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قررت وزارة التربية والتعليم في دولـة فلسطين 
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النشاأة،  اإلى واقعية  النابع من ضرورات الحالة،  المستند  العلمي  العقلاني  باأنه المدخل  التربوي  صلاح  ال�إ يتصف 

أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات  ال�

ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم 

على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ويلامس ال�

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

خطة متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة  وال�إ

وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله 

ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد 

المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية 

محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة 

بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، 

فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس لتوازن 

طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي طليعتها  اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها  وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ

على مجمل المخرجات.

والمراجعة،  التاأليف  فرق  من  جميعها؛  العاملة  للطواقم  الشكر  اإزجاء  يغدو  الجهد،  من  المرحلة  هذه  اإنجاز  ومع 

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون  والتدقيق، وال�إ

من تواصل هذه الحالة من العمل.

     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 

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

َدًة َتْرَتِكُز في َمْجموِعها اإِلى  صيَن، راَعْت في بِنائِها َمجال�ٍت، واأْبعاداً ُمَتَعدِّ ِمْن 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 الّرابِِع  وبِما اأنَّ الَتْربَيَة ال�إِ

ألوهيَِّة والرُّبوبيَِّة، بما يتناسُب  يماِن، َكتوحيِد ال� َدٍة؛ لَِتْحقيِق ذلَك، َففي َمجاِل الَعقيَدِة، ُطِرَحْت حقائُِق ال�إ على َمجال�ٍت ُمَتَعدِّ

والفئَة الُعُمُريََّة الُمستهدفة، ِمْن غيِر اإطالٍة ُمِملَّة، اأْو انتقاٍص ُمِخّل.

آياُت ِمْن معًنى، دوَن  وقْد تضّمَن الكتاُب نصوصاً قراآنيًَّة )تلاوًة، وحفظاً، وتفسيراً(، َمَع التّركيِز على ُمْجَمِل ما تُفيُدُه ال�

ريفِة في سياقاِت التعليِم، بِما  نَِّة النّبويِّة، فقْد جاَء التّركيُز على ال�أحاديِث الشَّ الخوِض في تفاصيِلها الّدقيقة، وفيما يتعلُّق بالسُّ

ميَن ذلك بُِمْقَتَبساٍت َومواقَف ِمْن سيرِة الرَّسوِل الكريِم  -صلّى اللُّه علْيِه َوَسلََّم- َوصحابِتِه الِكراِم  يحّقُق الهدَف المنشود، متمِّ

-ِرضواُن اللُّه َعَلْيِهْم-، َوبِما اأّن الّصلاَة ِعماُد الّديِن َواأساُسه، فقِد اْهَتمَّ الكتاُب بِطرِحها اهتماماً بالغاً، ُمركِّزاً على الجانبيِن: 

خصيَِّة،  لاة. وكاَن للقيِم وال�أخلاِق نصيُبها الوافُر-اأيضاً-؛ لِما لها مْن َدْوٍر عظيٍم في صياغِة الشَّ ، والتّطبيقيِّ في ِفْقِه الصَّ النّظريِّ

َوتوثيِق اأواصِر الخيِر والمحبَِّة، َوبِناِء المجتمِع الفاضِل، والحفاِظ على البيئِة النَّظيفِة، َوَرْسِم الّصوَرِة الحضاريَِّة الّراقيِة للمجتمِع 

الِفَلسطينيِّ 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.

َوْفَق  التَّعليمّي؛ لتكوَن ميداَن عمٍل بالُملاَحَظِة، والتَّحليِل، وال�ستنتاج،  وكاَن للرُّسوِم والّصَوِر حظُّها في الُمحتوى 

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  ْن اأحسنّا َفِمَن اللّه، َولَُه الحمُد والشُّ هذا واجتهْدنا في تيسيِر المنهاِج وتسهيِله، فاإ

ذلك، َفنساألُُه َتعالى العفَو والُغفران.

فريق التّاأليف

مقدمة
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٢

الَوْحَدُة
َوْحدانِيَُّة اللِّه َتعالىال�أولى

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش:

اللُّه ل� اإِلَه اإلّ� ُهَو َوْحَدُه ل� َشريَك َلُه. 



٣

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتْوحيِد اللِّه َتعالى، ِمْن 

ِخلاِل ال�آتي:

َتلاَوِة اآَيِة الُكْرِسيِّ َغْيباً.	 

 	 . آَيِة الُكْرِسيِّ ْجمالِيِّ لِ� التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ

تِلاَوِة اآَيِة الُكْرِسيِّ في َمواِقَف َمْسنونٍَة.	 

ِعباَدِة اللِّه َوْحَدُه.	 

ُدعاِء اللِّه َتعالى.	 

يماِن بِالَملائَِكِة، َوالرُُّسِل. 	  ال�إ



٤

ْرُس ال�أوَُّل: اآَيُة الُكْرِسيِّ الدَّ
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

1

ُســـِئَل  َواأْفَضلُهـــا،  الَكريـــِم،  الُقـــْراآِن  فـــي  اآَيـــٍة  اأْعَظـــُم  الُكْرِســـيِّ  اآَيـــُة 

َتعالـــى:  َقْولُـــُه  قـــاَل:  ْعَظـــُم؟  اأ ِن  اآ الُقـــْر فـــي  َيـــٍة  اآ اأيُّ   : اللّـــِه  َرســـوُل 

 )سنن اأبي داود(

َوَقْد َجَمَعْت ِمْن اأْسماِء اللِّه َتعالى، َوِصفاتِِه ما لَْم َيْجَتِمْع في َغْيِرها، َوَمْن   

ْيطاِن.  َقَراأها َقْبَل نَْوِمِه، كانَْت لَُه ِحْفظاً ِمْن َوساِوِس الشَّ

: نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة اآَيِة الُكْرِسيِّ

اأْكُتُب: 

آَيَة َرْقِم )٢( ِمْن سوَرِة الفاتَِحِة ................ اأ- ال�

ب- َرْقَم اآَيِة الُكْرِسيِّ ....... في سوَرِة ............

: "اإِنَّ اللَّه لََيْرَفُع بَِهذا الُقْراآِن اأْقواماً، َوَيَضُع بِِه اآَخريَن" )صحيح ابن  قاَل َرسوُل اللِّه 

؟ ريِف، َوَفْضِل اآَيِة الُكْرِسيِّ حّبان(. ما َوْجُه الَعلاَقِة َبْيَن الَحديِث الشَّ

 َنشاط )٣(

 َنشاط )١(

 َنشاط )٢(



٥

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

: الّدائُِم بِالَبقاِء، َوالَحياِة. الَحيُّ

الَقّيوُم: القائُِم بَِتْدبيِر َخْلِقِه.

ِسَنٌة: نُعاٌس.

ُل، َوَيْطلُُب الَخْيَر. َيْشَفُع: َيَتَوسَّ

َيؤوُدُه: ُيْعِجُزُه، اأْو ُيْثِقُل َعَلْيِه، اأْو ُيْتِعُبُه.

آَيَة بَِتَدبٍُّر، َونَْسَتْخِلُص اأْسماَء اللِّه الُحْسنى، َوِصفاتِِه الَّتي َوَرَدْت فيها.  نَْتلو ال�

 َنشاط )٤(

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

 َنشاط )٥(

َيْشَفُعالَقّيوُمالَحيُّ َيؤوُدُهِسَنٌة

زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   

ی  ی رب )البقرة(



٦

َنْتها ال�آَيُة الَكريَمُة:    الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

اللُّه -ُسْبحانَُه- َحيٌّ ل� َيموُت، والَمْخلوقاُت 	 

كُلُّها َتموُت.

اأْخَبَر اللُّه َتعالى بِاأنَُّه ل� َمْعبوَد بَِحقٍّ ِسواُه.	 

َول� 	  َشيٍء،  بُِكلِّ  ُمحيٌط  َتعالى  اللِّه  ِعْلُم 

اأَحَد ُيحيُط بِِعْلِم اللِّه َتعالى.

َول� 	  َيْنَعُس،  َول�  َيْغَفُل،  ل�  َتعالى  اللُّه 

َيناُم.

أْرِض في ُمْلِك اللِّه،	  ماواِت وال� كُلُّ ما في السَّ

  َوَتْحَت ُسْلطانِِه.

أْرَض، َوكُلَّ الَمْخلوقاِت دوَن َتَعٍب. 	  ماواِت وال� اللُّه -ُسْبحانَُه- َيْحَفُظ السَّ

، والَعَظَمِة.	  َيتَِّصُف اللُّه -ُسْبحانَُه- بِالُعلوِّ

. اأنا ُمْسِلٌم، اأْحِرُص َعلى تِلاَوِة اآَيِة الُكْرِسيِّ

روَس والِعَبَر. آَيَة بَِتَدبٍُّر، َونَْسَتْنِبُط ِمْنها الدُّ نَْتلو ال�

َنشاط )٦(



٧

َمفاهيُم َدْرسي:

                                                                                              

اأعظم اآية في القراآن الكريم 

َكِلَمِة التَّوحيِد 

َتْحَفُظ الُمْسِلَم

َبْعِض اأْسماِء اللِّه الُحْسنى، َوِصفاتِِه َو

اآَيُة الُكْرِسيِّ

اْشَتَمَلْت َعلى

 اأجيُب:
ِل، بَِمْعناها في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي: أوَّ س١- اأِصُل الَكِلَمَة في الَعموِد ال�

نُعاٌساأ- الَحيُّ

الَخْيَرب- الَقّيوُم َيْطلُُب 

ُيْعِجُزُهجـ َيْشَفُع                       

القائُِم بتّْدبيِر َخْلِقِهد- َيؤوُده 

الّدائُِم بِالَبقاِء، َوالَحياِة

آتَِيَة:  س٢- اأْكِمُل الَفراغاِت ال�

 اأ- اأْعَظُم اآَيٍة في الُقْراآِن الَكريِم: ................................

 .................................. : ب- ِمْن َفضائِِل اآَيِة الُكْرِسيِّ

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

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



٨

ُح اأنَّ ِعْلَم اللِّه،  آَيُة ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې... ی ﴾ )البقرة( تَُوضِّ جـ- ال�

َعزَّ َوَجلَّ ..........

 : س٣- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل اأْسماِء اللِّه الُحْسنى الَّتي لَْم تُْذَكْر في اآَيِة الُكْرِسيِّ

لاُم       الَقّيوُم  السَّ الّراِزقُ    الَحيُّ          الرَّحيُم  

س٤- اأَعلُِّل: الُمْسِلُم َيْبَتِعُد َعْن َمْعِصَيِة اللِّه في كُلِّ اأْحوالِِه.

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

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

آَيِة الَكريَمِة: روِس الُمْسَتفاَدِة ِمَن ال� س٥- اأْسَتْنِتُج َثلاَثًة ِمَن الدُّ

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

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

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

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

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

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



٩

َتعالى:   اللِّه  َقْوَل  َتْقَراأ  نوَر  اأْخَتُه  َزْيــٌد  َسِمــَع 

)محمد: 1٩(، َفَساألَها قائِلاً: ما َمْعنى ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه يا نوُر؟

نوُر: ل� اأَحَد َيسَتِحقُّ الِعباَدَة اإلّ� اللُّه؛ َفُهَو الخالُِق، َوالمالُِك، َوالّرّزاُق.

عاِء. َه اإلْيِه بالدُّ َزْيٌد: اأنِْت رائِعٌة يا نوُر، َوِمْن ِعباَدتِنا لِلِّه اأْن نََتَوجَّ

اأيِّ  اأْو  بَشٍر،  اأْو  اأْو شَجٍر،  َحَجٍر،  ِمْن  ِسواُه  ما  ِعباَدَة  نَْنِبَذ  اأْن  َيِجُب  َبْل  نوُر: 

َمْخلوٍق اآَخَر، َفلا نَْساأُل اإِلّ� اللَّه، َول� نَْسَتعيُن اإِلّ� بِاللِّه، َول� نَْرجو َغيَر اللِّه.

َزْيٌد: ُسْبحاَن اللِّه يا نوُر، َوبِهذا َيَتَميَُّز الُمْسِلُم َعِن الُمْشِرِك.

