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الحمُد هلِل اّلذي عّلَم بالقلم، عّلَم اإلنساَن ما لم يعلم، وصّلى اهلُل على المبعوِث رحمًة لألمِم نبّينا 
محّمٍد صّلى اهلُل عليه وعلى آله وصّحبه وسّلم. نقّدم كتّاَب الّتربيِة الّدينّيِة اإلسالمّيِة إلى أبنائنا 

تالمذة الّصِف الّسابِع األساسّي.
اعتمَد هذا الكتاُب في بناِئه نظاَم الوحداِت؛ إذ تضّمنت كلُّ وحدٍة موضوعاٍت متنوعًة تمّثل مجاالت 
الّنبوّية،  والّسيرِة  الّشريف،  الّنبوّي  والحديِث  الكريم،  القرآِن  من  متكاملٍة  بصورٍة  المنهج  ومحاور 

واألخالِق، والعبادات.
العمرّية  المرحلة  هذه  في  المتعلمون  يحتاجها  اّلتي  الّدينّية  والمفاهيم  المعارف  الكتاُب على  رّكز 
وربَطها بحياتهم العصرّية ومستجداِتها، على ضوِء مبادئ الّشريعة اإلسالمّية من الوسطّية والّتسامح 
واإليجابّية، والمسؤولّية الفردّية والمجتمعّية، واهتمَّ بتنميِة المهاراِت األدائّية، واعتنى بالقيم المتنّوعة 
 )الّتربوّية، االجتماعّية، الّنفسّية، االقتصادّية، الفكرّية ...( لبناِء شخصياٍت واعيٍة فاعلٍة في بناِء الوطن.

)اإلبداعّي  بأنواعه  الّتفكير  تنمية  في  تسهَم  لكي  وتنّوعت  الّتعليمّية  األنشطُة  تعّددِت 
وغيرها(  اللغوّية،  )االجتماعّية،  المتعلمين  لدى  المهارات  مختلف  وتنميِة  والّناقد(،  واالبتكارّي 
الّرشيد. غير  والّتقليد  الّسوّية  غير  الِفَكر  من  المتعلمين  يحّصن  ملحٌّ  عصريٌّ  مطلٌب   وهو 
نحو: المكتسبة  المهارات  توظيف  على  المتعلمين  الموضوعات  عرِض  طريقُة   تساعُد 

)المالحظة، والّتجريب، والّتطبيق، والّتعّلم الّذاتّي، والبحث واالستقصاء، واستخالص الّنتائج القائمة 
على األدّلة والبراهين( في حياتهم.

تنتهي كلُّ وحدٍة درسّية بتدريباٍت متنّوعٍة تعتمد على األسئلة المقالّية والموضوعّية، وهي بمثابة 
تغذية راجعة لدروس الوحدة، إلتاحة الفرصة لتقويم ما تّم إنجازه، وُتَحلُّ هذه الّتدريبات في الّصفِّ 

بإشراِف المدّرس، كي ال تكوَن عبئًا على الّطالب في المنزل. 
يوجُد في نهايِة كلِّ وحدٍة درسّيٍة مشروٌع تربويٌّ أو ورقة عمل أو نشاط، يهدُف كلٌّ منها إلى إثراء 
وتعاونّية،  فردّية  وبطرائق  وخارجه،  الّصفِّ  داخَل  فتطّبق  المعلومات،  وتبادِل  الّتالميذ،  معارف 

تطبيقًا لمبدأ الّتعلم بالممارسة، واكتشاف قدرات الّتالميذ وميولهم.
داريين  وأولياء األمور تزويدنا  نأمُل من القائمين على العملّية الّتربوّية والّتعليمّية من مدّرسين واإ

بمالحظاِتهم ومقترحاِتهم للوصوِل بالكتاِب إلى المستوى األفضل.  
                                                                                

                                                                                         المؤلفون

بسـم اهلل الّرحمن الّرحيم

مقّدمة 
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مؤشرات األداء

الوحدة الثّانية: قيمة الّشهادة والّشهداء الوحدة الثّالّثة: تشريٌع حكيٌمالوحدة األولى: َأجٌر َعِظيٌم

1- وبّشر الّصابرين 2- أولئك هُم المهتدون

4- طريُق الجّنة

3- فضُل اهلِل تعالى 4- نعمُة العافيِة.

1- وحدُة الّرساالت 2- شرُع اهلِل تعالى1- وال هم يحزنون 2- واّتبعوا رضواَن اهلل 3- أجٌر عظيم 

يتُلو اآليَتيِن )13-14( من سورِة الشُّوَرى بإتقاٍن.يتُلو اآلياِت ) 169-173( من سورِة آِل ِعمراَن بإتقاٍنيتُلو اآلياِت )153-157 ( من سورِة البقرِة بإتقاٍن.

. .ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ .ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. .ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ .ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ ُيَفسُِّر اآليَتيِن الواردَتيِن في النَّصِّ

بِر  ُح مفهوَم الصَّ ُيحدُِّد ُأُسَس الرِّساالِت السَّماوّيِة.ُيحدُِّد  مفهوم الشَّهادِة في اإلسالم.ُيوضِّ

ُيبيُِّن واِجَبنا ُتجاَه الشُّهداِء وَذويهم.يستنبط أنواَع االبتالِء الواردَة في اآلياِت.

. .يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

. ُيطبُِّق أحكام اإلدغاِم الشََّفويِّ واإلخفاِء الشََّفويِّ واإلظهاِر الشَّفويِّ

يربط الّدرس بالواقِع الحياتي .

  ُيطبُِّق ُحكَمي اإلخفاِء و اإلقالِب.

يربط الّدرس بالواقِع الحياتي .

ُح طريَق النَّجاِة في الدُّنيا واآلخرِة. ُيوضِّ

بِر. الِة والصَّ يربُط بيَن الصَّ

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

ُيطبُِّق ُحكَمي اإلظهاِر واإلدغاِم.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي .

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن .

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن .

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيحدُِّد  المعنى المقصوَد  من العلِم.

ُيعطي أمثلًة عن فوائِد التَّعلُِّم.

يذكُر آياٍت من القرآِن الكريِم تدلُّ على فضِل طلِب العلم  

يربط الّدرس بالواقع الحياتي . 

يقرُأ اآليَة )6( من سورِة المائدِة. 

يستنتُج أركاَن الوضوِء مَن اآليِة الكريمِة. 

ُح مفهوَم الطَّهارِة ُيوضِّ

ُل القوَل في أحكاِم الوضوِء والغسل و التَّيمُِّم. ُيفصِّ

يتجنَُّب اإلسراَف في الماِء.

ُيثمُِّن ُيسَر اإلسالِم في التَّيمُِّم

6- َلَقد َرَأٰى ِمن آياِت َربِِّه ٱلُكبَرى5ٰٓ- وأنت ربي5- واصبر لحكم ربك فإّنك بأعيننا

7- الّتدريبات

8-  ورقة عمل

6- الحسد 

7- الّتدريبات 

8- ورقة عمل

6- الّتدريبات 

7- مشروع الوحدة

حِة واألماِن في حياِته. يذكُر أهمِّيَة الصِّ

ُيميُِّز بيَن األماِن والفوَضى.

ُيعطي أمثلًة من الواقِع عن نعمِة األماِن.

يذكُر سبَب  خروِج النَّبيِّ من مّكَة إلى الّطائِف.ُيرتُِّب األحداَث اّلتي مرَّت بالرَّسوِل وصحابِته.

ُيبيُِّن نتيجَة )ثواِب( اإلخالِص في العمِل.

يقرُأ الحديَث الشَّريَف: »ال َتحاسُدوا... «.

يذكُر أسباَب الحسِد.

يكتشُف عالَج الحسِد.

ُيميُِّز بيَن الحسِد والِغبطِة.

لبّيَة على الحاسِد. يستنتُج اآلثاَر النَّفسّيَة السَّ

يتجنَُّب الحسَد.

يقرُأ ُمعجزَة اإلسراِء والمعراِج ومناسبَتها

ُيحدُِّد زماَن ومكاَن اإلسراِء والمعراِج.

يذكُر حاَل الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص قبَل معجزِة اإلسراِء والمعراِج.

يستنتُج تأييَد اهلِل تعالى للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وللمؤمنيَن.

ُيعدُِّد فضائَل للمسجِد األقصى.

ُيعطي أمثلًة عِن الثَّباِت على الموقِف.

يذكُر مواقَف تتجّلى فيها رحمُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في قوِمه.

ُح أثَر االلتجاِء الى اهلِل تعالى عنَد المصائِب. ُيوضِّ

ُيبيُِّن دوَر المرأِة  في الدَّعوِة.

ُح موقَف الرَّسوِل مَن األحداِث الُمحِزنِة. ُيوضِّ

يستنتُج دوَر بعِض الشَّخصّياِت في الدَّعوِة إلى اهلِل تعالى.

3- الّنظافُة من اإليمان 4-الوضوء 5- ُيِحبُّ ٱلُمَتَطهِِّريَن
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٤

اَلِة  ْبِر َوالصَّ 1- مبادىء إنسانية 2- َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

3- الّنهر الماحي

4- الّصالة نور 5- الّصلوات الخاّصة

4- الّسماحة في المعاملة

5- الّتواضع 6- جمال الّنفس

4- صلة الّرحم

5- لتعارفوا  6- والنجسسوا

7- الّتدريبات

7- الّتدريبات

6- الّتدريبات

8- مشروع الوحدة

7- ورقة عمل

8-  نشاط

1-عظمة القرآن وقوة تأثيره 2-ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو3-له األسماءالحسنى1- فمن آمن وأصلح 2- يريدون وجهه3- حقيقة الّرسل

الوحدة السادسة: أماٌن وسالٌمالوحدة الرابعة : ِكَتاًبا َمْوُقوًتا الوحدة الخامسة: رقيٌّ وسمو

يتُلو اآلياِت ) 43-46( من سورِة البقرِة بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيحدُِّد صفاِت الُمؤمنيَن الواردَة في اآلياِت.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

ُيطبُِّق ُحكَم المّد الطَّبيعيِّ

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

الَة تنهى عِن الفحشاِء والمنكِر الَة إنَّ الصَّ يقرُأ قوَله تعالى: وأقِم الصَّ

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

ُيميُِّز بيَن الّسلوك الّنافِع والّسلوك الّضارِّ في حياِته.

يستنتُج  آثارًا للّصالِة.

يربط الّدرس بالواقع الحياتّي.

يتُلو اآلياِت ) 21-24 ( من سورِة الَحْشِر بإتقاٍن.يتُلو اآلياِت ) 48-53 ( من سورِة األنعاِم بإتقاٍن.

. يذُكُر أسماَء اهلِل تعالى الواردَة في اآلياِت.ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُسِل. يذُكُر وظائَف الرُّ

يستنِتُج معانَي أسماِء اهلِل تعالى الُحسَنى.

ُيبيُِّن واجَبه ُتجاَه الخالِق.

ُسِل. ُح واجَبه ُتجاَه الرُّ ُيَوضِّ

ُح الفوائَد العمليََّة الُمستفادَة من ِحْفِظ أسماِء اهلِل تعالى.ُيبيُِّن َدوَر العقِل في الحياِة. ُيوضِّ

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ ُيطبُِّق ُحكَمي المدِّ ) الُمتَّصِل- الُمنفِصِل (.

يربط الدرس بالواقع الحياتي .

يربط الدرس بالواقع الحياتي .

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

يستنتُج فوائَد صلِة الرَّحِم على الفرد والمجتمع.ُيبيُِّن  مفهوَم السَّماحِة في البيِع والشِّراِء والقضاِء.

ُيعدُِّد وسائَل لالتصاِل.

يحذُر االستخداَم السَّلبيَّ لوسائِل االتصاِل.

ُيبيُِّن فوائَد لالتصاِل.

يكتشُف بعضًا مَن المبادِئ األساسيِة لالستخداِم األمثِل لوسائِل االتصاِل

ُيعطي أمثلًة من الواقِع عن السَّماحِة في البيِع والشِّراِء 

يقرُأ الحديَث الشَّريَف: » إنَّ اهلَل أوَحى إليَّ أْن تواَضعوا... «.

يربط الدرس بالواقع الحياتي .

الِة في السُّلوِك. يستنتُج أثَر الصَّ

الِة. ُل أحكاَم الصَّ ُيفصِّ

لواِت الخاّصِة يذكرُ أنواَع الصَّ

لواِت الخاّصِة. ُيبيُِّن أهمِّيَة كلٍّ مَن الصَّ

لواِت الخاّصِة. ُح كيفيَة كلٍّ مَن الصَّ ُيوضِّ

لواِت الخاّصِة. ُيبيُِّن أهمَّ اآلثاِر النَّفسّيِة واالجتماعيِة لكلٍّ مَن الصَّ

الِة.             ُيبيُِّن منزلَة الصَّ

لواِت المفروضَة وعدَد ركعاِتها. ُح فيها الصَّ يرسُم خريطًة مفاهيميًة ُيوضِّ

الِة. ُح مفهوَم الصَّ ُيوضِّ

ُيحدُِّد ُصوَرا للتَّواضِع.

يكتشُف األسباَب الُمعينَة على التَّواضِع.

ُح أثَر التَّواضِع في نفِسه. ُيوضِّ

يستنتُج ثمراِت التَّواضِع .

يربط الدرس بالواقع الحياتي .
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٤

استشهَد يوَم بدٍر أربعَة عشَر رجاًل من أصحاِب الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم، فكاَن الّناُس 
يقولون عنهم: ماتوا وذهَب عنهم نعيُم الّدنيا ولّذتها، فأنزَل اهلُل تعالى:

[[ ۡحَيآءٞ َوَلِٰكن لَّ تَۡشُعُروَن١٥٤
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَوُٰتۢ

َ
ِ أ ]َوَل َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل ِف َسبِيِل ٱللَّ

أقرُأ وأحّلُل:

]البََقرَة[.

]البََقرَة[.

ۚ ِ لَٰوة ۡبَِوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ]َيٰٓ

[[ ِٰبِيَن ١٥٣ َ َمَع ٱلصَّ إِنَّ ٱللَّ

أستعيُن على كلِّ ما يواجهني في 
الحياِة بـ: ......... و.........

الّنتيجة : .......................
................................

ۚأقرُأ وُأكمُل: ۡمَوُٰتۢ
َ
ِ أ َوَل َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل ِف َسبِيِل ٱللَّ

[[ ۡحَيآءٞ َوَلِٰكن لَّ تَۡشُعُروَن ١٥٤
َ
]البََقرَة[.بَۡل أ

الّشهيُد: هو من ُقِتَل في أثناِء حرٍب مع عدوٍّ معتٍد 
دفاعًا عِن الوطِن والعرِض و...........و..........

.و...........

﴾ ..........................................﴿

﴾ ..........................................﴿

﴾ ..........................................﴿

الّدرس األّول
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أقابُل بيَن اآليِة القرآنّيِة والفكرِة المناسبِة:

الفكرة م

الّشهداُء ينالون مغفرَة
  اهلِل تعالى ورحمته.

لن ُيحبَط اهلُل تعالى أعماَل 
الّشهداء وسيجزيهم الجّنة.

مرتبُة الّشهداِء بعد الّنبّيين 
والّصّديقين.

للّشهداء الّثواُب العظيُم.

اآلية القرآنّية م

1

2

3

4

1

2

3

كّل ما يؤذي اإلنساَن في نفسِه أو أهلِه أو ماله.

مغفرة.

لنختبَركم.

[ ۡجُرُهۡم َونُورُُهۡم
َ
َهَدآُء ِعنَد َرّبِِهۡم لَُهۡم أ       ]َوٱلشُّ

ُ َعلَۡيِهم  ۡنَعَم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱللَّ

ٰلِِحنَيۚ وََحُسَن َهَدآءِ َوٱلصَّ يقِنَي َوٱلشُّ ّدِ     ّمَِن ٱنلَّبِّيِ َۧن َوٱلّصِ
[[ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقاۖ ٦٩

ُ
 أ

ِ َورَۡحٌَة ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرةٞ ّمَِن ٱللَّ
َ
ِ أ ]َولَئِن قُتِۡلُتۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ

[[ا َيَۡمُعون َخۡيٞ ّمِمَّ

ۡعَمٰلَُهۡم ٤ َسَيۡهِديِهۡم 
َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ ِيَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ ]َوٱلَّ

[[[َفَها لَُهۡم ٦ َوُيۡصلُِح بَالَُهۡم ٥ َوُيۡدِخلُُهُم ٱۡلَنََّة َعرَّ

]اآلية/الَحِديد:19[

]النَِّساء[

]آِل ِعمرَاَن[

د[ ]ُمَحمَّ

﴾ ..........................................﴿

﴾ ..........................................﴿

﴾ ..........................................﴿

...

...

...

...

المعنىم الكلمة القرآنّية

نُفِس أقرُأ وُأحّدد:
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل ]َونَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

ِ ِإَونَّآ  ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا لِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِٰبِيَن ١٥٥ ٱلَّ ِ ٱلصَّ َوٱثلََّمَرِٰتۗ َوبَّشِ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ

ُ
إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن١٥٦ أ

 [ٱلُۡمۡهَتُدوَن ١٥٧ ]البََقرَة[
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٤٤

الفكرةالّتركيب القرآنّي م

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

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

جزاء الّصابرين.

1

َوٱۡلُوِع
.............

............. 2

........................ 3

........................ 4

َۗوٱثلََّمَرِٰت 5

ِٰبِيَن ِ ٱلصَّ َوبَّشِ 6

........................ 7

........................ 8

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن
ُ
َوأ 10

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

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

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

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

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

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

الّسكون والهدوء.

امتثال أمِر اهلِل تعالى .

إدراك رحمِة اهلِل تعالى  9

أكتُب الّتركيَب القرآنيَّ الّدالَّ على الِفَكِر اآلتية مع كتابة النتيجة:

أستخرُج من اآلياِت القرآنّيِة أضداَد الكلماِت اآلتية:

الكلمة القرآنّية

الجزعأمواتالّشَبعاألمانضّدها

....................................................
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أتعّلُم من الّدرِس:

........................... -3

الّتقويم: استنتْج من اآلياِت القرآنّيِة اآلتيِة صوَر جزاِء الّصبر: 

 أقرُأ وأستنتُج :

حمَل الّنفِس على ما تكره؛ ألجِل ثواِب اهلِل تعالى، والّنجاح في الّدنيا ُيسّمى: ...........

1- أقّدُر الّشهداَء وأعترُف بفضلهم.

2- أتحّلى بالّصبِر عند المصائب.

القيمة الّتركيب القرآنّيم
الّسلوك الّصحيحالمستفادة

1ِۚلَٰوة ۡبِ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

                                                                                ]اآلية/الَبَقَرة:153[.
............................

تأييد اهلِل تعالى 2
أصبُرللّصابرين

أتفاءُل بالخير.............3

اآليات القرآنّيةم
صور جزاء الّصبر في

 اآلخرةالّدنيا

1
..........

واْ َجنَّٗة وََحرِيٗرا١٢ ]اإِلنَساِن[.2 ..........وََجَزىُٰهم بَِما َصَبُ

3
َ َورَُسوَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖ  ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
َوأ

ِٰبِيَن٤٦ ]األَنَفاِل[.  َ َمَع ٱلصَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ٓوا َوٱۡصِبُ
..........

َمِر[.4 ۡجرَُهم بَِغۡيِ ِحَساٖب١٠ ]الزُّ
َ
وَن أ ِٰبُ ..........إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

ِٰبِين١٥٣]اآلية/الَبَقَرة[. َ َمَع ٱلصَّ إِنَّ ٱللَّ

ِٰبِين١٥٥]اآلية/الَبَقَرة[. ِ ٱلصَّ َوبَّشِ

أستنتُج أنَّ 

ِيَن َءاَمُنواْ  نَسَٰن لَِف ُخۡس٢ٍ إِلَّ ٱلَّ َوٱۡلَعۡص١ِ إِنَّ ٱۡلِ
ۡب٣ ]الَعصر[. ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ وََعِملُواْ ٱلصَّ
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٤٤

الّدرس الثّاني

ــَع  َ َم ــٰوةِۚ  إِنَّ ٱللَّ لَ ــۡبِ َوٱلصَّ ــَتعِيُنواْ بِٱلصَّ ــواْ ٱۡس ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ َيٰٓ

ۡحَيآءٞ 
َ
ۚ بـَـۡل أ ۡمــَوُٰتۢ

َ
ِ أ ِٰبِيــَن ١٥٣ َوَل َتُقولـُـواْ لَِمــن ُيۡقَتــُل ِف َســبِيِل ٱللَّ ٱلصَّ

ءٖ ّمِــَن ٱۡلَــوۡف َِوٱۡلُــوِع  َوَلِٰكــن لَّ تَۡشــُعُروَن ١٥٤ َونَلَۡبلَُونَُّكــم بـِـَشۡ
ِيَن  ِٰبِيــَن ١٥٥ ٱلَّ نُفــِس َوٱثلََّمــَرٰتِ ۗ َوبَّشِ ٱلصَّ

َ
ۡمــَوِٰل َوٱۡل

َ
َوَنۡقــٖص ّمِــَن ٱۡل

ــَك  ْوَلٰٓئِ
ُ
ــوَن١٥٦ أ ــهِ َرِٰجُع ــآ إَِلۡ ِ ِإَونَّ ــا لِلَّ ُــوٓاْ إِنَّ ــةٞ قَال ِصيَب ــم مُّ َصَٰبۡتُه

َ
إَِذآ أ

ْوَلٰٓئـِـَك  ُهــُم ٱلُۡمۡهَتــُدوَن ١٥٧
ُ
ّبِِهــۡم َورَۡحَــةۖٞ َوأ َعلَۡيِهــۡم َصلَــَوٰٞت ّمِــن رَّ

                           

أتلو بإتقاٍن:
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

أتعّلُم: 

من أحكاِم 
الّنوِن الّساكنة 

والّتنوين

أستنتُج:

♦أّن اإلظهاَر يكون: إذا جاءت.......... أو..........  
وبعدها أحد األحرِف اآلتية:

... ،... ،... ،... ،... ،...   

♦في كلمٍة واحدٍة، مثال: ............

  أو في كلمتين، مثال: ..............
♦أحرفه: سّتة مجموعة في أوائل الكلماِت اآلتية: 

)أخي هاك علمًا حازه غير خاسِر(.

أنطُق األمثلَة اآلتيَة 
نطقًا صحيحًا:
ۡظلَُم

َ
َوَمۡن أ

ِٖمۡن َهاد
ۡنَعۡمَت

َ
أ

َغُفوٌر َحلِيٞم
ٞلََعُفوٌّ َغُفور
ًَعلِيًما َخبِيا

]الَبَقَرة [
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أنطُق األمثلَة اآلتيَة 
نطقًا صحيحًا:

يَۡوَمئِٖذ يَُوّفِيِهُم
 ِمن َوِلّ
ٍ بنِي كَِتٰٖب مُّ
إِن نَُّقوُل  أتعّلُم: 

من أحكاِم 
الّنوِن الّساكنة 

والّتنوين

أستنتج: 

♦ أّن اإلدغاَم بغّنٍة ) الّناقص( يكون: 

إذا جاءت.......... أو..........،  وبعدها أحد 
األحرف اآلتية .....،.....،.....،.....

♦ال يأتي إال في كلمتين، مثال: ..............

♦أحرُفه: أربعٌة مجموعٌة في كلمة )ينمو(.

♦ملحوظة: إذا اجتمعِت الّنوُن الّساكنة أو الّتنوين مع 

حرٍف من أحرِف )ينمو( في كلمٍة واحدٍة يمتنُع اإلدغاُم  
و يجب اإلظهار، مثال: )الّدنيا( ) بنيان( )صنوان(

أنطُق األمثلَة اآلتيَة

 نطقًا صحيحًا:

يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع
ِمن ّرِۡزِق

أستنتج:

♦ أّن اإلدغاَم بال غّنة )الكامل( يكون:

 إذا جاءت............. أو.............

وبعدها أحد الحرفين اآلتيين:....... ، .......

♦ال يأتي إال في كلمتين، مثال:.............

♦أحرفه: اثنان )الالم، والّراء(.
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٤٤

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

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

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

أكتُب الحكَم الّتجويدي لكلٍّ من األمثلِة اآلتيِة وأنطقها نطقًا صحيحًا:

إدغام بال غّنة )كامل(

ٖاِضَية ِعيَشةٖ رَّ َوَنۡقٖص ّمَِن

ۡحَيآءٞ َو
َ
َوَلِٰكن لَّ يَۡشُعُروَن َغُفوٌر َحلِيٞمأ

ٖآء ِمن مَّ

 أكتُب الحكَم الّتجويدّي مع الّتعليِل وأنطُق األمثلَة نطقًا صحيحًا:

             الّتعليلالحكم الّتجويدي     المثالم

1لَِمْن ُيْقَتُلجاءْت نوٌن ساكنٌة و بعدها أحد أحرف      إدغام بغّنة  
   اإلدغاِم بغّنة )الّياء(.

2........................................

