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ــة  ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــن ضــرور�ت �لحال ــع م ــي �لناب ــي �لعلم ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية  �لنشــاأة، �ل�

و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال 

ــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة  ــم علــى �لحقــوق و�لو�جب عقــد �جتماعــي قائ

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    آمــال، ويلامــس �ل� برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة  بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار 

و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج 

�لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيا، 

وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف 

ــاً  ــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفي ــاج تعبي و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنت

وتربويــاً وفكريــاً.

ــي  ــول ف ــا �لماأم ــاج دوره ــن �لمنه ــرّرة م ــب �لمق ــة �لكت ــّزز �أخــذ جزئي ــا يع ــر، بم ــذ� �لتطوي ــر له ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم  �لتاأســيس، لتــو�زن �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛  �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، 

ــر،  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــل م ــا �أق ــة �لعلي ــم، وللجن شــر�ف، و�لتصمي ــق، و�ل�إ و�لتدقي

ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.

     وزارة التربية والتعليم 

                                                                               مركز تطوير المناهج 

                                                                                   تشرين الثاني / ٢٠١٧

َتْقديـم



�نســجاماً َمــَع سياَســِة وز�رِة �لتَّْربَِيــِة و�لتعليــِم �لِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن �لمناهــِج وتطويِرهــا، فقــْد جــاَء �لَعَمــُل فــي تاأليــف كتــِب 
هــا َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــيٍّ ُمَشــكٍَّل  ْســلاِميَِّة َبْعــَد �لتَّْقويــم �لّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج �لّســابِِق، مرتكــز�ً �إِلــى �لُخطــوِط �لَعريَضــِة �لتــي �أَعدَّ �لتّْربَِيــِة �ل�إِ
َدًة َتْرَتِكــُز فــي َمْجموِعهــا  صيــَن، ر�َعــْت فــي بِنائِهــا َمجــال�ٍت، و�أْبعــاد�ً ُمَتَعــدِّ ِمــْن �أكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّيــن، َوُمَعلِّميــن، َوُمَتَخصِّ

ــريَعِة �لَغــّر�ء. ــْمَحِة، و�لشَّ ْســلاِميَِّة �لسَّ �إِلــى �لَعقيــدِة �ل�إِ

ــْد �ْشــَتَمَل كتــاُب  �لّصــفِّ  ــاًء َتْرَبِويــاً، َوِفْكِريــاً شــاِملاً ومَتو�ِزنــاً، َفَق ــاِء �لطالِــِب بِن ــى بِن ْســلاِميََّة َتْهــِدُف �إِل ــَة �ل�إِ وبمــا �أنَّ �لَتْربَِي
يمــاِن، بطريقــٍة ســهلٍة  مبّســطٍة،  َدٍة؛ لَِتْحقيــِق ذلــَك، َففــي َمجــاِل �لَعقيــَدِة، ُطِرَحــْت حقائـِـُق �ل�إ �لثّانــي بِجز�أيــه علــى َمجــال�ٍت ُمَتَعــدِّ
ــى مجموعــٍة مــن  ــم، �شــتمَل عل ــر�آِن �لكري ــي �لق ــَة �لمســتهدفة. وف ــَة �لُعُمُريّ ــا يتناســُب و�لمرحل َزٍة بالّصــوِر و�لّرســوماِت، م ــزَّ مع
ــوِر �لقصيــرِة حفظــاً، وتــلاوًة، وتقريبــاً للمعنــى، مــن خــلال �لّرســِم و�لّصــَور. وفيمــا يتعلــق بالّســنِّة �لنّبويـّـِة، ركَّــَز �لكتــاُب علــى  �لسِّ
ــَن �لمحتــوى �لتّعليمــيُّ جو�نــَب مــْن ســيرِة �لرَّســوِل –صلّــى �للّــُه  مضاميــِن �لنّصــوِص، وبعــِض �ل�أحاديــِث �لقصيــرة، كمــا تضمَّ
ــْم  ــِه �لِكر�ِم-رضــَي �للّــُه عنهــْم-، فــي عــرٍض و�ضــٍح َســْهل، ُيتيــُح للطّالــِب فرصــَة �ل�قتــد�ِء و�لتَّاأّســي بِِه ــِه َوســلَّم-، وصحابِت علي
أمــُر علــى بيــان عبــادة �ل�أذ�ن،  فــي ســيرِة حياتِــه. َو�أّمــا فــي مجــاِل �لفقــِه، فقــد ر�عينــا �ل�حتيــاَج �لحقيقــيَّ للطّالــب؛ فاقتصــَر �ل�

و�لّصــلاة. 

ــخصيَِّة، َوتوثيــِق �أو�صــِر �لخيــِر  وكاَن للقيــِم و�ل�أخــلاِق نصيَبهــا �لو�فَر-�أيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــْن َدْوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة �لشَّ
ــِة للمجتمــِع �لِفَلســطينيِّ  ــِة �لّر�قي ــِة �لنَّظيفــِة، َوَرْســِم �لّصــوَرِة �لحضاريَّ ــاِء �لمجتمــِع �لفاضــِل، و�لحفــاِظ علــى �لبيئ ــِة، َوبِن و�لمحبَّ

ــِلم. �لُمْس

ــَي مســرى  ــَن ظاهــرٍة؛ َفِه ــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناوي ــِت �لقــدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحيَّ ، فقــد كان ــيُّ ــُد �لوطن ــا �لُبْع �أّم
ــِلم. ــُض كُلِّ ُمْس ــَي نب ــاِء و�لمرســليَن، َوِه أنبي ــِه َوســلَّم-، َومهــُد �ل� ــُه علي ــى �للّ رســولِنا محمٍد-صلّ

ــِة بِشــكٍل و�ضــح، َوركّزنــا علــى ِذْكــِر �ل�أهــد�ِف  ــِة علــى رســِم �ل�أهــد�ِف �لتَّربويَّ وقــْد َحَرْصنــا فــي بد�يــاِت �لنّصــوِص �لتَّعليميَّ
�لّســلوكيَِّة و�لِوْجد�نيَّــة، علــى �لّرغــم مــن �إدر�ِكنــا �لتـّـامِّ �أنّهــا ل� تقــاُس فــي حّصــٍة صّفّيــٍة و�حــدة، تاأكيــد�ً علــى ضــرورِة حضوِرهــا 

�لّد�ئــِم فــي ِذْهــِن �لُمعلِّــِم و�لطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمــْن وزٍن وقيمــٍة تربويَّــٍة ســاميٍة بيــَن �ل�أهــد�ِف �لتَّربويَّــة.

وكاَن للرُّسوِم و�لّصَوِر حظُّها في �لُمحتوى �لتَّعليمّي؛ لتكوَن ميد�َن عمٍل بالُملاَحَظِة، و�لتَّحليِل، و�ل�ستنتاج.

ــَق مــا  ، و�لو�قعــّي، َوْف ــفِّ �لثّانــي؛ لِيســتخدَم �أدو�ِت �لتّقويــِم �لتّقليــديِّ ــِرَك �لبــاُب مفتوحــاً للمعلّــم فــي �لصَّ وفــي �لتّقويــم، تُ
يــر�ُه مناســباً.  

كمــا �أرفْقنــا َمــَع دليــِل �لُمعلِّــِم ملفــاٍت مرئيــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــِة �لنَّــّص، وقــد �أشــْرنا �إلــى ذلــك فــي 
�أنشــطِة �لــّدروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــاِم �لجوهــرّي، ويكــوَن لهــا فّعاليُتهــا فــي خدمــِة �لمحتــوى.

ــكُر و�لثّنــاُء �لَحَســن، َو�إْن كاَن غيــَر  ْن �أحســنّا َفِمــَن �للـّـه، َولَــُه �لحمــُد و�لشُّ هــذ� و�جتهْدنــا فــي تيســيِر �لمنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
ذلــك، َفنســاألُُه َتعالــى �لعفــَو و�لُغفــر�ن.
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٢

الَوْحَدُة
قُْراآني َيْهدينيال�أولى

الُقْراآُن الَكريُم ُمْعِجَزٌة خالَِدٌة لِلنّاِس كافًَّة.



٣

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، والتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

يماِن ِبالُقْراآِن الَكريِم،  اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�إِ

ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

ماِويَِّة.	  يماِن بِالُكُتِب �لسَّ �ل�إِ

لاُم، و�لتَّْمثيِل 	  �لتَّْعبيِر َعْن َمْفهومِ ُمْعِجز�ِت �لرُُّسِل، َعَلْيُهُم �لسَّ
َعلى َبْعِضها.

َتَدبُِّر �لُقْر�آِن �لَكريِم َكُمْعِجَزٍة خالَِدٍة.	 

ِل في َفضائِِل �لُقْر�آِن �لَكريِم.	  �لتَّاأمُّ

تِلاَوِة سوَرِة �لغاِشَيِة َغْيباً.	 

ْجمالِيِّ لِسوَرِة �لغاِشَيِة.	  �لتَّْعبيِر َعِن �لَمْعنى �ل�إِ

طاَعِة �للِّه َتعالى؛ لِْلَفْوزِ بِالَجنَِّة.	 



٤

ماِويََّة بَِتْشريعاٍت  �أْرَسَل �للُّه  َتعالى �لرُُّسَل �إِلى �لنّاِس، َو�أنَْزَل َعلْيِهُم �لُكُتَب �لسَّ  

عاَدَة، َوتُْخِرُجُهم ِمَن �لظُّلُماِت �إِلى �لنّورِ، َوَتْهديِهْم  ُق لِلنّاِس �لَخْيَر، و�لسَّ َو�أْحكاٍم تَُحقِّ

�إِلى �لطَّريِق �لُمْسَتقيِم.

أْرِض،  ماو�ِت و�ل� ماِويَُّة َجميُعها �إِلى ِعباَدِة �للِّه َوْحَدُه، خالِِق �لسَّ َوَتْدعو �لُكُتُب �لسَّ  

َوُمْبِدِع هذ� �لَكْوِن �لَعظيِم.

ماِويَِّة �لَّتي �أنَْزلَها �للُّه َعلى  يماُن بِالُكُتِب �لسَّ و�ل�إِ  

�أْركاِن  ِمْن  ُرْكٌن  �لَكريِم،  �لُقْر�آِن  في  َوُذِكَرْت  ُرُسِلِه، 

يماِن، ل� َيِصحُّ �إيماُن �لُمسِلِم �إِلّ� بِِه. �ل�إ

ٹ ٹ                          ُّ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ هت                           َّ       )�لَبَقَرة(

ماِويَُّة الُكُتُب السَّ

يماِن. َنشاط )١( �أَتَذكَُّر �أْركاَن �ل�إ

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ ١



٥

 َنشاط )٢(  �أْكِمُل �لَفر�َغ:

لاُم- ِمْن َقْبِلِه. أنِْبياِء -َعَلْيُهُم �لسَّ ، َوَدْعَوِة �ل�  َنشاط )٣(    �أقاِرُن َبْيَن َدْعَوِة �لرَّسوِل 

ًة، ُيْصِلُح بِها �أَقو�َمُهْم، َو�أنَْزَل  َوَقْد �أنَْزَل �للُّه  َعلى َبْعِض �أنِْبيائِِه كُُتباً خاصَّ  

َل �للُّه  بِِحْفِظِه؛ لَِيكوَن  �لُقْر�آَن �لَكريَم رِسالًَة خالَِدًة لِلنّاِس �أْجَمعيَن، َوَتَكفَّ

ِكتاَب ِهد�َيٍة لِلنّاِس كافًَّة.

آَيِة �لَكريَمِة. آَيِة َرْقِم ٦، َو�أْكُتُب َمْعنى �ل� ، �ل� فِّ  َنشاط )٤(    �أْرِجُع �إِلى سوَرِة �لصَّ

اْسُم الِكتاِب
الُمْنَزِل َعَلْيِه

ٌد عيسىُمَحمَّ

َبنو اإِْسرائيَل

داوُد اسُم الرَّسوِل

الَقْوُم الَّذيَن
اأْرِسَل اإَِلْيِهْم

التَّْوراُةالُقْراآُن

اأْؤِمُن ِباللِّه، َورُُسِلِه، َوُكُتِبِه.



٦

 اأجيُب:
( بِجانِِب �لِعباَرِة َغْيِر  حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١- �أَضُع �إِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي: �لصَّ

 �أ- )     ( �لُمْسِلُم ُيْؤِمُن بِالُقْر�آِن �لَكريِم.

لاُم. بوُر ُهَو �لِكتاُب �لَّذي �أنَْزلَُه �للُّه َعلى موسى، َعَلْيِه �لسَّ ب-)     ( �لزَّ

لاُم- َرسول�ً لِلنّاِس كافًَّة. جـ-)     ( َبَعَث �للُّه موسى -َعَلْيِه �لسَّ

َد �للُّه بِِحْفِظ �لُقْر�آِن �لَكريِم. د- )     ( َتَعهَّ

هـ- )     ( َتَميََّز �لُقْر�آُن �لَكريُم َعْن َغْيِرِه ِمَن �لُكُتِب �لّسابَِقِة �أنَُّه جاَء لِلنّاِس كافًَّة.

ىن       َّ   )�لِحْجر(. نن من زن رن مم ام يل آَيُة �لَكريَمُة:    ُّ  س٢- �أْكُتُب ما تُْرِشُد �إِلَْيِه �ل�

ماِويَِّة. س٣- �أبيُِّن �لِحْكَمَة ِمْن �إِنْز�ِل �لُكُتِب �لسَّ

ماِويَِّة َجميِعها. يماُن بِالُكُتِب �لسَّ س٤- �أَعلُِّل: َيِجُب �ل�إ

َمفاهيُم َدْرسي:

ماِويَُّة الُكُتُب السَّ
ُرْكٌن ِمْن اأْركاِن 

يماِن ال�إ
اأْنِزَلْت؛ لَِتْحقيِق 
عاَدِة الَخْيِر، والسَّ



٧

َوُمْنِذريَن،  ريَن،  ُمَبشِّ �لرُُّسَل  �للُّه   َبَعَث     
و�َختاَرُهْم ِمَن �لَبَشِر؛ لَِكْي َيْسُهَل �لتَّعاُمُل َمَعُهم، 
و�ل�ْسِتجاَبُة لَِدعَوتِِهْم، َو�أيََّدُهْم بِالُمْعِجز�ِت �لّد�لَِّة 

َعلى ِصْدِقِهْم.

