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												المد	هلل	نحمده	متام	المد،	ون�سلي	ون�سلم	على	خري	خلقه	�سيدنا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	

اأجمعني...		وبعد

حتر�س	وزارة	الرتبية	والتعليم	على	جتويد	العملية	التعليمية	من	خالل	اإر�ضاء	قواعد	منظومة	تعليمية	 	

متكاملة	تلبي	احتياجات	البيئة	العمانية	وتتنا�ضب	مع	متطلباتها	احلالية.

وبعد	مراجعة	النظام	التعليمي	لل�ضلطنة	وقيا�س	م�ضتوى	اأدائه	وحتديد	اأهم	التحديات	التي	تواجهه،	 	

مع	 يتما�ضى	 التطوير	مبا	 لإحداث	 وتنظيم	جهودها	 اأولوياتها،	 ترتيب	 باإعادة	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 قامت	

التي	 الدرا�ضية	 واخلطة	 للرتبية،	 العامة	 الأهداف	 تطوير	 ال�ضتقبلية،	حيث	جرى	 وروؤيتها	 ال�ضلطنة	 توجهات	

اأولت	اهتماما	اأكب	للمواد	العلمية	وتدري�س	اللغات،	وا�ضتحدثت	مواد	درا�ضية	جديدة	لواكبة	ال�ضتجدات	على	

�ضعيدي	تكنولوجيا	العلومات	واحتياجات	�ضوق	العمل	من	الهارات،	هذا	ف�ضال	عن	التطوير	الذي	اأدخل	على	

العملية	 باعتباره	حمور	 بالتعلم	 تعنى	 اأ�ضبحت	 التي	 وا�ضرتاتيجياتها	 الدرا�ضية	 الناهج	 تدري�س	 اأ�ضاليب	

التعليمية	التعلمية.	

اإن	النقلة	النوعية	التي	ن�ضهدها	حاليا	يف	العملية	التعليمية	اأحدثت		الكثري	من	التغيريات	الذرية،	 	

الطلبة	 اأبنائنا	 والتوافق	يف	مو�ضوعاتها	مع	م�ضتويات	 والرونة،	 الدرا�ضية	مت�ضمة	باحلداثة	 الكتب	 فجاءت	

والفنية	 الهارية	 واهتمت	بالوانب	 الجتماعية،	 وثقافتهم	 والنف�ضي،	 العقلي	 والطالبات،	وخ�ضائ�س	منوهم	

ال�ضخ�ضية	 بناء	 اإل	 الداعي	 ال�ضلطنة	 الرتبية	يف	 فل�ضفة	 	 مبادئ	 اأ�ضيل	من	 البدنية	حتقيقا	لبداأ	 والريا�ضة	

والتعلم	 الذاتي	 التعلم	 مهارات	 اإك�ضابه	 خالل	 من	 التعلم	 عملية	 يف	 التعلم	 دور	 وعززت	 للفرد،	 التكاملة	

التعاوين،	ومل	يعد	الكتاب	الدر�ضي	-مبا	يحويه	من	معارف	ومهارات	وقيم	واجتاهات-	اإل	دليال	ي�ضرت�ضد	به	

الطالب	للو�ضول	اإل	ما	تختزنه	م�ضادر	العلومات	الختلفة	كالراجع	الكتبية	وم�ضادر	التعلم	الإلكرتونية	

الأخرى	من	معارف،	وعلى	الطالب	القيام	بعملية	البحث	والتق�ضي	للو�ضول	اإل	ما	هو	اأعمق	واأ�ضمل.	فاإليكم	

اأبنائي	وبناتي	الطالب	والطالبات	نقدم	هذا	الكتاب	راجني	اأن	يجد	عني	الهتمام	منكم،	ويكون	لكم	خري	معني؛	

لتحقيق	ما	ن�ضعى	اإليه	من	تقدم	ومناء	لهذا	الوطن	العطاء	حتت	ظل	القيادة	احلكيمة	لولنا	ح�شة	�ضاحب	

الاللة	ال�ضلطان	قابو�س	بن	�ضعيد	العظم	-	حفظه	اهلل	ورعاه	-

د.	مديحة	بنت	اأحمد	ال�سيبانية	

وزيــرة	الـرتبيـة	والتعلــيم

تقدمي
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املقدمة

احلمدهلل	رب	العالني،	وال�ضالة	وال�ضالم	على	�ضيدنا	حممد	خامت	الأنبياء	والر�ضلني	وعلى	اآله	و�ضحبه	 	

اأجمعني،	وعلى	من	اهتدى	بهديه	و�ضار	على	نهجه	اإل	يوم	الدِّين،	وبعد،	في�شنا	اأن	نقدم	لأبنائنا	وبناتنا	الزء	

�س	لتدري�ضه	خم�س	ح�ض�س	 الأول	من	كتاب	ال�ضف	الرابع	وقد	جاء،	تبياًنا	لنهاج	الرتبية	الإ�ضالمية.	وُخ�ضِّ

ا	من	القراآن	الكرمي،	ومن	 يف	كل	اأ�ضبوع،	وقد	ا�ضتمل	على	وحدتني	درا�ضيتني؛	كل	وحدة	منهما	ت�ضمنت	ن�ضو�ضً

احلديث	النبوي	ال�شيف،	ودرو�ًضا	من	العقيدة،	والفقه،	والأخالق،	وال�ضرية	النبوية،	واأنا�ضيد	اإ�ضالمية.

وقد	رتبت	الدرو�س	ب�ضورة	متوازنة	على	الوحدتني،	وروعي	يف	ال�ضور	الكرمية	الطلوبة	للحفظ،	وكذلك	الأحاديث	

النبوية	ال�شيفة،	اأن	تكون	متباعدة؛	ليتمكن	التلميذ	من	حفظها،	ويظل	على	�ضلة	م�ضتمرة	بكتاب	اهلل	تعال،	

ال�ضتدلل	على	ما	يرد	يف	بقية	 �ضواء،	يف	 والتلميذ،	على	حد	 )Ë(،	وليفيد	منها	العلم	 و�ضنة	نبيه	حممد	

الدرو�س	من	اأحكام	ومعان.

وجاءت	درو�س	الكتاب	مراعية	للمنطلقات	التالية:

-	تنمية	ال�ضخ�ضية	الإ�ضالمية	الهتدية	القادرة	على	التفاعل	مع	الآخرين	باإيجابية.

-	ربط	العرفة	بواقع	التالميذ؛	ليتمكنوا	من	حتويلها	اإل	�ضلوك	يعي�ضونه	يف	واقع	احلياة.

-	تنمية	العمليات	العقلية	العليا	عند	التالميذ؛	لتنمو	لديهم	مهارات	التفكري.

-	مراعاة	الفروق	الفردية	بني	التالميذ؛	ليتمكن	كل	تلميذ	من	اأن	ينمو	وفق	م�ضتواه	وقدراته.

-	الت�ضجيع	على	التعلم	الذاتي	من	خالل	التعامل	ال�ضتمر	مع	م�ضادر	التعلم	الختلفة.	

احلديثة	 التقانات	 وتوظيف	 التنوعة،	 التعليمية	 والو�ضائل	 والتقومي،	 لالأن�ضطة،	 الكتاب	عناية	خا�ضة	 واأول	

النطلقات	 من	 النبثقة	 النهاج	 لأهداف	 حتقيًقا	 الدر�ضة؛	 يف	 الوجود	 التعلم	 م�ضادر	 مركز	 يف	 التوافرة	

الذكورة	اآنًفا.

والأمل	معقود	على	الزمالء	الربني	اأن	يكونوا	القدوة	احل�ضنة	لتالميذهم،	واأن	يدركوا	اأهمية	الأدوار	النوطة	بهم	

يف	حتقيق	اأهداف	الرتبية	الإ�ضالمية،	وما	يتطلبه	ذلك	من	الهد	الخل�س،	والعمل	الدوؤوب،	يف	اختيار	اأ�ضاليب	

التدري�س	الفاعلة،	وتوظيف	العرفة	والأن�ضطة،	واخلبات	التنوعة؛	لتحقيق	الأهداف،	وبلوغ	الغايات.

ن�ساأل	اهلل	تعاىل	ال�سداد	للجميع،	اإنه	نعم	املوىل	ونعم	الن�سري،

والمد	هلل	رب	العاملني

 	املوؤلفون  
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/	التالوة	والفظ اأهداف	

يتوقع	حتقيق	الأهداف	التالية:

	تاأكيد	ارتباط	الطالب	بالقراآن	الكرمي	كونه	كتاب	اهلل	تعال	اخلالد	الذي	 	1

ل	ياأتيه	الباطل	من	بني	يديه	ول	من	خلفه.

	القرر	تالوة	جيدة	خالية	من	الأخطاء	 	متكن	الطالب	من	تالوة	الكمِّ 	2

مراعًيا	اأحكام	التالوة	الأ�ضا�ضية.

	القرر،	عماًل	بقول	اهلل	تعال:	 حفظ	الطلبة	الكمَّ 	3

(	وتدريبا	للكة	احلفظ	لديهم،	واإ�ضهاما	       (

يف	خدمة	ال�ضابقات	القراآنية	التي	حتظى	بالهتمام	ال�ضامي	من	لدن	جاللة	

ال�ضلطان	يحفظه	اهلل.

الطلبة،	 بع�س	 منها	 يعاين	 التي	 القرائية	 ال�ضعوبات	 بع�س	 معالة	 	4

وت�ضكل	عائقا	يف	حتقيق	الأهداف	الرتبوية	الن�ضودة.

الإ�ضهام	يف	معالة	بع�س	ال�ضلوكات	النف�ضية	والجتماعية	لدى	الطلبة،	 	5

من	خالل	تاأثري	القراآن	الكرمي	العنوي	على	النف�س	الب�شية.
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اْلَوْحَدُة الأُوىل

الأهداف التعليمية:

يتوقع من التلميذ اأن:
1- يتلو ويفهم املقرر من القراآن الكرمي يف هذه الوحدة.

2- يفهم و يحفظ حديثي التوا�ضع، وف�ضل العلم.

3- يفهم وين�ضد ن�ضيد املعلم.

4- يعرف اأن الر�ضول )Ë( كان يعلِّم اأ�ضحابه يف دار الأرقم بن اأبي الأرقم يف بداية الدَّعوة.

5- ي�ضتنتج الدرو�س امل�ضتفادة من الآيات الكرمية، والأحاديث ال�رشيفة.

6- ينمو لديه حب القراآن الكرمي، واملواظبة على تالوته.

7- يحافظ على اأداء �ضالة اجلماعة، و�ضالة اجلمعة.

8- يحر�س على النظام.

9- يعرف اأهمية امل�ضجد يف الإ�ضالم.

10- ياأخذ بالأ�ضباب يف كل عمل يقوم به، متوكاًل على اهلل تعاىل.

11- تنمو لديه القدرة على التعلم الذاتي.
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ُع وا�ضُ التَّ
الدر�س الأول

1

َحديٌث �رَشيٌف    )َفْهٌم َوِحْفٌظ(

ُع. ُلِق، َوِمَن الأَْخالِق الَّتي َدعا اإَِلْيها التَّوا�ضُ َيْدُعو الإِ�ْضالُم اإِىَل ُح�ْضِن اْلُ

:)Ë( قاَل َر�ضوُل اهلِل 

اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ا�ِس. َ َعلى النَّ َتَكبَّ   :
ُ
َنْف�َضه  َم  • َعظَّ

ُه َواْحَتَقَرُه. اأََذلَّ   :
ُ
َعُه اهلل  • َو�ضَ

. َع هلِل َوَذلَّ :  َخ�ضَ َع هللِ  • َتوا�ضَ
:  اأَْعَلى ِمْن �َضاأِْنِه. • رَفَعُه اهلُل  

يِف: َبِويِّ ال�شَّ اأَْفَهُم ِمَن احَلديِث النَّ

ُه اهلُل  َع ُخُلٌق َرفيٌع ُيِحبُّ نَّ التَّوا�ضُ
يِف اإىَِل اأَ ديِث ال�رشَّ ُي�ضرُي َر�ضوُل اهلِل )Ë( يف اْلَ

ها اهلُل َتعاىَل. َفٌة َمْذُموَمٌة َيْبُغ�ضُ َ �ضِ َكبُّ نَّ التَّ
َفُع ِمْن �َضاأِْن �ضاِحِبِه، َواأَ

ْ
َتعاىَل، َوَير

َم النَّا�َس، َول َن�ْضَتهنَي ِبِهْم، َول َنْحَتِقَرُهْم. ِلذا َيِجُب َعَلْينا اأَْن َنْحَتِ

َع هلِلِ َرَفَعُه اهلُل«. )1( َعُه اهلُل َوَمْن َتوا�ضَ َم َنْف�َضُه ِللنَّا�ِس َو�ضَ »َمْن َعَظّ

بيُع.
َّ
15)1( َرواه الإماُم الر



 )Ë( ِعِه  َتوا�ضُ ِمْن  َبَلَغ  َفَقْد  ِعِه؛  َتوا�ضُ )Ë( يف  اهلِل  ِبَر�ضوِل  َنْقَتِدَي  اأَْن  َوَعَلْينا 

وِق،  ُكُل َمَع خاِدِمِه، َوَي�ْضَتِي حاَجَتُه ِمَن ال�ضُّ ِلُح َنْعَلُه ِبَنْف�ِضِه، َوَياأْ ُه كاَن ُي�ضْ َنّ
اأَ

َوَيْحِمُلها يف َيِدِه، َوَيعوُد ِبها اإِىَل اأَْهِلِه.

َفُعُهُم اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِبَتْوفيِقِه، َوَتاأْييِدِه، َوَيْكُتُب َلُهُم النَّجاَح يف 
ْ
ُعوَن َير َتوا�ضِ وامْلُ

�ْضديَد يف ُخُطواِتِهْم. اأَْعماِلِهْم، والتَّ

ُهْم،  ُهْم، َول ُيِحبُّ وَن الَّذيَن َيْحَتِقروَن النَّا�َس، فاإِنَّ اهلَل َتعاىَل َيْبُغ�ضُ َتَكبِّ ا امْلُ مَّ
اأَ

، قاَل اهلُل َتعاىَل: ِ َكبُّ الُم اْبَنُه ِبَعَدِم التَّ ى ُلْقماُن َعَلْيِه ال�ضَّ َوِلَذِلَك اأَْو�ضَ

يِف: َبِويِّ ال�شَّ ديِث النَّ اأَ�ْضَتفيُد ِمَن احْلَ

اأََحٍد. ُ َعلى  اأََتَكبَّ ُع َفال  • اأََتوا�ضَ
ميَدِة. فاِتِه اْلَ ِعِه، َو�ضِ ِبَر�ضوِل اهلِل )Ë( يف َتوا�ضُ • اأَْقَتِدي 

)1( �ضوَرُة ُلْقماَن، الآَيُة رقم )18(.

)1(ېئېئىئىئىئییی یجئحئمئىئيئجبحبخبمب

16



يِف: َبِويِّ ال�رشَّ ديِث النَّ نا�ِضَبِة ِمَن اْلَ اأَْمالأُ اْلَفراغاِت ِباْلَكِلماِت امْلُ ًل:    وَّ
اأَ

َع هلِلِ .......... اهلُل. ا�ِس .......... اهلُل، َوَمْن َتوا�ضَ َم َنْف�َضُه ِللنَّ َمْن َعظَّ   

ُع َعالَمَة )( اأَماَمُه: ِع، َواأَ�ضَ لوَك الَّذي َيُدّل َعلى التَّوا�ضُ اأَُميُِّز ال�ضُّ ثاِنًيا:  

�ْضِلُم َمَع اْلُفَقراِء. َياأُْكُل امْلُ     

يُِّز َنْف�َضُه َعلى َغرْيِه. مُيَ     

ا. ً �ْضِلُم ُمَتَكبِّ �ِضي امْلُ مَيْ     

ل َيَتفاَخُر َعلى الآَخِريَن.    

: ثاِلًثا:   اأَْكُتُب الآَيَة اْلَكرمَيَة التَّي َنَهى فيها ُلَقماُن اْبَنُه َعِن اْلِكْبِ

قاَل اهلُل َتعاىَل: ).....................................................(  

يِف: ديِث ال�رشَّ راِبًعا:   اأَْكُتُب فاِئَدَتنْيِ َتَعلَّْمُتُهما ِمَن اْلَ

...................................... -1    

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

ِع  َعلُِّم، َواأَْقَراأُ َعْن َتوا�ضُ َكِز َم�ضاِدِر التَّ
ْ
ا، فاأَْذَهُب اإِىَل َمر اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ خاِم�ًضا:  

�ضوِل )Ë(، َواأَُحدُِّث ُزَمالئي ِبا َقَراأُْت.
َّ
الر   

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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 �ضوَرُة ُلْقماَن )1(
ْر�ُس الثَّاين الدَّ

2

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

 
َ
ى ُلْقماُن ِبها اْبَنُه، َوِهي َة التَّي َو�ضَّ َة الأَ�ضا�ِضيَّ يَّ ُن َهِذِه الآياُت اْلَكرمَيُة اْلَو�ضِ مَّ َتَت�ضَ

ِك ِباهلِل َتعاىَل. ْ َعَدُم ال�رشِّ

قاَل اهلُل َتعاىَل:

 

                                       ٹٹ

ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ

ڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچڇڇڇڇڍڍڌ

ڌڎڎڈڈژژڑڑکک

ککگگگگڳڳڳڳڱ

ڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

ۀہہہہھھھھےے

ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ

ۈٴۇۋۋۅۅۉۉ
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ُه. :  ل َتْعُبْد َمَع اهلِل اأََحًدا َغرْيَ • ڤڦڦ 
ْعٍف. ْعًفا َعلى �ضَ �ضَ   : • چچچ 

ِفطاُمُه.   : • ڇ  
ٍة. اأََمراَك ِب�ِضدَّ  : • ڈ 

َطريَق.  : • ڱ  
َرَجَع.  : • ں  

ُكْم. اأُْخِبُ  : • ۀ 
ٍة. َوْزَن َحبَّ   : • ھ ے 

غرَيٍة �َضْوداَء. ٍة �ضَ ُحُبوٍب َنباِتيَّ   : • ۓ  

اأَْفَهُم ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

َك ِباهلِل َتعاىَل  ْ نَّ ال�رشِّ
ِتِه؛ لأَ يَّ ِك ِباهلِل َتعاىَل يف َو�ضِ ْ 1- َيْنَهى ُلْقماُن اْبَنُه َعِن ال�رشِّ

ُك اأَْن َيْجَعَل الإِْن�ضاُن هلِلِ  ْ َذْنٌب َكبرٌي، َوِفْعٌل َقبيٌح، ُيْخِرُج �ضاِحَبُه ِمَن الإِ�ْضالِم. َوال�رشِّ

ُه. �رَشيًكا، باأَْن َيْعُبَد َمَع اهلِل َغرْيَ

ْخلوقاِت واْلاِلِق.  َك ُي�َضوِّي َبنْيَ امْلَ �رْشِ نَّ امْلُ
ُك ُظْلٌم َعظيٌم؛ لأَ ْ 2- ال�رشِّ

ٍك، اأَْو  3- اأََمَر اهلُل َتعاىَل ِبُوُجوِب طاَعِة اْلواِلَدْيِن، والإِْح�ضاِن اإَِلْيِهما ما َلْ َياأُْمَرا ِب�رِشْ

ْمِل واْلِولَدِة. مَّ ِبزيٍد ِمَن الْهِتماِم؛ مِلا عاَنْتُه ِمْن اآلٍم يف اْلَ
َيٍة، َوَخ�سَّ الأُ َمْع�ضِ

4- ِمَن اْلواِجِب �ُضْكُر اهلِل َتعاىَل َعلى ِنَعِمِه، َو�ُضْكُر اْلواِلَدْيِن َعلى اأَْف�ضاِلِهما اْلَكثرَيِة.