3ٍء ِمَن ........................................بَِشْ

4ۡحَسَن
َ
........................................َمۡن أ

5َصلََواٌت ِمْن........................................

6َيۡنِحُتوَن........................................

ِمنُْهْم
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الّتقويم : استخرْج من اآلياِت القرآنّية مثااًل لكلٍّ من األحكاِم الّتجويدية اآلتية مع الّتعليل:

الّتعليلالحكم الّتجويديالمثالم

...............................................إدغام بغّنة............1

..........................................إدغام بال غّنة............2
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٤٤

الّدرس الثّالث

       َٓلُتُۡصوَها ِ واْ نِۡعَمَة ٱللَّ ِنَعُم اهلِل تعالى على اإلنساِن ال تعّد وال تحصى؛ قاَل تعالى: ِإَون َتُعدُّ
زُق الكريُم .  ومن أهمِّ هذه النِّعِم اّلتي تقوُم عليها الحياُة الكريمُة: األماُن والعافيُة والرِّ

  ما العالقُة بين هذه الّنعِم والحياِة الكريمِة؟

أقابُل بيَن المفردِة ومعناها:

َقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:أقرُأ بإتقاٍن

 » َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمنًا ِفي ِسْرِبِه ُمَعافًى ِفي َجَسِدِه

 ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّْنَيا « ]سنن الّترمذّي[.

أحّلل الحديَث الّنبويَّ الّشريَف إلى ِفَكره الّرئيسة :

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

    المفردة  م

1  ً         آِمنا
بِهِ  2        ِسْ
         قُوُت  3

         ِحزيَْت  4

            المعنى  م

                     طعام ....

                   ُجعت ....

                     أهله ....

.... 
ً                    مطمئنا

]اآلية /النَّحِل:18[
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الّتقويم:

1- لَم قّدم َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلُل عليه وسلَّم نعمَة األماِن على الّنعِم األخرى؟

2- اقترْح عددًا من األساليب اّلتي يتحّقق من خاللها األماُن في بلِدك.

أتعّلُم من الّدرِس 

أوازُن بيَن مجتمٍع آمٍن ومجتمٍع غير آمٍن :

قدََّم إبراهيُم عليه الّسالم الّدعاَء لبلِده باألماِن على طلِب الّرزق؛ ألنَّه ال يهَنأ عيٌش بال أماٍن.

أقرأ وأبني موقفًا:

مجتمع غير آمنمجتمع آمنمن حيث
انتشار األوبئة واألمراض.............................الّصّحة
..........................................................العلم
.............................توفير فرص العملالعمل
..........................................................البناء

    1ــــ أقّدُر قيمَة األمان في الحياة.

2ــــ ...........................

3ــــ ..........................

     ۡهلَُهۥ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت
َ
ا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ ـ ُۧم َرّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا بََلً قاَل تعالى:  ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرٰهِ

]اآلية /البقرة:126[
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٤٤

يتحّقُق الَعيُش الكريُم بأن يجَد اإلنساُن كفايَته من الّطعاِم والّشراِب، وما يحتاجه في 
حياته من خدماٍت، وقد امتنَّ اهلُل تعالى بذلك على ُقريش بقوله:   

ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع وََءاَمَنُهم ّمِۡن َخوۡفِۢ ٤ ]ُقَريٍش[.
َ
ِٓي أ  فَۡلَيۡعُبُدواْ رَبَّ َهَٰذا ٱۡلَۡيِت ٣ ٱلَّ

الّدرس الرّابع

المعافاُة في األبدان

الّرزق

الّتعليلغير موافقموافقالّسلوكم

1
يحرُص على كسِب رزِقه

 بالّطرائق المشروعة.
......................................

2
يتذّمُر من  الّطعاِم اّلذي

 ُيقدَُّم له في المنزل.
......................................

......................................يستثمُر وقَته فيما ينفع. 3

أبّيُن رأيي في كلٍّ من أنواِع الّسلوِك اآلتية مع الّتعليل:

إذا ساءْت صّحُة اإلنساِن، لم يهنأ بطعاٍم وال شراٍب وال نوم؛ لذلك كانِت الّصّحُة من الّنعِم المهّمِة 
في حياِة الّناِس، واّلتي ينبغي الحفاظ عليها بأموٍر منها:

1- تناول الّطعاِم والّشراِب باعتداٍل.

2- تجّنب الجلوس لفترٍة طويلٍة أماَم األجهزِة اإللكترونّية وغيرها.

 ..................................................-3

امتنَّ اهلُل تعالى على اإلنساِن بنعمتي الّصّحِة والّرزق، وأراَد منه أن يستثمرهما على الوجِه األمثل،

َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:» ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن النَّاِس: الّصّحُة َوالَفَراُغ«]صحيح البخاري[.
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 1ـ الّصّحة الّنفسّية والجسدّية لإلنساِن من أهّم ضرورات الحياة.

 2ـ ..........................................................

 3ـ .........................................................

أحّدد عبارَة الحديِث وأستنتُج:

القيمة المستفادةالّرابطعبارة الحديثالّتركيب القرآنّيم

1٤ وََءاَمَنُهم ّمِۡن َخوۡفِۢ
                                          ]اآلية/ُقَريٍش[

آمنًا في سربه
أحافُظ على أمان ........

مجتمعي

2ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِنِي٨٠
                                             ]الشَُّعَراِء[

..............
.................نعمة الّصّحة

3ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع
َ
ِٓي أ ٱلَّ

..................................................                                           ]اآلية/ُقَريٍش:4[

الّتقويم: أكتب مثااًل واحدًا من الواقع لفعٍل يهّدُد كاًل مّما يأتي:

المثال من الواقعالّنعمةم
....................................................األمان1
....................................................الّصّحة2

....................................................الغذاء3

أتعّلُم مَن الّدرِس:
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٤٤

................. -1................. -2................. -3

الّدرس الخامس

ِّصلــى اهلُل عليــه وســلََّم، فقــد ُتوفّــي فيــه أبــو طالــب عــمُّ الّنبــّي  فــي العــاِم العاشــِر للبعثــِة ازداَد أذى قريــش للّنبــي 
صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم الّــذي كان يدفــُع عنــه أذى قريــش، ثــم ُتوّفيــت زوجتــه الّســّيدَة خديجــة بنــت خويلــد 

رضــي اهلل عنهــا اّلتــي كانــت تســانده فــي الّدعــوة. 

 ما العاُم اّلذي ُعِرَف بعاِم الحزِن في حياِة الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم؟

َتجاه أحداِث ذلك العام ؟  كيف كانت ردُة فعل الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلَّم 

أرّتُب األحداَث اّلتي مّرت بالّنبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم في العاِم العاشِر للبعثة:

دوُر المرأِة في الّدعوة إلى اهلِل  تعالى:

أقرُأ وأكمل:

♦ مدَح َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلُل عليه وسلََّم الّسّيدَة خديجة رضي اهلُل عنها بقوله:» آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر 

ََّوَجلَّ  ِبي النَّاُس، َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس، َوَواَسْتِني ِبَماِلَها ِإْذ َحَرَمِني النَّاُس، َوَرَزَقِني اللَُّه َعز 

َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِني َأْواَلَد النَِّساِء«]مسند أحمد[

 ♦ َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»َأْفَضُل ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّة َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد، َوَفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحمٍَّد،

َوآِسَيُة ِبْنُت ُمَزاِحٍم اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن، َوَمْرَيُم اْبَنُة ِعْمَراَن« ]مسند أحمد[.
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 للمرأِة دوٌر في بناِء المجتمع على مختلِف العصوِر فهي:

1- مساويٌة للّرجِل في الّتشريف والّتكليف.

2- مساندٌة للّرجِل، فمن حباه اهلُل تعالى زوجًة صالحًة فقد أعطاه حسنَة الحياِة الّدنيا؛ قال تعالى:

ۡنَيا َحَسَنٗة  َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ ٢٠١]البقرة[. ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ   َوِمۡنُهم مَّ

................................................................................. -3 

................................................................................. -4 

أقرُأ وأطابُق :

دورها في الّدعوة إلى اهلِل تعالىمالمرأة المكرَّمةم

...خديجة بنت خويلد1
امتثلت ألمِر اهلِل تعالى فكانِت األمَّ الّطاهرة القانتة

هلِل تعالى.

آمنت باهلل تعالى وحَده في بيِت من اّدعى األلوهّية....فاطمة بنت محّمد2

كانت تعين زوَجها في المضي بأداء الّرسالة....آسية بنت مزاحم3

كانت تدفُع األذى عن أبيها....مريم ابنة عمران4
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٤٤

دَعَمِت الّسّيدُة خديجُة رضي اهلل عنها الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم في دعوته في مواقَف 
كثيرٍة، فهي أّوُل من آمَن برسالته من الّنساء.

أكتُب موقفًا آخَر للّسّيدة خديجة رضي اهلُل عنها:

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

موقُف الّنبّي صّلـى اهلل عليه وسّلم من األحداِث المحزنِة:

♦ لم ُيسمِّ الّنبيُّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم هذا العاَم بعاِم الحزِن.

♦ ظّلت ذكرى الّسّيدِة خديجة رضي اهلُل عنها في قلِبه الّشريِف باقيًة، وكان ُيكثُر 
من ذكِرها ويكرُم أهَلها وصاحباِتها.

♦ لم يدُع صّلى اهلُل عليه وسلََّم على قوِمه، بل كان يدعو لهم بقوله:»اللَُّهمَّ اْغِفْر 
ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن«]صحيح ابن حبان[.

♦ زادت هذه األحداُث القاسيُة الّنبيَّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم قوًة، إذ استمّر في تبليِغ 
رسالِة اهلِل تعالى بصبٍر على األذى وثباٍت في الموقف.
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موقف الّنبّي صّلى اهلُل عليه الحادثةم
القيمة المستفادةوسلََّم

1
إيذاء المشركين للّنبّي

صّلى اهلُل عليه وسلََّم.
...............................

2
وفاة أبي طالب والّسّيدة خديجة

رضي اهلُل عنها.
................

الّدعوُة إلى اهلِل تعالى ال 
تتوقف على أشخاٍص 

بعينهم.

تذكُُّر الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم للّسّيدة 3
...............الوفاء واإلخالصخديجة رضي اهلُل عنها.

      1– سيجعُل اهلُل تعالى بعد عسٍر يسرًا.

................................–2      

................................–3      

أتعّلُم مَن الّدرِس:

أقرُأ وأبّيُن:

الّتقويم: كيف تفسُِّر موقَف الّنبيِّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم من أحداِث العاِم العاشِر للبعثِة ؟
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٤٤

1- بّيْن معنى كلٍّ من الكلماِت اآلتية:)لنبلوّنكم ـــ ِحيزت ـــ صلوات ـــ سربه (
2- امأل الفراغاِت اآلتيَة بما يناسبها:

 أ( الّصبر هو: ............. على ما تكره ؛ ألجِل........... اهلل تعالى و..............

ب( يقوُل الّصابرون عند االبتالء: ................

ت( المرأُة مساويٌة للّرجِل في .............. و..............

ث( من مقّوماِت الحياِة الكريمِة األماُن و..........و...........

3- اكتْب كلمَة )ّصح( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد:

 أ(  نسّمي اّلذين ُيقتلون في سبيِل اهلِل تعالى أمواتًا.         ).....(.....................

ب(  الّصبُر والّصالُة يعينان على تجاوِز المحِن.            ).....(.....................

ت( الّشهداُء بذلوا أغلى ما يملكون.                       ).....(......................

ث(  توفيُر فرِص العمِل من مقّوماِت المجتمِع غير اآلمن.    ).....(......................

ج(  قدََّم إبراهيُم عليه الّسالم الّدعاَء لبلده بطلب الّرزِق على األماِن. ).....(..................

البعثــة.       التّاســِع مــن  العــاِم  فــي  بنــت خويلــد رضــي اهلُل عنهــا  الّســّيدُة خديجــُة   ح(   ُتوّفيــِت 
.....................).....(                                                              

4- مّيِز الّسلوَك الّصحيَح من الغلط مع الّتعليل:

الّتعليلغلطصحيحالّسلوكم

........................  ......صبَر واحتسَب عند إصاَبته بمرض.1

أصابــُه اليــأس عندمــا خســَر مبلغــًا مــن 2
المــاِل.

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

..............................ترَك عمَله ولزَم بيَته لفقد أحد أقارِبه. 3
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5- اكتْب عبارَة الحديِث اّلتي توافق مضموَن اآلياِت القرآنّيِة اآلتية، ووجه الّشبه:

وجه الّشبهعبارة الحديثاآلية القرآنّيةم

...............»...........................«ِإَوذَا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِنِي ٨]الشَُّعَراِء[.1

ا َءاِمٗنا]اآلية/الَبَقَرِة126[. 2 ...............»...........................«رَّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا بََلً

ۡهلَُهۥ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت ]اآلية/الَبَقَرِة126[.3
َ
..............»...........................«َوٱۡرُزۡق أ

6- اقرأ الّنصين اآلتيين ثّم أجْب:

   أ(   أتى جبريُل عليه الّسالم الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم فقاَل:» يا َرُسوَل اهلِل هذِه َخِديَجُة َقد   
     أَتْتَك َمَعَها إناٌء فيه ِإداٌم أْو َطعاٌم أْو َشراٌب فإذا ِهَي أَتْتَك فاْقَرأ عليها السَّالَم ِمْن َربِّها وِمنِّي  
    َوَبشِّْرَها ِبَبْيٍت في الَجنَِّة من َقَصٍب ال َصَخَب فيه وال َنَصَب«   ]صحيح البخاري[.                                                    

َيقوُل بعد وفاِة عّمه أبي طالب : ب(   كان صّلى اهلُل عليه وسلَّم 

                       »َما َأْسَرَع َما َوَجْدُت َفْقَدَك َيا َعمِّ«] المعجم األوسط للطبراني[
 1- وّضْح مكانَة الّسّيدة خديجة رضي اهلل عنها.

.........................................................................    
      2- اذكْر دور َأبي طالٍب في حمايِة الّنبيِّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم.

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

     3 - القيُم الّتربوّيُة اّلتي وردت في الّنصين: 

..........................            أ( 

.........................           ب( 
 7 - ماذا لو انتشرِت األوبئُة واألمراُض في المجتمِع ؟

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

.........................................................................      
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٤٤

نعمُة العقل مشروع الوحدة األولى

أقرُأ وأتعّلُم

أسلوب الّتنفيذ : فردّي

العقُل من أدواِت العلم؛ قال تعالى :َوَما َيۡعقِلَُهآ إِلَّ ٱۡلَعٰلُِموَن٤]اآلية/العنكبوت[.

اإلعاقُة الحقيقيُة في العقوِل المغلقة التي ال تحاوُل أْن تتعّلم. 

الجيوُب الفارغُة لم تمنْع أحدًا من إدراك الّنجاح...لكّن العقوَل الفارغة مَن العلم 
هي اّلتي تفعل ذلك.

يقرُأ كلُّ تلميٍذ كتابًا من مكتبِة المدرسِة ويمأل الجدوَل اآلتي:

المقترحاتالبيانات والِفَكرالمحتوى و الفهرسم

..........................................اسُم الكتاب1

..........................................عدُد فصول الكتاب2
..........................................الفكرةُ األولى3
..........................................الفكرةُ الّثانية4
..........................................الفكرةُ الّثالثة5
..........................................رسالُة المؤلّف 6
..........................................أجمُل عبارٍة في الكتاب7
..........................................أرقام الّصفحات الّتي تركت أثراً في نفسك8

اسم المؤلّفرسالة تحّب أْن ترسَلها إلى المؤلّف9

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

الّرسالة

.....................
ملحوظة:

ُيكلف الّتالميذ بالمشروع مع بداية الوحدة األولى، وُيناقش المشروع في الحّصة الّدرسّية المقّررة . 

 ۡلَبِٰب ٩
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنَّ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ قال تعالى:قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ

َمرِ[              ]اآلية/الزُّ
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 الوحدة
 الثّانية
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٤٤

الكلمة أو الّتركيب القرآنّيم

1ِ قُتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ

2
يُۡرزَقُوَن

3

4 ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم بِٱلَّ

الّدرس األّول

يبــذُل الّشــهداُء أغلــى مــا يملكــون، ويضّحــون بأرواِحهــم فــي ســبيِل اهلِل تعالــى، لذلــك يكرمهــُم اهلُل تعالــى 
َأْن  بأعلــى درجــاِت الجّنــِة، ولفضــِل الّشــهادِة وعلــوِّ منزلــِة الّشــهداِء تمّنــى الّنبــيُّ صّلــى اهلُل عليــه وســلَّم 

يستشــهَد فــي ســبيِله تعالــى أكثــر مــن مــّرٍة.              

المعنىم

الّذين تركوهم على قيد الحياة.....

زيادة.....

يتنّعمون في الجّنة.....

استشهدوا.....

أقرُأ وأقابُل:

َوفَۡضٍل

ۡحَيآٌء ِعنَد َرّبِِهۡم يُۡرزَقُوَن ١٦٩ 
َ
ۡمَوٰتَۢاۚ بَۡل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ َوَل َتَۡسَبَّ ٱلَّ

ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم  وَن بِٱلَّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َويَۡسَتۡبِشُ فَرِِحنَي بَِمآ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ
َ َل  نَّ ٱللَّ

َ
ِ َوفَۡضٖل َوأ وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱللَّ لَّ َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ١٧٠ يَۡسَتۡبِشُ

َ
أ

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمننَِي ١٧١ ]ٓاِل ِعمَراَن[.
َ
يُِضيُع أ
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أقرُأ وأبّيُن:

أحّدد الّتركيب القرآنّي وأستنتج :

الّتركيب القرآنّيالفكرةم

ۡمَوٰتـَۢـا ۚبـَـۡل الّشهيُد حيٌّ عنَد اهلِل تعالى1
َ
ِ أ ِيــَن قُتِلُــواْ ِف َســبِيِل ٱللَّ َوَل َتَۡســَبَّ ٱلَّ

عمــران:169[ ۡحَيآٌء]اآليــة/ال 
َ
أ

2

داء
ّشه

 ال
زاء

ج

ِعنَد َرّبِِهۡم يُۡرزَقُوَن ١٦٩]اآلية/آل عمران[.................أ

الّسرور بِنَعم اهلِل ب
............................................تعالى وعطائه.

ِيــَن لـَـۡم يَۡلَحُقــواْ بِِهم ّمِــۡن َخۡلفِِهۡم .................ج وَن بِٱلَّ َويَۡســَتۡبِشُ
لَّ َخــوٌۡف َعلَۡيِهــۡم َوَل ُهــۡم َيَۡزنـُـوَن ١٧٠]اآليــة/ٓاِل ِعمــَراَن[

َ
أ

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمننَِي ١٧١]اآلية/ٓاِل ِعمراَن[.................د
َ
َ َل يُِضيُع أ نَّ ٱللَّ

َ
َوأ

القيمة المستفادةالّتركيب القرآنّيالّدليلم

1
ۚ بَۡل  ۡمَوُٰتۢ

َ
ِ أ َوَل َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل ِف َسبِيِل ٱللَّ

ۡحَيآءٞ َوَلِٰكن لَّ تَۡشُعُروَن ١٥٤] الَبَقَرِة [.
َ
أ

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

2
َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»َلمَّا ُأِصيَب ِإْخَواُنُكْم 

ِبُأُحٍد َجَعَل اللَُّه َأْرَواَحُهْم ِفي َجْوِف َطْيٍر ُخْضٍر، 
ُِمْن ِثَماِرَها...«]سنن أبي داود[. َتِرُد َأْنَهاَر اْلَجنَِّة، َتْأُكل 

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

3
ن يَنَتِظُرۖ َوَما  ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ فَِمۡنُهم مَّ

لُواْ َتۡبِديٗل ٢٣]اآلية/اأَلحزاِب [. بَدَّ
..............الثّبات على الحق

29



٤٤

أقرُأ وأبني موقفًا:

ال تقتصُر الّشهادُة على شهيِد القتاِل في المعارك، بِل الّشهيُد هو كلُّ من ماَت 
بسبِب مرٍض أو حادٍث أو دفاٍع عن الّنفس، أو ماَت في أثناِء الغربِة، 

أو طلِب العلم.
من ذلك قوُله صّلى اهلُل عليه وسلََّم : »الشَُّهَداُء َخْمَسٌة: اْلَمْطُعوُن، َواْلَمْبُطوُن، 

َواْلَغِرُق، َوَصاِحُب اْلَهْدِم، َوالشَِّهيُد ِفي َسِبيِل اهلِل«]مسند أحمد[.

أقرُأ وأستنتُج:

1ــــ  قال صّلى اهلُل عليه وسلََّم عن الّشهيد: »َوَمْن َخَلَفُه ِفي َأْهِلِه ِبَخْيٍر، َفَقْد َغَزا« ]صحيح مسلم[.

 2 ــــ لما اسُتشهَد جعفٌر بن أبي طالٍب رضي اهلُل عنه في غزوِة مؤتة؛ َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:    
    »اْصَنُعوا أِلَْهِل َجْعَفٍر َطَعامًا، َفِإنَُّه َقْد َجاَءُهْم َما َيْشَغُلُهْم«]سنن الترمذي[.

واجبي تجاه ذوي الّشهداء:

1- أواسيهم وأخّفُف عنهم.

.............................................. -2

.............................................. -3
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أتعّلُم مَن الّدرِس:

1- أقّدُر قيمَة الّشهادة والشهداء.

2- أحترُم ذوي الّشهداِء وأقّدُرهم. 

............................-3

............................. -4

1ـ هل يقتصر مفهوم الّشهادة على شهيد المعركة ؟ ولماذا؟

2ـ  قّدَم الّشهيُد أعزَّ ما يملك للّدفاِع عن الوطِن وعّزِة أبنائه.

 اكتْب موضوعًا ال يتجاوز خمسَة أسطٍر عن اهتمام الّدولِة والمجتمِع بذوي الّشهداء.

الّتقويم:
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٤٤

القيمة المستفادةالمعنىالّتركيب القرآنّي

1....................
مــن امتثلــوا ألمــِر اهلِل تعالــى ورســوِله صلّــى اهلُل 
عليــه وســلَّم علــى الرُّغــم مــن الجــراِح والمصاعــب 

اّلتــي تواجههــم.
...............

2....................من أّدى منهم عمَله بإخالٍص فله ثواٌب كبيٌر.................

3................... قيــَل للمؤمنيــن: إنَّ مشــركي مّكــَة جمعــوا الجمــوَع
.................لقتالكــم فخافوهــم.

4.....................ازداَد المؤمنون يقينًا بتأييِد اهلِل تعالى لهم.................

الّدرس الثّاني

32

ِيَن  َصاَبُهــُم ٱۡلَقــۡرُحۚ لِلَّ
َ
ِ َوٱلرَُّســوِل ِمــن ۢ َبۡعــِد َمــآ أ ِيــَن ٱۡســَتَجابُواْ لِلَّ ٱلَّ

ــاُس إِنَّ  ــُم ٱنلَّ ــاَل لَُه ِيــَن قَ ۡجــٌر َعِظيــٌم ١٧٢ٱلَّ
َ
ــۡواْ أ َق ــۡم َوٱتَّ ۡحَســُنواْ ِمۡنُه

َ
أ

ٱنلَّــاَس قَــۡد َجَُعــواْ لَُكــۡم فَٱۡخَشــوُۡهۡم فََزاَدُهــۡم إِيَمٰٗنــا َوقَالـُـواْ َحۡســبَُنا 
ُ َونِۡعــَم ٱلَۡوكِيــُل ١٧٣]آل عمــران[. ٱللَّ

أقرُأ وأبّيُن:

 الحرُب الّنفسّيُة أحُد أساليِب الحروِب تاريخّيًا، وُيخّصُص لها حّيٌز كبيٌر من اإلمكاناِت
ر لها وسائُل اإلعالِم بأنواِعها المختلفِة . والجهوِد البشرّيِة والمادّيِة، وُتسخَّ

كيَف نستطيُع مواجهَة الحرِب الّنفسّية والّتغّلَب عليها؟



أتعّلُم مَن الّدرِس:

33

أستنتج مّما سبق:

1- من األساليِب الّنفسّيِة والّدعائّية المستخدمة لنشِر الّرعب:

 أ( بثُّ اإلشاعاِت الكاذبة.     ب( نقُل األخباِر على وجٍه يوقع العداوَة بين أفراِد المجتمِع. 

ج( .....................     د( ...................................
2- نواجُه هذه األساليَب بـاألخِذ باألسباِب نحو :

  أ(اليقين بنصِر اهلِل تعالى.           ب( الّتثّبت من صدق ما يبّث من أخباٍر.                                 

ج( .....................             د( ...........................

أقرُأ وأحّدُد:

َبُعواْ رِۡضَوَٰن  َّۡم َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓءٞ َوٱتَّ ِ َوفَۡضٖل ل فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱللَّ
ُ ُذو فَۡضٍل َعِظيٍم ١٧٤]آل عمران[. ِۗ َوٱللَّ ٱللَّ

َض المسلمون أمَرهم إلى اهلِل تعالى بعد أخِذهم باألسباِب أكرَمهم اهلُل تعالى وتفّضَل  لّما فوَّ
عليهم بثالِث مكافآت.