لاُم- �أيََّدُه  أنِْبياِء؛ لَِتَتلاَءَم َمَع �أْقو�ِمِهم؛ َفعيسى -َعَلْيِه �لسَّ َعْت ُمْعِجز�ُت �ل� َوَقْد َتَنوَّ  
�للُّه بُِمْعِجَزِة �إِْحياِء �لَمْوتى بِاإِْذِن �للِّه، ِو�إِْشفاِء �لَمْرضى، 
لامُ- كانَْت ُمْعِجَزتُُه َتْحويَل �لَعصا  َوموسى -َعَلْيِه �لسَّ
�إِلى َحيٍَّة كُْبرى، َوكاَن ُيْدِخُل َيَدُه في َجْيِبِه، َفَتْخُرُج 
لاُم- َفَقْد  َبْيضاَء ِمن َغيِر سوٍء، �أّما صالٌِح -َعَلْيِه �لسَّ

ّماِء. ْخَرِة �لصَّ �أيََّدُه �للُّه بِخروِج �لنّاَقِة ِمن �لصَّ

د�ً  بُِمْعِجز�ٍت َكثيَرٍة، ِمْنها  َو�أيََّد �للُّه َرسولَنا ُمَحمَّ  

�نِْشقاُق �لَقَمِر، َوَحنيُن �لِجْذِع، َوَتْسبيُح �لَحصى، َو�أْعَظُمها 

َل �للُّه  بِِحْفِظِه،قاَل َتعالى:  ُمْعِجَزُة �لُقْر�آِن �لَكريِم �لَّذي َتَكفَّ

الُمْعِجزاُت الّدْرُس الثّاني: ٢

�أْبَحُث َعْن َمْعنى �لُمْعِجَزِة.  َنشاط )١(

ىن     َّ          نن من زن رن مم ام يل      )�لِحْجر( ُّ 



٨

 َنشاط )٢(

 َنشاط )٣(

اأؤِمُن ِباأنَّ الُقْراآَن الَكريَم ِكتاٌب َمْحفوٌظ مَن اللِّه 

َمفاهيُم َدْرسي:

ُيَؤيُِّد اللُّه ِبها رُُسَلُهاأْمٌر خارٌِق لِْلعاَدِةالُمْعِجزاُت

َدليلاً َعلى ِصْدِق َدْعَوتِِهْم

�أناِقُش:

ٍد  خالَِدًة؟ �أ- لِماذ� كانَْت ُمْعِجزُة �لرَّسوِل ُمَحمَّ

لاُم؟ ب- ما ُمْعِجَزُة نَِبيِّ �للِّه يونَُس، َعَلْيِه �لسَّ

قاَل َتعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ  

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے ﴾ )طه(

لاُم: آتَِيِة ُمْعِجز�ِت موسى، َعَلْيِه �لسَّ آياِت �لَكريَمِة �ل�  �أْسَتْخِرُج ِمَن �ل�



٩

 اأجيُب:
ــُح �لَمْقصــوَد بالُمْعجَزِة. س١- �أَوضِّ

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِشــاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س٢- �أَضُع �إِشــاَرَة )
حيَحــِة فيما َياأْتي: َغْيــِر �لصَّ

ٍد  خالَِدًة.  �أ-  )     ( ُمْعِجَزةُ َرسولِنا ُمَحمَّ

ْخرِ. لامُ- ُخروُج �لنّاَقةِ ِمَن �لصَّ ب- )     ( ِمْن ُمْعِجز�ِت موسى -َعَلْيِه �لسَّ

يَّةِ. ٍد  �لمادِّ جـ- )     ( �نِْشقاُق �لَقَمرِ ِمْن ُمْعِجز�ِت َرسولِنا ُمَحمَّ

لامُ- �إِْحياءُ �لَمْوتى.  د- )     ( ُمْعِجَزةُ عيسى -َعَلْيِه �لسَّ

. ٍد  أنِْبياِء �لّسابِقيَن، َوُمْعِجَزةِ َرسولِنا ُمَحمَّ س٣- �أقارُِن َبْيَن ُمْعِجز�ِت �ل�

لامُ- ِمَن �لَبَشرِ. س٤-  �أَعلُِّل: �ْختاَر �للُّه   �لرُُّسَل -َعَلْيُهُم �لسَّ

َلو�ُت �لَخْمُس، َوَتْرَتِبُط بِالَمْسِجِد �ل�أْقصى؟ س٥-  ما �لُمْعِجَزةُ �لَّتي فُرَِضْت فيها �لصَّ



١٠

    تَُعدُّ تِلاَوُة �لُقْر�آِن �لَكريِم ِمْن �أْعَظِم �لِعباد�ِت 

، َوَقْد �أَمَرنا �للُّه  بِها، َفقاَل: ِعْنَد �للِّه 

ِمل( خئ     َّ )�لُمزَّ  ِّّٰ     ُّ   َّ   ٍّ  ٌّ                              ُّ   

نَُّه  َوَحثَّنا �لرَّسوُل  َعَلْيها، َفقاَل: )�ْقَرؤو� �لُقْر�آَن؛ َفاإِ

َياأْتي َيْوَم �لِقياَمِة َشفيعاً ل�أَصحابِِه(. )َصحيُح ُمْسِلم(

بِِه  َوُيَنظُِّم  أْخلاَق،  �ل� ِمْنُه  �لُمْسِلُم  َتعالى، َيْكَتِسُب      و�لُقْر�آُن �لكريم ِكتاُب �للِّه 
: "َمْن َقَر�أ َحْرفاً  ، قاَل  �أْجر�ً َعظيماً ِعْنَد �للِّه  ِن  َحياَتُه، َوَيناُل قاِرُئ �لُقْر�آ
ِمْن ِكتاِب �للِّه، َفَلُه بِِه َحَسَنٌة، و�لَحَسَنُة بَِعْشِر �أْمثالِها، ل� �أقوُل: "�ألم" َحْرٌف، َولِكْن 

"�ألٌِف" َحْرٌف، و"ل�ٌم" َحْرٌف، َو"ميٌم" َحْرٌف". )ُسَنُن �لتِّْرِمذي(

َفضائُِل الُقْراآِن الَكريِم الّدْرُس الثّالث: ٣

�أَتَذكَُّر �آد�َب �لتِّلاَوِة. َنشاط )١(

�أْبَحُث في ِكتاِب )ِرياِض �لّصالحيَن( َعْن َحديٍث َشريٍف ُيْذَكُر 

فيِه َفْضُل ِقر�َءِة �لُقْر�آِن �لَكريِم، ثُمَّ �أْكُتُبُه. 

 َنشاط )٢(

َب �لرَّسوُل  في ِقر�َءتِِه، َوِحْفِظِه، َفقاَل: "ُيقاُل لِصاِحِب �لُْقْر�آِن: �ْقَر�أْ،       َكما َرغَّ

نْيا، َفاإِنَّ َمْنِزلََتَك ِعْنَد �آِخِر �آَيٍة َتْقَرُؤها" )ُمْسَنُد �أْحَمد(. و�ْرَق، َوَرتِّْل َكما كُْنَت تَُرتُِّل في �لدُّ



١١

   َوَقْد َحِفَظ �للُّه  �لُقْر�آَن �لَكريَم، َوَحَرَص �لُمْسِلموَن َعلى ِطباَعِتِه، َونَْشِرِه، َوَتْعليِمِه، 

ُج �لُحّفاَظ، و�لُقّر�َء �إِلى َيْوِمنا هذ�. َوفُِتَحْت دوُر �لُقْر�آِن �لَكريِم �لَّتي ل� َتز�ُل تَُخرِّ

�أْذكُُر َفضائَِل �أْخرى لِْلُقْر�آِن �لَكريِم. َنشاط )٣(

آثاَر �لُمَتَرتَِّبَة َعلى  َنشاط )٤( ريَف، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه �ل� نَْقَر�أ �لَحديَث �لنََّبِويَّ �لشَّ

تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم، َوَتد�ُرِسِه: 

: "ما �ْجَتَمَع َقْومٌ في َمْسِجٍد ِمْن َمساِجِد �للِّه، َيْتلوَن ِكتاَب �للِّه،  قاَل َرسوُل �للِّه 

ْتُهُم �لَْملائَِكُة،  كيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم �لرَّْحَمُة، َوَحفَّ َوَيَتد�َرسونَُه َبْيَنُهْم، �إِلّ� نَـَزلَْت َعَلْيِهُم �لسَّ

َوَذَكَرُهُم �للَُّه فيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن �أْبَطاأ بِِه َعَملُُه، لَْم ُيْسِرْع بِِه نََسُبُه". )َصحيُح ُمْسِلم( 



١٢

اأِحبُّ الُقْراآَن الَكريَم، َواأْحَرُص َعلى تِلاَوتِِه، َوِحْفِظِه، َوَتَدبُّرِِه.

َمفاهيُم َدْرسي:

ِكتاُب �للِّه َتعالى.الُقْراآُن الَكريُم

أْخلاَق، َوُيَنظُِّم َحياَتُه. َيْكَتِسُب ِمْنُه �لُمْسِلُم �ل�

. َيناُل قاِرئُُه �أْجر�ً َعظيماً ِعْنَد �للِّه 

 اأجيُب:

ْرِس َثلاَث َفضائَِل لِلُقْر�آِن �لَكريِم. س١- �أْسَتْخِرُج ِمَن �لدَّ

�أ-........................ ب-..........................  جـ- .........................

س٢- �أْسَتْشِهُد بَِحديٍث َشريٍف، ُيَبيُِّن َفْضَل تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم.

: "َمْن َقَر�أ َحْرفاً...(. آتَِي َغْيباً: قاَل  س٣- �أْكِمُل �لَحديَث �ل�

س٤- �أَعلُِّل َتْرغيَب �لنَِّبيِّ  في ِقر�َءِة �لُقْر�آِن �لَكريِم.

س٥- �أْقَتِرُح �أْفكار�ً لَِتْيسيِر ِحْفِظ �لُقْر�آِن �لَكريِم.



١٣

سوَرُة الغاِشَيِة الّدْرُس الّراِبُع: ٤
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

َنشاط )٢(: �أْتلو:

نَْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لغاِشَيِة.  َنشاط )١(

ڤ  ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ    ﴿ ٹ ٹ 
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١٤

الُمْفَرداُت، والتَّراكيُب:

�لغاِشَيُة: َيْوُم �لِقياَمِة.

ناِصَبٌة: ُمتَعَبٌة.

�آنَِيٌة: ماُؤها َيْغلي.

ْوِكيَِّة. َضريٌِع: نَْوٌع ِمَن �لنَّباتاِت �لشَّ

ل�ِغَيٌة: َقْوٌل َسيٌِّئ.

نَماِرُق: َوسائُِد.

: ِسّجاٌد، َوُبُسٌط. َزر�بِيُّ

أْرِض. نُِصَبْت: ثُبَِّتْت َفْوَق �ل�

ُسِطَحْت: ُبِسَطْت.

�إِياَبُهْم: َمرِجَعُهْم.

�ألِْفُظ ما َياأْتي لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(

�إِياَبُهْمُسِطَحْتنُِصَبْت

َزر�بِيُّ َضريع�آنَِية�لغاِشَية ل�ِغَية

َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

* �لنّاُس َيْوَم �لِقياَمِة ِصْنفاِن: 

. نْيا في َغْيِر طاَعِة �للِّه  أْشِقياُء، َوُهْم َمْن َتِعبو� في �لدُّ ُل: �ل� أوَّ �ل�
. نْيا في طاَعِة �للِّه  َعد�ُء، َوُهْم َمْن َتِعبو� في �لدُّ �لثّاني: �لسُّ



١٥

* َجز�ُء �ل�أشِقياِء: 

- �لنّاُر �لحاِمَيُة.

- َشر�ُبُهْم ماٌء َشديُد �لَحر�َرِة.

أْشو�ِك. - َطعاُمُهْم ِمْن �ل�

َعد�ِء: * َجز�ُء �لسُّ

- َجنّاُت �لنَّعيِم �لَّتي ل� َيْسَمعوَن فيها َكلاماً َسيِّئاً.

موَن بِماِء �لَجنَِّة �لَعْذِب، َوَشر�بِها �لَعْذِب َباأْكو�ٍب ُمَهيََّئٍة لَُهْم. - َيَتَنعَّ

- َيناموَن َعلى فُُرٍش ناِعَمٍة، ِمْن َحْولِِهْم َوسائُِد، َوُبُسٌط َمْنثوَرٌة.

ْعَوُة �إِلى �لتََّفكُِّر في َعجائِِب  * �لدَّ
ماِء،  بِِل، و�لسَّ َخْلِق �للِّه في �ل�إِ

أْرِض. و�لِجباِل، و�ل�

�لتَّْذكيُر  �لرَّسوِل   ُة  َمَهمَّ  *
بِالَخْيِر، َولَْيَس بَِيِدِه �أْن ُيْكِرَه 

يماِن. �لنّاَس َعلى �ل�إ

ْبُه �للُّه َعذ�باً َشديد�ً. * َمْن �أْعَرَض َعْن �أْمِر �للِّه ُيَعذِّ

* َمْرِجُع �لنّاِس �إِلى �للِّه  َيْوَم �لِقياَمِة، َوُهَو -ُسْبحانَُه- َمْن َيْجزيِهم َعلى �أْعمالِِهْم بِالَخْيِر 
رِّ َشّر�ً. َخْير�ً، َوبِالشَّ



١٦

نُناِقَش ما َياأْتي: َنشاط )٤(

�أ- �لُمْؤِمُن ُمْطَمئنُّ �لنَّْفِس َيْوَم �لِقياَمِة.

ب- ِمْن َعْدِل �للِّه َتعالى َيْوَم �لِقياَمِة �ْخِتلاُف �لَجز�ِء.

اأْحرُِص َعلى ما ُيْرضي اللَّه َتعالى.

َمفاهيُم َدْرسي:

سوَرُة الغاِشَيِة

ِصْنفا �لنّاِس َيْوَم �لِقياَمِة، 
َوَجز�ُؤُهما

ُة �لرَّسوِل  �لتَّذكيُر  َمَهمَّ
بِالَخْيِر، َولَْيَس �إِْكر�َه �لنّاِس 

يماِن َعلى �ل�إ

ُرجوُع �لنّاِس َجميعاً �إِلى �للِّه 
َتعالى لِْلِحساِب، و�لَجز�ِء

ْعَوُة لِلتََّفكُِّر في َعجائِِب  �لدَّ
َخْلِق �للِّه

َعذ�ُب �للِّه َشديٌد لَِمْن 
�أْعَرَض َعْن �أْمِر �للِّه َتعالى



١٧

 اأجيُب:

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١- �أَضُع �إِشاَرَة )
حيَحِة فيما َياأْتي: َغْيِر �لصَّ

 �أ-  )     ( ُوجوُه �لُكّفاِر خاِشَعٌة َذليَلٌة َيْوَم �لِقياَمِة. 
َعد�ِء؛ َجز�َء طاَعِتِهْم للِّه. ب- )     ( �أَعدَّ �للُّه  �لنَّعيَم لِلسُّ

يماِن. جـ-  )     ( ِمْن َمَهّماِت �لرَّسوِل  �إِْكر�ُه �لنّاِس َعلى �ل�إ
ُب �للُّه َتعالى َمْن �أعَرَض َعْن ِذْكِرِه َيْوَم �لِقياَمِة.  د-   )     ( ُيَعذِّ

غيَرِة، و�لَكبيَرِة َيْوَم �لِقياَمِة. هـ-   )     ( ُيحاِسُب �للُّه َتعالى �لنّاَس َعلى �أْعمالِِهِم �لصَّ
و-    )     ( َيْدعو �للُّه َتعالى �لِعباَد �إِلى �لتََّفكُِّر في َعجائِِب مْخلوقاتِِه.

آتَِيةِ:  س٢- �أْكُتُب َمعانَي �لَكِلماِت �ل�

د- نَماِرُق:......... �أ- �لغاِشَيُة: .......... ب- �آنَِيٌة: .......... جـ- َضريٌع: ..........

ز- �إِياَبُهْم: ..........  و- ُسِطَحْت: ..........  هـ- نُِصَبْت: .......... 

س٣-  �أَصنُِّف �لنّاَس َوْفَق حالِِهْم َيْوَم �لِقياَمةِ.

�أ- ................................................  ب- ................................................. 
أْشِقياِء َيْوَم �لِقياَمِة. َعد�ِء، َوَجز�ِء �ل� س٤- �أقاِرُن َبْيَن َجز�ِء �لسُّ

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

روِس �لُمْسَتفاَدِة ِمْن سوَرِة �لغاِشَيِة. س٥- �أْسَتْنِتُج َثلاَثًة ِمَن �لدُّ
.............................................................................................................

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

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

س٦-  �أْتلو سوَرَة �لغاِشَيةِ َغْيباً.
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َمْشروعي: 

ْسر�ِء، و�لِمْعر�ِج، و�ْرتِباِطها بَِوَطِننا ِفَلْسطيَن. �أشاِرُك في �لْبَحِث َعْن �أْحد�ِث لَْيَلِة �ل�إِ

اأَقيُِّم ذاتي: 

�أَظلُِّل �لُمَربََّع �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

أْقو�ِم �لَّذيَن �أنِْزلَْت ١- أنِْبياِء، و�ل� ماِويَِّة، و�ل� �أْذكُُر �أْسماَء �لُكُتِب �لسَّ
�إِلَْيِهْم.

َر لَنا تِلاَوَة �لُقْر�آِن �لَكريِم، َوِحْفِظِه.٢- �أْسَتِدلُّ َعلى �أنَّ �للَّه َتعالى َيسَّ

ُح �لَمْقصوَد بِالُمْعِجَزِة.٣- �أَوضِّ

لاُم.٤- �أْذكُُر َبْعَض ُمْعِجز�ِت �لرُُّسِل، َعَلْيُهُم �لسَّ

ُد َبْعَض َفضائِِل �لُقْر�آِن �لَكريِم.٥- �أَعدِّ

�أْتلو �لُقْر�آَن �لَكريَم.٦-

�أْتلو سوَرَة �لغاِشَيِة َغْيباً.٧-

ْجمالِيِّ لِسوَرِة �لغاِشَيِة.٨- �أَعبُِّر -بِلَُغتي- َعِن �لَمْعنى �ل�إِ
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الَوْحَدُة
لاَةالثّانَِيُة نُقيُم الصَّ

﴿... ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ھ  ﴾ )�لنساء(
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، والتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

لاِة، ِمْن ِخلاِل  اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى اأداِء الصَّ

ال�آتي:

�أد�ِء َصلاِة �لُجُمَعِة.	 