غرًيا كاَن اأَْم  نَّ اهلَل َتعاىَل ُيحا�ِضُب الإِْن�ضاَن َعلى َعَمِلِه �ضَ
َح ُلْقماُن لْبِنِه اأَ 5- َو�ضَّ

َكبرًيا، ظاِهًرا اأَْم َخِفيًّا.

اأَ�ْضَتفيُد ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

. ي اهلَل َعزَّ َوَجلَّ �ضِ
ْ
ُير • اأُِطيُع واِلَديَّ يف ُكلِّ ما 
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اِلَيِة: ًل:   اأُْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت اْلَكرمَيِة التَّ وَّ
اأَ

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ثاِنًيا: 

- َمْعَنى َكِلَمِة »اأَناَب« يف َقْوِلِه َتعاىَل:  

اأ ( اأََحبَّ               ب( َبَكى               ج( َرَجَع       

      

ي، ُم�ْضَت�ْضِهًدا ِبَحِديٍث َنَبِويٍّ    مِّ
ُ فيها َعْن ُحبِّي لأُ ثاِلًثا:   اأَْكُتُب ِفْقَرًة اأَُعبِّ

�رَشيٍف َتَعَلّْمُتُه.   

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

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

ٍة َحتَّى اأَْحَفَظها.
َّ
فِّ اإِىَل ِتالَوِة الآياِت اْلَكرمَيِة، اأَْكَثَ ِمْن َمر اأَ�ْضَتِمُع يف ال�ضَّ راِبًعا: 

ىَل الآياِت اْلَكرمَيِة ِمْن اأََحِد اْلَباِمِج   ؛ َفاأَ�ْضَتِمُع اإِ
ٍّ
خاِم�ًضا:  اأَقوُم ِبَن�ضاٍط ذاِتي

ِل؛ َحتَّى اأُْتِقَن ِتالَوَتها. �َضجِّ اآِن اْلَكرمِي، اأَِو امْلُ
ْ
َحْو�َضَبِة ِلْلُقر امْلُ   

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ماَعِة الُة اْلَ �ضَ
اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

3

الِة  �ضَ ِل  َف�ضْ َعْن  ُيَحدُِّثُهْم  َواأََخَذ  اْلِع�ضاِء،  الِة  �ضَ َبْعَد  ِتِه  �رْشَ اأُ اأَْفراِد  َمَع  الأَُب  َجَل�َس 

ِة اأََداِئها، َفقاَل َلُهْم: ماَعِة، َوَكْيِفيَّ اجْلَ

�ْضِلمنَي، َواأََمَرُهْم ِبامْلُحاَفَظِة َعَلْيها. الَة َعلى امْلُ نَّ اهلَل َتعاىَل َقْد َفَر�َس ال�ضَّ
َتْعَلُموَن اأَ

َيها يف َجماَعٍة؟ دِّ الَة َوْحَدُه اأَْم ُيوؤَ �ْضِلُم ال�ضَّ َي امْلُ دِّ ُل اأَْن ُيوؤَ ُهما اأَْف�ضَ يُّ
: اأَ عاِئ�َضةُ 

ِد  
ْ
الِة اْلَفر ُل ِمْن �ضَ ماَعِة اأَْف�ضَ الَة اجْلَ نَّ �ضَ

َ َلنا َر�ضوُل اهلِل )Ë( اأَ : َبنيَّ الأَُب  

ماَعِة ِمْن اأَْجٍر َعظيٍم، َوَثواٍب َكبرٍي. الِة اجْلَ َوْحَدُه؛ مِلا يف �ضَ   

ماَعِة،    َل اجْلَ ُ َف�ضْ َبِويَّ الَّذي ُيَبنيِّ ديَث النَّ ْدَر�َضِة اْلَ : َدَر�ْضُت يف امْلَ ٌد   مَّ ُمَ

الِة اْلَفذِّ ِب�َضْبٍع    ماَعِة َخرْيٌ ِمْن �ضَ الُة يف اجْلَ             والَّذي َيقوُل فيه : »ال�ضَّ

     َوِع�رْشيَن َدَرَجًة«. )1(

ِد َوْحَدُه  
ْ
الِة اْلَفر ُل ِعْنَد اهلِل َتعاىَل ِمْن �ضَ ماَعِة اأَْف�ضَ الَة اجْلَ : َنَعْم، اإِنَّ �ضَ مُّ  

الأُ

ًة.
َّ
    ِب�َضْبٍع َوِع�رْشيَن َمر

ُد.
ْ
: اْلَفر ديِث 215. َوَمْعَنى اْلَفذُّ بيُع ْبُن َحبيٍب، َرقُم اْلَ

َّ
)1( َرواُه الإماُم الر
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ماَعِة؟ الَة اجْلَ �ْضِلموَن �ضَ ي امْلُ دِّ : َكْيَف ُيوؤَ عاِئ�َضةُ 

فوٍف ُمْنَتِظَمٍة، َوُيتاِبُعوَنُه يف   لُّوَن َخْلَف الإِماِم يف �ضُ �ضَ : َيِقُف امْلُ الأَُب  

الِة، َول َي�ْضِبُقوَنُه ِبَعَمٍل ِمْنها.     َجميِع اأَْعماِل ال�ضَّ

�ْضِلمنَي؟ ماَعِة َفواِئُد اأُْخَرى يف َحياِة امْلُ الِة اجْلَ : َهْل ِل�ضَ ٌد   مَّ ُمَ

ِة َبنْيَ    َحبَّ �ِس امْلَ
ْ
ماَعِة ُت�ضاِعُد َعلى َغر الُة اجْلَ ُد؛ َف�ضَ مَّ : َنَعْم يا ُمَ الأَُب  

يَِّبِة َبْيَنُهْم. لِّنَي، واإيجاِد اْلَعالقاِت الطَّ �ضَ     امْلُ

ماَعِة. الِة اجْلَ : َعَلْينا اإَِذْن اأَْن ُنحاِفَظ َعلى �ضَ ٌد   مَّ ُمَ
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حيَحِة: ُع      َحْوَل َرْمِز الإجاَبِة ال�ضَّ ل:   اأَ�ضَ وَّ
اأَ

ِد:
ْ
الِة اْلَفر ُل ِمْن �ضَ ماَعِة اأَْف�ضَ الُة اجْلَ 1- �ضَ   

َة َدَرَجًة   ج( ِب�َضْبعنَي َدَرَجًة ب( ِب�َضْبَع َع�رْشَ اأ ( ِب�َضْبٍع َوِع�رْشيَن َدَرَجةً   

ماَعِة: الِة اجْلَ لُّوَن ِعْنَد اأداِئِهْم ِل�ضَ �ضَ 2- َيِقُف امْلُ   

اأ ( َخْلَف الإِماِم     ب( اأَماَم الإِماِم      ج( َعلى مَينِي الإِماِم   

ماَعِة. الِة اجْلَ َل �ضَ ُ فيِهما َف�ضْ اأَْكُتُب ُجْمَلَتنْيِ اأَُبنيِّ ثاِنًيا: 

..................................................... -1   

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

ُنها: َلوِّ �ُضُمها َواأُ
ْ
�ْضِجٍد اأَْو اأَر ُق �ضوَرًة مِلَ ثاِلًثا:   اأَْل�ضِ

ْدَر�َضِة. لَّى امْلَ ْهِر َجماَعًة يف ُم�ضَ الَة الظُّ اأُوؤَدِّي َمَع ُزَمالئي �ضَ راِبًعا:  

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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�ضوَرُة ُلْقماَن )2(
اِبعُ ْر�ُس الرَّ الدَّ

4

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

ِك ِباهلِل َتعاىَل،  ْ  َعِن ال�رشِّ
ُ
ْهي ى ِبها ُلْقماُن اْبَنُه: النَّ ِة الَّتي َو�ضَّ ِمَن اْلَو�ضايا الأَ�ضا�ِضَيّ

�ٌس ِللَو�ضايا الأُْخَرى.
ْ
�ِس َعر

ْ
ر َويف َهذا الدَّ

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

ېېېې

ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی

یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجت

حتختمتىتيتجثمثىثيثحج
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ِمْن اأَْوَجِب الأُُموِر.   : • ۆئۈئۈئ  
ا. ً ْل ِبَوْجِهَك َتَكبُّ ل َتِ   : • ېئېئىئ  

ُغُروًرا.   : •  ی   

. ٍ ُمَتَكبِّ   : •  حب   
ُمباٍه َوُمَتطاِوٍل.   : •  خب   

�ْضِي. ْط يف امْلَ َتَو�ضَّ   : • ىبيبجت 
اْخِف�ْس ِمْنُه.   : •  حتختمت 

:  اأَْقَبَحها. •  جثمث 

اأَْفَهُم ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

ِمْن َو�ضايا ُلْقماَن لْبِنِه:

ِه. الَة ُتَقرُِّب اْلَعْبَد ِمْن َربِّ الِة؛ لأَنَّ ال�ضَّ - اإِقاُم ال�ضَّ

، َوَيْنهاُهْم َعِن  رْيِ ا�َس اإِىَل اْلَ ْنَكِر؛ ِباأَْن َيْدُعَو النَّ  َعِن امْلُ
ُ
ْهي ْعروِف، والنَّ - الأَْمُر ِبامْلَ

ْجَتَمِعِه الَّذي َيعي�ُس فيِه. الًحا مِلُ ِّ؛ لأَنَّ يف َذِلَك �ضَ    ال�رشَّ

اِبريَن.  ْفعاِلِهْم؛ لأَنَّ اهلَل ُيِحبُّ ال�ضَّ ا�ِس َواأَ ْبُ َعلى ما ُيوؤِْذيِه ِمْن اأَْقواِل النَّ - ال�ضَّ

�ِضي َمْغروًرا ُمْعَجًبا  ؛ َفال ُيْعِر�ُس ِبَوْجِهِه َعِن النَّا�ِس ا�ْضِتهاَنًة ِبِهْم، َول مَيْ ِ َكُبّ  َعِن التَّ
ُ
ْهي - النَّ

ُه اهلُل َتعاىَل. َ اأََذَلّ َع َرَفَعُه اهلُل ، َوَمْن َتَكَبّ ًعا؛ لأَنَّ َمْن َتوا�ضَ ِبَنْف�ِضِه، َبْل َيكوُن ُمَتوا�ضِ

َع  يَّ ُر، َواإذا اأَْبَطاأَ �ضَ َ َع اأَ�ضاَبُه ال�رشَّ ُه اإذا اأَ�رْشَ ْع، َول ُيْبِطْئ؛ لأَنَّ ؛ َفال ُي�رْشِ
ِ
�ْضي - الْعِتداُل يف امْلَ

اْلَوْقَت.

ْرَتِفَع  ْوَت امْلُ ديِث هاِدًئا َم�ْضُموًعا؛ لأَنَّ ال�ضَّ ْوَتُه يف اْلَ ْن َيْجَعَل �ضَ ْوِت؛ َوَذِلَك ِباأَ - َخْف�ُس ال�ضَّ

مرِي.  ْوِت اْلَ َقبيٌح َوُمْزِعٌج َك�ضَ

اأَ�ْضَتفيُد ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

رْياِت. • اأَْحِر�ُس َعلى ِفْعِل اْلَ
27



اِلَيِة: ًل:   اأُْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت اْلَكرمَيِة التَّ وَّ
اأَ

اِلَيَة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة: اكيَب التَّ اأَ�ْضَتْخِدُم التَّ ثاِنًيا: 

َك....................................  َخدَّ
ْ
ر عِّ • ل ُت�ضَ   

ْد يف َم�ْضِيَك.................................. • اْق�ضِ   

ْوِتَك............................... �ْس ِمْن �ضَ • اْغ�ضُ   

ْوٍت ُمْعَتِدٍل. ِث ِب�ضَ َحدُّ ِة التَّ يَّ ا َعْن اأََهمِّ ُ �َضَفِويًّ ثاِلًثا:   اأَُعبِّ

َحْو�َضَبِة ِلْلُقراآِن   ىَل ِتالَوِة الآياِت اْلَكرمَيِة ِمْن اأََحِد اْلَباِمِج امْلُ اأَ�ْضَتِمُع اإِ راِبًعا: 

ٍة.
َّ
اْلَكرمِي اأَْكَثَ ِمْن َمر   

خاِم�ًضا:  اأَْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة َعلى ُزَمالئي.

. اأْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة َغْيًبا َعلى َم�ضاِمِع َواِلَديَّ �ضاِد�ًضا:  

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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�ْضِجِد اآداُب اْلَ
ْر�ُس اْلاِم�ُس الدَّ

5

َرِة  َنوَّ ديَنِة امْلُ �ضوُل )Ë( َعلى ِبَناِء َم�ْضِجِد ُقباَء َلَدى ُو�ضوِلِه اإىل اأَْطراِف امْلَ
َّ
َحَر�َس الر

�ْضِجُد  يَف يف َو�َضِطها، فامْلَ َمِة، ُثمَّ َبَنى َم�ْضِجَدُه ال�رشَّ
َّ
َكر َة امْلُ ِعْنَدما هاَجَر اإَِلْيها ِمْن َمكَّ

�ضوُل 
َّ
ُتُه واْحِتاُمُه، َوِلَذِلَك �ضاَرَك الر �ْضِلمنَي، َوَلُه ُقْد�ِضيَّ ٌة َعظيَمٌة يف َحياِة امْلُ يَّ َلُه اأََهمِّ

ُه ِباآداٍب َيْنَبغي ِلُكلِّ ُم�ْضِلـــٍم اأَْن ُيراِعَيها. )Ë( يف اإِقاَمِتِه، َوَحثَّ َعلى ِبناِئِه، َوَخ�ضَّ

�ْضِجِد  امْلَ اإِىَل   
ِّ
الأَ�ضا�ِضي اِبِع 

َّ
الر فِّ  ال�ضَّ َتالميَذ  َعلُِّم  امْلُ اأََخَذ  ْو�ضوِع  امْلَ َهذا  َوِلبياِن 

ًة هي  يَّ َتِ ِلْلَم�ْضِجِد  نَّ 
اأَ اإِىَل  َهُهْم  َنبَّ �ْضِجِد  امْلَ اإِىَل  الدُّخوِل  َوَقْبَل  الآداَب.  َهِذِه  ِلُيَعِلَّمُهْم 

ميُع لأَداِئها. اأَ اجْلَ ، َفَتَو�ضَّ الُة َرْكَعَتنْيِ �ضَ

�ْضِجِد؟ َبَعُة ِعْنَد ُدخوِل امْلَ تَّ ُة امْلُ نَّ َعلُِّم َتالميَذُه: ما ال�ضُّ َوَقْبَل الدُّخوِل �َضاأََل امْلُ

ْجَل اْلُيْمنى َواأَْدعو قاِئاًل: »اللَُّهمَّ اْفَتْح يل اأَْبواَب َرْحَمِتَك( )1(.
ِّ
: اأَُقدُِّم الر اأَْحَمُد  

�ْضِجِد.    َة امْلَ يَّ ا َتِ لِّ ُكلُّ واِحٍد ِمنَّ ا ِبنا َنْدُخْل، َوْلُي�ضَ َعلُِّم:  اأَْح�َضْنَت يا اأَْحَمُد، َهيَّ امْلُ

لو�ِس َعلى �َضْكِل  َعلُِّم َتالميَذُه اإِىل اجْلُ َه امْلُ الِة َوجَّ               َوَبْعَد اْلَفراِغ ِمَن ال�ضَّ

�ْضِجِد. ِة اآداِب امْلَ ِف َعلى َبِقيَّ
ُّ
َعر َحَلَقٍة ِللتَّ

)1( َرواُه الإِماُم ُم�ْضِلٌم.
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ْخَرى؟  َوَهْل ِلْلَم�ْضِجِد اآداٌب اأُ ُن:   مْيَ
اأَ

َن؟ مْيَ
َمْن ُيجيُب َعْن �ُضوؤاِل اأَ َعلُِّم:   امْلُ

�ْضِجِد ِب�َضكيَنٍة َوَوقاٍر. َيِجُب َعَلْينا الدُّخوُل اإِىل امْلَ ِه�ضاٌم:  

كيَنُة؟ ما َمْعَنى ال�ضَّ َحَمُد:   

َع يف   �ْضِجَد ِبُهدوٍء َوِنظاٍم، َواأَْن ل ُت�رْشِ كيَنِة اأَْن َتْدُخَل امْلَ َمْعَنى ال�ضَّ َعلُِّم:   امْلُ

�ْضِي َول ُتزاِحَم اْلِكباَر. امْلَ   

ْ�ضيَد يف ا�ْضِتْعماِل امْلاِء ِعْنَد اْلُو�ضوِء،  �ْضِلِم التَّ نَّ َعلى امْلُ
َكما اأَ ُن:   مْيَ

اأَ

ْحَتَوياِت  ْدراِن، َوَعَلْيِه اأَْن ل َيْعَبَث ِبُ َوَعَدَم اْلِكتاَبِة َعلى الأَْبواِب َواجْلُ   

�ْضِجِد َوَمراِفِقِه. امْلَ   

زاَحَمِة؟ ْق�ضوُد ِبامْلُ ما امْلَ اأَْحَمُد:   

�ْضِجِد اأَْم ِعْنَد  داَفَعُة؛ �َضواٌء اأَكاَن َذِلَك ِعْنَد ُدخوِل امْلَ  امْلُ
َ
زاَحَمُة ِهي امْلُ َعلُِّم:   امْلُ

غرِي- يا اأَْبنائي  الِة. َوَعلى ال�ضَّ روِج ِمْنُه، اأَْم ِعْنَد اإِقاَمِة ال�ضَّ اْلُ   

الِة؛   َم اْلَكبرَي، َواأَْن َيْف�َضَح َلُه  امْلَجاَل ِعْنَد اْلِقياِم اإىِل ال�ضَّ - اأن َيْحَتِ   

فوِف    غاُر يف ال�ضُّ فوِف الأُوىل وال�ضِّ ِبَحْيُث َيكوُن اْلِكباُر يف  ال�ضُّ   

التَّي َتليها.   