المكافأةالّتركيب القرآنّيم

1....................................رجعوا إلى المدينة سالمين

2....................................وزادهم اهلُل تعالى فضاًل بأن تاجروا فربحوا

3....................................ولم يصبهم أذى

الّتقويم : برأيك ما أهمُّ الخطواِت الواجِب اّتباعها لمواجهِة اإلشاعاِت الكاذبة ؟

1- أواجُه مصاعَب الحياِة  بالوسائِل المتاحِة لدّي.

................................... -2

.................................. - 3



٤٤34

الّدرس الثّالث

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِمأتلو بإتقاٍن : ِمۡسِب ٱللَّ
ۡحَيــآٌء ِعنــَد َرّبِِهۡم 

َ
ۡمَوٰتـَۢـاۚ بـَـۡل أ

َ
ِ أ ِيــَن قُتِلُــواْ ِف َســبِيِل ٱللَّ َوَل َتَۡســَبَّ ٱلَّ

ِيَن  وَن بِٱلَّ ُ ِمــن فَۡضلـِـهِۦ َويَۡســَتۡبِشُ يُۡرزَقُــوَن ١٦٩ فَرِِحــنَي بَِمــآ َءاتَىُٰهــُم ٱللَّ
لَّ َخــوٌۡف َعلَۡيِهــۡم َوَل ُهــۡم َيَۡزنـُـوَن ١٧٠ 

َ
لـَـۡم يَۡلَحُقــواْ بِِهــم ّمِــۡن َخۡلفِِهــۡم أ

ۡجــَر ٱلُۡمۡؤِمنـِـنَي 
َ
َ َل يُِضيــُع أ نَّ ٱللَّ

َ
ِ َوفَۡضــٖل َوأ وَن بِنِۡعَمــةٖ ّمِــَن ٱللَّ يَۡســَتۡبِشُ

ــۡرُحۚ  ــُم ٱۡلَق َصاَبُه
َ
ــآ أ ــِد َم ــۢن َبۡع ــوِل ِم ِ َوٱلرَُّس ــَتَجابُواْ لِلَّ ــَن ٱۡس ِي ١٧١ ٱلَّ

ِيــَن قَــاَل لَُهــُم ٱنلَّــاُس  ۡجــٌر َعِظيــٌم  ١٧٢ٱلَّ
َ
َقــۡواْ أ ۡحَســُنواْ ِمۡنُهــۡم َوٱتَّ

َ
ِيــَن أ لِلَّ

إِنَّ ٱنلَّــاَس قَــۡد َجَُعــواْ لَُكــۡم فَٱۡخَشــوُۡهۡم فََزاَدُهــۡم إِيَمٰٗنــا َوقَالُواْ َحۡســبَُنا 
َّــۡم َيۡمَسۡســُهۡم  ِ َوفَۡضــٖل ل ُ َونِۡعــَم ٱلَۡوكِيــُل ١٧٣ فَٱنَقلَُبــواْ بِنِۡعَمــةٖ ّمِــَن ٱللَّ ٱللَّ

ُ ُذو فَۡضــٍل َعِظيــٍم ١٧٤]آل عمــران[. ِۗ َوٱللَّ َبُعــواْ رِۡضــَوَٰن ٱللَّ ُســوٓءٞ َوٱتَّ

أتعّلم:

 من أحكام 
الّنون الّساكنة 

والّتنوين

♦أنطُق األمثلَة   
اآلتية نطقًا صحيحًا:

ِمن َذٰلَِكَۚعن ِصۡدقِِهۡم
ِمنُكۡماٗجا َماٗٓء ثَـجَّ
ٱلُۡمنِش ُٔوَنِمن ُجوٖع
قِيٗل َسَلٰٗماِۖمن َقۡبُل
ّمِن ِطنٖيٗسا دَِهاٗقا

ۡ
َوَكأ

ُءٖ َفَعلُوه َفِٰكَهةٖ َزوَۡجاِنَشۡ
ّمِن َضۡعٖفُمنَتِظُروَن
ّمِن ُظلَُمِٰت

أستنتج:
♦أّن اإلخفاَء يكون: إذاجاءت.......

  أو.............وجاء بعدها أحُد الحروف اآلتية: 
،....،......،....،....،....،....،....،....،.... 

....،....،....،....،....،.... 
♦ يأتي اإلخفاُء:

 في كلمٍة واحدٍة، مثال: ...............

  أو في كلمتين، مثال:.................
 ♦ حروفه: خمسَة عشَر حرفًا تجمعها أوائل   

   كلمات البيت اآلتي:
ِصْف َذا ثََنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَما   

ُدْم َطيِّبًا ِزْد في تُقًى َضْع َظاِلَمًا  



ۢنَبَتۡت َسۡبَع
َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱلَّ الّتقويم: قال تعالى:  مَّ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٢٦١]البقرة[. ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُء َۚوٱللَّ ِ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
َسَنابَِل ِف ُكّ

استخرْج من اآليِة الكريمِة مثااًل تجويديًا واحدًا لكلٍّ من األحكاِم اآلتية مع الّتعليل: )إظهار، إدغام بغّنة، إقالب، إخفاء(
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 ♦أّن اإلقالَب يكون: إذا جاءت .........
  أو.......... ،  وبعدها حرُف .........

  في كلمٍة واحدٍة، مثال: ........... 
  أو في كلمتين، مثال: ............ 
♦لإلقالِب حرٌف واحٌد هو:  )الباء(.

♦أنطُق األمثلَة 
اآلتيَة نطقًا 
صحيحًا:
ِمۢن َبۡعِد
بِصيـُرۢ بَِما

يَۢنَبِغ

أتعّلم:

 من أحكام 
الّنون الّساكنة 

والّتنوين

أكتُب حكَم الّتجويِد المناسِب لكلٍّ من األمثلة اآلتية وأنطقها نطقًا صحيحًا:

الّتعليلالحكمالمثالم

1ِعْنَدجاءت نوٌن ساكنٌة وجاء بعدها أحُد حروِف اإلخفاِء إخفاء
)الدال(.

2َأْمَواًتا َبْل....................................................................

3 فَۡضلِهِ ....................................................................ِمن 

4ِبِنْعَمٍة ِمَن....................................................................

5ِمْن َربُِّكْم....................................................................

6ِمْن َخْلِفِهْم....................................................................

ِالّتجويدية اآلتية مع الّتعليل وأنطقها نطقًا صحيحًا: أستخرُج من اآلياِت الكريمِة مثااًل لكلٍّ من األحكام 

الّتعليلالمثالالحكمم
....................................................................إخفاء1
....................................................................إظهار2
....................................................................إقالب3
...................................................................إدغام بغّنة4

 أستنتج:



٤٤

الفكرةماآلية القرآنّيةم

1 ِۗيَن َل َيۡعلَُموَن ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ
                                                                               ]اآلية/الزمر:9[.

أعلُمكم باهلِل تعالى أشدُّكم ...
له خشيًة.

وتـُـواْ ٱۡلعِۡلــَم 2
ُ
ِيــَن أ ِيــَن َءاَمُنــواْ ِمنُكــۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ يَۡرفَــِع ٱللَّ

ُ بَِمــا َتۡعَملُــوَن َخبِي١ٞ١]اآلية/المجادلــة:11[. العلُم سبٌب لتقّدم الفرد ...َدَرَجـٰـٖتۚ َوٱللَّ
ورقّي األّمة.

]اآلية/فاطر:28[.3 ْۗ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ االستمراُر في طلِب العلم ...إِنََّما َيَۡش ٱللَّ
مدى الحياة.

أهُل العلِم أعلى درجًة في ...َوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما ١١]اآلية/طه[.4
الّدنيا واآلخرة.

ِي  ۡكَرُم ٣ ٱلَّ
َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
ٱۡقَرأ

نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥]العلق[. َعلََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلََّم ٱۡلِ
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الّدرس الرّابع

العلُم غذاُء العقِل وسبيُل نهضِة األمم وريادتها، لذلك اعتنى اإلسالُم  بالعلِم ودعا إليه، فكانت أّوُل 
آياٍت نزلْت من القرآِن الكريِم قوله تعالى :

أقرُأ وأطابق: 

أكتُب أمثلًة عن استخدام العلم فيما ينفع اإلنسانّية:

األمثلة   اسم العلمم
صناعة الّسيارات، و .............، و.............الميكانيك1

صناعة األدوية، و .............، و.............الكيمياء2

إنشاء األبنية، و.............،  و.............الهندسة3
.............، و .............، و............ .........4



العلُم المقصوُد بالحديِث هو كلُّ علٍم نافٍع يحتاُج إليه الّناُس في حياِتهم.

) تنظيُم الوقِت ـــ الّرفقُة الّصالحُة ـــ تحديُد الهدِف ـــ العزيمُة واإلصراُر ـــ العمُل بالعلِم ـــ اغتناُم الوقِت ـــ 
العنايُة بوسائل الّتعّلِم(.

أتعّلُم مَن الّدرِس:
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أقرُأ بإتقاٍن
َقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:

» َمْن َسَلَك َطِريقًا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلمًا، 

َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه َطِريقًا ِإَلى اْلَجنَِّة « ]صحيح مسلم[.

أقابُل بيَن المفردِة ومعناها:

المفردةم
يلتمس1

سهََّل2

المعنىم
َر... يسَّ

يطلب...

أرّتُب آداَب وأفعاَل تحصيِل العلِم اآلتية بحسِب أهميتها برأيي:

1234567م

اآلداُب 
العمُل بالعلم..................واألفعاُل

1- أواظُب على الّتعّلِم والّتفوِق في دراستي.

............................... -2

................................-3

الّتقويم: تخيَّل أّنك من المكّرمين في حفِل تخرج إنهاِء مرحلِة الّتعليِم األساسّي. 
صْف شعوَرك في تلك اللحظة؟



٤٤

................-1................-2................-3................-4

الّدرس الخامس
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لمــا اشــتدَّ علــى الّنبــيِّ صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم كيــُد قريــش وأذاهــا بعــد وفــاِة عّمــه وزوجــه، توّجــه إلــى 
الّطائــف لعلّــه يجــُد فــي ثقيــف ُحســَن اإلصغــاِء لدعوتــه واالنتصــار لهــا، ولكّنهــم رّدوه رّدًا غيــَر جميــٍل، 
وأغــَروا بــه صبيانهــم فقذفــوه بالحجــارة، فالتجــَأ إلــى بســتاٍن مــن بســاتين الّطائــف، وتوّجــه إلــى اهلِل 

ِتــي وِقلَّــَة ِحيَلِتــي َوَهواِنــي علــى النَّــاِس يــا أْرَحــَم الرَّاِحِميــَن  تعالــى بقوله:»اللَُّهــمَّ إَلْيــَك أْشــُكو َضْعــَف ُقوَّ

إلــى َمــْن َتِكْلنــي إلــى عــدوٍّ َيَتَجهَُّمِنــي أْم إلــى َقِريــٍب َملَّْكتَــُه أْمــِري ِإْن َلــْم َتُكــْن ســاِخطًا َعَلــيَّ فــال ُأباِلــي 

َغْيــَر أنَّ عاِفَيتَــَك أْوَســُع ِلــي أُعــوُذ ِبُنــوِر َوْجِهــَك الَكِريــِم الَّــِذي أضــاَءْت َلــُه السَّــمواُت واألْرُض وأْشــَرَقْت 

ــِزَل َعَلــيَّ َســَخَطَك َوَلــَك  ــُه الظُُّلمــاُت وَصَلــَح عليــِه أْمــُر الدُّْنيــا واآلِخــَرِة أْن ُتِحــلَّ َعلــيَّ َغَضَبــَك أْو تُْن َل
الُعْتبــى َحتَّــى َتْرضــى وال َحــْوَل وال ُقــوََّة إاّل ِبــَك«.] ســيرة ابــن هشــام[.

ما مناسبُة هذا الّدعاء ؟

لماذا اختاَر الّنبيُّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم الّطائَف؟

على الّرغم من األسى والحزن، واآلالم  الّنفسّية والجسدية توّجه صّلى اهلُل عليه وسلََّم إلى ربِّه
بدعاٍء يفيض إيمانًا ورضًا بما ناله في سبيِل اهلِل تعالى.

أبّيُن أثَر االلتجاِء إلى اهلِل تعالى في الّنفِس عند المصائب:

أحّلُل الِفَكر اّلتي وردْت في دعاِء النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:

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





أتعّلُم مَن الّدرِس:
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عــاَد الّنبــيُّ صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم مــن الّطائــِف دوَن أن تســتجيَب أقرُأ وأبني موقفًا:
ثقيــف لدعوتــه، إال مــا كاَن مــن إســالِم »عــدَّاس« غــالم عتبــة وشــيبة 
ابنــي ربيعــة، فقــد كاَن علــى شــريعِة نبــيِّ اهلِل عيســى عليــه الّســالم، 
فقــد طلــَب منــه ســّيداه أن يقــّدَم قطفــًا مــن العنــِب إلــى الّنبــيِّ صلّــى اهلُل 
عليــه وســلََّم وهــو فــي البســتان لمــا رأيــا مــن تعِبــه وتهّجــم ثقيــف عليــه، 
ــه قائــاًل:  ــى اهلُل عليــه وســلَّم تناوَل ــيِّ صّل فلمــا قــّدم عــدَّاس العنــَب للنَِّب
بســِم اهلل، فلفــَت ذلــك نظــَر عــّداس، إذ ال يوجــُد فــي القــوِم مــن يقــوُل 
مثــل هــذا، وبعــد حديــٍث بيــن عــّداس والّنبــّي صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم 

أعلــَن إســالمه.
أقرأ وأمأُل:

) سفهاءهم- الحزن -  جبريل - قاسيًا - الّطائف - الجبال - ثقيف - اإلسالم(

أبّيُن القيَم المستفادَة من رحلِة الّنبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم إلى الّطائف:

عندما ذهَب الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم إلى مدينة .......اّلتي يسكنها بنو.......،
واّلتي ُتعّد من أقوى القبائل العربّية ليدعوهم إلى .......كاَن ردُّهم .......، فقد أغَروا 

ــى اهلُل عليــه وســلََّم الكثيــر مــن الهــمِّ،  ــه صّل بــه .......، فتبعــوه يرمونــه بالحجــارة، فأصاَب
و....... عنــد ذلــك أتــاه .......عليــه الّســالم يخبــره بــأّن اهلَل تعالــى بعــَث َمَلــَك ....... 
برســالة يقــول فيهــا: »ِإْن ِشــْئَت َأْن ُأْطِبــَق َعَلْيِهــُم اأَلْخَشــَبْيِن؟ َفَقــاَل صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم: 
َبــْل َأْرُجــو َأْن ُيْخــِرَج اللَّــُه ِمــْن َأْصاَلِبِهــْم َمــْن َيْعُبــُد اللَّــَه َوْحــَدُه، اَل ُيْشــِرُك ِبــِه َشــْيئًا«]صحيح البخــاري[.

1-الثّبات على الحّق      2-الّصبر   3-...............4-............... 5-..................

1- أعامُل اآلخرين بأخالٍق حسنٍة.
.................................... -2
.....................................-3

......................................-4

الّتقويم: ما الفوائُد الّتربوّيُة من رحلِة الّنبيِّ صّلى اهلُل عليه وسلَّم إلى الّطائف؟
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الّدليلمالعالجمالّسببم

تفضيل الّدنيا 1
على اآلخرة

الّتدرب على الكرم 
...واإليثار

قال صّلى اهلُل عليه وسلََّم» َواَل َيْجَتِمَعاِن 
يَماُن َواْلَحَسُد« ]سنن النسائي[. ِفي َقْلِب َعْبٍد اإْلِ

                                                                

البخل وشّح 2
الّنفس

تقوية اإليمان 
...باألعمال الّصالحة

اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ  ُ ٱدلَّ قال تعالى:َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱللَّ
ۡحِسن َكَمآ 

َ
ۡنَياۖ َوأ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ

ُ إَِلَۡكۖ]اآلية/القصص:77[. ۡحَسَن ٱللَّ
َ
أ

ضعف 3
اإليمان

القناعة بما قسَم 
...اهلُل تعالى

قال صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»اَل ُيؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى 
ُيِحبَّ أِلَِخيِه َما ُيِحّب ِلَنْفِسِه« ]متفق عليه[.

                                                   

...

...

...

الّدرس السّادس
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خلــٌق ذميــٌم يحمــُل صاحَبــه علــى بغــِض الّنــاِس وكراهيــِة الخيــِر لهــم، ويفســُد الــودَّ بيــن أفــراِد المجتمــِع، 
ومــن نتائِجــه الحقــُد؛ فمــْن يحســْد إنســانًا يتمــنَّ زواَل الّنعمــة عنــه، ويمتلــئ قلبــه حقــدًا وغيظــًا منــه؛ قــال 

َصلَّـــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلََّم:»اَل َيــَزاُل النَّــاُس ِبَخْيــٍر َمــا َلــْم َيَتَحاَســُدوا«]المعجم الكبيــر للطبرانــي[.
فما الحسد؟ وما أسبابه؟

الحسُد:......................................................
أسباُب الحسِد وعالجه: ُيعدُّ الحسُد من األمراِض الّنفسّية اّلتي ينبغي معرفة أسبابها، واكتشاف العالِج 

المناسِب لها؛ قال صّلى اهلُل عليه وسلََّم: »َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اأُلَمِم َقْبَلُكْم: الَحَسُد َوالَبْغَضاُء...«
]سنن الّترمذّي[.



أطابُق بين سبب الحسد والعالج المناسب والدليل:

الحسد والغبطة:                                   

الّتنافُس في األعماِل الّصالحِة محموٌد؛ قال تعالى:َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن٢٦]اآلية/المطففين[ ؛ وقال 
َهَلَكِتِه ِفي الَحقِّ، َوَرُجٌل  صّلى اهلُل عليه وسلََّم: »ال َحَسَد ِإال في اْثَنَتْيِن: َرُجٌل آَتاُه اهلُل َمااًل، َفَسلََّطُه َعلى 

آَتاُه اهلُل الِحْكَمَة، َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُِّمَها«]متفٌق َعَلْيِه[.



1- انتشاُر الغيبِة والّنميمة.  2- ازدياُد الخصوماِت والّشحناء.  

 أتعّلُم مَن الّدرِس:            3 - ....................   4-........................... .
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أمّيُز بيَن الحسِد والغبطِة:

أمثلة من الواقعالحكمالمعنىالخلقم
الحسد1

) الحسد المذموم (
غير ........................

جائز
 أ( .................... 
ب( ................... 

الغبطة2
)الحسد المحمود (

تمّني اإلنسان أن يكون له
 من الّنعم مثل ما لآلخرين دون 

زوالها عنهم
.....

 أ( الّتنافس في طلب العلم.
ب( ..................

أقرُأ وأبني موقفًا:

 الحســُد مرٌض نفســيٌّ له آثاٌر ســّيئٌة على الفرِد والمجتمع؛ لذلك أمَر اهلُل تعالى باالســتعاذِة 
ــَد ٥] الفلــق[  ، وعــّده الّنبــيُّ صّلــى  ــٍد إَِذا َحَس ِ َحاِس ــن َشّ مــن شــرِّ الحاســِد بقولــه : َوِم
اهلُل عليــه وســلََّم  مــن األمــوِر اّلتــي تنافــي القيــَم اإلنســانّيَة؛ َقــاَل صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم: »اَل 
َتَقاَطُعــوا َواَل َتَداَبــُروا َواَل َتَباَغُضــوا َواَل َتَحاَســُدوا َوُكوُنــوا ِعَبــاَد اللَّــِه ِإْخَواًنــا، َواَل َيِحــلُّ ِلُمْســِلٍم َأْن 

َيْهُجــَر َأَخــاُه َفــْوَق َثاَلٍث«]متفــق عليــه[.

ِ منها: للحسِد آثاٌر نفسّيٌة سلبّيٌة على الحاسد،

   1-يورُث الهمَّ والحزَن وضيَق العيش.
   2-يوغر الّصدَر بالكراهيِة والبغضاء، ويحمُل على االنتقاِم.

. .........................-4               ...........................-3   

للحسِد آثاٌر سليبٌة على المجتمِع، منها:

1-أحبُّ لآلخرين ما أحّب لنفسي.      2- أنافُس أصدقائي في عمِل الخيِر.
 ...............................-3

الّتقويم: الحسُد داٌء خطيٌر، ومشكلٌة فردّيٌة واجتماعّيٌة، اقترْح حلواًل للوقايِة منه .
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 1- اكتْب كلمَة )صّح( جانب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، 
     وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد:

الّتفّوُق واإلبداُع يحتاجان إلى تحديِد الهدِف.           ).....( .................... أ( 

ُم سلوَك المتعّلِم ويرتقي بمهاراِته.             ).....(..................... الّتعّلُم يقوِّ ب( 

استجاَب أهُل الّطائِف لدعوِة الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم. ).....(................... ت( 

الحسُد يزيُد المحّبَة والوئاَم في المجتمِع.                ).....( ................... ث( 

مكانة الّشهداءالّدليلم

1
نَّ لَُهُم 

َ
ۡمَوٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٰى ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ َ ٱۡشَتَ إِنَّ ٱللَّ

ِ َفَيۡقُتلُوَن َوُيۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ  ٱۡلَنََّة ۚيَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ
]اآلية/التوبة111[. جِنيِل َوٱۡلُقۡرَءاِنۚ ا ِف ٱتلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡلِ َحّقٗ

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

2
ُ َعلَۡيِهم  ۡنَعَم ٱللَّ

َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱللَّ

ٰلِِحنَيۚ وََحُسَن  َهَدآءِ َوٱلصَّ يقِنَي َوٱلشُّ ّدِ ّمَِن ٱنلَّبِّيِ َۧن َوٱلّصِ
ْوَلٰٓئَِك رَفِيٗقا ٦٩]النساء[.

ُ
أ

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

َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:3
»ُيَشفَُّع الشَِّهيُد ِفي َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل َبْيِتِه«]سنن أبي داود[.

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

2- استنتْج من األدّلِة اآلتيِة مكانَة الّشهداء:
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  3-  استنتِج العالقَة بيَن اآليِة الكريمِة والحديِث الّنبويِّ الّشريِف موضحًا األسباَب اّلتي تحافُظ على    
 سالمِة القلِب.

َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم ٨٩]الشعراء[. َت ٱللَّ
َ
 قال تعالى:يَوَۡم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

  َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة«، فسئل الّرجل عن عمله فقال: اَل   
 َأِجُد ِفي َنْفِسي أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِغّشًا، َواَل َأْحُسُد َأَحًدا َعَلى َخْيٍر َأْعَطاُه اهلُل ِإيَّاُه. ]مسند أحمد[

القيمة المستفادةالفكرةالّتركيب القرآنّيم
ۡمَوٰتـَۢـاۚ بَۡل 1

َ
ِ أ ِيــَن قُتِلُــواْ ِف َســبِيِل ٱللَّ َوَل َتَۡســَبَّ ٱلَّ

ۡحَيــآٌء ِعنــَد َرّبِِهــۡم يُۡرزَقُــوَن ١٦٩]آل عمــران[.
َ
أ

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

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمننَِي ١٧١]اآلية /آل عمران[2
َ
َ َل يُِضيُع أ نَّ ٱللَّ

َ
............................َوأ

ِ َوٱلرَُّسوِل ِمۢن َبۡعِد َمآ 3 ِيَن ٱۡسَتَجابُواْ لِلَّ ٱلَّ
َصاَبُهُم ٱۡلَقۡرُحۚ]اآلية/آل عمران: 172[.

َ
أ

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

ــواْ 4 ــۡد َجَُع ــاَس قَ ــاُس إِنَّ ٱنلَّ ــُم ٱنلَّ ــاَل لَُه ــَن قَ ِي ٱلَّ
لَُكــۡم فَٱۡخَشــوُۡهۡم فََزاَدُهــۡم إِيَمٰٗنا]اآليــة/آل عمــران:173[.

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

5ذُو فَۡضٍل َعِظيٍم ١٧٤ ُ ِۗ َوٱللَّ َبُعواْ رِۡضَوَٰن ٱللَّ َوٱتَّ
                                                                                     ]اآلية /آل عمران[

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

 4- وّضِح الفكرَة والقيمَة المستفادَة من اآلياِت القرآنّيِة اآلتية:

َاألساليب الّنفسّيِة والّدعائّيِة اّلتي ُتستخدم لنشِر الّرعِب في المجتمِع ؟ 5- وّضح ْأهّم 

6ــــ ما المقصوُد بالعلِم في الحديِث الّشريِف ؟
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دوُر األسرِة في غرِس القيم األخالقّيةورقة عمل 

كتابة موضوع توضح فيه دور األسرة في اكتساِب األطفاِل القيم فكرة ورقة العمل
األخالقّية كونها الخلّية األولى اّلتي يفتُح الّطفل عينيه عليها.