�لُمشاَرَكِة في َصلاِة �لَجماَعِة.	 

لو�ِت �لَمْسنونَِة.	  �أد�ِء �لصَّ

ر�ِب، �أِو �لَكلامِ، ...	  لاَة، َكَتناُوِل �لطَّعاِم، �أِو �لشَّ َتَجنُِّب ما ُيْبِطُل �لصَّ

لاِة.	  �لُخشوِع في �لصَّ

ِم ِعْنَد �لحاَجِة.	  �لتََّيمُّ
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، َفَصلاُة  َلو�ِت �لَخْمِس في �لَمْسِجِد؛ �ْقِتد�ًء بِالنَِّبيِّ       َيْحِرُص �لُمْسِلُم َعلى �أد�ِء �لصَّ

لاُة َجماَعًة، ل� ُبدَّ �أْن  أْعمــاِل �إِلــى �للـّـِه َتعالى، َوَحتّى تُْحَتَســَب �لصَّ �لَجماَعــِة ِمــْن �أَحــبِّ �ل�

أْطفــاَل. ُجــُل �لرِّجــاَل، و�لنِّســاَء، و�ل� ، َوَيــُؤمُّ �لرَّ أَقــلِّ مــاِم ُمَصــلٍّ و�ِحــٌد َعلــى �ل� َيكــوَن َمــع �ل�إِ

     َوَتُؤمُّ �لَمْر�أُة �لنِّساَء، 

ِمَن  ماَمُة  �ل�إِ َتِصحُّ  َكما 

�لُمْتِقِن  �لُمَميِِّز  �لطِّْفِل 

لَِقر�َءِة �لُقْر�آِن. 

     َولَِصــلاةِ �لَجماَعــِة 

ــلامُ: "َصــلاةُ �لرَُّجِل في �لَجماَعةِ َتزْيُد َعلى َصلاتِِه  لاةُ، و�لسَّ َفْضــٌل َعظيــٌم، قــاَل َعلْيــِه �لصَّ

أْجــَر و�لثَّو�َب، َوَمَحبَّــَة �للِّه َتعالى، َولَها  َوْحــَدُه َســْبعاً َوِعْشــرين" )َصحيــُح ُمْســِلم(، َفِبهــا نَنــاُل �ل�

�آثــارٌ َكبيــَرةٌ فــي َوْحــَدةِ �لُمْســِلميَن، َوتــاآ لُِفِهــم، َوِهــَي َوســيَلةٌ لِلَفــْوزِ بِالَجنَّــةِ.

ــِع  ــَدَل �أْرَب ــِن َب ــَؤّدى َرْكَعَتْي ــا تُ ــَر �أنَّه ــٍة، َغْي ــلاَة َجماَع ــِة َص ــلاُة �لُجُمَع ــدُّ َص      َوتَُع

مــاِم، َيْنَصــُح بِهــا  َرَكعــاٍت فــي َوْقــِت �لظُّْهــِر ِمــْن َيــْوِم �لُجُمَعــِة، َوَيْســِبُقها ُخْطَبــٌة لِلاإِ

ــِر. ــى �لَخْي ــم �إِل ُهُه ــاَس، َويَوجِّ �لنّ

َصلاُة الَجماَعِة الّدْرُس ال�أوَُّل: ١
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لاَة. ُد �ْسَم �لَمكاِن �لَّذي ُيَؤّدي �لُمَصلّوَن فيِه �لصَّ  �أ-  �أَحدِّ

لاِة، َوَثو�بِها في هذ� �لَمكاِن. ب- �أْبَحُث َعْن �أْجر �لصَّ

جـ- ما نَْوُع �ل�أْشجاِر في ساَحِة �لَمْسِجِد �ل�أْقصى.

 َنشاط )١(

َبْعَد  َو�أَعبُِّر َعْن ُشعوري  َو�أَصلّي َجماَعًة،  �لَمْسِجِد،  �إِلى  �أْذَهُب 
لاِة. َتاأِْدَيِة �لصَّ

 َنشاط )٢(

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  �أَتَدبَُّر َقْولَُه َتعالى:       ُّ  

خي      َّ                     )�لُجُمَعة(، حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم 

ثُمَّ �أناِقُش ما فيها ِمْن َفو�ئَِد. 

 َنشاط )٣(

اأْحرُِص َعلى َصلاِة الَجماَعِة، َواأَصلّي الُجُمَعَة في الَمْسِجِد.

ُل �لّصوَرَة �أْعلاُه، َو�أناِقُش: �أَتاأمَّ
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َمفاهيُم َدْرسي:

َصلاُة الَجماَعِة

أْجُر، و�لثَّو�ُب، َوَمَحبَُّة �للِّه َتعالى. �ل�

َتْعزيُز �لتَّعاُوِن.

�لَوْحَدُة، و�لتَّاآلُُف َبْيَن �لُمْسِلميَن.

تَُؤّدى في �لَمْسِجِد، �أْو في �لَبْيِت.

ِمْن َفو�ئِِدها:

 اأجيُب:
س١- �أْكِمُل �لَفر�غاِت فيما َياأْتي:

 �أ-   َصــلاُة �لَجماَعــِة ِهــَي: 

ب- ِمــْن َفْضائــِل َصلاِة �لَجماَعِة: 
. ، َو  ُجــُل �لرِّجاَل، َو  جـــ- َيــُؤمُّ �لرَّ

س٢-  �أَفرُِّق َبْيَن َصلاةِ �لُجُمَعةِ، و�لَجماَعةِ.

آثاَر �لُمَتَرتَِّبَة َعلى َصلاتي في �لَمْسِجِد  َجماَعًة. س٣-  �أناِقُش �ل�

باِب كَُرَة �لَقَدِم، َحَضَرْتُهْم َصلاُة   س٤- �أَعبُِّر َعْن َر�أْيـي: َيْلَعُب َمْجموَعٌة ِمَن �لشَّ
       �لَمْغِرِب، َفَصلّوها في �لَمْلَعِب.
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َلو�ِت �لَمْفروَضَة َخْمٌس،  َمرَّ َمَعنا �أنَّ �لصَّ  

و�لَمْغِرُب،  و�لَعْصُر،  و�لظُّْهُر،  �لَفْجُر،  ِهَي: 

و�لِعشاُء، َوُهناَك َصَلو�ٌت �أْخرى َغْيُر �لَمْفروَضِة، 

�لَكريُم  َرسولُنا  َعَلْيها  َوَحثَّ  ْسلاُم،  �ل�إِ َشَرَعها 

َلو�ُت ُسَنناً، �أْو نَو�ِفَل. َيْت هِذِه �لصَّ ، َوُسمِّ

َنُن �لرَّو�تُِب،  َلو�ِت �لَمْسنونَِة �لسُّ َوِمَن �لصَّ  

�أْو  �لَمْفروَضِة،  َلو�ِت  �لصَّ َقْبَل  َتكوُن  )�لَّتي 

َبْعَدها(. 

حى،  َلو�ِت �لَمْسنونَِة: َصلاُة �لضُّ َوِمَن �لصَّ  

�لِوْتِر،  َوَصلاُة  َرَمضاَن،  في  �لتَّر�ويِح  َوَصلاُة 

َوِقياُم �للَّْيِل، َوَصلاُة �لعيَدْيِن.

�لَمْسنونَِة  َلو�ِت  �لصَّ َعلى  و�لُمحاَفَظُة   

ُض ما َحَصَل ِمْن َتْقصيٍر في �لَفر�ئِِض، َوبِها  تَُعوِّ

َيَتَقرَُّب �لُمْسِلُم �إِلى �للِّه َتعالى، َفَيناَل ِرضاُه، َوَيفوَز بِالَجنَِّة، َوِهَي ُعْنو�ُن َمَحبَِّة �لُمْسِلِم 

، َوَدليُل ِحْرِصِه َعلى �ل�ْقِتد�ِء بِِه. ٍد  لَِرسولِنا �لَكريِم ُمَحمَّ

لواُت الَمْسنوَنُة الصَّ الّدْرُس الثّاني: ٢
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عاً َغْيَر َفريَضٍة  : "ما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلّي لِلِّه كُلَّ َيْوٍم ثِْنَتي َعَشَر َرْكَعًة َتَطوُّ * قاَل 

�إِلّ� َبنى �للُّه لَُه َبْيتاً في �لَجنَِّة". )ر�وه مسلم( 

: "�إِنَّ �للَّه َتعالى قاَل: َوما َيز�ُل َعْبدي َيَتَقرَُّب �إِليَّ بِالنَّو�ِفِل َحتّى �أِحبَُّه".  * قاّل 

                                                                    )ر�وه �لبخاري(  

 َنشاط )١(

َنِن �لرّ�تَِبِة. َلو�ِت �لَمْفروَضِة، و�لسُّ ُم َجْدَول�ً للصَّ �أَصمِّ  َنشاط )٢(

�أْكُتُب ُدعاَء �لُقنوِت، و�أْحَفُظُه. َنشاط )٣(

َلواِت الَمْفروَضِة، والَمْسنوَنِة. اأْحرُِص َعلى اأداِء الصَّ

لو�ِت �لَمْسنونَِة: آتَِيِة َفضائَِل �لصَّ �أْسَتْخِرُج ِمَن �ل�أحاديِث �ل�

َمفاهيُم َدْرسي:

لواِت الَمْسنوَنِة ِمَن الصَّ

َنُن �لرَّو�تُِب �لسُّ

حى ِقياُم �للَّْيِلَصلاُة �لضُّ

َصلاُة �لِوْتِر َصلاُة �لعيَدْيِنَصلاُة �لتَّر�ويِح
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 اأجيُب:

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِِشــاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١- �أَضُع �إِشــاَرَة )
حيَحــِة فيما َياأْتي: َغْيــِر �لصَّ

َلو�ِت �لَمْفروَضةِ، �أْو َبْعَدها. َنُن �لرَّو�تُِب َقْبَل �لصَّ �أ-   )     ( تَُؤّدى �لسُّ

َنِن �لرَّو�تِِب َثماني َرَكعاٍت.  ب- )     ( َعَدُد َرَكعاِت �لسُّ

جـ-  )     ( َصلاُة �لِوْترِ تُْخَتُم بِها َصلاُة �لَمْغرِِب.

َلو�ِت �لَمْسنونَِة؟ س٢- ما �لَمْقصوُد بِالصَّ

َلو�ِت �لَمْسنونَةِ: .................................، َو......................................،  س٣-  ِمَن �لصَّ

َو..............................................٠

َلو�ِت �لَمْسنونَةِ. س٤-  �أَبيُِّن َفَضَل �لُمحاَفَظةِ َعلى �لصَّ

َلو�ِت �لَمْسنونَةِ. س٥-  �أَعلُِّل �لِحْكَمَة ِمن َتْشريِع �لصَّ

لاةِ �لَمْفروَضةِ؟ لاةُ �لَمْسنونَُة َعِن �لصَّ س٦-  لِماذ� ل� تُْغني �لصَّ
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، َفُيحاِفُظ علْيها، وُيَؤّديها  �إِلى �للِّه  باً  َيْحِرُص �لُمْسِلُم َعلى َصلاتِِه؛ َتَقرُّ

قاَل  نُْقصاٍن،  َول�  ِزياَدٍة،  َغْيِر  ِمْن  َوْجٍه  �أْكَمِل  َعلى  َوُسَنِنها  َوُشروِطها،  بِاأْركانِها 

َتعالى:                       ُّ  ىتيترثزثمثنث      َّ )�لُمْؤِمنون(

َكما َيْحِرُص َعلى �أد�ئِها في �أْوقاتها َجماَعًة في �لَمْسِجِد، 
بُِطَماأْنيَنٍة، َوُخشوٍع؛ َفلا ُيْحِدُث فيها َخَللاً ُيَؤّدي �إِلى ُبْطلانِها.

لاِة ِهَي �أْقو�ٌل، َو�أْفعاٌل َيقوُم بِها �لُمَصلّي،  َوُمْبِطلاُت �لصَّ
�لَكثيَرِة،  بِِه �لمَصلّي ِمن �لَحَركاِت  َوِمثاُل ذلَِك: ما َيقوُم 
لاِة، �أْو َتْرِك َفْرٍض ِمْن  ْرِب في �لصَّ أْكِل، و�لشُّ و�لكلاِم، و�ل�
�أِو  جوِد،  �لسُّ �أِو  �لرُّكوِع،  �أِو  �لفاتَِحِة،  َكِقر�َءِة  فُروِضها، 

�لُجلوِس �ل�أخيِر، �أِو �لتَّسليِم... . 

َو�إِذ� حاَفَظ �لُمْسِلُم َعلى َصلاتِِه َوُشروِطها، بِاأْركانِها، َو�أّد�ها بُِخشوٍع، كانَْت 
. أْجَر، و�لثَّو�َب ِمن �للِّه  َصحيَحًة، َوَمْقبولًَة، َوناَل بِها �ل�

لاِة ُمْبِطلاُت الصَّ الّدْرُس الثّالُِث: ٣

لاِة: ُد �لحالََة �لَّتي تَُؤّدي �إِلى ُبْطلاِن �لصَّ �أَحدِّ

لاِة. �أ- �لتََّفكُُّر، و�لتََّدبُُّر في َمعاني َكِلماِت �لّسوَرِة �لَّتي تُْقَر�أ في �لصَّ
لاِة. ْكثاُر ِمَن �لَحَرَكِة في �لصَّ �ل�إِ ب- 

لاُة في َمكاٍن طاِهٍر. �لصَّ جـ- 
لاِة. ُه نَْحَو �لِقْبَلِة في �أْثناِء �لصَّ �لتََّوجُّ د- 

لاُة بَِملابَِس َغْيِر ساتَِرٍة. �لصَّ ـ-  ه

 َنشاط )١(
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ُمْبِطلاٍت  َمْجموَعتي  �أْفر�ِد  َمَع  �أناِقُش   

لاِة. �أْخرى لِلصَّ

لاُة �لنَّظاَفَة، و�لنِّظاَم؟ �أَفكُِّر: َكْيَف تَُعلُِّمنا �لصَّ

 َنشاط )٢(

 َنشاط )٣(

. ِة َصلاتي، َواأْقَتدي ِبَصلاِة النَِّبيِّ  اأحافُِظ َعلى ِصحَّ

لاةِ. س١- �أَعرُِّف ُمْبِطلاِت �لصَّ

س٢- �أَبيُِّن َكْيَف �أحاِفُظ َعلى َصلاتي.

أْعماِل. لاةِ بِبعِض �ل� س٣- �أَعلُِّل ُبْطلاَن �لصَّ

ًة  َصحيَحًة؟ لاُة  تامَّ س٤- َكْيَف َتكوُن  �لصَّ

 اأجيُب:

َمفاهيُم َدْرسي:
لاِة ُمْبِطلاُت الصَّ

لاَة �أْقو�ٌل، �أْو �أْفعاٌل تُْبِطُل �لصَّ

ْحر�ِم َتْرُك َتْكبيَرِة �ل�إِ َكْثَرُة �لَحَرَكِة ُد �لَكلاُم �لُمَتَعمَّ ِحُك �لضَّ

ِمْنها:

لاِة: ِمْن ُمْبِطلاِت الصَّ

ر�ِب. * َتناُوُل �لطَّعامِ، �أِو �لشَّ

لاِة. * �لَكلاُم في �أْثناِء �لصَّ

* َتْرُك �لرًّكوِع.
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نْساُن في َتْطهيِر �لثَّْوِب، و�لَبَدِن،     �لماُء نِْعَمٌة ِمْن نَِعِم �للِّه َتعالى، َيْسَتْخِدُمُه �ل�إِ

أْحياِن،  لاِة، َولَِكنَُّه ُيْفَقُد في َبْعِض �ل� ِة �لصَّ و�لَمكاِن. و�لُوضوُء بِالماءِ َشْرٌط لِِصحَّ

ْرِب، و�لُوضوِء، �أْو َيكوُن َمْوجود�ً، َوَيْعَجُز �لُمْسِلُم َعِن  �أْو َيَتَوفَُّر ِمْنُه ما ل� َيْكفي لِلشُّ

�ْستْخد�ِمِه، �أْو َيْمَنُع ِمَن �ْسِتْخد�ِمِه َبْرٌد َشديٌد، َفما �لَحلُّ في ِمْثِل هِذِه �لحال�ِت؟

لِلَحَرِج،  َوَدْفعاً  َتْيسير�ً،  َم؛  �لتََّيمُّ �لحال�ِت  ِمْثِل هِذِه  ْسلاُم في  �ل�إِ �أْوَجَب     

رب  يئ  ىئ  َوذلَِك بِاسِتْخد�ِم �لتُّر�ِب َبَدَل �لماِء، قاَل َتعالى:                ُّ ... نئ 

)�لمائَِدة(  ... لك    َّ   رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب 

ِم: �أْن َيْضِرَب �لُمْسِلُم بَِيَدْيِه �لتُّر�َب �لطّاِهَر َضْرَبًة و�ِحَدًة، ثُمَّ       َوصوَرُة �لتََّيمُّ

َلو�ِت. َيْمَسُح بِِهما َوْجَهُه، َوَيَدْيِه، َفُيْصبُح طاِهر�ً، َوُيَؤّدي بَِطهوِرِه ما شاَء ِمَن �لصَّ

    

       

ُم التََّيمُّ الّدْرُس الّراِبُع: ٤

َصلاُة �لَعْصِر، َولَْم َيِجدو� ماًء؛ لِْلُوضوِء.

