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صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،       يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية  ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

ــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة  ــم علــى الحقــوق والواجب عقــد اجتماعــي قائ

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي      ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ

والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار  ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل      ومــن منطل

واٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر 

المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن 

ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب 

معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

    ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ُل؛ لتوّجــه  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

    ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، 

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــل م ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ والتدقي

ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

وزارة التربية والتعليم 

                                                                               مركز المناهج الفلسطينية 

                                                                                         اآب /٢٠١٦

تقديم



    انسجاماً َمَع سياَسِة وزارِة التَّْربَيِة والتعليِم العالي الِفَلسطينّيِة في َتحسيِن المناهِج وتطويرها، فقْد جاَء الَعَمُل في تاأليف كتِب 

ها َفريُق َعَمٍل َوَطنيٍّ ُمَشكٍَّل ِمْن  ْسلاميَِّة َبْعَد التَّْقويِم الّشاِمِل لِْلِمْنهاِج الّسابِِق، مرتكزاً اإِلى الُخطوِط الَعريَضِة التي اأَعدَّ التّْربَيِة ال�إِ

َدًة َتْرَتِكُز في َمْجموِعها اإِلى  صيَن، راَعْت في بِنائِها َمجال�ٍت، واأْبعاداً ُمَتَعدِّ اأكاديمييَن َوُمْشِرفيَن َتْرَبويّين، َوُمَعلِّمين، َوُمَتَخصِّ

ريَعِة الَغّراء. ْمَحِة، والشَّ ْسلاميَِّة السَّ الَعقيدِة ال�إِ

ْسلاميََّة َتْهِدُف اإِلى بِناِء الطالِِب بِناًء َتْرَبوياً، َوِفْكرياً شاِملاً ومَتواِزناً، َفَقْد اْشَتَمَل كتاُب  الّصفِّ الثّالِث      وبما اأنَّ الَتْربَيَة ال�إِ

نَِّة والّسيرِة والِفْكِر والقَيِم وال�أخلاِق والّسلوك، فجاء الُمحتوى التعليميُّ بعناصِرِه ليغرَس  على َمجال�ٍت العقيدِة والقراآِن والسُّ

يمان، َوُينّمي مهارَة الحفِظ والتِّلاَوِة للقراآن، مع عدِم اإغفاِل تفسيِر النصوِص القراآنيَِّة تفسيراً اإجمالياً؛ لِما تضّمنْتُه من  حقائَق ال�إ

معًنى، ودروٍس مستفادٍة َمَع ما جاَء في ذاِت الّسياِق من ُسنَِّة رسولِنا الكريِم محمٍد –صلّى اللُّه علْيِه َوَسلََّم- وسيرتِِه الَعِطَرِة، 

وسيرِة صحابِتِه الِكرام؛ لِنضَع بيَن يدي الطّالِب نماذَج القدوِة وال�أسوِة الحسنة، وفي ميداِن الفقِه، فقد َركَّزنا على عبادة 

الوضوء وال�أذان والصلاة؛ لِما تقتضيِه المرحلُة الُعُمُريَُّة للطّالِب ِمَن اهتماٍم في هذا المجال، وكان للقيِم وال�أخلاِق نصيُبها 

خصيَِّة، وتوثيِق اأواصِر الخيِر والمحبَِّة، َوبِناِء الُمجتمِع الفاضِل، والحفاِظ  الوافُر-اأيضاً-؛ لِما لها من دوٍر عظيٍم في صياغِة الشَّ

على البيئِة النَّظيفِة، ورسِم الّصورِة الحضاريَِّة الّراقيِة للُمجتمِع الفلسطينيِّ الُمْسِلم.

، فقد كانِت القدُس وِفَلسطيُن حاضرًة َحيًَّة في سياقاٍت متعّددٍة، وعناويَن ظاهرٍة؛ َفهَي مسرى رسولِنا      اأّما الُبْعُد الوطنيُّ

أنبياِء والمرسليَن، َوهَي نبُض كُلِّ ُمْسِلم. محمٍد-صلّى اللُّه عليِه َوسلَّم-، َومهُد ال�

وقْد َحَرْصنا في بداياِت النّصوِص التَّعليميَِّة على رسِم ال�أهداِف التَّربويَِّة بِشكٍل واضح، َوركّزنا على ِذْكِر ال�أهداِف الّسلوكيَِّة 

والِوْجدانيَّة، على الّرغم من اإدراِكنا التّامِّ اأنّها ل� تقاُس في حّصٍة صّفّيٍة واحدة، تاأكيداً على ضرورِة حضوِرها الّدائِم في ِذْهِن 

الُمعلِِّم والطّالب؛ لِما لها ِمْن وزٍن وقيمٍة تربويٍَّة ساميٍة بيَن ال�أهداِف التَّربويَّة.

ْمزيَِّة التّاريخيَِّة والبيئيَِّة      وقْد اسُتخِدَمِت الّرسوماُت والّصَوُر في سياِق التَّعبيِر عن بعِض المضاميِن من جهة، وفي سياِق الرَّ

والوطنيَِّة ِمْن ِجَهٍة اأخرى؛ لتكوَن ميداَن عمٍل بالُملاَحَظِة، والتَّحليِل، وال�ستنتاج، َوْفَق الّسياِق الّذي ُعِرَضْت فيه.

 ،     وفي التَّقويم، فاإلى جانِب التّقويِم التّقليدّي، تُِرَك الباُب مفتوحاً للُمَعلِِّم؛ ليستخدَم اأدواِت التّقويِم التّقليديِّ والواقعيِّ

َحَسَب ما يراُه مناسباً.  

كما اأرفْقنا َمَع دليِل الُمعلِِّم ملفاٍت مرئيًة ومسموعة، توظيفاً للتكنولوجيا في خدمِة النَّّص، وقد اأشْرنا اإلى ذلك في اأنشطِة 

الّدروس؛ حتى تحظى بال�هتماِم الجوهرّي، ويكوَن لها فّعاليُتها في خدمِة المحتوى.

كُر والثّناُء الَحَسن، َواإْن كاَن غيَر ذلك،  ْن اأحسنّا َفِمَن اللّه، َولَُه الحمُد والشُّ      هذا واجتهْدنا في تيسيِر المنهاِج وتسهيِله، فاإ

َفنساألُُه َتعالى العفَو والُغفران.

فريق التّاأليف

َمة ُمَقدِّ
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٢

يمـاِن  اأْركـاُن ال�إ
الَوْحَدُة ال�أولى

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش

َقُه الَعَمُل. يماُن: ما َوَقَر في الَقْلِب، َوَصدَّ ال�إ



3

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها،  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

يماِن ِباللِّه َتعالى، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�إ

ِعباَدِة اللِّه َوْحَدُه ل� َشريَك َلُه.

ماِويَِّة الَّتي اأْنِزَلْت َعَلْيِهْم. لاُم، َوالُكُتِب السَّ يماِن ِبالرُُّسِل، َعَلْيِهُم السَّ ال�إ

يماِن ِبالَملائَِكِة، َوالَيْوِم ال�آِخِر. ال�إ

ريِف َغْيبًا. قِراَءِة الَحديِث النََّبِويِّ الشَّ



٤

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ

ُر  اأنا اأَتَذكَّ

ِلِب. ِه َعْبِد الُمطَّ اأ- َكِفَل.............الرَّسوَل -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َبْعَد َوفاِة َجدِّ

َخْمَسٌة  َوُعُمُرُه   ،.............. َوَسلَّم-  َعَلْيِه  اللُّه  -َصلّى  الرَّسوُل  َتَزوََّج  ب- 
َوِعْشروَن عامًا.

كاَن  الَّتي   .............. ِعباَدَة  َوَسلَّم-  َعَلْيِه  اللُّه  -َصلّى  الرَّسوُل  َرَفَض  جـ- 
َيْعُبُدها ُكّفاُر قَُرْيٍش.

د- َنَزَل الَوْحُي َعلى الرَّسوِل -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َوُعُمُرُه ........... عامًا.

١

ْهِر. اأَؤّدي َمَع زُملائي اأْعماَل َصلاِة الظُّ

اأْتلو سوَرَة الَكْوَثِر َغْيبًا.

َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(

َنشاط
)٤(

اأَتَذّكُر، ثُمَّ اأْكِمُل:

اأَتحاَوُر َمَع زُملائي َحْوَل ال�آتي:

لاِة. اأ- اأْعماِل الُوضوِء.             ب- اأْعماِل الصَّ
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ْقِم الُمناِسِب في الُمَربَِّع: اأعيُد َتْرتيَب اأْلفاِظ ال�أذاِن ِبِكتاَبِة الرَّ

دًا َرسوُل اللِّه دًا َرسوُل اللِّه، اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

َحيَّ َعلى الَفلاِح، َحيَّ َعلى الَفلاِح

اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه، اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه

اللُّه اأْكَبُر اللُّه اأْكَبُر، اللُّه اأكَبُر اللُّه اأْكَبُر

لاِة  لاِة، َحيَّ َعلى الصَّ َحيَّ َعلى الصَّ

اللُّه اأكَبُر اللُّه اأْكَبُر، ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه

َنشاط
)5(

َنشاط
)٧(

َنشاط
اأْكُتُب َخْمسًة ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى:)٦(

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

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

اأناقُِش َمَع زُملائي ال�ْعِتماَد َعلى النَّْفِس في الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن:
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يماُن ِباللِّه َتعالى ال�إ

يماِن؟ اأ- َكْم َعَدُد اأْركاِن ال�إ

ُد َبْعضًا ِمْنها. ب-  نَُعدِّ

يماِن لِْلاأْطفاِل( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُجيُب: نُشاِهُد فيديو )اأْركاُن ال�إ

ْرُس الثّاني: الدَّ

اأْتلو:

٢

خلاص: ١-٤( )ال�إ

يماِن،  ُل ِمْن اأْركاِن ال�إ أوَّ يماُن بِاللِّه ُهَو الرُّْكُن ال� ال�إ
يماُن بِاللِّه َيْعني َتْصديَق الَقْلِب بِاأنَّ اللَّه َتعالى  َوال�إ
َمْوجوٌد، َواأنَُّه ُسْبحانَُه خالٌِق، َوُمَسيٌِّر لُِكلِّ ما في 

الَكْوِن.

َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(



7

تُْنِتُجَتْمَتصُّ

اأتاأّمُل، ثُّم اأناقش: َنشاط
)3(

الِمْسك

َتاأُْكُل

َياأُْكُل

تُْسقى

تُْنِتُج

تُْنِتُج

ُيْنِتُج

اللُّه خالٌِق، َوُمَسيٌِّر لُِكلِّ ما في الَكْوِن.

اأْؤِمُن ِباللِّه َتعالى،

َواأْعُبُدُه َوْحَدُه.
اأتعلم
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َبَلٌحتُّفاٌح

ُبْرتُـقاٌل َلْيموٌنِعَنٌب

ْكِل َبْيَن ثِمارِ ال�أْشجارِ ال�آتَِيِة: اأَبيُِّن اْخِتلاَف الَمذاِق، اأِو اللَّْوِن، اأِو الشَّ

اللُّه َخَلَقها ُمَتَنوَِّعًة.