أسلوب الّتنفيذ : فردّي

ابحث في مكتبِة المدرسِة، أو الّشابكة، أو أّي مكتبة أخرى، واكتب موضوعًا حول غرس 
القيم األخالقّية يتضّمن األساليب والمبادئ اآلتية:

القدوة الحسنة.  

الّنشاطات اليومّية اّلتي تشّجُع األطفاَل على الهوايات وتنمية المواهب.              

الّتشويق والّتعزيز.  

ضرب األمثال والقصة .  

الحوار البّناء بين أفراد األسرة.  

إتاحة الفرصة لألطفال إلبداء رأيهم، واالستماع لهم.  

مالحظة من يصاحب الّطفل من رفقاء وأقران.  

تهيئة الّطفل للّتعامل مع بيئته الخارجّية.  

ملحوظة:

ُيكّلف الّتالميذ بورقة العمل مع بداية الوحدة الثّانية، وتُناقش ورقة العمل في الحّصة الّدرسّية. 

ِن اْشُكْر ِل 
َ
ُه وَْهًنا َعَ وَْهٍن َوفَِصاُلُ ِف َعَمنْيِ أ مُّ

ُ
يْهِ َحَلَتُْه أ نَْساَن بَِوادِلَ يَْنا اْلِ  َووَصَّ

يَْك إَِلَّ الَْمِصُي 14]لقمان[.    َولَِوادِلَ
 

قال تعالى :



الوحدة
 الثّالثة
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ُيكّلف الّتالميذ بورقة العمل مع بداية الوحدة الثّانية، وتُناقش ورقة العمل في الحّصة الّدرسّية. 
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الّدرس األّول

َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:

» ِإنَّ َمَثِلــي َوَمثَــَل اأَلْنِبَيــاِء ِمــْن َقْبِلــي، َكَمثَــِل َرُجــٍل َبَنــى َبْيًتــا َفَأْحَســَنُه َوَأْجَمَلــُه، 
ِإالَّ َمْوِضــَع َلِبَنــٍة ِمــْن َزاِوَيــٍة، َفَجَعــَل النَّــاُس َيُطوفُــوَن ِبــِه، َوَيْعَجُبــوَن َلــُه، َوَيُقولُــوَن 

َهــالَّ ُوِضَعــْت َهــِذِه اللَِّبَنــُة؟ َقــاَل: َفَأَنــا اللَِّبَنــُة َوَأَنــا َخاِتــُم الّنبّييــَن«] متفــق عليــه [.

أقرُأ وأقابُل:

ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم  وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َوَما وَصَّ
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما وَصَّ  َشَ

قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّقُواْ فِيهِۚ َكُبَ َعَ ٱلُۡمۡشِكنَِي َما تَۡدُعوُهۡم إَِلۡهِۚ 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ

ُ َيَۡتِبٓ إَِلۡهِ َمن يََشآُء َوَيۡهِدٓي إَِلۡهِ َمن يُنِيُب ١٣ ]الشورى[. ٱللَّ

الكلمة أو الّتركيب القرآنّيم

1َع َشَ
2 ٰ َوصَّ
3قِيُمواْ ٱدّلِيَن

َ
أ

4 َيَۡتِبٓ

         المعنىم

حافظوا عليه.....

يختار.....

أمر.....

سنَّ وأوضح.....

ذكرِت اآليُة أولي العزم من الّرسِل وهم:

 ......... -5 ............ -4 ............ -3 ............ -2 ............  -1
عليهُم الّسالم.
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أحّدُد وأبّيُن:

الّسلوك المستفاداآلية الموافقة في المعنىالّتركيب القرآنّيم

1.................نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَل
َ
 َوأ

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۦۚ  ُبَل َفَتَفرَّ  تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
  ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٥٣ َذٰلُِكۡم وَصَّ

...........

2.................نِذَرُكم بِهِۦ
ُ
وِحَ إَِلَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن ِل

ُ
 َوأ

   َوَمۢن بَلََغۚ ]اآلية/األنعام:19[.
...........

]األنعام[.

3................. ْۚ ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّقُوا َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ
                                                           ]اآلية/آل عمران:103[.

...........

َكُبَ َعَ ٱلُۡمۡشِكنَِي َما 4
ِۚتَۡدُعوُهۡم إَِلۡه

]اآلية /الشورى:13[.

ن يَۡكُفُرواْ  
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشَتَ

ُ َبۡغًيا]اآلية/البقرة:90[.  نَزَل ٱللَّ
َ
بَِمآ أ

...........

5................. ِيُِضلُّ َمن يََشآُء َوَيۡهِدٓي إَِلۡه َ قُۡل إِنَّ ٱللَّ
نَاَب ٢٧]الرعد[. 

َ
َمۡن أ

...........



٤٤

تشترُك الّرساالُت الّسماوّيُة في كثيٍر من المبادِئ واألسِس الّتربوّيِة في مجاالِت الحياِة المتنّوعة: 
)العقيدة والعبادة والمعامالت واألخالق(.

القيمة المستفادةالمبدأالّدليلم

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ 1 َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ  نَزَّ
نَزَل 

َ
جِنيَل ٣ ِمن َقۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ نَزَل ٱتلَّۡوَرىَٰة َوٱۡلِ

َ
َوأ

 ٱۡلُفۡرقَاَن

............وحدة المصدر

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ 2
َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ٢٥]األنبياء[.
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلٰه إِلَّ

َ
أ

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

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت 3 تُِكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهَٰذاۚ ]اآلية/ألنعام:130[. 
 اإليمان باليوِم 

      اآلخر
............

نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب 4
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
لََقۡدأ

َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط]اآلية/الحديد:25[.
........................

5 ٰٓ ِي َوفَّ  بَِما ِف صّحِف ُموَسٰ ٣٦ ِإَوبَۡرٰهِيَم ٱلَّ
ۡ
ۡم لَۡم يُنَبَّأ

َ
أ

ۡخَرٰى٣]النجم[.
ُ
لَّ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
٣٧ أ

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

]اآلية/آل عمران:4-3[.
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أقرُأ وأستنتُج:



أتعّلُم مَن الّدرِس:
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أقرُأ وأحّدُد:

َوَما َتَفرَّقُوٓاْ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا بَۡيَنُهۡمۚ َولَۡوَل َكَِمةٞ َسَبَقۡت
ورِثُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمۢن 

ُ
ِيَن أ َسّمٗ لَُّقِضَ بَۡيَنُهۡمۚ ِإَونَّ ٱلَّ َجٖل مُّ

َ
ّبَِك إَِلٰٓ أ ِمن رَّ

َبۡعِدهِۡم لَِف َشّكٖ ّمِۡنُه ُمرِيٖب 14]الشورى[.

أقرُأ وأستنتُج:

............:الّظلم وتجاوز الحّد.  .............:موقع في الحيرة.

العلم سبيل الوصول إلى الحق ونبذ الفرقة، إن سلم من الّظلم .

الّسلوك المستفادآثارهأسباب الّظلمم
...................انتشار البغضاء.الحسد1

أتواضُع مع اآلخرين...........الّتكبر2

.......................الّتفّرق والّتشّتت.العصبّية والحمّية3

1- أتجّنُب أسباَب الّتفّرق.
 ...................... -2
...................... -3

الّتقويم: بّيْن رأيك في َدوِر العلِم كوسيلٍة للقضاِء على الّتفّرِق واالختالِف بيَن الّناس.



٤٤

الّدرس الثّاني
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أتلو بإتقاٍن:

وَۡحۡيَنــآ إَِلَۡك 
َ
ِٓي أ ٰ بـِـهِۦ نُوٗحــا َوٱلَّ َع لَُكــم ّمِــَن ٱدّلِيــِن َمــا وَصَّ َشَ

قِيُمــواْ ٱدّلِيــَن َوَل 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ۡيَنــا بـِـهِۦٓ إِبَۡرٰهِيــَم َوُمــوَسٰ وَِعيــَسٰٓ َوَمــا وَصَّ

ُ َيَۡتــِبٓ  َتَتَفرَّقُــواْ فِيــهِۚ َكــُبَ َعَ ٱلُۡمۡشِكـِـنَي َمــا تَۡدُعوُهــۡم إَِلۡــهِۚ ٱللَّ
إَِلۡــهِ َمــن يََشــآُء َوَيۡهــِدٓي إَِلۡــهِ َمــن يُنِيــُب ١٣ َوَمــا َتَفرَّقُــوٓاْ إِلَّ ِمــۢن 
َبۡعــِد َمــا َجآَءُهــُم ٱۡلعِۡلــُم َبۡغَيـۢـا بَۡيَنُهــۡم َۚولـَـۡوَل َكَِمــةٞ َســَبَقۡت ِمــن 
ورِثـُـواْ ٱۡلِكَتَٰب 

ُ
ِيــَن أ َســّمٗ لَُّقــِضَ بَۡيَنُهــۡمۚ ِإَونَّ ٱلَّ َجــٖل مُّ

َ
ّبـِـَك إَِلٰٓ أ رَّ

ِمــۢن َبۡعِدهـِـۡم لَــِف َشــّكٖ ّمِۡنــُه ُمرِيــٖب 14]الشــورى[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

أتعّلم:

 من أحكام 
الميم الّساكنة

أنطُق األمثلَة
 اآلتيَة

نطقًا صحيحًا:
لَُكم ّمِن
ۡطَعَمُهم ّمِن

َ
أ

َوَءاَمَنُهم ّمِۡن
ا لَُهم مَّ

أستنتج:
♦أّن اإلدغاَم الّشفوّي )المتماثل( يكون:

 إذا جاءت .......... وجاء بعدها 
 حرف ......، مثال:............
♦ لإلدغام الّشفوّي حرٌف واحٌد 

هو:)الميم(.
أستنتج:

♦أّن اإلخفاَء الّشفوّي يكون: 
  إذا جاءت ....... وجاء بعدها حرف ......
♦وال يأتي إال في كلمتين، مثال: ...........

 ♦لإلخفاء الّشفوّي حرٌف واحٌد هو:)الباء(.

أنطُق األمثلَة اآلتية
َنطقًا صحيحًا:
ٖتَۡرِميِهم بِـِحَجاَرة
َعلَۡيِهم بَِوكِيٖل
ِ َيۡعَتِصم بِٱللَّ



َّۡم تَُكۢن افِيِهۡم ُحۡسٗناُيۡمِسۡكلَُكم بِهِل نُفِسِهم مَّ
َ
ُهۡم فِيهِأ

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

الّتعليلالحكمالمثالم
1َحٗدا

َ
جاءت ميٌم ساكنٌة وبعدها أحد حروف اإلظهاِر الّشفوّي )الهمزة(. إظهار شفوّيّمِۡنُهۡم أ

2ٓۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦ
َ
....................................................................فَأ

3بَۡل ِۚۢ ة ....................................................................َمرَّ
4ُۥ .................................................................... تَُكن لَّ
5َثَل .................................................................... لَُهم مَّ
6ُسنُدٖس ....................................................................

الّتقويم: استخرْج من اآلياِت الكريمِة مثااًل لكلٍّ من األحكام الّتجويدّية اآلتية مع الّتعليل:

الّتعليل    المثالالحكمم
..................................................................إدغام شفوّي1
..................................................................إظهار شفوّي2
..................................................................إظهار3
..................................................................إقالب4
...............................................................إدغام بغّنة5

أنطُق األمثلَة اآلتيَة نطقًا صحيحًا:  

لَۡم تََر
َ
يُُّكۡمأ

َ
ِلَۡبلَُوُكۡم أ

ۚ ۡمَوُٰتۢ
َ
ۡمرِنَاأ

َ
أ

ُيۡمِسۡكلَُهۡم َخَزَنُتَها
َ
َسأ

ُْهۡم َظنُّوا نَّ
َ
فَۡلُيۡملِۡلَوأ

فِيِهۡم ُحۡسٗنا لَۡم يَِلۡ
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أتعّلم: 

من أحكام 

الميم الّساكنة 

♦أّن اإلظهاَر الّشفوّي يكون: 
أحــد  وبعدهــا   ............ جــاءت   إذا 
حــروف الهجــاء عــدا )الميــم والبــاء(؛ إمــا 
................. مثــال:  واحــدة،  كلمــة  فــي 
أو في كلمتين، مثال: ..................

أكتُب الحكم الّتجويدّي المناسَب لكلٍّ من األمثلِة اآلتيِة وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

َنطقًا صحيحًا: أكتُب الحكَم الّتجويدّي مع الّتعليل وأنطُق األمثلة 

أستنتج: 



٤٤

قال تعالى:

وََعِهۡدنَآ إَِل إِبَۡرِٰه َۧم
ن َطّهَِرا بَيِتَ 

َ
ِإَوۡسَمٰعِيَل أ

ِع  كَّ آئِفِنَي  َوٱۡلَعِٰكفِنَي َوٱلرُّ لِلطَّ
ُجود١ِ٢٥ ]البقرة[. ٱلسُّ

الغسل

الّدرس الثّالث
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  أقرُأ وأكمُل:

َالّطهــارة ســببًا  الّطهــارُة والّنظافــُة تمثــالن ســلوكًا حضارّيــًا متقّدمــًا؛ فقــد أمــَر اهلُل تعالــى بهمــا، فجعــل 
ٰبنَِي َوُيِحبُّ  ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢]اآلية/البقرة[لمحّبتــه، والّنظافــَة دليــاًل علــى اإليمــان؛ قــال تعالــى: َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ إِنَّ ٱللَّ

»الطُّهور َشْطُر اإليمان«]صحيح مسلم[.وقال صّلى اهلُل عليه وسلََّم:

أهتّم بنظافتي وحسن مظهري لـ:الّدليلم

ِ َمۡسِجٖد]اآلية/األعراف:31[.1
أداِء الصالِة ودخوِل المساجد.َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

قال صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»...َفأَْصلُِحوا ِرَحاَلُكْم، َوأَْصلُِحوا لَِباَسُكْم، 2
ُكْم َشاَمٌة ِفي النَّاِس «]سنن أبي داود[. َحتَّى َتُكوُنوا َكأَنَّ

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

أنواُع الّطهارة :

حكمّية وتشمل:

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

......

إذا تعذَّر الوضوء 
أو الغسل ينوب 

عنهما:

طهارة المكانطهارة البدن

قال تعالى:

َوثَِيابََك َفَطّهِۡر٤
                 ]المدّثر[.

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

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

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

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

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

حّسّية وتشمل:

الّطهارة نوعان:



ال يصّح به الوضوءيصّح به الوضوءنوع الماءم

..........................................ماء الّزهر1

..........................................ماء الّثلج2

..........................................ماء البحر3

4...................................................

أتعّلُم مَن الّدرِس:
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ٰبنَِي َوُيِحبُّ  ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢]اآلية/البقرة[ َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ إِنَّ ٱللَّ

للماِء ثالثُة أنواٍع :

1- طاهر

إذا اختلط بنجسإذا اختلط بطاهر

3- نجس2- طاهر غير مطّهر

ال يصّح به أّي 
نوٍع من أنواِع 

الّطهارة.

تصّح به الّطهارة 
الحّسّية دون 

الحكمّية.

كلُّ ماٍء نزل من 
الّسماء، أو نبع من 

األرض، ولم يتغّير لونه 
أو طعمه أو رائحته.

 تصّح به كلُّ أنواِع الّطهارة
ُِل َعلَۡيُكم  قال تعالى:َوُيَنّ
َُطّهَِرُكم بِهِۦ َمآء َِماٗٓء ّلِ ّمَِن ٱلسَّ
                                  ]اآلية/األنفال:11[

 أضُع إشارة )√( في الحقِل المناسب:

1- أحافُظ على نظافِة الّثوِب والبدِن والمكان.

 ..................................... -2

......................................- 3 

الّتقويم: ما الغايُة من الّطهارة؟ وما فائدتها على الفرِد والمجتمِع؟



٤٤

العبادةالّدليلم

ُروَن ٧٩]الواقعة[1 ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه ........................لَّ َيَمسُّ

َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:2

»َل ُتْقَبُل َصاَلةٌ ِبَغْيِر ُطُهوٍر«]صحيح مسلم[.

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

َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:3

َواُف ِباْلَبْيِت صالةٌ َفأَِقلُّوا ِمَن اْلَكالِم«]سنن الّنسائي[.  »الطَّ

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

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

ِ لَٰوة ِيَنَءاَمُنوٓاْ إِذَا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َهاٱلَّ يُّ
َ
أ قال تعالى:َيٰٓ

                                                      ۚ رُۡجلَُكۡم  إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
يِۡديَُكۡم  إَِل ٱلَۡمَرافِق َِوٱۡمَسُحواْ بِرُُءوِسُكۡم َوأ

َ
فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ

                                                                                                                                                          ]اآلية/المائدة:6[

الّدرس الرّابع
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، وقــد شــرَع اهلُل تعالــى لنــا الوضــوء وجعلــه شــرطًا لكثيــر  الّنظافــة ذوٌق جمالــيٌّ رفيــع وأســاٌس حضــاريٌّ
ُعلــى الّصّحــِة  مــن العبــادات؛ كالّصــالة والّطــواف وقــراءة القــرآن، وهــو مــن الوســائِل اّلتــي تحافــظ 

ــلََّم بــه، وكان يواظــُب ويحــثُّ عليــه،  ــه وس ــى هللاُ علي والمنظــِر الحســِن، وقــد اهتــّم اّلنبــّي صلّ

 »َهَذا ُوُضوِئي َوُوُضوُء اأْلَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي« ]سنن البيهقي[.وتوضأ مرًة؛ فقال: 

أقرُأ وأبّين:

فما الوضوُء؟ وما أركاُنه؟
أركاُن الوضوء:

غسل الّرجلين إلى 
الكعبين مّرًة واحدًة.

الوضوء: هو غسل ..........،.............،.............،.................

أكتشُف من األدّلِة اآلتيِة العباداِت اّلتي ُيشترُط لها الوضوء:





سنن الوضوءالحديثم
.................َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»توضؤوا بسم هللا«]سنن الّنسائي[.1

ِ صلّى هللاُ عليه وسلَّم َتوضأ ثالثاً ثالثاً«]سنن الّترمذي[.2 .................»أن َرُسوُل هللاَّ

ْأُتْم َفاْبَدؤوا ِبَمَياِمِنُكْم «]سنن ابن ماجه[.3 .................َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:» ِإَذا َتَوضَّ

..........،.........َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»أَْسِبِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِّْل َبْيَن اأْلََصاِبِع«]سنن الّترمذي[.4

أتعّلُم مَن الّدرِس:
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أقرُأ وأبّيُن:

نواقُض الوضوء:
هي األمور اّلتي تبطله، ومنها:

  1 ــ ما يخرُج من اإلنساِن من بوٍل و....... و......

  2ــ زواُل العقِل بنوٍم، أو جنوٍن، أو إغماٍء .

1- أواظُب على الوضوء.

................................ -2

الّتقويم: أكمِل المخّطَط اآلتي بما يناسبه:

الوضوء

من نواقضهمن سننهأركانهدليله

قول اهلِل تعالى: 

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

.........-1

........ -2

........ -3 

........ -4

.........-1

........ -2

........ -3 

........ -4

.........-1

........ -2

........ -3 

........ -4
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الّدرس الخامس

أواًل- الغسل
الّطهــارُة شــرٌط ألداِء بعــِض العبــادات، والّنظافــُة حمايــٌة لإلنســاِن والمجتمــِع 
مــن األمــراِض واألوبئــة، وكلتاهمــا تــدلُّ علــى حضــارِة األّمــِة ورقّيهــا، وهمــا 

ــى اهلُل عليــه وســلََّم: ــاَل صّل »ِإنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل«عنــواٌن للجمــاِل، َق
                      ]صحيح مسلم[

ما األموُر اّلتي تسهُم في الّنظافِة الّشخصّية ؟
ماالحكمُة من تشريِع الغسل ؟ 

الغسل

من موجباتهمفهومهفرائضهدليله

قال تعالى:

َ ُيِبُّ   إِنَّ ٱللَّ
ٰبنَِي َوُيِحبُّ  ٱتلَّوَّ
ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢

                   

1- الّنّية.

2- تعميم سائر 
الجسد بالماء.

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

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

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

.........-1

.........-2

.........-3

أكمُل المخّطَط اآلتي:

أمّيُز الفرَض من الّسّنِة من أعماِل الغسِل اآلتية:

سنةفرضالعملم

...............الوضوء قبل الغسل.1
...............الّنّية.2
...............تعميم سائر الجسد بالماء.3
...............غسل اليدين.4

من مكروهات الغسل والوضوء
اإلسراف في الماء:

مّر رسول اهلل صّلـى اهلل عليه 
وسّلم بسعد، وهو يتوضأ، فقال: 

»ما هذا السرف؟«
 فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 

ن كنت على نهٍر  قال: »نعم، واإ
جار«. )سنن ابن ماجه(





]اآلية/البقرة[.



أتعّلُم مَن الّدرِس:

اإلسالُم ديُن يسٍر، ومن يسِره أّنه شرَع لنا في هذه الحالِة الّتيّمَم.قال تعالى:
 ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ  يُرِيُد ٱللَّ

]اآلية /البقرة:185[.

]اآلية/المائدة:6[. 
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»َفَضَرَب ِبَكفَّْيِه اأَلْرَض، َوَنَفَخ ِفيِهَما، ثُمَّ َمَسَح ِبِهَما َوْجَهُه َوَكفَّْيِه«]صحيح البخاري[.

ثانيًا- الّتيّمم

أقرُأ وأستنتُج:

اســتعماله،  عليــك  َصُعــَب  ولكــن  وجدتَــه  أو  المــاِء،  مــن  يكفــي  مــا  تجــْد  ولــم  الوضــوَء   أردَت 
فكيف تتصّرُف؟

قال تعالى: 

فما الّتيّمُم؟ وما أحكاُمه ؟

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا  فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
 يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ

َ
فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

الّصعيد الّطّيب؛أي: الّطاهر، 
كالّتراب والّرمل والحجر.

قال َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:
»َوُجِعَلت لي اأَلْرُض َمْسِجًدا   

َوَطُهوًرا«]صحيح البخاري[.

و بّين الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم كيفيته:

 الّتيّمم هو : ...................................................................

أركاُن الّتيّمِم:

 ُيباُح الّتيّمُم عند:

3-......2- ......1- الّنّية

3- البرد الّشديد2- ......1- فقد الماء

1ــــ أقتصُد في استعماِل الماِء.

 2ــــــــ.......................... 3ــــــــ...........................

الّتقويم :اقترْح ثالثَة أموٍر تسهُم في العنايِة بالّنظافِة الّشخصّية.





٤٤

وجه االستداللمأحداث اإلسراءم

بمعجــزِة 1 وســلََّم  عليــه  اهلُل  نبيَّــه صّلــى  تعالــى  اهلُل  أكــرَم 
..اإلســراِء.

األماكُن المقدَّسُة ترتبُط برساالت الّتوحيد جميعًا 
سماعيَل عليهما السَّالم إلى  من لدن إبراهيَم واإ

محمٍَّد صّلى اهلُل عليه وسلََّم.

ُأســِرَي بــه صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم مــن المســجِد الحــراِم إلــى 2
جميُع األنبياِء أصحاُب دعوٍة وهدٍف واحٍد هو ..بيــِت المقدس.

نشُر ديِن اهلِل تعالى.

تأييد اهلِل  تعالى لرسوِله...صّلى باألنبياِء إمامًا.3

أخبــَر الّنبــيُّ صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم الّنــاَس بمــا حــدث، 4
ليكوَن ذلك درسًا عمليًا يتعلَّم فيه صّلى اهلُل عليه ..فكّذبــه بعُضهــم

وسلََّم بالمشاهدة والّنظر.

5
َبْيــَت  ِلــي  اللَّــُه  »َفَجلَّــى  وســلََّم:  عليــه  اهلُل  صلّــى  قــال 
 الَمْقــِدِس، َفَطِفْقــُت ُأْخِبُرُهــْم َعــْن آَياِتــِه َوَأَنــا َأْنُظــُر ِإَلْيــِه«
                                        ] صحيح البخاري [.

تمّيز من كاَن صادَق اإليماِن من غيره...

..اإلسراُء حقيقٌة واقعٌة وقد تّم بالّروِح والجسِد معًا.6
تثبيتًا لفؤاِده صّلى اهلُل عليه وسلََّم؛ ليتمكََّن من 
إتماِم مسيرته في دعوِة الّناِس إلى ديِن اهلِل 

تعالى وهدايتهم.