ْسلاِم في َحياتِنا كُلِّها. نوُر: َوِمْن َتْوحيِد اللِّه يا َزْيُد اأْن نَُطبَِّق اأْحكاَم ال�إِ

َزْيٌد: نساأُل اللَّه َتعالى اأْن َيْرُزَقنا ُحبَّ عباَدتِِه، َوالِْتزاَم َشْرِعِه؛ َحتّى نَفوَز، َونَْدُخَل 

أْبرار.      الَجنَّة مع ال�

آِخَرِة. نْيا، وال� عاَدَة في الدُّ نوُر: اآمين، َفَتْوحيُد اللِّه، َوِعباَدتُُه َتْجِلُب السَّ

ْرُس الثّاني: اللُّه الواِحُدالدَّ ٢

نُشاِهُد َمْقَطَع فيديو )اللُّه الواِحُد( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.

 َنشاط )١(
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ْخلاِص. اأْكُتُب سوَرَة ال�إِ

 َنشاط )٣(

ُل، ثُّم اأَعبُِّر: اأَتاأمَّ

 َنشاط )٢(

اأْكُتُب َواأْفراَد َمْجموَعتي َثلاَث حاجاٍت نَْطلُُبها ِمَن اللِّه َتعالى.

 َنشاط )٤(

ل� طاَعَة لَِمْخلوٍق في َمْعصَيِة الخالِِق.

آتَِيِة:  اأَعبُِّر َعْن َراأْيي في الُمماَرساِت ال�

عاِء.  أْمواِت في الدُّ أْولِياِء، َوال�  اأ- ال�ْسِتعانَُة بِال�

راَسِة.  ب- التََّضرُُّع اإِلى اللِّه َتعالى اأْن ُيَوفَِّقنا في الدِّ

أنِْبياِء، َوالَكْعَبِة.  آباِء، َوال� جـ- الَحْلُف بِال�

 َنشاط )٥(
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َمفاهيُم َدْرسي:

َنْعُبُد اللَّه 
َوْحَدُه

َنْدعوُه ِباأْسمائِِه 
الُحْسنى، َوِصفاتِِه

َنناُل رِضا اللِّه، 
َوَنفوُز ِبالَجنَّة

 اأجيب:
الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

( بِالتَّْوحيِد َيَتمايُز الُمْسِلُم َعِن الكاِفِر، والُمْشِرِك.   اأ-  )  

ُد اللَّه، َول� ُيْشِرُك بِِه َشْيئاً.  ( الُمْسِلُم يَوحِّ  ب- )  

( الكاِفُر ل� َيْعُبُد اللَّه َوْحَدُه، َول� ُيَطبُِّق َشْرَعُه.  جـ- )  

( ُيْمِكُن لِْلُمْسِلِم اأْن َيَتحاَكَم اإِلى َغْيِر َشْرِع اللِّه.   د- )  

س٢- اأَبيُِّن واِجبي تُجاَه اللِّه َتعالى.

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

نْساِن اإِذا اآَمَن بِِه، َوَطبََّق َشْرَعُه؟ س٣- ماذا اأَعدَّ اللُه لِْلاإِ

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



1٢

ل�  نــوٍر،  ِمــْن  الَملائَِكــَة  َتعالــى  اللّــُه  َخَلــَق 

ــلوَن،  ــلا َيَتناَس ــٍة؛ َف ــوَن بُِذكــوَرٍة، َول� بِاأنوَث يوَصف

ُيَســبِّحوَن  َوُهــْم  َيْشــَربوَن،  َول�  َياأْكُلــوَن،  َول� 

اللـّـَه فــي اللَّْيــِل والنَّهــاِر، ل� َيْتَعبــوَن، وُيموتوَن 

قــاَل  الَخلائِــِق،  َجميــُع  َتمــوُت  َكمــا 

 : لــى َتعا

)٨٨ )القصــص: 

اأواِمِرِه،  طاَعَة  َتْشَمُل  َواإِنَّما  التَّْسبيِح،  َعلى  َتْقَتِصُر  ل�  َتعالى  للِّه  الَملائَِكِة   َوِعباَدُة 

َوَتْنفيَذها.

أْعماِل  لِ� َوِهداَيُتُهْم  َوِحْفُظُهْم،  الِعباِد،  اأْعماِل  ِكتاَبُة  الَملائَِكِة  َوظائِِف  َوِمْن   

أْعداِء.   ُسِل، َوَتاأْييُد الُمْسِلميَن في ِقتاِل ال� الَخْيِر، َواإِنْزاُل الَوْحِي َعلى الرُّ

اللِّه  ِكتاِب  في  َبْعُضُهم  ُذِكَر  َوَقْد  َتعالى،  اللُّه  اإِلّ�  الملائَِكِة  َعَدَد  َيْعَلُم  َول�   

َواإِْسرافيُل  بِالَوْحِي،  مَوكٌَّل  َفِجْبريُل  الَمْوِت؛  َوَمَلِك  َواإِْسرافيَل،  َكِجْبريَل،  َتعالى، 

مَوكٌَّل بِالنَّْفِخ في الّصوِر، َوَرْضواُن خاِزُن الَجنَِّة، َوميكائيُل مَوكٌَّل بِالَمَطِر.

ْرُس الثّالُِث: َوظائُِف الَملائَِكِةالدَّ ٣
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 اأْكِمُل:
الَملائَِكُة

ِمْن ِصفاتِِهْم

َرضواُنل� َياأْكُلوَن

......... َيْحَفظوَن الِعباَد ِمَن ال�أذى

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

.........

ِمْن اأْسمائِِهْم ِمْن َوظائِِفِهْم

 َنشاط )١(

أْمِر اللِّه َتعالى. اأْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس ِمَن اْمِتثاِل الَملائَِكِة ل�

 َنشاط )٢(

 اأطيُع اللَّه َتعالى، َول� اأْعصي َلُه اأْمرًا.

َمفاهيُم َدْرسي:

يماُن  ال�إ
ِبالَملائَِكِة

ِمْن ِصفاِت 
الَملائَِكِة

ِمْن اأْعماِل 
الَملائَِكِة 

يماِن. ُرْكٌن ِمْن اأْركاِن ال�إ

ُخِلقــوا ِمــْن نــوٍر، َول� َياأْكلــوَن، َول� َيْشــَربوَن، َول� يوَصفــوَن 
ُنوَثٍة، َول� َيَتناَســلوَن. بُِذكــوَرٍة َول� بِاإ

أْعماِل الَخْيِر. ِكتاَبُة اأْعماِل الِعباِد، َوِحْفُظُهْم، َوِهداَيُتُهْم ل�
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 اأجيُب: 
( بِجانِِب الِعباَرِة  حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ   س١- اأَضُع اإِشاَرَة )

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

( الَمَلُك َرْضواُن هَو خاِزُن النّاِر.  اأ-  )  

( َخَلَق اللُّه َتعالى الَملائَِكَة ِمْن ناٍر. ب- )  

( الَملائَِكُة َتموُت َكباقي الَمْخلوقاِت. جـ- )   

لاُم. ُد َثلاثاً ِمْن ِصفاِت الَملائَِكِة، َعَلْيِهُم السَّ   س٢- اأَعدِّ

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

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

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

آَيِة الَكريَمِة: ﴿ڤ  ڤ  ڦ   اأْسَتْخِرُج اأْعماَل الَملائَِكِة ِمَن ال� س٣- 

ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    

چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴾ )الّشورى(

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

يماِن بِالَملائَِكِة في الَفْرِد والُمْجَتَمِع.   س٤- اأْسَتْنِتُج اأَثَر ال�إ

........................................................
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أْرِض، َوُهْم  اأْكَمُل النّاِس اأْخلاقاً، اْختاَرُهُم اللُّه  ُسُل اأْعَظُم الَبَشِر َعلى َوْجِه ال�  الرُّ

َتعالى: قاَل  عظيمٍة،  بَِمَهّماٍت  وَكلََّفُهْم  النّاِس،  اإِلى  ِرسال�تِِه  لَِحْمِل  َتعالى 

 

)النّساء(

ْرُس الّراِبُع: َمهامُّ الرُُّسِلالدَّ ٤

اأَتَذكَُّر: َنشاط )١(

اأْركاُن 
يماِن ال�إ

يماُن  ال�إ
بِالَقَدِر

يماُن  ال�إ
آِخِر بِالَيْوِم ال�

يماُن  ال�إ
بِالُكُتِب 
ماِويَِّة السَّ

.........

.........

يماُن  ال�إ
بِاللِّه

رونَُهْم  َوُيَحذِّ الَخْيِر،  ُطُرِق  اإِلى  َوَيْهدونَُهْم  َوُيْنِذرونَُهْم،  النّاَس،  روَن  ُيَبشِّ َفُهْم 

ْخلاِص الِعباَدِة للِّه َوْحَدُه ل� َشريَك لَُه، والِْتزاِم الطّاعاِت،  ْرِك، َوَياأُْمرونَُهْم بِاإِ ِمَن الشِّ

ِهْم َبياَن ِرسالَِة اللِّه لِلنّاِس، َوَحتّى َيْسُهَل َفْهُم  واْجِتناِب الَمعاصي، َكما اأنَّ ِمْن َمهامِّ
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وال�ْقِتداُء  لَُهم،  وال�ْسِتِجاَبُة  َدْعَوتِِهم، 

اأْن  َتعالى  اللِّه  ُسنَُّة  َجَرْت  َفَقْد  بِِهم، 

ٍة َرسول�ً ِمْنُهم، َيَتَكلَُّم  َيْبَعَث في كُلِّ اأمَّ

بِِلسانِِهْم. 

لاُم،  السَّ َعَلْيِهُم  أنْبياُء،  ال� َوكاَن   

ًة، َبْيَنما َبَعَث  ُيْبَعثوَن اإِلى اأْقواِمِهم خاصَّ

ُه اللُّه بِالُقْراآِن ُمْعِجَزًة خالدًة اإِلى  داً  اإِلى النّاِس كافًَّة، َوَخصَّ اللُّه َتعالى نَبيَّنا ُمَحمَّ

َيْوِم القياَمِة.

﴿ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ    آتَِيِة:  ال� آَيِة  ال� ِمَن  َوَقْوَمُه   ، النَِّبيِّ اْسَم  اأْسَتْخِرُج 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ ﴾ )هود(

 َنشاط )٢(

اأْبَحُث:

َوُهْم:  الَعْزِم،  بِاأولي  الرُُّسِل  ِمَن  َخْمَسًة  الَكريِم  الُقْراآِن  في  َتعالى  اللُّه  َوَصَف 

  ، ، َو ، َو ، َو ٌد  ُمَحمَّ

َو .

 َنشاط )٣(

اأْؤِمُن ِبالرُُّسِل َجميعًا.
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َمفاهيُم َدْرسي:

يماُن ِبالرُُّسِل ال�إ

اأْرَسَل اللُّه َتعالى 
الرُُّسَل؛ 

ِمْن ِصفاِت الرُُّسِل 

خاَتُم ال�أْنِبياِء َوالرُُّسِل

يماِن. ُرْكٌن ِمْن اأْركاِن ال�إ

لِِهداَيِة النّاِس اإِلى الَخْيِر، َوِعباَدِة اللِّه َوْحَدُه.

أمانَة، َوالِفطنة.  ْدُق، َوال� الصِّ

ٌد، َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. ُمَحمَّ

 اأجيُب:
س١- اأْكِمُل الَفراغاِت فيما َياأْتي:

لاُم- ِهَي: .................. ُسِل -َعَلْيِهُم السَّ اأ- الغاَيُة ِمْن اإِْرساِل الرُّ
ُسَل ِمَن ................................ ب- اْختاَر اللُّه َتعالى الرُّ
لاُم- بِـ............ لاُة َوالسَّ داً -َعَلْيِه الصَّ جـ- َميََّز اللُّه َتعالى نَبيَُّه ُمَحمَّ

لاُم-: ............................. ُسِل -َعَلْيِهُم السَّ د- واِجبي تُجاَه الرُّ

لاُم: ُسِل، َعَلْيِهُم السَّ ُد َثلاَث َمهامَّ لِلرُّ س٢- اأَعدِّ
اأ- .......................................................
ب- .....................................................
جـ- ......................................................

ُسَل ِمْن اأْقواِمِهْم. س٣- اأَعلُِّل: اْختياَر اللِّه َتعالى الرُّ
..........................................................