�ْضِجِد، َفما   واًتا َوَحَركاٍت َداِخَل امْلَ �ضْ اإِنَّ َبْع�َس الأَْطفاِل ُيْحِدثوَن اأَ ِه�ضاٌم:  

ُح ِبِه؟ َتْن�ضَ الَّذي     

�ضوُل )Ë( َعلى  
َّ
نا الر �ْضِجِد التَّي َحثَّ َهِذِه الأَْعماُل َتَتناَفى َواآداَب امْلَ َعلُِّم:   امْلُ

َح ِلُكلِّ َمْن ل َيْلَتِزُم ِباآداِب  ُمراعاِتها، َوَعَلْينا َجميًعا اأَْن ُنَقدَِّم النُّ�ضْ   

�ْضِجِد. امْلَ   

�ْضِجِد نَّ ِلْلُخروِج ِمَن امْلَ
َعلُِّم اأَ َح امْلُ �ِس َو�ضَّ

ْ
ر َوَبْعَد الْنِتهاِء ِمْن َهذا الدَّ   

   اأََدًبا كالدُّخوِل اإَِلْيِه؛ َوَلِكنَّ اْلاِرَج ِمْنُه ُيَقدُِّم ِرْجَلُه اْلُي�رْشَى، ُثمَّ   

ِلَك(. )1(   َيْدعو قاِئاًل: )اللَُّهم اإِنِّ اأَ�ْضاأَُلَك ِمْن َف�ضْ   

)1( َرواُه الإِماُم ُم�ْضِلٌم.
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�ْضِجِد: لوِك الذَّي َيُدلُّ َعلى اْحِتاِم امْلَ ُع َعالَمَة )( اأَماَم ال�ضُّ اأَ�ضَ ًل:    وَّ
اأَ

فوِف. غاِر َعلى اْلِكباِر يف ال�ضُّ ُم ال�ضِّ - َتَقدُّ   

الِة. - اْلُهدوُء اأَْثناَء اأَداِء ال�ضَّ   

�ْضِجِد. َتَوياِت امْلَ - امْلُحاَفَظُة َعلى ُمْ   

حيَحِة مِلا َيلي: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ثاِنًيا:   

�ْضِلُم ِعْنَد: )اللَُّهمَّ اْفَتْح يل اأَْبواَب َرْحَمِتَك( ُدعاٌء َيقوُلُه امْلُ   

الِة. 1- الدُّخوِل يف ال�ضَّ    

�ْضِجِد. 2- الدُّخوِل اإِىل امْلَ    

�ْضِجِد. روِج ِمَن امْلَ 3- اْلُ    

�ْضِجِد. َبَعًة ِمْن اآداِب امْلَ
ْ
ثاِلًثا:   اأَُعدُِّد اأَر

�ْضِجُد َبْيُت   اِلَيِة: )امْلَ ُ فيها َمْعَنى الِعباَرِة التَّ اأَْكُتُب ِفْقَرًة َق�ضرَيًة اأَُبنيِّ راِبًعا:  

اُمُه(. ُتُه َواْحِتَ َلُه  ُقْد�ِضيَّ اهلِل َتعاىَل،     

ُع َلها ُعْنواًنا ُمنا�ِضًبا: اِلَيَة َواأَ�ضَ اأَْقَراأُ اْلِفْقَرَة التَّ خاِم�ًضا:  

ِديَنِة    �ضوُل )Ë( َيْوَم ُو�ضوِلِه اإِىَل امْلَ
َّ
ُل َعَمٍل قاَم ِبِه الر وَّ

كاَن اأَ   

 

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ُه َبَنى َم�ْضِجًدا، َوَقْد �ضاَرَك يف اإقاَمِتِه   نَّ
َمِة اأَ

َّ
َكر َة امْلُ َرِة قاِدًما ِمْن َمكَّ َنوَّ امْلُ  

 باِلٌغ يف ُنفو�ِس  
ٌ
�ضوِل )Ë( اأََثر

َّ
�ضاَرَكِة الر حاَبِة)Ô(. َوَقْد كاَن مِلُ َمَع ال�ضَّ  

َعُهْم َعلى اْلَبْذِل واْلَعطاِء،   حاِبِه اْلِكراِم؛ َوُهَو ما زاَد ِمْن َحما�ِضِهْم، َو�َضجَّ اأَ�ضْ  

حاَبِة قاِئاًل: َحُد ال�ضَّ َوَقْد اأَْن�َضَد اأَ  

ّلُل  ا اْلَعَمُل امْل�ضَ �ضوُل َيْعَمُل                َلذاَك ِمنَّ
َّ
َلِئْن َقَعْدنا والر   
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النِّظاُم
اِد�ُس ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

6

الَة، ُثمَّ  دِّي ال�ضَّ اأُ َوُيوؤَ باِح اْلباِكِر، َفَي�ْضتاُك، َوَيَتَو�ضَّ �ْضِلُم يف ال�ضَّ ْفُل امْلُ حو الطِّ َي�ضْ

ْدَر�َضِة،  ُب ِفرا�َضُه، َوَيَتناَوُل اإِْفطاَرُه، َوَيْلَب�ُس َمالِب�َضُه النَّظيَفَة، َوَيْذَهُب اإِىل امْلَ ُيَرتِّ

َر�ِس  ْوِت اجْلَ وِلِه َيْدُخُل اإَِلْيها َمَع ُزَمالِئِه ِمْن َغرْيِ َتداُفٍع، َوِعْنَد �َضماِع �ضَ َوحنَي ُو�ضُ

اإِىَل  ُهوَن  َيَتَوجَّ َوَبْعَدها  الَعَلِم.  ِة  يَّ َتِ لأَداِء  ُمْنَتِظَمٍة؛  ُفوٍف  �ضُ التَّالميُذ يف  َيِقُف 

ا. ُهْم َبْع�ضً ُغَرِف الدِّرا�َضِة َحْيُث َي�ِضريوَن ِبُهُدوٍء َو�َضِكيَنٍة، ل ُيزاِحُم َبْع�ضُ

باِح ِبِنظاِم َيِقُف التَّالميُذ يف طاُبوِر ال�ضَّ
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فِّ  ال�ضَّ َفِة 
ْ
ُغر َويف 

ِبُهُدوٍء،  التَّالميُذ  َيْجِل�ُس 

ِمَن  ُخُروِجِهْم  َوِعْنَد 

َعلى  ُيحاِفُظون  فِّ  ال�ضَّ

َيَتداَفُعوَن  فال  النِّظاِم، 

ا  �ضً
ْ
ِحر اِت، 

َّ
َمر امْلَ يف 

َعلى �َضالَمِتِهْم.

اَخ،  َوال�رشُّ ى  اْلَفْو�ضَ ُبوَن  َيَتَجنَّ ْدَر�َضِة  امْلَ يف  ِة  التَّعاُوِنيَّ ِة  ْمِعيَّ اجْلَ ِمَن  اِء  ال�رشِّ َوِعْنَد 

اِء يف َدْوِرِه، ل َيْعَتِدي َعلى َدْوِر َزميِلِه، َفَياأُْخَذُه. ويف ِنهاَيِة  ُم ُكلُّ ِتْلميٍذ ِلل�رشِّ َوَيَتَقدَّ

َعدوَن اإَِلْيها ِبِنظاٍم، ل َيَتزاَحُموَن  ُه الَتّالِميُذ اإِىَل اْلاِفَلِة، َوَي�ضْ  َيَتَوجَّ
ِّ
اْلَيْوِم الدِّرا�ِضي

َلُهُم اْلاِفَلُة اإِىَل ُبُيوِتِهْم  قاِعِد ِباأََدٍب َحتَّى ُتو�ضِ َول َيَتعاَرُكوَن، َوَيْجِل�ُضوَن َعلى امْلَ

�ِس لها، ُثمَّ َيْغ�ِضُل  َخ�ضَّ كاِن امْلُ ُع َمالِب�َضُه يف امْلَ ِب�َضالٍم، َوَعْنَد َعْوَدِتِه اإِىَل اْلَبْيِت َي�ضَ

ُف اأَ�ْضَناَنُه.  عاِم َوَبْعَدُه، َوُيَنظِّ َيَدْيِه َقْبَل َتناُوِل الطَّ

اإِىَل  َيْدُعو  الإِ�ْضالَم  نَّ 
لأَ َحياِتِه؛  �ُضوؤُوِن  ُكلِّ  يف  النِّظاِم  َعلى  َيْحِر�ُس  فامُل�ْضِلُم   •

َذِلَك.  

فِّ ِبِنظاٍم َفِة ال�ضَّ
ْ
َيْجِل�ُس التَّالميُذ يف ُغر

َعُد التِّْلميذاُت اإِىَل الاِفَلِة ِمْن َغرْيِ َتداُفٍع َت�ضْ
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حيِح: لوِك ال�ضَّ ُ َعِن ال�ضُّ وَرِة التَّي ُتَعبِّ ُع اإ�ضاَرَة )( اأَماَم ال�ضُّ ًل:   اأَ�ضَ وَّ
اأَ

ُهها ِلَزميلي الذَّي ل ُيحاِفُظ َعلى النِّظاِم: َوجِّ اأَْكُتُب َن�ضيَحًة اأُ ثاِنًيا: 

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

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

ْدَر�َضِة،  ُح َثالَثَة اأُُموٍر ُت�ضاِعُد يف امْلُحاَفَظِة َعلى النِّظاِم داِخَل امْلَ ثاِلًثا:   اأَْقَتِ

ا اأَماَم ُزَمالئي. ُ َعْنها �َضَفِويًّ َواأَُعبِّ   

�ْضَتْخِرُج ِمْنها الأُموَر التَّي راَعى را�ِضٌد فيها  اِلَيَة، َواأَ َة التَّ اأَْقَراأُ اْلِق�ضَّ راِبًعا: 

ُع الأُموَر التَّي َلْ ُيراِع فيها النِّظاَم  ُعها يف قاِئَمٍة، َواأَ�ضَ النِّظاَم، َفاأَ�ضَ   

يف قاِئَمٍة اأُْخَرى.   

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ايِل ِباأَْلواٍن ُمنا�ِضَبٍة. �ْضَهَد التَّ ُن امْلَ اأَُلوِّ خاِم�ًضا:  

ًرا،  ُمَبكِّ ا�ْضَتْيَقَظ  باِح  ال�ضَّ َويف  اْلِع�ضاِء،  الِة  �ضَ َبْعَد  ِفرا�ِضِه  اإِىَل  را�ِضٌد  َذَهَب 

ًعا، َفَتجاَوَز الإِ�ضاَرَة  اَرِتِه ُم�رْشِ َف اأَ�ْضناَنُه، ُثمَّ اْنَطَلَق ِب�َضيَّ َفَتناَوَل اإِْفطاَرُه، َوَنظَّ

اَرٍة اأُْخَرى. ِطداِمِه ِب�َضيَّ ى اإِىَل ا�ضْ دَّ
ا اأَ ْمراَء؛ ِمَّ اْلَ

الأُموُر الَّتي راَعى فيها را�ِضٌد النِّظامَ       الأُموُر الَّتي َلْ ُيراِع فيها را�ِضٌد النِّظاَم
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ُل َمْدَر�َضٍة يف الإِ�ْضالِم وَّ
اأَ

اِبع ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

7

اإَِلْيِه، َفاآَمَنْت ِبِه  ا�ِس  اأَْقَرَب النَّ ا، َفَدعا  اإِىَل الإِ�ْضالِم �رِشًّ ا�ِس  �ضوُل )Ë( َدْعَوَة النَّ
َّ
َبَداأَ الر

 ْبُن 
ُّ
ِه َعِلي يَِّدُة َخديَجُة )á( َكما اآَمَن ِبِه َزْيُد ْبُن حاِرَثَة )Ó(، واْبُن َعمِّ َّ

َزْوُجُه ال�ض

َفاآَمَن  ِدقاِئِه؛  اأَ�ضْ ِمْن  ِبِهْم  َيِثُق  َمْن  َدْعَوِة  اإِىَل  واْنَتَقَل  وجهه(،  اهلل  )كرم  طاِلٍب  اأَبي 

َقُم ْبُن اأَبي 
ْ
ا�ٍس، والأَر اٍن، َو�َضْعُد ْبُن اأَبي َوقَّ دِّيُق، َوُعْثماُنِ ْبُن َعفَّ ِبَدْعَوِتِه اأَبو َبْكٍر ال�ضِّ

اِر ُقَرْي�ٍس  وا اأََحًدا ِمْن ُكفَّ �ضوُل )Ë( ِمْنُهْم اأَْن ل ُيْخِبُ
َّ
 اهلُل َعْنُهْم. َوَطَلَب الر

َ
ي َقِم، َر�ضِ

ْ
الأَر

ِباإِ�ْضالِمِهْم؛ اإِلَّ َمْن ُيْبِدي ا�ْضِتْعداَدُه ِلالإِ�ْضالِم.

َب 
ْ
َقِم، ُقر

ْ
اأَبي الأَر َقِم ْبُن 

ْ
ا يف داِر الأَر اأَ�ْضَلَم ِمْنُهْم �رِشًّ ْن  �ضوُل )Ë( َيْجَتِمُع ِبَ

َّ
كاَن الر

 )Ë( ضوُل�
َّ
َخَذ الر اُر َبعيَدًة َعِن الأَْنظاِر، فاتَّ راِم. َوكاَنْت َهِذِه الدَّ �ْضِجِد اْلَ فا ِمَن امْلَ ال�ضَّ

َعلى  ُهْم  َوَيُحثُّ الدِّيِن،  َواأَْحكاَم  اْلَكرمَي،  اآَن 
ْ
اْلُقر فيها  ُيَعلُِّمُهْم  َمْدَر�َضًة  اِر  الدَّ َهِذِه  ِمْن 

�ِضدوَن ُكلَّ َمْن ُيريُد الدُّخوَل يف الإِ�ْضالِم اأَْن 
ْ
�ْضِلموَن ُير ِل الأََذى، َوكاَن امْلُ مُّ ، َوَتَ ْبِ ال�ضَّ

 
َ
�ضوِل )Ë(، َوُيْعِلَن اإِ�ْضالَمُه، َوَيْلَتِقي

َّ
َقِم؛ ِلَيْجَتِمَع ِبالر

ْ
َقِم ْبُن اأَبي الأَر

ْ
َيْذَهَب اإِىَل َداِر الأَر

ِباإِْخواِنِه؛ ِلَيَتَعلََّم َمَعُهْم اأَْحكاَم الدِّيِن. 
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�ْضَلموا. ًل:   اأَْكُتُب اأَ�ْضماَء َثالَثٍة ِمْن اأَواِئِل َمْن اأَ وَّ
اأَ

....................................................... -1   

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

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

َقِم ْبُن  
ْ
�ضوِل )Ë( داَر الأَر

َّ
ُث اأَماَم ُزَمالئي َعْن �َضَبِب اْختياِر الر دَّ ثاِنًيا:  اأََتَ

حاِبِه. َقِم ِلَتْعليِم اأَ�ضْ
ْ
اأَبي الأَر   

َقِم.
ْ
�ْضِلموَن َيقوموَن بها يف داِر الأَر ثاِلًثا:   اأَْذُكُر َثالَثَة اأُُموٍر كاَن امْلُ

....................................................... -1   

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

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

ا:  راِبًعا:   اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ

ناَمِج   
ْ
َقِم ِمْن َبر

ْ
ْعليِم يف داِر الأَر اأَ�ْضَتْخِدُم اْلا�ضوَب، َفاأَْقَراأُ َعِن التَّ   

ُن يف َدْفَتي ما َتَعلَّْمُتُه ِمَن  ِة، َواأَُدوِّ َبِويَّ رَيِة النَّ َمْو�ضوَعِة ال�ضِّ   

اْلَبْناَمِج.    

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ُل اْلِعْلم  َف�ضْ
اِمُن ْر�ُس الثَّ الدَّ

8

ُه  َنّ
ْنيا والآِخَرِة، َكما اأَ ُه �َضَبُب �َضعاَدِة الإِْن�ضاَن يف الدُّ َنّ

اأََمَر الإِ�ْضالُم ِبَطَلِب اْلِعْلِم؛ لأَ

ْجَتَمِع.  امْلُ
ِّ
ي اإِىَل ُرِقي ُيوؤَدِّ

 :)Ë( قاَل َر�ضوُل اهلل

َدَقٌة«.  ْن ل َيْعَلُمُه �ضَ بٌة اإِىَل اهلِل َعَزّ َوَجلَّ وَتْعليُمُه مِلَ
ْ
 »َتَعلَّموا اْلِعْلَم َفاإِنَّ َتَعلَُّمُه ُقر

َحديٌث �رَشيٌف    )َفْهٌم َوِحْفٌظ(

ديِث 22. بيُع ْبُن َحبيٍب، َرقُم اْلَ
َّ
)1( َرواُه الإِماُم الر

)1(
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ْنيا َوالآِخَرِة. ْعِرَفُة الَّتي َتْنَفُع الإِْن�ضاَن يف الدُّ امْلَ   : • اْلِعْلُم  
طاَعٌة هلِل َتعاىَل َوِعباَدٌة َلُه.   : َبٌة هلِل َتعاىَل 

ْ
• ُقر

 َوَثواٌب.
ٌ
اأَْجر   : َدَقٌة   • �ضَ

يِف: َبِويِّ ال�شَّ اأَْفَهُم ِمَن احَلديِث النَّ

ْنيا، َواأَْوَجَب َعَلْيِهْم َذِلَك  اِفِع يف الدِّيِن َوالدُّ �ضوُل )Ë( اأَْتباَعُه ِبَتَعلُِّم اْلِعْلِم النَّ
َّ
اأََمَر الر

ُب ِبها 
َّ
 َيَتَقر

ٌ
نَّ َتَعلَُّم اْلِعْلِم ِعباَدة 

ٌة َعلى ُكلِّ ُم�ْضِلٍم( )1(؛ لأَ ِبَقْوِلِه: )َطَلُب اْلِعْلِم َفري�ضَ

�ْضِلُم اإِىَل اهلِل َتعاىَل. امْلُ

41)1( َرواُه اْبُن ماَجَة.