أكــرَم اهلُل تعالــى نبيَّــه محّمــدًا صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم برحلــٍة لــم يســبْق لبشــٍر أْن قــاَم بهــا، وقــد كانــْت 
ــَة المكّرمــِة إلــى المســجِد األقصــى فــي بيــِت  بصحبــِة جبريــل عليــه الّســالم، مــن المســجِد الحــراِم فــي مكَّ

المقــدس مهــد الّرســاالِت ومحــراب األنبيــاء؛ قــال تعالــى:
ِي َبَٰرۡكَنا َحۡوَلُۥ  ۡقَصا ٱلَّ

َ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡسَ

َ
ِٓي أ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

ِميُع ٱۡلَِصُي ١ ]اإلسراء[. لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
فما اإلسراُء؟ وما الغايُة منه؟ ولَم كاَن اإلسراُء إلى المسجِد األقصى؟

أعّدُد فضائَل
 المسجد األقصى:
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الّدرس السّادس

أواًل- اإلسراء

اإلسراُء: رحلٌة أرضّيٌة تّمت بقدرِة اهلِل تعالى؛ تكريمًا لرسوِله صلّـى اهلُل عليه وسلَّم 
من..............إلى................. بصحبة ..............

3-..............2-.............1- أولى القبلتين

أقرأ وأطابق:



........................امتناُع أهِل الّطائِف عن الستماِع له، ورفضهم لدعوته.1

َفقُد الحمايِة وتجّرُؤ قريش على إيذائه بعد وفاِة عّمه 2
صلّى هللاُ عليه وسلََّم وزوجته الّسّيدة خديجة رضي هللاُ عنها.

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

قويت عزيمته وتجّدد عزُمه على مواصلِة دعوته والّتصّدي 3
ألذى قوِمه.

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

  قبل اإلسراء        
  بعد اإلسراء        حال الّنبيِّ محّمـٍد صّلى اهلُل عليه وسلََّمم  والمعراج

  والمعراج

أتعّلُم مَن الّدرِس:

1- إّن القدرَة اإللهيََّة اّلتي خلقت هذا الكوَن لن تعجَز عن حمِل بشٍر إلى عالم الّسماِء

عادته إلى األرِض، في رحلٍة ربَّانّيٍة معجزٍة.     واإ

.............................................................................-2       
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ثانيًا- المعراج
رحلٌة سماوّيٌة تّمت بقدرِة اهلِل تعالى تكريمًا لّنبيِّه محّمـٍد صلّـى اهلُل عليه وسّلم، فقد كانت من 
المسجِد األقصى إلى سدرِة المنتهى فوَق الّسماوات الّسبع، لتثبيِت فؤاِده صّلى اهلُل عليه وسلََّم

وقد ُفِرَضت عليه في تلك الليلة الّصلوات الخمس.
ۡدَرةَ ١٥ إِۡذ َيۡغَش ٱلّسِ َوىٰٓ

ۡ
ۡخَرٰى ١٣ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهٰ 14ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ

ُ
 َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

ٰى ِمۡنَءاَيِٰت َرّبِهِ ٱۡلُكۡبَى١٨ٰٓ]النجم[.
َ
َما َيۡغَشٰ ١٦ َما َزاَغ ٱۡلََصُ َوَما َطَغٰ ١٧ لََقۡد َرأ

أبّيُن الغايَة من فرضّيِة الّصالِة في الّسماء: ......................................

أقرأُ وأميُِّز:

الّتقويم: كيَف تفّسُر تكريَم اهلِل تعالى لنبيِّه صّلى اهلُل عليه وسلََّم برحلِة اإلسراِء والمعراج ؟



٤٤

 
1- بّيْن معنى كلٍّ من المفرداِت اآلتية: ) وّصى– شرع – يجتبي (. 

2- امأل الفراغاِت اآلتية بما يناسبها:
    تشترُك الّرساالُت الّسماوّيُة بـــ: وحدِة المصدِر، و..............، و............. .

    من أسباِب الّظلِم: ..............، و............... .
3- اكتْب كلمَة )صّح( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، 

    وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد: 
     أ ( الّطهارُة شرٌط ألداِء بعض العبادات.              )....( ......................
    ب ( ماُء الّنهِر هو ماٌء طهوٌر.                       )....( ......................
    ت ( مسُح الّرجلين إلى الكعبين من أركاِن الّتيّمم.      )....( ......................
    ث ( يصّح تيّمم مريٍض يخاف تأّخر شفائه.           )....( ......................
    ج ( نواقُض الوضوء تنقُض الّتيّمم.                   )....( ......................
    ح ( اإلسراُء والمعراُج كانا بالّروح والجسد معًا.        )....( ......................
    خ ( اإلظهاُر الّشفوّي ال يأتي إال في كلمتين.         )....( ......................

 
 4 – عالَم يدلُّ فرض الّصالِة في رحلِة اإلسراِء والمعراِج ؟

5- اقرأ اآلياِت اآلتية ثّم أجْب:

َوٱنلَّۡجِم إَِذا َهَوٰى١َما َضلَّ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى٢ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى٣ٰٓ
ةٖ فَٱۡسَتَوٰى ٦ ]النجم[.    إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤ َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوٰى ٥ ُذو ِمرَّ

 
     أ- بَم أقسَم اهلُل تعالى؟

    ب - ما المقصوُد بقوِله تعالى :َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى٣ٰٓ]النجم[؟

    جـ - َمِن الَمَلُك الذي عّلَم الّنبيَّ محّمـدًا صّلى اهلُل عليه وسلََّم؟
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1- بّيْن معنى كلٍّ من المفرداِت اآلتية: ) وّصى– شرع – يجتبي (. 

2- امأل الفراغاِت اآلتية بما يناسبها:
    تشترُك الّرساالُت الّسماوّيُة بـــ: وحدِة المصدِر، و..............، و............. .

    من أسباِب الّظلِم: ..............، و............... .
3- اكتْب كلمَة )صّح( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، 

    وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد: 
     أ ( الّطهارُة شرٌط ألداِء بعض العبادات.              )....( ......................
    ب ( ماُء الّنهِر هو ماٌء طهوٌر.                       )....( ......................
    ت ( مسُح الّرجلين إلى الكعبين من أركاِن الّتيّمم.      )....( ......................
    ث ( يصّح تيّمم مريٍض يخاف تأّخر شفائه.           )....( ......................
    ج ( نواقُض الوضوء تنقُض الّتيّمم.                   )....( ......................
    ح ( اإلسراُء والمعراُج كانا بالّروح والجسد معًا.        )....( ......................
    خ ( اإلظهاُر الّشفوّي ال يأتي إال في كلمتين.         )....( ......................

 
 4 – عالَم يدلُّ فرض الّصالِة في رحلِة اإلسراِء والمعراِج ؟
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6- وازن بيَن الوضوِء والّتيّمم من حيث األركان:

الّتيّممالوضوءم
1..........................................

2..........................................

3..........................................

4.....................

7- استنتْج نوَع الّطهارِة مَن اآليات القرآنّية اآلتية:

        الّطهارةاآلية القرآنّية  م
         .............َوثَِيابََك َفَطّهِۡر ٤]المدثر[.1

آئِفِنَي2 ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطَّ
َ
وََعِهۡدنَآ إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡسَمٰعِيَل أ

ُجود١ِ٢٥]البقرة[. ِع ٱلسُّ كَّ َوٱۡلَعِٰكفِنَي َوٱلرُّ
.............

3
ْ لَٰوةِ فَٱۡغِسلُوا ِيَن َءاَمُنوٓاْ إِذَا ُقۡمُتۡم  إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

يِۡديَُكۡم  إَِل ٱلَۡمَرافِِق]اآلية/المائدة: 6[.
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ

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

8-حّدْد فكرَة لكٍّ من اآلياِت القرآنّية اآلتية واستنتِج القيمَة املستفادة منها:

القيمةالفكرةاآلية القرآنّيةم
ِٓي 1 ٰ بِهِۦ نُوٗحا وَٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما وَصَّ َشَ

 ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ وَۡحۡيَنآ  إَِلَۡك َوَما وَصَّ
َ
 أ

                                                                                                                       ]اآلية/الشورى:13[.

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

2ۡهَوآَءُهۡم
َ
َما يَتَّبُِعوَن أ نَّ

َ
َّۡم  يَۡسَتِجيُبواْ  لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن ل

                                                                                         ]اآلية/القصص:50[.

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

نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب3
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت  َوأ

َ
لََقۡدأ

وَٱلِۡمزَياَن  ِلَُقوَم ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط]الحديد:35[.
......................



٤٤

  •  يكّلف الّتالميذ بورقة العمل مع بداية الوحدة الثّالثة، وتُناقش ورقة العمل في الحّصة    

   الّدرسّية المقّررة.

• يجري الُمدّرس عمليَة الّتصويت داخل الّصّف  لمعرفِة  العمِل األفضل.

 • ُيوَضُع أفضُل عمٍل في مجّلة حائِط المدرسة.
       

                       ) الّنظافة من اإليمان (

الغرُض منها:

♦ نشُر الوعي لغسل اليدين بالماِء والّصابوِن باعتبارهما عاماًل أساسّيًا في الوقايِة 

من األمراِض المعدية والمحافظة على الّنظافة الّشخصّية.

♦ زيادُة الوعي بنظافِة البيِت والمدرسِة والحّي والمرافق العامة.
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اليوم العالمّي لغسل اليدين

أقرُأ وأتعّلُم

الّنظافُة من أهمِّ مظاهر الجماِل! َقاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلُل عليه وسلََّم:
»ِإنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل«]صحيح مسلم[.

 تصميم منشورات، ومطوّيات، ورسم لوحات توعية عن الّنظافة، وذلك بمناسبةفكرة ورقة العمل:
اليوم العالمّي لغسل اليدين)15 تشرين األّول(.

أسلوب الّتنفيذ : فردّي
  تتضّمن المنشورات، والمطوّيات، واّللوحات:

   ♦ فوائَد الّنظافة..

   ♦ آياٍت، أحاديَث، ِحكمًا، أبياَت شعر، خاطرًة.

   ♦ عباراٍت لم َيسبق إليها أحد.

ورقة عمل 
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 الوحدة
 الّرابعة



٤٤64

أثره في مفائدتهماألمرم
الّسلوك

الّتطبيق األمثلم

ــه وســلََّم » َصــالَةُ ..إقامة الّصالة1 ــى هللاُ علي ــال صلّ ق
ــٍس  ــذِّ ِبَخْم ــُل َصــالََة الَف ــِة َتْفُض الَجَماَع

ــاري[. ــح البخ ــًة« ]صحي ــِريَن َدَرَج َوِعْش

الّتعاون ..
الخلّو من المّن ..والّتناصح

واألذى

البتعاد ....إيتاء الّزكاة2
عن األقوال 

واألفعال الّسيئة

تجّنب الّرياء..

الّركوع مع 3
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم ..الّراكعين

َ
ُخۡذ ِمۡن أ

َوتَُزّكِيِهم بَِها ]التوبة:103[.
الّرحمة ..

أداؤها تاّمة األركان ..والمحّبة
والّشروط

أقرُأ وأقابُل:

يستجيُب عباُد الّرحمِن لنداِء اهلِل تعالى، ويتحّلون باألخالِق الحسنِة، ويقومون بأعماِل البّر، ويحسنون 
معاملَة اآلخرين، وال تخالُف أفعاُلهم أقواَلهم.

ٰكِعِنَي ٤٣]البقرة[. َكٰوةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلرَّ لَٰوةَ وََءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
َوأ

تبّيُن اآليُة الكريمُة ثالثَة أوامر هي من مظاهِر شكِر اهلِل تعالى على ِنَعِمه اّلتي ال ُتعّد وال ُتحصى:

أقرُأ وأبني موقفًا:

فََل َتۡعقِلُوَن ٤٤]البقرة[.
َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۚ أ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ ُمُروَن ٱنلَّاَس بِٱلِۡبّ

ۡ
تَأ

َ
أ

تقديــُم الّنصائــح لآلخريــن دوَن العمــِل بهــا، ومخالفــُة األفعــاِل لألقــواِل منهــٌج غيــر مقبــول، وســلوٌك ال 
ِيــَن َءاَمُنــواْ لـِـَم َتُقولـُـوَن َمــا َل َتۡفَعلُــوَن  َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ يليــُق بمــن أكرمــه اهلُل تعالــى بالعقــِل، قــال تعالــى: َيٰٓ

ن َتُقولـُـواْ َمــا َل َتۡفَعلُــوَن ٣ ]الصــف[.
َ
ِ أ ٢َكــُبَ َمۡقًتــا ِعنــَد ٱللَّ

الّدرس األّول

لَٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِۗ إِنَّ ٱلصَّ

ۗ]اآلية/العنكبوت:45[. ۡكَبُ
َ
ِ أ َوَلِۡكُر ٱللَّ



أتعّلُم مَن الّدرِس:

الّتقويم: بّيْن أثَر مطابقِة الفعِل للقوِل في بناِء شخصّيِة اإلنساِن المّتزنِة؟
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أمّيُز الّسلوَك الّصحيَح من الغلط مع الّتعليل:

الّتعليلغلطصحيحالّسلوكم
............................متفّوٌق يحثُّ أصدقاَءه على طلِب العلم.1
غنيٌّ يدعو الّناَس لمساعدِة المحتاجين، وهو 2

ال يساعُد أحدًا.
............................

............................بارٌّ بوالديه وينصُح إخوَته باإلحساِن إليهما. 3
4...............................................................

َها لََكبَِيةٌ إِلَّ َعَ ٱۡلَخِٰشعِنَي٤٥ لَٰوةِۚ ِإَونَّ ۡبِ َوٱلصَّ َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ
ُهۡم إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ٤٦]البقرة[. نَّ

َ
َلُٰقواْ َرّبِِهۡم َوأ نَُّهم مُّ

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ ٱلَّ

أقرأ وأكتُب أمثلًة:

      أعّدُد بعَض صفاِت المؤمنين الواردة في اآلياِت السابقة:

أمثلة من الواقعالّصبر علىم

الّصيام، طلب العلم،  ...........، .......... .الّطاعات1

الغّش، الكذب، ............، ............... .ترك المعاصي2

فقدان األحّبة، المرض، ............، ........... .المصائب3

1- العاقُل من َيقرُن القوَل الحسَن بالّسلوك.

..............................................-2

.....................4...................3...................2...............1

ن مصاعــَب الحيــاة،  ُخلــُق الّصبــِر يعيــُن علــى تحّمــِل الّشــدائد، والّصــالُة هــي الّصلــُة بــاهلِل تعالــى اّلتــي تهــوِّ
كاَن صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم إذا أصاَبــه الحــزُن قــام إلــى الّصــالِة.



٤٤

جاءت :   ♦

ـــ األلُف ساكنة، وقبلها حرف ...........، 
ـــ والواُو ...........، وقبلها حرٌف ...........

ـــ والياُء ..........، وقبلها حرٌف مكسوٌر.
♦أستنتج: أحرُف المّد هي:

األلُف الّساكنة  المفتوح ما قبلها، 
و...............، و................، 

تجمعها كلمة: )ُنـْوِحـْيَهـْا(.
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ــنَي ٤٣  ٰكِعِ ــَع ٱلرَّ ــواْ َم ــٰوةَ َوٱۡرَكُع َك ــواْ ٱلزَّ ــٰوةَ وََءاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قِيُم
َ
َوأ

ــوَن  ــۡم َتۡتلُ نُت
َ
ــُكۡم َوأ نُفَس

َ
ــۡوَن أ ِ َوتَنَس ــِبّ ۡ ــاَس بِٱل ــُروَن ٱنلَّ ُم

ۡ
تَأ

َ
۞أ

ــا  َه ــٰوةِۚ ِإَونَّ لَ ــۡبِ َوٱلصَّ ــَتعِيُنواْ بِٱلصَّ ــوَن ٤٤ َوٱۡس ــَل َتۡعقِلُ فَ
َ
ــَبۚ أ ٱۡلِكَتٰ

َلُٰقــواْ َرّبِِهــۡم  نَُّهــم مُّ
َ
ِيــَن َيُظنُّــوَن أ لََكبـِـَيةٌ إِلَّ َعَ ٱۡلَخِٰشــعِنَي٤٥ ٱلَّ

ــوَن ٤٦]البقــرة[. ــهِ َرِٰجُع ــۡم إَِلۡ ُه نَّ
َ
َوأ

أتلو بإتقاٍن

أتعّلم:

 أحكام المّد 
الّطبيعي 

أنطُق األمثلَة 
اآلتية نطقًا 
صحيحًا: 

ٱنلَّاَس
َتۡتلُوَن
ٌلََكبِيـَرة

أنطُق األمثلة 
اآلتية نطقًا 
صحيحًا:

اكِعِنَي ٱلرَّ
ُمُروَن

ۡ
تَأ

َ
أ

ْٱۡسَتعِيُنوا

♦هل جاء بعد حرف المّد همزة؟

♦هل جاء بعد حرف المّد سكون؟

      ♦أستنتج: يكون الحكُم مّدًا طبيعّيًا إذا جاء أحُد
      أحرِف ...........،ولم يأِت بعده ..........، 

      أو .......... وُيمّد بمقداِر حركتين.

الّدرس الثّاني

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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أحّدُد أمثلَة حكِم المدِّ الّطبيعي بإشارة )√( وأنطقها نطقًا صحيحًا:

الحاقَُّةْالُحْون ْيِفالصَّ ِفـْيهاالّسَمْاءرَجْاٌلالصَّ

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

أستخرُج من آياِت الّدرِس أمثلًة لحكِم المدِّ الّطبيعي مع الّتعليل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

الّتعليلالمثالم
جاء حرُف المدِّ )األلف(، ولم يأِت بعده همزةٌ أو سكوٌن.1
2............................................................
3............................................................
4............................................................
5............................................................

الّتعليلالمثالم

1َتْنَسْوَن..............................................
2إَِلْيِه..............................................
3الَيوَم..............................................

الّتقويم:ال ُتعدُّ األمثلُة اآلتيُة أمثلًة للمّد الّطبيعي، علّل ذلك.

اَلة الصَّ



٤٤

ّيِئاِت 114]هود[. ♦قاَل تعالى: إِنَّ اْلََسناِت يُْذهِْبَ السَّ

لَٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ]اآلية/العنكبوت:45[. ♦قاَل تعالى:إِنَّ  ٱلصَّ

♦قاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم: »َما ِمِن اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصاَلٌة َمْكُتوَبٌة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها 

َوُرُكوَعَها، ِإالَّ َكاَنْت َكفَّاَرًة ِلَما َقْبَلَها ِمَن الذُُّنوِب َما َلْم ُيْؤِت َكِبيَرًة َوَذِلَك الدَّْهَر ُكلَُّه«]صحيح مسلم[.

من الحسناِت اّلتي تمحو الّسيئاِت:
.............-2.............-3

َّصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَســلََّم ليحرك  الّتمثيل بالّصور الحســّية من واقع المتعّلم من األســاليب اّلتي اعتمدها الّنبي 
فكــره ويســتثير انتباهــه، إذ توّضــح الّصــورة الحســّية الغامــض، وتغــرس القناعــة لــدى المتعلّــم لتطبيــق مــا 

تدعــو إليــه لمــا فيهــا مــن عظيــم األثــر.    
هل لضرِب الَمَثِل أثٌر في إيصاِل الفكرِة؟

كيَف ننّقي قلوَبنا من آثاِر الّذنوِب؟
أقرُأ بإتقاٍن

»َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنْهرًا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت، َهْل َيْبَقى 
َلَواِت  ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟« َقاُلوا: اَل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء، َقاَل:» َفَذِلَك َمَثُل الصَّ

اْلَخْمِس، َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا« ]متفق عليه[.

أقابُل بيَن المفردة ومعناها:

المفردةم
الخطايا1

أرأيتم 2

درنه3

المعنىم
أخبروني...

وسخه...

الّذنوب...

أقرُأ وأكمُل:

1- إماطُة األذى عِن الّطريق

الّسلوُك األمثُل لإلنساِن يكوُن عند اإلتياِن بالّصالِة على الوجِه الّصحيِح بأمور منها:

....................-1....................-2...................-3

قاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:
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استعمَل الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم أسلوَب ضرِب المثِل في الكثيِر من األحاديث، وهو منهٌج تربويٌّ 
وتعليمّي  يفيُد في إثارِة العاطفِة وتوضيِح المعلوماِت بتشبيه األموِر المعنوّية باألمور المحسوسة.

من أساليِب الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم في الّتربية:

أتعّلُم مَن الّدرِس:

وجه الّشبهالمشّبه بهالمشّبه

...............................الّصالة
 الّذنوب

أقرُأ وأحّلُل:

أقرأ وأطابق :

الفكرةمالمثلم
1ٖ ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرة لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
أ
   

..
اإلنسان يتأّثر بمن يجالس.

قاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»َمَثُل الُمؤِمِنيَن ِفي َتوادِِّهم 2
وَتراُحِمِهم وَتعاُطِفِهم َمَثُل الَجَسِد«]متفق عليه[.

صلة المؤمنين بعضهم ..
ببعٍض صلة العضو بالجسد.

قاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»َمَثُل الَجِليِس الّصاِلِح والَجِليِس 3
السَّوِء َكحاِمِل الِمسِك وناِفِخ الِكيِر«]متفق عليه[.

الكلمة الّطّيبة يمتّد أثرها في ..
الّدنيا واآلخرة.

1- ضرُب المثِل وطرُح الّسؤاِل  يفيدان في إيصاِل الِفَكر بأقصِر الّطرائق.

.................................................................. -2

الّتقويم :عّبر كتابّيًا عن األثِر اّلذي يحدثه أسلوُب ضرِب األمثاِل الّتعليمّية في نفسك.

كالهما له أثٌر سيٌء في اإلنساِن.................

َمآء٢ِ٤]إبراهيم [ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ
َ
َطّيَِبٍة أ

الّنهر
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                1- تُقّوُم سلوَك اإلنساِن.
                     2- تُنظُِّم الوقَت.

.................... -3                     

مكانُة الّصالة:

من آثاِر الّصالة:

تطمئــنُّ الّنفــُس بالّصلــِة بيــن اإلنســاِن وخالِقــه، ويســتقيُم الّســلوك، فتتحقّــق األلفــُة والّتعــاوُن، وتســوُد 
المحّبــُة واإلخــالُص بيــن الّنــاس فــي الحيــاِة. 

  ۗ ۡكــَبُ
َ
ِ أ ــُر ٱللَّ ــرِۗ َوَلِۡك ــآءِ َوٱلُۡمنَك ــِن ٱۡلَفۡحَش ــَهٰ َع ــٰوةَ َتۡن لَ ــٰوةَۖ إِنَّ ٱلصَّ لَ ــِم ٱلصَّ قِ

َ
 َوأ

ُ َيۡعلَــُم َمــا تَۡصَنُعوَن٤٥]العنكبــوت[. َوٱللَّ
ما أثر الّصالة في تزكية الّنفس؟

أكمُل ما يأتي : 

1- الّركُن الثّاني من أركاِن اإلسالم.

2- صلٌة بين......................

3- فرضها اللَّـُه تعالى في..........
.............................. -4

شروُط الّصالة:

2- ستُر العورِة باللباِس المناسب.1- الطهارة.

3-العلُم بدخول وقت الّصالة
اّلتي يريد أداءها.

4- استقباُل القبلة )الكعبة المشّرفة(.

قال تعالى:
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أركان الّصالة: للّصالِة أركاٌن محّددٌة ال تصّح بنقِص واحٍد منها:أقرُأ وأستنتُج:

الّركنالّدليلم
ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َوٱسُجُدواْ]اآلية/الحج:77[.1 َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ..............َيٰٓ

.............
َما لُِكلِّ 2 اِت، َوإِنَّ يَّ َما األَْعَماُل ِبالنِّ َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم: »إِنَّ

اْمِرٍئ َما َنَوى«]صحيح البخاري[.
.............

القيام مع القدرةَقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم: »َصلِّ َقاِئًما« ]صحيح البخاري[.3

ُهوُر، َوَتْحِريُمَها 4 اَلِة الطُّ َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم: »ِمْفَتاُح الصَّ
ْسلِيُم«]سنن الّترمذّي[. ْكِبيُر، َوَتْحلِيلَُها التَّ التَّ

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

..............
قراءة القرآن الكريم................................................5

القعود األخير................................................6

أصّنُف أركاَن الّصالِة إلى قولّيٍة وفعلّيٍة:

ركن فعلّيمركن قولّيم

1................................
2................................
3................................
4................................

أرّتُب أركاَن الّصالِة بحسب أداِئها:

 1ـــــ.................. 2ــــ................... 3ــــ................... 4ــــ.....................
  5ـــــ................. 6ـــــ ..................  7 ــــــ القعود األخير.   8 ـــــ ..................

الّتقويم: كيف تؤّثُر الّصالُة برأيك في سلوِك الفرِد ؟

                  1 - أداء العبادات يّطهر الّنفس ويزّكيها.

1
2
3

4

...................................-2
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ۡوقُوٗتا ١٠٣] النساء[.  لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ فرَض اهلُل تعالى الّصلوات الخمس، قال تعالى: إِنَّ ٱلصَّ
وُشِرَعت صلواٌت أخرى في القرآِن الكريِم، والّسّنِة الّنبوّيِة الّشريفِة.

