَوقَّ

لِماذا أَقاَم والُِد راِشٍد َمأُْدَبَة الَعشاِء؟ 	

يوُف َوُهْم َيَتناَولوَن الطَّعاَم؟ 	 َكْيَف َشَعَر الضُّ

َم َتَعلَّ َأْسَتْخِدُمَمهالاتي؛ِرَ

َأْقَرُأ، َوَأْحَفُظ:

َعْن َعْبِد اللِّه ْبِن ُعَمَر ـ َرِضَي اللُّه َعْنُهما ـ أَنَّ َرُجاًل َسأََل َرسوَل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:

)َرواُه ُمْسلٌِم( الَم َعلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم َتْعرِْف«.  أَيُّ اإِلْسالِم َخْيٌر؟ قاَل: »ُتطِْعُم الطَّعاَم، َوَتْقَرأُ السَّ

َحديٌثَشريٌف

ُر َمعاِنَي الُمْفَرداِت: َأَتَدبَّ

أَُيّ األَْعماِل في اإِلْسالِم أَْفَضُل. أَيُّ اإِلْسالِم َخْيٌر

الُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبرَكاُتُه(. ُتَحّيي َمْن َتلْقاُه بَِقْولَِك )السَّ الَم َتْقَرأُ السَّ

ُم الطَّعاَم. ُتَقدِّ ُتطِْعُم الطَّعاَم

ريِف: َأْقَرُأ الَمْعنى اإِلْجماِليَّ ِلْلَحديِث الشَّ

َبيََّن َرسوُل اللِّه ـ َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ لِلّسائِِل بِأَنَّ ِمْن أَْفَضِل األَْعماِل في اإِلْسالِم: ِإطْعاَم 

الِم َعلى الّناِس، َسواٌء َعَرْفَتُهْم أَْم لَْم َتْعرِْفُهْم. ِإلقاَء السَّ يوِف، َو الطَّعاِم، َسواٌء لِلُْمْحتاجيَن أَْو لِلضُّ

ُل، َوُأجيُب: َأَتَأمَّ

الِم ِمْن أَْفَضِل األَْعماِل؟ 	 إْفشاُء السَّ لِماذا كاَن ِإطعاُم الطَّعاِم َو

َمِن الَّذين ُيطِْعُمُهُم الُمْسلُِم؟ 	

ماِلةياِ ْسِْم ّْ َخْيُراَر
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ِة اإِلْسالُم ديُن الَمَحبَّ

ُأالِحُظ، َوَأْسَتْنِتُج:

َوِر الّسابَِقِة؟ 	 ُم الطَّعاُم في الصُّ لَِمْن ُيَقدَّ

ُم لَُهُم الطَّعاُم؟ 	 بِماذا َيْشُعُر األَْشخاُص حيَن ُيَقدَّ

ُم الُمْسلُِم الطَّعاَم أِلَْهلِِه َو..................................... َو..................................... َوالُمْحتاجيَن. ُيَقدِّ

ِإطْعاُم الطَّعاِم َيزيُد األُلَْفَة َو........................................... َبْيَن أَْفراِد الُمْجَتَمِع.

الُمْسلُِم ُيَسلُِّم َعلى َمْن ................................... َوَمْن ال..............................................

الُم َيْنُشُر ................................... َوالَمَحبَُّة َبْيَن أَْفراِد الُمْجَتَمِع. السَّ

َمْجموَعٌة ِمَن الّناِس في ُغْرَفِة ااِلنِْتظاِر في الُمْسَتْشفىَمْجموَعٌة ِمَن األَْصِدقاِء

6
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ُنَمَعُزَمْئي: َّ َأَتعا

نُْكِمُل الَجْدَوَل التَِي: 	

ماِل ّْ ِْمَخْيُراَر ََّ ِإْةشاُءال َّ عاِم ِإْ عاُمالطَّ

أَْعماٌل صالَِحٌة نَْوُعُهما 

.......................................................................................................................................أَثَُرُهما في الَفْرِد

.......................................................................................................................................أَثَُرُهما في الُمْجَتَمِع

َيعيُش أَْفراُد الُمْجَتَمِع الُمْسلِِم في .................................................................النَّتيَجُة

نَُصنُِّف األَْعماَل التَِيَة َوْفَق الَجْدَوِل التي: 	

الَمواِقُف َّ  ُّ الحاال
ِإْ عاُم
عاِم الطَّ

ِإْةشاُء
ِْم ََّ ال

باِح ُمْبَتِسًما، َوأَلْقى َتِحيََّة اإِلْسالِم. ِه في الصَّ َدَخَل َسعيٌد ِإلى َصفِّ

َوأَْحَضَر  الَبْحِر،  أَْصِدقائِِه في نُْزَهٍة لِشاِطِئ  َمَع  َخَرَج ُعَمُر 

َمَعُه طَعاَم الَغداِء لِلَْجميِع.