 ،)Ë( ضوِل�
َّ
�ْضِلُم؛ اْقِتداًء ِبالر ِل الأَْعماِل التَّي َيقوُم ِبها امْلُ اأَْف�ضَ َوَتْعليُم النَّا�ِس ِمْن 

ا�ِس. رْيَ ِللنَّ الُم الذَّيَن كانوا ُيَعلِّموَن اْلَ َوِبالأَْنبياِء َعَلْيِهُم ال�ضَّ

َتَعلَِّم: نَّ امْلُ
َوِمْن َفواِئِد اْلِعْلِم اأَ

حيَحًة. - َي�ْضَتطيُع ِعباَدَة اهلِل َتعاىَل ِعباَدًة �ضَ

- َي�ْضَتْخِدُم ما َتَعلََّمُه ا�ْضِتْخداًما ُمفيًدا يف َجميِع �ُضوؤوِن َحياِتِه.

. َّ ُب ال�رشَّ رْيَ َوَيَتَجنَّ ِّ، َفَيْعَمُل اْلَ رْيِ وال�رشَّ يُِّز َبنْيَ اْلَ - مُيَ

يِف: َبِويِّ ال�شَّ ديِث النَّ اأَ�ْضَتفيُد ِمَن احْلَ

اِفِع. النَّ اْلِعْلِم  َتَعلُِّم  • اأَْحِر�ُس َعلى 
َتَعلَّْمُتُه. ا  • اأُفيُد َغرْيي ِمَّ
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يِف: َبِويِّ ال�رشَّ ديِث النَّ نا�ِضَبِة ِمَن اْلَ ًل:   اأَْمالأُ اْلَفراغاِت ِباْلَكِلماِت امْلُ وَّ
اأَ

ْن  )َتَعلَّموا اْلِعْلَم َفاإَِنّ َتَعلَُّمُه ............. اإِىَل اهلِل َوَتْعليُمُه مِلَ   

ل َيْعَلُمُه ..................(.   

ُنها. ثُّ َعلى َطَلِب اْلِعْلِم َواأَُدوِّ اأَْبَحُث َعْن اآَيٍة َكرمَيٍة َتُ ثاِنًيا: 

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

نَّ   
يَف الذَّي َيُدلُّ َعلى اأَ َبِويَّ ال�رشَّ ديَث النَّ �ِس اْلَ

ْ
ر اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن الدَّ ثاِلًثا:  

�ْضِلمنَي، َواأَْكُتُبُه. ٌة َعلى جميِع امْلُ َطَلَب اْلِعْلِم َفري�ضَ   

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

ُن فاِئَدَتنْيِ ِمْن َفواِئِد اْلِعْلِم:  اأَُدوِّ راِبًعا:  

.......................................... -1   

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

َعلِّمي.   ُعُه مِلُ يَف، َواأُ�َضمِّ َبِويَّ ال�رشَّ ديَث النَّ خام�ًضا:  اأَْحَفُظ اْلَ

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ًدا )Ë( ُيَعلُِّمُهْم اأُموَر ديِنِهْم  مَّ َل اهلُل َتعاىَل َعلى ِعباِدِه َفَبَعَث اإَِلْيِهْم َر�ضوَلُه ُمَ َتَف�ضَّ

ُح َذِلَك: اِلَيُة ُتَو�ضِّ حيِح، والآياُت اْلَكرمَيُة التَّ ريِق ال�ضَّ �ِضُدُهْم اإِىَل الطَّ
ْ
َوُير

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

ُمَعِة )1(  �ضوَرُة اْلُ
ا�ِسعُ ْر�ُس التَّ الدَّ

9

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ

ٹٹٹٹڤڤڤڤ

ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ

چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ

ڎڎڈڈژژڑڑکک

ککگگگگڳڳڳ

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ُدُه. جِّ ُيَنزُِّهُه َومُيَ   : • ٱٻ  
ِه َعِن النَّقاِئ�ِس. َنزَّ امْلُ   : • ڀ  
الغاِلُب الذَّي ل ُيْقَهُر.   : • چ  

الذَّيَن ل َيْقروؤوَن ول َيْكُتبوَن.   : • ٿ  
ِك. ْ ْرُهْم ِمَن ال�رشِّ ُيَطهِّ  : • ٹ  

ُكلُِّفوا اْلَعَمَل ِبا فيها.   : • ڑڑ 
الُم. اْلِكتاَب الذَّي اأَْنَزَلُه اهلُل َتعاىَل َعلى �َضيِِّدنا ُمو�َضى َعَلْيِه ال�ضَّ   : • ڑ  

ُكُتًبا.   : • گ  

اأَْفَهُم ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

فيِه،  َت�رَشِِّف  وامْلُ َوماِلِكِه،  اْلَكْوِن،  َخاِلِق  َتعاىَل  هلِل  ُت�َضبُِّح  ْخلوقاِت  امْلَ ُكلُّ   -1

فاِت اْلَكماِل. ِف ِب�ضِ تَّ�ضِ َوامْلُ

يَن  ًدا )Ë( خاَتَ الأَْنبياِء؛ ِلَيكوَن ِهداَيًة ِللنَّا�ِس، الذَّ مَّ 2- َبَعَث اهلُل َتعاىَل �َضيَِّدنا ُمَ

يَن �َضَياأُْتوَن ِمْن َبْعِدِه اإِىَل َيْوِم اْلقياَمِة. ِه، والذَّ عا�ُضوا يف َع�رْشِ

ِلَيكوَن  )Ë(؛  ًدا  مَّ ُمَ َر�ضوَلُه  ِمْنُهْم  َبَعَث  ِباأَْن  اْلَعَرِب  َعلى  َتعاىَل  اهلُل  َل  َتَف�ضَّ  -3

ِهْم ِمَن النَّا�ِس. َرْحَمًة َلُهْم َوِلَغرْيِ

َر ِبها ُنُفو�َضُهْم ِمَن  اآِن اْلَكرمِي َعلى النَّا�ِس، َفَطهَّ
ْ
4- َتال َر�ضوُل اهلِل )Ë( اآياِت اْلُقر

يَعِة. اآِن اْلَكرمِي ِمْن اأَْحكاِم ال�رشَّ
ْ
َح َلُهْم ما يف اْلُقر ِك، َوَو�ضَّ ْ ال�رشِّ
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َرُهْم  اآِن اْلَكرمِي، َواْلَعَمِل ِبا فيِه، َوَحذَّ
ْ
�ْضِلمنَي َعلى الْنِتفاِع ِباْلُقر 5- َحثَّ اهلُل امْلُ

َب اهلُل َعَلْيِهْم  ِك الْنِتفاِع ِبِه؛ َحتَّى ل َيَت�َضبَّهوا ِباْلَيهوِد الذَّيَن َغ�ضَ
ْ
ِمْن اإِْهماِلِه، َوَتر

ْوراَة، َوَعَدِم الْنِتفاِع ِبا فيها.  ِب�َضَبِب اإِْهماِلِهُم التَّ

اأَ�ْضَتفيُد ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

َيْوٍم. • اأُ�َضبُِّح اهلَل َتعاىَل ُكلَّ 
ُر َمعاِنَيُه. َواأََتَدبَّ اآِن، 

ْ
اْلُقر • اأُواِظُب َعلى ِقراَءِة 
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ُل َبنْيَ اْلَكِلَمِة َوَمْعناها: اأَ�ضِ ًل:    وَّ
اأَ

اْلغاِلُب الذَّي ل ُيْقَهُر اَْلعَزِيُز     

الُم ِكتاُب ُمو�َضى َعَلْيِه ال�ضَّ اْلُقدُّو�ُس     

ُه َعِن النَّقاِئ�ِس َنزَّ امْلُ وَراُة   التَّ   

ماِلُك الأَ�ْضياِء ُكلِّها      

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ثاِنًيا: 

1- قاَل اهلُل َتعاىَل:   

راُد ِباْلِكتاِب يف الآَيِة اْلَكرمَيِة:  امْلُ   

اآُن.
ْ
ج( اْلُقر يُل.   ب ( الإِْنِ ْوراُة.   اأ ( التَّ   

َل اهلُل َعلى اْلَعَرِب ِباأَْن َبَعَث ِمْنُهْم َر�ضوَلُه: 2- َتَف�ضَّ   

الُم.    ج( عي�َضى َعَلْيِه ال�ضَّ   .)Ë( ًدا مَّ ب( ُمَ الُم.   اأ ( ُمو�َضى َعَلْيِه ال�ضَّ   

ُنها: فاٍت هلِل َتعاىَل، َواأَُدوِّ َبِع �ضِ
ْ
ثاِلًثا:   اأَْبَحُث يف الآياِت اْلَكرمَيِة َعْن اأَر

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

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

ُل ِتالَوتي ِلالآياِت اْلَكرمَيِة َعلى �رَشيٍط، َواأَُقاِرُنها ِبِتالَوِة اْلقاِرِئ. اأُ�َضجِّ راِبًعا:  

ِل�ُس يف َحْلَقٍة، َوَي�ْضَتِمُع ُكلُّ واِحٍد    موَعٌة ِمَن التَّالميِذ َنْ َنْحُن َمْ خاِم�ًضا:  

ا اإِىَل ِتالَوِة الآَخِريَن. ِمنَّ   

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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�ْضِلُم َعلى َطَلِب اْلِعْلِم؛ مِلا َلُه ِمْن َفواِئَد. َيْحِر�ُس امْلُ

اِعُر )1(: قاَل ال�ضَّ   

 

ًدى             اأَ�ْضــــــَعى اإَِلْيــــِه اأََبـًدا
ُ
 َوهــ

ٌ
اْلعـــــِْلُم ُنـــور   

راِغـًبـــــا ُمـــــْجَتِهـــًدا ياِة   ُه َمـــَدَى اْلَ
ُ
اأَْطُلـبــ   

ًدا  اأَْحــيــــا ِبــــِه ُمـــَزوَّ َياأُْمُرِنــــي َربِّي ِبـــــاأَْن     

ِقــــي ِبِه اْلــــِعـــــدا  تَّ
َواأَ ــِتي   اأَْبِني َعَلْيِه َنــــْهـ�ضَ   

َر َغًدا
ْ
ـــ�ضــ ُغ النَّ

ُ
َوَتــْبلــ ِتي   مَّ

ِباْلــــِعْلِم َتْعُلـــــو اأُ   

َن�ضيُد اْلِعْلِم
ْر�ُس العا�ِشُُ الدَّ

َفْهٌم َواإْن�ضاٌد

�ْضِلِم( فِل امْلُ )1( ِمْن ِكتاِب )اأَنا�ضيِد الطِّ
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

. قِّ ِهداَيٌة اإِىَل اْلَ   : • ُهًدى  
اأَْطُلُب.   : • اأَ�ْضَعى  

ا.  َحري�ضً   : • راِغًبا  
ِمي. َتَقدُّ   : ِتي   • َنْه�ضَ

اأَْحَتِمي ِبِه.   : ِ ِقي ِبه   تَّ
• اأَ

الأَْعداُء.   : • اْلِعدا  

�ضيِد: اأَْفَهُم ِمَن النَّ

َ َتعاىَل اأََمَر ِبِه،  نَّ اهللَّ
اِفِع والْجِتهاِد فيه؛ لأَ اِعُر َعلى َطَلِب اْلِعْلِم النَّ َيُحُث ال�ضَّ  •

. َمِ
 الأُ

ُّ
َوفيِه �َضعاَدُة الإِْن�ضاِن، َوُرِقي
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ُل َبنْيَ اْلَكِلَمِة َوَمْعناها: اأَ�ضِ ًل:    وَّ
اأَ

اأَْحَتِمي َغبُ   
ْ
         اأَر

اأَْحِر�ُس ِقي    تَّ
         اأَ

ُم اأَْحَتِ          اأَ�ْضَعى   

اأَْطُلُب                      

اِلِث. ا َمْعَنى اْلَبْيِت الثَّ ُح �َضَفِويًّ اأَُو�ضِّ ثاِنًيا: 

ِة. مَّ
ٌة ِلالأُ نَّ اْلِعْلَم ُقوَّ

ُ اأَ اأَْكُتُب اْلَبْيَت الَّذي ُيَبنيِّ ثاِلًثا:  

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

. فِّ �ضيَد ِباإِيقاٍع َح�َضٍن َمَع ُزَمالئي يف ال�ضَّ اأُْن�ِضُد النَّ راِبًعا: 

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ُل َعلى اهلِل َتعاىل َوكُّ التَّ
ْر�ُس احلاِدَي َع�َش الدَّ

11

ِه،  َربِّ ِتاَه  �ْضِلِم  امْلُ َعلى  َيِجُب  َوما  الإِ�ْضالِم،  َعِن  ُيَحدُِّثُهْم  ِتِه  اأُ�رْشَ َمَع  الأَُب  َجَل�َس 

�ِس ِبِجدٍّ واْجِتهاٍد، َوَعْزٍم 
ْ
ْعِي يف الأَر �ْضِلمنَي ِباْلَعَمِل، وال�ضَّ َفقاَل: اأََمَر اهلُل َتعاىَل امْلُ

: ايِلَ وؤاَل التَّ ٌد ال�ضُّ مَّ ِلنَي َعلى اهلِل َتعاىَل. َف�َضاأََلُه اْبَنُه ُمَ َوَن�ضاٍط، ُمَتَوكِّ

ُل يا اأَبي؟ َوكُّ ما َمْعَنى التَّ

ُد ُهَو الْعِتماُد َعلى اهلِل َتعاىَل. مَّ ُل يا ُمَ َوكُّ التَّ الأَُب:  

َوَهْل َيْعني الْعِتماُد َعلى اهلِل َتعاىَل اأَْن َيَتكا�َضَل الإِْن�ضاُن، َول َيْعَمَل؟  فاِطَمُة:  

َل َعلى اهلِل   ِتي، َفَعلى الإِْن�ضاِن اأَْن َيْعَمَل ِبِجدٍّ َوَن�ضاٍط، ُثمَّ َيَتَوكَّ ل يا ُبَنيَّ   : مُّ 
الأُ

َتعاىَل ُمْعَتِمًدا َعَلْيِه.   

ُل َعلى اهلِل َتعاىل َفالٌَّح َيْعَمُل َوَيَتَوكَّ
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ِل؟ َوكُّ ِكُن يا اأَبي اأَْن َتْذُكَر َلنا ِمثاًل َعلى التَّ َهْل مُيْ دٌ :   مَّ ُمَ

ِث  
ْ
ُل َعلى اهلِل َتعاىَل َيْعَمُل ِبِجدٍّ َواْجِتهاٍد يف َحر َتَوكِّ �ْضِلُم امْلُ زاِرُع امْلُ امْلُ   : الأَُب 

�ِس الأَ�ْضجاِر، َوَيقوُم ِب�َضْقِيها واْلِعناَيِة ِبها،  
ْ
�ِس، َوَبْذِر اْلُبُذوِر، َوَغر

ْ
الأَر   

ْح�ضوَل ِمَن اهلِل َتعاىَل. ُثمَّ َيْنَتِظُر امْلَ   

ُل طاِلُب اْلِعْلِم؟ ي اأَْن ُتْخِبينا َكْيَف َيَتَوكَّ مِّ
َهْل َلِك يا اأُ فاِطَمُة :  

َعلى طاِلِب اْلِعْلِم اأَْن َياأُْخَذ ِبالأَ�ْضباِب؛ َوُيداِوَم َعلى الذَّهاِب اإِىَل      : مُّ 
الأُ

 ، فِّ َعلِِّم، َوُي�ضاِرَك يف ال�ضَّ ِح امْلُ ْدَر�َضِة، َوَي�ْضَتِمَع اإِىَل �رَشْ امْلَ   

نَّ النَّجاَح  
َوُيذاِكَر ُدُرو�َضُه ِبِجدٍّ واْجِتهاٍد؛ ُموؤِْمًنا ِباأَ َوَيْكُتَب واِجباِتِه،     

َق ِمَن اهلِل َتعاىَل. َفوُّ والتَّ   

�ْضِلمنَي يف َجميِع اأَْعماِلِهْم َواأَْوقاِتِهْم َياأُْخُذوَن ِبالأَ�ْضباِب. اإِنَّ امْلُ  : الأَُب 

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

ڇڇڍڍ )1(

ُل َعلى اهلِل َتعاىل ِتْلميٌذ َيْدُر�ُس َوَيَتَوكَّ

53)1( �ضوَرُة اإبراهيَم، الآَيُة رقم )12(.



ِل: َوكُّ ُع َعالَمَة )( اأَماَم اْلِعباَرِة التَّي َتُدلُّ َعلى التَّ اأَ�ضَ ًل:    وَّ
اأَ

َقُه. طاِلٌب ُيذاِكُر ُدُرو�َضُه ِبِجدٍّ واْجِتهاٍد، َوَيْدُعو اهلَل َتعاىَل اأَْن ُيَوفِّ           

بيَب، َوَيَتَمنَّى اأَْن َي�ْضَفى. َمري�ٌس ل ُيراِجُع الطَّ           

ُمزاِرٌع َيْعَمُل يف َحْقِلِه ِبَن�ضاٍط، َوَيْدُعو اهلَل َتعاىَل اأَْن ُيباِرَك يف َثَمِرِه.           