أقرُأ وأبّيُن:

ما هذه الّصلوات؟ وكيف ُتصّلى؟

حكمهااسم الّصالة الخاصةالّدليلم

َم ِمْن َذْنِبِه«                                                                                                             1  َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
                                                                                     ]متفق عليه[.

سّنةالّتراويح

 َقاَل صّلى اهلُل عليه وسلََّم: »ِإنَّ الشَّْمَس َوالَقَمَر اَل َيْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتِه، َفِإَذا 2
َرَأْيُتْم َفَصلُّوا، َواْدُعوا اللََّه« ]صحيح البخاري[.

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

3َوذَُرواْ ٱۡلَۡيَع ِ لَٰوةِ ِمن يَوِۡم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِل  ذِۡكرِ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إِذَا نُودَِي لِلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

]اآلية/ الجمعة:9[.

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

4
....................َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»اْجَعلُوا آِخَر َصالَِتُكْم ِباللَّْيِل ِوْتًرا«]متفق عليه[.

»َكاَن َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلُل عليه وسلََّم ُيَعلُِّمَنا ااِلْسِتَخاَرَة ِفي اأُلُموِر ُكلَِّها، َكَما ُيَعلُِّمَنا          5
السُّوَرَة ِمَن الُقْرآِن، َيُقوُل: ِإَذا َهمَّ َأَحُدُكْم ِباأَلْمِر، َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر الَفِريَضِة، ثُمَّ 

ِلَيُقْل:

»أَنَّ الّنبيَّ صلّى هللاُ عليه وسلََّم َخَرَج إَِلى الُمَصلَّى َفاْسَتْسَقى َفاْسَتْقَبَل الِقْبَلَة، َوَقَلَب 6
ِرَداَءهُ، َوَصلَّى َرْكَعَتْيِن«] صحيح البخاري [.

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

بَْتُ ٣]الكوثر[.7
َ
ْعَطيَْناَك الَْكْوثََر ١ فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر ٢ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اْل

َ
....................إِنَّا أ

»أَنَّ َرُسوَل هللِا صلّى هللاُ عليه وسلََّم َنَعى النََّجاِشيَّ ِفي الَيْوِم الَِّذي َماَت ِفيِه، َوَخَرَج ِبِهْم 8
َرَعَلْيِه أَْرَبَع َتْكِبيَراٍت«]متفق عليه[. إَِلى الُمَصلَّى، َفَصفَّ ِبِهْم، َوَكبَّ

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

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك« ]صحيح البخاري[.
....................
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1- صالة الجمعة

الفوائد المرجّوة من خطبِة الجمعِة:

أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بما يناسبها :  

2- صالة العيدين

يجتمُع أهُل الحّي أو البلدة يوم الجمعة في وقِت الّظهر لالستماِع إلى 
موعظٍة يقّدمها خطيُب المسجد، ثم يصّلون ركعتين جماعًة.

1- اقتراُح حلٍّ لمشكلٍة يعاني منها أهُل الحّي.

........................................-2

........................................-3

ُتصّلى في جماعٍة، الغايُة منها شكُر اهلِل تعالى على ِنَعِمه.

عيد ................. بعد عبادة................  
وعيد................. بعد عبادة.................

أقرُأ وأبني موقفًا:

والكباَر، واهلُل تعالى يحّب أن تظهَر نعمته على اإلنساِن باللباِس 
األنيِق، وتناول ألّذ المأكوالت دون إسراٍف، وأاّل ينسى إدخاَل 
الفرحِة على قلوب الفقراء والمحتاجين؛ قال تعالى:يَا بَِن آَدَم 

ُبوا َوَل تُْسِفُوا إِنَُّه َل ُيِبُّ  ِ َمْسِجٍد َوُكُوا َواْشَ
ُخُذوا زِينََتُكْم ِعنَْد ُكّ

الُْمْسِفنَِي31]األعراف[.

األعياُد في اإلسالِم مرتبطٌة بأداِء شعائَر دينّية، ولها أثٌر كبيٌر في 
حياِة الّناِس االجتماعّية ، إذ ُيعّد العيُد يوَم فرٍح و سروٍر يعّم الصغاَر 

من اآلثاِر المرجّوة للعيدين في الفرِد والمجتمِع:

1- التّآلُف وصلُة األرحام.                 2-..................................

..................................-4   ....................................-3

موضع الخطبة من الّصالةالحكمالّصالةم
.............................................الجمعة1
.............................................العيدين2

الّتقويم: وازْن بين صالتي الجمعة والعيدين: 

أتعّلُم مَن الّدرِس: 1- غايُة العباداِت تقويُم سلوِك اإلنسان.
...............................-3.............................. -2
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1- بّيْن معنى كلٍّ من الكلمات اآلتية: ) َدَرِنه - الخطايا(.

2- امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها:

من أمثلِة الّصبِر على الّطاعات: .................... ،  و......................  أ( 

ب(  من الّصلواِت الخاّصة: صالة العيدين ، و..............، و......................

ت( أسلوُب ضرِب المثِل منهٌج تربويٌّ وتعليميٌّ يفيُد في إثارِة العاطفِة ، و................

3- اكتْب كلمَة )صّح( جانب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد:

الّصالُة تحّقُق الّتكافَل االجتماعّي.           )  ( ..........................   أ( 

ب(  مخالفُة الفعِل للقوِل سلوٌك حسٌن.            )  ( ..........................

ت(  العلُم بدخوِل الوقِت ركٌن من أركاِن الّصالة.  )  ( ..........................

ث(  استقباُل القبلِة من شروط الّصالة .           )  ( .........................

4- اقرأ األدّلة اآلتية واستنتج الِفَكر والقيم المستفادة: 

القيمة المستفادةالفكرةالّدليلم

ِيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما َل 1 َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ن َتُقولُواْ 
َ
ِ أ َتۡفَعلُوَن ٢َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱللَّ

َما َل َتۡفَعلُوَن ٣]الصف[.

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

ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت 2 إِنَّ
َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ نَلَا 

َخِٰشعِنَي ٩٠]األنبياء[.  

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

َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم: »ُجِعَلْت ُقرَُّة 3
اَلِة«]سنن النسائي[. َعْيِني ِفي الصَّ

........................................
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5- صّنِف األموَر اآلتية وفَق الجدوِل:

)الّسجود –– الوضوء – الّنّية –– القعود األخير – طهارة المالبس –– الّركوع  (

ركنشرطم
........................................
........................................
........................................
........................................

6- أكمِل الجدوَل اآلتي مبّينًا الّصلوات الخمس وعدد ركعاتها:

عدد ركعاتهاالّصالة المفروضةم
ركعتان..................................1

.............الّظهر2
3...............................................
4..............................................
أربع ركعات................................5

7- وّضْح كيف تسهُم خطبُة الجمعِة في حلِّ بعض مشكالِت المجتمِع.

1
2
3

4
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ملحوظة:

ورقة عمل 

فكرة ورقة العمل:

أسلوب التّنفيذ: فردّي

إقامُة سباٍق في القراءة يستمرُّ لمدِة أسبوٍع لمناقشِة موضوع
)عالقة الوالدين باألوالد(.

جراءاتها:           شروط المشاركة واإ

 قراءة أكبر عدد ممكن من الكتِب اّلتي تتناوَل هذا الموضوَع من مكتبِة المدرسِة.

 ُيكافأ الّتلميُذ الفائُز اّلذي قرأ أكبَر عدٍد من الكتِب، وحاوَر بموضوعّية.

 ُيوضُع اسُم الفائز في لوحِة الّشرِف في المدرسِة.

 ُيكّلف الّتالميذ بورقة العمل مع بداية الوحدة الّرابعة، وتناقش ورقة العمل في 
الحّصة الّدرسّية المقّررة .

َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن٢٦

سباق القراءة

]اآلية/المطففين[.
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 الوحدة
الخامسة
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٤٤

  موقف الّناس من الّرسل     مهمة الّرسل

 يبّشرون بالثواب    مكّذبون

     الجّنة

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

..........

أرسَل اهلُل تعالى الّرسَل عليهم الّسالم لهدايِة الّناِس، وجعلهم قدوًة للبشر.

 قال تعالى:
ۗفَبُِهَدىُٰهُم ٱۡقَتِدۡه ۖ ُ ِيَن َهَدى ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
 أ

 
فما حقيقُة الّرسِل؟ وما وظائُفهم؟

أقرُأ وأكمُل:

ۡصلَــَح 
َ
ِيــَن َوُمنِذرِيــَنۖ َفَمــۡن َءاَمــَن َوأ َوَمــا نُرِۡســُل ٱلُۡمرَۡســلنَِي إِلَّ ُمبَّشِ

ــا  ــواْ أَِبَيٰتَِن بُ ــَن َكذَّ ِي ــوَن ٤٨ َوٱلَّ ــۡم َيَۡزنُ ــۡم َوَل ُه ــوٌۡف َعلَۡيِه ــَل َخ فَ
ــام[. ــُقوَن ٤٩]األنع ــواْ َيۡفُس ــا َكنُ ــَذاُب بَِم ــُهُم ٱۡلَع َيَمسُّ

قُــوُل 
َ
ۡعلَــُم ٱۡلَغۡيــَب وَلٓ أ

َ
ِ َوَلٓ أ قُــوُل لَُكــۡم ِعنــِدي َخَزآئـِـُن ٱللَّ

َ
ٓ أ  قُــل لَّ

ــَمٰ  ۡع
َ
ــَتوِي ٱۡل ــۡل يَۡس ــۡل َه ۚ قُ ــوَحٰٓ إَِلَّ ــا يُ ــُع إِلَّ َم تَّبِ

َ
ــٌكۖ إِۡن أ لَُكــۡم إِّنِ َملَ

ــام[. ــُروَن  50]األنع ــَل َتَتَفكَّ فَ
َ
ــُيۚ أ َوٱۡلَِص

أقرُأ وأحّدد:

]اآلية/األنعام:90[.


78

الّدرس األول



أمثلة لطلبات المشركين من الّرسول م
صّلى اهلُل عليه وسلََّم

رّد الّرسوِل صّلى اهلُل عليه وسلََّم
المذكور في اآلية 

...............................قلُب الجبال ذهباً، وتفجيُر ينابيع األرض.1

...............................تحديُد وقِت الّساعة، ووقِت نزول العذاب.2

...............................مشابهُة المالئكة بعدِم األكِل والّشرِب.3

أقرأ وأقابُل:

الفكرةماآلية القرآنّيةم
ۡرِض1

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ  وََسخَّ

ُروَن ١٣]الجاثية[. َجِيٗعا ّمِۡنُهۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
إعماُل العقِل سبيُل ..

هدايٍة، وإهمالُه ضالٌل

َما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهۦِۖ َوَمن َضلَّ 2 تۡلَُواْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َفَمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِنَّ
َ
ۡن أ

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن٩٢]النمل[.
َ
َمآ أ َفُقۡل إِنَّ

بّيَن هللاُ تعالى لإلنسان ..
طريَق الخيِروطريَق 

. الّشرِّ

     دعاه إلى الّتفّكر...َوَهَديَۡنُٰه ٱنلَّۡجَديِۡن١٠]البلد[.3

 أستنتُج من اآليِة القرآنّيِة اآلتيِة واجبي تجاه الّرسِل عليهُم الّسالم:

الّتقويم: مّيز اهلُل تعالى اإلنساَن بالعقِل والّتفكيِر ليستخدَمه في إعماِر األرِض
 وفعِل الخيِر. وّضْح دوَر العقِل في حياِة اإلنسان.

                 1- أقتدي بالّرسِل عليهم السالم وأهتدي بهداهم.

                 2- ُأعمُل عقلي للوصوِل إلى الّطريِق الّصحيِح.
................................................. -3                 

ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
قال تعالى:َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربََّنا ِإَوَلَۡك ٱلَۡمِصُي ٢٨٥]البقرة[.
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهِۦۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
َورُُسلِهِۦ َل ُنَفّرُِق َبنۡيَ أ

...................................... -1
........................................ -2
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٤٤

 أراَد بعُض المستكبرين من أهِل مّكَة أن يصرفوا عطَف الّنبّي صّلى اهلُل عليه وسلََّم ورحمته 
عن أصحابه من الفقراء والمساكين، وطلبوا منه أْن يطرَدهم، وكانوا يظّنون أن حرَص الّنبيِّ 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم على هدايِة الّناِس ربما يدفعه إِلجابِة طلبهم، فأنزَل اهلُل تعالى قوله: 
ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم]اآلية/األنعام:52[ َوَل َتۡطُردِ ٱلَّ

أقرُأ وأقابُل:

 ٞ ٓواْ  إَِلٰ َرّبِِهــۡم لَۡيــَس لَُهــم ّمِــن ُدونـِـهِۦ َوِلّ ن ُيۡــَشُ
َ
ِيــَن َيَافُــوَن أ نــِذۡر بـِـهِ ٱلَّ

َ
َوأ

ِيــَن يَۡدُعــوَن َربَُّهــم بِٱۡلَغــَدٰوةِ  َوٱۡلَعِشِّ  َوَل َشــفِيٞع لََّعلَُّهــۡم َيتَُّقــوَن ٥١ َوَل َتۡطــُردِ ٱلَّ
ــابَِك  ــۡن ِحَس ــا ِم ءٖ َوَم ــن َشۡ ــابِِهم ّمِ ــۡن ِحَس ــَك ِم ــا َعلَۡي ۥۖ َم ــُه ــُدوَن وَۡجَه  يُرِي

ٰلِِمنَي ٥٢]األنعام[. ءٖ َفَتۡطُرَدُهۡم َفَتُكوَن ِمَن ٱلظَّ َعلَۡيِهم ّمِن َشۡ

المعنىم

يصونون أنفسهم من العذاب....

أّول الّنهار....

ف.... ر وخوِّ حذِّ

آخر الّنهار....

الكلمة القرآنّية م

الغداة 1

أنذر 2

العشّي3

يّتقون4

من المنهِج الّتربوّي في القرآِن الكريِم: 

توجيُه الّنصِح للّناِس بقصِد اإلصالِح.

االستفادُة من خبراِت المتعّلمين ومجالِس العلم ) الّتعلم مدى الحياة (.
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اآلية القرآنّيةالّتركيب القرآنّيم
1.........................]11:اآلية/يس[َۖبَع ٱّلِۡكَر وََخِشَ ٱلرَّۡحَمَٰن بِٱۡلَغۡيِب َما تُنِذُر َمِن ٱتَّ إِنَّ

2..........................]االنفطار[١٩ ِ َّ ۡمُر يَۡوَمئِٖذ لّلِ
َ
اۖ  َوٱۡل َۡفٖس َشۡي ٔٗ يَوَۡم َل َتۡملُِك َنۡفٞس نّلِ

3......................... ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن َنۡفَسَك َمَع ٱلَّ َوٱۡصِبۡ
وَۡجَهُهۥۖ َوَل َتۡعُدَعۡيَناَك َعۡنُهۡم]اآلية/ الكهف:28[.

1 – أحافُظ على ِنَعِم اهلِل تعالى بشكِره عليها.  أتعّلُم مَن الّدرِس:

...................................... -2  

 أقرأ أحّدُد:

أقرُأ وأبيُِّن:

ۗ ٓ ُ َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِنا ُؤَلٓءِ َمنَّ ٱللَّ َهٰٓ
َ
َُقولُٓواْ أ َوَكَذٰلَِك َفَتنَّا َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ّلِ

ِٰكرِيَن ٥٣]األنعام[. ۡعلََم بِٱلشَّ
َ
ُ بِأ لَۡيَس ٱللَّ

َ
أ

الّسلوك الّصحيحالّصنفالّسلوك الّصحيحالّصنف

يصبر،ال يحسد األغنياء،الفقير.................الغنّي
 يحسِّن وضعه بالّسعي والجّد.

........................................الّضعيف.................القوّي

........................................الجاهل.................العاِلم

الّتقويم: يدعونا اهلُل تعالى إلى االهتماِم بالفقراِء والمساكين ورعايتهم، اكتْب ثالثَة أسطٍر               
     تبّين فيها واجَبك تجاه الفقراِء والمحتاجين ؟
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٤٤

ۡصلَــَح 
َ
ِيــَن َوُمنِذرِيــَنۖ َفَمــۡن َءاَمــَن َوأ  َوَمــا نُۡرِســُل ٱلُۡمۡرَســلنَِي إِلَّ ُمبَّشِ

ــا  ــواْ أَِبَيٰتَِن بُ ــَن َكذَّ ِي ــوَن ٤٨ َوٱلَّ ــۡم َيَۡزنُ ــۡم َوَل ُه ــۡوٌف َعلَۡيِه ــَل َخ فَ
قُــوُل لَُكــۡم ِعنــِدي 

َ
ٓ أ ــُهُم ٱۡلَعــَذاُب بَِمــا َكنـُـواْ َيۡفُســُقوَن ٤٩ قـُـل لَّ َيَمسُّ

ــُع  تَّبِ
َ
ــٌكۖ إِۡن أ ــۡم إِّنِ َملَ ــوُل لَُك قُ

َ
ــَب َوَلٓ أ ــُم ٱۡلَغۡي ۡعلَ

َ
ِ َوَلٓ أ ــُن ٱللَّ ِ َخَزآئ

ــُروَن  فَــَل َتَتَفكَّ
َ
ۡعــَمٰ َوٱۡلَِصــُيۚ أ

َ
ۚ قُــۡل َهــۡل يَۡســَتوِي ٱۡل إِلَّ َمــا يـُـوَحٰٓ إَِلَّ

ــن  ــم ّمِ ــَس لَُه ــۡم لَۡي ٓواْ إَِلٰ َرّبِِه ــَشُ ن ُيۡ
َ
ــوَن أ ــَن َيَافُ ِي ِــهِ ٱلَّ ــِذۡر ب ن

َ
50 َوأ

ــوَن  ــَن يَۡدُع ِي ــُردِ ٱلَّ ــوَن ٥١ َوَل َتۡط ــۡم َيتَُّق ــفِيٞع لََّعلَُّه ٞ َوَل َش ــهِۦ َوِلّ ِ ُدون
ۥۖ َمــا َعلَۡيــَك ِمــۡن ِحَســابِِهم  ــُه َربَُّهــم بِٱۡلَغــَدٰوةِ َوٱۡلَعــِشِّ يُرِيــُدوَن وَۡجَه
ــوَن  ــۡم َفَتُك ءٖ َفَتۡطُرَدُه ــن َشۡ ــم ّمِ ــابَِك َعلَۡيِه ــۡن ِحَس ــا ِم ءٖ َوَم ــن َشۡ ّمِ
ــُؤَلٓءِ  َهٰٓ

َ
ــٓواْ أ ُ َُقول ــٖض ّلِ ــم بَِبۡع ــا َبۡعَضُه ــَك َفَتنَّ ِ ــنَي ٥٢ َوَكَذٰل ٰلِِم ــَن ٱلظَّ ِم

ــِكرِيَن ٥٣ ٰ ــَم بِٱلشَّ ۡعلَ
َ
ُ بِأ ــَس ٱللَّ لَۡي

َ
ــاۗٓ أ ــۢن بَۡينَِن ــم ّمِ ُ َعلَۡيِه ــنَّ ٱللَّ َم

أتلو بإتقاٍن
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

 ]األنعام[.
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♦ما الحرُف الذي جاء بعد حرف المّد ؟
♦أستنتج: 

يكوُن الحكُم مّدًا مّتصاًل إذا جاء أحُد
أحرف ............، وجاء بعده ..........

 في ......... واحدة،
 مثال: .........

وُيمّد بمقداِر خمِس حركاٍت وجوبًا.  ♦

♦أنطُق األمثلَة اآلتيَة 
نطقًا صحيحًا:

َها يُّ
َ
يَا أ

۠نَا
َ
ِٓي أ ـّ إِن

ٓ
فََسَجُدٓواْ إِلَّ

 ♦ هل جاءِت الهمزُة بعد حرف المّد في كلمٍة 
واحدٍة أو في كلمتين؟ 

 ♦ أستنتج: يكون الحكم مّدًا منفصاًل إذا 
جاء أحُد أحرف ...........، وجاء بعده 

......... في ........... متتاليتين، 
    مثال: ...................   

   ♦وُيمّد بمقدار )2- 4- 5( حركاٍت جوازًا.

  

♦أنطُق األمثلَة اآلتية 

نطقًا صحيحًا:

ۡبَنآَءُكۡم
َ
أ

ِلَيُسوُءوا

ا ـٓ َٔ َهنِي

أتعّلم:

  أحكام

 المّد المّتصل

 والمّد المنفصل
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٤٤

أمّيز المّد المّتصل من المّد المنفصل في األمثلة اآلتية وأنطقها نطقًا صحيحًا:

 يَّاٗما
َ
ٓ أ إِلَّ

.........................................................مّد مّتصل

.........................................................مّد منفصل

أستخرُج من آياِت الّدرس مثااًل لكلٍّ من األحكام التجويدّية اآلتية مع الّتعليل وأنطقها نطقًا صحيحًا:

الّتعليلالمثالالحكمم
قُوُلمّد منفصل1

َ
ٓ أ جاء حرف المّد األلف، وجاء بعده همزةٌ في كلمتين لَّ

متتاليتين.

.............................................. ...............مّد منفصل2

.........................................................مّد منفصل3

.............................................. ...............مّد مّتصل4

.............................................. ...............مّد مّتصل5

.............................................................مّد طبيعي6

.............................................. ...............مّد طبيعي7

ْوَلٰٓئَِك
ُ
ۡعلَُمٱلَۡمَلٰٓئَِكةِقَالُٓواْ إِنَّاأ

َ
ٓ أ ۡسَمآَءإِّنِ

َ
ٱۡل
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الّتعليلالمثالالحكمم

................................................................مّد منفصل1

................................................................مّد طبيعي2

................................................................مّد مّتصل3

................................................................إظهار4

................................................................إخفاء5

..................................................... ............إقالب6

..................................................... ............إدغام بغّنة7

قال تعالى:

َمآءِ َماٗٓء  نَزنۡلَا ِمَن ٱلسَّ
َ
ۢا َبنۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهۦِۚ َوأ رَۡسَل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ

َ
ِٓي أ  َوُهَو ٱلَّ

نَاِسَّ َكثِٗيا ٤٩ ]الفرقان[.
َ
نَۡعٰٗما َوأ

َ
ا َخلَۡقَنآ أ ۡيٗتا َونُۡسقَِيُهۥ ِممَّ ٗة مَّ ُۡحـَِۧي بِهِۦ بَۡلَ َطُهوٗرا ٤٨ نّلِ

الّتقويم :استخرْج مَن اآليِة القرآنّيِة مثااًل لكلٍّ من أحكاِم الّتجويِد اآلتية مع الّتعليل:
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٤٤

المعنىم

طلب  قضاء حّقه...

الّدعاء بالّرحمة...

...ً سهالً لّينا

المفردةم

رَِحَم1

2
ً َسْمحا

اْقتََض3

الّســماحُة ُخلُــٌق عظيــٌم محّبــٌب إلــى الّنفــوِس، امتثلــه الّنبــيُّ صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم ســلوكًا عملّيــًا فــي حياِتــه 
كلِّهــا، فإّنــه صلّــى اهلُل عليــه وســلََّم»َما ُخيِّــَر َبْيــَن َأْمَرْيــِن، َأَحُدُهَمــا َأْيَســُر ِمــَن اآْلَخــِر، ِإالَّ اْختَــاَر َأْيَســَرُهَما، 

َمــا َلــْم َيُكــْن ِإْثًمــا، َفــِإْن َكاَن ِإْثمــًا، َكاَن َأْبَعــَد النَّــاِس ِمْنُه«]صحيــح مســلم[.
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أقرُأ بإتقاٍن

قال َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:

َذا اْقَتَضى« َذا اْشَتَرى، َواِإ  »َرِحَم اهلُل َرُجاًل َسْمحًا ِإَذا َباَع، َواِإ

أقابُل بين المفردِة ومعناها:

                
] صحيح البخاري[. 

الّدرس اّلرابع



سباِغ الّنعمِة للّرجِل الّسمِح الّسهِل في تعامِله وعالقِته  َبالّرحمة واإ يدعو صّلى اهلُل عليه وسلَّم 
باآلخرين، فذكَر الّسماحَة في األموِر اآلتيِة:

ترَك قسمًا من الّربح؛ ألّنه عرَف أنَّ المشتري محتاٌج.  -1

...................................................-2          

....................................................-3

1-ال يجادُل كثيرًا في الّثمِن عندما يشتري.

......................................................... -3

......................................................... -2

الّسماحة في البيع :

الّسماحة في الّشراء: 
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 من أمثلِة الّسماحة في البيع:

 من أمثلِة الّسماحِة في الّشراء:



٤٤

•  ذهبْت لشراِء حاجاٍت للمنزِل، فأطالْت المساومَة مع البائع حتى ضجَر منها.
• يعتمُد شراَء بضاعٍة محّددٍة، ثّم يترّدد فيعيدها ثّم يأخذ غيرها، ثّم يتراجع فيعود للبضاعة األولى.

 أفّكُر وأجيُب: 1 ـ ما سبُب اهتماِم الّنبيِّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم بُخُلِق الّسماحِة؟
.............................................................              

