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

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

ــة  ــاء دول ــي بن ــاركة ف ــة والمش ــوم المواطن ــزز مفه ــم تع ــاء قي ــى اإرس ــل عل ــة، والعم ــات ال�جتماعي ــطينية وال�حتياج الفلس

القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان آمــال، ويلامــس ال� ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 

ــات  ــي تجــاوز تحدي ــع جوانبهــا، بمــا يســهم ف ــة بجمي ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي ضمــن خطــة متكامل

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

العولمــة 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.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار 

ــر  ــاة، جــاء تطوي ــة المتوّخ ــة والفكريّ ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــي تحكــم رؤيتن ــات الت ــد المنطلق واٍع لعدي

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.

ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي  ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

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

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ُل؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات. أوَّ ال�

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

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

ــن العمــل. ــة م ــن تواصــل هــذه الحال ــون م ــر، ونحــن واثق عــن التطوي

وزارة التربية والتعليم 
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تقديـم



انســجاماً َمــَع سياَســِة وزارِة التَّْربَِيــِة والتعليــِم الِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن المناهــِج وتطويرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل فــي تاأليــف كتــِب 
هــا َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــيٍّ ُمَشــكٍَّل  ْســلاِميَِّة َبْعــَد التَّْقويــِم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، ُمرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعدَّ التّْربَِيــِة ال�إِ
َدًة َتْرَتِكــُز فــي َمْجموِعهــا  صيــَن، راَعــْت فــي بِنائِهــا َمجــال�ٍت، واأْبعــاداً ُمَتَعــدِّ ِمــْن اأكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّيــن، َوُمَعلِّميــن، َوُمَتَخصِّ

ــريَعِة الَغــّراء. ــْمَحِة، والشَّ ْســلاِميَِّة السَّ اإِلــى الَعقيــدِة ال�إِ

ــْد اْشــَتَمَل كتــاُب  الّصــفِّ  ــاًء َتْرَبِويــاً، َوِفْكِريــاً شــاِملاً ومَتواِزنــاً، َفَق ــاِء الطالِــِب بِن ــى بِن ْســلاِميََّة َتْهــِدُف اإِل ــَة ال�إِ وبمــا اأنَّ الَتْربَِي
ــنَِّة والّســيرِة والِفْكــِر والِقَيــِم وال�أخــلاِق والّســلوك، فجــاء الُمحتــوى التعليمــيُّ  الثّالــِث علــى َمجــال�ٍت العقيــدِة والقــراآِن والسُّ
ــِة تفســيراً  يمــان، َوُينّمــي مهــارَة الحفــِظ والتــلاوِة للقــراآن، مــع عــدِم اإغفــاِل تفســيِر النصــوِص القراآنيَّ بعناصــِرِه لِيغــرَس حقائــَق ال�إ
ــِم محمــٍد   ــنَِّة رســولِنا الكري ــن ُس ــياِق م ــي ذاِت الّس ــا جــاَء ف ــَع م ــى، ودروٍس مســتفادٍة َم ــُه مــن معًن ــا تضّمنْت ــاً؛ لِم اإجمالي
وســيرتِِه الَعِطــَرِة، وســيرِة صحابِتــِه الِكــرام؛ لِنضــَع بيــَن يــدي الطّالــِب نمــاذَج القــدوِة وال�أســوِة الحســنة، وفــي ميــداِن الفقــِه، فقــد 
ــَن اهتمــاٍم فــي هــذا المجــال، وكان  ــِب ِم ــُة للطّال ــُة الُعُمُريَّ ــِه المرحل ــا تقتضي ــادة الوضــوء وال�أذان والصــلاة؛ لِم ــا علــى عب َركَّزن
ــخصيَِّة، وتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر والمحبَّــِة، َوبِنــاِء  للقيــِم وال�أخــلاِق نصيُبهــا الوافُر-اأيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــن دوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الشَّ

ــِة الّراقيــِة للُمجتمــِع الفلســطينيِّ الُمْســِلم. ــِة النَّظيفــِة، ورســِم الّصــورِة الحضاريَّ الُمجتمــِع الفاضــِل، والحفــاِظ علــى البيئ

ــَي مســرى  ــَن ظاهــرٍة؛ َفِه ــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناوي ــْدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحيَّ ــِت الُق ، فقــد كان ــيُّ ــُد الوطن ــا الُبْع اأّم
ــِلم. ــُض كُلِّ ُمْس ــَي نب ــاِء والمرســليَن، َوِه أنبي ــُد ال� ، َومه رســولِنا محمــٍد 

ــِة بِشــكٍل واضــح، َوركّزنــا علــى ِذْكــِر ال�أهــداِف  ــِة علــى رســِم ال�أهــداِف التَّربويَّ وقــْد َحَرْصنــا فــي بدايــاِت النّصــوِص التَّعليميَّ
الّســلوكيَِّة َوالِوْجدانيَّــة، علــى الّرغــم مــن اإدراِكنــا التـّـامِّ اأنّهــا ل� تقــاُس فــي حّصــٍة صّفّيــٍة واحــدة، تاأكيــداً علــى ضــرورِة حضوِرهــا 

الّدائــِم فــي ِذْهــِن الُمعلِّــِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمــْن وزٍن وقيمــٍة تربويَّــٍة ســاميٍة بيــَن ال�أهــداِف التَّربويَّــة.

ــِة  ــِة التّاريخيَّ ْمِزيَّ ــِن مــن جهــة، وفــي ســياِق الرَّ ــِر عــن بعــِض المضامي ــَوُر فــي ســياِق التَّعبي ــْد اســُتخِدَمِت الّرســوماُت والصُّ وق
ــِة ِمــْن ِجَهــٍة اأخــرى؛ لتكــوَن ميــداَن عمــٍل بالُملاَحَظــِة، َوالتَّحليــِل، وال�ســتنتاج، َوْفــَق الّســياِق الـّـذي ُعِرَضــْت فيــه. والبيئيَّــِة والوطنيَّ

 ، لــى جانــِب التّقويــِم التّقليــدّي، تـُـِرَك البــاُب مفتوحــاً للُمَعلِّــِم؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقويــِم التّقليــديِّ والواقعــيِّ وفــي التَّقويــم، فاإ
َحَســَب مــا يــراُه مناســباً.  

كمــا اأرفْقنــا َمــَع دليــِل الُمعلِّــِم ملفــاٍت مرئيــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــِة النَّــّص، وقــد اأشــْرنا اإلــى ذلــك فــي 
اأنشــطِة الــّدروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــاِم الجوهــرّي، ويكــوَن لهــا فّعاليُتهــا فــي خدمــِة المحتــوى.

ــكُر والثّنــاُء الَحَســن، َواإْن كاَن غيــَر  ْن اأحســنّا َفِمــَن اللـّـه، َولَــُه الحمــُد والشُّ هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
ذلــك، َفنســاألُُه َتعالــى العفــَو والُغفــران.
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الُمْحَتَوياُت



٢

ديُننا اأْخلاقُنا
الَوْحَدُة ال�أولى

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش

ڱ ڱ ڱ ں ں
)القلم(



٣

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

َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمثُِّل َمْنظوَمٍة ِمَن الِقَيِم ال�أْخلاقِيَِّة، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

ْحساِن اإِلى النّاِس. ال�إِ

ْبِر َعلى ال�ْبِتلاءاِت، َوالّطاعاِت. الصَّ

ْحساِن اإَِلْيِهما. الِبرِّ ِبالوالَِدْيِن، َوال�إِ

ُمساَعَدِة الُمْحتاجيَن.

ْخِصيَِّة، َوالبيِئيَِّة. ُمراعاِة النَّظاَفِة الشَّ



٤

ْحساُنالّدْرُس ال�أّوُل: ال�إِ
١

اأْكُتُب: 

ْسلاِم:  اأ- اأْركاَن ال�إِ

يماِن: ب- اأْركاَن ال�إ

َنشاط
(٢(

ْحساَن َياأْتي َبْعَد  بيََّن النَِّبيُّ  اأّن ال�إِ  

يماِن، َفُهَو َيعني: اأْن َنْسَتْحِضَر ُمراَقَبَة  ال�إ

َقْول�ً،  َوالَعَلِن   ، رِّ السِّ في  َتعالى  اللِّه 

َوفِْعلاً، َفاللُّه ُسْبحانَُه ُمطّلٌع َعلى ما نَفَعلُُه، 
َسواٌء شاَهَدنا النّاُس اأْم لَْم ُيشاِهدونا. 

ْحساِن،  ، َفقاَل: "اأْخِبْرني َعِن ال�إِ داً  لاُم- النَِّبيَّ ُمَحمَّ َساأَل الَمَلُك ِجْبريُل -َعَلْيِه السَّ  

نَُّه َيراَك". )صحيح البخاري( ْن لَْم َتُكْن َتراُه، َفاإِ قاَل: "اأْن َتْعُبَد اللَّه كاأنََّك َتراُه، َفاإِ

،

،

،

.

،

،،

،

.

ْحساُن( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. نُشاِهُد فيديو: )ال�إِ َنشاط
(١(



٥

ْحساِن،  َوالُمْؤِمُن الَّذي َيْبلُُغ َدَرَجَة ال�إِ  

َعَلْيــِه  َوَيطَِّلُع  ُيراِقُبُه،  َتعالى  اللَّه  اأنَّ  َيْشُعُر 

فـــي كُــــلِّ َتَصرٍُّف؛ َفَيْجَعَلُه ذلَِك ُمْسَتقيماً 

ُمْحِســناً  رِّ،  الشَّ َعِن  ُمْبَتِعداً  لِْلَخْيـِر،  فاِعلاً 

فيها،  َوُمْخِلصاً  لِعباَدتِـــِه،  ُمْتِقنــاً  لِْلِعبــاِد، 

َوُمْتِقناً لَِعَملِه، َفلا َيُغشُّ النّاَس، َول� َيْخَدُعُهْم، َبْل ُيْحِسُن اإِلَْيِهْم، َوَيْمَتِثُل اأْمَر 

اللِّه َتعالى:   )النّحل( 

ْحساِن: َوِمْن َمظاِهِر ال�إِ

ُه، َوَمَحبَُّة النّاِس، َوُمساَمَحُتُهْم، َوالَعْفُو َعْنُهْم. l اإِْعطاُء كُلِّ ذي َحقٍّ َحقَّ

...ں   ں  )النّساء( l بِرُّ الوالَِدْيِن، َوالِقياُم بِواِجباتِِهما،  

ْحَمُة بِالَحَيواِن، َوَعَدُم َتجويِعِه، َواإيذائِِه. l الرَّ

ْحساُن: َيْعني اأْن نَْسَتْحِضَر ُمراَقَبَة اللِّه َتعالى في ....... اأْكِمُل: ال�إِ
..................................................

َنشاط
(٣(

اأْذُكُر َمْوقِفًا اأْحَسْنُت فيِه لِْلاآَخريَن.  َنشاط
(٤(

رِّ، َوالَعَلِن. أمانََة في السِّ اأَعلُِّل: اأَتَحّرى ال� َنشاط
(٥(



6

َمفاهيُم َدْرسي:

ْحساُن: ال�إِ

ِمْن َمظاِهِرِه:

ُه. اإِْعطاُء ُكلِّ ذي َحقٍّ َحقَّ

ِبرُّ الوالَِدْيِن، َوالِقياُم ِبواِجباتِِهما.

الرَّْحَمُة ِبالَحَيوان

، َوالَعَلِن  رِّ اْسِتْحضاُر َرقاَبِة اللِّه َتعالى في السِّ
َقْول�ً، َوفِْعلاً.