َفَحَضَرْتُهْم  َنشاط )١( ِه،  لِلتََّنزُّ باِب؛  �لشَّ ِمَن  َمْجموَعٌة  َذَهَب  َحّلاً:  نَْقَتِرُح 
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ُمُه،  �أّما �إِذ� َوَجَد �لُمْسِلُم �لماَء، َوكاَن قاِدر�ً َعلى �ْسِتْعمالِِه، َفَيْبُطُل َتَيمُّ      

ُم بِما َيْبُطُل بِِه �لُوضوُء، كالَبْوِل، و�لغائِِط. اأ، َوَيْبُطُل �لتََّيمُّ َوَعَلْيِه �أْن َيَتوضَّ

َم َعَمِلّياً. نَُطبُِّق �لتََّيمُّ  َنشاط )٢(

ثُمَّ َوَجَد �لماَء، َوما ز�َل  َنشاط )٣( َم فاِقُد �لماِء، َفَصلّى،  َتَيمَّ �إِذ�  �أناِقُش: 

لاِة، َفماذ� َيْفَعُل؟ �لَوْقُت َيْسَمُح بِاإِعاَدِة �لصَّ

َم: .................، َو....................  . نْساِن �لتََّيمُّ أْسباِب �لَّتي تُبيُح لِلاإِ س١- ِمَن �ل�

ِم. س٢- �أَبيُِّن ُمْبِطلاِت �لتََّيمُّ

�أ- ............................... ب- ............................ جـ- .............................

َم ِعْنَد فُْقد�ِن �لماِء. ْسلاُم �لتََّيمُّ س٣- �أَعلُِّل: َشَرَع �ل�إِ

ِم ِعْنَد َفْقِد �لماِء. س٤-  �أْكُتُب �آَيًة قُْر�آنِيًَّة َتُدلُّ َعلى ُوجوِب �لتََّيمُّ

 اأجيُب:

َمفاهيُم َدْرسي:

ُم التََّيمُّ
َيْبُطُل بِما َيْبُطُل بِِه �لُوضوُء.

نَْلَجاأ لَُه في حال�ٍت ُمَعيََّنٍة.

ْسلاِم، َوُيْسرِِه.  ُم َمْظَهٌر ِمْن َمظاِهِر َرْحَمِة ال�إِ التََّيمُّ
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َمْشروعي: 

�أشاِرُك في �أد�ِء َصلو�ِت �لَجماَعِة في ساَحِة �لَمْدَرَسِة.

اأَقيُِّم ذاتي: 

�أَظلُِّل �لُمَربََّع �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

�أَعرُِّف َصلاَة �لَجماَعِة.١-

�أَبيُِّن َفضائَِل َصلاِة �لَجماَعِة.٢-

ُق َبْيَن َصلاِة �لَجماَعِة، َوَصلاِة �لُجُمَعِة.٣- �أَفرِّ

َلو�ِت �لَمْسنونََة.٤- �أَعرُِّف �لصَّ

نَِّة.٥- �أْذكُُر َفضائَِل َصلاِة �لسُّ

لاِة.٦- �أَعرُِّف ُمْبِطلاِت �لصَّ

لاِة.٧- ُد ُمْبِطلاِت �لصَّ �أَعدِّ

لاَة بُِخشوٍع.٨- �أَؤّدي �لصَّ

َم.٩- �أَعرُِّف �لتََّيمُّ

ِم.١٠-  �أْذكُُر �أْسباَب �لتََّيمُّ

ِم.١١- ُد ُمْبِطلاِت �لتََّيمُّ �أَعدِّ
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الَوْحَدُة
النَّْفُس الُمْطَمِئنَُّةالثّالُِثُة

﴿   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ )�لفجر(
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، والتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى التََّحلّي ِبِصفاِت النَّْفِس 

الُمْطَمِئنَِّة، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة �لَفْجِر َغْيباً تِلاَوًة َصحيَحًة.	 

ْجمالِيِّ لِسوَرِة �لَفْجِر.	  �لتَّْعبيِر َعِن �لَمْعنى �ل�إِ

�لُمشاَرَكِة في �أْعماِل �لَخْيِر َقْول�ً، َوِفْعلاً.	 

ُمساَمَحِة �لنّاِس، و�لَعْفِو َعِن �لَخَطاأ.	 
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سوَرُة الَفْجِر )١( الّدْرُس ال�أول: ١
)تِلاَوٌة، َوِحْفٌظ(

َنشاط )٢(: �أْتلو:

نَْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لَفْجِر.  َنشاط )١(
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الُمْفَرداُت، والتَّراكيُب:
ِة. َولَياٍل َعْشٍر: َعْشر ذي �لِحجَّ

. ْفِع: �لَعَدِد �لزَّْوجيِّ و�لشَّ
. و�لَْوْتِر: �لَعَدِد �لَفْرديِّ

لِذي ِحْجٍر: لِصاِحِب �لَعْقِل.
عاٌد: َقْوُم هوٍد.

أْعِمَدِة. ذ�ِت �لِعماِد: ذ�ِت �لِبناِء �لرَّفيِع، و�لُقصوِر، و�ل�
ْخَر: َقَطعو�، َونََحتو� ُبيوَتهْم فيِه. جابو� �لصَّ

أْوتاِد: �لُجنوِد، �أِو �لَمباني �لَعظيَمِة. �ْل�
َفَصبَّ َعَلْيِهْم: �أنَْزَل َعَلْيِهْم ُعقوَبًة.

أْعماَل، َوَيْرُصُدها. لَِبالِْمْرصاِد: َيْرقُُب �ل�
�ْبَتلاُه: �ْخَتَبَرُه، و�ْمَتَحَنُه بِالنَِّعِم.

ِة. َمُه: �أْعطاُه �لماَل، و�لجاَه، َو�أْسباَب �لُقوَّ َفاأْكَرَمُه، َونَعَّ
َفَقَدَر: َفَضيََّق.

ْزَق. �أهانَِن: �أهانَني بِاأْن َضيََّق َعَليَّ �لرِّ
َول� َتحاّضوَن: ول� َيُحثُّ َبْعُضُكْم َبْعضاً.

�لتُّر�َث: �لماَل �لَمْوروَث.
�أْكلاً لَّماً: �أْكلاً َكثير�ً.

ُحّباً َجّماً: ُحّباً َشديد�ً َمَع �لِحْرِص.
ُدكَِّت: ُزلِْزلَْت، فانْهاَر ما َعَلْيها.
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�أْكلاً لَّماً �أهانَِن ُدكَِّت

لِذي ِحْجٍرَولَياٍل َعْشٍر 

أْوتاِد �ل�

لَِبالِْمْرصاِد ْخَر جابو� �لصَّ

ذ�ِت �لِعماِد

َنْتها ال�آياُت الَكريَمُة: الَمعاني الَّتي َتَضمَّ

- ُيْقِسُم �للُّه  بِالَفْجِر، و�للَّيالي �لَعْشِر 

َزْوٍج،  َوبُِكلِّ  �لِحَجِة،  ذي  ِمْن  �ل�أولى 

َوَفْرٍد، وباللَّْيِل. 

- في َقَسِم �للِّه  َتْوجيٌه، َولَْفُت �نِْتباٍه 

بَِضروَرِة  ليَمِة  �لسَّ �لُعقوِل  ل�أْصحاِب 

يماِن. �ل�إ

- َيْلِفُت �للُّه  �ل�نِْتباَه �إِلى ما �أْوَقَعُه ِمن َعذ�ٍب بـِ:

أْبِنَيِة �لَعظيَمِة، �لَّتي لَْم ُيْخَلْق  ِة، و�لُقصورِ و�ل� * َقْوِم عاٍد )�إَِرَم(، َوُهْم �أْصحاُب �لقوَّ

ِة �لَباأِْس. ِمْثلُها في �لِبلاِد في ِعَظِم �ل�أْجساِد، َوقُوَّ

ْخِر. * َقْومِ صالٍِح )َثموَد( �لَّذين نََحتو� ُبيوَتُهْم في �لصَّ

* َقْومِ ِفْرَعْوَن �لَّذيَن َظَلمو�، َو�أْكَثرْو� �لَفساَد، فاْسَتَحّقو� َعذ�باً َشديد�ً. 

- ُيَبيُِّن �للُّه  �أنَُّه َرقيٌب َعلى �لِعباِد، َو�أنَّ َعذ�َبُه ُيصيُب كُلَّ َجّبارٍ عاٍص.

- َيْخَتِبُر �للَّه  ِعباَدُه بَِسَعِة �لرِّْزِق، َوضيِقِه.

�ألِْفُظ ما َياأْتي لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(
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�أناِقُش ما َياأْتي:  َنشاط )٦(

ب- ِصفاِت �لنَّْفِس �لُمْطَمِئنَِّة. ْسلاِم ِمَن �لَيتيِم.   �أ-  َمْوِقَف �ل�إِ

ُم الَعْوَن لِلُمْحتاجيَن. اأْكرُِم الَيتيَم، َواأَقدِّ

آياِت �لكريمة: َتَعلَّْمُت ِمَن �ل�

 �أ-  

ب- 

 َنشاط )٤(

�أْذكُُر �أْقو�ماً �أْخرى �أْهَلَكُهُم �للُّه َتعالى. َنشاط )٥(

هانَِة. ْكر�ِم، �أْو �ل�إِ - �ْخِتباُر �للِّه  بَِسَعِة �لرِّْزِق، و�لّضيِق لَْيَس َعلاَمًة َعلى �ل�إِ

- َذمَّ �للُه َتعالى َتَصرَُّف �لَّذيَن ل� ُيْكِرموَن �لَيتيَم، َول� ُيْحِسنوَن ُمعاَمَلَتُه، َول� َيُحثّوَن َعلى 

َطعاِم �لِمْسكيِن.

نْيا؛ لَِعَمِل  - َيْنَدُم �لُكّفاُر َيْوَم �لِقياَمِة َعلى ما َقدَّمو� في َحياتِِهْم، َوَيَتَمنَّْوَن �لَعْوَدَة �إِلى �لدُّ

ما ُيَنّجيِهْم ِمن �لَعذ�ِب.

ُم في َجنَِّتِه. - �لنَّْفُس �لُمْؤِمَنُة ُمْطَمِئنٌَّة َيْوَم �لِقياَمِة َتناُل رِضا �للِّه، َوَتَتَنعَّ



٣٨

َمفاهيُم َدْرسي:

سوَرُة 
الَفْجِر

ْفَع ، و�لَوْتَر. �أْقَسَم �للُّه َتعالى بِالَفْجِر، و�للَّْيِل، و�للَّيالي �لَعْشَر، و�لشَّ

ليَمِة. َتْنبيُه �أْصحاِب �لُعقوِل �لسَّ

أْمِر �للِّه َتعالى. أْقو�ِم �لعاِصَيِة لِ� َعذ�ُب �ل�

ّر�ِء. ّر�ِء، و�لضَّ �ل�ْبِتلاُء بِالسَّ

فاِت �لَمْذموَمِة. َبْعُض �لصِّ

َمشاِهُد َيْوِم �لِقياَمِة.

َعذ�ُب �لُكّفاِر.
َجز�ُء �لنَّْفِس �لُمْطَمِئنَِّة.

آياُت )١-٤( �ل�

آَيُة )٥( �ل�

آياُت )٦-١٤( �ل�

آياُت )١٥-١٦( �ل�

آياُت )١٧-٢٠( �ل�

آياُت )٢١-٢٤( �ل�

آياُت )٢٥-٢٦( �ل�

آياُت )٢٧-٣٠( �ل�

 اأجيُب:

آتَِيَة: س١-  �أْكِمُل �لَفر�غاِت �ل�

لاُم، َوَبَعَث �إِلى َقْوِم  �أ- َبَعَث �للُّه  �إِلى َقْوِم عاٍد نَِبيَُّه ........................، َعَلْيِه �لسَّ
لاُم. َثموَد نَِبيَُّه ....................................، َعَلْيِه �لسَّ

ب- �أْقَسَم �للُّه  بـِ........................، َو........................، و........................ .



٣٩

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِشارَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س٢-  �أَضُع �إِشاَرَة )
حيَحِة فيما َياأْتي: َغْيِر �لصَّ

�أ-   )     ( َيْعَتِقُد َبْعُض �لنّاِس �أنَّ َسَعَة �لرِّْزِق َدليٌل َعلى َكر�َمِتِه ِعْنَد �للِّه.

ب- )     ( �لُمْسِلُم ل� ُيسيءُ ُمعاَمَلَة �لَيتيمِ.

جـ-  )     ( َيْنَدمُ �لُمْؤِمُن َيْوَم �لِقياَمةِ، َوَيَتَمنّى �أْن َيعوَد؛ لَِيْعَمَل لَِحياتِِه.

د-   )     ( �لنَّْفُس �لُمْطَمِئنَُّة ُيْكرُِمها �للُّه   بِالنَّعيمِ �لُمقيمِ في �لَجنَّةِ.

. َبُهُم �للُّه  أقو�َم �لَّذيَن َعذَّ آياِت �لَكريَمِة �ل� س٣-  �أْسَتْخِرُج ِمَن �ل�
�أ- ............................ ب- ............................ جـ- ............................

فــاِت �لَمْذموَمِة �لَّتي َوَرَدْت في ســوَرِة �لَفْجِر. س٤-  �أْذكُــُر �أْرَبعــاً ِمــَن �لصِّ

�أ- ............................................... ب- ...............................................

جـ- .............................................  د- ...............................................

ني        َّ    ؟ مي  س٥- ماذ� �أْسَتْنِتُج ِمن َقولِِه َتعالى:                    ُّ زي 

ْزِق. ـَــيُِّن َمْوِقَف َبْعِض �لنّاِس ِمْن َفْضِل �للِّه َعَلْيِه بَِســَعِة �لرِّ س٦-  �أب

س٧-  �أْتلو  سوَرَة �لَفْجرِ َغْيباً.



٤٠

ــَث �لرَّســوُل  �لُمْؤِمــَن َعلــى        حَّ

ِحْفــِظ لِســانِِه؛ فــلا َيَتَكلَّــُم �إِلّ� بَِخْيــٍر، 

ــِر: ِذْكــُر �للّــِه،  ــْوِل �لَخْي ــْن ُصــَورِ َق َوِم

ــؤ�ُل َعــِن �لِعْلــِم،  َوِقــر�َءُة �لُقــْر�آِن، و�لسُّ

و�لنَّصيَحــُة، و�لــَكلاُم �لنّاِفــُع. 

َق ذلَِك، َفَقْد ناَل رِضا �للِّه َتعالى، َوفاَز بِالَجنَِّة.     َوَمْن َحقَّ

آِخِر، َفْلَيُقْل َخْير�ً، �أْو لَِيْصِمت". )رو�ه �لبخارّي، ومسلم( : "َمْن كاَن ُيْؤِمُن بِاللِّه و�لَيْوِم �ل� قاَل 

اأْحَفُظ لِساني )َحديٌث َشريٌف( الّدْرُس الثّاني: ٢

�أ-............................................  ب-................................................