لاُم؟ س٤- َكْيَف َتكوُن َحياُة النّاِس لَْو لَْم ُيْرِسِل اللُّه َتعالى الرُُّسَل، َعَلْيِهُم السَّ
..........................................................
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َمْشروعي: 

اأَحِد  َة  ُص ِقصَّ َواألَخِّ الَعْنَكبوتِيَِّة،  َبَكِة  الشَّ اأِو  الَمْدَرَسِة،  َمْكَتَبِة  اإِلى  اأْرِجُع 

لاُم، َواأَثبُِّتها َعلى الَمَجلَِّة الّديِنيَِّة. الرُُّسِل، َعَلْيِهُم السَّ

  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

اأْتلو اآَيَة الُكْرِسيِّ تِلاَوًة َصحيَحًة. ١-

اأْحَفُظ اآَيَة الُكْرِسيِّ ِحْفظاً َسليماً.٢-

ْجمالِيِّ لِلاآَيِة الَكريَمِة. ٣- اأَعبُِّر َعِن الَمْعنى ال�إِ

اأْسَتعيُن بِاللِّه َتعالى في َحياتي.٤-

اأْذكُُر اأْسماَء َبْعِض الَملائَِكِة، َوِصفاتِِهْم. ٥-

اأَبيُِّن َوظائَِف الَملائَِكِة. ٦-

لاُم.٧- اأْذكُُر اأْسماَء َبْعَض الرُُّسِل، َعَلْيُهُم السَّ

لاُم. ٨- اأَبيُِّن َبْعَض َمهامِّ الرُُّسِل، َعَلْيُهُم السَّ
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َورِ؟ ماذا نُلاِحُظ في الصُّ

الَوْحَدُة
َنْعُبُد اللَّهالثّانَِيُة
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

لاِة  َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى اأْداِء اأْعماِل الصَّ

ِباإِتقاٍن، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

أْعلى َغْيباً.	  تِلاَوِة سوَرِة ال�

أْعلى.	  ْجمالِيِّ لِسوَرِة ال� التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ

لاِة، َوُسَنِنها. 	  الُمواَظَبِة َعلى اأداِء َفرائِِض الصَّ
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أْعلى( )ال�

َنشاط )٣(: اأْتلو:

ْرُس ال�أوَُّل: سوَرُة ال�أْعلى )١(الدَّ
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

1

أْعلى. نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة ال�
 َنشاط )٢(

اأَتَذكَُّر اآداَب التِّلاَوِة. َنشاط )١(

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 

َسّوى: اأْتَقَن، َواأْبَدَع.

ُغثاًء: جافّاً َهشيماً.

اأْحوى: اأْسَوَد يابساً.
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َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة:  الَمعاني الَّتي َتَضمَّ
نْساَن َعلى اأْحَسِن صوَرٍة.	  َخَلَق اللُّه َتعالى ال�إِ

نْساَن؛ لِلانِْتفاِع بِما فيِه ِمْن َخْيراٍت.	  َخَلَق اللُّه َتعالى الَكْوَن، َوَهدى ال�إِ

، بُِكلِّ َشّيء ِعْلماً.	  اأحاَط اللُّه، َعزَّ َوَجلَّ

، لَِرسولِِه بِِحْفِظ الُقْراآِن الَكريم، َوَعَدِم نِْسيانِِه.	  َل اللُّه، َعزَّ َوَجلَّ َتَكفَّ

ْمَحِة.	  ْسلاِم السَّ َر اللُّه َتعالى لَِنبيِِّه َفْهَم َشريَعِة ال�إِ َيسَّ

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

 َنشاط )٤(

ئَُكُغثاًءَسّوى َسُنْقِر اأْحوى

اأْكُتُب َثلاَثًة ِمْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى ِمّما َوَرَد في الّسوَرِة الَكريَمِة:

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

ب- .................................

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

 َنشاط )٥(

، واْلَعَلِن. رِّ اأَسبُِّح اللَّه، َواأطيُعُه في السِّ



٢٣

َمفاهيُم َدْرسي:

اللُّه َتعالى ُهَو ال�أْعلى 

َر لَِرسولِِه َفْهَم  َيسَّ
ْسلاِم  ال�إِ َشريَعِة 

ْمَحِة.  السَّ

اأحاَط بُِكلِّ َشْيٍء 
ِعْلماً.

لَِرسولِِه  َل  َتَكفَّ
الُقْراآِن،  بِِحْفِظ 
َوَعَدِم نِْسيانِِه.

نْساَن،  َخَلَق ال�إِ
َوالَكْوَن. 

 اأجيُب:
آياِت الَكريَمَة الّدالََّة َعلى الَمْعنى: س١- اأْكُتُب ال�

أْعلى: ......................................  اأ-  ُسْبحاَن َربَّي ال�
 ........... صوَرٍة:  اأْحَسِن  َعلى  نْساَن  ال�إِ َتعالى  اللُّه  َخَلَق  ب- 

...........................
الَكريَم: .......  الُقْراآَن  َوَسلََّم-  َعَلْيِه  اللُّه  الرَّسوِل -َصلّى  نِْسياِن  َعَدُم  جـ- 

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

آياِت الَكريَمِة. س٢- اأْذكُُر َمظاِهَر قُْدَرِة اللِّه َتعالى، َكما َوَرَدْت في ال�
..........................................................
..........................................................

س٣- الَمراعي نِْعَمٌة ِمَن اللِّه َتعالى، َفَكْيَف اأحاِفُظ َعَلْيها؟
..........................................................
..........................................................
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أْعلى(. )ال�

َنشاط )٢(: اأْتلو:

َوالتَّراكيُب: الُمْفَرداُت 
قاَوِة. ال�أْشقى: الكاِفُر الُمبالُِغ في الشَّ

يماِن. َر بِال�إ َتَزكّى: َتَطهَّ
لوَن. تَُفضِّ تُْؤثِروَن: 

ْرُس الثاني: سوَرُة ال�أْعلى )٢(الدَّ
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

٢

أْعلى. نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة ال�
 َنشاط )١(

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

 َنشاط )٣(

َيَتَجنَُّبهاَتَزكّىال�أْشقى تُْؤثِروَن
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َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

َمْن 	  بِالُقْراآِن  ُيَذكَِّر  باأْن  نَبيَُّه   ، َوَجلَّ َعزَّ  اللُّه،  اأَمَر 

ْكرى. بِالذِّ َيْنَتِفُع 

بِِه 	  َيْنَتِفُع  َول�  اللَّه،  َيخاُف  َمْن  بِالُقْراآِن  َيْنَتِفُع 

الكاِفُر.  ِقيُّ  الشَّ

َفَيْسَتريَح، 	  فيها  َيموُت  ل�  َجَهنَُّم،  َجزاُؤُه  الكاِفُر 

َول� َيْحيا َحياًة َهنيَئًة.

لاَة.	  يماِن، َواأّدى الصَّ َر نَْفَسُه بِال�إ الَفلاُح والنَّجاُة َمصيُر َمْن َطهَّ

آِخَرَة الباقَيَة. 	  نْيا الفانَيِة، َوَيْتُركوَن ال� َيميُل النّاُس بَِطْبِعِهم اإِلى الدُّ

اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي:

عيُد ِقيُّالسَّ الشَّ

ِمْن اأْعمالِِه

َجزاُؤُه

 َنشاط )٤(

ْنيا؛ ل�أناَل ال�أْجَر في ال�آِخَرِة. اأْعَمُل الَخْيَر في الدُّ
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ل� َيْنَتِفُع بِالُقْراآِن الَكريِم.َيخاُف اللَّه.

نيا الفانَِيَة.َيْنَتِفُع بِالُقْراآِن الَكريِم. ُل الدُّ ُيَفضِّ

يماِن. ُر نَْفَسُه بِال�إ ُيَطهِّ

َجزاُؤُه َجَهنَُّم.

لاَة. ُيَؤّدي الصَّ

َجزاُؤُه الَجنَُّة.

َمفاهيُم َدْرسي:
النّاُس ِصْنفاِن

ِقيُّ الشَّ عيُد السَّ

 اأجيُب:

آتَِيِة: س١- اأْكُتُب َمعانَِي الَكِلماِت ال�

جـ- تُْؤثِروَن:...........  ب- َتَزكّى: ..........  اأ- ال�أْشقى: .......... 

آياُت الَكريَمُة ِمْن َمعاٍن.   س٢- اأَبيُِّن َبْعَض ما اْشَتَمَلْت َعَلْيِه ال�

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

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

جوِد: .......................... س٣- اأقوُل ِعْنَد السُّ

آياِت الَكريَمَة َغْيباً. س٤- اأْقَراأ ال�



٢٧

أذاِن يا فاِطَمُة؟  أمُّ اْبَنَتها فاِطَمَة: َهْل َسِمْعِت َصْوَت ال� لاِة، َفناَدِت ال� ُن لِلصَّ َن الُمَؤذِّ اأذَّ

 فاِطَمُة: نََعْم يا اأّمي.

أمُّ: َهّيا بِنا نَُصلّي.  ال�

ٌة يا اأّمي. اأُْت َقْبَل َقليٍل، َواأنا ُمْسَتِعدَّ  فاِطَمُة: لََقْد َتَوضَّ

لاُة َعموُد الّديِن،  أمُّ: باَرَك اللُّه فيِك يا ُبَنيَّتي، َفالصَّ ال�

َيَتَميَُّز الُمْؤِمُن.  َوبِها 

فاِطَمُة: َوِهَي ِصَلٌة َبْيَن الَعْبِد َوَربِِّه، َوَيَتَقرَُّب الُمْؤِمُن 

َرجاِت، َوَيْمحو َعْنُه  بِها اإِلى اللِّه َتعالى، َفَيْرَفُع لَُه الدَّ

نوَب. الذُّ

لاِة يا اأّمي، َفَقْد َتَعلَّْمنا الَيْوَم َفرائَِضها. َسعيٌد: َواأنا ُمْسَتِعدٌّ لِلصَّ

لاِة الَّتي َتَعلَّْمَتها يا َسعيُد؟ أمُّ: َوما َفرائُِض الصَّ ال�

ْرُس الثّالُِث: لاِةالدَّ َفرائُِض الصَّ ٣

نَْسَتِمُع لِْلاأذاِن.

أذاِن. عاَء الُمْسَتَحبَّ َبْعَد َسماِع ال� ُد الدُّ نَُردِّ

 َنشاط )١(

 َنشاط )٢(



٢٨

ْحراِم، َوالِقياُم  َسعيٌد: النِّيَُّة، َوَمَحلُّها الَقْلُب، َوَتْكبيَرُة ال�إِ

جوُد،  َوالسُّ َوالرُّكوُع،  الفاتَِحِة،  َوِقراَءُة  َيْسَتطيُع،  لَِمْن 

لاُم. َوالسَّ

َتَرْكنا  اإِذا  َصلاتِنا  ُحْكُم  َفما   ، ُبَنيَّ يا  اأْحَسْنَت  أمُّ:  ال�

فريضًة من الَفرائِِض يا َسعيُد؟

َسعيُد: َتكوُن َصلاتُنا باِطَلًة يا اأّمي.

َصلاُة  َتِصحُّ  ل�  أْعماُل  ال� َفَهِذِه  ؛  ُبَنيَّ يا  اأْحَسْنَت  أمُّ:  ال�

اإِلّ� بِها، قاَل َرسولُنا الَكريُم  لَِمْن اأساَء في  الُمْسِلِم 

". )صحيح البخارّي( نََّك لَْم تَُصلِّ ، َفاإِ َصلاتِِه: "اْرِجْع، َفَصلِّ

لاَِة يا اأْبنائي. أمُّ: َهّيا اإِلى الصَّ ال�

نُشاِهُد فيديو )ُخُطواُت الّصلاِة- الَفرائُِض( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.

 َنشاط )٣(

لاِة: ِة الصَّ اأْكِمُل: ِمْن ُشروِط ِصحَّ

 َنشاط )٤(

. فِّ لاَة في ساَحِة الَمْدَرَسِة، اأْو ُغْرَفِة الصَّ نَُؤّدي الصَّ

 َنشاط )٥(



٢٩

ُد َقْوَلُه َتعالى:  )البقرة: ٤٣( اأَردِّ

 اأجيُب:

آتَِيَة: س١- اأْكِمُل الَفراغاِت ال�

لاِة ُيَؤّدي اإِلى .......................... اأ- َعَدُم الِقياِم بَِفِرائِِض الصَّ

َو.............،  َو.............،   ،........... لاِة:  الصَّ َفرائِِض  ِمْن  ب- 
َو.............، َو.............