اأِحبُّ النّاَس، واأْحِسُن اإَلْيِهْم؛ َطَلبًا لُِرضواِن اللِّه 

َتعالى، َوطاَعِتِه.

اأَتَعلَُّم



7

اأجيُب:
 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ُمقاِبَل الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي: ُمقاِبَل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)   ( يماِن.     ْحساُن َبْعَد ال�إ  اأ- َياأْتي ال�إِ

ْن لَْم   ْحساَن بِـ: اأْن َتْعُبَد اللَّه َكاأنََّك َتراُه، َفاإِ َر النَِّبيُّ  ال�إِ ب- َفسَّ

)  ( نَُّه َيراَك.                   َتُكْن َتراُه، َفاإِ

)  ( جـ- َيْشُعُر الُمْسِلُم بَِرقاَبِة اللِّه َتعالى لَُه في الَعَلِن َفَقْط. 

ْحساِن. ٢- اأْذُكُر َثلاَثَة َمظاِهَر لِْلاإِ

اأ- ..............................................

ب- ..............................................

جـ- ..............................................

ْحساِن ..... ريَف: "اأْخِبْرني َعِن ال�إِ ٣- اأْكُتُب الَحديَث الشَّ

................................................
."............................

ْحساِن؟ ٤- ما اأَثُر ُبلوِغ الُمْؤِمِن َدَرَجَة ال�إِ



٨

ْبُرالّدْرُس الثّاني: الصَّ

ُة َوالَمَرُض، َوالِغنى َوالَفَقُر، َوالرَّخاُء  حَّ نيا ُمَتَقلَِّبًة، فيها الصِّ َجَعَل اللُّه الدُّ  
ُل؛  أْحواِل َيْصِبُر، َوَيَتَحمَّ ُة، َوالَمْوُت َوالَحياُة، َوالُمْسِلُم َمَع َتَقلُِّب ال� دَّ َوالشِّ
...   ڤ              لِيناَل ِرضا اللِّه َتعالى، َوَثوابِِه، قاَل َتعالى: 

    )البقرة(

دائِِد؛ َطَلبًا لِْلاأْجِر، َوالثَّواِب،  ، َوال�ْبِتلاءاِت، َوالشَّ ُل الَمشاقِّ ْبُر: َتَحمُّ َفالصَّ
لاُم  َفالرَّسوُل  َصَبَر َعلى اأذى قَُرْيٍش، َوُمقاَطَعِتِهْم لَُه، َوَصَبَر َعَلْيِه الّصلاُة َوالسَّ
اإِلى  ِعْنَدما هاَجَر  َوَصَبَر  اأبي طالٍِب،  ِه  َوَعمِّ كوِر،  الذُّ َواأْبنائِِه  َزْوَجِتِه،  َوفاِة  َعلى 

َمَة َوَطَنُه، َوَمْسِقَط َراأِْسِه.  َرِة(، تاِركاً َمكََّة الُمَكرَّ َيْثِرَب )الَمديَنِة الُمَنوَّ

حاِبيِّ ِبلاٍل بِن َرباٍح -َرِضَي اللُّه َعْنُه- ِمْن اأذى ُكّفارِ قَُرْيٍش. ُر َمْوقَِف الصَّ اأَتَذكَّ
َنشاط
(٢(

اأْقَراأ: َنشاط
(٣(

اأْكِمُل:

ْبُر: ............................................ الصَّ

َنشاط
(٤(

٢

ْبِر لِلطِّْفِل الُمْسِلِم( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص  نُشاِهُد فيديو: )َتْعليُم ُخلُِق الصَّ
الُمْدَمِج.

َنشاط
(١(



٩

، َوِمْنُهْم  حاَبِة َعلى ال�أذى، َكِبلاٍل، َوَعّماٍر، َوُسَميََّة  َوقد َصْبِر الصَّ  
. أَرتِّ  قوُه في النّاِر، َكَخّباٍب ابِن ال� َبُه الُمْشِركوَن، َوَحرَّ َمْن َعذَّ

َوَفْقِرِه  َوَمَرِضِه،  ِتِه  ِصحَّ في  الُمْسِلُم  َيْحتاُجُه  َعظيٌم  ُخلٌُق  ْبُر  َفالصَّ  

َوفي  َوطاَعِتِه،  ِعباَدتِِه،  في  َيْحتاُجُه  َكما  عاِب،  الصِّ ُمواَجَهِة  َوفي  َوِغناُه، 

ۇئ ۇئ   ۆئ  ۆئ   نوِب، قاَل َتعالى:  ال�ْبِتعاِد َعِن الَمعاصي، َوالذُّ
ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

                           

ْبَر ِمَن الُمْسِلِم. اأْذُكُر اأْمِثَلًة َحياتِيًَّة َتَتَطلَُّب الصَّ
َنشاط
(٥(

ال�أساسية المدرسة 

)البقرة:١٥٣(



١٠

ْبِر. اأ- اأْذكُُر َبْعَض الِعباداِت الَّتي َتْحتاُج اإِلى الصَّ

ْبِر. ب- اأْكُتُب َثلاثاً ِمَن الَمصائِِب، َوال�ْبِتلاءاِت الَّتي َتْحتاُج اإِلى الصَّ

-١

-٢

-٣

َنشاط
(٦(

لاِة؛ اْبِتغاَء  ْبِر، َوالصَّ اأْسَتعيُن ِبالصَّ

رِْضواِن اللِّه.

اأَتَعلَُّم

ْبُر: الصَّ

َعلى الِعباداِت 

َعلى ال�ْبِتلاءاِت 

دائِِد؛ َطَلبًا  ، َوال�ْبِتلاءاِت َوالشَّ ُل الَمشاقِّ َتَحمُّ

لِْلاأْجِر، َوالثَّواِب ِمَن اللِّه َتعالى.

َمفاهيُم َدْرسي:



١١

اأجيُب:

ها في الَعموَدْيِن ال�آتِـَيـْيِن: ١- اأَوفُِّق َبْيَن الَكِلَمِة، َوِضدَّ

٢- اأْحَفُظ َغْيبًا، ثُمَّ اأْكُتُب َقْوَل اللِّه َتعالى:

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

...................................................
. ٣- اأْذُكُر َثلاثًا ِمْن ُصَورِ َصْبِر الرَّسوِل 

اأ- ........................  ب- .......................
جـ- ..........................

ْبِر. ٤- اأَبيُِّن َجزاَء التََّخلُِّق ِبُخُلِق الصَّ

ُة حَّ ْدُقاأ- الصِّ الصِّ

الَمْوُتب- الِغنى

ُةجـ- الرَّخاُء دَّ الشِّ

الَفْقُرد- الَحياُة

الَمَرُض



١٢

ِبرُّ الوالَِدْيِنالّدْرُس الثّالُِث:

ْسلاُم. أْخلاِق الَّتي َحثَّ َعَلْيها ال�إِ اأْذكُُر َبْعضاً ِمَن ال� َنشاط
(١(

اأْقَراأ: َنشاط
(٣(

ْحساِن اإِلَْيِهما. ْسلاُم َعلى بِرِّ الوالَِدْيِن، َوال�إِ اأَعلُِّل: َحثَّ ال�إِ َنشاط
(٤(

أْعماِل  ْحساِن اإِلَْيِهما، َوَجَعَلُه ِمْن اأَهمِّ ال� َحثَّ اللُّه  َعلى بِرِّ الوالَدْيِن، َوال�إِ  

ڳ  ڳ  ڳ   َوْحَدُه،   اللِّه  َبْعَد عبادِة  ُب الُمْسِلَم ِمْن َربِِّه  الَّتي تَُقرِّ

أْبنائِِهْم ِمْن  ُمُه الوالِداِن لِ� سراء(؛ لِما ُيَقدِّ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں... )ال�إ
ِعناَيٍة، َوِرعاَيٍة، َوَتْربَِيٍة، َوَتاأْميٍن لِ�ْحِتياجاتِِهْم ِمْن َماأَْكٍل، َوَمْلبٍس، َوِعلاٍج، َوَتعليٍم.

٣

نُشاِهُد فيديو: )بِرُّ الوالَِدْيِن( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. َنشاط
(٢(



١٣

ْحساِن اإِلى الوالَِدْيِن: َوِمْن َمظاِهِر ال�إِ

- طاعُتُهما، َوَتنفيُذ اأواِمِرِهما.

نْفاُق َعَلْيِهما ِعْنَد حاَجِتِهما. - ال�إِ

- َتْقديُرُهما، َواْحِتراُمُهما.

ماً َعلى َحقِّ ال�أِب؛ لِما تُلاقيِه ِمْن َتَعِب الَحْمِل،  أمِّ ُمَقدَّ َوَجَعَل اللُّه َحقَّ ال�   

أْبناِء؛ جاَء َرُجٌل اإِلى َرسوِل اللِّه  َفقاَل: "َمْن اأَحقُّ  َواآل�ِم الِول�َدِة، َوِرعاَيِة ال�

النّاِس بُِحْسِن َصحاَبتي؟ قاَل: اأمَُّك. قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: اأمَُّك. قاَل: ثُمَّ َمْن؟ 

، وُمسلم( قاَل: اأمَُّك. قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: اأبوَك" )رواُه الُبخاِريُّ

ماً َعلى َحقِّ ال�أِب. أمِّ ُمَقدَّ ْسلاُم َحقَّ ال� اأَعلُِّل: َجَعَل ال�إِ
َنشاط
(٥(

اأْذُكُر َمواقَِف َحياتِيًَّة َتَتَمثَُّل فيها قيَمُة ِبرِّ الوالَِدْيِن، ثُمَّ اأناقُِشها َمَع َزميلي.
َنشاط
(٦(



١٤

، َواأْحِسُن اإَِلْيِهما.  اأِبرُّ والَِديَّ

اأَتَعلَُّم

ِمْن َمظاِهِر ِبرِّ الوالَِدْيِن

ْنفاُق َعَلْيِهماطاَعُتُهما َتْقديُرُهما، َواْحِتراُمُهماال�إِ

َمفاهيُم َدْرسي:

اأجيُب:

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

حيَحِة فيما َياأْتي: َغْيِر الصَّ

)   ( ْحساَن اإِلْيِهما.      اأ - بِرُّ الوالََدْيِن َيْعني ال�إِ

) ب- َيجوُز لِْلاأْول�ِد التَّاأْفُُّف ِمْن َتَصرُّفاِت الوالَِدْيِن اإِذا لَْم تُْعِجْبُهْم. )  

)   ( أْبناِء ِمَن ال�أِب.     أمُّ اأْولى بُِصْحَبِة ال� جـ- ال�

)   ( مٌ َعلى ِعباَدِة اللِّه َتعالى.     د- بِرُّ الوالَِدْيِن ُمَقدَّ



١٥

٢-  اأْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة الَّتي َتُحثُّ َعلى ِبرِّ الوالَِدْيِن.

٣- اأيٌّ ِمَن التََّصرُّفاِت ال�آتَِيِة فيِه ِبرٌّ لِْلوالَِدْيِن، َواأيُّها فيِه اإِساَءٌة:

اأ- طالٌِب َيقوُم ِمْن َمْقَعِدِه لُِيْجِلَس والَِدُه. 

أنَُّه لَْم َيْشَتِر لَُه َدّراَجًة َجديَدًة.  ب- خاَصَم ُحسامٌ والَِدُه؛ لِ�

راَسِة. أنَّها كانَْت َمْشغولًَة في الدِّ جـ- َتاأفََّفْت ُهياُم ِمْن َطَلِب والَِدتِها الماَء؛ لِ�

د- اْعتاَدْت ُسعاُد، َوَسميٌر َتْقبيَل اأْيدي والَِدْيِهما كُلَّ َيْوٍم. 