ِل َعلى اهلِل َتعاىَل. َوكُّ ًة َتُدلُّ َعلى التَّ اأَْحِكي ِق�ضَّ ثاِنًيا:  

ِل َعلى اهلِل َتعاىَل. َوكُّ وؤِْمَن َعلى التَّ ثُّ امْلُ اأَ�ْضَت�ْضِهُد ِبالآَيِة اْلَكرمَيِة التَّي َتُ ثاِلًثا:  

ُنها. ِل َعلى اهلِل َتعاىَل، َواأَُدوِّ َوكُّ اأَ�ْضَتْنِتُج فاِئَدًة ِمْن َفواِئِد التَّ راِبًعا: 

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

َل �ضاِحِب ِمْهَنٍة َعلى اهلِل َتعاىَل. ُف فيِهما َتَوكُّ اأَْكُتُب ُجْمَلَتنْيِ اأَ�ضِ خاِم�ًضا:  

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

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

ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ
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ُمَعِة )2( �ضوَرُة اْلُ
ْر�ُس الثَّاين َع�َش الدَّ

12

اآُن اْلَكرمُي ُيَكذُِّب َمزاِعَمُهْم.
ْ
ُهْم َوْحَدُهْم اأَْوِلياُء اهلِل َتعاىَل، َواْلُقر نَّ

َيدَّعي اْلَيهوُد اأَ

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

ۀۀہہہہھھھھ

ےےۓۓڭڭڭڭۇۇ

ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ

ېېېېىىائائەئ

ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ

ٱٻٻٻٻپپپپ
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ
ٹٹٹٹڤڤڤڤ
ڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ
ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک
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اأَْفَهُم َمعاِنَ اْلَكِلماِت:

ِة. اآَمُنوا ِباْلَيُهوديَّ   : • ہ  
َعْيُتْم َكِذًبا. ادَّ   : • ہ  

اْتُرُكوا.   : • ٺ  
َيْت. دِّ

اأُ   : • ٹ  
ُقوا ِلْلَعَمِل.

َّ
:  َتَفر • ڤ 

ِفيِد. اْلَعَمِل َغرْيِ امْلُ   : • چ   
غاَدُروا.   : • چ  

اأَْفَهُم ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

ُهْم  نَّ
يَن َيْزُعُموَن اأَ )Ë( ِباأَْن َيْطُلَب ِمَن اْلَيهوِد، الذَّ ًدا  مَّ ُمَ ُه  َنِبيَّ َتعاىَل  اهلُل  • َياأُْمُر 

ُهْم  ْوِت؛ ِلُيقاِبُلوا َربَّ ا�ِس، اأَْن َيْدُعوا َعلى اأَْنُف�ِضِهْم ِبامْلَ اوؤُُه ِمْن ُدوِن النَّ اأَْوِلياُء اهلِل َواأَِحبَّ

ُهْم كاِذُبوَن. نَّ
ُهْم َلْن َيْفَعُلوا؛ لأَ نَّ

ُه؛ اإِلَّ اأَ الذَّي َيْزُعُموَن ُحبَّ

الأَْعماِل  ِك 
ْ
َوَتر ُمَعِة،  اجْلُ الِة  لأَداِء �ضَ ْعَوِة؛  الدَّ ِبَتْلِبَيِة  �ْضِلمنَي  امْلُ َتعاىَل  اهلُل  • َياأُْمُر 

داَوَمِة َعلى ِذْكِر  ْزِق، َمَع امْلُ
ِّ
ْعِي يف َطَلِب الر

َّ
ُهْم َعلى ال�ض الَّتي َت�ْضَغُلُهْم َعْنها، َوَيُحثُّ

الِة.  اهلِل َتعاىَل َبْعَد اأَداِء ال�ضَّ

اأَ�ْضَتفيُد ِمَن الآياِت اْلَكرمَيِة:

ُمَعِة، َول اأَْن�َضِغُل َعْنها. الِة اجْلُ 1- اأَْحِر�ُس َعلى اأَداِء �ضَ

2- اأُْكِثُ ِمْن ِذْكِر اهلِل َتعاىَل.

الِة. ُف اإِىَل َعَمِلي َبْعَد ال�ضَّ 3- اأَْن�رَشِ
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ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ

ُل َبنْيَ اْلَكِلَمِة َوَمْعناها: اأَ�ضِ ًل:    وَّ
اأَ

اأَْقِبُلوا َذُروا        

اْتُرُكوا وا    اْنَت�رِشُ    

ُقوا
َّ
                           َتَفر

اِلَيِة: اأَْمالأُ اْلَفراَغ ِبا ُينا�ِضُبُه ِمَن اْلَكِلماِت التَّ ثاِنًيا: 

اِر، ُمو�َضى، �َضيَِّئٌة، اأَْحباُب(             )النَّ

ْوراَة َعلى ............... ِلِهداَيِة َبني اإ�رْشاِئيَل. - اأَْنَزَل اهلُل التَّ   

ُهْم ............ اهلِل. َنّ
ُعوا اأَ ى َبُنو اإِ�رْشاِئيَل َر�ضوَلُهْم، َوادَّ - َع�ضَ   

نَّ اأَْعماَلُهْم ............. 
ْوَت؛ لأَ - َوكانوا ل َيْطِلُبوَن امْلَ   

ي ِبِهْم اإِىَل..................        ُتوؤَدِّ

ا َعْن َثالَثٍة ِمَن الأَْعماِل التَّي ُتَعدُّ َلْهًوا يف َنَظِر الإِ�ْضالِم. ُ �َضَفِويًّ ثاِلًثا:   اأَُعبِّ

ُمَعِة،   الِة اجْلُ اَلَة َعلى ُوُجوِب �ضَ اآِنِّ الآَيَة الدَّ
ْ
اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ اْلُقر راِبًعا: 

ُنها. َواأَُدوِّ   

)................................................................(   
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ِة امْلُحاَفَظِة َعلى    يَّ ُث َعْن اأََهمِّ خاِم�ًضا:   اأَْجِل�ُس َمَع ُزَمالِئي، َوَنَتَحدَّ

ُمَعِة. الِة اجْلُ �ضَ    

اِلَيِة: اأُْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت اْلَكرمَيِة التَّ �ضاِد�ًضا:   

ُه   ، َواأَْعِر�ضُ
ٍّ
ُلها َعلى �رَشيٍط �َضْمِعي �َضجِّ اأَْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة، َواأُ �ضاِبًعا:   

َعلى ُمَعلِّمي.    
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ُمَعِة  الُة اْلُ �ضَ
اَلَث َع�َشَ ْر�ُس الثَّ الدَّ

13

ِب  ُمَعِة، َوَطَلُبوا ِمَن الأَ الَة اْلِع�ضاِء َلْيَلَة اجْلُ وا �ضَ دَّ
ِتِه َبْعَد اأَْن اأَ �رْشَ ْفراُد اأُ َجَل�َس الأَُب َواأَ

يف  �ْضِلمنَي  امْلُ اأََمَر  َتعاىَل  اهلَل  نَّ 
اأَ َتْعَلُموَن  َفقاَل:  ُمَعِة،  اجْلُ الِة  �ضَ َعْن  ُيَحدَِّثُهْم  اأَْن 

اإِىَل  اِء، والإ�رْشاِع  اْلَبْيِع وال�رشِّ ِك  ِبَتْ ْهِر  َيْوِم اجُلُمَعِة ِعْنَد �َضماِعِهُم الأَذاَن َوْقَت الظُّ

ُمَعِة. الِة اجْلُ �ضاِجِد؛ لأَداِء �ضَ امْلَ

َنَعْم، َوَقْد جاَء الأَْمُر يف َقْوِلِه تَعاىَل:    : مُّ
الأُ

ُمَعِة لُّوَن َي�ْضَتِمعوَن اإىَل ُخْطَبِة اجْلُ ُم�ضَ

ُمَعِة، الآَية رقم )9(. )1( �ضوَرُة اجْلُ

)1(

ٱٻٻٻٻپپپپ
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ ٹ
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ُمَعِة يا اأَبي؟ الِة اجْلُ ما اأَْعماُل �ضَ   : �َضعيدٌ 

لُّوَن؛    �ضَ َل قاَم امْلُ وَّ
ُن الأَذاَن الأَ وؤَذِّ َن امْلُ الِة، َواأَذَّ اإِذا َدَخَل َوْقُت ال�ضَّ   : الأَُب 

، َوُي�َضلُِّم َعلى اْلا�رِشيَن، ْنَبَ َعُد الإِماُم امْلِ ، ُثمَّ َي�ضْ لأَداِء َرْكَعَتنْيِ   

. اِنَ ُن الأَذاَن الَثّ وؤَذِّ ُن امْلُ ذِّ    َوَيْجِل�ُس، َوُيوؤَ

ِن ِمَن الأَذاِن؟ وؤَذِّ لُّوَن َبْعَد َفراِغ امْلُ �ضَ ماذا َيْفَعُل الإِماُم َوامْلُ فاِطَمُة:  

ُمَعِة.    الإِماُم ُخْطَبَة اجْلُ
َ
:  ُيْلِقي الأَُب 

ُمَعِة؟ الَة اجْلُ لُّوَن �ضَ �ضَ دِّي امْلُ َمَتى ُيوؤَ   : �َضعيدٌ 

الِة،   ُن لإِقاَمِة ال�ضَّ وؤَذِّ ُمَعِة َيِقُف امْلُ :  َبْعَد َفراِغ الإِماِم ِمْن ُخْطَبِة اجْلُ الأَُب 

ُمَعِة. الَة اجْلُ لِّنَي �ضَ �ضَ لِّي َبْعَدها الإِماُم ِبامْلُ َوُي�ضَ   

ُمَعِة؟ الِة اجْلُ فاِطَمُة:  ما َعَدُد َرَكعاِت �ضَ

َرْكَعتاِن َيْجَهُر فيِهما الإِماُم ِباْلِقراَءِة.   :
ُّ
الأُم 

َة. نَّ لُّوَن ال�ضُّ �ضَ لِّي َبْعَدها امْلُ :  ُثمَّ ُي�ضَ الأَُب 

ُمَعِة؟ �ْضِلموَن َيْوَم اجْلُ َوما الآداُب التَّي ُيراِعيها امْلُ   : �َضعيدٌ 

ْنَظَفها. ْح�َضَن ِثياِبِه َواأَ �ْضِلُم، َوَيْلَب�ُس اأَ َيْغَت�ِضُل امْلُ   : الأَُب 

ٍر. �ْضِجِد يف َوْقٍت ُمَبكِّ �ْضِلموَن اإِىَل امْلَ َوَيْذَهُب امْلُ   : مُّ 
الأُ

ُتوَن   �ْضِجِد، َوُيْن�ضِ ِة امْلَ يَّ  َتِ
ْ
وَن َرْكَعَتي دُّ �ْضِجَد ِباأََدٍب، َوُيوؤَ َوَيْدُخلوَن امْلَ   : الأَُب 

ُمَعِة، َول َيْن�َضِغُلوَن َعْنها.   اإِىَل ُخْطَبِة اجْلُ   
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ْقومُي الأَْن�ِضَطُة َوالتَّ

حيَحِة: ُع َداِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ًل:    وَّ
اأَ

ُمَعِة: الِة اجْلُ ُن ِل�ضَ وؤَذِّ ُن امْلُ 1- ُيوؤَذِّ   

اٍت
َّ
َتنْيِ            ج( َثالَث َمر

ّ
ًة واِحَدًة        ب( َمَر

َّ
اأ ( َمر   

ُمَعِة: الَة اجْلُ �ْضِلموَن �ضَ لِّي امْلُ 2- ُي�ضَ   

َبَع َرَكعاٍت
ْ
اأ ( َرْكَعَتنْيِ         ب( َثالَث َرَكعاٍت      ج( اأر   

حيَحِة: �ضاَرَة )( اأَماَم اْلِعباَرِة ال�ضَّ ُع اإِ اأَ�ضَ ثاِنًيا:   

ُمَعِة ُفراَدى يف ُبُيوِتِهْم. الَة اجْلُ �ْضِلموَن �ضَ ي امْلُ ُيوؤَدِّ     

ْهِر. ُمَعِة يف َوْقِت الظُّ الَة اجْلُ �ْضِلموَن �ضَ لِّي امْلُ ُي�ضَ     

ٍر. ُمَعِة يف وْقٍت ُمَبكِّ الِة اجْلُ �ْضِلموَن ِل�ضَ ِل اأَْن َيْذَهَب امْلُ ِمَن الأَْف�ضَ     

ُمَعِة: الِة اجْلُ ثاِلًثا:   اأَْكُتُب َثالَثًة ِمَن الآداِب التَّي اأُراِعيها َقْبَل �ضَ

................................................... -1   

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

................................................... -3   
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�ْضِجِد   فِّ َعْن اأَْمٍر �َضِمْعُتُه ِمْن َخطيِب امْلَ ُث اأَماَم ُزَمالئي يف ال�ضَّ دَّ اأََتَ راِبًعا:  

ُمَعِة. الَة اجْلُ لَّْيُت فيِه �ضَ الَّذي �ضَ   

َكعاِت،  
َّ
ْهِر، ِمْن َحْيُث َعَدُد الر الِة الظُّ ُمَعِة َو�ضَ الِة اجْلُ اأُقاِرُن َبنْيَ �ضَ خاِم�ًضا:   

ْدَوَل التَّايِل:  ْمالأُ اجْلَ اآِن، َواأَ
ْ
َوِقراَءُة اْلُقر   

اآِن
ْ
ِقراَءُة اْلُقر َكعاتِ  

َّ
الةُ                 َعَدُد الر ال�ضَّ

......................     .................... ُمَعِة   الُة اجْلُ �ضَ

......................      .................... ْهرِ   الُة الظُّ �ضَ
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اِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

الأهداف التعليمية:

يتوقع من التلميذ اأن:

1- يتلو ويفهم املقرر من القراآن الكرمي يف هذه الوحدة.

2- يحفظ و يفهم حديث »�ضبط النف�س«.

3- يفهم وين�ضد »اأنا يا قوم م�ضلم«.

اتبة.
َّ
نة الر 4- يدرك بع�س املفاهيم الإ�ضالمية، مثل: البعث، واحل�ضاب، وال�ضُّ

5- ي�ضتنتج الدرو�س امل�ضتفادة من الآيات الكرمية والأحاديث النبوية ال�رشيفة.

6- ينمو لديه حب القراآن الكرمي واملواظبة على تالوته.

7- يوؤمن بالبعث واحل�ضاب.

8- يعترب من مواقف ال�ضحابة، وثباتهم على املبادئ، و�ضربهم على املكاره يف �ضبيل الدَّعوة 

اإىل اهلل تعاىل.

اتبة، ويوؤدي �ضالة العيدين.
َّ
9- يحافظ على �ضلوات ال�ضنن الر

10- تنمو لديه القدرة على التعلم الذاتي.
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اْلَبْعُث
ْر�ُس الَّراِبَع َع�َشَر الدَّ

14

ِمْنُهُم  َوَطَلَبْت  الإِ�ْضالِم،  ِة  ِبَتِحيَّ التَّالميَذ  ِت  َوَحيَّ  ، فِّ ال�ضَّ َفِة 
ْ
ُغر اإِىَل  َعلَِّمُة  امْلُ َدَخَلِت 

اِلَيِة: ِة التَّ ال�ْضِتماَع اإِىَل اْلِق�ضَّ

َعْظًما  ِبَيِدِه  َيْحِمُل  َوُهَو  واِئٍل؛  ِبْن  اْلعا�ُس  ا�ْضُمُه   )Ë(  
ِّ
ِبي النَّ اإِىَل   ٌ

َرُجٌل كاِفر جاَء 

ُد، َمْن ُيْحِيي َهذا َوُهَو َرِميٌم؟  مَّ ُه يف اْلَهواِء قاِئاًل: يا ُمَ َقدمًيا، َواأََخَذ ُيَفتُِّتُه، َوَيْنُثُ

َم«. )1( يُتَك، ُثمَّ ُيْحِييَك، ُثمَّ ُيْدِخُلَك ناَر َجَهنَّ َفقاَل )Ë(: »َيْبَعُث اهلُل َهذا، ُثمَّ مُيِ

ىَل َهِذِه احْلاِدَثِة ِبَقْوِلِه َتعاىَل: اآُن اْلَكرمُي اإِ
ْ
َوَقْد اأَ�ضاَر اْلُقر

ُة؟ ُث َهِذِه اْلِق�ضَّ ِة �َضاأََلِت التَّالميَذ قاِئَلًة: َعمَّ َتَتَحدَّ ِد اْلِق�ضَّ َعلَِّمُة ِمْن �رَشْ َوَبْعَد اأَْن اْنَتَهِت امْلُ

ُة َعْن َمْوِت الإِْن�ضاِن َواإْحياِئِه َيْوَم اْلِقياَمِة ِمْن َجديٍد. ُث َهِذِه اْلِق�ضَّ َتَتَحدَّ عاِئ�َضُة:  

اأَْح�َضْنِت يا عاِئ�َضُة، َوَكَذِلَك ُت�ِضرُي اإِىَل اإِْنكاِر اْلكاِفِر ِلْلَبْعِث َيْوَم اْلِقياَمِة.  َعلَِّمُة:   امْلُ

ْق�ضوُد ِباْلَبْعِث يا ُمَعلَِّمتي؟ اأَْحَمُد:  َوما امْلَ

اْلَبْعُث َمْعناُه اأَنَّ اهلَل َتعاىَل ُيْحِيي الأَْمواَت َيْوَم اْلِقياَمِة. َعلَِّمُة:   امْلُ

�ْضِلِم ِمَن اْلَبْعِث؟ ما َمْوِقُف امْلُ را�ِضٌد:  

ٍة.  َل َمرَّ وَّ
ا�ِس َيْوَم اْلِقياَمِة، َكما َخَلَقُهْم اأَ ُيوؤِْمُن ِبُقْدَرِة اهلِل َتعاىَل َعلى اإِْحياِء النَّ َعلَِّمُة:   امْلُ

 {78}

)2( {79}       

)1( اخرجُه احلاِكُم.
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ًل:    وَّ
اأَ

�ضوِل )Ë( ُهَو:
َّ
َت اْلَعْظَم، َواأَْنَكَر اْلَبْعَث اأَماَم الر 1- اْلكاِفُر الذَّي َفتَّ   

ج( اأَبو َلَهٍب ب( اأَبو َجْهٍل   اأ ( اْلعا�ُس ِبْن واِئٍل     

ْق�ضوُد ِباْلَبْعِث: 2- امْلَ   

ٍة.
َّ
َل َمر وَّ

ا�ِس اأَ اأ ( َخْلُق النَّ   

ا�ِس َبْعَد َخْلِقِهْم. ب ( اإِماَتُة النَّ   

ا�ِس َبْعَد َمْوِتِهْم. ج ( اإِْحياُء النَّ   

ا َعْن اإِمْياِن ِباْلَبْعِث َيْوَم اْلِقياَمِة. ُ �َضَفِويًّ ثاِنًيا:  اأَُعربِّ

ُ فيها َراأِْيي فيَمْن ُيْنِكُر اْلَبْعَث. ثاِلًثا:   اأَْكُتُب ُجْمَلًة اأَُبيِّ

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

ُنها. َباأِ، َواأَ�ْضَتْخِرُج ِمْنها الآَيَة التَّي َتُدلُّ َعلى اْلَبْعِث، َواأَُدوِّ اأَْقَراأُ �ضوَرَة النَّ راِبًعا: 

.................................................................   
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َب�أِ )1( �شوَرُة النَّ
ْر�ُس ْاخلاِم�َس َع�َشر الدَّ

15

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

كَي َت�ضاوؤَُلُهْم َعْن َيْوِم اْلِقياَمِة. �رْشِ َة َعلى ُقْدَرِتِه، َواأَْنَكَر َعلى امْلُ اأَقاَم اهلُل َتعاىَل الأَِدلَّ

قاَل اهلُل َتعاىَل:

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ
ٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچ
چچڇڇڇڇڍڍڌ
ڌڎڎڈڈژژڑڑکک

کک
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اأَْفَهُم َمع�يَن اْلَكِلم�ِت:

ا. ُهْم َبْع�ضً يِّ �َضيٍء َي�ْضاأَُل َبْع�ضُ
َعْن اأَ   : • ٱٻ  

َيْوِم اْلِقياَمِة.   : • ٻپ 
ًة ِلْلَعْي�ِس َعَلْيها. �ضاحِلَ   : • ٹ  

راَحًة ِلالأَْبداِن.   : • ڦ  
ْزِق.

ِّ
ُمنا�ِضًبا ِلَطَلِب الر   : • ڃ  

َكماٍت. �َضْبَع �َضَماَواٍت ُمْ   : • چڇ 
َدًة ذاَت َحراَرٍة. �َضْم�ًضا ُمَتَوقِّ   : • ڇڍ 

ْمِطَرِة. ُحِب امْلُ ال�ضُّ   : • ڎ 
َمَطًرا َغِزيًرا.   : • ڎڈ	 

َة الأَ�ْضجاِر. َب�ضاِتَي ُمْلَتفَّ   : • ک	ک 

اأَْفَهُم ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

ِة َعلى ُقْدَرِة اهلِل َتعاىَل، ِمْنها: ِت الآياُت اْلَكرمَيُة َعَدًدا ِمَن الأَِدلَّ َعَر�ضَ

ًة ِلْلَحياِة َعَلْيها، َوَجَعَل فيها ِجباًل عاِلَيًة  �َس؛ ِلَتُكوَن �ضاحِلَ
ْ
اأَ اهلُل َتعاىَل الأَر • َهيَّ

ُتاِفُظ َعلى َتواُزِنها. 
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ْوَم راَحًة لأَْبداِن  • َجَعَل اهلُل َتعاىَل النَّ
ا�ِس، َبْعَد َعناِء اْلَعَمِل. النَّ

ِلْلَعَمِل،  النَّهاَر  َتعاىَل  اهلُل  َجَعَل   •
ْزِق.

ِّ
َوَك�ْضِب الر

�َضمَاَواٍت  �َضْبَع  َتعاىَل  اهلُل  َخَلَق   •
يُء  ْم�َس ُت�ضِ َكَمِة اْلِبناِء، َوَخَلَق ال�ضَّ ُمْ

راَرِة. ُدها ِبالدِّفِء َواحْلَ �َس َوُتَزوِّ
ْ
الأَر

ُحِب اأَْمطاًرا  • اأَْنَزَل اهلُل َتعاىَل ِمَن ال�ضُّ
ُروَع  ُبوَب والزُّ َغِزيَرًة، َواأَْنَبَت ِبها احْلُ

والأَ�ْضجاَر؛ ِلَيْنَتفَع الإِْن�ضاُن ِبها.

َخْلِقِه،  َتعاىَل يف  اهلِل  ِبُقْدَرِة  • اأُوِمُن 
َواأَ�ْضُكُرُه َعلى ِنَعِمِه.

اأَ�ْشَتفيُد ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

ُل َبْيَ اْلَكِلَمِة َوَمْعناها: اأَ�ضِ ًل:    وَّ
اأَ

ًة ِلْلَعْي�ِس َعَلْيها �ضاحِلَ ٻپ      

َكَمَة اْلِبناِء �َضماواٍت ُمْ ٹ      

ْمِطَرِة ُحِب امْلُ ال�ضُّ ڦ      

راَحًة ِلالأَْبداِن چڇ     

َيْوُم اْلِقياَمِة ڎ      

�َضْم�ًضا �ضاِطَعًة       

ا َعْن َمْعَنى َقْوِلِه َتعاىَل: ُ �َضَفِويًّ ثاِنًيا:   اأَُعربِّ

ِف الأَخرِي ِمَن اْلَكِلماِت:
ْ
ر ْبِط احْلَ اِلَيِة َمَع �ضَ ثاِلًثا:   اأُْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت اْلَكرمَيِة التَّ

�َس   
ْ
اأَ الأَر نَّ اهلَل َتعاىَل َهيَّ

راِبًعا:  اأَ�ْضَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ الآَيَة التَّي َتُدلُّ َعلى اأَ

ًة ِلْلَحياِة َعَلْيها.       ِلَتكوَن �ضاحِلَ
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�ش�ُب َيْوَم اْلِقي�َمِة اْلِ
اِد�َس َع�َشَر ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

16

ُر. َوَجَد الأَُب اْبَنُه َحَمًدا َيْخُلو ِبَنْف�ِضِه، َوُيَفكِّ

؟
َّ
ُر يا ُبَني ٍء ُتَفكِّ

ْ
َفقاَل َلُه: يف اأِي �َضي

ِن، َوُهَو: مِلاذا َخَلَق اهلُل َتعاىَل الإِْن�ضاَن؟ َ اٍل َحريَّ ُر يا اأَبي يف �ُضوؤَ َحَمٌد:  اأَُفكِّ

.ِّ ِب ال�رشَّ نُّ �ِس، َوَتَ
ْ
، َوِعماَرِة الأَر  ِلِعباَدِتِه، َوطاَعِتِه، َوِفْعِل اخَلرْيِ

َّ
الأَُب:  َخَلَقُه يا ُبَني

؟ َّ َحَمٌد:  َوما َجزاُء َمْن َيْفَعُل ال�رشَّ

الأَُب:  ُيعاِقُبُه اهلُل َتعاىَل.

.ِّ وَن ِمْن ِفْعِل ال�رشَّ ا�ِس ُيْكِثُ َحَمٌد:  َوَلِكنِّي اأََرى َبْع�َس النَّ

ُب:  اإِنَّ َهوؤلِء �َضْوَف ُيحا�ِضُبُهُم اهلُل َتعاىَل َيْوَم اْلِقياَمِة، َوُيعاِقُبُهْم َعلى اأَْعماِلِهُم   
الأَ

يَِّئِة. ال�ضَّ  
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)1( �ضوَرُة الزلزلة، الآيتاِن رقم )7 - 8(.

)2( �ضوَرُة الزخرف، الآَيُة رقم )72(.

)3( �ضوَرُة اجلّن، الآَيُة رقم )23(.

�ضاُب َيْوَم اْلِقياَمِة يا اأَبي؟ ٍء َيكوُن احْلِ
ْ
يِّ �َضي

َحَمٌد:  َوَعلى اأَ

الأَُب:  ُيحا�ِضُب اهلُل َتعاىَل اْلِعباَد َعلى اأَْعماِلِهْم:

  

َة خاِلًدا فيها اأََبًدا:  نَّ ِائَع، ِباأَْن ُيْدِخَلُه اجْلَ َفُيِثيُب اهلُل َتعاىَل الطَّ

 

اَر:  َفُيْدِخُلُه النَّ
َ
ي ِوُيَعاِقُب اهلُل َتعاىَل اْلعا�ضِ

. رْيِ َحَمٌد:  �َضْوَف اأَْحِر�ُس َعلى ِعباَدِة اهلِل َتعاىَل، َوِفْعِل اخْلَ

. ، َوَوِعيَدُه َحقٌّ نَّ ما َوَعَد اهلُل ِبِه ِعباَدُه َحقٌّ
. واْعَلْم اأَ

َّ
َقَك اهلُل َتعاىَل يا ُبَني الأَُب:  َوَفّ
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

ْكَمِة ِمْن َخْلِق اهلِل َتعاىَل ِلالإْن�ضاِن. ا َعِن احْلِ ُ �َضَفِويًّ اأَُعربِّ ًل:    وَّ
اأَ

اأَْكُتُب الآَيَة اْلَكرمَيَة التَّي َتُدلُّ َعلى: ثاِنًيا:  

 

ُة. نَّ اِلِح اجْلَ نَّ َجزاَء اْلَعْبِد ال�ضَّ
1- اأَ   

)..................................................(   

اَر.  َيْدُخُل النَّ
َ
ي نَّ العا�ضِ

2- اأَ   

).................................................(   

ِة التَّي    احِلَ موَعٌة ِمَن الَتّالميِذ َنَتناَق�ُس يف الأَْعماِل ال�ضَّ َنْحُن َمْ ثاِلًثا:  

َبَعًة ِمْنها.
ْ
ُن اأَر ُبنا اإِىَل اهلِل َتعاىَل، َوُنَدوِّ

ِّ
ُتَقر   

......................................................... -1   

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

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

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

ُث َعْن    دَّ �ضاِب َعلى �ُضلوِك الإْن�ضاِن، َواأََتَ َثَر الإِمْياِن ِباحْلِ اأَ�ْضَتْنِتُج اأَ راِبًعا: 

َذِلَك اأَماَم ُزَمالئي.   
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َب�أِ )2( �شوَرُة النَّ
اِبَع َع�َشَر ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

17

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

َكذِّبَي ِبَيْوِم الدِّيِن. ُ الآياُت اْلَكرمَيُة َجزاَء امْلُ ُتَبيِّ

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

گگگگڳڳڳڳڱڱ
ڱڱںںڻڻڻڻۀ
ۀہہہہھھھھے
ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې
ېېىىائائەئەئوئوئ
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ

76



اأَْفَهُم َمع�يِنَ اْلَكِلم�ِت:

َيْوَم اْلِقياَمِة.  : • گگ 
ًدا. دَّ َوْقًتا ُمَ   : • ڳ  

اْلُبوِق.   : • ڱ  
.
ِّ
ر ْحراِء ِعْنَد ا�ْضِتداِد احْلَ ُه ماٌء يف ال�ضَّ نَّ

ما َيْبُدو َوَكاأَ  : • ہ  
ِب اْلكاِفريَن. َع َتَرقُّ َمْو�ضِ   : • ھ  

ِلْلكاِفريَن َماأْوًى.  : • ےے 
ُدُهوًرا ل ِنهاَيَة َلها.   : • ڭ  

راَرِة. ماًء �َضِديَد احْلَ   : • ۋ  
اِر. ْهِل النَّ ِديًدا َي�ِضيُل ِمْن ُجلوِد اأَ �ضَ   : • ۋ  

ُمواِفًقا لأَْعماِلِهْم.  : • ۉ  

اأَْفَهُم ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

باُل َعْن اأَماِكِنها. ماُء َيْوَم اْلِقياَمِة، َوَتزوُل اجْلِ ُق ال�ضَّ 1- َتَت�َضقَّ

ديٌد ِمْن ُجلوِدِهُم ل َيْخُرُجوَن ِمْنها اأََبًدا. َم �رَشاَبُهْم �ضَ 2- اْلكاِفروَن يف ناِر َجَهنَّ

اأَ�ْشَتفيُد ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

اْلِقياَمِة. َيْوِم  زاِء  اجْلَ ِبَعداَلِة اهلِل َتعاىَل يف  • اأُوِمُن 
اِر. النَّ اإِىَل  ي  ُتوؤَدِّ • اأَْبَتِعُد َعِن الأَْعماِل التَّي 
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

  
  

ُل َبْيَ اْلَكِلَمِة َوَمْعناها: ًل:   اأَ�ضِ وَّ
اأَ

راَرِة ماًء �َضِديَد احْلَ ڳ      

اِر ِب اْلُكفَّ قُّ ًعا ِلَتَ َمْو�ضِ ھ      

راَقَبِة النُّجومِ  ًعا مِلُ َمْو�ضِ ڭ      

ُدُهوًرا ل ِنهاَيَة َلها  ۋ      

ًدا دَّ َوْقًتا ُمَ       

ْبِط َحَرَكِة اآِخِر ُكلِّ َكِلَمٍة: ثاِنًيا:   اأَْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت َمَع �ضَ

ُث َعْن �َضَبِب ِعقاِب اْلكاِفريَن َيْوَم اْلقياَمِة. ثاِلًثا:   َحدِّْد اآَيًة َتَتَحدَّ

  . فِّ ُلها َعلى �رَشيٍط، واأُ�ْضِمُع ُزمالِئي ِتالوِتي َداِخَل ال�ضَّ �َضجِّ راِبًعا:   اأَْتلو الآياِت، َواأُ
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)Ó( َثب�ُت ِبالِل ْبِن َرب�ٍح
اِمَن َع�َشَر ْر�ُس الثَّ الدَّ

18

ِكباِر  ِمْن  الذَّي كاَن  َخَلٍف  ْبِن  َة  ُلوًكا لأَُميَّ َمْ ا  َحَب�ِضيًّ  )Ó( َرباٍح  ْبُن  كاَن ِبالُلِ 

يَن َدَخُلوا يف الإِ�ْضالِم، َوِعْنَدما َعِلَم  اِر ُقَرْي�ٍس. َوكاَن ِبالٌل ِمْن اأَواِئِل النَّا�ِس الذَّ ُكفَّ

ناِم. ىَل ِعباَدِة الأَ�ضْ ِجَع اإِ
ْ
َك الإِ�ْضالَم، َوَير ْن َيْتُ ُة ِباإِ�ْضالِمِه اأََمَرُه اأَ �َضيُِّدُه اأَُميَّ

ُة َعذاًبا �َضديًدا، َوكاَن ُيْخِرُجُه  اأَُميَّ َبُه �َضيُِّدُه  َك ِبالٌل )Ó( ِبالإِ�ْضالِم َعذَّ �ضَّ ا َتَ َومَلَّ

ْوِط،  ُبُه ِبال�ضَّ ْدِرِه ُثمَّ َي�رْشِ ْخَرًة َثِقيَلًة َفْوَق �ضَ ُع �ضَ راَرِة ُظْهًرا، َوَي�ضَ َوْقَت ا�ْضِتداِد احْلَ

ٍد.  َحمَّ وَت اأَْو َتْكُفَر ِبُ َت اْلَعذاِب َحتَّى َتُ َوَيقوُل َلُه: �َضَتْبَقى َتْ

ُد: »اأََحٌد، اأََحٌد«. َوَظلَّ ثاِبًتا  َل ِبالٌل )Ó( الآلَم، َوَثَبَت َعلى الإِ�ْضالِم، َوُهَو ُيَردِّ مَّ َتَ

ِه 
ِّ
باِل، َوَجر ْبياَن ِبَرْبِطِه ِباجْلِ َمَر اْلَعبيَد، َوال�ضِّ َة، َفاأَ ُب اأَُميَّ َعلى ديِنِه، َفا�ْضَتدَّ َغ�ضَ

َة. يف ُطُرقاِت َمكَّ

َة، َوقاَل َلُه: ُخْذ اأَْكَثَ  ْمِر َتْعذيِب ِبالٍل )Ó(، َفَذَهَب اإِىَل اأَُميَّ َعِلَم اأَبو َبْكٍر )Ó( ِباأَ

 .)Ó( ِس، َوباَعُه َلُه، َفاأَْعَتَقُه اأَبو َبْكٍر�
ْ
ُة ِبَهذا اْلَعر ِمْن َثَمِنِه، واْتُرْكُه ِل. َفَفِرَح اأَُميَّ

َم�ْضِجِد  يف  ُن  ُيوؤَذِّ كاَن  َحْيُث  الإِ�ْضالِم؛  يف  عاِلَيًة  َمكاَنًة  َذِلَك  َبْعَد  ِبالٌل  واْحَتلَّ 

 )Ë( َخَرَج ُيجاِهُد يف �َضبيِل اهلِل َحتِّى 
ِّ
ِبي ديَنِة. َوَبْعَد َوفاِة النَّ �ضوِل )Ë( ِبامْلَ

َّ
الر

اُه اهلُل َتعاىَل. َتَوفَّ
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ ًل:  اأَ�ضَ وَّ
اأَ

ُة ْبُن َخَلٍف �َضيَِّدنا ِبالًل ِب�َضَبِب: َب اأَُميَّ 1- َعذَّ   

اأ (  َتْق�ضرِيِه يف ِخْدَمِتِه.  ب ( َعَدِم امْلُحاَفَظِة َعلى اأَْمواِلِه.   

ِكِه ِبالإِ�ْضالِم. �ضُّ ج(  َتَ   

:)Ó( َبَح �َضيُِّدنا ِبالٌل 2- اأَ�ضْ   

.)Ë( ضوِل�
َّ
ًنا يف َم�ْضِجِد الر ذِّ اأ (  ُموؤَ   

.)Ó( خاِدًما يف َبْيِت اأَبي َبْكٍر  ) ب   

ديَنِة. �ْضِلمَي يف امْلَ لِّي ِبامْلُ ج(  اإِماًما ُي�ضَ   

�ِس.
ْ
ر ا ا�ْضَتَفْدُتُه ِمَن الدَّ ا َعمَّ ُ �َضَفِويًّ ثاِنًيا:  اأَُعربِّ

ُة ْبُن َخَلٍف �َضيَِّدنا  َب ِبها اأَُميَّ ثاِلًثا:   اأَْكُتُب َنْوَعْيِ ِمْن اأَْنواِع اْلَعذاِب التَّي َعذَّ

.)Ó( ِبالًل   

.......................................................... -1    

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

َتواِفَرِة   َة اإِ�ْضالِم �َضيِِّدنا ِبالٍل ِمْن اأََحِد الأَْفالِم امْلُ راِبًعا:   اأُ�ضاِهُد َمَع ُزَمالئي ِق�ضَّ

َعلُِّم. َكِز َم�ضاِدِر التَّ
ْ
    يف َمر

رَيِة   ناَمِج َمْو�ضوَعِة ال�ضِّ
ْ
�ْضالِم �َضيِِّدنا ِبالٍل ِمْن َبر ا، َفاأَْقَراأُ َعْن اإِ خاِم�ًضا:  اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ

يَفِة. ِة ال�رَشّ َبِويَّ       النَّ
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َب�أِ )3( �شوَرُة النَّ
َع َع�َشَر ا�شِ ْر�ُس التَّ الدَّ

19

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

دِّقَي ِبَيْوِم اْلِقياَمِة. �ضَ وؤِْمنَي امْلُ ُ الآياُت اْلَكرمَيُة َجزاَء امْلُ ُتَبيِّ

قاَل اهلُل َتعاىَل: 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ
ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ
ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ
ڄڄڃڃڃڃچچچچڇ
ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ
ڑڑککککگگگگڳ
ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ
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اأَْفَهُم َمع�يِنَ اْلَكِلم�ِت:

ِة. نَّ اِر، َوَفْوًزا ِباجْلَ َناًة ِمَن النَّ   : • ٻ  
. نِّ َفَتياٍت ُمَتقاِرباٍت يف ال�ضِّ   : • پپ 

َتِلَئًة. ُمْ   : • ڀ  
َكالًما ل فاِئَدَة فيِه.   : • ٺ  

َتْكذيًبا �َضديًدا.   : • ٿ  
الُم.

ّ
ِجرْبيُل َعَلْيِه ال�َض   : • ڃ  
ِجًعا َوَم�ضرًيا.

ْ
َمر   : • ک  

اأَْفَهُم ِمَن الآي�ِت اْلَكِرمَيِة:

َثْت َعْنُه الآياُت اْلَكرمَيُة: دَّ ا َتَ ِمَّ

ِة،  نَّ ِباجْلَ َيفوزوَن  ْنيا،  الدُّ يف  َتعاىَل  اهلَل  اأَطاُعوا  الذَّين  احِلوَن  ال�ضَّ وؤِْمنوَن  امْلُ  -1

ُعوَن فيها ِبَنعيٍم داِئٍم، َوِمْن َذِلَك النَّعيِم: َوَيَتَمتَّ

ما  َوُكلِّ  َوالأَْزهاِر،  الأَ�ْضجاِر،  اأَْنواِع  َتَلِف  ُمْ َعلى  �ْضَتِمَلُة  امْلُ ميَلُة  اجْلَ اْلَب�ضاتُي  اأ ( 

ُفو�ُس. َت�ْضَتهيِه النُّ

ْعِم. ايِف َلذيُذ الطَّ اُب ال�ضَّ ب ( ال�رشَّ

ٍة، َو�َضالٍم، َو�َضعاَدٍة. بَّ ج( اْلَعْي�ُس يف َمَ

الُم،  يُل َوامْلَالِئَكُة َعَلْيِهُم ال�ضَّ ُف َبْع�ِس ما َيْجِري َيْوَم اْلِقياَمِة، َحْيُث َيِقُف ِجرْبِ 2- َو�ضْ

ُفوٍف َوُهْم خا�ِضُعوَن ِمْن َهْيَبِة اهلِل َتعاىَل، ل َيَتَكلَُّموَن ِمْن َغرْيِ اإِْذٍن ِمْنُه. َويف  يف �ضُ

ا َحتَّى ل ُيحا�َضُبوا. نَّ اهلَل َتعاىَل َلْ َيْخُلْقُهْم َب�رَشً
َهذا اْلَيْوِم َيَتَمنَّى اْلكاِفروَن َلْو اأَ

اأَ�ْشَتفيُد ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

ُة. نَّ اجْلَ اْلِقياَمِة  َيْوَم  اِئعَي  وؤِْمنَي الطَّ امْلُ نَّ َم�ضرَي 
اأَ • اأُوِمُن 

ِة. نَّ ِباجْلَ اْلِقياَمِة  َيْوَم  • اأَْحِر�ُس َعلى َطاَعِة اهلِل َتعاىَل َوِعباَدِتِه؛ لأَُفوَز 
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

   
 

نا�ِضَبَة ِلْلَمْعَنى   ِل اْلَكِلَمَة امْلُ وَّ
ُع يف اْلَعموِد الأَ ًل:  اأَْبَحُث يف الآياِت اْلَكرمَيِة، َواأَ�ضَ وَّ

اأَ

اْلواِرِد يف اْلَعموِد الثَّان:  

الُم. يُل َعَلْيِه ال�ضَّ ِجرْبِ   ...............     

َناًة ِمَن اْلَعذاِب.   ...............   

َفَتياٍت َجِميالٍت.   ...............   

َكالًما ل فاِئَدَة ِمْنُه.   ...............   

وؤِْمنَي َيْوَم اْلِقياَمِة. ُ َجزاَء امْلُ ثاِنًيا:   اأَْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة التَّي ُتَبيِّ

ِقَي. تَّ ُ فيها َعْن َجزاِء امْلُ ُن ُجْمَلًة اأَُعربِّ ثاِلًثا:    اأَُدوِّ

وؤِْمنَي واْلكاِفريَن َيْوَم اْلِقياَمِة. راِبًعا:   اأُقاِرُن َبْيَ َجزاِء ُكلٍّ ِمَن امْلُ

ْبِط َحَرَكِة اآِخِر ُكلِّ َكِلَمٍة: خاِم�ًضا:   اأُْكِمُل ِكتاَبَة الآياِت اْلَكرمَيِة َمَع �ضَ

ا اإِىَل ِتالَوِة الآَخريَن. موَعٌة ِمَن التَّالميِذ َي�ْضَتِمُع ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّ �ضاِد�ًضا:   َنْحُن َمْ

اآِن اْلَكرمِي، َفاأَ�ْضَتِمُع  
ْ
َحْو�َضَبِة ِلْلُقر َحَد اْلرَباِمِج امْلُ ا؛ َفاأَ�ْضَتْخِدُم اأَ �ضاِبًعا:  اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ

ُل ِتالَوتي، َواأُقاِرُن َبْيَنها َوَبْيَ ِتالَوِة اْلقاِرِئ.      اإِىَل ِتالَوِة اْلقاِرِئ، ُثمَّ اأُ�َضجِّ
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ْف�ِس ْبُط النَّ �شَ
ْر�ُس اْلع�ْشروَن َع�َشَر الدَّ

20

)َحديٌث �رَشيٌف(

ِب. ْف�ِس، َوَنَهى َعِن اْلَغ�ضَ ْبِط النَّ ى الإِ�ْضالُم ِباْلُهدوِء، َو�ضَ اأَْو�ضَ

:)Ë( قاَل َر�ضوُل اهلِل

ِب«. )1( ِلُك َنْف�َضُه ِعْنَد اْلَغ�ضَ ِديُد الذَّي مَيْ ا ال�ضَّ َعِة؛ اإِنَّ َ ِديُد ِبال�رشُّ »َلْي�َس ال�ضَّ

. )1( َرواُه الإِماُم اْلُبخاِريُّ
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اأَْفَهُم َمع�يِنَ اْلَكِلم�ِت:

. اْلَقِويُّ   : ديُد   • ال�ضَّ
َتُه لإِْيذاِء الآَخريَن. الإِْن�ضاُن الذَّي َي�ْضَتْخِدُم ُقوَّ   : َعُة   َ • ال�رشُّ

ُي�َضْيِطُر َعَلْيها.   : َنْف�َضهُ  ِلُك  • مَيْ

يِف: َبِويِّ ال�شَّ ديِث النَّ اأَْفَهُم ِمَن اْلَ

نَّ الإِْن�ضاَن اْلَقِويَّ ُهَو 
يِف اأَ َبِويِّ ال�رشَّ ديِث النَّ ُ َلنا َر�ضوُل اهلِل )Ë( يف َهذا احْلَ ُيَبيِّ

َنُعُه ِمَن  ِب، َول َيُثوُر لأَْتَفِه الأَ�ْضباِب. َواإِمْياُنُه مَيْ الذَّي ُي�َضْيِطُر َعلى َنْف�ِضِه ِعْنَد اْلَغ�ضَ

َفال  زاٍن،  َواتِّ ِبُهدوٍء  الآَخريَن  َمَع  َوَيَت�رَشَُّف  ِبِهْم،  الأََذى  ْيقاِع  َواإِ ا�ِس،  ِبالنَّ اْلَبْط�ِس 

ِة ِج�ْضِمِه. َيْغَتُّ ِبُقوَّ

َعِن  ْلِم  الظُّ َوَدْفِع  النَّا�ِس،  َوَنْفِع  َتعاىَل،  اهلِل  طاَعِة  يف  َتُه  ُقوَّ َي�ْضَتْخِدُم  �ْضِلُم  َفامْلُ

ا�ِس.  ْلِم َواْلَعْفِو َعِن النَّ ًفا ِباحْلِ ْظُلوِمَي، ُمتَّ�ضِ امْلَ

يِف: ِ َبِويِّ ال�شَّ ديِث النَّ اأَ�ْشَتفيُد ِمَن اْلَ

َحٍد. اأَ ْعَتِدي َعلى  اأَ ِب، َفال  اْلَغ�ضَ ِعْنَد  َنْف�ِضي  • اأُْم�ِضُك 
النَّا�َس ُمعاَمَلًة َح�َضَنًة. • اأُعاِمُل 
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

اِلَيِة يف ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة، َواأَْكُتُبها: اأَ�ْضَتْخِدُم ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت التَّ ًل:    وَّ
اأَ

ُب: ............................................ اْلَغ�ضَ   

َعُة: ............................................ َ ال�رشُّ   

اأَْمُلُك َنْف�ِضي: .........................................   

حيَحِة فيما َيلي: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ثاِنًيا:   

ديِث َتْعني: ُة يف َهذا احْلَ اْلُقوَّ   

ْف�ِس. ْبَط النَّ ج( �ضَ �ْضِم.    ب ( الْعِتداَء َعلى النَّا�ِس.  خاَمَة اجْلِ اأ ( �ضَ   

�َضِن: لوِك احْلَ وَرِة التَّي َتُدلُّ َعلى ال�ضُّ ُع َعالَمَة )( َعلى ال�ضُّ اأَ�ضَ ثاِلًثا:   

)     (                                                  )      (                                  

ِب. اأَْكُتُب َمْوِقًفا َمَنْعُت فيِه َنْف�ِضي ِمَن اْلَغ�ضَ راِبًعا:  

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

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

. فِّ ُعُه اأَماَم ُزَمالئي يف ال�ضَّ يَف، َواأُ�َضمِّ َبِويَّ ال�رشَّ ديَث النَّ اأَْحَفُظ احْلَ خاِم�ًضا:  

5
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اِتَبِة َنِ الرَّ َلواُت ال�شُّ �شَ
ْر�ُس ْاحلاِدي واْلِع�ْشروَن الدَّ

21

َة  لُّوَن �ُضنَّ �ضَ ى امْلُ دَّ
�ْضِجِد، ُثمَّ اأَ ْغِرِب َجماَعًة يف امْلَ َة امْلَ لَّى �َضْيٌف َمَع اأَبيِه َفري�ضَ �ضَ

واُر التَّاِل: ْغِرِب ُفراَدى، َوِعْنَد َعْوَدِتِهما اإِىَل اْلَبْيِت َداَر َبْيَنُهما احْلِ امْلَ

لَّْينا ُمْنَفِرديَن يا اأَبي؟ ْغِرِب َجماَعًة، َوَبْعَدها �ضَ َة امْلَ لَّْينا َفري�ضَ �َضْيٌف: مِلاذا �ضَ

نَّ اهلَل َتعاىَل اأَْوَجَب   
ْغِرِب َجماَعًة؛ لأَ َة امْلَ لَّْينا َفري�ضَ ، �ضَ

َّ
اٌل َجيٌِّد يا ُبَني الأَُب: �ُضوؤَ

)Ë( ضوُل�
َّ
الَّها الر ٌة �ضَ ِة َفُهما �ُضنَّ ْكَعتاِن َبْعَد اْلَفري�ضَ

َّ
ا الر مَّ

         اأَداَءها َجماَعًة، َواأَ

 ِبطاَعِة اهلِل َتعاىَل  
ٌ
ُمور �ْضِلُم َماأْ  ِباأَداِئها َجماَعًة، وامْلُ

ْ
َد َعَلْيها، َوَلْ َياأُْمر َواأَكَّ   

.)Ë( َوَر�ضوِلِه  
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ْغِرِب؟ ِة امْلَ ْخَرى َغرْيَ �ُضنَّ ُثمَّ �َضاأََلْت فاِطَمُة: َوَهْل توَجُد يا اأَبي �ُضنَنٌ راِتَبٌة اأُ

ِتي. َنَعْم يا ُبَنيَّ الأَُب:    

اِتَبُة؟
َّ
نَنُ الر َوما ال�ضُّ �َضْيٌف:   

ْبِح   
ُّ
ُة ال�ضـــ ْو َبْعَدها. َف�ُضنَّ ِة اأَ ى َقْبَل اْلَفري�ضَ دَّ َلواٌت ُتوؤَ  �ضَ

َ
ِهي الأَُب:    

ِة  ْهِر َرْكَعتاِن َقْبَل اْلَفري�ضَ ُة الظُّ ِة، َو�ُضنَّ َرْكَعتاِن َقْبَل اْلَفري�ضَ    

ُتــــها َرْكَعتاِن َبْعَد    الُة اْلِع�ضاِء َف�ُضَنّ ا �ضَ مَّ
َوَرْكَعتاِن َبْعَدها، اأَ    

ى اْلَوْتَر. ْكَعَتْيِ َثالُث َرَكعاٍت ُت�َضمَّ
َّ
ِة، َوَبْعد هاَتْيِ الر اْلَفري�ضَ    

اِتَبِة؟
َّ
نَنُ ِبالر َيْت َهِذِه ال�ضُّ َوِلَ �ُضمِّ فاِطَمُة:    

، َوحاَفَظ َعلى اأَداِئها. نَنَ َب َهِذِه ال�ضُّ �ضوَل )Ë( َرتَّ
َّ
نَّ الر

لأَ الأَُب:     

�ُضْكًرا يا اأَبي. �َضْيٌف َوفاِطَمُة:   

نَنِ يف اأَْوقاِتها؛ اْقِتداًء ُّ
وا َجميًعا َعلى اأَداَء اْلَفراِئ�ِس َوال�ض اْحِر�ضُ الأَُب:    

  .)Ë( ضوِل�
َّ
ِبالر    
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

اِلَيِة: َلواِت التَّ اِتَبِة يف ال�ضَّ
َّ
ِة الر نَّ اأَُحدُِّد َعَدَد َرَكعاِت ال�ضُّ ًل:    وَّ

اأَ

اِتَبِة.
َّ
ِة الر نَّ ا َمْعَنى ال�ضُّ ُ �َضَفِويًّ اأَُبيِّ ثاِنًيا:  

يَحَة الأَِب ِلَوَلَدْيِه �َضْيٍف َوفاِطَمَة. ثاِلًثا:   اأَْكُتُب َن�ضِ

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

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

ِة ةِ   َبْعَد اْلَفري�ضَ الةُ                 َقْبَل اْلَفري�ضَ ال�ضَّ

......................     .................... ْبحُ    ال�ضُّ

......................     .................... ْهُر     الظُّ

......................     .................... ْغِرُب    امْلَ
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َنِة )1( �شوَرُة اْلَبيِّ
اين واْلِع�ْشروَن ْر�ُس الثَّ الدَّ

22

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

اُر. َب ِبها اْلُكفَّ َحٌة، َوَمَع َهذا َفَقْد َكذَّ ِر�ضاَلُة الإِ�ْضالِم َوا�ضِ

قاَل اهلُل َتعاىَل:

ڄڄڃڃڃڃچچچ
چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
ڈڈژژڑڑککککگ
گگگڳڳڳڳڱڱڱڱ
ںںڻڻڻڻۀۀہہ

ہہ
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اأَْفَهُم َمع�يَن اْلَكِلم�ِت:

اْلَيهوِد َوالنَّ�ضاَرى.   : • ڃچ 
ناِم. َعَبَدِة الأَْوثاِن والأَ�ضْ   : • چ 

ُمْنَتِهَي َعْن ُكْفِرِهْم.   : • چ  
.)Ë( ٌد مَّ �ضوُل ُمَ

َّ
راُد ِبها الر َحُة، َوامْلُ ُة اْلوا�ضِ جَّ احْلُ   : • ڇ  

اآَن اْلَكرمَي.
ْ
اْلُقر   : • ڌڎ 

اآِن اْلَكرمِي.
ْ
اآياُت اْلُقر   : • ڈژ 

. قِّ ِبِعَي َطريَق احْلَ ُمتَّ  : • ڻ  
الإِ�ْضالُم.   : • ہہ 

اأَْفَهُم ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

ْدَق ِر�ضاَلِتِه؛ اإِلَّ  ِة الَّتي ُتْثِبُت �ضِ ًدا )Ë( ِبالأَِدلَّ مَّ َبَعَث َر�ضوَلُه ُمَ نَّ اهلَل َتعاىَل 
• اأَ

وا َعلى ُكْفِرِهْم. ُّ كَي اأَ�رشَ �رْشِ يَن َكَفروا ِمَن اْلَيهوِد والنَّ�ضاَرى وامْلُ نَّ الذَّ
اأَ

اإِلَّ  ِمْنُهْم  ُيْطَلْب  َلْ  ُه  نَّ
اأَ َمَع  اْلِعناِد،  اِر يف  اْلُكفَّ ا�ْضِتْمراِر  اأَْخرَبَ َعِن  نَّ اهلَل َتعاىَل 

• اأَ
الَة، َوُيوؤُْتوا الزَّكاَة. اأَْن َيْعُبُدوا اهلَل َتعاىَل، َوُيِطيُعوُه، َوُيِقيموا ال�ضَّ

اأ�شتفيد ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

.)Ë( ٌد مَّ ِبِه ُمَ ِبُكلِّ ما جاَء  دُِّق  • اأُ�ضَ
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ًل:  وَّ
اأَ

ْهِل اْلِكتاِب يف الآياِت اْلَكرمَيِة: ُد ِباأَ ُيْق�ضَ  

�ْضِلموَن. اأ ( امْلُ   

كوَن. �رْشِ ب ( امْلُ   

ج( اْلَيهوُد َوالنَّ�ضاَرى.   

ا َقْوَلُه َتعاىَل: ُح �َضَفِويًّ ثاِنًيا: اأَ�رْشَ

ثاِلًثا:  اأَْكُتُب الآَيَة الَّتي َتاأَُمُر ِبالإِْخال�ِس يف اْلِعباَدِة.