َمْت لَُهنَّ التَّْمَر َوالَقْهَوَة. زاَرْتها َقريباُتها في الَمْنِزِل، َفَقدَّ

، َوشاَهَد َبْعَض جيرانِِه َيْجلِسوَن َتْحَت  كاَن َيْمشي في الَحيِّ

ثوَن، َفَسلََّم َعلَْيِهْم. َشَجَرٍة َيَتَحدَّ

، وقاَمْت بَِتحيَِّة َزميالتِها. فِّ َحَضَرْت إلى الصَّ

ماِلةياِ ْسِْم ّْ َخْيُراَر
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ُمَمفاهيمي: ُأَنظِّ

َخْيُر اأَلْعماِل في اإِلْسالِم

أَثَُرُهما في الَفْردِ َوالُمْجَتَمِع.

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

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

ْتُلَوالُقْرآَنالَكريَم: ُب؛ِرَ َأَتَدلَّ

            
             ]سورة اإلنسان[

6
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 مسجد الشيخ زايد - أبوظبي 



َأَضُعَبْصَمتي:

أَْحِرُص َعلى اإلِْحساِن 

ِإلى اآلَخريَن في 

الَقْوِل َوالَعَمِل. 

أَْحرُِص َعلى ِإطْعاِم 

الِم؛  ِإْفشاِء السَّ الطَّعاِم َو

الَم  ِلَنُْشَر الَمَحبََّة َوالسَّ

في بِالدي.

تي ُسلوكي َمْسؤوِليَّ

ُأِحبُّ َوَطني

ماِلةياِ ْسِْم ّْ َخْيُراَر
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َأْنِشَطُةالَطاِلِب

ُأجيُبِبُمْفَردي:

ُل: شاُط اأَلوَّ النَّ

الِم: 	 أََضُع  َحْوَل الِعباَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى ِإطْعاِم الطَّعاِم و  َحْوَل الِعباَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى ِإْفشاِء السَّ

ْدُق واِجَمأُْدَبُة الَغداِءالصِّ َحْفلَُة الزَّ

ْوُمِإْفطاُر الّصائِِم َسالٌم ِمَن اللِّه َعلَْيُكْمالصَّ

َدَقُةالَوليَمُة الُةالصَّ الُم َعلَْيُكْمالصَّ السَّ

شاُط الّثاني: النَّ

أوِجُد نَتيَجَة ما َيأْتي: 	

الِم  ................................................................................................................................ 	 ِإطْعاُم الطَّعاِم  ِإْفشاُء السَّ

ِإطْعاُم الطَّعاِم  ....................................................................................................... 	 الِم َو الُمْجَتَمُع  ِإْفشاُء السَّ

6
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شاُط الّثاِلُث:  النَّ

ُل َعلَيِه في الَجْدَوِل: 	 أَُصنُِّف الَْكلماِت التَِيَة َوْفَق ما َتدُّ

عاُء. الُم ـ ِإطْعاُم الطَّعاِم ـ الدُّ ْوُم ـ ِإْفشاُء السَّ َدَقُة ـ ِزياَرُة الَمريِض ـ الصَّ ااِلْعِتذاُر ـ النَّصيَحُة ـ الصَّ

ُّالَقْوُل الَعَم

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

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

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

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

ُأْثريِخْبراتي:

أَْبَحُث َعْن َتِحيَِّة أَْهِل الَجنَِّة. 	

ُمذاتي: ُأَقيِّ

َد: لوَك الُمَحدَّ ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعِن الِْتزامي السُّ 1 أُلَوِّ

لوُكم النََعْمالسُّ

الِم.1 ِإْفشاُء السَّ

ِإطْعاُم الطَّعاِم.2

ُن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن ِإْتقاني التََّعلَُّم: 2 أُلَوِّ

َمْقبوٌلَجيٌِّدُمْمتاٌزجانُِب التََّعلُِّمم

ريَف.1 ِحْفظي الَحديَث الشَّ

ريِف.2 ُقْدَرتي َعلى َبياِن َمْعنى الَحديِث الشَّ

ماِلةياِ ْسِْم ّْ َخْيُراَر
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قصةإثرائية 6
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قصٌة إثرائيٌة

ما بَِك أَبا ُسلَْيماَن؟ 

َتْبدو َحزيًنا! 

ُشْكًرا لََك يا أَخي.

لَْم نَُذْق طَعاًما ُمْنُذ 

َيْوَمْيِن.