ْحساِن لِْلوالَِدْيِن. ُد َثلاَثًة ِمْن َمظاِهِر ال�إِ ٤- اأعدِّ

 اأ- 

ب- 

جـ- 

 



١6

اِبُع: ُمساَعَدُة الُمْحتاِجالّدْرُس الرَّ

نْساِن،  نْساَن ل� َيْسَتْغني َعْن اأخيِه ال�إِ أنَّ ال�إِ ؛ لِ�      ُمساَعَدُة الُمْحتاِج اأْمٌر َضروِريٌّ

َقضاِء  َعلى  َوُيعيُنُه  َمْحَنِتِه،  في  َوُيسانُِدُه  َمَعُه،  َيِقُف  َمْن  اإِلى  َيْحتاُج  َفُهَو 

َكبيراً  اأْو  َوَتوجيٍه،  ِرعاَيٍة،  اإِلى  بِحاَجٍة  َصغيراً  َيكوُن  َقْد  َفالُمحتاُج  َحوائِجِه، 

بِحاَجٍة اإِلى َمْن َياأُْخُذ بَِيِدِه، اأْو َفقيراً بِحاَجٍة اإِلى َمْن َيُمدُّ لَُه َيَد الَعْوِن في َتْلِبَيِة 

اْحِتياجاتِِه، َواْحِتياجاِت اأْسَرتِِه، اأْو 

َغِنّياً بِحاَجٍة اإِلى نُْصٍح، َوَمشوَرٍة، 

اأْو عاِجزاً بِحاَجٍة اإِلى َمْن ُيعيُنُه في 

َحْمِل َمتاِعِه، اأْو َقضاِء حاَجِتِه.

ُم فيها الَعْوَن، َوالُمساَعَدَة لِْلاآَخريَن. اأْذُكُر َمواقَِف َحياتِيًَّة اأَقدِّ َنشاط
(٣(

َنشاط
اأْقَراأ:)٢)

٤

آَخريَن( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. نُشاِهُد فيديو: )ُمساَعُدُة ال� َنشاط
(١(



١7

نْيا، َفرََّج اللُّه َعْنُه بِها كُرْبًة ِمْن كَُرِب َيْوِم  "َمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم كُْرَبًة ِمْن كَُرِب الدُّ

الِقياَمِة". )رواه مسلم( 

َوِمْن ُصَوِر ُمساَعدِة الُمحتاجيَن:

لِْلُفَقراِء،  الَعْوِن  َتقديُم   -١
َوَسدُّ حاجاتِِهْم. 

في  أْهِلِ  ال� ُمساَعَدُة   -٢
أْرِض،  َوال� الَبْيِت،  اأْعماِل 

َيْتوِن. َوَقْطِف الزَّ

لِلنّاِس  النَّصيَحِة  َتْقديُم   -٣
َيحتاجونَها. ِعْنَدما 

  َوَقْد كاَن النَِّبيُّ  ِمثال�ً لُِمساَعَدِة 
َوياأُخُذ  لِْلَفقيِر،  الَعْوَن  ُم  ُيَقدِّ النّاِس، 
غيِر، َكما كاَن ُيساِعُد اأْهَلُه  بَِيِد الصَّ
َبْكٍر  اأبو  َوهذا  الَبْيِت،  اأْعماِل  في 

اْمَراأٍة  َعلى  ُد  َيَتردَّ ّديُق   الصِّ

َوَيْقضي  َبْيَتها،  لَها  ُيَنظُِّف  َعجوٍز 
 : لَها حاجاتِها، قاَل َرسوُل اللِّه 



١٨

َكْيَف اأََتَصرَُّف في الَمواقِِف ال�آتَِيِة؟

َمْنِزلَها، َوَجْدناُه َغْيَر ُمرتٍَّب  اأْسَرتي بِِزياَرِة خالَتي، َوِعْنَدما َدَخْلنا  اأ- قُْمُت َمَع 

ديِد. َوَغْيَر نَظيٍف؛ بَِسَبِب َمَرِضها الشَّ

ْيتوِن في َوَطني.  ب- َحلَّ َمْوِسُم َقْطِف الزَّ

َنشاط
(٤(

بًا لِلِّه َتعالى. اأساِعُد الُمْحتاجيَن؛ َتَقرُّ
اأَتَعلَُّم

ِمْن ُصَورِ ُمساَعَدِة الُمْحتاِج

َتْقديُم النَّصيَحِة لِلنّاِسُمساَعَدُة ال�أْهِلَتْقديُم الَعْوِن لِْلُفقراِء

َمفاهيُم َدْرسي:



١٩

اأجيُب:
( ُمقاِبَل  اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( ُمقاِبَل الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

) اأ- َكِلَمُة ُمْحتاٍج تُْطَلُق َعلى الَفقيِر َفَقْط.      )  

) أْعماِل الَّتي ُيِحبُّها اللُّه َتعالى.)   ب- ُمساَعَدُة الُفَقراِء ِمَن ال�

) نْساِن.      )   نْساُن َعْن اأخيِه ال�إِ جـ- َيْسَتْغني ال�إِ

 ) ُجُل اأْهَل َبْيِتِه في اأْعماِل الَمْنِزِل.     )   د- ُيساِعُد الرَّ

ُد َثلاَث ُصَورٍ لُِمساَعَدِة الُمحتاجيَن. ٢- اأَعدِّ

اأ-  ب- 
جـ-  

٣- َكْيَف اأَتَصرَُّف في الَمواقِِف ال�آتَِيِة:

 اأ- َكفيٌف ل� َيْستطيُع َقْطَع الّشاِرِع؟ 

ب- اْمَراأٌة َتْحِمُل اأْشياَء َثقيَلًة؟ 

جـ- َسّياَرٌة َتَعطََّلْت اأماَم َمْنِزلي؟ 

د- ِطْفٌل َضلَّ الطَّريَق؟ 

َج َعْن ُمْسِلٍم كُْرَبًة ..... ريَف: "َمْن َفرَّ ٤- اأْكِمُل الَحديَث النََّبِويَّ الشَّ

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

." ..................................................



٢٠

اأنا َنظيٌفالّدْرُس الخاِمُس:

ْسلاُم َعلى النَّظاَفِة  أَمِم، َوُرِقيِّها، َوَقْد َحثَّ ال�إِ    النَّظاَفُة َمْظَهٌر ِمْن َمظاِهِر َوْعِي ال�

َوالثِّياِب،  لِْلِجْسِم،  ْخِصيَِّة  الشَّ بِالنَّظاَفِة  ال�ْهِتماِم  اإِلى  َفَدعا  الَمجال�ِت،  في كُلِّ 

َوَقْد اأَمَر اللُّه َتعالى نَِبيَُّه  بَِتْنظيِف ثِيابِِه، َوَتْطهيِرها. 

      )المّدثّر(

ُد اأْنشوَدًة َعِن النَّظاَفِة. نَُردِّ َنشاط
(١(

َنشاط
اأْقَراأ:)٢)

اأَعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن َراأْيي في الَمواقِِف ال�آتَِيِة: َنشاط
(٣(

٥

اأ- َيْغِسُل َيَزُن َيَدْيِه بِالماِء، َوالّصابوِن َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم.

ب- تَُقلُِّم اآَيُة اأظاِفَرها كُلَّ اأْسبوٍع.

جـ- َيْحِرُص َسعيٌد َعلى َتْرِك الَحّماِم نَظيفاً َبْعَد اْسِتْعمالِِه.

د- َتْحِرُص نوُر َعلى نَظاَفِة كُُتِبها، َوَدفاتِِرها.



٢١

ِة؛ ِمْن َحدائَِق، َوَمداِرَس،      الُمْسِلُم َماأْموٌر بِالنَّظاَفِة في َبْيِتِه، َوفي الَمراِفِق العامَّ

َوُمْسَتْشَفياٍت، َوَوسائِِل ُمواَصلاٍت، َوَيِجُب َعَلْيِه التََّخلَُّص ِمَن ال�أذى َحْيثُما ُوِجَد، 

أْجِر،  ال� َعظيَم  لِْلُمْسِلِم  ُيَبيَِّن  َحتّى  َدقاِت،  الصَّ ِمَن  ذلَِك  الرَّسوُل   َعدَّ  َوَقْد 

: "...، َوتُميُط ال�أذى َعِن  َوالثَّواِب، قاَل 

الطَّريِق َصَدَقٌة" )متّفق عليه(

النّاِس،  لَِحياِة  َوَضروِريٌّة  ٌة،  ُمِهمَّ َوالنَّظاَفُة   
َولَها فوائُِد َعديَدٌة، ِمْنها:

أْمِر اللِّه َتعالى، َونَْيُل ِرضاُه. ١- اْسِتجاَبٌة لِ�

أْوبَِئِة. أْمراِض، َوال� صاَبِة بِال� ٢- ِوقاَيٌة ِمَن ال�إِ

٣- البيَئُة النَّظيَفُة فيها راَحٌة لِلنَّْفِس، َوُمْتَعٌة لِلَعْيِن.

ْسلاُم َعلى النَّظاَفِة، َوَجَعَل َكثيراً ِمَن الِعباداِت تَُؤّدي َدْوَر النَّظاَفِة في  َحثَّ ال�إِ

لاِة َمْفهوَم النَّظاَفِة؟  ُق ِعباَدُة الصَّ َحياِة الُمْسِلِم. اأناِقُش َمَع ُزملائي َكيَف تَُحقِّ

َكْيَف اأحافُِظ َعلى َنظاَفِة َمْدَرَستي؟

َنشاط
(٤(

َنشاط
(٥(

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش: َنشاط
(٦(

ِه.  اأ-  َتْرُك الَمكاِن نَظيفاً َبْعَد التََّنزُّ

ب- نَظاَفُة اأْرِصَفِة الَمحالِّ التِّجاِريَِّة.



٢٢

اأنا َنظيٌف، َوبيَئتي َنظيَفٌة.
اأَتَعلَُّم

 

النَّظاَفُة

َمجال�تُها

وِقاَيٌة ِمَن الَمَرِضَشْخِصيٌَّة

ُمْتَعٌة لِْلَعْيِن، َوراَحٌة لِلنَّْفِس

َنْيُل رِضا اللّه

بيِئيٌَّة

َفوائُِدها

َمفاهيُم َدْرسي:

     اأجيُب:

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

حيَحِة فيما َياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)   (  اأ-  األْقي النُّفاياِت ِمْن ناِفَذِة الَمْنِزِل.     

)   ( ب- اأساِعُد الوالَِدَة في َتْنظيِف الَمْنِزِل.    

)   ( جـ-  اأْضُع اأْكياَس الُقماَمِة بِجانِِب حاِوَيِة النُّفاياِت.  
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ُد َثلاَث َفوائَِد لِلنّظاَفِة. ٢- اأَعدِّ

اأ-......................ب-......................جـ-...................
٣- َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نُحافَِظ َعلى َنظاَفِة ال�أماِكِن ال�آتَِيِة: 

؟  الَبْيِت، َوالَمْسِجِد، َوَحديَقِة الَحيِّ

ْقُم التَّقييُمال�أداُءالرَّ

******
رِّ، َوالَعَلِن.١- اأْعُبُد اللَّه في السِّ
، َوَصحاَبِتِه الِكراِم.٢- اأْقَتدي بِالرَّسوِل 
، َواأطيُعُهما.٣- اأْحِسُن لِوالَِديَّ
اأساِعُد الُمْحتاجيَن.٤-
اأحاِفُظ َعلى النَّظاَفِة دائِماً.٥-

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَظلُِّل الُمَربََّع الَّذي ُيَعبُِّر َعْن اأدائي: 

َعلى  َتُحثُّ  ِعباراٍت  ُن  َتَتَضمَّ بِطاقاِت  َتْصميِم  في  اأشاِرُك  َمْشروعي: 

أْخلاِق الَحميَدِة. التََّحلّي بِال�
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َرسوُلنا قُْدَوتُنا

الَوْحَدُة الثّانَِيُة

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش

)ال�أحزاب(

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    جئ
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع اأْنِشَطِتها،  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�ْقِتداِء ِبالرَّسوِل 

روِس ِمْنها. ريَفِة، َواأْخِذ الِعَبِر، َوالدُّ َسْرِد َبْعِض الَمواقِِف ِمَن الّسيَرِة النََّبِويَِّة الشَّ

. عاِء ِبالَماأْثورِ َعِن الرَّسوِل  الدُّ

لاِة في الَمْسِجِد ال�أْقصى؛ َطَلبًا لَِلاأِْجِر، َوالثَّواِب. اأداِء الصَّ

ْنفاِق في َسبيِل اللِّه؛ اْبَتغاَء َوْجِهِه َتعالى. ال�إِ

تِلاَوِة سوَرِة اللَّْيِل َغْيبًا.
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ْعَوُة الَجْهِريَُّة(الّدْرُس ال�أوَُّل: ْسلاِم )الدَّ ْعَوُة اإِلى ال�إِ  الدَّ

   بْعَد ُمِضّي َثلاَثةِ اأْعوامٍ في الدَّْعَوةِ اإِلى اللِّه ِسرّاً، اأَمَر اللُّه َتعالى النَِّبيَّ  اأْن َيْجَهَر 

بَِدْعَوتِِه، َفقاَل َتعالى:

 

 )الِحجر(

أْمِر  لِ� النَِّبيُّ   َفاْسَتجاَب 

َعلى  َوَوَقَف  َتعالى،  اللِّه 

اأْهَل  َفنادى  فا،  الصَّ َجَبِل 
اْجَتمعوا  َولَّما  َمكَّة، 

"قولوا:  ِشعاُرُه:  َوكاَن  أْصناِم،  ال� ِعباَدِة  َوَتْرِك  ْسلاِم،  لِْلاإِ َدعاُهْم   َحْولَُه، 
ْخِرَيِة. َوالسُّ بِالتَّْكذيِب،  َعَلْيِه  قَُرْيٌش  ْت  َفَردَّ تُْفِلحوا"،  اللُّه،  لّ�  اإِ لَه  اإِ ل� 

َنشاط
اأْقَراأ:)٢)

١

نُشاِهُد َمْقَطعًا ِمْن فيديو )الرِّساَلُة( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. َنشاط
(١(
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َمْوِقُف  الَمواِقِف  اأْقَبِح  ِمْن  َوكاَن    

النَِّبيَّ  َشَتَم  َحْيُث  لَهٍب،  اأبي 

األِهذا  لََك،  تّباً  لَُه:  قائِلاً  الَكريَم  

َتعالى:   اللُّه  َفاأنَْزَل  َجَمْعَتنا؟! 

 

أذى قَُرْيٍش    لَْم َيْسَتْسِلِم النَِّبيُّ  لِ�

َحتّى  بَِدْعَوتِه  َواْسَتَمرَّ  الُمتواِصِل، 

نََصَرُه اللُّه َتعالى.

)المسد( 

اأْكُتُب ِشعاَر الرَّسوِل  في َدْعَوتِِه الَجْهِريَِّة. َنشاط
(٣(

. ُص َشَفِوّيًا َمْوقَِف قَُرْيٍش ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل  اأَلخِّ َنشاط
(٤(

َلَهٍب،  اأبي  ِة  قِصَّ َعْن  -ِبُلَغتي-  ُث  اأَتَحدَّ ثُمَّ  الَمَسِد،  سوَرَة  اأْقَراأ   
. َوَزْوَجِتِه َمَع النَِّبيِّ 

َنشاط
(٥(

ْسلاِم ْعَوِة اإِلى ال�إِ َبْت قَُرْيٌش الرَّسوَل   َجَهَر الرَّسوُل  ِبالدَّ َكذَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

ْسلاِم. ْعَوِة اإِلى اْل�إِ اأْعَتزُّ ِبالدَّ اأَتَعلَُّم
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اأجيُب:
 ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ُمقاِبَل   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١

حيَحِة فيما َياأْتي: ُمقاِبَل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

ْسلاِميَُّة ِسّراً َخْمَسَة اأْعواٍم.   )      ( ْعَوُة ال�إِ  اأ- اْسَتَمرَِّت الدَّ

ْعَوِة.   )      ( أْمِر اللِّه، َفَجَهَر بِالدَّ ب- اْسَتجاَب النَِّبيُّ  لِ�

)      (   . جـ- َحَضَر اأبو لََهٍب اْجِتماَع اأْهِل َمكََّة َمَع النَِّبيِّ 

أْهِل َمكََّة: "قولوا: ل�  د- كاَن ِشعاُر النَِّبيِّ  في َدْعَوتِِه لِ�

  اإِلَه اإِلّ� اللُّه، تُْفِلحوا".        )      (

أْصناِم.   )      ( هـ- َطَلَب النَِّبيُّ  ِمْن اأْهِل َمكََّة َتْرَك ِعباَدِة ال�

٢- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي:

عَوِة، َفقاَل َتعالى:  اأ- اأَمَر اللُّه َتعالى النَِّبيَّ  بِالَجْهِر بِالدَّ

ْسلامِ                     ، ب- قاَل اأبو لََهٍب لِلنَِّبيِّ  ِعْنَدما َدعاُهْم اإِلى ال�إِ
.                        

ْت قَُرْيٌش َعلى َدْعَوِة الرَّسوِل  بِـ                      ، جـ- َردَّ

.                              

ْعَوِة؟ ٣- ماذا َنْسَتْنِتُج ِمْن َمْوقِِف اأبي َلَهٍب ِمَن الدَّ
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اأذى الُكّفارِالّدْرُس الثّاني:

ْعَوِة  ًة َبْعَد اأْن َجَهَر بِالدَّ ، َواأْصحاُبُه لَِلاأذى ِمَن الُكّفاِر خاصَّ َتَعرََّض النَِّبيُّ   

ْسلاِميَِّة، َفكاَن ِمْن ذلَِك: ال�إِ

ْعِر، َوالُجنوِن، َواأنَُّه اأْبَتَر؛  ْحِر، َوالشِّ بوُه، َواتَّهموُه بِالسِّ : َحْيُث َكذَّ يذاُء النَّْفِسيُّ l ال�إ

أْبناُء الذُّكوُر. ل� َيعيُش لَُه ال�

َوَضعوا  َحْيُث   : الَجَسِديُّ يذاُء  ال�إ  l

َوَرَمْوا  َطريِقِه،  في  أْشواَك  َوال� الَحَطَب، 

القاذوراِت َعلى َراأِْسِه، َوِجْسِمِه الّشريِف، 

َوفي ِرْحَلِتِه اإِلى الطّائِِف، األْقى ِصْبيانُها، 

اأْدَمْوا  َحتّى  الِحجاَرَة،  َعَلْيِه  َوُسفهاُؤها 

َقَدَمْيِه.

َنشاط
اأْقَراأ:)١)

٢
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َوَمْن  َوحاَصروُه،  قاَطعوُه،   l

اآَمَن َمَعُه في ِشْعِب اأبي طالٍِب، 

ٍة. َوحاَولوا َقْتَلُه  اأْكَثَر ِمْن َمرَّ

اْستجابوا  الَّذيَن  اأْكَثُر  َولَّما كاَن 

َعفاَء،  الضَّ النَِّبيِّ   لَِدْعوِة 

لِْلاأذى،  َتَعرَّضوا  َفَقْد  َوالُفَقراَء، 

َوِمْنُهْم: َوالتَّعذيِب، 

ماِل الحاِرَقِة، 	  ، َحْيُث قاَم اأَميَُّة بُن َخَلٍف بَِتْعذيِبِه َعلى الرِّ بِلاٌل بُن َرباٍح 

َوَوَضِع َصخَرٍة َعظيَمٍة َعلى َصْدِرِه، َوَضْربِِه َضْرباً َشديداً.

َب اْبُنُهما َعّماٌر اأَشدَّ  ، َحْيُث اْسُتْشِهَدْت ُسَميَُّة، َوَزوُجها ياِسٌر، َوُعذِّ l اآُل ياِسٍر 

ْسلاِميَِّة. ْعوِة ال�إِ اأْصناِف الَعذاِب، َوال�أذى، لِكنَُّهْم َثَبتوا َجميعاً َعلى الدَّ

ُص َشَفِوّيًا:    اأَلخِّ
. ، َونَْفِسيٍّ  اأ-  ما َتَعرََّض لَُه الرَّسوُل  ِمْن اأًذى َجَسِديٍّ

حاَبِة -ِرضواُن اللِّه َعَلْيِهْم- ِمَن التَّْعذيِب. ب- ما َتَعرََّض لَُه َبْعُض الصَّ

َنشاط
(٢(
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َنْتُه ِمْن اأْصناِف  اأْقَراأ ال�آَيَة الكريَمَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأْسَتْخِلُص ما َتَضمَّ

: ال�أذى، َوالتَّْعذيِب الَّتي اْسَتْخَدَمها الُكّفاُر في اإيذاِء النَِّبّي 

  

أنفال(    )ال�

َنشاط
(٣(

، َوَصحاَبَتُه الِكراَم. اأِحبُّ النَِّبّي 
اأَتَعلَُّم

ْسلاِميَِّة ْعَوِة ال�إِ َمْوقُِف الُكّفارِ ِمَن الدَّ

َجَسِدّيًا َنْفِسّيًا

، َوَصحاَبِتِه الِكراِم َتْعذيُب الرَّسوِل 

َمفاهيُم َدْرسي:
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حاَبِة قاَم الُكّفاُر ِبَتْعذيِبِهْم؛ لَِيُرّدوُهْم َعْن َدْعَوِة  ٢- اأْذُكُر َثلاَثًة ِمَن الصَّ

ْسلاِم. ال�إِ

  اأ-  ب-  جـ- 

٣- اأْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي:

. ، َو يذاِء   اأ-  َتَعرََّض النَِّبيُّ  لِْلاإ

ٍة. ب- حاَوَل الُكّفاُر  النَِّبيِّ  اأْكَثَر ِمْن َمرَّ

ِمَن  ْسلاِميَِّة  ال�إِ ْعَوِة  لِلدَّ اْسَتجابوا  الَّذيَن  ْكَثُر  اأ َكاَن  جـ- 

، َو        

     اأجيُب:
ُمقاِبَل   ) ( اإِشاَرَة  َو حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  ُمقاِبَل   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١

حيَحِة فيما َياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)        (       .  اأ-  اْقَتَصَر اأذى الُكّفاِر لِلرَّسوِل  َعلى ال�أذى الَجَسِديِّ

، َوَمْن َمَعُه الُمقاَطَعُة، َوالِحصاُر.)        ( يذاِء لِلنَِّبيِّ  ب- ِمْن اأْصناِف ال�إ

ماِل الحاِرَقِة.)   ( ُب بِلال�ً بَن رباٍح َعلى الرِّ جـ- كاَن اأَميَُّة بُن َخَلٍف ُيَعذِّ
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عاِءالّدْرُس الثّالُِث: اآداُب الدُّ

. ُد اأْدِعَيًة َماأْثوَرًة َعِن الرَّسوِل  نَُردِّ َنشاط
(٢(

َنشاط
اأْسَتِمُع، ثُمَّ اأْتلو:)٣)

 )غافر(

َنشاط
اأْقَراأ:)٤)

َلِب،  اإِلى اللِّه َتعالى ِبالطَّ ُه الَعْبِد  عاُء: َتَوجُّ الدُّ

ؤاِل، َوُهَو ِصَلٌة َبْيَن الَعْبِد، َوَربِِّه. َوالسُّ

َوالطَُّماأْنيَنُة  كيَنُة،  السَّ َتْنَبِعُث  عاِء  َوبِالدُّ  

أنَُّه  ِة، َوالَفْخِر؛ لِ� في نَْفِس الُمْؤِمِن، َوْيُشُعُر بِالِعزَّ

َيْساأُل اللَّه الَقِويَّ الُمْسَتْغني َعْن َخْلِقِه، َوِعباِدِه.

٣

عاِء( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. نُشاِهُد فيديو )ِسْلِسَلُة ال�أْطفاِل- َتْعليُم الدُّ َنشاط
(١(
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عاِء اآداٌب، ِمْنها:  لِلدُّ

- َرْفُع الَيَدْيِن، َواْسِتْقباُل الِقْبَلِة.

. لاِة َعلى النَِّبيِّ  - الَبْدُء بَِحْمِد اللِّه َتعالى، َوالثَّناِء َعَلْيِه، َوالصَّ

َرَمضاَن  َشْهِر  ِمْثِل:  عاُء،  الدُّ فيها  ُيْسَتَحبُّ  الَّتي  أماِكِن  َوال� أْوقاِت،  ال� -  اْخِتياُر 

الُمباَرِك، َوالَمساِجِد، َكالَمْسِجِد ال�أْقصى الُمباَرِك.

جاَبِة. عاِء، َوَعَدُم اْسِتْعجاِل ال�إِ لْحاُح في الدُّ - ال�إِ

لَّذي  ا َفُهَو  ؛  ِمْنُه َتعالى  للِّه  ا َب  قُْر لُمْسِلُم  ا َيْسَتْشِعُر  ِء  عا لدُّ بِا َو   
َشْكواُه،   َوَيْسَمُع  ُدعاَءُه،  َيْسَتجيُب 

  

  )البقرة(

عاُء. ُل فيها الدُّ َنشاط اأْذُكُر َبْعَض ال�أْوقاِت، َوال�أماِكِن الَّتي ُيَفضَّ
(٥(



٣٥

عاُء ُهَو الِعباَدُة". "الدُّ اأَتَعلَُّم

عاِء:َمفاهيُم َدْرسي: ِمْن اآداِب الدُّ

َرْفُع الَيَدْيِن، َواْسِتْقباُل الِقْبَلِة.

. لاِة َعلى النَِّبيِّ  الَبْدُء ِبَحْمِد اللِّه، َوالصَّ

عاُء . ِل فيها الدُّ اْسِتْثماُر ال�أْوقاِت، َوال�أماِكِن الُمَفضَّ

عاِء. ْلحاُح في الدُّ ال�إِ

اأجيُب:

عاَء. ١- اأعرُِّف الدُّ

عاِء. ُد َثلاَثًة ِمْن اآداِب الدُّ ٢- اأَعدِّ

٣- اأْكُتُب ال�آَيَة الَكريَمَة: 

عاِء َعلى الُمْؤِمِن. ٤- اأَبيُِّن َفْضَل الدُّ



٣6

اِبُع: )الّدْرُس الرَّ ِمْن اأْدِعَيِة الرَّسوِل )

َنشاط
اأَتاأمَُّل الّصوَرَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأناقُِش:)٢)

َنشاط
اأْقَراأ:)٣)

بِِه  َتعالى؛  اللِّه  اإِلى  الُقُرباِت  اأْعَظِم  َوِمْن  الِعباداِت،  اأَهمِّ  ِمْن  عاُء  الدُّ ُيَعدُّ   

َوَقْد  الَمَرِض،  ِمَن  َوَيْشفي  ْزَق،  الرِّ َوَيْبُسُط  الَكْرَب،  ُج  َوُيَفرِّ الَبلاَء،  اللُّه  َيْرَفُع 

أْحواِل.  عاِء في َجميِع ال� َه اإِلى اللِّه بِالدُّ َعلَّمنا النَِّبيُّ  التََّوجُّ

عاُء: أْوقاِت الَّتي ُيْسَتَحبُّ فيها الدُّ َوِمَن ال�  

٤

نُشاِهُد فيديو: )اأْذكاُر الطِّْفِل الُمْسِلِم( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. َنشاط
(١(



٣7

باِح: l َوْقُت الصَّ

َوالَحْمُد  لِلِّه،  الُمْلُك  َواأْصَبَح  "اأْصَبْحنا، 
لِلِّه، ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه، َوْحَدُه ل� َشريَك لَُه، لَُه 
َشْيٍء  َعلى كُلِّ  َوُهَو  الَحْمد،  َولَُه  الُمْلُك، 

َقديٌر".

l َوْقُت الَمساِء:

َوالَحْمُد  لِلِّه،  الُمْلُك  َواأْمسى  "اأْمَسْينا، 
اإِلّ� اللُّه، َوْحَدُه ل� َشريَك لَُه،  اإِلَه  لِلِّه، ل� 
كُلِّ  َعلى  َوُهَو  الَحْمد،  َولَُه  الُمْلُك،  لَُه 

َشْيٍء َقديٌر".

l اأْذكاُر النَّوِم: 

، اأموُت، َواأْحيا". "بِاْسِمَك اللُّهمَّ

 ، اللُّهمَّ "بِاْسِمَك 
اأَموُت، َواأْحيا".

"اأْمَسْينا، 

َواأْمسى الُمْلُك 

لِلِّه، َوالَحْمُد لِلِّه، ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه، 

َوْحَدُه ل� َشريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، َولَُه الَحْمُد، 

َوُهَو َعلى كُلِّ َشْيٍء َقديٌر".

"اأْصَبْحنا، 

َواأْصَبَح الُمْلُك لِلِّه، 

َوالَحْمُد لِلِّه، ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه، َوْحَدُه ل� 

َشريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، َولَُه الَحْمُد، َوُهَو َعلى كُلِّ 

َشْيٍء َقديٌر".



٣٨

لاِة:  l اأْذكاُر ما َبْعَد التَّْسليِم ِمَن الصَّ

لاُم،  لاُم، َوِمْنَك السَّ ، اأنَْت السَّ "اللُّهمَّ

ْكراِم،  َوال�إِ الَجلاِل  ذا  يا  َتباَركَت 

اأْسَتغِفُر  اللَّه،  اأْسَتغِفُر  اللَّه،  اأْسَتغِفُر 

اللَّه".

لاُم، َوِمْنَك  ، اأنَْت السَّ "اللُّهمَّ
لاُم، َتباَركَت يا ذا الَجلاِل  السَّ
ْكراِم، اأْسَتغِفُر اللَّه، اأْسَتغِفُر  َوال�إِ

اللَّه، اأْسَتغِفُر اللَّه".

"اأْساأُل اللَّه الَعظيَم، َربَّ 

الَعْرِش الَعظيِم اأْن َيْشِفَيك".

l ُدعاُء ِزياَرِة الَمريِض: 

"اأْساأُل اللَّه الَعظيَم، َربَّ الَعْرِش الَعظيِم 

اأْن َيْشِفَيك".

l ُدعاُء نُزوِل الَمَطِر:

باً ناِفَعاً". ، َصيِّ "اللُّهمَّ

، َصيِّباً  "اللُّهمَّ

ناِفعاً".

، َصيِّبًا نافِعًا". نُناقُِش َمْعنى ُدعاِء نُزوِل الَمَطِر: "اللُّهمَّ َنشاط
(٤(



٣٩

اأْبَحُث َعْن اأْدِعَيٍة اأْخرى في الَمْواقَِفْيِن ال�آتَِيْيِن: َنشاط
(٥(

ْعِد، َولَْيَلِة الَقْدِر. َسماِع الرَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

عاُء: الدُّ

َيْرَفُع الَبلاَء.

ُيَفرُِّج الَكْرَب.

ْزَق. َيْبُسُط الرِّ

َيْشفي الَمريَض.

ِعباَدٌة َعظيَمٌة.

اأْطُلُب الَعْوَن َدْومًا ِمَن اللِّه َتعالى. اأَتَعلَُّم

اأجيُب:
 ) اإِشاَرَة ) حيَحِة، َو ( بجانب الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي: بجانب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ
)  اأ-  الُمْسِلُم َيْطلُُب الَعْوَن دائِماً ِمَن اللِّه َتعالى.  )  
) ب- َيْسَتجيُب اللُّه ُدعاَء الُمْؤِمِن.      )  
) عاُء ِمْن اأْعَظِم الِعباداِت اإِلى اللِّه َتعالى.)   جـ- ُيَعدُّ الدُّ



٤٠

عاِء الَّذي  ِل، َوالدُّ َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�أوَّ اأِصُل   -٢

ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: 

، َصيِّباً ناِفعاً.اأ- ُدعاُء ِزياَرِة الَمريِض اللُّهمَّ

اأْساأُل اللَّه الَعظيَم، َربَّ الَعْرِش 
الَعظيِم اأْن َيْشِفَيك.

، اأْموُت، َواأْحيا.  بِاْسِمَك اللُّهمَّ

الُمْلُك  َواأْصَبَح  اأْصَبْحنا، 
اإِلّ�  اإِلَه  ل�  لِلِّه،  َوالَحْمُد  لِلِّه، 
لَُه  لَُه،  َشريَك  ل�  َوْحَدُه  اللُّه 
َوُهَو  الَحْمُد،  َولَُه  الُمْلُك، 

َعلى كُلِّ َشْيٍء َقديٌر.

ب- ُدعاُء نُزوِل الَمَطِر    

باِح           جـ- اأْذكاُر الصَّ

د- اأْذكاُر النَّْوِم

عاِء. ِه اإِلى اللِّه َتعالى ِبالدُّ ُح َفْضَل التََّوجُّ ٣- اأَوضِّ



٤١

 رِحَلٌة اإلى الُقدسالّدْرُس الخاِمُس:

 

 

سراء(    )ال�إ

َنشاط
َنْسَتِمُع، ثُمَّ َنْتلو:)١)

اأ- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة الُقْدِس؟

ب- لِماذا نَْحِرُص َعلى ِزياَرِة َمديَنِة الُقْدِس؟

٥

نُجيُب  ثُمَّ  الُمْدَمِج،  الُقْرِص  ِخلاِل  ِمْن  )الُقْدُس(  فيديو  نُشاِهُد 
َشَفِوّيًا َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

َنشاط
(٢(



٤٢

اأْبَحُث َعْن:

اأ- ِمساَحِة الَمْسِجِد ال�أْقصى.

ب- َعَدِد اأْبواِب الَمْسِجِد ال�أْقصى.

َنشاط
(٣(

الُقْدُسَمفاهيُم َدْرسي:

َنْحِرُص َعلى زِياَرتِهاَمْسرى الرَّسوِل  عاِصَمُة فَِلْسطيَن ال�أَبِديَُّة

"لِْلُقْدِس َمكاَنٌة في َقْلبي". اأَتَعلَُّم

اأجيُب:
يَُّة َمديَنِة الُقْدِس ِبالنِّْسَبِة لِْلُمْسِلميَن؟ ١- ما اأَهمِّ

٢- اأْذُكُر الُمعيقاِت الَّتي تُواِجُهني في الطَّريِق اإِلى الُقْدِس.

٣- ما واِجبي تُجاَه َمديَنِة الُقْدِس؟  



٤٣

سوَرُة اللَّْيِل )١( الّدْرُس الّساِدُس:
   )تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

             

   

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرَداُت، 

مي: ُيْظِلُم.
َف، َوَظَهَر. جئ: َتَكشَّ

مب: َعَمَلُكْم.
هب: لَُمْخَتِلٌف.

ىم: َهَلَك.

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

ىم يم

َنشاط
َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة اللَّْيِل.)٢)

َنشاط
اأْتلو:)٣)

6

اأْذُكُر اآداَب التِّلاَوِة. َنشاط
(١(

)اللّيل(



٤٤

َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة:  الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

الَمْخلوقاِت  خالُِق  َواأنَُّه  َوالنَّهاِر،  بِاللَّْيِل،  آياِت  ال� هِذِه  في  َتعالى  اللُّه  ُيْقِسُم   -

َجميعاً؛ ُذكوراً، َواإِناثاً، بِاأنَّ اأْعماَل النّاِس ُمْخَتِلَفٌة.

نيا، َوُيْدِخلُُه الَجنََّة  - الُمْؤِمُن التَِّقيُّ الَّذي ُيْنِفُق في َسبيِل اللِّه، ُيْسِعُدُه اللُّه في الدُّ

آِخَرِة. في ال�

آِخَرِة. - الكاِفُر الَّذي ُيَكّذُب بِالّديِن، َول� ُيْنِفُق في َسبيِل اللِّه، َمصيُرُه النّاُر في ال�

- ل� َيْنَتِفُع الَبخيُل َيْوَم الِقياَمِة بِمالِِه الَّذي َبِخَل بِِه.

اأْقَراأ: َنشاط
(٤(



٤٥

اأْكُتُب ِضدَّ ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت ال�آتَِيِة، َكما َوَرَدْت في ال�آياِت 

الَكريَمِة:

اأ- النَّهاُر: 

ب- الُعْسرى: 

جـ- َكذََّب:    

اأْسَتْخِلُص َدْرَسًا، َوِعْبَرًة ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة.  َنشاط
(٦(

َنشاط
(٧(

اأْكُتُب ال�آَيَة الَكريَمَة الّدالََّة َعلى ُكلِّ َمْعًنى ِمَن الَمعاني ال�آتَِيِة: َنشاط
(٥(

اأ- ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِاللَّْيِل، َوالنَّهاِر.

ب- ل� َيْنَتِفُع الَبخيُل َيْوَم الِقياَمِة بِمالِِه.

آِخَرِة. نيا َوال� جـ- الُمْؤِمُن التَِّقيُّ الَّذي ُيْنِفُق في َسبيِل اللِّه، ُيْسِعُدُه اللُّه في الدُّ



٤6

اأجيُب:

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

اأ- ماُل الكاِفِر َيْنَفُعُه َيْوَم الِقياَمِة.        )     (

ب- ُيِحبُّ اللُّه الَبخيَل.          )     (

جـ- الُمْؤِمُن التَِّقيُّ الَّذي ُيْنِفُق في َسبيِل اللِّه َيْدُخُل الَجنََّة.)     (

٢- اأْكِمُل الِعباَرَة ِبالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن:

نْيا، كاِفٍر، الَجنََّة، النّاِر( )ُمْؤِمٍن، الِقياَمِة، الدُّ

 اأ-  ُيحاِسُب اللُّه النّاَس َعلى اأْعمالِِهْم َيْوَم .........................

ب- ُيَصنَُّف النّاُس َيْوَم الِقياَمِة َوْفَق اأْعمالِِهْم اإِلى .................،           

     َو..................

جـ- الُمْؤِمُن الَّذي ُيْنِفُق في َسبيِل اللِّه، ُيسِعُدُه اللُّه في .......................، 

    َوُيْدِخلُُه ....................... َيْوَم الِقياَمِة.

ُد اأْمَرْيِن اأْقَسَم اللُّه َتعالى ِبِهما في الّسوَرِة الَكريَمِة. ٣- اأَعدِّ

اأ- ............................................. ب-........................................

٤- اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة َغْيبًا.



٤7

سوَرُة اللَّْيِل )٢)الّدْرُس الّساِبُع:
   )تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  ٱجن 

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ  َّ       ُّ    ِّ  ّٰ ٰر 

نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

زثمث    َّ  رث 

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة اللَّْيِل. َنشاط
(١(

َنشاط
اأْتلو:)٢)

7

)اللّيل(



٤٨

الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب:

القيامة. يوَم  آِخَرَة:  ال�

نْيا. الدُّ الحياَة  أولَى:  اْل�

َتَتَوهَّج. َتَلظَّى: 

َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة:  الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

آِخَرِة. نْيا، َوال� - َيْهدي اللُّه َتعالى النّاَس لِما فيِه َخْيُرُهْم في الدُّ

َتُه ِمَن النّاِر؛ َرْحَمًة بِِهْم، َوَشَفَقًة َعَلْيِهْم. َر النَِّبيُّ  اأمَّ - َحذَّ

. أْشِقياُء َسَيْدُخلوَن َجَهنََّم؛ بَِسَبِب َتْكذيِبِهْم، َواإِْعراِضِهْم َعِن الَحقِّ - الُكّفاُر ال�

أْتِقياُء َسَيْنجوَن ِمْن َعذاِب النّاِر؛ بَِسَبِب اإيمانِِهْم، َواإِنْفاِقِهْم في َسبيِل اللِّه. - الُمْؤِمنوَن ال�

أْجِل َتْحصيِل َمْنَفَعٍة ِمَن النّاِس. - ُيْنِفُق الُمْسِلُم اْبِتغاَء َمْرضاِة اللِّه َتعالى، َولَْيَس لِ�

َل بِاإِْرضائِِه.  - َجزاُء الُمْنِفِق في َسبيِل اللِّه اأنَّ اللَّه َتَكفَّ

اأْقَراأ: َنشاط
(٣(

َنشاط اأْسَتْخِلُص َدْرَسًا، َوِعْبرًة ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة.
(٤(



٤٩

، اأناقُِش َعلاماِت  ، َوَشِقيٍّ َصنََّفِت ال�آياُت الَكريَمُة النّاَس اإِلى َتِقيٍّ

قاِء. التَّْقوى، َواأْسباَب الشَّ

َنشاط
(٥(

َمفاهيُم َدْرسي:

اأْتِقياُء 

الَجنَُّة

َجزاُؤُهُمَجزاُؤُهُم

اأْشِقياُء

النّاُر

اأْصناُف النّاِس َيْوَم الِقياَمِة

ْسلاِم. اأْحَمُد اللَّه َتعالى الَّذي َهداني لِْلاإِ
اأَتَعلَُّم



٥٠

اأجيُب:

١- اأِصُل َبْيَن الَكِلَمِة، َوَمْعناها في الَعموَدْيِن ال�آتَِيْيِن:

 

٢- اأَعلُِّل: َيْنجو الُمْؤِمُن ِمْن َعذاِب َجَهنََّم. 

َر النَِّبيُّ  النّاَس ِمَن النّارِ؟  ٣- لِماذا َحذَّ

٤- اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة َغْيبًا.

آِخَرُة اأ- ال�

َتْنَطِفُئ.

َهُج. َتَتوَّ

أولى ب- ال�

 َيْوُم الِِقياَمة. جـ- َتلظّى

نيا. الدُّ الَحياُة 



٥١

ْقُم التَّقييُمال�أداُءالرَّ

******
بيَن لَِدْعَوتِِه.١- ِة- َمْوِقَف الرَّسوِل  ِمَن الُمَكذِّ ُص -بِلَُغتي الخاصَّ األَخِّ
اأْصِبُر َعلى الِعباداِت، َوال�ْبِتلاءاِت.  ٢-
-٣. اأْدعو بِالَماأْثوِر َعِن الرَّسوِل 
اأزوُر الَمْسِجَد ال�أْقصى الُمباَرَك.٤-
اأشاِرُك في ُمساَعَدِة الُمْحتاجيَن.٥-
اأْتلو سوَرَة اللَّْيِل َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.6-
رِّ، َوالَعَلِن.7- - في السِّ اأتَّقي اللَّه -َعّز َوَجلَّ

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَظلُِّل الُمَربََّع الَّذي ُيَعبُِّر َعْن اأدائي: 

َمْشروعي: اأْرُسُم َخريَطَة ِفَلْسطيَن، ثُمَّ اأَعيُِّن َمديَنَة الُقْدِس َعَلْيها.



٥٢

ِمْن نَِعِم اللِّه
الَوْحَدُة الثّالَِثُة

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش

)الّضحى(

 ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ  



٥٣

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

- َعلى نَِعِمِه، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: َيكونوا قاِدريَن َعلى َتْعظيِم اللِّه -َعزَّ َوَجلَّ

تِلاَوِة سوَرِة الَقْدرِ َغْيبًا.

اإِْحياِء َلْيَلِة الَقْدرِ.

ِذْكِر َبْعِض نَِعِم اللِّه َتعالى.

التَّاأمُِّل في َخْلِق اللِّه.

ُشْكِر اللِّه َتعالى َعلى نَِعِمِه.



٥٤

  

  الَقْدر

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرَداُت، 

اأنَْزلَْناُه: اأِي الُقراآُن الَكريُم.

َرِف. الَْقْدِر: الَعَظَمِة، َوالشَّ

اأْدَراَك: اأْعَلَمَك.

سوَرُة الَقْدرِ )١)الّدْرُس ال�أوَُّل:
    )تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

ْهِر الَّذي َنصوُمُه. ............ اأْكُتُب اْسَم الشَّ َنشاط
(١(

َنشاط
َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الَقْدرِ.)٢)

َنشاط
اأْتلو:)٣)

١



٥٥

الَكريمُة:  ال�آياُت  َنْتها  َتَضمَّ الَمعاني الَّتي 

- اأنَْزَل اللُّه َتعالى الُقْراآَن الَكريَم في لَْيَلٍة ُمباَرَكٍة ِهَي لَْيَلُة الَقْدِر ِمْن َشْهِر َرَمضاَن.

- لَْيَلُة الَقْدِر َعظيَمُة الَقْدِر؛ َفالِعباَدُة في هِذِه اللَّْيَلِة َخْيٌر ِعْنَد اللِّه َتعالى ِمْن ِعباَدِة 

األِْف َشْهٍر َغْيِرها.

َر  ِذْكُر  لَْيَلِة  الَقْدِر  في الّسوَرِة؛ َبياناً لِعَظِم هِذِه اللَّْيَلِة،  َوَشَرِفها، َوَقْد اأْخفى  َتَكرَّ

أواِخِر ِمْن  اللُّه َتعالى َعِن النّاِس َوْقَتها، َوَحثَّ الرَّسوُل  َعلى َتَحّريها في الَعْشِر ال�

َشْهِر َرَمضاَن؛ َحتّى َيْجَتِهَد الُمْسِلموَن في الطّاَعِة.

اأْقَراأ: َنشاط
(٤(

اأْكِمُل: َيَتَحّرى الُمْسِلموَن لَْيَلَة ........ في ...............
.................... ِمْن َشْهِر .......................

َنشاط
(٥(



٥6

اأجيُب:

 ) ( اإشارة  و حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بجانب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١

حيَحِة فيما َياأْتي: بجانب الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

) اأ-  َحدََّدْت اآياُت الّسوَرةِ َمْوِعَد لَْيَلةِ الَقْدرِ.       )  

) ب-  لَْيَلُة الَقْدرِ َخْيرٌ ِعْنَد اللِّه َتعالى ِمْن األِْف َشْهرٍ.      )  

) أوائِِل ِمْن َشْهرِ َرَمضاَن.)   جـ-  َيَتَحرّى الُمْسِلموَن لَْيَلَة الَقْدرِ في الَعْشرِ ال�

٢- ما اْسُم اللَّْيَلِة الَّتي اأنِزَل فيها الُقْراآُن الَكريُم؟ 

َيْت َلْيَلُة الَقْدرِ ِبهذا ال�ْسمِ؟ ٣- لِماذا ُسمِّ

٤- اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة َغْيباً.



٥7

سوَرُة الَقْدرِ )٢)الّدْرُس الثّاني:
    )تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ)

                           الَقْدر

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرَداُت، 

لاُم. الّروُح: ِجْبريُل، َعَلْيِه السَّ

ْذِن َربِِّهْم: بِاأْمِر َربِِّهْم. بِاإِ

َسلاٌم: اأماٌن، َوَسكيَنٌة.

. اأْتلو َغْيبًا:  ...  َنشاط
(١(

٢

َنشاط
َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الَقْدرِ.)٢)

َنشاط
اأْتلو:)٣)



٥٨

      لَْيَلــُة الَقــْدِر لَْيَلٌة َعظيَمٌة 

هــا اللُّه َتعالــى بِالَفْضِل،  َخصَّ

َفضائِــُل  َولَهــا  َوالتَّْكريــِم، 

. ٌة يَد َعد

الَكريمُة:  ال�آياُت  َنْتها  َتَضمَّ الَمعاني الَّتي 

أْرِض بِاأْمِر اللِّه َتعالى؛ َتْعظيماً لِهِذِه اللَّْيَلِة، َوَتْشريفاً لَها. أْبَراِر اإِلى ال� ١- نُزوُل الَملاَئَِكِة ال�

: "َمْن قاَم لَْيَلَة الَقْدِر  أْجِر، َوالثَّواِب، قاَل َرسوُل اللِّه  ٢- لَْيَلُة الَقْدِر َعظيَمُة ال�

َم ِمْن َذنِْبِه". )متّفق عليه( اإِيماناً، َواْحِتساباً، ُغِفَر لَُه ما َتَقدَّ

٣- لَْيَلُة الَقْدِر كُلُّها اأماٌن، َوَسلاٌم؛ َفالَملائَِكُة ل� َتُمرُّ بُِمْؤِمٍن، َول� َمْؤِمَنٍة في تِْلَك 

ْحَمِة، َوالَمْغِفَرِة اإِلى ُطلوِع الَفْجِر. اللَّْيَلِة اإِلّ� َسلََّمْت َعَلْيِه، َوَدَعْت لَُه بِالرَّ

   َولَِفْضِل هِذِه اللَّْيَلِة ُيْقِبُل الُمْسِلموَن َعلى ِعباَدِة اللِّه َتعالى، َوِذْكِرِه؛ َفُيْكِثروَن 

لاِة، َوتِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم، َوَعَمِل الَخْيِر، َوُيْمِكُن اإِْحياُء هِذِه اللَّْيَلِة في  ِمَن الصَّ

الَمساِجِد، اأْو في الُبيوِت.

اأْقَراأ: َنشاط
(٤(



٥٩

الُمْؤمنيَن    اأمُّ  عائَِشُة  يَِّدُة  السَّ َساألَِت   

الَقْدِر؟  لَْيَلِة  في  َتقوُل  ماذا   : اللِّه  َرسوَل 

، اإِنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَعْفَو  َفاأجاَبها قولي: "اللُّهمَّ

َفاْعُف َعنّي". )رواه التّرمذّي(.

اأْقَراأ، ثُمَّ اأناقُِش: َنشاط
(٥(

اأْبَحُث، ثُمَّ اأْكَتِشُف: 
اأ- َكْيَف َيكوُن ِقياُم لَْيَلِة الَقْدِر؟

ب- اآياٍت َكريَمًة َتَتَعلَُّق بَِلْيَلِة الَقْدِر في سوَرِة الدُّخاِن.

َنشاط
(٦(

اأْحِرُص َعلى اإِْحياِء َلْيَلِة الَقْدرِ .
اأَتَعلَُّم

َلْيَلُة الَقْدرِ

اإِْحدى َليالي الَعْشِر ال�أواِخِر ِمْن 
َشْهِر َرَمضاَن

َخْيٌر ِمْن اأْلِف َشْهٍر

َمفاهيُم َدْرسي:



6٠

اأجيُب:
ُح َسَبَب نُزوِل الَملاَئَِكِة ال�أْبَرارِ اإِلى ال�أْرِض َلْيَلَة الَقْدرِ. ١- اأَوضِّ

ُد َثلاثًا ِمْن َفضائِِل َلْيَلِة الَقْدرِ. ٢- اأَعدِّ

اأ-.............................................................................. 

ب- ..........................................................................

جـ- ...........................................................................

َيها في  ٣- اأَسّمي َبْعَض الِعباداِت الَّتي ُيْمِكُن لِْلُمْسِلِم اأْن ُيَؤدِّ
َلْيَلِة الَقْدرِ.

٤- اأْتلو ال�آياِت الَكريَمَة َغْيبًا.



6١

َخْلُق اللِّه َتعالىالّدْرُس الثّالُِث:

َخَلَق اللُّه َجميَع الَمْخلوقاِت، َواأْوَجَدها ِمَن الَعَدِم، َفَخَلَق اآَدَم ِمْن تُراٍب،   

نْساَن بِاأْحَسِن َهْيَئٍة،   واِج، َفَخلَق ال�إِ َوَجَعَل َتكاثَُرُه بِالزَّ

  )الّسجدة(

فيها  َوما  اأْعِمَدٍة،  بَِغْيِر  ماِء  السَّ َخْلُق   l

أْقماِر. ِمَن النُّجوِم، َوالَكواِكِب، َوال�

اأَتاأمَُّل الّصوَرَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأناقُِش: َنشاط
(١(

اأْقَراأ: َنشاط
(٢(

٣

أْمِثَلِة الَّتي َتُدلُّ َعلى َعظيِم َخْلِق اللِّه َتعالى، َواإِْبداِعِه:  َوِمَن ال�  



6٢

واِحِف. أْسماِك، َوالطُّيوِر، َوالَحَشراِت، َوالزَّ - الَحَيواناِت، َوال�

أْرِض، َوما فيها ِمَن:  l َخْلُق ال�

أنْهار. - الُمحيطاِت، َوالِبحاِر، َوال�

َوالِهضاِب،  َوالِجباِل،  هوِل،  السُّ  -
َوالّصحاري.



6٣

نْساِن ل� ُيقاَرُن بَِخْلِق اللِّه َتعالى. نُناقُِش: ما َتْصَنُعُه َيُد ال�إِ َنشاط
(٤(

َمفاهيُم َدْرسي:

اللُّه الخالُِق

ماَء، َوما فيها.  َخَلَق السَّ

َخَلَق ال�أْرَض، َوما َعَلْيها.

َوما  الَمْخلوقاِت،  ُل  َيَتاأمَّ َوالَّذي   

ْتقاِن َوالُحْسِن،  ْبداِع، َوال�إِ فيها ِمَن ال�إِ

ُيْؤِمُن اأنَّ اللَّه َتعالى ُهَو خالُِقها الَعظيُم، 

نْساِن، َمْهما  َوُيْؤِمُن اأنَّ ما َتْصَنُعُه َيُد ال�إِ

ْتقاِن، َيْبقى ناِقصاً،  قَِّة، َوال�إِ َبَلَغ ِمَن الدِّ

مهبِحاَجٍة اإِلى َتْعديٍل، َوَتْحسيٍن، َوَتْطويٍر،

)النّمل(

اإِْبداِعِه. اأْذُكُر اأْمِثَلًة ِمْن بيئَتي َتُدلُّ َعلى َعظيِم َخْلِق اللِّه، َو َنشاط
(٣(

)الغاشية(
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اأجيُب:

اإِْبداِعِه: ١- اأَعّدُد َثلاَثَة اأْمِثلٍة َتُدلُّ َعلى َعظيِم َخْلِق اللِّه َتعالى، َو

ماِء: ١-.....................٢-....................٣-.................. اأ- في السَّ

أْرِض: ١-....................٢-....................٣-.................. ب- في ال�

٢- اأْمَلاأ الَفراَغْيِن ال�آتَِيْيِن: 

نْساِن ناِقٌص. اأ- َخْلُق اللِّه َتعالى .......................، َبْيَنما ُصْنُع ال�إ

ب- َخَلَق اللُّه َتعالى الَمْخلوقاِت ِمَن  .............................................. 

٣- اأْتلو َغْيبًا َقْوَلُه َتعالى:

      )النّمل(

اأَعظُِّم خالِقي، َواأْعُبُدُه.
اأَتَعلَُّم
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، َول� تُْحصى،       نَِعُم اللِّه َتعالى َعلى ِعباِدِه ل� تَُعدُّ

                            ﴾  )اإبراهيم:٣٤( 

اللُّه  اأنَْعَم  نِْعَمٍة  َواأْعَظُم   

اأنَُّه  نْساِن  ال�إِ َعلى  بِها  َتعالى 

الّروَح،  فيِه  َونََفَخ  َخَلَقُه، 

الَعْقَل. َوَمَنَحُه 

اِبُع: اللُّه الُمْنِعُمالّدْرُس الرَّ

اأَتاأمَُّل ِجْسمي، ثُمَّ اأْذُكُر اأْمِثَلًة َتُدلُّ َعلى َعظيِم نَِعِم اللِّه َتعالى 
. َعَليَّ

َنشاط
(٢(

اأْقَراأ: َنشاط
(٣(

٤

نُشاِهُد فيديو )اأْنشوَدُة َرّبي الُمْنِعم( ِمْن ِخلاِل الُقْرِص الُمْدَمِج. َنشاط
(١(
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نْساِن. اأناقُش: الماُء ِمْن اأْعَظِم نَِعِم اللِّه َتعالى َعلى ال�إِ َنشاط
(٤(

َعْت نَِعُم اللِّه َتعالى  َوَقْد َتَنوَّ  

َدْت، َفَبْعَد اأْن  نْساِن، َوَتَعدَّ َعلى ال�إِ

نْساَن بِِخلاَفِة  َكلََّف اللُّه َتعالى ال�إِ

ُل  أْرِض، َمَنَحُه ما ُيعيُنُه، َوُيَسهِّ ال�

ْمَع،  السَّ َفَمَنَحُه  الَحياَة،  لَُه 

َر لَُه ما في  َة، َوَسخَّ َوالَبَصَر، َوالُقوَّ

أْرِض ِمْن نَباتاٍت، َوَحَيواناٍت، َواأنَْزَل الماَء؛ لَِيكوَن َسَبَب َحياٍة لِْلَمْخلوقاِت، ال�

أنبياء(  )ال�

نْساُن اإِلى نَْفِسِه، َواإِلى الَكْوِن بِاأْرِضِه، َوَسمائِِه، َومائِِه، َيِجُد  َوحيَن َيْنُظُر ال�إِ  

نْساِن اأْن َيْشُكَر اللَّه  نَِعَم اللِّه َتعالى تُحيُط بِِه، َوَتْشَمُل النّاَس كافًَّة، َوِمْن واِجِب ال�إِ

َتعالى َعلى نَِعِمِه، َوَيْسَتْخِدَمها في طاَعِتِه.  
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َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأِصُل ُكلَّ صوَرٍة ِبما ُيناِسُبها ِمَن الّطاعات:  اأَتاأمَُّل الصُّ َنشاط
(٥(

لاِة في َوْقِتها الصَّ

ْوُم الصَّ

كاُة الزَّ
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ْمُس َوالَقَمُر، َوالَهواُء(. اأناقُِش َكْيَف  نْساِن )الشَّ ِمْن نَِعِم اللِّه َتعالى َعلى ال�إِ

ْنساُن ِمْن هِذِه النَِّعِم؟ َيْنَتِفُع ال�إِ

َنشاط
(٦(

اأْشُكُر اللَّه َعلى َعظيِم نَِعِمِه، َواأْسَتفيُد ِمْنها في 
اأداِء طاعاتِِه.