               2ـ  هل تقتصُر الّسماحُة على المعامالِت المادّيِة ؟ ولماذا؟ 
.............................................................              

الّسماحة في االقتضاء:

 يطلُب حقَّه من الّناِس بيسٍر، ومن وجده فقيرًا تسامح معه، أو أمهله إلى موعٍد آخر.

يردُّ الحقَّ لصاحبه في وقته المحّدِد دون مماطلٍة، وال يكّلفه عناَء المطالبة أو المقاضاة،

 ويتبع القضاَء بالّشكر والّدعاء.

 من أمثلة الّسماحة في االقتضاء:

1- عرَف أّن والده يمّر بأزمٍة مالّيٍة فخّفَف من طلباته.

2- يردُّ الدَّْيَن لصاحِبه قبَل أْن يحيَن وقُته.

.......................................................-3
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أقرُأ وأبني موقفًا:



أتعّلُم مَن الّدرِس:

الّتعليلغير موافقموافقالّسلوكم

..............................باَع رجٌل قماشاً قديماً على أّنه جديٌد.1

..............................طالبه بقضاِء َدينه في وقته المحّدد.2

..............................جاءه مشتٍر ليرّد سلعًة وجَد فيها عيباً.3

..............................استعاَر صديقُك كتاباً ثّم تأّخر في رّده.4

1- الّتحّلي باألخالِق الكريمِة.

2- المؤمُن هيٌِّن ليٌِّن، يألُف وُيؤَلف.

................................ - 3

الّتقويم: ما أثُر الّسماحِة في تقويِة الّروابِط االجتماعّيِة بيَن أفراِد المجتمِع؟   
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 أقرُأ وأبّين:



٤٤

القلــوُب تســتهوي األخــالق الّنبيلــة اّلتــي تســتثيُر اإلعجــاَب والّتقديــَر، والّتواضــُع هــدوٌء وســكينٌة ووقــاٌر واتّــزاٌن، 
وحســُن معاملــٍة، وهــو مــن خصــاِل المؤمنيــن المّتقيــن.

     لماذا اهتمَّ الّنبيُّ صّلى اهلُل عليه وسلََّم بُخُلِق الّتواضِع ؟

قال تعالى : 

ۡرِض َهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ 
َ
ِيَن َيۡمُشوَن َعَ ٱۡل وَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَّ

َسَلٰٗما٦٣]الفرقان[.

الّتواضُع هو:.......................................................................

باإليماِن به وتعظيِمه، والخضوِع له، وعدِم االعتراِض على أوامِره؛ قال تعالى:

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ٢١]البقرة[. ِي َخلََقُكۡم َوٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

من صور الّتواضع:

1- الّتواضع هلِل تعالى:
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وقد دعا صّلى اهلُل عليه وسلََّم إلى الّتواضِع، وَحثَّ عليه بقوله:
»ِإنَّ اهلَل َأْوَحى ِإَليَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َيْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َواَل َيْبِغي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد«
]أخرجه مسلم[.

أقرُأ وأستنتُج:

 أعّبر شفوّيًا عن تواضعي هلِل تعالى.

الّدرس الخامس





باالقتداِء به، واّتباِع هديه صّلى اهلُل عليه وسلََّم؛ قال تعالى:

ــوَۡم ٱٓأۡلِخــَر  َ َوٱۡلَ ۡســوَةٌ َحَســَنةٞ لَِّمــن َكَن يَرُۡجــواْ ٱللَّ
ُ
ِ أ  لََّقــۡد َكَن لَُكــۡم ِف رَُســوِل ٱللَّ

َ َكثِــٗيا ٢١ ]األحــزاب: 21[. َوَذَكــَر ٱللَّ

بقبوِل الحقِّ، والتزاِم أوامِر اهلِل تعالى واجتناِب نواهيه؛ قال تعالى:

ىَٰها ٩  ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوىَٰها ٨ قَۡدأ

َ
ىَٰها ٧ فَأ َوَنۡفٖس َوَما َسوَّ

ىَٰها١٠]الشمس[ . َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

ببّرهما واإلحساِن إليهما؛ قال تعالى:

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡحَةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َربََّياِن َصغِياً ٢٤ ]اإلسراء[.  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلُّ

2-الّتواضع للّنبّي صّلـى اهلل عليه وسّلم :

3- الّتواضع مع الّنفس:

4- الّتواضُع للوالَدين:

         91

 أعّبر شفوّيًا عن تواضعي للّنبّي صّلـى اهلل عليه وسّلم

أتواضُع مع نفسي بتزكيتها وذلك بـ: ـ.........................................

 أعّبر شفوّيًا عن تواضعي لوالَديَّ .



٤٤

باحتراِمهم وعدِم الّتكّبر عليهم، واالعتراِف بحقوِقهم، وأدائها إليهم مهما كانت درجتهم، والّرجوِع إلى 
الحقِّ والّرضا به مهما كان مصدُره؛ قال تعالى:

 َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِۡلُمۡؤِمننَِي ٨٨]اآلية/الحجر[.

أقرأ وأحدُِّد:

5- الّتواضع للّناس:

من األساليب المعينة على الّتواضع:

1- الكلمُة الّطّيبُة وطالقُة الوجِه.

2- مساعدُة المحتاجين، والوقوُف إلى جانبهم في الملّماِت واألحزاِن.

فُق وليُن الجانِب، واألخُذ باليسِر والّسهولِة في معاملِة الّناِس. 3- الرِّ

...................................................... -4
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صور الّتواضعالّسلوكم

..................أعبُد هللَا تعالى كما أمرني.1

الّتواضُع للّناسأقّدُر الّناَس جميعاً.2

..................أدعوهللَا تعالى لوالَديَّ بالعفِو والعافية.3

أقرأ وأحدُِّد:



 أتعّلُم مَن الّدرِس:

 الّتقويم: ما الّسلوكات المستفادة من قوله صّلى اهلُل عليه وسلََّم: »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، 

َوَما َزاَد اهلُل َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد ِللَِّه ِإالَّ َرَفَعُه اهلُل«]صحيح مسلم[ ؟

1- أوّقُر الكبيَر وأرحُم الّصغيَر.

2-أواسي الّناَس وأحسُن إليهم.

............................-3

........................... -4
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٤٤94

الّتواضُع يسمو بالّنفِس إلى درجِة الكماِل، فهو يجلُب حبَّ اهلِل تعالى والّناِس؛ ألّنه يصوُن 
اإلنساَن من ارتكاِب األفعاِل القبيحِة، ويقي اللساَن من نطِق الكالِم الفاحِش. 

ما أثُر التَّواضع في تآلِف النُّفوِس؟

الّسلوك المستفادالّدليل
َ َل 1 ۡرِض َمرًَحاۖ إِنَّ ٱللَّ

َ
َك لِلنَّاِس َوَل َتۡمِش ِف ٱۡل  َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ

ُيِبُّ ُكَّ ُمَۡتال فَُخور ١٨ ]لقمان[.
.....................

ۡرِض َهۡونا ِإَوذَا َخاَطَبُهُم 2
َ
ِيَن َيۡمُشوَن َعَ ٱۡل  وَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَّ

ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰما٦٣]الفرقان[.
.....................

ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب 3 ِ نِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ  فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ٱللَّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ]اآلية/آل عمران: 159[. َلنَفضُّ

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

ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي ١٩٩]األعراف[.4
َ
ُمۡربِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
.....................ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

ُ ُيِبُّ 5 َوٱۡلَكِٰظِمنَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافنَِي َعِن ٱنلَّاِسۗ َوٱللَّ
ٱلُۡمۡحِسننَِي١٣٤]اآلية/آل عمران[.

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

َقاَل صلّى هللاُ عليه وسلََّم:»اْعُبُدوا الرَّْحَمَن، َوَأْفُشوا السَّاَلَم، 6
َوَأْطِعُموا الطََّعاَم َتْدُخُلوا اْلِجَناَن«]صحيح ابن حبان[.

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

أقرأ وأبّيُن:

الّدرس السّادس





الّتقويم :استخرِج القيَم الّتربوّيَة الواردَة في اآلياِت الكريمِة:

َۡك لَُظۡلــٌم َعِظيــٞم ١٣  ِۖ إِنَّ ٱلــّشِ  ِإَوۡذ قَــاَل لُۡقَمٰــُن ِلبۡنِــهِۦ وَُهــَو يَعُِظــُهۥ َيُٰبــَنَّ َل تُــۡشِۡك بِــٱللَّ
ــَك يۡ ِن ٱۡشــُكۡر ِل َولَِودِٰلَ

َ
ــنۡيِ أ ــُهۥ ِف َعَم ــٖن َوفَِصٰلُ ٰ وَۡه ــا َعَ ــُهۥ وَۡهًن مُّ

ُ
ــُه أ ــهِ َحَلَۡت يۡ ــَن بَِودِٰلَ نَسٰ ــا ٱۡلِ ۡيَن  َووَصَّ

 إَِلَّ ٱلَۡمِصُي  14]لقمان[.

قال تعالى:

قال تعالى:
َصابَــَكۖ إِنَّ َذٰلـِـَك ِمــۡن 

َ
ٰ َمــآ أ ُمــۡر بِٱلَۡمۡعــُروِف َوٱنۡــَه َعــِن ٱلُۡمنَكــرِ َوٱۡصــِبۡ َعَ

ۡ
ــٰوةَ َوأ لَ قـِـِم ٱلصَّ

َ
 َيُٰبــَنَّ أ

َ َل ُيِــبُّ ُكَّ ُمَۡتــاٖل  ۡرِض َمرًَحــاۖ إِنَّ ٱللَّ
َ
ــاِس َوَل َتۡمــِش ِف ٱۡل َك لِلنَّ ــۡر َخــدَّ ُمــورِ ١٧ َوَل تَُصّعِ

ُ
َعــۡزِم ٱۡل

ۡصــَوِٰت لََصوُۡت ٱۡلَِمــيِ ١٩]لقمــان[.
َ
نَكــَر ٱۡل

َ
فَُخــورٖ ١٨ َوٱۡقِصــۡد ِف َمۡشــيَِك َوٱۡغُضــۡض ِمــن َصۡوتـِـَكۚ إِنَّ أ
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يوصلني إلى مرضاِة اهلِل تعالى ومحّبِة الّناِس.1

2..................................................

3..................................................

 1- هللاُ تعالى وحَده المستحُق للعبادِة.أتعّلُم مَن الّدرِس:
 2- عدُم الّترّفِع والفتخاِر على الّناِس.

.................................-3 

القيمةالّتركيب القرآنّيم

1.............................................

2.............................................

3.............................................

4.............................................

5.............................................

6.............................................

7.............................................

8.............................................

9.............................................

من ثمراِت الّتواضع:
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1- بّيْن معنى كلٍّ من المفرداِت اآلتيِة: )الغداة – سمحًا- اقتضى (.

2- امأل الفراغاِت اآلتيَة بما يناسبها:

مهمُة الّرسِل............ و ..............    أ( 

واجبي تجاه الّرسِل عليهُم الّسالم .................... و...................  ب( 

الّتواضُع للّرسوِل صّلى اهلُل عليه وسلََّم يكوُن بـــ............. و..................  ت( 

مَن األساليِب المعينِة على الّتواضِع: الكلمُة الّطّيبُة وطالقُة الوجِه و............... ث( 

3- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي: 

خلَق اهلُل تعالى الّناَس متفاوتين بالمواهِب واألرزاِق: ] ليعاقبهم ـــــ ليكرمهم ـــــ ليختبرهم [.  أ( 

ب( تكون الّسماحُة في البيِع بـ : ] إخفاء عيوب الّسلعة ـــــ الّتالعب بالميزان ـــــ الّرضا بالربح     

اليسير[. 
اكتْب كلمَة )صّح( جانب العبارِة الّصحيحِة،وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، وصّحح الغلَط 

إن وجد:
♦جميُع الّناِس آمنوا بدعوِة الّرسِل عليهُم الّسالم واتبعوهم.             )....( ........

♦ الّرسوُل صّلى اهلُل عليه وسّلم بشٌر ال يعلُم من الغيِب إال ما أطلعه اهلُل تعالى عليه.)....( .......

♦ إهماُل العقِل يوصُل إلى طريِق الحّق والّصواب.                     )....( .......

♦ الّتواضُع للّناِس يكون باحترامهم وعدم الّتكّبر عليهم .                )....( .......
 

نوع الّسماحةاآلية القرآنّيةم

ْوفُواالَْكيَْل َوالِْمزَياَن بِالْقِْسِط]اآلية/األنعام:152[.1
َ
................َوأ

ْشَياَءُهم]األية/األعراف:85[.2
َ
................َوَلَتبَْخُسواانلَّاَس أ

ة ٍ ]اآلية/البقرة:280[.3 ٍة َفَنِظَرةٌ إَِل َميَْسَ ................ِإَوْن َكَن ُذو ُعْسَ

4ْن َيْغفَِر الُل لَُكْم
َ
لُتِبُّوَن أ

َ
................َوْلَْعُفوا َوْلَْصَفُحوا أ

-4

 امأل الجدوَل بما يناسبه من أنواع الّسماحة:5-

]اآلية/النور:22[.
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6-  ميِّز الّسلوك الّصحيح من الغلط مع الّتعليل:

الّتعليلغلطصحيحالّسلوكم

يتجّنُب الجلوَس1

.......................................جانَب زميله الفقير

يحرُص على رفقِة2

.......................................أهِل األدِب واألخالق

يسخُر من زميله3

.......................................الّذي أخطأ في اإلجابة

يطلُب من صديقه4

.......................................أل يصاحَب أحداً غيره

علــى 5 يــن  الدَّ بســداِد  يماطــُل 
ــه. ــال مع ــر الم ــن توّف ــم م .......................................الّرغ

باع أجهزًة كهربائّيًة مقلّدًة6

على أّنها أصلّيٌة.
.......................................

7- استنتج القيم المستفادة من اآليات القرآنّية اآلتية:

القيمة المستفادةاآلية القرآنّيةم
ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ٢]يوسف[.1 نَزۡلَنُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيٗ

َ
آ أ ................إِنَّ

فََل 2
َ
ِۡل َوٱنلََّهارِۚ أ ۦ َوُيِميُت َوَلُ ٱۡختَِلُٰف ٱلَّ ِي يُۡحِ َوُهَو ٱلَّ

َتۡعقِلُوَن ٨٠]المؤمنون[.
................

ــاۚ 3 ــا َوزِينَُتَه ۡنَي ــٰوةِ ٱدلُّ ــُع ٱۡلََي ءٖ َفَمَتٰ ــن َشۡ ــم ّمِ وتِيُت
ُ
ــآ أ َوَم

ــوَن ٦٠]القصــص[. ــَل َتۡعقِلُ فَ
َ
ۚ أ ــَىٰٓ ۡب

َ
ــۡيٞ َوأ ِ َخ ــَد ٱللَّ ــا ِعن َوَم

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

ــٗة 4 ــُه نِۡعَم ۡلَنٰ ــمَّ إَِذا َخوَّ ــا ُث ٞ َدَعنَ ــَن ُضّ نَسٰ ــسَّ ٱۡلِ ــإَِذا َم  فَ
ٰ ِعۡلــۚم بَــۡل ِهَ فِۡتَنــةٞ َوَلِٰكــنَّ  وتِيُتــُهۥ َعَ

ُ
َمــآ أ ــاَل إِنَّ ــا قَ ّمِنَّ

ۡكَثَُهــۡم َل َيۡعلَُمــوَن ٤٩]الزمــر[.
َ
أ

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

ۡنَيــاۚ َوَرَفۡعَنــا 5 عِيَشــَتُهۡم ِف ٱۡلََيــٰوةِ ٱدلُّ َنۡــُن قََســۡمَنا بَۡيَنُهــم مَّ
َبۡعَضُهــۡم فَــۡوَق َبۡعــٖض َدَرَجـٰـٖت ]اآلية/الزخــرف:32[

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

6ۖــۡم زِيَدنَُّك
َ
ــَكۡرُتۡم َل ــن َش ــۡم لَئِ ذََّن َربُُّك

َ
ــأ وِإَوۡذ تَ

                                                                         ]اآلية/إبراهيم:7[.

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



٤٤

البحث في مكتبِة المدرسِة، الّشابكِة، أو أّي مكتبٍة أخرى.  
ِمتابعِة حياته. حّدِد الّنقاَط اّلتي ُأعجبَت بها من خالل   

يختاُر المدّرُس أفضَل األبحاث، لتنشر في مجلة الحائط.  

ملحوظة

ُيكلف الّتالميذ بالمشروع مع بداية الوحدة الخامسة ويناقش المشروع في الحّصة الّدرسّية المقّررة .

]اآلية/لقمان:18[.

قال تعالى:

تواضُع العلماءمشروع الوحدة الخامسة
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أقرُأ وأتعّلم

فكرة المشروع:

ال حَسَب كالّتواضِع وال شرَف كالعلِم.

الّتواضُع اجتالُب المجِد واكتساُب الوّد.

أكثُر العلماِء تواضعًا أوفُرهم علمًا.

كتابة موضوع عن إنساٍن اشُتهَر بتواِضعه وعلمه )في مجاِل الّطبِّ أو 
العلوم الطبيعّية أو الفيزياء أو العلوم اإلنسانّية ( من حيث حياته، 

وأهّم إنجازاته.

أسلوب الّتنفيذ : فردّي

 َل ُيِبُّ َمن َكَن ُمَۡتاٗل فَُخوًرا ٣٦ َ  إِنَّ ٱللَّ



 الوحدة
الّسادسة

99
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  يحقُِّق القرآُن الكريُم الّســعادة لإلنســان وُيشــعره باألمان ويرســم له طريَق الّنجاِح في الحياة، فهو يهدي    
  ِ ِيــَن آَمُنــوا َوَتْطَمئـِـنُّ قُلُوُبُهــْم بِِذْكــرِ اللَّ   الفــرَد واألســرَة والمجتمــَع إلــى طريــِق الخيــِر؛ قــال تعالــى: الَّ
ِ َتْطَمئـِـنُّ الُْقلُــوُب 28 ]الرعــد[، وقــد تضّمنــت آيــاُت القــرآن الكريــم أســاليب متنوعــة فــي الّتعليم   َل بِِذْكــرِ اللَّ

َ
  أ

 تساعد على توضيح المفاهيم المجّردة بأمثلٍة محسوسٍة في الواقع.
كيف يكون القرآُن الكريُم كتاَب هدايٍة؟

ما الفائدُة من ضرِب األمثاِل في القرآِن الكريِم؟ 

ٗع ّمِۡن َخۡشَيةِ  َتَصّدِ ۡيَتُهۥ َخِٰشٗعا مُّ
َ
ََّرأ ٰ َجَبٖل ل نَزنۡلَا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َعَ

َ
لَۡو أ

ُروَن ٢١]الحشر[. ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
َ
ِۚ َوتِۡلَك ٱۡل ٱللَّ

أقرُأ وأقابُل:

المعنىم

..ً متشّققا

منقاداً..

يتنبهون فيما يجب عليهم نحو القرآِن الكريِم..

..
جمع مثل، وهو تصويُر المعاني بصورٍة 

محسوسٍة

الكلمة القرآنّيةم

1َخاِشًعا 
2ًع  ُمَتَصّدِ
3ْمَثاُل

َ
 اْل

4ُروَن  َيَتَفكَّ

الّدرس األّول



1- أتقُن تالوَة القرآِن الكريم، وأتفّكر في آياِته.أتعّلُم مَن الّدرِس:
2-أتأّدُب بآداِبه وأتخّلُق بأخالِقه.                        

............................-3
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  أقرأ وأحدُِّد:

المعنىالّتركيب القرآنّيم

1................................. .إّن الجبَل الّشامَخ الّصلَب لو فهَم هذا القرآَن وتدّبره

2...................................
ألبصرَته أّيها العاقل متشّققاً، فكيف يليق بك أّيها 
اإلنساُن أّل يليَن قلبك ول تنقاَد لطاعِة هللِا تعالى!

3.................................. 
وهذه األمثال يبّينها هللاُ تعالى للّناِس جميِعهم كي 

يتفكروا فيها ويعملوا بمقتضاها.
  

أقرأ وأستنتج:

المشّبه بهالمشّبهاآلية القرآنّيةم
ــٍة 1 ــَجَرةٖ َطّيَِب ــٗة َكَش ــٗة َطّيَِب ــٗل َكَِم ُ َمَث ــَف َضََب ٱللَّ ــَر َكۡي َــۡم تَ ل

َ
أ

ــَمآءِ ٢٤ ]إبراهيــم[. ــا ِف ٱلسَّ ــٞت َوفَرُۡعَه ِ ــا ثَاب ۡصلَُه
َ
...........كلمة اإليمانأ

ۡرِض 2
َ
 َوَمَثــُل َكَِمــٍة َخبِيَثــةٖ َكَشــَجَرةٍ َخبِيَثــٍة ٱۡجُتثَّــۡت ِمن فَــۡوِق ٱۡل

شجرة خبيثة.............َمــا لََهــا ِمــن قَــَرارٖ ٢٦ ]إبراهيــم[.

ۢنَبَتــۡت 3
َ
ِ َكَمَثــِل َحبَّــٍة أ ۡمَوٰلَُهــۡم ِف َســبِيِل ٱللَّ

َ
ِيــَن يُنفُِقــوَن أ َثــُل ٱلَّ مَّ

ُ يَُضٰعِــُف لَِمــن يََشــآُءۚ  ِ ُســۢنُبلَةٖ ّمِاْئـَـُة َحبَّــةٖۗ َوٱللَّ
َســۡبَع َســَنابَِل ِف ُكّ

ــٌم ٢٦١]البقــرة[. ــٌع َعلِي ُ َوِٰس َوٱللَّ

مضاعفة 
ثواب

المنفق

.........

.........

أبّيُن سبَب اختياِر البيان اإللهي للجبِل دون غيره من المخلوقات:
.........................................................................

الّتقويم: بّيْن أثَر الّتفّكر في آياِت القرآِن الكريِم في تقويِم سلوِك اإلنساِن؟
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ما أجمَل أن يشُرف اإلنسان بتعّلِم أسماِء اهلِل الحسنى ويّتخلق بمعانيها! 
    فما هي هذه األسماء؟ وكيف نتمّثلها في حياتنا؟

أقرُأ وأقابُل:

َهاَدةِ ُهَو الرَّْحَُن الرَِّحيُم 22]الحشر[. ِي َل إَِلَ إِلَّ ُهَو َعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ ُ الَّ  ُهَو اللَّ

الكلمة القرآنّيةم

1الَْغيِْب 
2َِهاَدة الشَّ

المعنى م
عالم المادّيات والمرئّيات...

ماغاَب إدراُكه ومعرفته عن الحواس...
يخبُر اهلُل تعالى عن أسماِئه الحسنى أّنه هو اهلُل تعالى، فال معبوَد سواه، وأّنه عاِلٌم بجميِع الكائنات 

وهو ذو رحمٍة واسعٍة .
أبّيُن معنى كلٍّ من الّرحمن والّرحيم من حيث شمول الّرحمة: 

المعنىاسم اهلل تعالىاآلية القرآنّيةم

ءٖ]آلية/األعراف: 156[1 .....................الّرحمنَورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

.....................الّرحيم َوَكَن بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِحيٗما ٤٣]األحزاب[.2

  أقرُأ وأبّيُن:
 ۚ ُ َلُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَبَّاُر ٱلُۡمَتَكّبِ وُس ٱلسَّ ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ ُ ٱلَّ ُهَو ٱللَّ

ۚ يَُسّبُِح َلُۥ َما ِف  ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ُ ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ َلُ ٱۡل ا يُۡشُِكوَن ٢٣ ُهَو ٱللَّ ِ َعمَّ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ۡرِضۖ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٢٤]الحشر[.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

اسم اهلل تعالىالّتركيب القرآنّيم

ۡرِض]اآلية/الفرقان :2[.1
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ الملِكٱلَّ

ِ َجِيًعا ١٣٩]النساء[.2 .............. فَإِنَّ ٱۡلعِزَّةَ لِلَّ
ۡرِضۖ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٣٧ ] الجاثية [.3

َ
َمَٰوٰت َِوٱۡل ..............َوَلُ ٱۡلِكۡبَِيآُء ِف ٱلسَّ



الّدرس الثّاني



أتعّلُم مَن الّدرِس:

....................
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أقرُأ وأستنتُج:

أثره في نفسيالمعنىاسم اهلل تعالىم

المهيمن1
القائم على الوجوِد

أشعُر بالطمئناِن وعدِم القلق. بالحفِظ والّرعايِة.

...............................ذو الّسالمِة لعباِدهالّسالم2
......................................الّطاهر المنّزه عن كلِّ نقٍص.القدوس3

أجبُر خاطَر المظلوِم برفع الّظلم عنه.يجبر الكسيَر ويعطي المحروَم.....4

.............................يضُع األموَر في مواضعها.الحكيم 5

..................................المؤمن6

أكمُل المخّطَط اآلتي:

من أسماِء اهلِل الحسنى

البارئ

المكّون للمخلوقات على 
صوٍر مختلفٍة.