( ِبجانِِب اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي:  الِعباَرِة َغْيِر الصَّ
يماُن بِاللِّه َتعالى َيْعني التَّْصديَق الَقْلِبيَّ بُِوجوِد اللِّه َتعالى. )   ( اأ- ال�إ

أنَّها َتسيُر بُِبْطٍء. )   (  ب- الَكواِكُب َوالنُّجوُم ل� َيْصَطِدُم َبْعُضها بَِبْعٍض؛ لِ�

ج- الُمْسِلُم َيْعُبُد اللَّه َتعالى َوْحَدُه. )   (

٢- اأَبيُِّن اأنَّ اللَّه خالٌِق، َوُمَسيٌِّر ِمْن ِخلاِل الّصورَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن:

َنشاط
)٤(

اأجيُب:
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ُسَل؛ لَِحْمِل ِرسالَِتِه اإِلى النّاِس َوَدْعَوتِِهم  ُيْؤِمُن الُمْسِلُم اأنَّ اللَّه َتعالى اأْرَسَل الرُّ  

ٌد  اإِلى ِعباَدتِِه َوْحَده، َوَجَعَل لُِكلِّ َرسوٍل ِكتاباً ُيَعلُِّم بِِه اأْتباَعُه، َفكاَن َرسولُنا ُمَحمَّ

ماِويَِّة، َولَْم َيْذكُِر الُقراآُن الَكريُم  ُسِل، َوالُقراآُن الَكريُم اآِخُر الُكُتِب السَّ  خاَتَم الرُّ

َواإِْسماعيَل،  َواإِبراهيَم،  نوٍح،  ِمْثَل  َبْعَضُهْم،  َذَكَر  َبْل  َجميِعِهْم،  ُسِل  الرُّ اأْسماَء 

. َواإِْسحَق، َوموسى، َوداوَد، َوعيسى 

           اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأْكِمُل الَفراَغ:

سراء( )  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  (                               )ال�إ
 ) ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   (                       )ال�أعلى(
)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ٿ ( )الحديد(

ماِويَِّة يماُن بالرُُّسِل والُكُتِب السَّ ال�إ
ْرُس الثّالُِث: الدَّ 3

٢٧

َنشاط
)١(

ُحُف  الصُّ

اأنِْزلَْت َعلى الرَّسوِل 

، َعَلْيِهما    َوالرَّسوِل 

لاُم السَّ

ْنجيُل  ال�إِ

اأنِْزَل َعلى الرَّسوِل

لاُم السَّ َعَلْيِه 

بوُر  الزَّ

اأنِْزَل َعلى الرَّسوِل

       

لاُم السَّ َعَلْيِه 



١٠

اأ- اأنِْزلَِت التَّْوراُة َعلى ....................

ب- اأنِْزَل الُقْراآُن الَكريُم َعلى .................

 اأْؤِمُن ِبُرُسِل اللِّه،

َوُكُتِبِه، َكما اأْنِزَلْت.

ْرِس.  اأْكُتُب َخْمَسًة ِمْن اأْسماِء الرُُّسِل الَّذيَن ُذِكروا في الُقْراآِن الَكريِم، َولَْم ُيْذَكروا في الدَّ

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

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

ماِويَِّة، َحِفَظُه اللُّه َتعالى ِمَن       فائَِدٌة: الُقْراآُن الَكريُم ُهَو خاَتُم الُكُتِب السَّ
.﴾ التَّحريِف، قاَل َتعالى:﴿

  اأْبَحُث، َواأْكِمُل الَفراَغ:

اأَتَعلَُّم

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(



١١

    
 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما ياأْتي: ِبجانِِب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

اأ- َذَكَر الُقْراآُن الَكريُم اأْسماَء َجميِع الرُُّسِل. )   (

)   ( . ب- اأنِْزلَِت التَّْوراُة َعلى َرسوِل اللِّه عيسى  

جـ- َجَعَل اللُّه َتعالى لُِكلِّ َرسوٍل ِكتاباً. )   ( 

َل اللُّه َتعالى بِِحْفِظِه. )   ( د- الُقْراآُن الَكريُم ُهَو الِكتاُب الَوحيُد الَّذي َتَكفَّ

ْرِس.  َة الرُُّسِل َكما َوَرَدْت في الدَّ ٢- اأْذُكُر َمَهمَّ

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

3- ما واِجُب الُمْسِلِم تُجاَه ُرُسِل اللِّه َتعالى؟

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

اأجيُب:

٤- اأِصُل الَكِلَمَة ِبما ُيناِسُبها:

اأ- الُقْراآُن الَكريُم

ب- التَّْوراُة

ُحُف جـ- الصُّ

نْجيُل د- ال�إِ

بوُر هـ- الزَّ

موسى  

اإِبراهيُم َوموسى  

داوُد  

عيسى  

ٌد   ُمَحمَّ



١٢

يماُن ِبالَملائَِكِة َوالَيْوِم ال�آِخِر ال�إ

أموِر الَغْيِبيَِّة  آِخِر، َوُهما ِمَن ال� يماِن بِالَملائَِكِة، َوالَيْوِم ال� اأَمرنا اللُّه َتعالى بِال�إ  

الَّتي ل� نُْدِركُها، َفالَملائَِكُة َمْخلوقاٌت ِمْن نوٍر، َيْعبدوَن اللَّه َتعالى، َول� َيْعصونَُه، 

ذوَن اأواِمَرُه. َوُيَنفِّ

ُسل بِالَوْحِي.ِجْبريُل أنْبياِء، والرُّ   َيْنِزُل َعلى ال�

حاِب. بِالسَّ الموَكُل 

خاِزُن النّاِر.

  َيْنُفُخ في الّصوِر بِاأْمِر اللِّه.

ئيُل ميكا

مالٌِك

اإِْسرافيُل

ْرُس الّراِبُع: الدَّ

َوظائُِف الَملائَِكِة:

٤

اأَسّمي َثلاَثَة َمْخلوقاٍت َمْوجوَدٍة في الَكْوِن َنَتعاَمُل َمَعها، َول� َنراها. َنشاط
)١(



١3

يماِن، فقاَل: "اأْن تُْؤِمَن بِاللِّه، َوَملائَِكِتِه،  ُسِئَل النَِّبيُّ -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلَّم- َعِن ال�إ
ِه". آِخِر، َوتُْؤِمَن بِالَقَدِر َخْيِرِه، َوَشرِّ َوكُُتِبِه، َوُرُسِلِه، َوالَيْوِم ال�

اأَتَعلَُّم

اأْقَراأ، َواأْحَفُظ: 

آِخُر، َوُهَو َيْوُم الِقياَمِة  َياأُْمُر اللُّه َتعالى اإِْسرافيَل بِالنَّْفِخ في البوِق؛ لَِيْبَداأ الَيْوُم ال�  

أْرِض، ثُمَّ َيْبَعثُُهُم اللُّه َتعالى؛ لُيحاِسَبُهْم َعلى ما  الَّذي َتْنَتهي فيِه َحياُة النّاِس َعلى ال�

نيا، َفُيْدِخُل الُمؤِمَن الَجنََّة، َوُيْدِخُل الكاِفَر النّاَر. َعِملوا في الَحياِة الدُّ

نيا، لَْن َيْفِلَت ِمْن َعذاِب اللِّه  َوالظّالُِم الَّذي اأْفَلَت ِمَن الِعقاِب في الَحياِة الدُّ  

آِخِر. َتعالى في الَيْوِم ال�

آِخِر: ................................... اأ- ِمْن اأْسماِء الَيْوِم ال�

آِخِر: ................................... ب- ِمْن َمظاِهِر الَيْوِم ال�

َنشاط اأْقَراأ، ثُمَّ اأجيُب:
)٢(

َنشاط
)3(

ِبالَيْوِم اأْؤِمُن ِبالَملائَِكِة، َو

ال�آِخِر، َواأْعَمُل الَخْيَر دائِمًا.



١٤

يماِنَمفاهيُم َدْرسي: ِمْن اأْركاِن ال�إ

يماُن ِباللِّه ال�إ

يماُن ِبالرُِّسِل يماُن ِبالَيْوِم ال�آِخِرال�إ ال�إ

يماُن ِبالَملائَِكِة ماِويَّةال�إ يماُن بالُكُتِب السَّ ال�إ

ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

أْشياِء الَّتي َيراها. )   ( اأ- َيْقَتِصُر اإِيماُن الُْمْسِلُم بِال�

ب- ِجْبريُل  ِمَن الَملائَِكِة الَّذيَن ُذِكروا في الُقْراآِن الَكريمِ. )   (

آِخرِ. )    ( جـ- ُيحاِسُب اللُّه َتعالى النّاَس َعلى اأْعمالِِهْم في الَيْومِ ال�

٢- اأْكُتُب الِحْكَمَة ِمْن ُوجوِد الَيْوِم ال�آِخِر.

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

3- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما ياأْتي:

اأ- َخَلَق اللُّه َتعالى الَملائَِكَة ِمْن .................

 ،.......... ِمْنُهْم:  الَملائَِكِة،  ِمَن  َبْعضاً  الَكريُم  الُقْراآُن  َذَكَر  ب- 
َو...........، َو..............

 ،........ الُمْؤِمَن  َفُيْدِخُل  آِخِر،  ال� الَيْوِم  في  النّاَس  َتعالى  اللُّه  ُيحاِسُب  جـ- 
َوُيْدِخُل الكاِفَر ............

اأجيُب:
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: ٤- �أْقَر�أ َغْيبًا َقْوَلُه 

يماِن، َفقاَل:...".    "ُسِئَل َرسوُل اللِّه  َعِن ال�إ

يماِن الَّتي  ْكِل ال�آتي، َواأْكُتُب فيِه اأْركاَن ال�إ َمْشروعي: اأْرُسُم ِمْثَل الشَّ

َتَعلَّْمُتها:



١6

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                          ال�أداُء                       ***       **     * الرَّ

-١

-٢

-3

اأَسّمي َبْعضًا ِمْن اأْسماِء الرُُّسل.

اأَسّمي َبْعضًا ِمْن اأْسماِء الَملائِكِة.

..." َغْيبًا. اأْقَراأ الَحديَث: "ُسِئَل النَِّبيُّ
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     الّسيَرُة النََّبِويَُّة

الَوْحَدُة الثّانَِيُة

قاَل اللُّه َتعالى :)ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( 

                                                                     )ال�أحزاب(

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  
، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: قاِدريَن َعلى ال�ْعِتزازِ ِبَرسوِل اللِّه 

حى َغْيبًا. تِلاَوِة سوَرِة الضُّ

التَّعاُمِل َمَع النّاِس ِباأَدٍب.

يَِّة. رِّ ْعَوِة السِّ التَّْعبيِر َعِن الِحْكَمِة ِمَن الدَّ

، َرِضَي اللُّه َعْنُهُم. ِة اإِْسلاِم َخديَجَة، َواأبي َبْكٍر، َوَعِليٍّ التَّْعبيِر َعْن قِصَّ
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حى )١( سوَرُة الضُّ

حى(، ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش.         نُشاِهُد فيْديو )سوَرُة الضُّ

حى، ثُمَّ َنْتلو: َنْسَتِمُع اإِلى سوَرِة الضُّ

حى( )الضُّ

ِبْسِم اللِّه الرَّْحَمِن الرَّحيِم

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ

)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

١

الُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:

ْمِس َبْعَد اإِْشراِقها. اْرتِفاِع الشَّ َوْقُت  حى:  الضُّ

َسجى: َسَكَن، َوَهَداأ.    

َعَك: َتَرَكَك. َودَّ

َكِرَهَك، اأْو اأْبَغَضَك. َقلى: 

َنشاط
)٢(

َنشاط
)١(
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َمِن، َفقاَل الُمْشرِكوَن: َتاأّخَر نُزوُل الَوْحِي َعلى َرســولِ  اللِّه  َفْتَرًة ِمَن الزَّ  

ُبُهْم. اإِِنَّ اللَّه َهَجَر َنِبيَُّه؛ َفَنَزَلِت ال�آياُت تَُكذِّ

 اأْكُتُب ال�آَيَة الّدالََّة َعلى اأنَّ اللَّه ُسْبحاَنُه َوَتعالى َلْم َيْتُرك َنِبيَُّه.