 َنشاط )٢(

 َنشاط )١(

ــرِّ، َفــاإِذ� �تََّصــَف  ْمــُت َعــِن �لشَّ يمــاِن َقــْوُل �لَخْيــِر، و�لصَّ      وِمــْن َعلامــاِت �ل�إ

بِِهمــا �لُمْســِلُم نَجــا ِمــْن َعــذ�ِب �للـّـِه، َفَقــْد ُســِئَل �لرَّســوُل  َعــِن �لنَّجــاِة، َفقــاَل: 

ــد( ــَنُد �أْحَم ــانََك". )ُمْس ــَك لِس ــْك َعَلْي "�أْمِس

ُد،، ثُمَّ �أْحَفُظ: �أَردِّ

ريِف: َتَعلَّْمُت ِمَن �لَحديِث �لشَّ



٤١

............................................................................... : �أ- �أقوُل لَِمْن �أساَء �إِلَيَّ

ب- �أْبَد�أ بَِمْن لَقيُتُه ِمْن �إِْخو�ني: ..................................................................

جـ- �أْدعو لَِجّدي، َوَجّدتي َبْعَد َمْوتِِهما قائِلاً: .................................................

 َنشاط )٣(

ــْتُم، و�لغيَبُة، و�لنَّميَمُة،  ــرِّ، َوِمْن ُصَوِرِه: �لشَّ ُر �لرَّســوُل  ِمْن َقْوِل �لشَّ َوُيَحذِّ  
ــْخِرَيُة. ــاِس، و�لسُّ ــَن �لنّ ْفســاُد َبْي و�ل�إِ

َعِلْيه،                                            َوُمحاَسٌب   ، َشرٍّ �أْو  َخْيٍر،  ِمن  َيقوُل  ما  كُلِّ  َعْن  َمْسؤوٌل  نْساُن  و�ل�إِ  

  )ق:١٨(

فاللِّساُن نِْعَمٌة ِمَن �للِّه َتعالى، َيْسَتْخِدُمُه �لُمْسِلُم في َمْرضاِة �للِّه، َول� ُيْؤذي   

آَخريَن، َكما �أنَُّه َيْحِرُص َعلى َقْوِل ما َيْنَفُعُه، َوَيَتَجنَُّب بِِه ما َيُضرُُّه. بِِه �ل�

اأْحرُِص َعلى َكلامِ الَخْيِر؛ َفلا اأَتَكلَُّم اإِلّ� ِبما ُيْرضي اللَّه، َعزَّ َوَجلَّ.

آتَِيَة لِلِّساِن، َو�أَطبُِّقها: ُد �لَوظائَِف �لَقْولِيََّة �ل� �أَحدِّ

َمفاهيُم َدْرسي:

ِحْفُظ اللِّساِن َيكوُن ِبـ:

ِقر�َءِة �لُقْر�آِنِذْكِر �للِّه

�لَكلاِم �لنّاِفِع

ؤ�ِل َعِن �لِعْلِم �لسُّ

رِّ ْمِت َعِن �لشَّ �لصَّ

�لنَّصيَحِة



٤٢

 اأجيُب:
( بِجانِِب  حيَحِة، و�إشارة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١-  �أَضُع �إِشاَرَة )

حيَحِة فيما َياأْتي: �لِعباَرِة َغْيِر �لصَّ

. أْمُر بِالَمْعروِف، و�لنَّْهُي َعِن �لُمْنَكِر ِمْن ُصَورِ �لَخْيِر �لَّذي َحثَّ َعَلْيِه �لرَّسوُل    �أ- )     ( �ل�

نْساَن َيْوَم �لِقياَمِة َعّما َيقولُُه ِمْن َشرٍّ َفَقْط. ب- )    ( ُيحاِسُب �للُّه �ل�إِ

آَخريَن �إِلى �لَخْيِر. جـ- )    ( �للِّساُن نِْعَمٌة ِمَن �للِّه َيْسَتْخِدُمُه �لُمْسِلُم في �إِْرشاِد �ل�

؛ بَِقْصِد �لِمز�ِح.  ساَءِة  د- )     ( نَهى �لرَّسوُل  �أْن ُيْسَتْخَدمَ �للِّساُن في �ل�إِ

ُد َثلاثاً ِمن ُصَوِر َقْوِل �لَخْيِر. س٢-  �أَعدِّ

�أ- ............................. ب- .............................. جـ- ..........................

. س٣- �أْذكُُر �أْمِثَلًة لِما َيْنِطُق بِِه �للِّساُن ِمّما َحذََّر ِمْنُه �لرَّسوُل  

ٰى   ٌّ    ٍّ                    ٰر  ٰذ  ُر َقْوَل �للِّه َتعالى:                                                                           ُّ                      يي  س٤-  �أَفسِّ

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

ريَف َغْيباً. س٥- �أْقَر�أ �لَحديَث �لشَّ



٤٣

اأْعماُل الَخْيِر الّدْرُس الثّالُِث: ٣

َحثَّنا �للُّه َتعالى، َوَرسولُنا �لَكريُم  
َعلى َعَمِل �لَخْيِر؛ لِما لَُه ِمْن َفو�ئَِد َكثيَرٍة 
َعلى �لَفْرِد، و�لُمْجَتَمِع، َوَمْن ل� َيْسَتطيُع 
آَخريَن َعَلْيِه، َفَيْحُصُل  َعَمَل �لَخْيِر َيُدلُّ �ل�
أْجِر، و�لثَّو�ِب نَْفِسِه، َوعلى ِرضا  َعلى �ل�

: "�لّد�لُّ َعلى �لَخْيِر َكفاِعِلِه". )مسند �أحمد( �للِّه َتعالى، قاَل َرسوُل �للِّه 
ِة َبْيَن  أُخوَّ أْمِن، و�لَمَحبَِّة، و�ل� ُيَؤّدي َعَمُل �لَخْيِر �إِلى �لتَّر�ُبِط، و�لتَّماُسِك، َونَْشِر �ل�

�لنّاِس، َوَتْحسيِن �ل�أْوضاِع �ل�ْقِتصاِديَِّة في �لُمْجَتَمِع.

�أ- قاَل َتعالى: ﴿... ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې﴾ )�لبقرة(

: "�لّد�لُّ َعلى �لَخْيِر َكفاِعِلِه". )مسند �أحمد( ب- قاَل َرسوُل �للِّه 

�أْقَر�أ، ثُمَّ �أْسَتْنِتُج: َنشاط )١(

�أ- �إِماَطَة �ل�أذى َعِن �لطَّريِق.
ب- َوْضَع �لماِل في ُمَغلَّفاٍت َوَرِقيٍَّة ِعْنَد باِب َبْيِت �لَفقيِر لَْيلاً.

جـ- �ل�ْسِتْغفاَر لِْلُمْؤِمنيَن، و�لُمْؤِمناِت.
فاِء. عاَء لِْلَمْرضى بِالشِّ د- �لدُّ

أْيتاِم. ْيِف لِْلاأْطفاِل �ل� تاِء، و�لصَّ هـ- ِشر�َء كُْسوِة �لشِّ

آتَِيَة، ثُمَّ �أناِقُش �أْعماَل �لَخْيِر فيها: َنشاط )٢( ُل �لَمو�ِقَف �ل� �أَتاأمَّ



٤٤

 َنشاط )٣(

 َنشاط )٤(

 َنشاط )٥(

آثاِر �لُمَتَرتَِّبِة َعلى َعَمِل �لَخْيِر. �أَتعاَوُن َو�أْفر�َد َمْجموَعتي في ِذْكِر �ل�

آتَِيَة، ثُمَّ �أناِقُش: ُل �لّصوَرَة �ل� �أَتاأمَّ

ْسلاِميِّ َتُحثُّ َعلى َعَمِل �لَخْيِر. �أْبَحُث َعْن ِقَصٍص ِمَن �لتّاريِخ �ل�إِ

َمفاهيُم َدْرسي:

أْيتاِم َدَقِةرِعاَيُة �ل� ُمساَعَدُة �لَفقيِر، و�لِمْسكيِن بِالصَّ

ْصلاُح َبْيَن �لُمَتخاِصميَن�إِز�لَُة �ل�أذى َعِن �لطَّريِق �ل�إِ

ِمْن اآثارِها

َتْحسيُن �ل�أْوضاِع �ل�ْقِتصاِديَِّةنَْيُل رِضا �للِّه َتعالى

ِمْن 
اأْعماِل 
الَخْيِر

اأِحبُّ الَخْيَر، َواأْعَمُلُه، َواأُحضُّ َعَلْيِه.

أْمُن، و�لَمَحبَُّة َبْيَن �لنّاِس �ل�



٤٥

 اأجيُب:
س١-  �أَبيُِّن نَتائَِج �أْعماِل �لَخْيِر َعلى:

�أ-   �لَفْرِد: .............................................................................................

ب- �لُمْجَتَمِع:........................................................................................

س٢-  �أْكُتُب �أْعماَل َخْيٍر �أقوُم بِها في:

�أ- �لَبْيِت:  .............................................................................................

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

............................................................................................ : ب- �لَحيِّ

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

جـ- �لَمْدَرَسِة: .........................................................................................

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

آتَِيِة: س٣- �أَعبُِّر َعْن َر�أْيي في �لَمو�ِقِف �ل�

يَِّة. فِّ �أ- �لتَّعاُوُن في َتْرتيِب �لُكُتِب، َوَتْصنيِفها في �لَمْكَتَبِة �لصَّ

ب- َتْرِك ُصْنبوِر �لماِء َمْفتوحاً.

جـ- ُمساَعَدِة َرُجٍل َكفيٍف في َقْطِع �لّشاِرِع.



٤٦

ِعــِن  �لتَّجــاُوَز  ُيفيــد�ِن  ُخلُقــاِن  و�لتَّســاُمُح  �لَعْفــُو،      

ْحســاِن، َوَقــْد َوَصــَف �للـّـُه  ســاَءِة بِال�إِ �لُمســيِء، َوُمقاَبَلــَة �ل�إِ

ــَر �لُمْســِلَم  ، َيْعفــو َعــْن ِعبــاِدِه، َو�أَم  نَْفَســُه بِاأنَّــُه َعُفــوٌّ

ــا. َئَة بِِمْثِله ــيِّ ــَل �لسَّ ــِه، َول� ُيقابِ ــْن �أســاَء �إِلَْي �أْن ُيســاِمَح َم

الَعْفُو والتَّساُمُح الّدْرُس الّراِبُع: ٤

آتَِيَتْيِن، َو�أَعبُِّر َعْنُهما: ُل �لّصوَرَتْيِن �ل� �أَتاأمَّ  َنشاط )١(

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ  َتعالى:  قاَل 
ٹ...﴾ )�آل عمر�ن: ١٥٩(

: َنشاط )٢( �أْقَر�أ ما َياأْتي، ثُمَّ �أْسَتْنِتُج �إِْحدى ِصفاِت �لرَّسوِل 

ــٍش، مــا  ــلاً لَُهــم: يــا َمْعَشــَر قَُرْي ــَة، َجَمــَع �أْهَلهــا َقائِ ــَح �لرَّســوُل  َمكَّ ِعْنَدمــا َفَت  
َتــَرْوَن �أنـّـي فاِعــٌل بُِكــْم؟  قالــو�: َخْيــر�ً، �أٌخ َكريــٌم، و�ْبــُن �أٍخ َكريــٍم، قــاَل: �ْذَهبــو�، َفاأنُْتــُم 

�لطَُّلقــاُء.



٤٧

ُد، �أْعِطني ِمْن ماِل  َوَيْجِذُب �أْعر�بِيٌّ َرسوَل �للِّه  ِمْن ُعُنِقه قائِلاً لَُه: "يا ُمَحمَّ  

�للِّه �لَّذي ِعْنَدَك، فالَْتَفَت �إِلَْيِه، ثُمَّ َضِحَك، ثُمَّ �أَمَر �أْن ُيْعطى". )َصحيُح �لُبخاري(

ـُد �لَمَحبَّــَة َبْيــَن �لنّــاِس، َوُيزيــُل �لَبغضــاَء، َوَيْجَعــُل �لُمجتَمــَع  و�لتَّســاُمُح ُيَولِـّ  

حطمظ  َّ )�لمائِــَدة(، مض  خض  حض  مصجض  خص  مَتعاِونــاً، ٹ ٹ     ُّ حص 

ٰر  َّ  )�آل ِعْمر�ن( ٰذ  يي  ىي  خيمي  َوٹ ٹ     ُّ   جيحي 

َر �لَعْفَو، َوُيساِمَح �لنّاَس َحتّى َيناَل �أْجر�ً  َعظيماً، ٹ     ٹ  َوَعلى �لُمْسِلِم �أْن ُيَقدِّ  

مخ  َّ     )�لّشورى(. مثحج  هت  مت  خت  حت    جت 

�أناِقُش َمو�ِقَف ِمَن �لَحياِة فيها َعْفٌو، َوَتساُمٌح َمَع �لنّاِس.  َنشاط )٣(

 اأِحبُّ الَعْفَو، والتَّساُمَح

َمفاهيُم َدْرسي:

الَعْفُو، والتَّساُمُح

�آثاُرُهما:

نوِبَمَحبَُّة �للِّه عاَدِةَمْغِفَرُة �لذُّ عوُر بِالسَّ أْجُر ِمَن �للِّه َتعالى�لشُّ �ل�

�لتَّر�ُبُط، و�لَمَحبَُّة َبْيَن �لنّاِس

، َواأَْقتدي  ِمْن ِصفاِت الرَّسوِل 

َفَتْيِن.  ِبهاَتْيِن الصِّ



٤٨

 اأجيُب:

( بِجانِِب  حيَحِة، َو�إِشــاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١-  �أَضُع �إِشــاَرَة )
حيَحِة فيما َياأْتي: �لِعبــاَرِة َغْيــِر �لصَّ

. أنَُّه ل� َيْرضى �لذُّلَّ َئَة بِِمْثِلها؛ ل� يِّ   �أ- )   ( �لُمْسِلُم ُيقابُِل �لسَّ

أنَُّهْم �أْخَرجوُه ِمْنها. َمَة، عاَقَب �أهَلها؛ ل� ب- )  ( ِعْنَدما َفَتَح �لرَّسوُل  َمكََّة �لُمَكرَّ

ْن �أساَء �إِلَْيِه. جـ- )   ( �لُمْسِلُم َيَتجاَوُز َعمَّ

 د- )   ( �لتَّساُمُح َبْيَن �لنّاِس يَولُِّد �لَمَحبََّة َبْيَنُهْم.

س٢-  �أَبيُِّن �لَمْقصوَد ِمَن �لَعْفِو، و�لتَّساُمِح.

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

. س٣- �أْذكُُر ِمثالَْيِن ِمْن َتساُمِح �لرَّسوِل 

�أ- .............................................. ب- ..................................................

س٤-   �أْسَتْنِتُج َثلاَثًة ِمْن �آثارِ �لَعْفِو، و�لتَّساُمِح َعلى �لُمْجَتَمِع.

�أ- .......................... ب- ............................... جـ- ................................

س٥-  ما �لَّذي �أْسَتفيُدُه ِمْن َقْولِِه َتعالى:    ُّ جت حت خت مت هت مثحج مخ  َّ   )�لّشورى( ؟   

                                                                               



٤٩

َمْشروعي: 

ِعيٍَّة؛ لَِجْمِع َمو�دَّ َتْمويِنيٍَّة، �أْو َملابَِس، َوَتوزيِعها َعلى �لُمْحتاجيَن.  �أشاِرُك في َحْمَلٍة َتَطوُّ

اأَقيُِّم ذاتي: 

�أَظلُِّل �لُمَربََّع �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

�أْتلو سوَرَة �لَفْجِر َغْيباً.١-

ريَف �لّد�لَّ َعلى ِحْفِظ �للِّساِن.٢- �أْحَفُظ �لَحديَث �لشَّ

رَّ.٣- �أقوُل �لَخْيَر، َو�أْجَتِنُب �لشَّ

�أْعَمُل �لَخْيَر.٤-

�أْعفو، َو�أساِمُح.٥- 



٥٠

الَوْحَدُة
قُْدَوتُناالّراِبَعُة

قُْدَوتُنا نُِحبُُّهْم، َونَُوقُِّرُهْم، َوَنَتَمثَُّل ِباأْخلاقِِهْم.