الُمنشئ للمخلوقاِت 
من العدِم إلى 

الوجوِد.

المقّدر والُموِجد للمخلوقاِت 
وفق إرادته ومشيئته.

1 - كثرُة أسماِء اهلِل تعالى تدلُّ على عظمِته.

....................................... -2

...................................... -3

الّتقويم: بيْن أثَر معرفِة معاني أسماِء اهلِل الحسنى في حياتك؟
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أتلو بإتقاٍن

ــۡن  ٗع ّمِ َتَصــّدِ ــٗعا مُّ ــُهۥ َخِٰش ۡيَت
َ
ََّرأ ــٖل ل ٰ َجَب ــۡرَءاَن َعَ ــَذا ٱۡلُق ــا َهٰ نَزنۡلَ

َ
ـَـۡو أ  ل

ــُروَن ٢١ ُهــَو  ۡمَثـٰـُل نَۡضُِبَهــا لِلنَّــاِس لََعلَُّهــۡم َيَتَفكَّ
َ
ِۚ َوتِۡلــَك ٱۡل َخۡشــَيةِ ٱللَّ

ــَهَٰدةِۖ ُهــَو ٱلرَّۡحَمـٰـُن ٱلرَِّحيــُم  ِي َلٓ إَِلـٰـَه إِلَّ ُهــَوۖ َعٰلـِـُم ٱۡلَغۡيــِب َوٱلشَّ ُ ٱلَّ ٱللَّ
ــُن  ــَلُٰم ٱلُۡمۡؤِم وُس ٱلسَّ ــدُّ ــُك ٱۡلُق ــَو ٱلَۡملِ ــَه إِلَّ ُه ٰ ِي َلٓ إَِل ُ ٱلَّ ــَو ٱللَّ 22 ُه
ــا يُۡشُِكــوَن ٢٣ ُهــَو  ِ َعمَّ ۚ ُســۡبَحَٰن ٱللَّ ُ ــاُر ٱلُۡمَتَكــّبِ ٱلُۡمَهۡيِمــُن ٱۡلَعزِيــُز ٱۡلَبَّ
ــا ِف  ــّبُِح َلُۥ َم ۚ يَُس ــَنٰ ــَمآُء ٱۡلُۡس ۡس

َ
ــّوُِرۖ َلُ ٱۡل ــارُِئ ٱلُۡمَص ــُق ٱۡلَ ُ ٱۡلَخٰلِ ٱللَّ

ــُم ٢٤]ســورة الحشــر[. ــُز ٱۡلَِكي ــَو ٱۡلَعزِي ۡرِضۖ وَُه
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

  أكتُب حكَم الّنون الّساكنة أو الّتنوين تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقه نطقًا صحيحًا:

نَْزنْلَا
َ
ْيَتُهأ

َ
ُمَتَصّدِعً ِمْنَجَبٍل لََرأ

ِِمْن َخْشَيةِلٌم بَِما
َ
وَِجيهاً ِفأ

الّدرس الثّالث

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

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



الّتقويم: لماذا نتعّلُم أحكاَم الّتجويِد ؟ وهل تقتصُر على مفرداِت القرآِن الكريِم ؟

........................................
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الّتعليلنوع المّدالمثال
نْزَِل

ُ
ِي أ ..........................................الَّ
َساَءْت..........................................
لِلنَّاِس..........................................

أكتُب نوع المدِّ جانب كلِّ مثاٍل مّما يأتي مع الّتعليِل وأنطُقه نطقًا صحيحًا:

وَِجئُْتُكْم بِآيٍَةُروَن ْمَثاَللَُهْم َمْغفَِرةٌلََعلَُّهْم َيَتَفكَّ
َ
اْل

  أكتُب حكَم الميِم الّساكنِة تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقه نطقًا صحيحًا:
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م
المعنى

قرابته...

أجله...

ر... يؤخَّ

ُيمدَّ...

المفردةم

يُبَْسَط1

2
َ
يُنَْسأ

3ِ ثَرِه
َ
أ

رَِحَُه4

 َقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

» َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوَأْن ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَمُه «] صحيح البخاري[

أقرأ بإتقاٍن :

ما صلُة الّرحِم ؟
ما أثُر صلِة الّرحِم على الفرِد والمجتمِع؟

َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١]النساء[. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل َ ٱلَّ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

صلُة الّرحِم من األخالِق االجتماعّيِة اّلتي مّيز اهلُل تعالى بها اإلنساَن، وجعَل أجَرها عظيمًا.

الّدرس الرّابع

قال تعالى:





أقابل بين المفردة و معناها :
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أقرُأ وأكمُل : 

األقرباء قسمان :

من جهة األّممن جهة األب 

الجّد

العّمة 

.......

...........

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

الجّد

               الخال

.......

...........

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

لة برأيي:  أرتُِّب األصناَف اآلتيَة من األقارِب لزيارتهم بحسِب األولى بالصِّ

األخت الّشقيقةاألّماألبالخالالعّم
..................................................
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صلة الّرحم تكون بـ:

1- زيارة األقارب واالطمئنان عليهم.

َدَقُة َعَلى الِمْسِكيِن َصَدَقٌة،       2- مساعدتهم والعطف عليهم؛ قال صلّـى  اهلُل عليه وسّلم : »الصَّ
    َوِهَي َعَلى ِذي الرَِّحِم ِثْنَتاِن: َصَدَقٌة َوِصَلٌة«] سنن الّترمذي[.

..................................................... -3

 أكمُل المخّطَط اآلتي:

آثاُر صلِة الّرحِم
 في 

1- الّسعة في األرزاِق.

.....................-2

..................... -3

المجتمعالفرد

أفــراِده. بيــَن  والّترابــط  المحّبــِة  زيــادة   -1

..............................-2

..............................-3



أتعّلُم مَن الّدرِس:
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الّذكر الحسن بعَد الموِت.                   أسباب البركِة في الماِل.

الّذرّية الّصالحة وكثرة دعائهم له.                   تيسير الّرزق. 
إنجاز أعماٍل نافعٍة كثيرٍة للفرِد والوطِن في مّدٍة يسيرٍة.

أقرأ وأصّنُف:

زيادة األرباِح في العمل والّتجارة.

صور البركِة في العمِرصور الّزيادِة في الّرزِق

...................................... -1 

...................................... -2

.....................................  -3

......................................  -1

......................................  -2

......................................  -3

أقرُأ وأستنتُج:

قــال صّلــى اهلُل عليــه وســلََّم :»َلْيــَس الَواِصــُل ِباْلُمَكاِفــِئ، َوَلِكــِن الَواِصــُل الَّــِذي ِإَذا ُقِطَعــْت 
َرِحُمــُه َوَصَلَها«]صحيــح البخــاري[. 

وقال صّلى اهلُل عليه وسلََّم:»اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقاِطُع َرِحٍم«]صحيح مسلم[.

أسلوب الّتعامل مع األقارب : ..........................................

1- أحرُص على صلة أقاربي.

...........................-2

الّتقويم : اقترْح مشروعًا يساعد على زيادِة الّتواصِل بيَن األقارِب.
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الّدرس الخامس

فــي حــبِّ معرفــِة الفطــرة  بدافــِع  إلــى تحقيِقهــا منــذ األزِل  قيمــٌة اجتماعّيــٌة يســعى اإلنســاُن   التواصــُل 
والِفَكــر  المعلومــاِت  وتبــادِل  نقــل  عمليــُة  االّتصــاِل  بوســائِل  والمقصــوُد  المعلومــات؛  ونقــِل  األخبــاِر 
ِبدافــِع االطمئنــان علــى مــن يغيــب أو   والّســلوكاِت بيــَن أفــراِد المجتمــِع الواحــِد والمجتمعــاِت المختلفــة 
 يسافر إلى مكاٍن بعيٍد؛ لذلك كّلما زادت حاجُة اإلنساِن إلى الّتواصِل زادت حاجُته إلى اختراِع وتطويِر

وسائِل اتصاٍل جديدٍة لتحقيِق غايته؛ قال تعالى: 

نْــَى وََجَعلَْناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَبائـِـَل تِلََعاَرفُــوا إِنَّ 
ُ
َهــا انلَّــاُس إِنَّــا َخلَْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأ يُّ

َ
 يـَـا أ

َ َعلِيــٌم َخبِي١٣]الحجــرات[. تَْقاُكــْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكــْم ِعنْــَد اللَّ

َ
أ

أكتُب أـمثلًة من الواقِع الحياتّي بما يتناسب مع أهميِة وسائِل االّتصاِل وفوائدها.

أمثلة من الواقعأهمية وسائل االّتصال وفوائدهام

1
حلّت العديَد من المشكالِت في نقِل األخباِر 

والبياناِت بسرعٍة، وقلّلت نسبَة الّضرِر، وزادِت 
الفائدة .

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

2
قّربت بيَن الّناِس عندما سّهلت الّتواصل بينهم 

................................وبتكلفٍة وزمٍن أقل.

3
مّكنِت الصّحفيين والمراسلين اإلخباريين من نقِل 

................................الحدِث كامالً صوتاً وصورًة في بثٍّ مباشٍر.

4
تساعُد اإلنساَن على تطويِر حياِته باكتساِب 

................................المعارف والمهارات الجديدة.

5
زيادة الّثقافة عنَد اإلنساِن وزيادة وعيه إزاء ما 

................................يحدُث حوله من قضايا مختلفة.
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أكتُب أسلوَب االستخداِم األمثِل:

وسائل االّتصال م
القديمة 

أسلوب االستخدام 
أسلوب االستخدام وسائل االّتصال الحديثةاألمثل

األمثل

1
الّصحف الورقّية 

.........................الّصحف اإللكترونّية.............والمجالت

.........................الكتاب اإللكترونّي.............الكتب الورقّية2

.........................البريد اإللكترونّي.............الّرسائل المكتوبة3

.............الهاتف الّثابت4
المكالمات المرئّية

و تطبيقات المحادثة الفورّية
.........................

.........................القنوات الفضائّية..............اإلذاعات المحلّية5

6.................................................................

تطبيقات عملّية لوسائل االّتصال الحديثة في المدرسة:

اســتُثمَر تطــّور وســائِل االّتصــاِل فــي مختلــِف مجــاالِت حيــاِة اإلنســاِن؛ ففــي مجــاِل الّتعليــِم علــى ســبيِل 
ــة، يســتطيع الّتالميــذ تلقيهــا داخــل منازلهــم عــن طريــِق شــبكِة االّتصــال،  المثــاِل ُتعطــى حصــٌص تعليمّي
فيكــون هنــاك تواصــٌل بالّصــوِت والّصــورِة بيــن الّتلميــذ والمــدّرس، وُتعــدُّ الكتــُب المدرســّيُة المقــررُة مــن أكثــر 
وســائل االّتصــال اســتعمااًل فــي المــدارس. كمــا يمكــن للمدّرســين اســتخدام وســائل وتقانــات تعليــم حديثــة 
نحو:)الّشــرائح، والملصقــات، والّتســجيالت الصوتّيــة والمرئّيــة، واألفــالم التعليمّيــة ( فتنقــل المتعّلميــن إلــى 
عالــٍم بعيــٍد عنهــم كقــاِع المحيــط أو القطــِب الجنوبــّي. كمــا ُتْظِهــُر الرســوُم المتحّركــُة عمليــاٍت لــم يكــْن 
مــن الممكــِن أن يراهــا الّتالميــُذ بطريقــٍة أخــرى، مثــال حركــة محــّرك الّســيارة، أو مقاومــة الجســم البشــرّي 

للجراثيــم.

1-وسائُل االّتصاِل من أدواِت الّتعّلم، وهي وسيلٌة للحواِر وتبادِل الِفَكر.

...............................................................-2

الّتقويم:  بّيْن كيف تكون وسائُل االّتصال وسيلًة من وسائِل المعرفِة ؟
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الّدرس السّادس

االّتصــال هــو نقــُل أخبــاٍر ومعلومــاٍت وبيانــاٍت وحســاباٍت وأســراٍر مــن طــرِف المرِســِل إلــى طــرف 
المســتقبِل أو المرَســل إليــه، عبــَر وســائِل االّتصــال ســواء كانــت قديمــة أو حديثــة، والمــادة المنقولــة 
ّمــا  ّمــا أن تكــوَن مقاطــَع صــوٍت وصــورٍة، واإ ّمــا أن تكــوَن كتابّيــًة، واإ باالّتصــال إّمــا أن تكــوَن صوتّيــًة، واإ
أن تكــوَن صــورًا، وغيــر ذلــك. فاإلنســاُن مؤتمــٌن واهلُل تعالــى سيســأله عــن أعماِلــه وتصرفاِتــه، وقــد بّيــَن 

القــرآُن الكريــُم أســَس الّتواصــِل بيــَن الّنــاِس مــن خــالِل القــوِل الّطّيــِب والّتمثّــِل بمــكارم األخــالق.

أقرُأ وأبني موقفًا:

ــا  ــواْ قَۡوَمۢ ن تُِصيُب
َ
ــوٓاْ أ ــإٖ َفَتبَيَُّن ــُقۢ بِنََب ــوٓاْ إِن َجآَءُكــۡم فَاِس ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ

َ
أ قــال تعالــى: َيٰٓ

ــنَي ٦ ]الحجــرات [. ــۡم َنِٰدِم ــا َفَعۡلُت ٰ َم ــواْ َعَ ــةٖ َفُتۡصبُِح ِبََهٰلَ
ا ّمِۡنُهۡم َوَل نَِســآءٞ  ن يَُكونـُـواْ َخــۡيٗ

َ
ِيــَن َءاَمُنــواْ َل يَۡســَخۡر قَــوۡمٞ ّمِــن قَۡوٍم َعــَسٰٓ أ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡلَقٰــِبۖ 
َ
نُفَســُكۡم َوَل َتَنابَــُزواْ بِٱۡل

َ
ۖ َوَل تَۡلِمــُزٓواْ أ ا ّمِۡنُهــنَّ ن يَُكــنَّ َخــۡيٗ

َ
ّمِــن نَِّســآٍء َعــَسٰٓ أ

ٰلُِمــوَن ١١ ]الحجــرات[. ْوَلٰٓئـِـَك ُهــُم ٱلظَّ
ُ
َّــۡم َيُتــۡب فَأ يَمـٰـِنۚ َوَمــن ل بِۡئــَس ٱِلۡســُم ٱۡلُفُســوُق َبۡعــَد ٱۡلِ

ــا  ۡنَي ــٞم ِف ٱدلُّ ِل
َ
ــَذاٌب أ ــۡم َع ــواْ لَُه ــَن َءاَمُن ِي ــُة ِف ٱلَّ ــيَع ٱۡلَفِٰحَش ن تَِش

َ
ــوَن أ ــَن ُيِبُّ ِي إِنَّ ٱلَّ

ــوَن ١٩] النــور[. ــۡم َل َتۡعلَُم نُت
َ
ــُم َوأ ُ َيۡعلَ ــَرةِۚ َوٱللَّ َوٱٓأۡلِخ

 أقرأ وأبّين:

تقويم الّسلوك الغلطال أوافقأوافقالّسلوكم

1
استخداُم وسائل الّتصال لنشِر أخباٍر

ل ُيعَلم مدى صدقها.
....................

....................استخداُم وسائل الّتصال لالستهزاِء باآلخرين.2

3
تصّفُح مواقع علمّية لمعرفة آخر ما توّصل إليه العلُم في مجاِل 

....................الّزراعِة.

....................استخداُم وسائل الّتصال لمعرفِة أسراِر الجيران.4
....................استخداُم أسماء وألقاب محّببة إلى آلخرين.5
....................النشغاُل دائماً باستخداِم وسائِل الّتصاِل.6
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أقرأ وأستنتُج:

ــٞمۖ َو َل  ــّنِ إِثۡ ــّنِ إِنَّ َبۡعــَض ٱلظَّ ــَن ٱلظَّ ِيــَن َءاَمُنــواْ ٱۡجَتنُِبــواْ َكثِــٗيا ّمِ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ِخيــهِ 
َ
ــَم أ ُكَل َلۡ

ۡ
ن يـَـأ

َ
َحُدُكــۡم أ

َ
ُيـِـبُّ أ

َ
ُســواْ َوَل َيۡغَتــب بَّۡعُضُكــم َبۡعًضــاۚ أ َتَسَّ

َ تَــوَّاٞب رَِّحيــٞم ١٢]الحجــرات[. ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ُقــواْ ٱللَّ َمۡيٗتــا فََكرِۡهُتُمــوهُۚ َوٱتَّ
من اآلثار السلبّية الناتجِة عن االستخداِم الغلط لوسائِل االّتصاِل:

......................................................... -1

......................................................... -2

1- أبتعُد عن كلِّ ما يزعج اآلخرين سواء بوسائِل االّتصاِل أم غيرها.

...............................................................-2

الّتقويم : اقرأ اآلياِت الكريمَة ثّم أجْب:

 قال تعالى:

 قال تعالى:

ــواْ  نُِس
ۡ
ٰ تَۡسَتأ ــتَّ ــۡم َح ــۡيَ ُبُيوتُِك ــا َغ ــواْ ُبُيوتً ــواْ َل تَۡدُخلُ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ــۡم  َّ ــإِن ل ــُروَن ٢٧  فَ ــۡم تََذكَّ ــۡم لََعلَُّك ــۡيٞ لَُّك ــۡم َخ ــاۚ َذٰلُِك ۡهلَِه
َ
ٰٓ أ ــّلُِمواْ َعَ َوتَُس

ٰ يـُـۡؤَذَن لَُكــۡمۖ ِإَون قِيــَل لَُكــُم ٱرِۡجُعواْ  َحــٗدا فَــَل تَۡدُخلُوَهــا َحــتَّ
َ
َتِــُدواْ فِيَهــآ أ

ــٞم 28]النــور[. ــوَن َعلِي ــا َتۡعَملُ ُ بَِم ــۡمۚ َوٱللَّ ۡزَكٰ لَُك
َ
ــَو أ ْۖ ُه ــوا فَٱرِۡجُع

  1- حدِد الّسلوكاِت الواردَة في اآلياِت الكريمة.

  2 –بيْن كيف نستثمُر وسائَل االّتصاِل الحديثة في هذه الّسلوكات؟
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ۡمَثُٰل   
َ
ِۚ َوتِۡلَك ٱۡل ٗع ّمِۡن َخۡشَيةِ ٱللَّ َتَصّدِ ۡيَتُهۥ َخِٰشٗعا مُّ

َ
ََّرأ ٰ َجَبٖل ل نَزنۡلَا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َعَ

َ
 1- قال تعالى :لَۡو أ

ُروَن ٢١ ] الحشر[.  نَۡضُِبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
عدْد ثالثًا من فوائد ضرب األمثال.   أ( 

استنتْج بعَض القيِم المستفادة من اآليِة الكريمِة. ب( 

2- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة :

اّلذي ال ُيغَلب هو معنى اسم اهلِل تعالى: أ( 

1- الجّبار          2- المتكّبر          3- العزيز          4- المهيمن

المكّون للمخلوقاِت على صوٍر مختلفٍة هو معنى اسم اهلِل تعالى: ب( 

1- الخالق          2- البارئ           3- المصّور     4- القّدوس

مْن لم يزرني من أقربائي فإّنني:   1-ال أزوره.   2- ال أدعوه لزيارتي.     ت( 

                                     3- أزوره وال أهجره.

    3- اكتْب كلمَة )صّح( جانب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، 

        وصّحِح الغلَط إن ُوِجَد:

الّرحمن من شملت رحمته جميَع الخالئق.                 )......(.................. أ( 

سّهلت وسائُل االّتصاِل الّتواصَل بين الّناِس بأكبِر تكلفٍة . )......(.................. ب( 

 4- أكمِل الجدوَل اآلتي :

الفكرةالّتركيب القرآنّيم
1............................إلهام هللِا تعالى المخلوقات الّتسبيح

2............................علم هللا تعالى الّشامل للّسِر والعلِن

3...........................
وحدانية هللِا تعالى.
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َل َخلـْـٍق نُعِيــُدهُ وَْعــًدا َعلَيَْنا  وَّ
َ
نـَـا أ

ْ
ــِجّلِ لِلُْكُتــِب َكَمــا بََدأ ــَماَء َكَطــّيِ الّسِ 6- قــال تعالــى: يـَـوَْم َنْطــوِي السَّ

اِلُــوَن 105 إِنَّ  رَْض يَرُِثَهــا ِعَبــادَِي الصَّ
َ
نَّ اْل

َ
ُبــورِ ِمــْن َبْعــِد اّلِْكــرِ أ إِنَّــا ُكنَّــا فَاِعلـِـنَي 104 َولََقــْد َكَتبَْنــا ِف الزَّ

َمــا إِلَُهُكــْم  نَّ
َ
َمــا يـُـوَح إَِلَّ أ رَْســلَْناَك إِلَّ رَْحَــًة لِلَْعالَِمــنَي 107 قُــْل إِنَّ

َ
ِف َهــَذا َلَــَلًغ لَِقــْوٍم َعبِِديــَن 106 َوَمــا أ

نُْتــْم ُمْســلُِموَن 108] األنبيــاء[.
َ
إَِلٌ َواِحــٌد َفَهــْل أ

استخرْج من اآلياِت الكريمِة مثااًل لكلٍّ من أحكاِم الّتجويِد اآلتية مع الّتعليل:

الّتعليلالمثالالحكمم

..............................................................مّد منفصل1

..............................................................مّد طبيعّي2

..............................................................إظهار3

..............................................................إدغام بغّنة4

..............................................................إقالب5

..............................................................إدغام بال غّنة6

..............................................................إظهار شفوّي7

..............................................................إدغام شفوّي8

..............................................................مّد مّتصل9

..............................................................إخفاء10

5- وّضْح كيف جعلْت وسائُل االّتصاِل العالَم كقريٍة صغيرٍة ؟
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وسائُل االّتصال نشاط

المجموعة األولى:

بيان مضار اعتياد األلعاب اإللكترونّية وأثرها من الّناحية العصبّية في الّدماغ.

المجموعة الثّانية:

بيان مضاّر اعتياد األلعاب اإللكترونّية وأثرها من الّناحية االجتماعّية في األسرة.

المجموعة الثّالثة:
بيان األسلوب األمثل الستخدام الّشابكة.

خراج       ُيشّكل المدّرس مجموعًة أخرى من المجموعات الّثالث الّسابقة مهمتها تنسيق واإ
    مجلة الحائط الّصفّية.

 ُيكّلف الّتالميذ بالّنشاط مع بداية الوحدة الّسادسة، ويناقش الّنشاط في الحّصة ملحوظة:
الّدرسّية المقّررة.
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أسلوب الّتنفيذ : تعاونّي

فكــرة الّنشاط:

إعداد مجلِة حائٍط عن اعتياِد األلعاِب اإللكترونّية.

البحث في مكتبة المدرسة، الّشابكة، أّي مكتبة أخرى.  

تقسيم الّصّف إلى مجموعاٍت متجانسٍة بناًء على تقديِر   

ولَئَِك َكَن َعنُْه َمْسُئوًل٣٦]اآلية/اإلسراء[
ُ
ْمَع َواْلََصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ أ إِنَّ السَّ

قال تعالى:

الُمدّرس 



117

أهّم المصادر والمراجع
القرآُن الكريم.

1  تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الّدمشقي.
الّتفسير المنير في العقيدة والّشريعة والمنهج، للّدكتور وهبة بن مصطفى الّزحيلي.  2

الجامع المسند الّصحيح، ألبي عبد اهلل محّمد بن إسماعيل البخاري.  3
سنن ابن ماجه،ألبي عبد اهلل محّمد بن يزيد بن ماجه القزويني.  4

سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث الّسجستاني.  5
6  سنن الّترمذي، ألبي عيسى محّمد بن عيسى بن َسْورة الّترمذي.

7  الّسنن الكبرى،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي.
الّسنن الكبرى،ألبي عبد الّرحمن أحمد بن شعيب الّنسائي.  8

الّسيرة الّنبوية، لعبد الملك بن هشام المعافري.  9
10 صحيح ابن حّبان، ألبي حاتم محّمد بن حّبان الّتميمي الّدارمي.

11 فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني.
12 الِفْقه اإلسالمّي وأدلَّته، للّدكتور وهبة بن مصطفى الّزحيلي.

كبرى اليقينّيات الكونّية، للّدكتور محّمد سعيد رمضان البوطي.  13
لسان العرب، لمحّمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري.  14

15 المسند، لإلمام أحمد بن حنبل الّشيباني.
16 المسند الّصحيح، ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري الّنيسابوري.

المعجم األوسط، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الّطبراني.  17
المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الّطبراني.  18

19 المعجم المدرسي، لمحّمد خير أبو حرب.
المنهاج شرح صحيح مسلم،ألبي زكريا محيي الّدين يحيى بن شرف الّنووي.  20
الّنهاية في غريب الحديث واألثر،ألبي الّسعادات المبارك بن محّمد الجزري.  21