ْسلاِم. لاِة في ال�إِ س٢- اأْذكُُر اأْمَرْيِن ُيَبيِّناِن َمكانََة الصَّ
......................................................................

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

أذاَن. س٣- اأَبيُِّن ما َعَليَّ ِفْعلُُه اإِذا َسِمْعُت ال�
.......................................................................

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

لاِة. ْرِس َتْعريفاً لَِفرائِِض الصَّ س٤- اأْسَتْخِلُص ِمن الدَّ
.......................................................................

َمفاهيُم َدْرسي:

لاِة  َفرائُِض الصَّ

َتْكبيَرُة 
ْحراِم  ال�إِ

ِقراَءُة 
الفاتَِحِة 

الِقياُم لَِمْن 
َيْسَتطيُع

النِّيَُّة
َمَحلُّها الَقْلُب

جوُدالرُّكوُع لاُمالسُّ السَّ



٣٠

هذا  في  َوَسَنَتَعرَُّف  يََّتها،  َواأَهمِّ لاِة،  الصَّ َفرائَِض  الّسابِِق  ْرِس  الدَّ في  َعَرْفنا 

، َوِهَي ما ُيَسّمى  النَّبيُّ  الَّتي قاَم بِها  أْقواِل  َوال� أْعماِل،  اإِلى َبْعِض ال� ْرِس  الدَّ

لاِة. ُسَنَن الصَّ

أْقواُل،  لاِة: ِهَي ال� َفُسَنُن الصَّ  

اأداُؤها  ُيْسَتَحبُّ  الَّتي  أْفعاُل  وال�

َوِمْن  بَِتْرِكها،  لاُة  الصَّ َتْبُطُل  ول� 

ال�ْسِتْفتاِح،  ُدعاُء  َنِن:  السُّ َهِذِه 

َوالِقراَءُة  َوالَبْسَمَلُة،  َوال�ْسِتعاَذُة، 

ال�نِْتقاِل،  َوَتْكبيراُت  الفاتَِحِة،  َبْعَد 

َوالتَّاأْميُن.

الّصلاِة،  ُسَنَن  الَتَزَم  َوَمِن   

َكما  "َصلّوا   : قاَل   ، اللِّه  بَِرسوِل  بِاْقِتدائِِه  َعظْيماً  اأْجراً  َيناُل 

َراأْيُتموني اأَصلّي" )صحيح البخاري(، َكما َيْسَتِحقُّ ِرْضواَن اللِّه َتعالى، 

، والَفْوَز بِالَجنَِّة َيْوَم القياَمِة. َوَمَحبََّة النَّبيِّ 

ُدعاُء 
ال�ْسِتْفتاِح

لاِة ُسَنُن الصَّ

التَّاأْميُن

الِقراَءُة َبْعَد 
الفاتَِحِة

َتْكبيراُت 
ال�نِْتقاِل

لَبْسَمَلُة ا

ال�ْسِتعاَذُة

ْرُس الّراِبُع: لاِةالدَّ ُسَنُن الصَّ ٤

اأَتَذكَُّر ُدعاَء ال�ْسِتْفتاِح. َنشاط )١(



٣1

لاِة؛ َطَلبًا للاأْجِر، َوالثَّواِب. اأْلَتِزُم ِبُسَنِن الصَّ

لاُة:  اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الحالَِة الَّتي َتْبُطُل فيها الصَّ

ْحراِم َسْهواً. اأ- َتَرْكُت َتْكبيَرَة ال�إِ

ب- َقَراأُْت الفاتَِحَة، ثُمَّ َرَكْعُت دوَن َتاأِْدَيِة َتْكبيَرِة ال�نِْتقاِل.

لاِة. جـ- نَسيُت ال�ْسِتعاَذَة ِخلاَل الصَّ

 َنشاط )٣(

َنُن( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج. لاِة - السُّ نُشاِهُد فيديو )ُخُطوات الصَّ

 َنشاط )٢(

لاِة  َتْجِلُب َمَحبََّتُه َلُهتَُقرُِّب الَعْبَد اإِلى َربِِّه ُسَنُن الصَّ

َمفاهيُم َدْرسي:



٣٢

 اأجيُب:

آتَِيَة:  س١- اأْكِمُل الَفراغاِت ال�
لاِة ِهَي: .......................................... اأ- ُسَنُن الصَّ

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

 ،.................. لاِة  الصَّ بُِسَنِن  َياأْتي  الَّذي  الُمْسِلُم  َيْسَتِحقُّ  ب- 
     َو...................، َو......................

لاِة. ُد َثلاثاً ِمْن ُسَنِن الصَّ س٢- اأَعدِّ
...............................................................

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

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

لاِة. نْساِن بِالصَّ ، لِلاإ س٣- اأَعلُِّل َتْكليَف اللِّه، َعزَّ َوَجلَّ
...............................................................

لاِة، َوُسَنِنها. ُح الَفْرَق َبْيَن َفرائِِض الصَّ س٤- اأَوضِّ
...............................................................



٣٣

َمْشروعي: 

ُم ل�ِفتاٍت اإِْرشاِديًَّة َتُحثُّ َعلى َتْزِكَيِة النَّْفِس. اأَصمِّ

  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

أْعلى تِلاَوًة َصحيَحًة.١- اأْتلو سوَرَة ال�

أْعلى ِحْفظاً َسليماً.٢- اأْحَفُظ سوَرَة ال�

ْجمالِيِّ لِلّسوَرِة.٣- اأَعبُِّر َعِن الَمْعنى ال�إِ

لاِة، َوُسَنَنها. ٤- اأَؤّدي َفرائَِض الصَّ

لاِة، َوُسَنِنها.٥- ُز َبْيَن َفرائِِض الصَّ اأَميِّ



٣٤

وَرَة اأْعلاُه، ثُمَّ اأناقُِش. اأَتاأمَُّل الصُّ

اللُّهمَّ اإِنّي اأْساأُلَك ...

الَوْحَدُة
قَِصٌص َوِعَبٌرالثّالَِثُة



٣٥

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمثُِّل الِعَبِر ِمْن قَِصِص 

ال�أْنبياِء، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

لاُم.	  ِة هاَجَر، َواإِسماعيَل، َعَلْيِهما السَّ رِواَيِة ِقصَّ

لاُم- في بِناِء 	  التَّْعبيِر َعْن َدْوِر اإِبراهيَم، َواإِْسماعيَل -َعَلْيِهما السَّ
الَكْعَبِة.

أْسباِب، َوالتََّوكُِّل َعلى اللِّه َتعالى.	  أْخِذ بِال� ال�



٣٦

اإِْبراهيَم،  نَبيَُّه  سبحانه  اللُّه  اأَمَر 

بَِزْوَجِتِه  َيْخُرَج  اأْن  لاُم،  السَّ َعَلْيِه 

-َعَلْيِهما  اإِْسماعيَل  َوَولَِدِه  هاَجَر، 

لاُم- اإِلى َمكََّة، فاْسَتجاَب اإِْبراهيُم  السَّ

أْمِر اللِّه َتعالى، َفَخَرَج  -عليه السلام- لِ�

بِِهما، َفَلّما اأراَد الَعْوَدَة اإِلى ِفَلْسطيَن، 

ْت هاَجُر بِاأنَُّه َسُيْبقيِهما، َساألَْتُه قائَِلًة: َهْل اأَمَرَك اللُّه اأْن َتْتُرَكنا ُهنا؟ قاَل: نََعْم،  َواأَحسَّ

قالَْت: اإَِذْن لَْن ُيَضيَِّعنا.

قاَل َتعالى: ﴿  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ )اإبراهيم(

نََفَد،  اأْن  لَِبَث  َفما  الماِء،  َبْعَض  َوَولَِدِه  لَزْوَجِتِه،  لاُم-  السَّ -َعَلْيِه  اإِْبراهيُم  َتَرَك   

َعَطِش  َعلى  َتْصِبَر  اأْن  أمُّ  ال� َتْسَتِطِع  َفَلْم  الَعَطِش،  ِة  ِشدَّ ِمْن  َيَتَلّوى  اإِْسماعيُل  َوصاَر 

ْرُس ال�أوَُّل: ِبْئُر َزْمَزَمالدَّ 1

نُناِقُش ما نَْعِرفُُه َعْن َزْمَزَم.

 َنشاط )١(



٣٧

َولَِدها، َفَبَداأْت َتْبَحُث َعِن الماِء، 

ًة، َوَتعوُد اإِلى  فا َمرَّ َفَتْصَعُد اإِلى الصَّ

َجْدوى،  دوَن  اأْخرى  ًة  َمرَّ الَمْرَوِة 

حتّى َسِمَعْت َصْوتاً ُينادي: جاَءِك 

لاُم،  الَغْوُث، َفَنَزَل ِجْبريُل، َعَلْيِه السَّ

أْرَض، َفَنَبَعْت َعْيُن  َفَضَرَب بَِعِقِبِه ال�

َزْمَزَم.

َزْمَزَم  بِْئُر  زاَل  َوما  َوَولَُدها،  ِهَي  َشِرَبْت  َثمَّ  الماِء،  لَِنْبِع  َكثيراً  َفِرَحْت هاَجُر   

َسَة َحتّى َيْوِمنا هذا. قائِماً بِِجواِر الَكْعَبِة، َيْشَرُب ِمْنُه َمْن َيزوُر تِْلَك الِبقاَع الُمَقدَّ

مَاُء َزْمَزَم لِما ُشرَِب َلُه.

ْرِس. روَس والِعَبَر الُمْسَتفاَدَة ِمَن الدَّ اأْسَتْنِبُط الدُّ

 َنشاط )٣(

نُشاِهُد فيديو )بِْئُر َزْمَزَم( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج. 

 َنشاط )٢(



٣٨

 ماٌء ُمباَرٌكَزْمَزُم

لاُم ِه، َعَلْيِهما السَّ ْسماعيَل، َواأمِّ لاُم- بَِعِقِبِه ل�إِ َرُه ِجبريُل -َعَلْيِه السَّ َفجَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

 اأجيُب:

الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

لاُم- اأْن َيْخُرَج بَِزْوَجِتِه، َوَولَِدِه اإِْسماعيَل   ( اأَمَر اللُّه َتعالى اإِْبراهيَم -َعَلْيِه السَّ  اأ- )  

              اإِلى َمكََّة.  

لام- اأْمَر اللِّه، َفَخَرَج بَِزْوَجِتِه، َوَولَِدِه اإِْسماعيَل اإِلى َمكََّة. ( اأطاَع اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ ب- )  

( اأطاَعْت هاَجُر اأْمَر اللِّه، َفَبِقَيْت ِهَي، َوَولَُدها اإِْسماعيُل في َمكََّة. جـ-  ) 

( بِْئُر َزْمَزَم ُهِدَمْت، َفَلْم َيْبَق لَها اأَثٌر. د-  )  

هـ- )       ( اأْسَتْخِدُم ماَء الُوضوِء في ِريِّ ال�أْشجاِر، َوالنَّباتاِت.

( اأْسَتِحمُّ َيْوَم الُجُمَعِة بِماٍء َكثيٍر. و-  )  

ْبراهيَم حيَن َتَرَكها َوَولََدها، َواأراَد اأْن َيعوَد اإِلى ِفَلْسطيَن؟ س٢- ماذا قالَْت هاَجُر ل�إِ

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

ُص َشَفِويّاً ما َحَصَل َمَع هاَجَر َوِهَي َتْبَحُث َعِن الماِء. س٣- األَخِّ

س٤- اأَبيُِّن َفْضَل ماِء َزْمَزَم.

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



٣٩

قاَل َتعالى:  
)اآل عمران(

لاُم- َكعاَدتِِه لَيزوَر َولََدُه اإِْسماعيَل في َمكََّة، َوكاَن  َذَهَب اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ  

اإِْسماعيُل َقْد صاَر َرُجلاً، َفَلّما َراأى اإِْسماعيُل اأباُه قاَم اإِلَْيِه، َفَتصاَفحا. 

قاَل اإِْبراهيُم لَِولَدِه: اإِنَّ اللَّه اأَمَرني اأْن اأْبِنَي ُهنا َبْيتاً، قاَل اإِْسماعيُل: َواأنا اأعيُنَك.