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

َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

حى، َواللَّْيِل. ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِما شاَء ِمْن َمْخلوقاتِِه،َكالضُّ

اْعِتناُء اللِّه بَِرسولِِه، َوِرعاَيُتُه لَُه.

الُمْنَقِطِع. نْيا  آِخَرِة الّدائُِم َخْيٌر ِمْن نَعيِم الدُّ نَعيُم ال�

اأْعطى اللُّه َرسولَُه ما ُيْرضيِه، َوَتَقرُّ بِِه َعْيُنُه. 

اأَتَعرَُّف اإِلى َسَبِب نُزوِل الّسوَرِة:

َمفاهيُم َدْرسي:

َنشاط
)3(
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حى سوَرُة الضُّ َمفاهيُم َدْرسي:

َنعيُم ال�آِخَرِة دائٌِمِعناَيُة اللِّه َتعالى ِبالرَّسوِل  َقَسُم اللِّه َتعالى 
حى، َواللَّْيِل ِبالضُّ

اأْكُتُب َمعانَِي ال�آياِت الَكريَمِة ال�آتَِيِة:

 اأْسَتْخِلُص ِعْبَرًة ِمَن ال�آيات الَكريَمِة. 

اأ-   زب ڌ  ڌ  ڎ     ڎ رب

ب- زب   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ رب

جـ-  زب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ رب  

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

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

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

َنشاط
)٤(

َنشاط
)5(

( ِبجانِِب  اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

اأ- ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِما شاَء ِمْن َمْخلوقاتِِه.)   (

نْيا دائٌِم. )   ( آِخَرِة ُمْنَقِطٌع، َونَعيُم الدُّ ب- نَعيُم ال�

، َول� َيْتُركُُهْم. )   ( ُل اللُّه بِاأنِْبيائِِه  جـ- َيَتَكفَّ

اأجيُب:
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حى. 3- اأَبيُِّن ُمناَسَبَة نُزوِل سوَرِة الضُّ

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

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

حى َغْيبًا. ٤- اأْتلو اآياِت سوَرِة الضُّ

َبْيَن الَكِلَمِة َوَمْعناها في الَعموَدْيِن ال�آتَِيْيِن: ٢- اأِصُل 

حى اأ- الضُّ

ب- َسجى

جـ- َقلى

َكِرَهَك، اأْو اأْبَغَضَك.

ْمِس َوْقُت اْرتِفاِع الشَّ

َبْعَد اإِْشراِقها.

َسَكَن، َوَهَداأ.
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حى )٢( سوَرُة الضُّ

حى( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش. نُشاِهُد فيْديو )سوَرُة الضُّ

حى، ثُمَّ َنْتلو: َنْسَتِمُع اإِلى سوَرِة الضُّ

حى( )الضُّ

ُر، ثُمَّ اأجيُب: اأَتَذكَّ

داً  في ُطفولَِتِه؟ َكْيَف َحِفَظ اللُّه َتعالى نَِبيَُّه ُمَحمَّ

ْرُس الثّاني: الدَّ ٢

ِبْسِم اللِّه الرَّْحَمِن الرَّحيِم

)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

َنشاط
)١(

َنشاط
)3(

ضالّ�ً: حائِراً.       َتْنَهُر: َتْزُجُر.
ْث: َفاأَظِهْر نَِعَم اللِّه َعَليَك. َفقيراً.    َفَحدِّ عائِلاً: 

َتْحَتِقْر. َتْقَهْر: 

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

َنشاط
)٢(



٢٤

الَكريَمُة:  ال�آياُت  َنْتها  َتَضمَّ الَمعاني الَّتي 

: ١- ِمْن َمظاِهِر ِرعاَيِة اللِّه لَِرسولِِه 

- ِرعاَيُتُه في َفْتَرِة ُيْتِمِه.

- ِهداَيُتُه َبْعَد الَحْيَرِة.

- ِرْزقُُه َوِغناُه َبْعَد َفْقِرِه.

آداِب في التَّعاُمِل َمَع النّاِس، ِمْنها: ٢- اإِْرشاُدنا اإِلى َبْعِض ال�

ْحساُن اإِلَْيِه. - ال�ْهِتماُم بِالَيتيِم، َوال�إِ

ُه َرّداً َجميلاً. - اإِْعطاُء الّسائِِل، اأْو َردُّ

- ُشْكُر اللِّه َعلى نَِعِمِه.

اأْسَتْخِلُص ِعْبَرًة ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة.

اأْكُتُب َمعاني ال�آياِت ال�آتَِيِة:

اأ- زب گ  گ  گ رب  

ب- زب ڱ  ڱ  ڱ  ں  رب

جـ- زب  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ رب

َنشاط
)٤(

َنشاط
)5(

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

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

.............................................................
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اأْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِه.

ُر: اأَفكِّ
؟ َكْيَف اأْظِهُر نَِعَم اللِّه َعَليَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

َمظاِهُر رِعاَيِة اللِّه لَِرسولِِه
ال�آياُت )٩-١١(ال�آياُت )٦-٨(

ْحساُن اإِِلى الَيتيِمرِْزقُُهِهداَيُتُه ْفُق ِبِه ال�إِ  اإِِْعطاُء الّسائِِل، َوالرِّ

اآداُب التَّعاُمِل َمَع النّاِس

حى سوَرُة الضُّ

 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحِة فيما ياأْتي: ِبجانِِب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)   ( اأ- الُمْسِلُم ُيْخفي نَِعَم اللِّه َعَلْيِه، َوَيْسُتُرها.    

 )   ( آَخريَن.  ب- َرَزَق اللُّه َرسولَُه  َبْعَد َفْقِرِه، َفاأْغناُه َعِن ال�

)   ( ماً في ِظلِّ والَِدْيِه.    جـ- عاَش َرسوُل اللِّه  ُمَنعَّ

اأتعلم

اأجيُب:
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َبْيَن الَكِلَمِة َوَمعناها في الَعموَدْيِن ال�آتَِيْيِن: 3- اأِصُل 

ً اأ- ضالّ�

ب- عائِلاً

جـ- َتْقَهْر

د- َتْنَهْر

حى َغْيبًا.  ٤- اأْتلو اآياِت سوَرِة الضُّ

َتْحَتِقْر 

اأْسَرًة

حائِراً

َتْزُجْر

فقيراً

ْرِس. ٢- اأْكُتُب َثلاَثَة اآداٍب في التَّعاُمِل َمَع النّاِس َلْم تُْذَكْر في الدَّ

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

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

.....................................................
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يَُّة( رِّ ْعَوُة السِّ  َدْعَوُة الرَّسوِل  )الدَّ

نُشاِهُد فيْديو )ِعْنَد نُزوِل الَوْحي( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُجيُب:

؟ اأ- َمِن الَمَلُك الَّذي نََزَل بالَوْحِي َعلى الرَّسوِل 

؟ ُل َمْن َعَرَف بُِنزوِل الَوْحِي َعلى الرَّسوِل  ب- َمْن اأوَّ

اأْقَراأ:

ْعَوِة  َبْعَد نُزوِل الَوْحِي َعلى الرَّسوِل  في غاِر ِحراَء، اأَمَر اللُّه َتعالى نَِبيَُّه بِالدَّ  

ْسلاِم، قاَل َتعالى: اإِلى ال�إِ

ثِّر(    )الُمدَّ

ْرُس الثّالُِث: الدَّ 3

َنشاط
)٢(

َنشاط
)١(
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ْسلاِم ِسّراً؛ لَِيْحِمَي نَْفَسُه ِمْن َشرِّ قَُرْيٍش، َفَبَداأ  َبَداأ الرَّسوُل  َيْدعو اإِلى ال�إِ  
ْن  بَِمْن َيْرجو فيِهُم الَخْيَر ِمْن اأْهِل َبْيِتِه، َواأْصِدقائِِه، َواأْقَرِب النّاِس اإِلَْيِه، َفكاَن ِممَّ
ِه َعِليٌّ اْبُن اأبي طالٍِب،  ّديُق، َواْبُن َعمِّ اآَمَن بَِدْعَوتِِه َزْوَجُتُه َخديَجُة، َواأبو َبْكٍر الصِّ

َومول�ُه َزْيٌد ْبُن حاِرَثَة، َرِضَي اللُّه َعْنُهْم.

ُيَعلُِّمُهُم  أْرَقِم  ال� اأبي  ْبِن  أْرَقِم  ال� داِر  ِسّراً في  بِالُمْسِلميَن  الرَّسوُل  َيْلَتقي  َوكاَن    
ْسلاَم، َكما كانوا ُيَؤّدوَن َصلاَتُهْم في ِشعاِب َمكََّة، َوَيعودوَن في الَمساِء؛ َحتّى ل�  ال�إِ

يَِّة َثلاَث َسَنواٍت. رِّ َيْنَكِشَف اأْمُرُهْم، َواْسَتَمرَّ الرَّسوُل  في َدْعَوتِه السِّ

ُر، ثُمَّ اأجيُب: اأَتَذكَّ

اأْيَن َيْقُع غاُر ِحراَء؟

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

ما الِحْكَمُة ِمَن اْختيارِ الرَّسوِل  داَر ال�أْرَقِم ْبِن اأبي ال�أْرَقِم

يَِّة؟ رِّ في َدْعَوتِِه السِّ

اأَفكُِّر:

َنشاط
)3(
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َنشاط
اأْبَحُث َعْن َمْوقِِف اأبي طالٍِب ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل  اإِلى ِعباَدِة اللِّه َوْحَدُه.)٤(

،  اأِحبُّ الرَّسوَل 

َواأْقَتدي ِبِه.
اأَتَعلَُّم

ْسلاِم ِسّرًا ْعَوُة اإِلى ال�إِ الدَّ َمفاهيُم َدْرسي:

اْلَتقى الرَّسوُل ِبالُمْسِلميَن

ِسّرًا في دارِ ال�أْرَقِم

َبَداأ الرَّسوُل ِبَدْعَوِة اأْهِل
َبْيِتِه، َواأْقَرِب النّاِس اإَِلْيِه

لِلِحماَيِة ِمْن اأذى
قَُرْيٍش
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ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)   ( يَُّة اأْرَبَع َسَنواٍت.       رِّ ْعَوُة السِّ اأ- اْسَتَمّرِت الدَّ

)    ( يٍَّة.  ِسرِّ َدْعَوٍة  اإِلى  لَْت  َتَحوَّ ثُمَّ  َجْهراً،  َتعالى  اللِّه  اإِلى  ْعَوُة  الدَّ َبَداأِت  ب- 

)   ( يَِّة اتِّقاُء َشرِّ قَُرْيٍش.      رِّ ْعَوِة السِّ جـ- الَهَدُف ِمَن الدَّ

لاِة ِسّرًا؟ ٢- َعلى ماذا َيُدلُّ ُخروُج الُمْسِلميَن لِلصَّ

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

ْسلاِم؟ ْعَوِة اإِلى ال�إِ 3- ِبَمْن َبَداأ الرَّسوُل  في الدَّ

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

اإِلى  تِِه  ِبَدْعَو اأْن َيْحُصَل لِلرَّسوِل  َلْو َجَهَر  ٤-  ما الَّذي كاَن ُيْمِكُن 
ْسلاِم ُمباَشَرًة َبْعَد نُزوِل الَوْحِي؟ ال�إِ