٥١

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، والتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ  

اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى التََّمثُِّل ِباأْخلاِق الرَّسوِل  

، َوَصحاَبِتِه الِكراِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

، َوَصحاَبِتِه �لِكر�مِ.	  ُحبِّ �لرَّسوِل 

، َوَصحاَبِتِه، رِْضو�ُن �للِّه َعَلْيِهْم.	  �ل�ْقِتد�ِء بِالرَّسوِل 



٥٢

، َوَجَعَلُه �أْكَمَل �لنّاِس ُخلُقاً، َو�أْشــَجَعُهْم، َو�أْكَرَمُهْم،  د�ً  �أَحبَّ �للُّه َرســولَنا ُمَحمَّ  
�أْرَسَلُه َرْحَمًة لِلعالَميَن، َفاأَحبَّْتُه �لَمْخلوقاُت، َوَجَعَلُه َسيَِّد �لَخْلِق َيْشَفُع ل�أْصحاِب �لذُّنوِب 

ِتــِه َيــوَم �لِقياَمة. ِمــْن �أمَّ

     َوِمْن َعلاماِت َمَحبَّةِ �لرَّســوِل  طاَعُتُه، و�تِّباُع ُســنَِّتِه، َوَكْثَرةُ ِذْكرِهِ، َوَتْقديُم َمَحبَِّتِه 
ــْم َحتّــى �أكــوَن �أَحــبَّ �إِلَْيــِه ِمــْن و�لِــِدهِ،  : "ل� ُيْؤِمــُن �أَحُدكُ ــةِ �لَخْلــِق، قــاَل  َعلــى َمَحبَّ

َوَولـَـِدهِ، و�لنـّـاِس �أْجَمعيــَن". )َصحيــُح �لُبخــاري(

تي لي ُحّباً ناٌس َيكونوَن َبْعدي،  : "ِمْن �أَشــدِّ �أمَّ ــْوُق �إِلى ُرْؤَيتِه، قاَل         َكذلَِك �لشَّ
َيَودُّ �أَحُدُهْم لَْو َر�آني بِاأْهِلِه". )َصحيُح ُمْســِلم(

أنَّــُه �أْرَحــُم بِنــا ِمــْن �أْهِلنــا، َوَمَحبَُّتُه َدليٌل َعلى َكماِل  ؛ ل�      و�لُمْســِلُم ُيِحــبُّ َرســوَل �للـّـِه 
زئ   َّ                         رئ  يماِن، َوَمَحبَّةِ �للِّه، ٹ      ٹ                              ُّ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ       ّٰ   �ل�إ

                 )�آل ِعْمر�ن: ٣١( 
ــةِ، َســاألوُه:  ، َفِعْنَدمــا �أر�َد �لُمْشــرِكوَن َقْتــَل َزْيــٍد ْبــِن �لدَّثِنَّ حاَبــُة  ــُه �لصَّ َوَقــْد �أَحبَّ  
ــد�ً َمكانَــَك َو�أنـْـَت فــي �أْهِلــَك؟ قــاَل: و�للـّـِه مــا �أِحــبُّ �أْن تُصيــَب �لرَّســوَل  "�أتُِحــبُّ �أنَّ ُمَحمَّ

ــي". ــي �أْهل ــليٌم ِف ــا َس ــْوَكةٌ َو�أن  َش

ُحبُّ الرَّسوِل  الّدْرُس ال�أوَُّل: ١

. �أناِقُش: �أِحبُّ َرسوَل �للِّه   َنشاط )٢(

نَْسَتِمُع �إِلى نَشيِد )َرقَّْت َعْيناَي َشْوقاً( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج.  َنشاط )١(



٥٣

. �أْذكُُر َحديثاً َيُحضُّ َعلى ُحبِّ َرسوِل �للِّه   َنشاط )٣(

: َنشاط )٤( آتَِيِة؛ �ْقِتد�ًء بِالرَّسوِل  ُح ما �أقوُم بِِه في �لَمو�ِقِف �ل� �أَوضِّ

�أ- ِعْنَد �لدُّخوِل �إِلى �لَمْسِجِد، و�لُخروِج ِمْنُه.

ب- ِعْنَد �لَبْدِء بِالطَّعاِم.

جـ- ِعْنَد �لدُّخوِل �إِلى �لَحّماِم، و�لُخروِج ِمْنُه.

د- ِعْنَد �ل�ْستيقاِظ ِمن �لنَّْوِم.

ّياَرِة. هـ- ِعْنَد ُركوِب �لّد�بَِّة، �أو �لسَّ

و- ِعْنَد �لُعطاِس.

اأَصلّي َعلى َرسوَل اللِّه، ُواأَسلُِّم َعَلْيِه.

َمفاهيُم َدْرسي:

�أَحبَُّه �للُّه َتعالى. الرَّسوُل  

�أَحبَّْتُه �لَمْخلوقاُت.

�أْكَمُل �لنّاِس ُخلُقاً. نَْقَتدي بِِه



٥٤

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١-  �أَضُع �إِشاَرَة )
حيَحِة فيما َياأْتي: َغْيِر �لصَّ

 �أ-  )     ( َيْشَفُع �لرَّسوُل ل�أْصحاِب �لذُّنوِب َيْوَم �لِقياَمةِ.

ب- )     ( �أْرَسَل �للُّه َرسولَُه َرْحَمًة لِلَعَرِب دوَن َغْيِرِهم.

جـ- )     ( َيْفَتدي �لُمْسلموَن َرسوَل �للِّه  بِاأنُْفِسِهْم، َو�أْمو�لِِهْم.

ُه.  د- )     ( �لُمْسِلُم ُيِحبُّ َرسوَل �للِّه  بَِقْدِر ما ُيِحبُّ �أباُه، َو�أمَّ

. ُد َثلاَثًة ِمْن َمناِقِب َرســوِل �للِّه  س٢-  �أَعدِّ

. س٣-  �أَعلُِّل: �لُمْسِلُم ُيِحبُّ َرسوَل �للِّه 

. حاَبةِ    لَِرسوِل �للِّه  س٤-  �أْذكُُر �أْمِثَلًة َعلى َمَحبَّةِ �لصَّ

. س٥-  �أْسَتِدلُّ بَِحديٍث َعلى �أنَّ �لُمْؤِمَن َيْشتاُق �إِلى َرسوِل �للِّه  

 اأجيُب:



٥٥

، َويَوقُِّرُهــْم، َوَيْحَترُِمُهــْم، َفُهــْم َمــْن تَشــرّفو�       �لُمْســِلُم ُيِحــبُّ َصحاَبــَة َرســوِل �للـّـِه 

، َفَوَقفــو� �إِلــى جانِِبــِه، َوجاَهــدو� َمَعــُه، َوَصَبــرو� َعلــى �أذى �لُمْشــرِكيَن،  بُِصْحَبــةِ �لنَِّبــيِّ 

َوَهَجــرو� �أْوطانَُهــْم، َوَبَذلــو� �لغالــي و�لنَّفيــَس فــي َســبيِل �إِْعــلاِء َكِلَمــةِ �للـّـِه، َو�آَثــرو� ُحبَّــُه َعلــى 

 . كُلِّ ُحــبٍّ

�للََّه في  َفقاَل: "�للََّه  ِمْنُهْم،  �لنَّْيِل  �أِو  َسبِِّهْم،  َونَهى َعْن   ، �لنَِّبيُّ  َمَدَحُهم       

�أْبَغَضُهْم  َوَمْن  �أَحبَُّهْم،  َفِبُحّبي  �أَحبَُّهْم  َفَمْن  َبْعدي،  َتتَِّخذوُهْم َغَرضاً  ل�َ  �أْصحابي، 

َفِبُبْغضي �أْبَغَضُهْم، َوَمْن �آذ�ُهْم َفَقْد �آذ�ني، َوَمْن �آذ�ني َفَقْد �آذى �للَّه، َوَمْن �آذى �للَّه 

َفيوِشُك �أْن َياأُْخَذُه" )ُسَنُن �لتِّْرِمذي(، َوقاَل: "ل�َ َتُسّبو� �أْصحابي، َفَلْو �أنَّ �أَحَدكُْم �أنَْفَق 

ِمْثَل �أُحٍد َذَهباً ما َبَلَغ ُمدَّ �أَحِدِهْم، َول�َ نَصيَفُه". )َصحيُح �لُبخاري( 

حاَبــِة،  ْســلاِم، َفُهــَو ِمــن �لصَّ ــِه، َومــاَت َعلــى �ل�إِ    َوكُلُّ َمــْن لَِقــَي �لنَِّبــيَّ  ُمْؤِمنــاً بِ

، َوِمْنُهــم  َوَعلــى َر�أِْســِهُم �لُخَلفــاُء �لّر�ِشــدوَن: �أبــو َبْكــٍر، َوُعَمــُر، َوُعْثمــاُن، َوَعِلــيٌّ 

 ، ــُر بــُن �لَعــّو�ِم، َوَســْعٌد بــُن �أبــي َوقّــاٍص، َوَعْبــُد �لرَّْحمــِن بــُن َعــْوٍف  َبْي َكذلِــك �لزُّ

َوَغْيُرُهــْم.

حاَبِة، رِْضواُن اللِّه َعَلْيِهْم ُحبُّ الصَّ الّدْرُس الثّاني: ٢

. �أْذكُُر �أْسماَء َبْعِض َصحاَبِة َرسوِل �للِّه   َنشاط )١(

حاَبِة �لِكر�ِم �لُمَبَشريَن بِالَجنَِّة.  َنشاط )٢( �أْبَحُث َعْن �أْسماِء �لصَّ



٥٦

 �أْرُسُم َشَجَرًة، ثُمَّ �أْكُتُب َعلى �أْور�ِقها �أْسماَء �لُخَلفاَء �لّر�ِشديَن. َنشاط )٣(

. َنشاط )٤( حاَبِة   �أْكُتُب �آَيَتْيِن في َمْدِح �لصَّ

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

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

حاَبَة، رِْضواُن اللِّه َعَلْيِهْم. اأِحبُّ الصَّ

َمفاهيُم َدْرسي:

حاَبُة  َمَدَحُهُم �لنَِّبيُّ  الصَّ

، َوجاَهدو� َمَعُه. َوَقفو� َمَع �لنَِّبيِّ 

َقدَّمو� �لنَِّبيَّ  َعلى �أنُْفِسِهْم، َو�أْمو�لِِهْم، َو�أْبنائِِهْم.

َصَبرو� َعلى �أذى �لُمْشِركيَن.



٥٧

 اأجيُب:
. حابِيَّ س١-  �أَعرُِّف �لصَّ

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

آتَِيَة: س٢-  �أْكِمُل �لَفر�غاِت �ل�

حاَبِة �أنَُّهْم: ....................................................................،   �أ- ِمْن َفضائِِل �لصَّ

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

: "ل�َ َتُسّبو� �أْصحابي، ............................................................. ب- قاَل 
 .".......................................................................

حاَبِة  . س٣-  �أَعلُِّل: �أْسباَب ُحّبي لِلصَّ

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

                          . حابِة  س٤-  �أَبيُِّن و�ِجبي تُجاَه �لصَّ



٥٨

ّديُق اأبو َبْكٍر الصِّ الّدْرُس الثّالُِث: ٣

ُعْثماَن،  بُن  �للِّه  َعْبُد  ُهَو  ّديُق  �لصِّ َبْكٍر  �أبو 

صاَحُب َرسوِل �للِّه  َقْبَل �لِبْعَثِة، َعَرَض َعلْيِه 

َل َمْن �أْسَلَم ِمَن  ْسلاَم، فاْسَتجاَب لَُه، َوكاَن �أوَّ �ل�إِ

ِة �إيمانِِه، َوَتْصديِقِه  ّديِق؛ لُِقوَّ َب بالصِّ �لرِّجاِل، لُقِّ

�لرَّسوَل في كُلِّ ما كاَن ُيخِبُر بِِه.

�أْكِمُل: قاَم ........................  بَِتْحريِر بِلاٍل بِن َرباٍح ِمْن �أذى قَُرْيٍش.

. ّديِق  ُد َمناِقَب )ِصفاِت( �أبي َبْكٍر �لصِّ �أَعدِّ

 َنشاط )١(

 َنشاط )٢(

ْسلاِم، َفاأْسَلَم َعلى َيَدْيِه       �أَخَذ َيْدعو �إِلى �ل�إِ

روَن بِالَجنَِّة: َكُعْثماَن بِن َعّفاَن، َوَسْعٍد ْبِن �أبي َوقّاٍص،  َكثيٌر ِمَن �لنّاِس، ِمْنُهْم ُمَبشَّ

َبُهُم  َعذَّ �لَّذيَن  �لَعبيِد  ِمَن  َكثير�ً  َو�أْعَتَق  �للِّه،  ُعبيِد  بِن  َوَطْلَحَة  �لَعّو�ِم،  ْبِن  َبْيِر  و�لزُّ

أذى �لُمْشِركيَن، َوَضربوُه  ْسلاِم، َفَتَعرََّض لِ� �لُمْشِركوَن، َوكاَن ُيْنِفُق مالَُه؛ لُِنْصَرِة �ل�إِ

 . َعلى َوْجِهِه َوُهَو ُيد�ِفُع َعْن َرسوِل �للِّه 



٥٩

بــاً ِعْنــَدُه، َمْحبوبــاً  �ْختــاَرُه �لرَّســوُل  لَِيكــوَن صاِحَبــُه فــي �لِهْجــَرِة، َوَبِقــَي ُمَقرَّ  

. �أَحبَّــُه َرســوُل �للـّـِه، َو�أْثنــى  حاَبــِة، شــاَرَك فــي �لَغــَزو�ِت َمــَع َرســوِل �للـّـِه  ِعْنــَد �لصَّ

َعَلْيــِه َقْبــَل َوفاتـِـِه، َفقــاَل: "لَــْو كُْنُت 

ُمتَِّخــذ�ً َخليــلاً ِمــْن �أمَّتي، ل�تََّخْذُت 

�أبــا َبْكــٍر، َولَِكــْن �أخــي َوصاِحبــي".                   

)صحيــح �لبخارّي(  

 َنشاط )٣(

ْمِل �لحارِّ، َوَعَلْيِه �لِحجاَرُة،  ُه �لُمْشِركوَن َعلى �لرَّ     "َمرَّ �أبو َبْكٍر َيْوماً بِِبلاٍل َيُجرُّ
َب �أبو َبْكٍر ِمْن  َو�أَمّيٌة بُن َخَلٍف َيْضِرُبُه بِالّسياِط، َوبِلاٌل َيقوُل: �أَحٌد �أَحٌد، َفَتَعجَّ
َذلَِك، َوقاَل: يا �أَميَُّة، �أل� َتتَّقي �للَّه في َهذ� �لِمْسكيِن؟ قاَل �أَميَُّة: �أنَْت �أْفَسْدَتُه. 
َهِب؟ قاَل: نََعْم. قاَل �أَميَُّة: لَْو  قاَل �أبو َبْكٍر: �أَتبيَعني بِلال�ً بَِخْمِس �أو�ٍق ِمَن �لذَّ

أَخْذتُُه". �أَبْيَت �إِلّ� �أوِقَيًة لَِبْعناَك. قاَل �أبو َبْكٍر: لَْو �أَبْيَت �إِلّ� مائََة �أوِقَيٍة ل�

ُرُه. ّديَق، َواأَقدِّ اأِحبُّ اأبا َبْكٍر الصِّ

روَس، و�لِعَبَر ِمَن �لنَّصِّ �ل�آتي: �أْسَتْنِتُج �لدُّ



٦٠

 اأجيُب:

ّديِق. س١- �أَعرُِّف بِاأبي َبْكٍر �لصِّ
.............................................................................................................

ّديِق. ُد َثلاثاً ِمْن َفضائِِل �أبي َبْكٍر �لصِّ س٢- �أَعدِّ

ّديِق. س٣- �أَعلُِّل َتْسمَيَة �أبي َبْكٍر بِالصِّ

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

ّديِق. أبي َبْكٍر �لصِّ س٤- �أْسَتِدلُّ َعلى َمَحبَِّة َرسوِل �للِّه  لِ�

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

ّديِق. س٥- �أْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس ِمْن سيَرِة �أبي َبْكٍر �لصِّ
.............................................................................................................