َبْعَدما اْحَتَرَق دُّكاني، نَِفَد ِمّني الماُل 

في ِإْصالِحِه، َوال أَْسَتطيُع ِشراَء بِضاَعٍة 

َجديَدٍة، َوالَن ال أَِجُد ما آُكلُُه أَنا 

غيُر. َوَزْوَجتي َوَولَدي الصَّ

أَْحَتِسُب، ال  َحْيُث  ِمْن  َرَزَقني  الَّذي    

لََقْد َرزََقني اللُّه َتعالى ثَالَث َسَمكاٍت، َجزاَك 

َمَكَة لََك،  اللُّه َخْيًرا يا أَخي، ُخْذ َهِذِه السَّ

 َتْكفينا َسَمَكتاِن أَنا َوعائِلَتي.  

الَبْحِر،  ِإلى  َمعي  َتعاَل 

َبَكَة،  َواْحِمْل َمَعَك َهِذِه الشَّ

َوَسَنِجُد الطَّعاَم بِِإْذِن اللِّه.

الَحْمُد للِّه َربِّ العالَميَن

12
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َصناِئُع الَمْعروِف



قصٌةإثرائيٌةقصٌةإثرائيٌة
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 ُخذي َهِذِه

َمَكَة لَِك َواِلْبِنِك.  السَّ

ماذا َسأَقوُل لَِزْوَجتي َوَولَدي؟
 لََقْد ُعْدُت لَُهما دوِن

طَعاٍم، اللَُّهمَّ ِإنّي أَْسأَلَُك ِمْن 

َفْضلَِك.

َوِمْن أَْيَن َهذا الطَّعاُم 

يا أُمَّ ُسلَْيماَن؟

َمْرَحًبا يا أَبا ُسلَْيماَن، الَحْمُد للِّه، لََقْد 

ْل، لََقْد  َرَزَقنا اللُّه َتعالى َخْيًرا، َتَفضَّ

أَْبَقْيُت لََك نَصيَبَك ِمْنُه.

الَحْمُد للِّه، َسأَْبَدأُ ِمَن الَغِد بِِشراِء بِضاَعٍة َجديَدٍة، 

َوأُعيُد َفْتَح دُّكاني، ِإنَّنا في ِرعاَيِة َربٍّ َرحيٍم.

 الَحْمُد للِه يا أُمَّ ُسلَْيماَن،

 لََقْد بارََك اللُّه َتعالى لي في تِجاَرتي،

َوَبَدأَ الماُل َيْدُخُل َعلَيَّ ِمْن ُكلِّ باٍب.

َجزاَك اللُّه 

َخْيًرا.

78
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لََقْد جاَءنا َرُجٌل ُيعيُد لََك مالََك الَّذي أَْقَرْضَتُه 

ِإّياُه َقْبَل ِستِّ َسَنواٍت، َفأَْسَرْعُت ِإلى الّسوِق، 

َواْشَتَرْيُت لَنا طَعاًما، َوَهذا َبِقيَُّة الماِل.

الَحْمُد للِه، ِإنَّ اللَّه َتبارََك َوَتعالى ُيعيُنَك أِلَنََّك ُتعيُن 

الُمْحتاجيَن، َكما قاَل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُّه في َعْوِن 

الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد في َعْوِن أَخيِه«. رواه مسلم
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www.awqaf.gov.ae :)24/7( 03

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

الفتـاوى

التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف  التطويــر  لخطــط  اإلســتراتيجي  البعــد  إطــار  يف 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره يف جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســّية  المراحــل  يف  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين



المباشر

الذايت







قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

--

الوحدات اإللكترونّية



التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف  التطويــر  لخطــط  اإلســتراتيجي  البعــد  إطــار  يف 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره يف جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســّية  المراحــل  يف  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين



المباشر

الذايت







قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

--

الوحدات اإللكترونّية



)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

برنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 يف المئة من الطلبة يف نتائج االختبارات الوطنية

األعمار 13-10 )4سنوات(

رياض األطفال | األعمار من 6-4 سنوات )غير إلزامي(
حضانة/ رعاية | األعمار 4-0 )غير إلزامي(

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
األعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 يف المئة 
من الطلبة يف نتائج 
االختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل الوطنية يف قبول الطلبة يف التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العايل أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبًقا إلمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العايل شروط قبول الطلبة يف البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم يف المرحلة الثانوية ونتائجهم يف اختبار اإلمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعايل اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة األوىل

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( األعمار من 14 إىل 18 عاًما )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات األكاديمية
ي
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سن البداية النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

األكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي



المؤهالت المهنية

دبلوم /  دبلوم عايل

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 4 سنوات(

برنامج تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 االلتحاق بالعمل
التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو األمية
األكاديمي

التعليم المنزيل

مركز التعليم والتطوير الِمْهني

منظومة التعليـم يف دولة
اإلمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية