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

اأجيُب:
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اأوائُِل الُمْؤِمنيَن 
، َرِضَي اللُّه َعْنُهْم( )َخديَجُة، َواأبو َبْكٍر، َوَعِليٌّ

َنتاأمَُّل، ثُمَّ نُناقُِش:

ْهُم في الّصوَرِة؟ اأ- ما الِبناُء الَّذي ُيشيُر اإَِلْيِه السَّ

يَِّة؟ رِّ ْعَوِة السِّ ب- اأْيَن اْجَتَمَع الرَّسوُل  َمَع َصحاَبِتِه في اأْثناِء الدَّ

ْرُس الّراِبُع: الدَّ ٤

َنشاط
)١(
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اأْقَراأ َعْن اإِْسلاِم َخديَجَة، َرِضَي اللُّه َعْنها:

ّديِق، َرِضَي اللُّه َعْنُه:  اأْقَراأ َعْن اإِْسلاِم اأبي َبْكٍر الصِّ

ّديِق. ُث ِبُلغتي َعْن اإِْسلاِم اأبي َبْكٍر الصِّ اأَتَحدَّ

ْعَوِة  أمِّ الُمْؤِمنيَن َخديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد في الدَّ اأْكُتُب َثلاَثَة اأْدوارٍ لِ�

ْسلاِميَِّة. ال�إِ

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

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(

َنشاط
)٤(

َنشاط
)5(

، َرِضَي اللُّه  كاَن ِمْن اأوائِِل َمْن اآَمَن َمَع الرَّسوِل  َخديَجُة، َواأبو َبْكٍر، َوَعِليٌّ  

، َوِهَي ِمْن اأْشَرِف نِساِء الَعَرِب، َوَقْد  َعْنُهْم، َفَخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد َزْوَجُة الرَّسوِل 

َل َمْن اآَمَن ِمَن النِّساِء، َوسانََدْت  شاَرَكْت َرسوَل اللِّه  في تِجاَرتِها، َوكانَْت اأوَّ

ُف َعْنُه َحتّى َتَوفّاها اللُّه َتعالى.  َرسوَل اللِّه  بِمالِها، َوكانَْت تُواسيِه، َوتَُخفِّ

، َواأْقَرَب النّاِس اإِلى َقْلِبِه، َدعاُه  ّديُق صاِحَب الرَّسوِل  كاَن اأبو َبْكٍر الصِّ  

َل َمْن اأْسَلَم ِمَن الرِّجاِل، َكما اْشُتِهَر  ٍد، َفكاَن اأوَّ ْسلاِم، َفاْسَتجاَب دوَن َتَردُّ اإِلى ال�إِ

َرِضَي اللُّه َعْنُه بِالتِّجاَرِة، َوكاَن ِمْن اأْحَسِن النّاِس ُخلُقاً.
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، َتَربّى في بِْيِتِه، َول�َزَمُه، َوكاَن  َعِليٌّ ْبُن اأبي طالٍِب اْبُن َعمِّ الرَّسوِل    

بياِن. َل َمْن اأْسَلَم ِمَن الصِّ َشديَد الُحبِّ لَُه، َواأْسَلَم َوُعُمُرُه َعْشُر َسَنواٍت، َفكاَن اأوَّ

اللُّه  -َرِضَي  َوَعِليٍّ  َبْكٍر،  َواأبي  َسْبُق َخديَجَة،  َيُدلُّ  نُناقُِش: َعلى ماذا 
ْسلاِم؟ َعْنُهْم- لِلاإِ

اأْبَحُث في َمصاِدرِ الَمْعِرَفِة َعْن اأْسماِء َثلاَثٍة ِمَن الّساِبقيَن في 
، َرِضَي اللُّه َعْنُه. ْسلاِم َبْعَد َعِليٍّ ال�إِ

، َرِضَي اللُّه َعْنُه: اأْقَراأ َعْن اإِْسلاِم َعِليٍّ َنشاط
)٦(

َنشاط
)٨(

َنشاط
)٧(

َمفاهيُم َدْرسي: اأوَُّل َمْن اآَمَن ِبالرَّسوِل

ِمَن الّصبياِن

 َعليٌّ ْبُن اأبي طالٍِب

 ِمَن الرِّجاِل

ّديُق  اأبو َبْكٍر الصِّ

ِمَن النِّساِء 

َخديَجُة ِبْنُت خَوْيِلٍد

 ، اأِحبُّ َصحاَبَة َرسوِل اللِّه 

َواأْقَتدي ِبِهْم.
اأَتَعلَُّم
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ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)   ( ، َواأْسَلَمْت.   يَِّدُة َخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد َمَع الرَّسوِل  اأ- َوَقَفِت السَّ
)   ( ّديُق.    ُل َمْن اآَمَن بِالرَّسوِل  ِمَن الرِّجاِل اأبو َبْكٍر الصِّ ب- اأوَّ
)   (   . جـ- َعِليٌّ ْبُن اأبي طالٍِب -َرِضَي اللُّه َعْنُه- ُهَو َعمُّ الرَّسوِل 

ْسلام؟ ّديِق ِعْنَدما َدعاُه الرَّسوُل  لِلاإِ ٢- َكْيَف كاَن َمْوقُِف اأبي َبْكٍر الصِّ
.....................................................................................

؟  3- ما َعلاَقُة َعِليٍّ ْبِن اأبي طالٍِب -َرِضَي اللُّه َعْنُه- ِبالرَّسوِل 
.....................................................................................

؟ ٤- ما واِجُبنا تُجاَه َصحاَبِة َرسوِل اللِّه 
.....................................................................................

. َنًة، َواأْكُتُب َعَلْيها اأْسماَء َصحاَبِة َرسوِل اللِّه  ُم ِبطاقاٍت ُمَلوَّ َمْشروعي: اأَصمِّ

اأَقيُِّم ذاتي: اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                       ال�أداُء                  ***    **     * الرَّ

١

٢

3

٤

5

حى َغْيبًا اأْتلو اآياِت سوَرِة الضُّ

ُب في َتعاُملي َمَع النّاِس. اأتاأدَّ

اأْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِه.

. اأْقَتدي ِبَرسوِل اللِّه 

. اأْقَتدي ِبَصحاَبِة َرسوِل اللِّه 

اأجيُب:
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الَوْحَدُة الثّالَِثُة 
لاُة الصَّ

لاُة ِعماُد الّديِن. الصَّ

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الوْحَدِة، َوالتّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

لاِة، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: قاِدريَن َعلى اإِقاَمِة الصَّ

قاَمِة.  َتْرديِد اأْلفاِظ ال�أذاِن، واأْلفاِظ ال�إِ

التَّْرديِد َخْلَف الُمَؤذِِّن.

ِن َغْيبًا. قِراَءِة َحديِث التَّْرديِد َخْلَف الُمَؤذِّ

لاِة ِبصوَرٍة َصحيَحٍة. اأداِء الصَّ
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قاَمُة   ال�أذاُن َوال�إِ

ال�أذاُن:

لاِة بِاألْفاٍظ َمْخصوَصٍة. ْعلاُم بِدخوِل َوْقِت الصَّ ُهَو ال�إِ

أذاُن فـــي الَيـــْوِم، َواللَّْيَلِة َخْمَس َمّراٍت. ُيْرَفـــُع ال�

نُشاِهُد فيْديو )ال�أذاُن( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج.

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ ١

َنشاط
)١(
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اأْلفاُظ ال�أذاِن: 

اللُّه اأْكَبُر، اللُّه اأْكَبُر      اللُّه اأْكَبُر، اللُّه اأْكَبُر

اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه       اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه

داً َرسوُل اللِّه داً َرسوُل اللِّه       اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

لاِة لاِة       َحيَّ َعلى الصَّ َحيَّ َعلى الصَّ

َحيَّ َعلى الَفلاِح       َحيَّ َعلى الَفلاِح

اللُّه اأْكَبُر ، اللُّه اأْكَبُر

ل� اإِلَه اإِل� اللُّه

َوَيقوُل في اأذاِن الَفْجِر، َبْعَد )َحيَّ َعلى الَفلاِح الثّانَِيِة(: 

َتْيِن. لاُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم" َمرَّ "الصَّ

ُدها: اأْقَراأ اأْلفاَظ ال�أذاِن، َواأَردِّ

ِل ِبما ُيناِسُبُه في الَعموِد الثّاني:  اأِصُل ما في الَعموِد ال�أوَّ

اأ-  اللُّه اأْكَبُر   

ب- اأْشَهُد

جـ- َحيَّ        

د- الَفلاُح 

   اأْقِبْل، َواأْسِرْع. 

 اأْنُظُر

ْنيا، وال�آِخَرِة الَفْوُز ِبَخْيَريِّ الدُّ

        اأنَّ اللَّه اأْكَبُر ِمْن ُكلِّ َشْيٍء

   اأْعَلُم، َواأْؤِمُن.

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(
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ْسلاِم. ٍن في ال�إِ ِل ُمَؤذِّ اأْبَحُث َعن اْسِم اأوَّ

قاَمُة:  ال�إِ

لاِة الَمْفروَضِة،  أذاِن بَِفْتَرٍة َقصيَرٍة؛ لِلَبْدِء في ُدخوِل الصَّ لاُة َبْعَد ال� تُقاُم الصَّ
َسواٌء َصّلاها الُمْسِلُم َجماعًة اأْم ُمْنَفِرداً.

اأْقَراأ: َنشاط
)5(

َنشاط
)٤(

َنشاط
ُدها: )٦( قاَمِة، َواأَردِّ اأْقَراأ اأْلفاَظ ال�إِ

اللُّه اأْكَبُر، اللُّه اأْكَبُر.

اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه.

داً َرسوُل اللِّه. اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

لاِة، َحيَّ َعلى الَفلاِح. َحيَّ َعلى الصَّ

لاُة. لاُة، َقْد قاَمِت الصَّ َقْد قاَمِت الصَّ

اللُّه اأْكَبُر، اللُّه اأْكَبُر.

ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه.
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َمفاهيُم َدْرسي:

ال�أذاُن   

لاة   ْعلاُم ِبُدخوِل َوْقِت الصَّ ال�إِ

ُيْرَفُع في الَيْوِم، واللّْيَلِة َخْمَس َمّراٍت 

لاة    لِْلَبْدِء في الصَّ

َبْعٌض ِمْن اأْلفاِظها َيْخَتِلُف َعِن ال�أذاِن

قاَمُة ال�إِ

( ِبجانِِب  اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)    ( لاِة.   أذاِن بَِفْتَرٍة َقصيرٍة؛ لِلَبْدِء في الصَّ لاُة َقْبَل ال� اأ- تُقاُم الصَّ

)    ( َتْيِن.    أذاِن َمرَّ ُر )َحيَّ َعلى الَفلاِح( في ال� ب- تَُكرَّ

)    ( أذاُن في الَيْوِم، َواللَّْيَلِة َخْمَس َمّراٍت.    جـ- ُيْرَفُع ال�

)    ( أذاِن اأْرَبَع َمّراٍت.     ُر )اللُّه اأْكَبُر( في ال� د- تَُكرَّ

اأَؤّدي َصلاتي في َوْقِتها اأتعلم

اأجيُب:
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ـَيَة: ٢- اأْكِمُل الِعباراِت ال�آتِ

ُن في َصلاِة الَفْجِر َبْعَد َقْولِِه: َحيَّ َعلى الَفلاِح الثّانَِيِة:   اأ- َيقوُل الُمَؤذِّ

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

ْعلاُم بَِوْقِت ......................... أذاُن ُهَو ال�إِ ب- ال�

أذاِن ِهَي: َتْيِن، َول� تُقاُل في ال� قاَمِة َمرَّ جـ- الِعباَرُة الَّتي تُقاُل في ال�إِ

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

3- اأْكُتُب َمعانَِي الُمْفَرداِت ال�آتَِيِة:

....................... : اأ- َحيَّ

ب- اأْشَهُد: .....................

جـ- الَفلاُح: ....................

لاُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم"؟ ُن في َصلاِة الَفْجِر: "الصَّ ٤- لِماذا َيقوُل الُمَؤذِّ

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



٤٢

اآداُب ال�ْسِتماِع اإِلى ال�أذاِن

َن َفقولوا ِمْثَل ما  : "اإِذا َسِمْعُتُم الُمَؤذِّ قاَل الرَّسوُل 

نَُّه َمْن َصلّى َعَليَّ َصلاًة،  ، َفاإِ َيقوُل، ثُمَّ َصلّوا َعَليَّ

َصلّى اللُّه َعَلْيِه بِها َعْشراً". 

                                        )رواه مسلم(

اأْقَراأ، ثُمَّ اأْحَفُظ:

 نُشاِهُد فيْديو )َوْقُت ال�أذان( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش.

ْرُس الثّاني: الدَّ ٢

َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(
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َعلى  َحيَّ  ُن:  الُمَؤذِّ قاَل  اإِذا  َحتّى  ِهَي،  َكما  أذاِن  ال� األْفاَظ  الُمْسِلُم  ُد  ُيَردِّ  
الَفلاِح،  ُن: َحيَّ َعلى  الُمَؤذِّ َواإِذا قاَل  بِاللِّه.  اإِلّ�  َة  قُوَّ لاِة، قاَل: ل� َحْوَل َول�  الصَّ

َة اإِلّ� بِاللِّه.  قاَل: ل� َحْوَل َول� قُوَّ

 

َوَيْدعو   ، اللِّه  َرسوِل  َعلى  الُمْسِلُم  ُيَصلّي  أذاِن،  ال� ِمَن  ُن  الُمَؤذِّ َفَرَغ  ذا  َفاإِ  
الَوسيَلَة  داً  ُمَحمَّ اآِت  القائَِمِة،  لاِة  َوالصَّ ِة،  التّامَّ ْعَوِة  الدَّ هِذِه  َربَّ  "اللُّهمَّ  قائِلاً: 

َوالَفضيَلَة، َواْبَعْثُه َمقاماً َمْحموداً الَّذي َوَعْدَتُه".            )رواه البخارّي(  

، فِّ ُن اأَحُد َطَلَبِة الصَّ ُيَؤذِّ

ُد زُملاُؤُه َخْلَفُه. َوُيَردِّ

اأْقَراأ:

اأْدعو اللَّه َبْعَد ال�أذاِن:

َنشاط
)3(

َنشاط
)٤(

َنشاط
اأْبَحُث َعْن َمْعنى الَوسيَلِة والَفضيَلِة.)5(

الُمْدَمج،  الُقْرِص  ِمْن ِخلاِل  ال�أذاِن(  َتْرديِد  )َفْضُل  فيْديو  نُشاِهُد 
ثُمَّ نُجيُب:

ِن؟ َكْيَف َناأُْخُذ ِمْثَل اأْجِر الُمَؤذِّ

َنشاط
)٦(



٤٤

َنِن الُمْسَتَحبَِّة ِمَن السُّ

َمفاهيُم َدْرسي:

ِن عاُء َبْعَد ال�أذاِنالتَّْرديُد َخْلَف الُمَؤذِّ الدُّ

( ِبجانِِب  اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

ِن ُسنٌَّة ُمْسَتَحبٌَّة. )    ( اأ- التَّْرديُد َخْلَف الُمَؤذِّ

ُن. )    ( ِن َعلى ِرضا الُمْسِلِم بِما َيقوُل الُمَؤذِّ ب- َيُدلُّ التَّْرديُد َخْلَف الُمَؤذِّ

أذاِن. )    ( لاُة َعلى َرسوِل اللِّه  لَْفٌظ ِمْن األْفاِظ ال� جـ- الصَّ

اأجيُب:

عاِء الماأثوِر َبْعَدُه.اأَتَعلَُّم أذاِن، َواأْدعو بالدُّ ُد األْفاَظ ال� اأَردِّ
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ـَيَة: ٢- اأْكِمُل الِعباراِت ال�آتِ

َن ...................................... اأ- "اإِذا َسِمْعُتُم الُمَؤذِّ

لاِة، َحيَّ َعلى الَفلاِح(:  ب- اأقوُل ِعْنَد َسماِع )َحيَّ َعلى الصَّ

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

أذاِن: ....................................... جـ- اأْدعو َبْعَد ال�

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

ِن. 3- اأبّيُن فْضَل التَّْرديِد َخْلَف الُمَؤذِّ

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

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

َة اإِلّ� ِباللِّه". ُر َمْعنى ِعباَرِة: "ل� َحْوَل َول� قُوَّ ٤- اأَفسِّ

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

........................................................
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لاِة َفْضُل الصَّ

ْسلاِم الَخْمَسَة، َواأْكُتُبها في الَفراِغ: ُر اأْركاَن ال�إِ اأَتَذكَّ

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

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

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

َنْسَتِمُع اإِلى اأْنشوَدِة )اإِلّ� َصلاتي(.

ْرُس الثّالُِث: الدَّ 3

ُر اأْعماَل الُوضوِء، َواأْكُتُبها: اأَتَذكَّ

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

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

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

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(

َنشاط
)١(
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اأْقَراأ:

ْسراِء َوالِمْعراِج،  ماِء لَْيَلَة ال�إِ لاُة ِصَلٌة َبْيَن الَعْبِد َوَربِِّه، َوَقْد فُِرَضْت في السَّ الصَّ  
سلاِم.  ْكُن الثّاني ِمْن اأْركاِن ال�إِ َوِهَي الرُّ

َنشاط
)٤(

َنشاط
لاِة:)5(  اأْقَراأ َفضائَِل الصَّ

اأ- َتْجَعُل الُمَصلَِّي ُمْطَمِئنَّ النَّْفِس ُمْرتاحاً.

، قاَل اللُّه َتعالى:  رِّ ب- َتْغِرُس في َقْلِبِه ُحبَّ الَخْيِر، َوَتْنهاُه َعْن َعَمِل الشَّ

 

جـ- َيناُل الُمَصلّي َمَحبََّة اللِّه َتعالى، َوِرضاُه، َوتُْغَفُر ُذنوُبُه، َوَيفوُز بِالَجنَِّة، قاَل َتعالى:

)العنكبوت(

)المعارج(
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        َنَتَدبَُّر، ثُمَّ نُناقُِش: 

قاَل َرسوُل اللِّه، َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "اأَراأْيُتْم لَْو اأنَّ نَْهراً   
بِباِب اأَحِدكُْم َيْغَتِسُل ِمْنُه كُلَّ َيْوٍم َخْمَس َمّراٍت، َهْل َيْبقى ِمْن 
َلواِت  َدَرنِِه َشْيٌء؟ قالوا: ل� َيْبقى ِمْن َدَرنِِه، قاَل: َفذلَِك َمَثُل الصَّ

الَخْمِس، َيْمحو اللُّه بِِهنَّ الَخطايا". )متّفق عليه(
         َدَرنِِه: َوَسِخِه.

اأحافُِظ َعلى اأداِء 

لاِة في َوْقِتها. الصَّ

َنشاط
)٦(

لاِة ِمْن َفْضائِل الصَّ َمفاهيُم َدْرسي:

رِّتُريُح النَّْفَس  َتْنهى َعْن َعَمِل الشَّ
َيْرضى اللُّه َعْن

ُمَؤّديها

اأَتَعلَُّم
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ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١
حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

سلاِم. )   ( ُل ِمْن اأْركاِن ال�إِ أوَّ ْكُن ال� لاُة ِهَي الرُّ اأ- الصَّ

) ُمْطَمِئنًَّة.)   نَْفَسُه  َوَيْجَعُل  الُمَصلّي،  َعِن  َتعالى  اللُّه  َيْرضى  ب- 

نوَب، َوَيْمحو الَخطايا. )   ( َيْغِفُر الذُّ لاِة  اأداِء الصَّ جـ- الُمحاَفَظُة َعلى 

٢- ما الِعْبَرُة الُمْسَتفاَدُة ِمَن ال�آَيَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن؟

اأ- قاَل َتعالى: 

ب- قال َتعالى::

)المعارج(

)العنكبوت(

3- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما ياأْتي:

لاُة في ....... لَْيَلَة ......... َو.......... اأ- فُِرَضِت الصَّ

لاُة نَْفَس الُمْسِلِم .......، َوتُْدِخلُُه ......... ب- َتْجَعُل الصَّ

لاُة َتْغِرُس في َقْلِب الُمْسِلِم ُحبَّ ......، َوَتْنهاُه َعْن َعَمِل  جـ- الصَّ
.............

اأجيُب:
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الِقْبَلِة،  اتِّجاَه  ُد  ُيَحدِّ َسْهمًا  َمَعها  َواأْرُسُم  َوَرَقٍة،  َعلى  الَكْعَبَة  اأْرُسُم  َمْشروعي: 

َواأَعلُِّقها في َصّفي.

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                       ال�أداُء                  ***     **     * الرَّ

-١

-٢

-3

-٤

-5

-٦

اأ ِبَطريَقٍة َصحيَحٍة. اأَتَوضَّ

ِن. ُد اأْلفاَظ ال�أذاِن َخْلَف الُمَؤذِّ اأَردِّ

لاِة. قاَمِة ِعْنَد الصَّ ُد اأْلفاَظ ال�إِ اأَردِّ

اأْدعو ِبالُدعاِء الَماأثورِ َبْعَد ال�أذاِن.

لاِة ِمْن اأْدِعَيٍة، َواأْذكارٍ. اأْحَفُظ ما في الصَّ

لاَة ِبصوَرٍة َصحيَحٍة. اأَؤّدي الصَّ
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 ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى
الَوْحَدُة الّراِبَعُة 

)ال�أعراف( 

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش
قاَل َتعالى:
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الوْحَدِة، والتّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  
اإِْجلالِِه، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: َيكونوا قاِدريَن َعلى َتْعظيِم اللِّه َتعالى، َو

التَّْعبيِر َعْن َمظاِهِر َسْمِع اللِّه َتعالى.

َقْوِل الَخْيِر، َوفِْعِلِه.

التَّْعبيِر َعْن َمظاِهِر ِحْفِظ اللِّه َخْلَقُه.
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ميُع اللُّه السَّ

ميِع( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُّم  نُشاِهُد فيْديو )َمْعنى اْسِم اللِّه السَّ

نُناقُِش.

ميُع اْسٌم ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى، َوَيُدلُّ َعلى اأنَّ  السَّ  
ْمَع ِصَفٌة ِمْن ِصفاتِِه ُسْبحاَنُه َوَتعالى. السَّ

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ ١

َنشاط
)١(
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َسْمُع اللِّه َتعالى َيَسُع كُلَّ الُوجوِد، َفما ِمْن َصْوٍت، َول� َحَرَكٍة في الَكْوِن،   
رِّ اأْم في الَعَلِن اإِلّ� َوَيْسَمُعها، َفاللُّه َتعالى َيْسَمُع ما َيدوُر ِمْن َحديٍث  َسواٌء في السِّ
أْرِض،  ال� ُظلُماِت  في  َوَيدوُر  ُك،  َيَتَحرَّ ما  َوكُلَّ  دوُر،  الصُّ تُْخفيِه  َوما  النَّْفِس،  في 

ماِء. َوالسَّ

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأَبيُِّن َمظاِهَر َسْمِع اللِّه َتعالى فيها: اأتاأمَُّل الصُّ

اأْقَراأ: َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(
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)الّشورى( قاَل َتعالى:

اأْتلو ال�آَيَة الكريمَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأجيُب: َنشاط
)٤(

لِماذا ل� ُيْشِبُه َسْمُع اللِّه َسْمَع الَبَشِر؟

اأْعَلُم اأنَّ اللَّه َسميٌع، 
، َول�  َفلا اأقوُل اإِلّ� الَحقَّ

اأْعَمُل اإِلّ� َخْيرًا.

َمفاهيُم َدْرسي:

ميُعِمْن اأْسماِء اللِّه َتعالى السَّ
َسْمُع اللِّه َيَسُع ُكلَّ

الُوجوِد.

الُمْسِلُم َيقوُل الَخْيَر،

. رَّ َوَيْجَتِنُب الشَّ

اأَتَعلَُّم
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 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ اإِشاَرَة ) ١- اأَضُع 

حيَحِة فيما ياأْتي: ِبجانِِب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)    ( ميُع اْسٌم ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى.     اأ- السَّ

)    ( ب- َسْمُعنا ُيْشِبُه َسْمَع اللِّه َتعالى.     

)    ( جـ- َسْمُع اللِّه َتعالى َغْيُر َمْحدوٍد، َوَيْشَمُل َحديَث النَّْفِس. 

٢- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما ياأْتي:

اأ- اإذا اآَمَن الُمْسِلُم اأنَّ اللَّه َسميٌع، َفَلْن ......... اإِلّ� َخْيراً، َولَْن 

......... اإِلّ� َخْيراً.

 ........... َوَحَرَكَة   ،......... َدبيَب  َتعالى  اللُّه  َيْسَمُع  ب- 

الَبْحِر. قاِع  في 

 ،........ في  َحديٍث  ِمْن  َيدوُر  ما  كُلَّ  َيْسَمُع  ُسْبحانَُه  اللُّه  جـ- 

َوما تُْخفي ..........

.  .............. ْقَراأ َغْيباً َقْولَُه َتعالى:  د- اأ

اأجيُب:
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اللُّه الحافُِظ

الُقْرِص  ِخلاِل  ِمْن  الَحفيِظ(  اللِّه  اْسِم  )َمْعنى  فيْديو  نُشاِهُد 

الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش.

)سباأ(

الَمكروِه،  ِمَن  الِحماَيِة  َمْعنى  فيِه  الُحْسنى،  اللِّه  اأْسماِء  ِمْن  اْسٌم  )الحاِفُظ(      
اْسُم  َياأْتي  نَْفِسِه  الَمْعنى  َوفي   ، الَحقِّ َعلى  لِْلُمْؤِمِن  َوالتَّْثبيِت  َوال�أذى،  َرِر،  َوالضَّ

)الَحفيظ(، قاَل َتعالى:

ْرُس الثّاني: الدَّ ٢

َنشاط
)١(
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ِمْن َمظاِهِر ِحْفِظ اللِّه َتعالى:

- َتْيسيُر ما َتْحتاُجُه الَمْخلوقاُت، َوِصغاُرها ِمْن

اأقواٍت، َوِرعاَيٍة.

- تْوكيُل الَملائَِكِة بِِحماَيِة الُمْسِلِم ِمَن الّسوِء.

نْساِن، َوِحْفُظها في ِسِجلِّ اأْعمالِِه. - ِكتاَبُة اأْعماِل ال�إِ

أْرِض، َفالَكواِكُب،  ماواِت َوال�   - اْسِتْقراُر السَّ
َيْصَطِدُم  َفلا  الَفضاِء،  َوالنُّجوُم َتسيُر في 
َعلى  تُحاِفُظ  َوالِجباُل  بَِبْعٍض،  َبْعُضها 

أْرِض، َوَثباتِها. اْسِتْقراِر ال�

اأِو  التَّْحريِف،  ِمَن  الَكريِم  الُقْراآِن  ِحماَيُة   -
ياِع، والنِّْسياِن. التَّبديِل، اأِو الضَّ

أنِْبياِء  ِمْن اأذى الُكّفاِر، َوالُمْشِركيَن. ُسِل، َوال� - ِحماَيُة الرُّ

اأْتلو ال�آَيَة ال�آتَِيَة، َواأْحَفُظها َغْيبًا:

)يوسف( قاَل َتعالى:

أْنِبيائِِه. ٍة ِمْن َقَصِص ِحْفِظ اللِّه لِ� اأْبَحُث في الُقْراآِن الَكريِم َعْن قِصَّ

َنشاط
)٢(

َنشاط
)3(
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آتَِيَة، َونَْسَتْخِلُص  آياِت ال� نَْقَراأ ال�
َمظاِهِر  ِمْن  َمْظَهراً  اآَيٍة  كُلِّ  ِمْن 

ِحْفِظ اللِّه َتعالى: 

اأ- قاَل َتعالى: 

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

ب- قاَل َتعالى: 

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

جـ- قاَل َتعالى:  

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

د- قاَل َتعالى: 

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

)البقرة(

)ال�نفطار(

)الحجر(

)المائدة(

َنشاط
)٤(
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َمفاهيُم َدْرسي:

ِحْفُظ اللِّه َيْشَمُل ُكلَّ الحافُِظِمْن اأْسماِء اللِّه َتعالى
الُوجود.

( ِبجانِِب  اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما ياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

اأ- الحاِفُظ اْسٌم ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى.)   (

) اأْعمالَُهـْم. )    َوَيْحَفـُظ  الَمْكـروِه،  ِمـَن  َمْخلوقاتِـِه  اللّـُه  َيْحَفـُظ  ب- 

اللِّه  ِحْفِظ  َعلى   : َتعالى  َقْولَُه  َيُدلُّ  جـ- 

الُقْراآَن الَكريَم. )    (

٢- اأْكُتُب َثلاَثًة ِمْن َمظاِهِر ِحْفِظ اللِّه َتعالى.

اأ- .................

ب- .................

جـ- .................

اأجيُب:
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3- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما ياأْتي:

نْساَن بِاأْن َوكََّل بِِه .......... َتْحميِه. اأ- َحِفَظ اللُّه َتعالى ال�إِ

أْرَض ................. ماواِت َوال� ب- َحِفَظ اللُّه َتعالى السَّ

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

جـ- َحِفَظ اللُّه َتعالى الُقْراآَن الَكريَم ِمَن ...................

٤- اأْحَفُظ َغْيبًا َقْوَل اللِّه َتعالى: 

 )يوسف(

اأْجَمُع ُصَورًا لَِمظاِهِر ِحْفِظ اللِّه َتعالى َخْلَقُه، َواأْلِصُقها َعلى َلْوَحٍة. َمشروعي:

اأَقيُِّم ذاتي: اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                       ال�أداُء                 ***    **     * الرَّ

-١

-٢

-3

-٤

-5

اأَبيُِّن َبْعَض َمظاِهِر َسْمِع اللِّه َتعالى.

. رَّ اأْفَعُل الَخْيَر، َواأْجَتِنُب الشَّ

اأَسّمي َبْعضًا ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى.

اأْذُكُر َبْعَض َمظاِهِر ِحْفِظ اللِّه َخْلَقُه.

اأْسَتْشِعُر ِحْفَظ اللِّه َتعالى َمْخلوقاتِِه.
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الَوْحَدُة الخاِمَسُة 
َجزاُء اأْعمالِنا

يَِّبُة تُْثِمُر َطيِّبًا. الَكِلَمُة الطَّ

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش
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اأْن  اأْنِشَطِتها،  َمَع  الوْحَدِة، والتّفاُعِل  ِدراَسِة هِذِه  َبْعَد  َلَبِة  الطَّ ِمَن  ُيَتَوقَُّع      

َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمثُِّل الِقَيِم، َوال�أْخلاِق، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة الزَّْلَزَلِة َغْيبًا.

ْجمالِيِّ لِسوَرِة الزَّْلَزَلِة. التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ

. رِّ َقْوِل الَخْيِر، َوفِْعِلِه، َواْجِتناِب الشَّ
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سوَرُة الزَّْلَزَلِة )١(

)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

ْحَمِن الرَّحيِم بِْسِم اللِّه الرَّ

)الّزلزلة(

          نشاِهُد فيْديو )سوَرُة الزَّْلَزَلِة( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش.

َنْسَتِمُع اإِلى سوَرِة الزَّْلَزَلِة، ثُمَّ َنْتلو:

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ ١

َنشاط
)٢(

َنشاط
)١(
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اأْلُفُظ الَكِلماِت ال�آتَِيَة َلْفظًا َسليمًا:

ُث، اأْوحى. زُْلِزَلِت، اأْثقاَلها، ماَلها، تَُحدِّ

َنْتها ال�آياُت الَكريمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

أْرُض َيْوَم الِقياَمِة، َوَتْطَراأ َعَلْيها َتَغيُّراٌت َعظيَمٌة.  َتْضَطِرُب ال�

أْرِض، َواْضِطراُبها َمْشَهٌد ِمْن َمشاِهِد َيْوِم الِقياَمِة َيِتمُّ بِاأْمٍر  َزلَْزلَُة ال�

  ِمَن اللِّه َتعالى.

نْساُن في َدْهَشٍة، َوَهَلٍع ِمّما َيرى.   ُيْصِبُح ال�إِ

 َياأُْمُر اللُّه ال�أرَض، َفَتْشَهُد َعلى الِعباِد، َواأْعمالِِهْم، َول� َتْعصي اأْمَرُه.

الُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:

ُزلِْزلَْت: ُرّجْت، َواْضَطَرَبْت. 

أْرِض. اأْثقالَها: ما في َبْطِن ال�

ما لَها: ماذا َحَدَث لَها.

تُْخِبُر. ُث:  تَُحدِّ

اأْوحى لَها: اأَمَرها بِاأْن تُْخِبَر بِما ُعِمَل َعَلْيها.

َنشاط
)3(
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اأْسَتْخِلُص َثلاَث ِعَبٍر ِمْن اآياِت سوَرِة الزَّْلَزَلِة.

اأْؤِمُن ِبَيْوِم الِقياَمِة، َفلا اأْعَمُل اإِلّ� 

. ما ُيْرضي اللَّه، َعزَّ َوَجلَّ

ِمْن َمشاِهِد َيْوِم الِقياَمِة
َمفاهيُم َدْرسي

َتْشَهُد ال�أْرُض َعلى الِعباِد ىَتْضَطِرُب ال�أْرُض
عال

ِّه َت
الل

ِر 
أْم ِبا

َنشاط
)٤(

اأتعلم

١- اأْكِمُل الِعباراِت ال�آتِـَيَة:

أْرُض َعلى ........................... اأ- َتْشَهُد ال�

نْساُن َيْوَم الِقياَمِة في ........... ِمّما َيرى. ب- ُيْصِبُح ال�إِ

٢- اأْسَتْخِلُص ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة َثلاَثًة ِمْن َمشاِهِد َيْوِم الِقياَمِة.

اأجيُب:
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 3- اأِصُل َبْيَن الَكِلَمِة َوَمْعناها في الَعموَدْيِن ال�آتَِيْيِن:

اأ- ُزلِْزلَْت

ب- اأْثقالَها

ُث     جـ- تَُحدِّ

اأَمَرها بِاأْن تُْخِبَر بِما ُعِمَل َعَلْيها.

تُْخِبُر.

ْت، َواْضَطَرَبْت. ُرجَّ

أْرِض. ما في َبْطِن ال�

. َتْســــَمُع

د- اأْوحى لَها

. ٤- اأْتلو اآياِت سوَرِة الزَّْلَزَلِة  ... 
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سوَرُة الزَّْلَزَلِة )٢(

ْحَمِن الرَّحيِم بِْسِم اللِّه الرَّ

)الّزلزلة(

نُشاِهُد فيْديو )سوَرُة الزَّْلَزَلِة( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمج، ثُمَّ نُناقُِش.   

 َنْسَتِمُع اإِلى س٠وَرِة الزَّْلَزَلِة، ثُمَّ َنْتلو:

ْرُس الثّاني: الدَّ ٢

)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

َنشاط
)٢(

َنشاط
)١(
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َنْتها ال�آياُت الَكريمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

قيَن.   َيْخُرُج النّاُس َيْوَم الِقياَمِة ِمْن قُبوِرِهْم َمَتَفرِّ

َحَسناٍت،  ِمْن  اأْعمالِِهْم  نَتائَِج  َفُيشاِهدوا  لِْلِحساِب،  النّاَس  اللُّه  َيْبَعُث    
َوَسيِّئاٍت.

  تُْكَشُف لِلنّاِس َيْوَم الِقياَمِة اأْعمالُُهْم َمْهما كانَْت َصغيَرًة.

رِّ َمْهما كاَن َقليلاً.   الُمْؤِمُن َيْحِرُص َعلى الَخْيِر َمْهما كاَن َصغيراً، َوَيْبَتِعُد َعِن الشَّ

الُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:

َيْصُدُر: َيْخُرج.

قيَن. ُمَتَفرِّ اأْشتاتاً: 

َدِة. ٍة: َوْزَن َشْيٍء َصغيٍر ل� ُيرى بِالَعْيِن الُمَجرَّ ِمْثقاَل َذرَّ

اأْلِفُظ الَكِلماِت ال�آتَِيَة َلْفظًا َسليمًا:

ٍة، َيَرُه. َيْصُدُر، اأْشتاتًا، لُِيَروا، ِمْثقاَل َذرَّ

َنشاط
)3(
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ْنساُن ِمْن َخْيٍر، اأْو َشرٍّ في َحياتِِه، َوَحياِة النّاِس. نُناقُِش اأَثَر ما َيْفَعُلُه ال�إِ

اأِظلُِّل الُمَربََّع الّدالَّ َعلى َنوِْع الَعَمِل:

اأْؤِمُن ِبَعْدِل اللِّه َتعالى،

. َفاأْفَعُل الَخْيَر َمْهما َقلَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

الَبْعُث

الِحساُب

َيْخُرُج النّاُس ِمَن الُقبورِ ُمَتَفرِّقيَن.

نيا. َيْعِرُف النّاُس َنتائَِج اأْعمالِِهْم في الَحياِة الدُّ

َشرٌَّخْيٌر

اأ- اإِماَطُة ال�أذى َعِن الطَّريِق.

ب- َتْرُك ُصنبوِر الِمياِه َمْفتوحاً.

ْدُق. جـ- الصِّ

د- اإِْزعاُج الجيراِن.

أمانَُة. هـ- ال�

َنشاط
)٤(

َنشاط
)5(

اأَتَعلَُّم
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 ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ِبجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١

حيَحِة فيما ياأْتي: ِبجانِِب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

اأ- الُمْسِلموَن َوْحَدُهْم َمْن َيْخُرجوَن ِمَن الُقبوِر َيْوَم الِقياَمِة. )    (

نْساِن ما َيْفَعلُُه ِمْن َخْيٍر. )    ( ب- ُيْحصي اللُّه َعلى ال�إِ

غيَرِة ِمْن اأْعماِل الَخْيِر . )    ( نوِب الصَّ جـ- َتْرُك الذُّ

٢- ما َمعاني الُمْفَرداِت والتَّراكيِب ال�آتَِيِة؟

اأ- َيْصُدُر: ...............    ب- اأْشتاتاً: ................

ٍة: ...................... جـ- ِمْثقاَل َذرَّ

3- اأْسَتِدلُّ ِمَن الّسوَرِة الَكريَمِة َعلى َكماِل َعْدِل اللِّه في الَجزاِء. 

. ُبني ِمَن اللِّه، َعزَّ َوَجلَّ ٤- اأْذُكُر َثلاَثَة اأْعماِل َخْيٍر تَُقرِّ

5- اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة َغْيبًا.

اأجيُب:
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يَِّبُة الَكِلَمُة الطَّ

َبَة؟ اأ- بِماذا َشبََّه اللُّه الَكِلَمَة الطَّيِّ
ب- بِراأْيِك، ما الَّذي َيْنُتُج َعِن الَكلاِم الطَّيِِّب؟

يَِّبِة( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. ُة الَكِلَمِة الطَّ  نُشاِهُد فيْديو )قِصَّ

اأْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة، ثُمَّ اأجيُب:

 )اإبراهيم(

ْرُس الثّالُِث: الدَّ 3

َنشاط
)٢(

َنشاط
)١(

َجَرِة  َكالشَّ النَّْفِع  دائُِم  الُمْسِلُم 

اإِلّ�  َفِمِه  ِمْن  َيْخُرُج  َفلا  يَِّبِة؛  الطَّ

الَكلاُم الُمفيُد النّافُِع.

اأَتَعلَُّم
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اأْطَيُب َكِلَمٍة َيْنِطُقها الُمْسِلُم:

َبٌة، َفَمْن ُيَسبُِّح اللَّه َتعالى، َوُيَعظُِّمُه بِالتَّْكبيِر، َوَيْقَراأ  َبِة ثِماٌر َطيِّ    لِْلَكِلَمِة الطَّيِّ

َوَمْن  َتعالى،  اللِّه  بَِمَحبَِّة  َيفوُز  ْتَم،  َوالشَّ يَِّئ،  السَّ الَكلاَم  َوَيَتَجنَُّب  الُقْراآَن، 

َوُيَؤلُِّف  َوالَخْيَر،  الَمَحبََّة،  َيْنُشِر  النّاِس  َبْيَن  ْصلاِح  لِْلاإِ َبِة  الطَّيِّ بِالَكِلَمِة  َيْسعى 

ُرُهْم ِمَن  ُد َكِلَمَتُهْم، َوَمْن َيْدعو النّاَس لِْلَخْيِر، َوُيَحذِّ َبْيَن قُلوِب النّاِس، َوُيَوحِّ

أْجَر الَعظيَم. قيَن، َوَيناُل ال� رِّ، َيكون ِمَن الُمَتَصدِّ الشَّ

يَِّبِة في الَحياِة: اأَثُر الَكِلَمِة الطَّ

اأَكوُِّن ِمَن ال�أْحُرِف ال�آتَِيِة َكِلَمًة َطيَِّبًة، َواأْكُتُبها في الَفراِغ:

ك ب  ل  ل  ا  اأ  هـ  ر 

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

َنشاط
)3(



7٤

ريِف. اأ- اأَبيُِّن َمْعنى الَحديِث الشَّ
َدَقِة بِالَكلاِم الطَّيِِّب؟ َدَقِة بِالماِل، َوالصَّ َبِه َبْيَن الصَّ ب- ما َوْجُه الشَّ

َبُة َصَدَقٌة".           )رواه البخارّي ومسلم(  : "الَكِلَمُة الطَّيِّ قاَل َرسوُل اللِّه 

اأْقَراأ، ثُمَّ اأجيُب:

َمفاهيُم َدْرسي:

َيفوُز َمْن َيقوُلها ِبَمَحبَِّة اللّه. يَِّبُة الَقْوُل الُمفيُد النّافُِع الَكِلَمُة الطَّ

َنشاط
)٤(

يَِّب، َفلا اأُسبُّ اأَحدًا. ُظ الَكلاَم الطَّ اأَتَلفَّ اأَتَعلَُّم
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 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ِبجانِِب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما ياأْتي: ِبجانِِب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)    ( َبِة.     َجَرِة الطَّيِّ اأ-   الُمْسِلُم دائُِم النَّْفِع َكالشَّ

)    ( ب- النَّصيَحُة ل� ُبدَّ اأْن َتكوَن فيها َقْسَوٌة َعلى النّاِس.  

)    ( ْصلاُح َبْيَن النّاِس.   َبِة ال�إِِ جـ- ِمْن اأْمِثَلِة الَكِلَمِة الطَّيِّ

يَِّبِة. ُد َثلاَثَة اأْمِثَلٍة لِْلَكِلَمِة الطَّ ٢- اأَعدِّ

  .............. ، .............. ، ..............

3- اأِصُل َبْيَن الِعباَرِة، َوما ُيناِسُبها فيما َياأْتي:

َبُة  اأ- الَكِلَمُة الطَّيِّ

َبِة  ب- ِمْن اآثاِر الَكِلَمِة الطَّيِّ

جـ- ل� اإِله اإِلّ� اللُّه

ألَْفِة َبْيَن الُقلوِب. َتْحقيُق ال�

اأْطَيُب َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفمِ الُمْسِلمِ.  

َبٍة. َطيِّ َكَشَجَرٍة 

ُق َكِلَمَة النّاِس.  تَُفرِّ

اأجيُب:
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اأَتعاَوُن َمَع زُملائي لِِكتاَبِة الِعباراِت ال�آتَِيِة َعلى ِبطاقاٍت، َونَُعلُِّقها 

في َمَمّراِت الَمْدَرَسِة.

َمشروعي:

 اأَقيُِّم ذاتي:

اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                       ال�أداُء                 ***     **     * الرَّ

-١

-٢

-3

-٤

-5

اأْتلو سوَرَة الزَّْلَزَلِة َغْيبًا.

ُد َبْعَض َمشاِهِد َيْوِم الِقياَمِة. اأَعدِّ

اأْذُكُر الِعَبَر الُمْستفاَدَة ِمْن سوَرِة الزَّْلَزَلِة.

. رَّ اأْفَعُل الَخْيَر، َواأْجَتِنُب الشَّ

يَِّب. ُظ الَكلاَم الطَّ اأَتَلفَّ

ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه، ُسْبحاَن اللِّه، الَحْمُد لِلِّه، اللُّه اأْكَبُر.
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َنْتلو الُقْراآَن الَكريَم
الَوْحَدُة الّساِدَسُة 

)ال�أعراف(

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

قاِدريَن َعلى تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم، َوَتَمثُِّل اآداِبها، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة الَبَلِد تِلاَوًة َصحيَحًة.

ْمِس تِلاَوًة َصحيَحًة. تِلاَوِة سوَرِة الشَّ

تِلاَوِة سوَرِة الُهَمَزِة تِلاَوًة َصحيَحًة.



79

التِّلاَوُة )١(
سوَرُة الَبَلِد

ْحَمِن الرَّحيِم بِْسِم اللِّه الرَّ

)البلد(

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الَبَلِد.

اأْتلو:

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ ١

َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(
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َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

َمِة. الَبَلِد: َمكََّة الُمَكرَّ

: َواأنَْت ُمقيٌم.  َواأنَْت ِحلٌّ

والٍِد،  بُِكلِّ  اأْقِسُم  َولََد:  َوما  َووالٍِد 
َوكُلِّ َمْولوٍد ِمَن الَمْخلوقاِت.

َكَبٍد: َتَعٍب.

اأْهَلْكُت: اأنَْفْقُت.

لَُبداً:َكثيراً.

َهَدْيناُه: اأْرَشْدناُه.