الِحجاَرَة،  ُيناِولُُه  َواإِْسماعيُل  الَكْعَبِة،  بِناِء  في  لاُم-  السَّ -َعَلْيِه  اإِْبراهيُم  َشَرَع   

ْكِن  أْسَوِد، َفَوَضَعُه اإِْبراهيُم في الرُّ َحتّى َرَفعا الَقواِعَد ِمَن الَبْيِت، َفجْيَء بِالَحَجِر ال�

." لِْلَبْيِت "الَيمانِيِّ ْرقيِّ  الشَّ

ْرُس الثاني: ِبناُء الَكْعبِةالدَّ ٢

نُشاِهُد فيديو )الَكْعَبُة( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج. 

 َنشاط )١(



٤٠

َفَلّما اْرَتَفَع الِبناُء، جاَء اإِْسماعيُل بَِحَجٍر لَيِقَف َعَلْيِه اإِْبراهيُم، َوَقْد ُعِرَف فيما   

َبْعُد بَِمقاِم اإِْبراهيَم، َفَلّما اْكَتَمَل الِبناُء، َدعا اإِْبراهيُم َرَبُه اأْن َيَتَقبََّلُه ِمْنُهما، َواأْن َيْجَعَل 

ُتُه، َوصاَرِت  ٌد  َواأمَّ ًة ُمْسِلَمًة، َفكاَن ِمْن َبَرَكِة ُدعائِِه نَِبيُّنا ُمَحمَّ يَِّتِهما اأمَّ ِمْن ُذرِّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ   َتعالى:  قال   ، لِْلَحجِّ النّاُس  َيْقِصُدُه  َمكاناً  الَكْعَبُة 

پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ )البقرة(

الَكْعَبُة قِْبَلتنا.

ِة. روَس والِعَبَر الُمْسَتفاَدَة ِمَن الِقصَّ اأْسَتْنِبُط الدُّ

 َنشاط )٢(



٤1

 اأجيُب:
( بِجانِِب الِعباَرِة  حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ س١- اأَضُع اإِشاَرَة )

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:
أْرِض. ُل َبْيٍت ُوِضَع لِلنّاِس في ال� ( الَكْعَبُة ِهَي اأوَّ  اأ- )  

لاُم- اأْن َيزوَر َولََدُه اإِْسماعيَل -َعَلْيِه  ( كاَن ِمْن عاَدِة اإِْبراهيَم -َعَلْيِه السَّ ب- )  
لاُم- في َمكََّة.              السَّ

َرِة. لاُم- الَكْعَبَة في الَمديَنِة الُمَنوَّ ( َبنى اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ جـ- ) 
ْكِن الَيمانيِّ لِْلَكْعَبِة. أْسَود في الرُّ لاُم- الَحَجَر ال� ( َوَضَع اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ  د- )  

لاُم- ِعْنَدما َراأى اأباُه قاِدماً لِزياَرتِِه؟ س٢- ماذا َفَعَل اإِْسماعيُل -َعَلْيِه السَّ

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

لاُم- في بِناِء الَكْعَبِة. ُص َدْوَر اإِْسماعيَل -َعَلْيِه السَّ س٣- األَخِّ

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

لاُم- َربَّه َبْعَد اأِن اْكَتَمَل بِناُء الَكْعَبِة؟ س٤- بَِم َدعا اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ
.............................................................

أْرِض.الَكْعَبُة ُل َبْيٍت ُوِضَع لِلنّاِس في ال�  اأوَّ

لاُم، َوطافا َحْولَها. َبناها اإِْبراهيُم، واإِْسماعيُل، َعَلْيِهما السَّ

َمفاهيُم َدْرسي:



٤٢

َمْشروعي:

. فِّ ُم نَموَذجاً ِمَن الَوَرِق الُمَقّوى لِْلَكْعَبِة، َواأَضُعُه في زاِوَيِة الصَّ اأَصمِّ

  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

َة بِْئِر َزْمَزَم.١- اأْسُرُد ِقصَّ

اأْدعو اللَّه َتعالى.٢-

-٣. اأطيُع والَِديَّ



٤٣

اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش:

الَحَبَشة

. الثَّباُت َعلى الَحقِّ

الَوْحَدُة
الّراِبَعُة

  َرسوُل اللِّه
َوَصحاَبُتُه الِكراُم



٤٤

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�ْقِتداِء ِبَرسوِل اللِّه 

، َوَصحاَبِتِه الِكراِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

التَّْعبيِر َعْن َثباِت اآل ياِسٍر، َوبِلاِل -َرِضَي اللُّه َعْنُهْم- َعلى ديِن 	 
الَحقِّ.

ْبِر، َوالثَّباِت َعلى الَحقِّ. 	  الصَّ

 	  . التَّْعبيِر َعْن َمْوِقِف اأْهِل الطّائِِف، َوقَُرْيٍش ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل 

 	. َتْوقيِر الرَّسوِل 



٤٥

كاَن بِلاٌل ْبُن َرباٍح الَحَبشيُّ َمْولًى )َعْبداً( 

اأَميَُّة قاِسَي الَقْلِب، ل�  أَميََّة ْبِن َخَلٍف، َوكاَن  ل�

ْحَمِة، َولَّما َسِمَع َبلاٌل  ٍة ِمَن الرَّ َيْنِبُض َقْلُبُه بَِذرَّ

َسبيِل  في  ل�قى  َوَقْد  ُمَبكِّراً،  اأْسَلَم  ْسلاِم  بِال�إِ

ال�أذى،  َوَثباتِِه َعلى الَحقِّ ُصنوفاً ِمَن  اإِْسلاِمِه، 

وال�ْضطِّهاِد. والتَّْعذيِب، 

أذاَن؟ ًة في الَيْوِم نَْسَمُع ال� * َكْم َمرَّ

سلاِم؟ َن في ال�إِ ُل َمْن اأذَّ * َمْن اأوَّ

ْرُس ال�أوَُّل: الثَّباُت َعلى الَحقِّ )١(الدَّ

ُة ِبلاٍل قِصَّ
1

نُشاِهُد فيديو )بِلاُل ْبُن َرباٍح( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.
 َنشاط )٢(

اأَتَذكَُّر، ثُمَّ اأجيُب: َنشاط )١(

ثُمَّ  الظَّهيَرِة،  في  ْمُس  الشَّ َحِمَيِت  اإِذا  ُيْخِرُجُه  اأَميَُّة  )َسيُِّدُه(  َمْول�ُه  كاَن   

َتزاُل  ل�  َواللِّه  ل�  لَُه:  َيقوُل  ثُمَّ  َعلى َصْدِرِه،  َفتوَضُع  الَعظيَمِة،  ْخَرِة  بِالصَّ َياأُْمُر 

اأَثُر  َوكاَن  َوالُعّزى،  الّلاَت  َوَتْعُبَد  ٍد،  بُِمَحمَّ َتْكُفَر  اأو  َتموَت،  َحتّى  َهَكذا 



٤٦

َوكاَن  َجَسِدِه،  في  َيْعَمُل  ْمضاِء  الرَّ

الَعذاِب،  َهذا  كُلَّ  يواِجُه  بِلاٌل 

َعَلْيِه  َمرَّ  َوَقْد  اأَحٌد،  اأَحٌد  ُد:  َوُيَردِّ

ذاَت َيْوٍم اأبو َبْكٍر، َرِضَي اللُّه َعْنُه، 

ِمَن  َرُه  َوَحرَّ فاْشَتراُه،  ُب،  ُيَعذَّ َوُهَو 

ال�أذى، َوال�ْضِطهاِد.

النَّْصُر َصْبُر ساَعٍة.

ُة الَحرِّ. الرَّْمضاُء: ِشدَّ اأَتَعلَُّم:

اأْذكُُر َبْعضاً ِمْن َفضائِِل بِلاٍل ْبِن َرباٍح.

 َنشاط )٣(

ِبلاٌل ْبُن َرباٍح 

َعْبٌد ِمَن الَحَبَشِة.

سلاَم. َبُه اأَميَُّة ْبُن َخَلٍف؛ لُِدخولِِه ال�إِ َعذَّ
. َثَبَت َعلى ديِن الَحقِّ

ّديُق، َرِضَي اللُّه َعْنُه. َرُه اأبو َبْكٍر الصِّ َحرَّ

َمفاهيُم َدْرسي:



٤٧

 اأجيُب:

الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

ْبِر َعلى ال�أذى في َسبيِل اللِّه.   ( بِلاٌل ْبُن َرباٍح ِمثاٌل لِلصَّ  اأ-  )  

( كاَن اأَميَُّة ْبُن َخَلٍف َرحيَم الَقْلِب. ب- )  

ْسلاِم. ( كاَن بِلاٌل ْبُن َرباٍح ِمْن اأواِخِر َمْن َدَخَل في ال�إِ جـ- )  

َرُه. ّديُق -َرِضَي اللُّه َعْنُه- بِلال�ً، َوَحرَّ ( اْشَترى اأبو َبْكٍر الصِّ  د- )  

ُب بَِسَبِب اإِْسلاِمِه؟ ُد َوُهَو ُيَعذَّ س٢- ماذا كاَن بِلاُل ْبُن َرباٍح ُيَردِّ

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

س٣- اأْذكُُر َبْعَض اأنْواِع ال�أذى الَّذي َتَعرََّض لَُه بِلاٌل ْبُن َرباٍح.

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

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



٤٨

ياِسٌر، َوُسَميَُّة، َوَعّماٌر، َرِضَي اللُّه َعْنُهم، ِمَن 

ْسلاِمِهم  ْسلاِم، َغِضَب ل�إِ ليَن اإِلى ال�إِ أوَّ الّسابِقيَن ال�

َيْخُرجوَن  َبنو َمْخزوٍم، َفكانوا  َمواليِهْم )اأْسياُدُهْم( 

بونَُهم بَِقْسَوٍة،  ْحراِء في َحرِّ الظَّهيَرِة ُيَعذِّ بِِهم اإِلى الصَّ

كوَن بِديِنِهم، َوكاَن  َوُهْم صابِروَن ُمْحَتِسبوَن ُمَتَمسِّ

َرسوُل اللِّه  َيواسيِهْم، َوَيقوُل: "َصْبراً اآَل ياِسٍر، َفاإِنَّ َمْوِعَدكُُم الَجنَُّة" )المستدرك(.

ْرُس الثّاني: الثَّباُت َعلى الَحقِّ )٢(الدَّ

اآُل ياِسٍر
٢

ْسلاِم. َل اأْسَرٍة َدَخَلْت في ال�إِ نُشاِهُد فيديو )َصْبراً اآَل ياِسٍر( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، َونَُسّمي اأوَّ

 َنشاط )١(

ِة التَّْعذيِب، َوَشَتَمْت ُسَميَُّة اأبا َجْهٍل، َفَغِضَب َعَلْيها، َوَطَعَنها،  ماَت ياِسٌر ِمْن ِشدَّ  

داً  بِسوٍء َوهَو َغْيُر  بوُه َحتّى َذَكَر ُمَحمَّ َكًة بِديِنها، اأّما َعّماٌر، َفَقْد َعذَّ َفماَتْت ُمَتَمسِّ

َقْلَبَك؟  َتِجُد  "َكْيَف   : لَُه  َفقاَل   ، للرَّســـــوِل  َيْعَتِذُر  َفجاَء  َعْنُه،  َفَعَفْوا  راٍض، 

: اإِْن عادوا َفُعْد" )المستدرك(، َونََزَل َقْوُل اللِّه َتعالى: يماِن، َفقاَل لَُه  قاَل: ُمْطَمِئنٌّ بِال�إ

 )النّحل: 1٠٦(.



٤٩

الَمديَنِة،  اإِلى  َعّماٌر  هاَجَر   

َوشاَرَك الرَّسوَل  في َكثيٍر ِمن 

َواأُحٌد،  َبْدٌر،  ِمْنها:  الَغَزواِت، 

والَخْنَدُق.

الثَّباُت َعلى الَحقِّ َطريٌق اإِلى الَجنَِّة.

اآُل ياِسٍر

سلاِم. اأوَُّل اأْسَرٍة َدَخَلْت في ال�إِ

ْسلاِم.  ياِسٌر َوَزْوَجُتُه ُسَميَُّة اأوَُّل َمْن قُِتَل في ال�إِ

َمْوِعُدُهُم الَجنَُّة.

َمفاهيُم َدْرسي:

 ، نُناِقُش َقْولَُه َتعالى:

: "اإِْن عادوا َفُعْد". َوَقْوَل الرَّسوِل 

 َنشاط )٢(



٥٠

 اأجيُب: 

س١- َمْن ُهْم اآُل ياِسٍر؟

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

س٢- لِماذا َغِضَب َبنو َمْخزوٍم ِمْن اآِل ياِسٍر؟

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

س٣- َكْيَف واَجَه اآُل ياِسٍر َتْعذيَب َبني َمْخزوٍم لَُهْم؟

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

س٤- ماذا اأْسَتْنِتُج ِمن َمْوِقِف ُسَميََّة -َرِضَي اللُّه َعْنها- ِمْن اأبي َجْهٍل؟

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

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

س٥- ما َراأيي في َمْوِقِف َعّماٍر ْبِن ياِسٍر ِمْن اأذى ُمْشِركي َبني َمْخزوٍم؟

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

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



٥1

اإِلى  بِالِهْجَرِة  ِمْنُهم  اأراَد  لَِمْن  الرَّسوُل   َفاأِذَن  لِْلُمْسِلميَن،  قَُرْيٍش  اأذى  اْشَتدَّ 

الَحَبَشِة، َحْيُث كاَن َيحُكُمها َمِلٌك نَْصرانِيٌّ عاِدٌل، َفقاَل: "لَْو َخَرْجُتْم اإِلى الَحَبَشِة 

َفاإِنَّ بِها َمِلكاً ل� ُيْظَلُم ِعْنَدُه اأَحٌد، َوِهَي اأْرُض ِصْدٍق َحتّى َيْجَعَل اللُّه لَُكْم َفرجاً" 

)مسند اأحمد(، َفَخَرَجْت َمْجموَعٌة ِمن الُمْسِلميَن، َفكاَن فيَمْن َخَرَج ِمن الرِّجاِل ُعْثماُن 

َبْيُر اْبُن الَعّواِم،  َوُمْصَعٌب ْبُن ُعَمْيٍر، َرِضَي  اْبُن َعّفاَن، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َوالزُّ

اللُّه َعْنُهم، َوِمَن النِّساِء ُرَقيَُّة بِْنُت 

َرِضَي  َسَلَمَة،  ، َواأمُّ  النَّبيِّ 

اللُّه َعْنُهما، َوكانَْت هِذِه الِهْجَرَة 

َبْعَد  الخاِمَسِة  َنِة  السَّ في  ال�أولى 

حاَبُة  ، َفَرَجَع الصَّ بِْعَثِة الرَّسوِل 

َبْعَد َثلاَثِة اأْشُهٍر ِعْنَدما َسِمعوا اأنَّ 

 لَِتْنفيِذ النَّشاِط اأْعلاُه: اأ- اْستْخداُم َخريَطِة اإِفريقيا.
.                       ب- اْستْخداُم َخريَطِة الَوَطِن الَعَربِيِّ

ْرُس الثّالُِث: الِهْجَرُة اإِلى الَحَبَشِةالدَّ ٣

اأ- نَُعيُِّن َمْوِقَع الَحَبَشِة َعلى َخريَطِة قاَرِة اإِْفريقيا.
ُد اتِّجاَه َمْوِقَع الَحَبَشِة ِمْن َمكَّة الُمَكرمة َعلى الَخريَطِة. ب- نَُحدِّ

 َنشاط )١(



٥٢

اْشَتدَّ،  ال�أذى  اأنَّ  لَُهْم  َتَبيََّن  َرَجعوا،  َفَلّما  الُمْسِلميَن،  اأذى  َعْن  َتَوقَّفوا  الُمْشِركيَن 

ًة اأْخرى، َوهاَجَر َمَعُهْم َعَشراٌت ِمَن الُمْسِلميَن، َفاْسَتْقَبَلُهْم َمِلُك الَحَبَشِة  َفعادوا َمرَّ

، َواأْكَرَمُهْم، َفعاشوا في َبَلِدِه َباأماٍن، ثُمَّ حاَولَْت قَُرْيٌش اأْن تُْقِنَع النَّجاِشيَّ  النَّجاِشيُّ

بَِتْرحيِلِهْم َعْن َطريِق َعْمٍرو ْبِن العاِص، َوكاَن َيْوَمِئٍذ ُمْشِركاً، اإِلّ� اأنَّ النَّجاِشيَّ َرَفَض 

. َذلَِك، َواأْعطى الُمْسِلميَن ُحّريََّتُهْم في الَعْيِش، َوالَحَرَكِة، َفَلْم َيَتَعرَّْض لَُهْم اأَحٌد بَِشرٍّ

( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.   نُشاِهُد فيديو )اأْصحاُب الرَّسوِل 

 َنشاط )٢(

اأْثُبُت َعلى ديني، َواأَضّحي في َسبيِلِه.

الَحَبَشُة

اأْرُض ِصْدٍق.

َمِلُكها عاِدٌل ل� َيْظِلُم اأَحداً.

َنِة الخاِمَسِة لِْلِبْعَثِة. هاَجَر اإِلَْيها الُمْسِلموَن في السَّ

َبِقَي الُمْسِلموَن في الَحَبَشِة، َولَْم َيَتَعرَّْض لَُهْم اأَحٌد.

َمفاهيُم َدْرسي:



٥٣

 اأجيُب:
أولى اإِلى الَحَبَشِة؟ س١- لِماذا عاَد الُمْسِلموَن اإِلى َمكََّة َبْعَد ِهْجَرتِِهُم ال�
..................................................

ْن هاَجَر اإِلى الَحَبَشِة   س٢- اأْذكُُر َثلاَثًة ِمَن الرِّجاِل، َواْثَنَتْيِن ِمَن النِّساِء ِممَّ
حاَبِة.        ِمَن الصَّ

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

..................................................
حاَبِة بِالِهْجَرِة اإِلى الَحَبَشِة؟ س٣- ماذا اأْسَتْنِتُج ِمْن اإِْذِن الرَّسوِل  لِلصَّ
..................................................       

 س٤- ما الِحْكَمُة ِمن اْختياِر الرَّسوِل  الَْحَبَشَة؟
..................................................

س٥- اأَبيُِّن َمْوِقَف قَُرْيٍش ِمْن ِهْجَرِة الُمْسِلميَن اإِلى الَحَبَشِة.
..................................................
..................................................



٥٤

َيْعلو،  اللِّه   َرسوِل  اأْمَر  قَُرْيٌش  َراأْت 

َوَمْن  َوِحصاَرُه،  ُمقاَطَعَتُه،  َرْت  َفَقرَّ َوَيَتعاَظُم، 

ْن َيِقفوَن  َمَعُه ِمْن َبني هاِشٍم، َوَبني الُمطِّلِب ِممَّ

َمَعُه، َسواًء َمْن اأْسَلَم ِمْنُهْم اأْم لَْم ُيْسِلْم، في 

ٍم، َسَنَة َسبْعٍ  ِشْعِب اأبي طالٍِب، في بِداَيِة ُمَحرَّ

َسَنواٍت  َثلاِث  نَْحَو  الِحصاُر  َواْسَتَمرَّ  لِْلِبْعَثِة، 

واِج ِمْنُهْم، اأْو ُمجالََسِتِهْم، َوَكَتبوا  كاِمَلٍة، اأْجَمعوا فيها َعلى َعَدِم ُمباَيَعِتِهْم، اأْو الزَّ

الُمْسِلموَن،  َوكاَن  َوطاَل،  الِحصاُر،  َواْسَتَمرَّ  الَكْعَبِة،  في  َعلَّقوها  َصحيَفًة  بَِذلَِك 

أيّاُم  ال� َوَمرَِّت  وال�ْسِتْهزاِء،  ْخرَيِة،  والسُّ وال�أذى،  الجوِع،  ِمَن  ُيعانوَن  َمَعُهم  َوَمْن 

َوكاَن  والُجلوَد،  َجِر،  الشَّ َوَرَق  اأَكلوا  َحتّى  َمَعُهْم،  َوَمْن  الُمْسِلميَن،  َعلى  َعصيَبًة 

ِة الجوِع، والَعَطِش، َحتّى  أْطفاِل، والنِّساِء ِمْن ِشدَّ الُمْشِركوَن َيْسَمعوَن ُصراَخ ال�

ْرُس الّراِبُع: َوالِحصاُرالدَّ الُمقاَطَعُة  ٤

حيَفِة( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج. نُشاِهُد فيديو )ِحكاَيُة الصَّ

 َنشاط )١(



٥٥

دوَدًة  اأْرَسَل  َحْيُث  َتعالى،  اللِّه  ِمَن  الَفَرُج  جاَء 

حيَفِة، َفاأَكَلْتها ما َعدا اْسَم اللِّه َتعالى،  َعلى الصَّ

َوكاَن في َذلَِك نِهاَيُة الُمقاَطَعِة، والِحصاِر. 

آتَِيِة؟ ِة ال�  ماذا اأْسَتفيُد ِمَن الِقصَّ

حيَفَة )اإِلّ� بِاْسِمَك  أَرَضَة اأَكَلِت الصَّ ُه اأبا طالٍِب اأنَّ ال� اأْخَبَر َرسوُل اللِّه َعمَّ  

اأخيِه،  اْبُن  قاَل  بِما  َواأْخَبَرُهم  قَُرْيٍش،  نادي  اإِلى  طالٍِب  اأبو  َفاأْسَرَع   ،) اللَُّهمَّ

أَرَضُة. حيَفَة َقْد اأَكَلْتها ال� َفَذَهبوا اإِلى الَكْعَبِة، َفَوَجدوا الصَّ

 َنشاط )٢(

اإِنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرًا.

ٌة، تُْشِبُه النَّْمَلَة، َوَتاأْكُُل الَخَشَب،  أَرَضُة: َحَشَرٌة َبْيضاُء ُمْصَفرَّ ال�
أْوراِق.               َوالُحبوَب، َوَبْعَض ال�

اأَتَعلَُّم:

َمفاهيُم َدْرسي:

الُمقاَطَعُة 
َوالُمحاَصَرة

 َثلاَث َسَنواٍت.

َفاأَكَلْتها  حيَفِة،  اللِّه َتعالى دوَدًة َعلى الصَّ بِاإِرساِل 
ما َعدا اْسَم اللِّه.

اْسَتَمرَّْت

اْنَتَهْت

اأْذكُُر اأْمِثَلًة ِمْن الواِقِع لِِحصاِر الُمْسِلميَن في ُبْلدانِِهم.

 َنشاط )٣(



٥٦

 اأجيُب:

آتَِيَة: س١- اأْكِمُل الَفراغاِت ال�

َة  ُمدَّ الُمْسِلميَن  َواْسَتَمرَّ ِحصاُر   ،.......... حيَفَة في  الصَّ الُمْشِركوَن  َعلََّق   

الُمْشِركوَن  َوكاَن   ،................................. فيِه  اأَكلوا   ،...........

ِة ............... َيْسَمعوَن ........................................، ِمْن ِشدَّ

ُف َمْعنى الُمقاَطَعِة.  س٢- اأَعرِّ

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

ُد ُبنوَد الُمقاَطَعِة. س٣- اأَعدِّ

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

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

ُح اأَثَر الُمقاَطَعِة َعلى َحياِة الُمْسِلميَن. س٤- اأَوضِّ

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

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

س٥- اأْشَرُح َكْيَف انَْتَهِت الُمقاَطَعُة.

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

روِس الُمْسَتفاَدِة ِمَن الُمقاَطَعِة، والِحصاِر. س٦- اأْسَتْنِبُط َثلاثًة ِمَن الدُّ

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

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

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



٥٧

َيَضعوَن  الُمْشِركوَن  َفكاَن  َواأْصحاَبُه،   ، الرَّسوَل  َتْعذيِبها  في  قَُرْيٌش  اْسَتَمرَّْت 

َبْيَتُه  َوَيْدُخُل  َوَيْسَخروَن،  َيْضَحكوَن،  ساِجٌد،  َوُهَو  َعَلْيِه  الَجزوِر  َوَسلى  التُّراَب، 

فاِطَمُة  اْبَنُتُه  َفَتراُه  َراأِْسِه،  َعلى  أْوساُخ  َوال�

قائَِلًة:  َفَتْبكي  َسَنًة،  َعْشَرَة  َثلاَث  َوُعُمُرها 

هذا؟  َيْفَعلوَن  الُمْشِركوَن  َسَيْبقى  َمتى  اإِلى 

ُبَنيَّتي،  يا  َتْبكي  ل�  َيْبَتِسُم:  َوُهَو  لَها  َفَيقوُل 

َساأْخُرُج  فاِطَمُة،  يا  َوحاِفُظُه.  اأباِك،  ناِصٌر  اللَّه  اإِنَّ 

ُبَنيَّتي،  اإِلى الطّائِِف يا  اأبي؟  اأْيَن يا  اإِلى  ِمْن َمكََّة. 

ْسلاِم. لََعلَّ اللَّه َيْشَرُح ُصدوَرُهْم لِلاإِ

اأَتَعلَُّم: َسلى: ِغشاٌء ُيحيُط 
بِاْبِن النّاَقِة ِعْنَد الِول�َدِة.

ْرُس الخاِمُس: ُخروُج الرَّسوِل )( اإِلى الّطائِِفالدَّ ٥

نَُعيُِّن َمْوِقَع الطّائِِف َعلى َخريَطِة ِشْبِه الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة.

 َنشاط )١(

َخَرَج الّرسوُل  اإِلى الطّائِِف َمَع َزْيٍد ْبِن حاِرَثَة، َوَمشى َمَعُه َمساَفًة َطويَلًة 

بوُه،  َوَكذَّ ِمْنُه،  َفَسِخروا  بُِزَعمائِِهْم،  َوالَْتقى  ْسلاِم،  ال�إِ اإِلى  َيْدعوُهْم  َقَدَمْيِه  َعلى 

ُق ثياَب الَكْعَبِة اإِْن كاَن اللُّه اأْرَسَلَك، َوقاَل اآَخُر: اأما  َوَشَتموُه، قاَل اأَحُدُهم: اأنا اأَمزِّ



٥٨

ْسلاِم،  َوَجَد اللُّه اأَحداً َغْيَرَك؟ ثُمَّ َمَكَث ِعْنَدُهْم َعْشَرَة اأيّاٍم َيْدعو اأْهَل َثقيٍف اإِلى ال�إِ

َوالَْتقى بُِزَعمائِِهْم َوساداتِِهْم )َعْبِد ياليل، َوَحبيٍب، َوَمْسعوٍد(، َفَسِخروا ِمْنُه.

نُشاِهُد فيديو )ُخروُج النَِّبيِّ اإِلى الطّائِِف( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.

 َنشاط )٢(

 َرسوُلنا اأْسَوتُنا.

 اأجيُب:

س١- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة الطّائِِف؟ 

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

. ِة- َمْوِقَف اأْهِل الطّائِِف ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل  س٢- اأْسُرُد -بِلَُغتي الخاصَّ

. َبِه َبْيَن َمْوِقِف قَُرْيٍش، َوَمْوِقِف َثقيٍف ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل  ُح َوْجَه الشَّ س٣- اأَوضِّ

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

س٤- اأَعلُِّل: ُخروَج الرَّسوِل  اإِلى الطّائِِف.

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



٥٩

َمْشروعي: 

اأِعدُّ نَْشَرًة َعْن َصْبِر َصحاَبِة َرسوِل اللِّه  )بِلاٍل ْبِن َرباٍح، َواآِل 

  . ياِسٍر(، َوَثباتِِهْم َعلى ديِن الَحقِّ

  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

َة بِلاٍل ْبِن َرباٍح. ١- اأْسُرُد ِقصَّ

َة اآِل ياِسٍر. ٢- اأْسُرُد ِقصَّ

اأَبيُِّن اأْسباَب ِهْجَرِة الُمْسِلميَن اإِلى الَحَبَشِة. ٣-

اأْذكُُر اأْسماَء َبْعِض الُمهاِجريَن اإِلى الَحَبَشِة. ٤-

ُف الُمقاَطَعَة، َوالِحصاَر. ٥- اأَعرِّ

اأْسُرُد اأَثَر الُمقاَطَعِة َعلى َحياِة الُمْسِلميَن. ٦-

-٧. اأَعبُِّر َعْن َمْوِقِف اأْهِل الطّائِِف ِمْن َدْعَوِة الرَّسوِل 
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اأَتاأمَُّل، ثُمَّ اأناقُِش:

النّاُس ُمَتساووَن في اأْصِل الَخْلِق.

الَوْحَدُة
اللُّه الخالُِقالخاِمَسُة
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

يماِن ِباأنَّ اللَّه خالُِق  َمَع اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�إِ

النّاِس ِمْن اأْصٍل واِحٍد، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة الطّارِِق تِلاَوًة َصحيَحًة َغْيباً. 	 

جمالِيِّ لِسوَرِة الطّارِِق.	  التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ

ُمعاَمَلِة النّاِس بِاْحِتراٍم.	 
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  الُمْفَرداُت والتَّراكيُب:
ماِء.  الطّاِرُق: النَّْجُم الَّذي َيْظَهُر لَْيلاً في السَّ

 النَّْجُم الثّاِقُب: النَّْجُم الُمضْيُء الَّذي ُيزيُل الظَّلاَم بِنوِرِه.
أْعماَل بِاأْمِر اللِّه. حاِفٌظ: حاِفٌظ ِمَن اللِّه، َوحاِفٌظ ِمَن الَملائَِكِة َيْحَفُظ ال�

ماٌء داِفٌق: سائٌِل ُمَتَدفٌِّق.
ْلب: الظَّْهُر. الصُّ

ْدِر. الصَّ  التَّرائُِب: َمْنِطَقُة 
 َرْجُعُه: اإِعاَدُة َخْلِقِه َبْعَد الَمْوِت.

1

)الطّارق(

َنشاط )٢(: اأْتلو:

ْرُس ال�أوَُّل: سوَرُة الّطارِِق )١(الدَّ
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

1

نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الطّاِرِق.

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

اللَّْيِل، 	  في  َتْحَفُظنا  َملائَِكًة  لَنا  َر  َسخَّ اأنَُّه  والنُّجوِم  ماِء،  بِالسَّ َتعالى  اللُّه  ُيْقِسُم 

ُل لَنا اأْعمالَنا الَّتي َسُنحاَسُب َعَلْيها َيْوَم القياَمِة. والنَّهاِر، َوتَُسجِّ

نَْحِلَف 	  اأْن  لَنا  َفلا َيجوُز  نَْحُن،  اأّما  َمْخلوقاتِِه،  ِمْن  بِما َيشاُء  َتعالى  اللُّه  ُيْقِسُم 

بَِغْيِر اللِّه.

واِج.	  َل في َخْلِقنا؛ َفْقْد َخَلَقنا اللُّه ِمْن ماٍء، َوَحِفَظنا بِالزَّ َيْدعونا اللُّه َتعالى اأْن نََتاأمَّ

القياَمِة؛ 	  َيْوَم  اإِعاَدتِِهم  قاِدٌر َعلى  نَُّه  َفاإِ الَخلائَق،  َخَلَق  اأنَُّه َكما  َتعالى  اللُّه  ُيْخِبُر 

اأْعمالِِهْم.  لُيحاِسَبُهْم َعلى 

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

 َنشاط )٣(

الثّاِقُبالطّاِرُق النَّْجُم  ْلِب الصُّ ماٍء داِفٍقَرْجِعِه التَّرائِِب 

آياُت الَكريَمُة.    اأْسَتْنِتُج اأموراً َثلاَثًة تُْرِشُد اإِلَْيها ال�

اأ-  .............................

ب- ............................

جـ- ............................

 َنشاط )٤(
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 اأجيُب:
الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

ُل اأْعمالَنا.             ( َوكََّل اللُّه َتعالى بِنا َملائَِكًة َتْحَفُظنا، َوتَُسجِّ  اأ - )  

( َيجوُز لَنا اأْن نُْقِسَم بِما ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِِه ِمْن َمْخلوقاتِِه.       ب- )  

( اللُّه َتعالى قاِدٌر على اإِعاَدِة الَخلائِق َبْعَد الَمْوِت؛ لُِمحاَسَبِتِهْم.       جـ- )  

ماِء.                   ( الطّاِرُق: هَو النَّْجُم الَّذي َيْظَهُر لَْيلاً في السَّ د-  )  

( َيْظَهُر َضْوُء النُّجوِم بَِسَبِب َمجْيِء الظَّلاِم.                         هـ- )  

ْرِس َثلاَثًة ِمْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى. س٢- اأْسَتْخِرُج ِمن اآياِت الدَّ

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

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

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

. ُر َقْولَُه َتعالى:  س٣- اأَفسِّ

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

آياِت الَكريَمَة َغْيباً.  س٤-  اأْقَراأ ال�
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 الُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
الَمْخِفيَُّة. أموُر  ال� رائُِر: تُْكَشُف   تُْبلى السَّ

ماِء. ُر نُزولُُه ِمَن السَّ ْجِع: الَمَطِر الَّذي َيَتَكرَّ ذاِت الرَّ
ُع بُِخروِج النَّباِت ِمْنها. أْرُض الَّتي َتَتَصدَّ ْدِع: ال� ذاُت الصَّ

، َوالباِطِل. َفْصٌل: فاِصٌل َبْيَن الَحقِّ
َواللَّْهِو.   بِالَهْزِل: بِاللَِّعِب، 

ْسلاِم، والُمْسِلميَن. ال�إِ  َيكيدوَن: ُيَدبِّروَن بَِخفاٍء؛ لُِمحاَرَبِة 
ُرَوْيداً: َقليلاً.

)الطّارق(

َنشاط )٢(: اأْتلو:

1
ْرُس الثّاني: سوَرُة الّطارِِق )٢(الدَّ

)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

٢

نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الطّاِرِق.
 َنشاط )١(
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َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

ُيْخِبُر اللُّه َتعالى َعِن انِْكشاِف اأْعماِل النّاِس الَّتي كانوا ُيْخفونَها ِعْنَدما ُيبعثوَن 	 

َيْوَم القياَمِة، َفَتْظَهُر اآثاُرها َعلى ُوجوِهِهْم. 

َيْمَنُعُه 	  اأْو  َعْنُه،  ُيداِفُع  َمْن  َيِجُد  َول�  نَْفِسِه،  َعْن  ُيداِفَع  اأْن  َيْسَتطيُع  ل�  نْساُن  ال�إِ

ِمْن َعذاِب اللِّه.

، َوِصْدٌق. 	  أْرِض اأنَّ الُقْراآَن الَكريَم َحقٌّ ماِء، وال� ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِالسَّ

َل اللُّه بِِحْفِظ هذا الّديِن، َواأنَّ الكاِفريَن َيْعَجزوَن َعِن الَقضاِء َعَلْيِه.	  َتَكفَّ

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

 َنشاط )٣(

رائُِر تُْبلى السَّ
ْجِع ْدِع ذاِت الرَّ ذاِت الصَّ َيكيدوَن

َفْصٌل

بِالَهْزِل 

ُرَوْيداً 

آياُت الَكريَمُة. اأْسَتْنِتُج ما تُْرِشُد اإِلَْيِه ال�

 َنشاط )٤(



٦٧

َمفاهيُم َدْرسي:

سوَرُة الّطارِِق

ُيْقِسُم اللُّه َتعالى 
ماِء، َوالنُّجوِم. بِالسَّ

َتعالى  اللُّه  َر  َسخَّ
َملائَِكًة َتْحَفُظ النّاَس، 

ُل اأْعمالَُهْم. َوتَُسجِّ

َمراِحُل َخْلِق 
نْساِن. ال�إِ

قُْدَرُة اللِّه َتعالى َعلى اإِعاَدِة 
الَخلائِِق َيْوَم الِقياَمِة، 

َوُمحاَسَبِتِهْم َعلى اأْعمالِِهْم.

َل اللُّه َتعالى  َتَكفَّ
بِِحْفِظ الّديِن ِمْن 
َكْيِد الكائَِديَن.

ماِء،  ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِالسَّ
أْرِض اأنَّ الُقْراآَن الَكريَم  َوال�

َحقٌّ، َوِصْدٌق

آَيُة )٤( آياُت )٨-1٠(ال� آياُت )1٥-1٧(ال� ال�

آياُت )1-٣( آياُت )٥-٧(ال� آياُت )11-1٤(ال�     ال�

 اأجيُب:

الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 
الخاِطَئِة فيما َياأْتي:

( ُيْظِهُر اللُّه َتعالى اأْعماَل الِعباِد َيْوَم القياَمِة؛ لُيحاِسَبُهْم َعَلْيها.           اأ- )  

أْرُض ِعْنَد نُزوِل الَمَطِر، َوَيْخُرُج ِمْنها النَّباُت.           ُق ال� ( َتَتَشقَّ ب- )  

، َوالباِطِل.                          ( َيْفِصُل الُقْراآُن الَكريُم َبْيَن الَحقِّ جـ- )  

نْساُن اأْن َينَفَع اأخاُه َيْوَم القياَمِة.                          ( َيْسَتطيُع ال�إِ د-  )  

( ُيَخطُِّط الكاِفروَن لِْلَقضاِء َعلى الّديِن.                               هـ- )  
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آياِت الَكريَمِة اأْمَرْيِن ُيْقِسُم اللُّه َتعالى بِِهما.  س٢- اأْسَتْخِرُج ِمَن ال�
.............................................................

. ُر َقْولَُه َتعالى:  س٣- اأَفسِّ
.............................................................

آياِت الَكريَمِة َمْظَهَرْيِن ِمْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى. س٤- اأْسَتْخِرُج ِمَن ال�
.............................................................

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

آياِت الَكريَمَة َغْيباً. س٥- اأْقَراأ ال�
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)الُحُجرات(...

٣

َنشاط )٢(: اأْتلو، ثُمَّ اأْسَتْنِتُج:

ِمْعياُر التَّفاُضِل َبْيَن النّاِس ُهَو ...................................

1
ْرُس الثّالُِث: النّاُس َسواِسَيٌةالدَّ ٣

آتَِيِة: ُل َمظاِهَر ال�ْخِتلاِف َبْيَن ال�أْشخاِص في الّصوَرِة ال� اأَتاأمَّ

 َنشاط )١(
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ِه  ْي َل ا اآَدمَ، َع ان عالى اأب ُه َت لّ َق ال َل َخ   

ُه  َل ْس نَ َل  َع مَّ َج ثُ راٍب،  تُ ْن  ِم لامُ،  السَّ

اُس  ـ ـ نّ ال ثى، َف أنْ � ِر وال ذََّك َن ال ْي زَّواِج َب ال بِ

ْم  ُه َف ِق،  ْل َخ ال اأْصِل  في  اووَن  ـ ـ سـ َت ُم

ُم  ُه كرََّم ْد  َوَق راٍب،  تُ ْن  ِم َواآَدُم  �آدمَ،   لِ

رِ،  َمشاِع َوال قِل،  َع َوال رّوِح،  ال بِ ُه  لّ ال

ثى،  أنْ � َوال رَ،  ذََّك َوال رَ،  َقصي َوال َل،  وي طَّ َوال َض،  َي أْب � َوال َوَد،  أْس � ال ُم  ُه ْن ِم َل  َع َوَج ةِ،  َغ لُّ َوال

ُهم. َن ْي يما َب وا ف عاَون َت وا، َوَي عارَف َت ى َي تّ َل؛ َح ائِ ب اً َوَق ُهم ُشعوب َل َع رَ، َوَج قي َف ، َوال نيَّ َغ َوال

لاٍل  َن َب ْي ُث ساوى َب ْي اِس، َح نّ َن ال ْي ها َب َق بَّ ُمساواةِ، َوَط ى ال �إِْسلاُم اإِل ْد َدعا ال َوَق   

ماَن  ْل َوَس  ، يِّ رّوِم ال ٍب  ْي َوُصَه  ، ِشيِّ َب َح ال

في  َض  غَّ وَب  ، يِّ رَِش ُق ال زََة  ْم َوَح  ، يِّ فارِِس ال

ةِ،  َل ي ب َق ْوِن، اأِو ال لَّ ِس، اأِو ال ْن ِج ْل ِب لِ َعصُّ تَّ ال

ةٌ" )صحيح  َن ِت ْن ُم ها  اإِنَّ َف : "َدعوها،  اَل  ق

َن  ْي َب فاُضِل  تَّ ال اَر  ي ْع ِم اأنَّ  َن  يَّ َوَب بخارّي(،  ال

َه،  لّ ال قى  اتَّ ِن  َم َف ْقوى،  تَّ ال َو  ُه اِس  نّ ال

اِس.  نّ َضُل ال َو اأْف ُه َدُه، َف َب َوَع

نُشاِهُد فيديو )الفاروُق( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج.

 َنشاط )٣(
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 َلْيَس ِمنّا َمْن َدعا اإِلى َعَصِبيٍَّة.

التَّْقوى ُهَو ِمْعياُر التَّفاُضِل َبْيَن النّاِس.النّاُس ُمَتساووَن في اأْصِل الَخْلِق.

َمفاهيُم َدْرسي:

َبْيَن الَبَشِر َعلى  ُق  ُيَفرِّ ْسلاَم ل�  اأْبَحُث: َعْن َحديٍث َشريٍف َيُدلُّ َعلى اأنَّ ال�إِ

اأساِس اللَّْوِن، اأِو الِجْنِس.

 َنشاط )٤(

 اأجيُب:
الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( َواإِشاَرَة  حيَحِة،  الصَّ الِعباَرِة  بِجانِِب   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  س١- 

الخاِطَئِة فيما َياأْتي:
( النّاُس ُمَتساووَن في اأْصِل الَخْلِق.   اأ-  )  

( َخَلَق اللُّه النّاَس ُمَتساويَن في اللَّْوِن. ب- )  
( الُمْسِلُم ُيعاِمُل النّاَس بِاْحِتراٍم، َوَتْقديٍر. جـ- )  

ِب لِْلِجْنِس، اأِو اللَّْوِن، اأِو الَقبيَلِة. ْسلاُم في التََّعصِّ ( ُيَبغُِّض ال�إِ  د- )  

س٢- اأَبيُِّن ِمْعياَر التَّفاُضِل َبْين النّاِس.

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

ْسلاِم َبْيَن النّاِس. س٣- اأَمثُِّل بَِنموَذجْيِن لُِمساواِة ال�إِ
.......................................................
.......................................................



٧٢

َمْشروعي: 

ْسلاِم. اأْبَحُث َعْن َمواِقَف تَُبيُِّن الُمساواَة َبْيَن النّاِس في ال�إِ

  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

اأْتلو سوَرَة الطّاِرِق تِلاَوًة َصحيَحًة. ١-

اأْحَفُظ سوَرَة الطّاِرِق َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.٢-

ْجمالِـيِّ لِلّسوَرِة.٣- اأَعبُِّر -بِلَُغتي- َعِن الَمْعنى ال�إِ

اأعاِمُل َجميَع النّاِس بِاْحِتراٍم.٤-
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الَوْحَدُة
َنْتلو الُقْراآَن الَكريَمالّساِدَسُة

قاَل َتعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ...﴾ )المزّمل:٢٠(
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

تِلاَوِة  اآداِب  َتَمثُِّل  َعلى  قاِدريَن  َيكونوا  اأْن  اأْنِشَطِتها،  َمَع 

الُقْراآِن الَكريِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة الُبروِج تِلاَوًة َصحيَحًة. 	 

َنِة تِلاَوًة َصحيَحًة. 	  تِلاَوِة سوَرِة الَبيِّ

تِلاَوِة سوَرِة ال�نِْفطارِ تِلاَوًة َصحيَحًة. 	 
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َنشاط )٢(: اأْتلو:

ْرُس ال�أوَُّل: سوَرُة الُبروِجالدَّ 1

لِْلُمَعلِِّم: التَّْذكيُر بِاآداِب التِّلاَوِة.

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ٿ    ٿ         ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ    ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
ڎ   ڎ  ڈ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ںں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ      ۓ    ۓ    ے   ے      ھ   ھ   ھ    
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ۇ   ۇ  
ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ﴾  )البروج(

ذاُت الُبروِج: ذاُت الَكواِكِب. 

الَيْوُم الَمْوعوُد: َيْوُم القياَمِة.

شاِهٌد: َيْوُم الُجُمَعِة.

َمْشهوٌد: َيْوُم َعَرَفَة.

أْرِض. قُّ في ال� ال�أْخدوُد: الشَّ

ُشهوٌد: ُحضوٌر.

الَمْحموُد. الَحميُد: 

ما  ُيْعِجُزُه  ل�  َوُيعيُد:  ُيْبِدُئ، 
ُيريُد.

اأْوليائِِه  اإِلى  ُد  الُمَتَودِّ الَودوُد: 
بِالَكراَمِة.

قُْراآٌن َمجيٌد: قُْراآٌن َعظيٌم.

 َنشاط )١(: نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الُبروِج.

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

ذاِت الُبروِج، ُيْبِدُئ، الَيْوِم الَمْوعوِد، َمْشهوٍد، الَحميِد، ال�أْخدوِد.

الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب: 
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َنشاط )٢(: اأْتلو:

ْرُس الثّاني: مِِّلالدَّ سوَرُة الُمزَّ ٢

بِِثيابِِه. الُمَتَغطّي  ُل:  مِّ الُمزَّ

َبْعَد  فيِه  لاُة  الصَّ اللَّْيِل:  نَاِشَئَة 
النَّْوِم.

اأْقَرُب  قيلاً:  َواأْقَوُم  َوْطئاً  اأَشدُّ 
اإِلى َتْحصيِل َمْقصوِد الُقْراآِن.

َوَتَبتَّْل: َوانَْقِطْع اإِلى اللِّه َتعالى.

ڀ  پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ       زبٱ  
ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ     ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ    

مِّل( ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑرب  )الُمزَّ

ِل. مِّ  َنشاط )١(: نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الُمزَّ

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً: َنشاط )٣(: األِْفُظ الُمْفَرداِت ال�

ُل، َوْطئاً، قيلاً، َسْبحاً، َتَبتَّْل. مِّ الُمزَّ

الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب: 
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ْت. انَْشقَّ انَْفَطَرْت: 
ْت، َوَتساَقَطْت. انْـَتَثَرْت: انَْقضَّ
َرْت: فُِتَح َبْعُضها في َبْعٍض. فُجِّ
ُبْعِثَرْت: قُِلَب تُراُبها، َوُبِعَث َمْوتاها.

َسّواَك: َجَعَلَك ُمْسَتوَي الِخْلَقِة، 
سالَِم ال�أْعضاِء.

َعَدلََك: َجَعَلَك ُمْعَتِدَل الَخْلِق، 
ال�أْعضاِء. ُمَتناِسَب 

بوَن بِالَجزاِء  بوَن بِالّديِن: تَُكذِّ تَُكذِّ
أْعماِل. َعِن ال�

أْبراُر: الُمْؤِمنوَن الّصاِدقوَن في  ال�
اإيمانِِهْم.

نَعيٌم: َجنٌَّة.
َجحيٌم: ناٌر ُمْحِرَقٌة.

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ﴿ٱ  

ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ    ڤ   ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
چ       ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڌ           ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ک         ک    ک   ڑ    ڑ   ژ      ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ﴾  )ال�نفطار(

 َنشاط )١(: نَْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة ال�نِْفطاِر.

آتَِيَة لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(: األِْفُظ الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب ال�

َرْت، ُبْعِثَرْت، َسّواَك. َعَدلََك، انَْفَطَرْت، انْـَتَثَرْت، فُجِّ

َنشاط )٢(: اأْتلو:

ْرُس الثّالُِث: سوَرُة ال�ْنِفطارِالدَّ ٣

الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب: 
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  اأَقيُِّم ذاتي: 

  اأَظلُِّل الُمَربََّع الُمَعبَِّر َعْن اأدائي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

اأْتلو سوَرَة الُبروِج تِلاَوًة َصحيَحًة. ١-

ـَنـِة تِلاَوًة َصحيَحًة. ٢- اأْتلو سوَرَة الَبـيِّ

اأْتلو سوَرَة ال�نِْفطاِر تِلاَوًة َصحيَحًة.٣-

-٤
)الُبروِج،  ُسَوِر  ُمْفَرداِت  َبْعِض  َمعانَِي  اأْذكُُر 

ـَنـِة، َوال�نِْفطاِر(. َوالَبـيِّ

َمْشروعي: 

اأشاِرُك في ُمساَبقاِت ِحْفِظ الُقْراآِن الَكريِم.
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