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

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



٦١

    كاَن ُعَمُر بُن �لَخطّاِب  َقِويّاً في �لجاِهِليَِّة، َشديَد �لَعد�َوة لِلمْسِلميَن. 
، َوَوَجــَد َخّباباً بَن  ــَنِة �لّساِدَســِة لِلِبْعَثــِة، ِعْنَدمــا َخــَرَج لَِقْتــِل �لرَّســوِل      �أْســَلم فــي �لسَّ
أْخِتــِه فاِطَمــَة بِْنــِت �لَخطـّـاِب، َوَزْوِجهــا َســعيٍد بــِن َزْيــٍد، َفَضَرَبهــا،  أَرتِّ ُيَعلِّــُم �لُقــْر�آَن ل� �ل�

حيَفــُة، َو�أر�َد �أْخَذهــا، َفَمَنَعْتــُه َحتـّـى َيْغَتِســَل، فاْغَتَســَل، َوَقــَر�أ �آيــاٍت  َفَســَقَطْت ِمْنهــا �لصَّ

مب   َّ  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  ِمــْن ســوَرِة طــه،      ُّ زئ 

)طــه(، َفــَرقَّ َقْلُبــُه، ثُــمَّ �أْســَلَم.

ْسلاِمِه،       َفِرَح �لرَّسوُل  بِاإ

ــَرَج  ــلاَم، َخ ْس ــِه �ل�إِ ــُه بِ ــزَّ �للّ َو�أَع

ــي  ــِم ف أْرَق ــْن د�ِر �ل� ــَزَة ِم ــَع َحْم َم

َي بِالفاروِق. ــروَن َحــْوَل �لَكْعَبــِة، َوقَُرْيــٌش َتْنُظــُر �إِلَْيِهــم َحزيَنــًة؛ َفُســمِّ ْيــِن مــن �لُمْســِلميَن ُيَكبِّ َصفَّ

ــبُّ  ــاِدل�ً، ُيِح ــديَن، ع ــاِء �لّر�ِش ــَي �لُخَلف ــكاَن ثانِ ــَة، َف ــُر �لِخلاَف ــى ُعَم ــْد َتَولّ      َوَق

َتــُه، َويخِدُمُهــْم، َحْيــُث َيقــوُل: و�للـّـِه، لَــْو �أنَّ َبْغَلــًة َعَثــَرْت بَِشــطِّ �لُفــر�ِت لَُكْنــُت  َرِعيَّ

ــْد لَهــا �لطَّريــَق؟ ــْم �أَعبِّ َمْســؤول�ً َعْنهــا �أمــاَم �للّــِه، لِمــاذ� لَ

ــَرُه �لرَّســوُل  بِالَجنَّــِة، َوفــي َفْضِلــِه قــاَل: "�إِنَّ �للـّـَه َجَعــَل �لَْحــقَّ َعلــى لِســاِن       َبشَّ

ُعَمــَر، َوَقْلِبــِه(. )ُســَنُن �لتِّْرِمــذي(، َو)ُمْســَنُد �أْحَمد( 

ُعَمُر بُن الَخّطاِب الّدْرُس الّراِبُع: ٤

نُشاِهُد فيديو )ُعَمُر بُن �لَخطّاِب( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج.  َنشاط )١(



٦٢

"ِعْنَدما هاَجَر ُعَمُر بُن �لَخطّاِب، َتَقلََّد َسْيَفُه، َوطاَف َحْوَل �لَكْعَبِة، َوقاَل: يا   
َل َزْوَجَتُه، َفْلَيْلَقني َخْلَف �لو�دي". َمْعَشَر قَُرْيٍش، َمْن �أر�َد �أْن ُيَيتَِّم �أْطفالَُه، َوُيَرمِّ

 َنشاط )٢(

ُرُه. ، َواأَقدِّ اأِحبُّ ُعَمَر بَن الَخّطاِب 

 اأجيُب:
( بِجانِــِب  حيَحــِة، َو�إِِشــاَرَة ) ( بِجانِــِب �لِعبــاَرِة �لصَّ س١-   �أَضــُع �إِشــاَرَة )

ــي: ــا َياأْت ــِة فيم حيَح ــِر �لصَّ ــاَرِة َغْي �لِعب
ْعَوِة.  �أ-  )   ( كاَن ُعَمُر بُن �لَخطّاِب  ُمِحّباً لِلُمْسِلميَن في بِد�َيِة �لدَّ
َنِة �لّساِدَسِة َبْعَد �لِهْجَرِة. ب- )   ( �أْسَلَم ُعَمُر بُن �لَخطّاِب  في �لسَّ
آياِت ِمْن سوَرِة طه. جـ- )   ( َتاأثََّر ُعَمُر بُن �لَخطّاِب  ِعْنَدما َقَر�أ �ل�

. ْسلاُم َعزيز�ً بِاإِْسلاِم ُعَمَر  د-  )   ( �أْصَبَح �ل�إِ
ِعيَِّة. هـ- )    ( َيُدلُّ ِحْرُص ُعَمَر بِن �لَخطّاِب  َعلى َتْسِوَيِتِه لِلطَّريِق َعلى ُحبِِّه لِلرَّ

 . َة �إِْسلاِم ُعَمَر بِن �لَخطّاِب  ُص ِقصَّ س٢- �ألَخِّ

. س٣- �أَعدُِّد �أْرَبعاً ِمْن َفضائِِل ُعَمَر بِن �لَخطّاِب 

�أ- .............................................. ب- ............................................
جـ-.............................................. د- ............................................

س٤- �أْكُتُب ِصَفًة ِمْن ِصفاِت  ُعَمَر بِن �لَخطّاِب   �أِحبُّ �أْن �أَتَمثََّلها.

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

حيَفِة. أخيها بِالُغْسِل َقْبَل َمسِّ �لصَّ س٥- �أَعلُِّل: �أْمَر فاِطَمَة لِ�

 : آتَِي، ثُمَّ �أْسَتْخِرُج ِمْنُه ِصفاِت ُعَمَر   �أْقَر�أ �لنَّصَّ �ل�

* َمْلحوَظٌة: ِمَن �لُعَلماِء َمْن َتساَهَل في َقبوِل �لرِّو�ياِت َعلى َضْعِفها في َمْوضوِع �لّسيَرِة، و�لَمو�ِعِظ.
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     عاَش ُعْثماُن بُن َعّفاَن  في َمكََّة َيْعَمُل في �لتِّجاَرِة، َوكاَن َمْحبوباً في قَُرْيٍش، 
َوكاَن َكريماً َحليماً عالِماً َغِنّياً، َيتَُّصُف بِالَحياِء، َوَكْثَرِة �لِعباَدِة، قاَل لَُه �أبو َبْكٍر 
أْوثاُن �لَّتي َيْعُبُدها َقْوُمَك،  : َوْيَحَك يا ُعْثماُن، َو�للِّه، �إِنََّك لََرُجٌل حاِزٌم، هِذِه �ل�
�ألَْيَسْت ِحجاَرًة َصّماَء، ل� َتْسَمُع، َول� تُْبِصُر، َول� َتُضرُّ، َول�َتْنَفع ُ؟  َفقالَ :  َبلى و�للَِّه، 
:  هذ� َرسوُل �للِّه َقْد َبَعَثُه �للُّه بِِرسالَِتِه، فاْسَمْع ِمْنهُ .  �إِنَّها َكذلَِك. قاَل �أبو َبْكرٍ  

َجــُه �ْبَنَتُه  ، َفَزوَّ  َفَذَهــَب، َو�أْســَلَم، ثُــمَّ َتَعــرََّض لـِـلاأذى، و�لتَّْعذيــِب، َوَقــْد �أَحبَّــُه �لرَّســوُل 

ــَب بـِـذي �لنّوَرْيــِن.  ؛ َفلُقِّ َجــُه �ْبَنَتــُه �أمَّ كُْلثــوم  ، َفَلّمــا ماَتــْت َزوَّ ُرَقيَّــَة 

ــَز َجْيــَش َغــْزَوِة َتبــوَك، َو�ْشــَترى       �أنَْفــَق َكثيــر�ً ِمــْن مالـِـِه فــي �لِجهــاِد فــي َســبيِل �للـّـِه، َوَجهَّ
ــَرُه �لرَّســوُل  بِالَجنَِّة. بِْئــَر روَمــَة ِمــْن َيهــوديٍّ فــي �لَمديَنِة، َو�أْوَقَفها لِْلُمْســِلميَن، َفَبشَّ

     َوُعْثماُن بُن َعّفاَن و�ِحٌد ِمَن �لُخَلفاِء �لّر�ِشديَن 
ْعَوِة، فانَْتَشَر  أْرَبِعِة، َتَرَك �أَثر�ً َكبير�ً في �لدَّ �ل�

ْسلاُم، َوفُِتَحِت �لُبْلد�ُن، َوَعمَّ  �ل�إِ

�لَخْيُر.

ُعْثماُن بُن َعّفاَن  الّدْرُس الخاِمُس: ٥

ما ترتيب �لصحابي عثمان بن عفان  من �لخلفاء �لر�شدين؟  َنشاط )١(

* َمْلحوَظٌة: ِمَن �لُعَلماِء َمْن َتساَهَل في َقبوِل �لرِّو�ياِت َعلى َضْعِفها في َمْوضوِع �لّسيَرِة، و�لَمو�ِعِظ.
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. َة �إِْسلاِم ُعْثماَن بِن َعّفاَن  �أْسُرُد -بِلَُغتي- ِقصَّ  َنشاط )٣(

 َنشاط )٢(

ُرُه. ، َواأَقدِّ اأِحبُّ ُعْثماَن بَن َعّفاَن 

 اأجيُب:

( بِجانِِب �لِعباَرِة  حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( بِجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ س١-  �أَضُع �إِشاَرَة )
حيَحِة فيما َياأْتي: َغْيِر �لصَّ

ّديِق.   �أ-   )     ( �أْسَلَم ُعْثماُن بُن َعّفاَن َعلى َيِد �أبي َبْكٍر �لصِّ

ب- )     ( �ْشَترى �أبو َبْكٍر بِْئَر روَمَة، َو�أْوَقَفها لِْلُمْسِلميَن. 

ر�ً. جـ- )     ( �أْسَلَم ُعْثماُن بُن َعّفاَن ُمَتاأخِّ

د-  )     ( ماَت ُعْثماُن بُن َعّفاَن َشهيد�ً.

. س٢-  �أَعدُِّد َثلاثاً ِمْن ِصفاِت ُعْثماَن بِن َعّفاَن 
�أ- .......................... ب- ...............................جـ- ................................

س٣-  �أَعلُِّل َتْسِمَيَة ُعْثماَن بِن َعّفاَن  بِذي �لنّوَرْيِن.
.............................................................................................

. س٤-  �أْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس ِمْن َحياةِ ُعْثماَن بِن َعّفاَن 
�أ- .......................... ب- ...............................جـ- ................................

س٥-  َعلى ماذ� َيُدلُّ َتْزويُج �لنَِّبيِّ   ُعْثماَن ِمَن �ْبَنَتيِه؟

. فاِت �لَّتي َتَحلّى بِها ُعْثماُن بُن َعّفاَن  �أْبَحُث َعْن ِصَفٍة �أْخرى ِمَن �لصِّ
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، َوَتاأثََّر بِاأْخلاِقِه،  ِه َرسوِل �للِّه  َتَربّى َعِليٌّ بُن �أبي طالٍِب  َعلى َيِد �ْبِن َعمِّ  

ْبياِن، َوكاَن ُشجاعاً، َقِوياً، َكريماً، عالِماً، ز�ِهد�ً، قاَتَل  َل َمْن �أْسَلَم ِمَن �لصِّ َفكاَن �أوَّ

، َو�أنَْجَبْت  َجُه �ْبَنَتُه فاِطَمَة  ، َفَزوَّ َمَع َرسوِل �للِّه  �لُمْشِركيَن. �أَحبَُّه �لرَّسوُل 

ِمْنُه �لَحَسَن، و�لُحَسْيَن، َرِضَي �للُّه َعْنُهما.

؛       ناَم في َبْيِت َرسوِل �للِّه  َيْوَم �لِهْجَرِة، ِعْنَدما َتاآَمَرْت قَُرْيٌش َعلى َقْتِلِه 

، َوَقْد َكلََّفُه  لَِيُظنَّ �لُمْشِركوَن �أنَّ �لنَِّبيَّ  ل� ز�َل في ِفر�ِشِه، َولَِيْفَتدَي �لرَّسوَل 

أماناِت �إِلى �أْهِلها. �لرَّسوُل  بِاأد�ِء �ل�

     َوِمن َمو�ِقِفِه �لُبطولِيَِّة �أنَّ �للَّه  

قاَل  َخْيَبَر،  ُحصوَن  َيَدْيِه  َعلى  َفَتَح 

أْعِطَينَّ هِذِه �لّر�َيَة  : "َل� َرسوُل �للِّه 

َرُجلاً ُيِحبُّ �للَّه، َوَرسولَُه، َيْفَتُح �للُّه 

َعلى َيَدْيِه" )َصحيُح ُمْسِلم(، َفَقْد َحَمَل 

�لّر�َيَة، و�ْخَتَرَق �لُحصوَن. َوفي َغْزَوِة 

�لَخْنَدِق َقَتَل �أْكَبَر قاَدِة �لُمْشِركيَن.

ريَن بِالَجنَِّة، �لَّذيَن ماَت       َوكاَن َعِليٌّ  ر�بَِع �لُخَلفاِء �لّر�ِشديَن، َو�أَحَد �لُمبشَّ

َرسوُل �للِّه  َوُهَو ر�ٍض َعْنُهْم.

َعِليٌّ بُن اأبي طالٍِب  الّدْرُس الّساِدُس: ٦



٦٦

َو�أِحبُّ �أْن �أْقَتِدَي بِها.

 َنشاط )١(

ِة َفْتِح َخْيَبَر. �أْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ  َنشاط )٢(

ُرُه. ، َواأَقدِّ اأِحبُّ َعِلّيًا بَن اأبي طالٍِب 

الُخَلفاُء الّراِشدوَن

ريَن بِالَجنَِّة  ، َوُهْم ِمَن �لَعَشَرِة �لُمَبشَّ َصحاَبُة َرسوِل �للِّه 

�أبو َبْكٍر 
ّديُق  �لصَّ

ُعَمُر بُن 
�لَخطّاِب 

ُعْثماُن بُن 
َعّفاَن 

َعِليٌّ بُن �أبي 
طالٍِب 

َمفاهيُم َدْرسي:

 ، فاِت �لَّتي َتَحلّى بِها َعِليٌّ بُن �أبي طالٍِب  �أْذكُُر �أْرَبعاً ِمَن �لصِّ
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 اأجيُب:

( بِجانِــِب  حيَحــِة، َو�إِشــاَرَة ) ( بِجانِــِب �لِعبــاَرِة �لصَّ س١-  �أَضــُع �إِشــاَرَة )
حيَحــِة فيمــا َياأْتــي: �لِعبــاَرِة َغْيــِر �لصَّ

.  �أ- )     ( عاَش َعِليٌّ بُن �أبي طالٍِب في َبْيِت َرسوِل �للِّه 

. ُل َمْن �أْسَلَم ِمَن �لرِّجاِل َعِليٌّ بُن �أبي طالٍِب  ب-)     ( �أوَّ

. جـ- )     ( ِمْن �أْبناِء فاِطَمَة بِْنِت َرسوِل �للِّه  �لُحَسْيُن بُن َعِليٍّ 

. س٢-  �أَعلُِّل: نَْوَم َعِليٍّ بِن �أبي طالٍِب  في ِفر�ِش َرسوِل �للِّه 

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

. روِس �لُمْسَتفاَدِة ِمْن سيَرِة َعِليٍّ بِن �أبي طالٍِب  س٣-  �أْسَتْنِتُج َثلاَثًة ِمَن �لدُّ

�أ- ................................................................................................. 