النَّْجَدْيِن: الطَّريَقْيِن. 

آِخَرِة. َة ال� اْقَتَحَم الَعَقَبَة: اْجتاَز َمَشقَّ

َفكُّ َرَقَبٍة: َتْحريُر الَعبيِد.

َمْسَغَبٍة: َيْوِم َمجاَعٍة.

َيتيماً ذا َمْقَرَبٍة: الَيتيَم الَقريَب.

ذا َمْتَرَبٍة: ذا حاَجٍة.

اأْصحاُب الَمْيَمَنِة: اأْصحاُب الَيميِن، 
َوُهْم اأْهُل الَجنَِّة.

بِاآياتِنا: باآياِت الُقْراآِن الَكريِم.

اأْصحاُب الَمْشئَمِة:   

ماِل، َوُهْم اأْهُل النّاِر.  اأْصحاُب الشِّ

ُمْؤَصَدٌة: ُمْطَبَقٌة، َوُمْغَلَقٌة، ل� 
َيْخُرجوَن ِمْنها.

اأْلِفُظ الَكِلماِت َوالتَّراكيَب ال�آتَِيَة َلْفظًا َسليمًا:
َكَبٍد، َوَهَدْيناُه، النَّْجَدْيِن، اْقَتَحَم، َفكُّ َرَقَبٍة، َمْسَغَبٍة، َمْتَرَبٍة،

الَمْيَمَنِة، ُمْؤَصَدٌة.

َنشاط
)3(
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ْحَمِن الرَّحيِم بِْسِم اللِّه الرَّ

)الّشمس(

التِّلاَوُة )٢(
ْمِس سوَرُة الشَّ

ْمِس. الشَّ سوَرِة  تِلاَوِة  اإِلى  َنْسَتِمُع 

اأْتلو:

ْرُس الثّاني: الدَّ ٢

َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(
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َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

ْمَس َبْعَدما َتْغُرُب. َتلاها: َتِبَع الشَّ

ْمَس واِضَحًة. َجّلاها: اأْظَهَر الشَّ

ْمِس، َفَيْحُجُبُه. َيْغشاها: ُيَغطّي َضْوَء الشَّ

ماِء الُمْحَكِم. َوما َبناها: بِناُء السَّ

َطحاها: َبَسَطها َكالِفراِش.

َسّواها: َخَلَقها في اأْحَسِن صوَرٍة.

َفاألَْهَمها: َفَبيََّن لَها.

فُجوَرها: َطريَق الباِطِل.

َتْقواها: َطريَق الَحقِّ.

اأْفَلَح: فاَز.

َرها ِمَن الذُّنوِب، َونَزََّهها َعِن الُعيوِب. َزكّاها: َطهَّ

خاَب: َخِسَر.

َدّساها: الَخطايا.

بَطْغواها: جاَوَزِت الَحدَّ في الِعْصياِن.

انَْبَعَث: انَْطَلَق ُمْسِرعاً.

لاُم. َرسوُل اللِّه: َسيُِّدنا صالٌِح، َعَلْيِه السَّ

ُسْقياها: ُشْرَبها.

َفَعَقروها: َفَقتلوا ناَقَة اللِّه.

َر ِدياَرَهُم، َواأْهَلَكُهْم. َفَدْمَدَم: َفَدمَّ

الُعقوَبِة؛  في  َبْيَنُهْم  ُيساوي  َفَسّواها: 

َفَلْم َيْنُج ِمْنُهْم اأَحٌد.

اأْلِفُظ الَكِلماِت َوالتَّراكيَب ال�آتَِيَة َلْفظًا َسليمًا:

َيْغشاها، َطحاها، َفاألَْهَمها، فُجوَرها، َدّساها، انَْبَعَث، َفَعَقروها،
َفَدْمَدَم.

َنشاط
)3(
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َنشاط
)١(

َنشاط
)٢(

ْحَمِن الرَّحيِم بِْسِم اللِّه الرَّ

)الُهَمزة(

التِّلاَوُة )3(
سوَرُة الُهَمَزِة

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الُهَمَزِة.

اأْتلو:

ْرُس الثّالُِث: الدَّ 3
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َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

َوْيٌل: َعذاٌب َشديٌد، َوَهلاٌك.

لُِكلِّ ُهَمَزٍة: لُِكلِّ ُمْغتاٍب. 

لَُمَزٍة: الَّذي َيْسَخُر ِمْن َغْيِرِه. 

ِه؛ لِِحْرِصـــِه  َدُه: اأْكَثـــَر ِمـــْن َعـــدِّ َعـــدَّ

َعَلْيـــِه.

اأْخَلَدُه: َيْضَمُن لَُه الُخلوَد َوالَبقاَء.

في  لَُيْطَرَحنَّ  الُحَطَمِة:  في  لَُيْنَبَذنَّ 

النّاِر.

َتْنَفُذ. َتطَِّلُع: 

الُقلوِب. أْفِئَدِة:  ال�

ل�  َوُمْغَلَقٌة،  ُمْطَبَقٌة،  ُمْؤَصَدٌة: 

َمْنها. َيْخُرجوَن 

النّاُر  هِذِه  َدٍة:  ُمَمدَّ َعَمٍد   في 

َطويَلٌة  أْبواِب  ال� َخْلَف  َعَمٌد  لَها 

َمْمدوَدٌة.

اأْلِفُظ الَكِلماِت َوالتَّراكيَب ال�آتَِيَة َلْفظًا َسليمًا:

َدٍة. أْفِئَدِة، ُمْؤَصَدٌة، ُمَمدَّ ، الُحَطَمُة، ال� ُهَمَزٍة، لَُمَزٍة، لَُيْنَبَذنَّ

َنشاط
)3(
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اأْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم ِباأَدٍب، َوُخشوٍع.

اأْتلو سوَرَة الَبَلِد تِلاَوًة َصحيَحًة.

ْمِس تِلاَوًة َصحيَحًة. اأْتلو سوَرَة الشَّ

اأْتلو سوَرَة الُهَمَزِة تِلاَوًة َصحيَحًة.

اأْتلو الُقْراآَن الَكريَم ِباأَدٍب، َوُخشوٍع.

اأشارُِك في ُمسابقاِت ِحْفِظ الُقراآِن الَكريِم.

َمشروعي:

 اأَقيُِّم ذاتي:

اأَلوُِّن الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم                       ال�أداُء                 ***    **     * الرَّ

-١

-٢

-3

-٤

-5
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قائَِمُة الَمصاِدرِ َوالَمراِجِع:

ُد بُن اإِْسماعيل، َصحيُح الُبخاري، َتْحقيُق د. ُمْصَطفى ديب الُبغا، ط3، داُر ابِن َكثير، َبْيروت، ١٤٠7هـ-	  الُبخاري، ُمَحمَّ
١987م. 

يوطي، َتْفسيُر الَجلالَْين، 	  ُد بُن اأْحَمِد الَمَحلّي، َوَجلاُل الّديِن ُعْبُد الرَّْحَمِن بُن اأبي َبْكٍر السُّ الَجلال�ِن، َجلال الّديِن ُمَحمَّ
ط١، داُر الَحديِث، القاِهَرُة، )د، ت(.

حيَحْيِن، َتْحقيُق ُمْصَطفى َعْبد القاِدر َعطا، ط١، داُر الُكُتِب الِعْلميَِّة، 	  ُد بُن َعْبِد اللِّه، الُمْسَتْدَرُك َعلى الصَّ الحاِكم، ُمَحمَّ
َبْيروت، ١٤١١هـ- ١99٠م.

َسُة 	  أْرناؤوط، ط١، ُمَؤسَّ َعَلْيِه ُشَعْيُب ال� َقُه َوَخرََّج اأحاديَثُه َوَعلََّق  د بُن ِحّبان، َصحيُح ابِن ِحّبان، َحقَّ اْبُن ِحّباِن، ُمَحمَّ
الرِّسالَِة، َبْيروت، ١٤٠8هـ-١988م. 

حاَبِة، َتْحقيُق َمْرَكز َهْجٍر للُبحوِث، )د، ط(، داُر َهْجٍر، ِمْصر، )د، ت(.	  صاَبُة في َتْمّييِز الصَّ ، ال�إِ اْبُن َحَجر، اأْحَمُد بُن َعليٍّ

َسُة قُْرُطَبة، القاِهَرُة، )د، ت(.	  ماِم اأْحَمد، )د، ط(، ُمَؤسَّ ابُن َحْنَبل، اأْحَمُد بُن َحْنَبل، ُمْسَنُد ال�إ

ِد ُمْحِي الّدين َعْبد الَحميد، )د، ط(، الَمْكَتَبُة  الَعْصريَُّة، 	  أْشَعِث، ُسَنُن اأبي داُود، َتْحقيُق ُمَحمَّ اأبو داُود، ُسَلْيماُن بُن ال�
َصْيدا- َبْيروت، )د، ت(. 

أْرناؤوط، ط3، 	  ْشراِف الّشيِخ ُشَعْيِب ال� قين، بِاإ ُد بُن اأْحَمد، سَيُر اأْعلاِم النَُّبلاِء، َتْحقيُق َمْجموَعٍة ِمن الُمَحقِّ َهبي، ُمَحمَّ الذَّ
َسُة الرِّسالَِة، َبْيروت، ١٤٠5هـ-١985م. ُمَؤسَّ

ْسلامي َواأِدلَُّتُه، ط٤، داُر الِفْكِر، ِدَمْشق،)د، ت(.	  َحْيلي، الِفْقُه ال�إِ َحْيلي، َوْهبة ُمْصَطفى الزُّ الزُّ

نَِّة، ط5، داُر الِفْكِر، َبْيروت، ١39١هـ- ١97١م.	  َسيُِّد سابِق، ِفْقُه السُّ

نَِّة، ط١، داُر الَقَلِم، ِدَمْشُق، ١٤٠9هـ-١988م.	  ِد، الّسيَرُة النََّبويَُّة في َضْوِء الُقْراآِن والسُّ ُد بُن ُمَحمَّ اأبو ُشهَبة، ُمَحمَّ

ُد َعلي، َصْفَوُة التَّفاسيِر، )د، ط(، داُر الّصابوني للطِّباَعِة والنَّْشِر والتَّْوزيِع، القاِهَرُة، )د، ت(.	  الّصابوني، ُمَحمَّ

الِعْلميَِّة، 	  الُكُتِب  الّدين، ط١، داُر  ِد ُحَسين َشْمِس  َتْحقيُق ُمّحمَّ الَعظيِم،  الُقْراآِن  َتْفسيُر  اإِْسماعيُل بُن ُعَمَر،  اْبُن َكثيٍر، 
َبْيروت، ٤١9هـ.

الُمباَرْكفوري، َصفيُّ الرَّْحَمن الُمباَرْكفوري، الرَّحيُق الَمْختوُم، ط١، داُر الِهلاِل، َبْيروت، )د، ت(. 	 

، َتْحقيُق ُمْصَعب بِن َعطا الحايِك، )د، ط(، داُر 	  الَمْقِدسي، َعْبُد الَغنيِّ بُن َعْبِد الواِحِد، ِكتاُب التَّْوحيِد للِه َعزَّ َوَجلَّ
الُمْسِلِم للنَّْشِر والتَّْوزيِع، الّرياض، ١٤١9هـ- ١998م.

اْبُن ِهشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهشاٍم، الّسيَرُة النََّبويَُّة، َتْحقيُق َطه َعْبد الرَّؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة الطِّباَعِة الَفنّيَِّة الُمْتِحَدة، 	 

القاِهَرُة، )د، ت(.
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