اأَتَعلَُّم

َمفاهيُم َدْرسي:

اللُّه الُمْنِعُم

ْنساِن. َرُه لِْلاإِ َخَلَق الَكْوَن، َوَسخَّ

ْنساَن في اأْحَسِن َتْقويٍم.   َخَلَق ال�إِ

اأجيُب:
١- اأْمَلاأ الَفراغاِت فيما َياأْتي:

  اأ-  نَِعُم اللِّه َتعالى َعلى ِعباِدِه ل� تَُعدُّ، َول� ................................... .
نْساِن اأنَُّه ..........................، َونََفَخ     ب- اأْعَظُم نِْعَمٍة اأنَْعَم اللُّه َتعالى بِها َعلى ال�إِ

       فيِه .................................، َوَمَنَحُه ................................ .

  جـ- نَِعُم اللِّه َتعالى َتْشَمُل .................................، َوَغْيَر الُمْسِلِم.

ْنساِن.  ُد َبْعَض نَِعِم اللِّه َتعالى َعلى ال�إِ ٢- اأَعدِّ
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٣- َكْيَف اأْشُكُر اللَّه َعلى نِْعَمِة )اللِّساِن، َوالَيَدْيِن(:

اأ- نِْعَمِة اللِّساِن: 

ب- نِْعَمِة الَيَدْيِن: 

٤- ما واِجُب الُمْسِلِم تُجاَه نَِعِم اللِّه َتعالى َعَلْيِه؟

٥- نَِعُم اللِّه َتعالى ل� تُْحصى، اأْكُتُب ال�آَيَة الَكريَمَة الَّتي تُفيُد 

هذا الَمْعنى.

ْقُم التَّقييُمال�أداُءالرَّ

******
اأْتلو سوَرَة الَقْدِر َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.١-
اأشاِرُك في اإِْحياِء لَْيَلِة الَقْدِر.٢-
اأْشُكُر اللَّه َتعالى َعلى نَِعِمِه.٣-

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَظلُِّل الُمَربََّع الَّذي ُيَعبُِّر َعْن اأدائي: 

ُن نَِعَم اللِّه. َمْشروعي: اأشاِرُك في اإِْعداِد َمَجلَِّة حائٍِط، َتَتَضمَّ
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َنْتلو الُقْراآَن الَكريَم

الَوْحَدُة الّراِبَعُة

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش

)المزّمل:٢٠)

...قاَل َتعالى:  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ 
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اأْنِشَطِتها،  َمَع  َوالتَّفاُعِل  الَوْحَدِة،  ِدراَسِة هِذِه  َبْعَد  َلَبِة  الطَّ ِمَن  ُيَتَوقَُّع   

اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمثُِّل اآداِب تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة التَّكويِر.

تِلاَوِة سوَرِة القارَِعِة.

تِلاَوِة سوَرِة العاِدياِت.
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الّدْرُس ال�أوَُّل:

        )التّكوير(

سوَرُة التّْكويِر

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة التَّْكويِر. َنشاط
(١(

اأْتلو: َنشاط
(٢(

١
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب:

ْت، َوَذَهَب ضوُؤها. جن: لُفَّ

ىن: َتناَثَرْت.

حي : النّوُق الَحواِمُل.

خي: تُِرَكْت، َواأْهِمَلْت.

ٰذ: ُجِمَعْت، َواْخَتَلَطْت.

 : اأْشِعَلْت.

مئ: الطِّْفَلُة الَمْدفونَُة َحيًَّة.

نت:قُِلَعْت، َواأزيَلْت ِمْن َمكانِها.

زث: اأوِقَدْت.

: النّجوِم الُمْخَتِفَيِة اأنْواُرها نَهاراً.

زن: اأْقَبَل بَِظلاِمِه.

ين: َظَهَر ضياُؤُه.

: َبخيٍل في َتْبليِغ الَوْحِي.

اأْلِفُظ ما َياأْتي َلْفظًا َسليمًا: َنشاط
(٣(

جن

مئ

ىن

نت

ٰذخي

زن

حي

ينزث
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الّدْرُس الثّاني:

)القارعة(

سوَرُة القارَِعِة

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة القارَِعِة. َنشاط
(١(

اأْتلو: َنشاط
(٢(

٢
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب:

رئ: اْسٌم ِمْن اأْسماِء َيْوِم الِقياَمِة.

مت: الُمْنَتِشِر.

رث: َكالّصوِف.

يثىف: َرُجَحْت َموازيُن َحَسناتِِه.

مل ىل: َرُجَحْت َموازيُن َسيِّئاتِِه، َونََقَصْت َحَسناتُُه.

 َفَماأْواُه َجَهنَُّم.

اأْلِفُظ ما َياأْتي َلْفظًا َسليمًا: َنشاط
(٣(

ىفرثمترئ يث 

ڇ    مل ىل ڇ   



76

الّدْرُس الثّالُِث:

 )العاديات(

سوَرُة العاِدياِت

َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة العاِدياِت. َنشاط
(١(

اأْتلو: َنشاط
(٢(

٣
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب:

جت حت: َوالَخْيِل الجاِرَيِة في َسبيِل اللِّه.

متهت: َفالموِقداِت بِحواِفِرها ناراً.

ْبِح. أْعداِء ِعْنَد الصُّ حج مج: َفالَخْيِل الَّتي تُغيُر َعلى ال�

يل: لََجحوٌد ُمْنِكٌر. مخ: ُغباراً.      

ىم: لَُمْعَتِرٌف، َوُمِقرٌّ.   

خن: الماِل.

  ل� َيْخفى َعَلْيِه َشْيٌء.    

اأْلِفُظ ما َياأْتي َلْفظًا َسليمًا: َنشاط
(٣(

هتجت  حت حج مجمت 

يلمخ
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ْقُم التَّقييُمال�أداُءالرَّ

******
اأْتلو سوَرَة التَّكويِر تِلاَوًة َصحيَحًة دوَن اأْخطاٍء.١-
اأْتلو سوَرَة القاِرَعِة تِلاَوًة َصحيَحًة دوَن اأْخطاٍء.٢-
اأْتلو سوَرَة العاِدياِت تِلاَوًة َصحيَحًة دوَن اأْخطاٍء.٣-
اأْذكُُر َمعانَِي ُمْفَرداِت سوَرِة التَّكويِر، َوَتراكيَبها.٤-
اأْذكُُر َمعانَِي ُمْفَرداِت سوَرِة سوَرة القاِرَعِة، َوَتراكيَبها.٥-
اأْذكُُر َمعانَِي ُمْفَرداِت سوَرِة العاِدياِت، َوَتراكيَبها. 6-

اأَقيُِّم ذاتي:

اأَظلُِّل الُمَربََّع الَّذي ُيَعبُِّر َعْن اأدائي: 

. َمْشروعي: اأشاِرُك في ُمساَبقاِت ِحْفِظ ُجْزِء َعمَّ
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الَحِميد، 	  َعْبد  ين  الدِّ ُمْحِي  ِد  ُمَحمَّ َتْحِقيُق  َداُود،  اأبِي  ُسَنُن  أْشَعِث،  ال� بُن  ُسَلْيَماُن  َداُود،   اأُبو 

)د، ط(، الَمْكَتَبُة  الَعْصِريَُّة، َصْيدا- َبْيروت، )د، ت(. 

أْرنَاُؤوط، 	  يِخ ُشَعْيِب ال� ْشَراِف الشِّ ِقين، بِاإ ٌد بُن اأْحَمد، ِسَيُر اأْعلاِم النَُّبلاِء، َتْحقيُق َمْجُموَعٍة ِمن الُمَحقِّ َهِبي، ُمَحمَّ الذَّ

َسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م. َسُة الرِّ ط٣، ُمَؤسَّ

ْسلاِمي َواأِدلَُّتُه، ط٤، َداُر الِفْكِر، ِدَمْشق، )د، ت(.	  َحْيِلي، الِفْقُه ال�إِ َحْيِلي، َوْهبة ُمْصَطَفى الزُّ الزُّ

نَِّة، ط٥، َداُر الِفْكِر، َبْيُروت، ١٣٩١هـ- ١٩7١م.	  َسيُِّد َسابِق، ِفْقُه السُّ

نَِّة، ط١، َداُر الَقَلِم، ِدَمْشُق، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.	  يَرُة النََّبِويَُّة ِفي َضْوِء الُقْراآِن َوالسُّ ِد، السِّ ٌد بُن ُمَحمَّ اأُبو ُشهَبة، ُمَحمَّ

اُبونِي للطَِّباَعِة َوالنَّْشِر َوالتَّْوِزيِع، الَقاِهَرُة، )د، ت(.	  ُد َعِلي، َصْفَوُة التََّفاِسيِر، )د، ط(، َداُر الصَّ اُبونِي، ُمَحمَّ الصَّ

َياض، 	  نَِّة، )د، ط(، َمْطَبَعُة َسِفير، الرِّ ْرِك ِفي َضْوِء الِكَتاِب َوالسُّ ، نُوُر التَّْوِحيِد َوُظلَُماِت الشِّ الَقْحَطانِي، َسِعيُد بُن َعَليٍّ

)د، ت(.

ين، ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِميَِّة، 	  ِد ُحَسين َشْمِس الدِّ اْبُن َكِثيٍر، اإِْسَماِعيُل بُن ُعَمَر، َتْفِسيُر الُقْراآِن الَعِظيِم، َتْحِقيُق ُمّحمَّ

َبْيُروت، ٤١٩هـ.

الُمَباَرْكُفوِري، َصِفيُّ الرَّْحَمن الُمَباَرْكُفوِري، الرَِّحيُق الَمْخُتوُم، ط١، َداُر الِهلاِل، َبْيُروت، )د، ت(. 	 

، َتْحِقيُق ُمْصَعب بِن َعَطا الَحايِك، )د، ط(، َداُر 	  الَمْقِدِسي، َعْبُد الَغِنيِّ بُن َعْبِد الَواِحِد، ِكَتاُب التَّْوِحيِد للِّه َعزَّ َوَجلَّ

َياض، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م. الُمْسِلِم للنَّْشِر َوالتَّْوِزيِع، الرِّ

يَرُة النََّبِويَُّة، َتْحِقيُق َطه َعْبد الرَُّؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة الطَِّباَعِة الَفنِّيَِّة 	  اْبُن ِهَشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهَشاٍم، السِّ

الُمْتِحَدة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.



لجنة المناهج الوزارية:

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح     د. صبري صيدم    

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام اأبو بكر     اأ. ثروت زيد    

م. جهاد دريدي د. سمّية النخالة     د. شهناز الفار    

سلامية:  اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

اأ.د. ماهر الحولي اأ.د. عبد السميع العرابيد    اأ.د. اإسماعيل شندي   

د. جمال الكيلاني د. اإياد جبور     اأ.د. محمد عساف   

اأ. افتخار الملاحي د. خالد تربان     د. حمزة ذيب    

اأ. رقية عرار اأ.جمال زهير     اأ. تامر رملاوي    

اأ. عمر غنيم اأ. عبير النادي    اأ. عفاف طهبوب    

اأ. نبيل محفوظ اأ. فريال الشواورة    

سلامية للصف الثّالث ال�أساسّي:  المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب التربية ال�إ

رنا مصالحة         سناء قشرة اأماني اأبو كلوب   محمد عودة اللّه   بلال الحاج  

عماد صيام         عمر اأبو كلوب ماجدة حمد   سميرة خراز   جمال الفليت  

ناريمان سرور ليلى الحجار   ابتسام نجدي  

َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه