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

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

. ُث -بِلَُغتي- َعْن سيَرِة َعِليٍّ بِن �أبي طالٍِب  س٤- �أَتَحدَّ
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َمْشروعي: 

ْسلاِميَِّة. ْعَوِة �ل�إِ ُم َمَجلًَّة َعِن �لُخَلفاِء �لّر�ِشديَن، َوَدْوِرِهْم في �لدَّ �أَصمِّ

اأَقيُِّم ذاتي: 

�أَظلُِّل �لُمَربََّع �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

، َوَصحاَبَتُه �لِكر�َم.١- �أِحبُّ �لرَّسوَل 

، َوَصحاَبِتِه �لِكر�مِ.٢- �أْقَتدي بِالرَّسوِل 

ُد �لُخَلفاَء �لّر�ِشديَن بِالتَّْرتيِب.٣- �أَعدِّ

حاَبِة، ِرْضو�ُن �للِّه َعَلْيِهْم.٤- �أْذكُُر َفضائَِل �لصَّ

حاَبِة )�لُخَلفاِء �لّر�ِشديَن(.٥- �أْسَتْنِتُج ُدروساً، َوِعَبر�ً ِمْن َحياِة �لصَّ
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الَوْحَدُة
َنْتلو الُقْراآَن الَكريَمالخاِمَسُة

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

اأْنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمثُِّل اآداِب تِلاَوِة الُقْراآِن 

الَكريِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

تِلاَوِة سوَرِة َعَبَس تِلاَوًة َصحيَحًة. 	 

تِلاَوِة سوَرِة �ل�نِْشقاِق تِلاَوًة َصحيَحًة. 	 

فيَن تِلاَوًة َصحيَحًة. 	  تِلاَوِة سوَرِة �لُمَطفِّ
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)َعَبَس(

خن   حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ٹ ٹ      ُّ  خل  ٱ 
ٰر  ٰذ  يي  ىي   مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 
نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ   ٍّ  َّ    ُّ    ِّ  ّٰ 
يف  يثىف  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 
من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك  يق  ىق 
حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
جس  مخ  جخ  مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 
جغ  مع  جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 
خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ 
ٰه   مه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم   هل  مل 
مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي 

مم  َّ    خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مس  هث 

سوَرُة َعَبَس الّدْرُس ال�أوَُّل: ١

نَْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة َعَبَس.  َنشاط )١(

َنشاط )٢(: �أْتلو:
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب:

ُر نَْفَسُه. َيزَّكّى: ُيَطهِّ

ُمَكرََّمة: ُمَعظََّمة.

. لَّما َيْقِض: لَْم ُيَؤدِّ

َوَقْضباً: ُبقول�ً )ِمْن �لَبقولِّياِت، َوِهَي نَْوٌع ِمَن �لنَّباِت(. 

أْرِض. َو�أبّا: نَباَت �ل�

ُة: َيْوُم �لِقياَمِة. �لّصاخَّ

ُمْسِفَرٌة: ُمْشِرَقٌة ُمْسَتنيَرٌة.

َقَتَرٌة: َسو�ٌد.

�ألِْفُظ ما َياأْتي لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(

ُةَوَقْضباًلَّما َيْقِض َقَتَرٌة�لّصاخَّ ُمْسِفَرٌةَو�أبّا
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)�ل�نِْشقاق(

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ٹ ٹ     ُّ  ىه 
يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ    ٍّ  َّ    ُّ     ِّ  ّٰ 
يت  ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 
اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث 
نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 
حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 
جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 
خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 
مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 
هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك   جك 
يم  َّ    ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حم  جم 

سوَرُة ال�ْنِشقاِق الّدْرُس الثّاني: ٢

َنشاط )٢(: �أْتلو:

نَْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �ل�نِْشقاِق.  َنشاط )١(
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب: 

ْت: َوُحقَّ لَها �أْن تُطيَع �أْمَر �للِّه َتعالى.  َوُحقَّ

 كاِدٌح: عاِمٌل.

 ثُبور�ً: َخسار�ً، َوَهلاكاً.

 لَْن َيحوَر: لَْن َيْرِجَع.

َفِق: بِالنَّهاِر.  بِالشَّ

 َوما َوَسَق: َوما َجَمَع.

 �إِذ� �تََّسَق: �إِذ� �ْكَتَمَل نوُرُه. 

 َطَبَقاً َعْن َطَبٍق: حال�ً َبْعَد حاٍل.

 يوعوَن: َيْكُتموَن.

 َغْيُر َمْمنوٍن: َغْيُر َمْنقوٍص.

�ألِْفُظ ما َياأْتي لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(

ْت لَْن َيحوَركاِدٌحَوُحقَّ

َطَبَقاً َعْن َطَبٍق

َوما َوَسَق

 َغْيُر َمْمنوٍن

ثُبور�ً

 �إِذ� �تََّسَق

َفِق بِالشَّ

يوعوَن
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فيَن( )�لُمَطفِّ

مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  مثحج  ٹ ٹ      ُّ  هت 
يل  ىل  مل  خل  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 
مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ٰذٰرٰى     ٌّ   ٍّ    َّ  ُّ   يي  ىي  مي  خي  حي  ىهيهجي 
زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ    ِّ
مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  متنتىتيترثزث 
زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 
هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 
جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  هتمث  مت  خت  حت  جت 
مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  حصخص  مس  خس  حس 
لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 
خن  حن   جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك 
مب  هئ  مئ  هي  مي  حيخي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من 
جم  يل  ىل  مل  مسهسخل  هث  مث  هت  مت  هب 
جهمه   َّ    ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  حمخم 

فيَن سوَرُة الُمَطفِّ الّدْرُس الثّالُِث: ٣

َنشاط )٢(: �أْتلو:

فيَن. نَْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لُمَطفِّ  َنشاط )١(
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الُمْفَرَداُت، َوالتَّراكيُب: 

فيَن: لَِمْن ُيْنِقصوَن �لميز�َن، َوَيزيدوَن فيِه لَِمْصَلَحِتِهْم. لِلُمَطفِّ

�إِنَّ ِكتاَب �لُفّجاِر لَفي ِسّجيٍن: �إِنَّ َمصيَر �لُكّفاِر لَفي ضيٍق.

َمْرقوٌم: َمْكتوٌب، َوَمْفروٌغ ِمْنُه.

أو�ئُِل )في �لُعصوِر �لّسابَِقِة(. ليَن: ما َكَتَبُه �ل� أوَّ �أساطيُر �ل�

ر�َن: َغطّى.

لََمْحجوبوَن: لََمْمنوعوَن.

ماِء. لَفي ِعلِّّييَن: لَفي �لسَّ

ر�ِب في �لَجنَِّة. َتْسنيم: ِمْن �أنْو�ِع �لشَّ

�ألِْفُظ ما َياأْتي لَْفظاً َسليماً:  َنشاط )٣(

فيَن لََمْحجوبوَنَمْرقوٌملِلُمَطفِّ

ليَن أوَّ �أساطيُر �ل�

ر�َن

�إِنَّ ِكتاَب �لُفّجاِر لَفي ِسّجيٍن

َتْسنيم

لَفي ِعلِّّييَن
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  اأَقيُِّم ذاتي: 

  �أَظلُِّل �لُمَربََّع �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:

ْقُم ال�أداُء الرَّ

�أْتلو سوَرَة َعَبَس تِلاَوًة َصحيَحًة. ١-

�أْتلو سوَرَة �ل�نِْشقاِق تِلاَوًة َصحيَحًة. ٢-

فيَن تِلاَوًة َصحيَحًة.٣- �أْتلو سوَرَة �لُمَطفِّ

�أْذكُُر َمعانَي ُمْفَرد�ِت سَورة َعَبَس، َوَتر�كيِبها.٤-

�أْذكُُر َمعانَي ُمْفَرد�ِت سوَرِة �ل�نِْشقاِق، َوَتر�كيِبها.٥-

فيَن، َوَتر�كيِبها.٦- �أْذكُُر َمعانَي ُمْفَرد�ِت سوَرِة �لُمَطفِّ

َمْشروعي: 

. �أشاِرُك في ُمساَبقاِت ِحْفِظ ُجْزِء َعمَّ
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قائَِمُة الَمصاِدرِ، َوالَمراِجِع:

أْشَقُر، ُعَمُر بُن ُسَلْيمان، �لرُُّسُل و�لرِّسال�ُت، ط٤، َمْكَتِبُة �لّفلاِح للنَّْشِر و�لتَّْوزيِع، �لكَوْيُت، د�ُر �لنَّفائِِس 	  �ل�

للنَّْشِر و�لتَّْوزيِع، �لكَوْيُت، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

ٌد بُن �إِْسماعيل، َصحيُح �لُبخاري، َتْحقيُق د. ُمْصَطفى ديب �لُبغا، ط٣، د�ُر �بِن َكثير، 	  �لُبخاري، ُمَحمَّ

َبْيروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

د، َدليُل �لفالِحيَن لُِطِرِق ِرياِض �لّصالِحيَن، �ْعَتنى بِها: َخليل َماأْمون شيحا، 	  ُد َعلي بُن ُمَحمِّ �لَبْكِرّي، ُمَحمَّ

ط٤، د�ُر �لَمْعِرَفِة لِلطِّباَعِة و�لنَّْشِر و�لتَّْوزيِع، َبْيروت، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

ْسلامي، 	  ٌد بُن ِعيسى، ُسَنُن �لتِّْرِمذي، َتْحقيق َبّشار َعّو�د ُمْعروف، )د، ط(، د�ُر �لَغْرِب �ل�إِ �لتِّْرِمِذّي، ُمَحمَّ

َبْيروت، )د، ت(. 

يوطي، َتْفسيُر 	  ٌد بُن �أْحَمِد �لَمَحلّي، َوَجلاُل �لّديِن ُعْبُد �لرَّْحمِن بُن �أبي َبْكٍر �لسُّ �لَجلال�ِن، َجلاُل �لّديِن ُمَحمَّ

�لَجلالَْيِن، ط١، د�ُر �لَحديِث، �لقاِهَرُة، )د، ت(.

د َرّو�س 	  ْفَوِة، َتْحقيُق َمْحمود فاخوري، د. ُمَحمَّ �ْبُن �لَجْوِزّي، �أبو �لَفَرِج َعْبُد �لرَّْحمن بُن َعِلي، ِصَفُة �لصَّ

َقْلَعه جي، ط٢، د�ُر �لَمْعِرَفِة، َبْيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

حاَبِة، َتْحقيُق َمْرَكز َهجٍر للُبحوِث، )د، ط(، د�ُر َهْجٍر، 	  صاَبُة في َتْمّييِز �لصَّ �ْبُن َحَجر، �أْحَمُد بُن َعِلّي، �ل�إِ

ِمْصر، )د، ت(.

ُد فُؤ�د َعْبد 	  �ْبُن َحَجر، �أْحَمُد بُن َعَلّي، َفْتُح �لباري َشْرُح َصحيِح �لُبخاري، َرقََّم كُُتَبُه َو�أْبو�َبُه َو�أحاديَثُه: ُمَحمَّ

لاَمِة َعْبِد �لَعزيِز  َحُه َو�أْشَرَف َعلى َطْبِعِه: ُمِحبُّ �لّدين �لَخطيب، َعَلْيِه َتْعليقاُت �لعَّ �لباقي، قاَم بِاإِْخر�ِجِه َوَصحَّ

�بن َعْبد �للِّه بن باز، )د، ط(، د�ُر �لَمْعِرَفِة - َبْيروت، ١٣٧٩م.

َسُة �لرِّسالَِة، 	  د َعّباس، ط١، ُمَؤسَّ حاَبِة، َتحقيُق د. َوصي �للِّه ُمَحمَّ �بُن َحْنَبل، �أْحَمُد بُن َحْنَبل، َفضائُِل �لصَّ

َبْيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

َسُة قُْرُطَبة، �لقاِهَرُة، )د، ت(.	  ماِم �أْحَمد، )د، ط(، ُمَؤسَّ �بُن َحْنَبل، �أْحَمُد بُن َحْنَبل، ُمْسَنُد �ل�إ

ِد ُمْحِي �لّدين َعْبد �لَحميد،  )د، ط(، �لَمْكَتَبُة  	  أْشَعِث، ُسَنُن �أبي د�ود، َتْحقيُق ُمَحمَّ �أبو د�ود، ُسَلْيماٌن بُن �ل�

�لَعْصِريَُّة، َصْيد�- َبْيروت، )د، ت(. 
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ْشر�ِف �لّشيِخ ُشَعْيِب 	  بِاإ قين،  �لنَُّبلاِء، َتْحقيُق َمْجموَعة ِمن �لُمَحقِّ �أْعلاِم  �أْحَمد، ِسَيُر  ٌد بُن  َهبي، ُمَحمَّ �لذَّ

َسُة �لرِّسالَِة، َبْيروت، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م. أْرناؤوط، ط٣، ُمَؤسَّ �ل�

ْسلامي َو�أِدلَُّتُه، ط٤، د�ُر �لِفْكِر، ِدَمْشق، )د، ت(.	  َحْيلي، �لِفْقُه �ل�إِ َحْيلي، َوْهبة ُمْصَطفى �لزُّ �لزُّ

نَِّة، ط٥، د�ُر �لِفْكِر، َبْيروت، ١٣٩١هـ- ١٩٧١م.	  َسيُِّد سابِق، ِفْقُه �لسُّ

ُد َعِلي، َصْفَوُة �لتَّفاسيِر، )د، ط(، د�ُر �لّصابوني للطِّباَعِة و�لنَّْشِر و�لتَّْوزيِع، �لقاِهَرُة، )د، ت(.	  �لّصابونِي، ُمَحمَّ

ِد ُحَسين َشْمِس �لّدين، ط١، د�ُر �لُكُتِب 	  �ْبُن َكثيٍر، �إِْسماعيٌل بُن ُعَمَر، َتْفسيُر �لُقْر�آِن �لَعظيِم، َتْحقيُق ُمّحمَّ

�لِعْلِميَِّة، َبْيروت، ٤١٩هـ.

د فُؤ�د َعْبد �لباقي، )د، ط(، د�ُر �إِْحياِء �لُكُتِب 	  ٌد بُن َيزيِد، ُسَنُن �ْبِن ماَجَة َتْحقيُق ُمَحمَّ �ْبُن ماَجَة، ُمَحمَّ

�لَعَربِيَِّة – فيَصل ِعيسى �لبابي �لَحَلبي، �لقاِهَرُة، )د، ت(.

د فُؤ�د َعْبِد �لباقي، )د، ط(، د�ُر �إِْحياِء �لتُّر�ِث 	  ُمْسِلم، ُمْسِلٌم بُن �لَحّجاِج، َصحيُح ُمْسِلم، َتْحقيُق ُمَحمَّ

�لَعَربي، َبْيروت، )د، ت(.

ُمْسِلم، ُمْصَطفى ُمْسِلم، َمباِحُث في �إِْعجاِز �لُقْر�آِن، ط٣، د�ُر �لَقَلِم، ِدَمشُق، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.	 

�ْبُن ِهشاٍم، َعْبُد �لَمِلِك بُن ِهشاٍم، �لّسيَرُة �لنََّبِويَُّة، َتْحقيُق َطه َعْبد �لرَّؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة �لطِّباَعِة 	 

�لَفنِّيَِّة �لُمتَِّحَدة، �لقاِهَرُة، )د، ت(.



َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه

لجنة المناهج الوزارية

م. فو�ز مجاهد     د. بصري صالح     د. صبري صيدم    

�أ. علي مناصرة  �أ. عز�م �بو بكر     �أ. ثروت زيد    

م. جهاد دريدي د. سمية نخالة     د. شهناز �لفار    

سلامية  اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

�أ.د. ماهر �لحولي �أ.د. عبد �لسميع �لعر�بيد    �أ.د. �إسماعيل شندي   

د. جمال �لكيلاني د. �إياد جبور     �أ.د. محمد عساف   

�أ. �فتخار �لملاحي د. خالد تربان     د. حمزة ذيب    

�أ. رقية عر�ر �أ.جمال زهير     �أ. تامر رملاوي    

�أ. عمر غنيم �أ. عفاف طهبوب     �أ. عبير �لنادي    

�أ. نبيل محفوظ �أ. فريال �لشو�ورة    

سلامية للّصّف الّرابع ال�أساسّي:  المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب التربية ال�إ

خلود خالد        مفيد جلغوم     �إيمان ياسين      

موسى �لحروب   نادية عبد �لّسلام     حسن بدوي    

�إلهام طويل          وليد �إبر�هيم     سلوى درويش    

�أحمد �أبو �لرُّّب     ختام قرشد     سعود �لخطيب    

�آمال ظاهر     عو�طف كساب      ناصر حسونة    

�أيمن ياسين محمد �أبو بكر      باسمة ماضي    