قاَل اهلُل َتعاىَل: ).............................................................................................   

)..........................................................................................     

كَي ِمْن   �رْشِ فِّ َمْوِقَف اْلَيهوِد َوالنَّ�ضاَرى َوامْلُ ُ ِلُزَمالئي داِخَل ال�ضَّ راِبًعا:  اأَُبيِّ

    ِر�ضاَلِة الإِ�ْضالِم.

اآِن اْلَكرمِي، َواأَ�ْضَتِمُع  
ْ
َحْو�َضَبِة ِلْلُقر َحَد اْلرَباِمِج امْلُ ا؛ َفاأَ�ْضَتْخِدُم اأَ خاِم�ًضا: اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ

ٍة َحتَّى اأُْتِقَنها.
َّ
      اإِىَل ِتالَوِة الآياِت اْلَكرمَيِة اأَْكَثَ ِمْن َمر

ماَم ُمَعلِِّمي. �ضاِد�ًضا: اأَْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة اأَ
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)1( اأَْخَرَجُه احْلاِكُم.

ْبُ اآِل ي��ِشٍ �شَ
الَُث واْلِع�ْشروَن ْر�ُس الثَّ الدَّ

23

ْعَوِة َعَدٌد َقليٌل ِمْنُهْم.  َة اإِىَل الإِ�ْضالِم، َفاآَمَن يف ِبداَيِة الدَّ َدعا َر�ضوُل اهلِل )Ë( اأَْهَل َمكَّ

َة. ْهِل َمكَّ ُة ) Ô( ِمْن اأَواِئِل ِمْن اأَ�ْضَلَم ِمْن اأَ ُه �ُضَميَّ مُّ
اٌر، َوواِلَدُه يا�رِشٌ، َواأُ َوكاَن َعمَّ

اإىَِل  اإْرجاَعُهْم  �َضديًدا، َوحاَوُلوا  ًبا  َغ�ضَ ِمْنُهْم  ُبوا  َغ�ضِ ِباإ�ْضالِمِهْم  ُقَرْي�ٍس  اُر  ُكفَّ َعِلَم  ا  َومَلَّ

وؤِْمَنَة التَّي ذاَقْت َحالَوَة  َة امْلُ نَّ َهِذِه الأُ�رْشَ
ناِم، وَتْرِك ِعباَدِة اهلِل َتعاىَل. اإِلَّ اأَ ِعباَدِة الأَ�ضْ

ُجوَع اإِىَل اْلُكْفِر َبْعَد اأَْن َهداها اهلُل َتعاىَل ِلالإِ�ْضالِم. ِت الرُّ َكْت ِباإِ�ْضالِمها، َوَرَف�ضَ �َضّ الإِمْياِن َتَ

وُهْم  وا يف َتْعذيِبِهْم؛ َحتَّى َيُردُّ
ُّ
اأََخَذْت ُقَرْي�ٌس ُتَعذُِّب اآَل يا�رِشٍ َعذاًبا �َضديًدا، َوا�ْضَتَمر

اِر َتْعذيًبا َلُهْم َعُدوُّ اهلِل اأَبوَجْهٍل. َعِن الإِ�ْضالِم. َوكاَن اأَ�َضدَّ اْلُكَفّ

ُهْم  ُ َوُيَب�رشِّ  ، رْبِ ال�ضَّ َعلى  ُهْم  َيُحثُّ ُبوَن،  ُيَعَذّ َوُهْم  ِبِهْم،   
َّ
َمر اإِذا   )Ë( �ضوُل 

َّ
الر َوكاَن 

َة«. )1( َنّ ؛ َفاإِنَّ َمْوِعَدُكُم اجْلَ ا يا اآَل يا�رِشٍ رْبً ِة قاِئاًل َلُهْم: »�ضَ نَّ ِباجْلَ

ُة،  وؤِْمَنُة �ُضَميَّ امْلُ مُّ 
ديِد، َحتَّى ا�ْضُت�ْضِهَدِت الأُ اْلَعذاِب ال�ضَّ اآُل يا�رِشٍ َعلى  رَبَ  َوَهَكَذا �ضَ

 
ٌ
ار َبٍة، ُثمَّ ا�ْضَت�ْضِهَد الأَُب يا�رِشٌ، َوَنا الْبُن َعمَّ

ْ
َفَقْد َطَعَنها َعُدوُّ اهلِل اأَبو َجْهٍل ِبَحر

)Ó( ِمَن اْلَقْتِل، َوعا�َس ُم�ْضِلًما ُماِهًدا يف �َضبيِل اهلِل َتعاىَل.

َرِحَم اهلُل اآَل يا�رِشٍ َرْحَمًة وا�ِضَعًة. 
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

، َوُهْم: ِة اآِل يا�رِشٍ �رْشَ ًل:  اأَْكُتُب اأَ�ْضماَء اأُ وَّ
اأَ

............................................ -1   

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

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

اِر لآِل يا�رِشٍ َر�ضي اهلُل َعْنُهْم. ا َعْن �َضَبِب َتْعذيِب اْلُكفَّ ُ �َضَفِويًّ ثاِنًيا: اأَُعربِّ

؛   ا اآَل يا�رِشٍ رْبً  )Ë( )�ضَ
ِّ
ِبي فِّ َمْعَنى َقْوِل النَّ ُح اأَماَم ُزَمالئي يف ال�ضَّ ثاِلًثا: اأَ�رْشَ

ُة(. نَّ َفاإِنَّ َمْوِعَدُكُم اجْلَ  

. رْبِ اآِل يا�رِشٍ ُ فيِهما َعْن َتْقديري ِب�ضَ راِبًعا: اأَْكُتُب ُجْمَلَتْيِ اأَُعربِّ

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

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

َكِز َم�ضاِدِر   
ْ
يَفِة يف َمر ِة ال�رشَّ َبِويَّ رَيِة النَّ ا ِمْن َمْو�ضوَعِة ال�ضِّ خاِم�ًضا: اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ

. رْبِ اآِل يا�رِشٍ َعلُِّم؛ َفاأَْقَراأُ َعْن �ضَ      التَّ
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الُة اْلِعيَدْيِن �شَ
اِبُع واْلِع�ْشروَن ْر�ُس الرَّ الدَّ

24

اأَْهَلها  َوَجَد  َرِة،  َنوَّ امْلُ ديَنِة  امْلَ اإِىَل  َمِة 
َّ
َكر امْلُ َة  َمكَّ ِمْن   )Ë( �ضوُل 

َّ
الر هاَجَر  ِعْنَدما 

ِبها  اأَْبَدَلُهْم  َتعاىَل  اهلَل  نَّ 
ِباأَ  )Ë( ُهْم  َفاأَْخرَبَ َلُهْم،  اأَْعياًدا  َعدُّوها  اٍم  يَّ

ِباأَ َيْحَتِفُلوَن 

َحى .  ا ِمْنها، ُهما: ِعيُد اْلِفْطِر، َوِعيُد الأ�ضْ َيْوَمْيِ َخرْيً

ُه لأَداِء  �َضَنَة، َوَيَتَوَجّ ُب، َوَيْلَب�ُس الثِّياَب احْلَ �ْضِلُم، َوَيَتَطيَّ باِح اْلِعيِد َيْغَت�ِضُل امْلُ َفِفي �ضَ

الِة اْلِعيِد. �ضَ

َحى اِم عيِد الأَ�ضْ يَّ
ُل اأَ وَّ

اأَ اِم عيِد اْلِفْطِر يَّ
ُل اأَ وَّ

اأَ
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َول  اأَذاٍن  ُدوَن  لَّى  َوُت�ضَ اْلِعيِد،  لَّى  ُم�ضَ ْم�ِس يف  ال�ضَّ ُطُلوِع  َبْعَد  ى  ُتوؤَدَّ اْلِعيِد  الُة  َو�ضَ

ِمْنها  َرْكَعٍة  ُكلِّ  يف  لُّوَن  �ضَ امْلُ  ُ ُيَكربِّ َحْيُث  َجماَعًة،  ياِن  دَّ ُتوؤَ َرْكَعتاِن   
َ
َوِهي اإِقاَمٍة، 

ِن�ضاوؤُُهْم  غاُرُهْم،  َو�ضِ ِكباُرُهْم  �ْضِلموَن،  امْلُ الَة  ال�ضَّ َوَيْح�رُشُ  ْكِبرياِت،  التَّ ِمَن  َعَدًدا 

َوِرجاُلُهْم.

ْقَوى،  �ْضِلمَي َعلى التَّ الَة، َيْخُطُب ُخْطَبَة اْلِعيِد، َيُحثُّ فيها امْلُ َوَبْعَد اأَْن ُيِتمَّ الإِماُم ال�ضَّ

�ْضِلموَن  امْلُ َوَيْحَتِفُل  �ضاِلٍح.  َعَمٍل  َوُكلِّ  رياِن،  اجْلِ ىَل  اإِ َوالإْح�ضاِن  حاِم، 
ْ
الأَر َلِة  َو�ضِ

وَن فيِه ِمَن الدُّعاِء، َوِذْكِر اهلِل، َو�ُضْكِرِه َعلى ِنَعِمِه،  ِباْلِعيِد َفِرِحَي َم�رْشوِريَن، ُيْكِثُ

رياِن  َواجْلِ الأَْقِرباِء،  ِبزياَرِة  َوَيُقوُموَن  ْحتاجَي،  وامْلُ اْلُفَقراِء  َعلى  دَّقوَن  َوَيَت�ضَ

ِدقاِء. َوالأ�ضْ

الَة اْلعيِد وَن �ضَ لُّوَن ُيوؤَدُّ �ضَ امْلُ
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإجاَبِة ال�ضَّ اأَ�ضَ ًل:    وَّ
اأَ

الَة اْلِعيِد يف ُكلِّ عاٍم: �ْضِلموَن �ضَ لِّي امْلُ 1- ُي�ضَ   

ًة َواِحَدًة.
َّ
اأ ( َمر    

. َتْيِ
َّ
ب ( َمر    

اٍت.
َّ
ج (  َثالَث َمر   

الُة اْلِعيِد: ى �ضَ 2- ُتوؤَدَّ   

ْم�ِس. اأ ( َبْعَد ُطُلوِع ال�ضَّ   

ْم�ِس. ب ( َقْبَل ُطُلوِع ال�ضَّ   

ْم�ِس. ج( ِعْنَد ُطُلوِع ال�ضَّ   

حيَحِة: ُع َعالَمَة )( اأَماَم اْلِعباَرِة التَّي َتُدلُّ َعلى الإِجاَبِة ال�ضَّ ثاِنًيا:  اأَ�ضَ

الُة اْلِعيَدْيِن ِبَغرْيِ اأَذاٍن. �ضَ     

الُة اْلِعيَدْيِن َلها اإِقاَمٌة. �ضَ     

الِة. ُخْطَبُة اْلِعيَدْيِن َقْبَل ال�ضَّ     

َحِتي َيْوَم اْلِعيِد.
ْ
ا َعْن َفر ُ �َضَفِويًّ اأَُعربِّ ثاِلًثا:  
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الُة اْلِعيَدْيِن. اأَْكُتُب ما َتْخَت�سُّ ِبِه �ضَ راِبًعا:  

............................................... -1   

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

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

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

ْدَوِل التَّال: ُمَعِة واْلِعيَدْيِن يف اجْلَ الَتي اجْلُ اأُقاِرُن َبْيَ �ضَ خاِم�ًضا: 

الُة اْلِعيَدْيِن �ضَ ُمَعةِ   الُة اجْلُ قاَرَنةِ       �ضَ َوْجُه امْلُ

 ِ ْطَبةُ  اخْلُ

َعَدُد َرَكعاِتها   

َوْقُت اأَداِئها  
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َنِة )2( �شوَرُة اْلَبيِّ
ْر�ُس ْاخلاِم�ُس واْلِع�ْشروَن الدَّ

25

ِتالَوٌة َوَفْهٌم

ُهْم  نَّ
وؤِْمنَي ِباأَ َف امْلُ ْلِق، َوَو�ضَ ُهْم �رَشُّ اخْلَ نَّ

َفُهْم ِباأَ اِر، َوَو�ضَ رَي اْلُكفَّ َ اهلُل َتعاىَل َم�ضِ َبيَّ

َح َجزاَءُهْم. ْو�ضَ ْلِق، َواأَ ُل اخْلَ اأَْف�ضَ

قاَل اهلُل َتعاىَل:

ھھھھےےۓ
ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ
ۋۋۅۅۉۉېېې
ٱٻٻٻٻپپپپڀ
ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ
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اأَْفَهُم َمع�يَن اْلَكِلم�ِت:

ُمِقيِمَي َعلى الدَّواِم.   : • ڭ  
الِئِق. اأَ�ْضَواأُ اخْلَ   : • ۆۈ 

الِئِق. ُل اخْلَ اأَْف�ضَ   : • ېې 
اٌت َنعيُمها داِئٌم. َجنَّ   : • ٻٻ 

ِلِه. وا ِبَثواِبِه َوَف�ضْ َر�ضُ   : • ٺٿ 
ْن خاَف ِعقاَب اهلِل َتعاىَل. مِلَ   : • ٿٹٹ 

اأَْفَهُم ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

 ،
ٌ
ار ُكفَّ الإِ�ْضالِم  يف  الدُّخوَل  وا  َرَف�ضُ الَّذيَن  �رْشكَي  وامْلُ والنَّ�ضاَرى  اْلَيهوَد  نَّ 

• اأَ
ُكُثوَن فيها َعلى الدَّواِم. اُر مَيْ رُيُهُم النَّ َوَم�ضِ

ٍد )Ë(، َوَعَمُلوا  مَّ �ضوِل ُمَ
َّ
ِبالر ُقوا  دَّ َباهلِل َتعاىَل، َوخاُفوُه، َو�ضَ اآَمُنوا  الَّذيَن  نَّ 

• اأَ
ُة َيْدُخُلوَنها، َول َيْخُرُجون  نَّ ُل َخْلِق اهلِل َتعاىَل، َوَجزاوؤُهُم اجْلَ احِلاِت، ُهْم اأَْف�ضَ ال�ضَّ

�ضاِة اهلِل َتعاىَل.
ْ
ر ُعوَن ِبَخرْياِتها، َوَيُفوُزوَن ِبَ ِمْنها اأََبًدا، َويتمتَّ

اأ�شتفيد ِمَن الآي�ِت اْلَكرمَيِة:

ِة. احِلَ َواأَْكِثُ ِمَن الأَْعماِل ال�ضَّ • اأُوِمُن ِباهلِل َتعاىَل، 
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

ُن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: اِلَيِة، ِبَحْيُث ُتَكوِّ تيَب اْلَكِلماِت التَّ
ْ
اأُعيُد َتر ًل:   وَّ

اأَ

اُر، َرَف�ضوا. ُهْم، النَّ نَّ
كوَن؛ لأَ �رْشِ يف الإِ�ْضالِم، َم�ضريُهُم، الدُّخوَل، امْلُ   

�ْضِلمَي ِمْن َحْيُث: اِر َوامْلُ ا َبْيَ اْلُكفَّ اأُقاِرُن �َضَفِويًّ ثاِنًيا: 

اأ ( اأَْو�ضاُفُهْم.   

ب (  َجزاوؤُُهْم.   

ُل ِتالَوتي، َواأُقاِرُن  ا؛ َفاأَ�ْضَتِمُع اإِىَل ِتالَوِة اْلقاِرِئ، ُثمَّ اأُ�َضجِّ اأََتَعلَُّم ذاِتيًّ ثاِلًثا:  

َبْيَنها َوَبْيَ ِتالَوِة اْلقاِرِئ.   

. فِّ اأَْتلو الآياِت اْلَكرمَيَة اأَماَم ُزَمالئي يف ال�ضَّ راِبًعا:  
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)1( من منهاج التبية الإ�ضالمية ـــ دولة الإمارات العربية املتحدة.

َن�شيُد اأَن� ي� َقْوُم ُم�ْشِلٌم
اِد�ُس واْلِع�ْشروَن ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

26

َفْهٌم َواإْن�ضاٌد

ِطْفٌل  َوَهذا  بيَئِتِه،  َوَعلى  َمْظَهِرِه،  َعلى  َوُيحاِفُظ  َوِديَنُه،  ُه  َوَنِبيَّ ُه  َربَّ ُيِحبُّ  �ْضِلُم  امْلُ

ُف �ُضُلوَكُه قاِئاًل: )1( ُم�ْضِلٌم َي�ضِ

َحـــــِفـي
ْ
 َوُم�ضـــــــ

ِّ
اأَنا اأَْحَبْبُت خـــــــــاِلِقي              َوَنــــِبيـــي

ْوُم ُم�ْضــــِلــــٌم
َ
جـِي              اأَنـــــا يــــا قــــــ

َ
ذاَك ِديِنــي َوَمْنهــ

اأَنــــا يــــــا َقـــــْوُم ُمــــ�ْضـــِلـــــــٌم     

ٌب
َّ
بـــ ٌب             َو�ُضــــُلـــــــــــوِكــــــي ُمَ ذَّ

َ
اأَنـــــا ِطْفـــــٌل ُمهـ

ـــــــــٌب َوِثــــياِبــــي َنِظيــــــَفٌة              َوَكــــــالمـــــــــِي ُمَرتَّ

اأَنــــا يــــــا َقـــــْوُم ُمــــ�ْضـــِلـــــــٌم     

ـــــــُيوَر ُتـــــُل الطُّ
ْ
َجَر              اأَنــــا ل اأَقــــ اأَنـــــا ل اأَْقِذُف احْلَ

ُهوَر َجَر               اأَنـــا ل اأُْتـــــِلـــــُف الــــــزُّ اأَنــــا ل اأَْقَطُع ال�ضَّ

اأَنــــا يــــــا َقـــــْوُم ُمــــ�ْضـــِلـــــــٌم     
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�شيِد: اأَْفَهُم ِمَن النَّ

َوِلَر�ضوِلِه  َخَلَقُه،  الَّذي  َتعاىَل  هلِل  ُه  ُحبَّ َوُيْعِلُن  ِباإِ�ْضالِمِه،  َيْعَتزُّ  �ْضِلَم  امْلُ ْفَل  الطِّ نَّ 
• اأَ

اآِن اْلَكرمِي الَّذي اأَْنَزَلُه اهلُل 
ْ
ا�ِس، َوِلْلُقر ٍد )Ë( الَّذي َحَمَل ِر�ضاَلَة الإِ�ْضالِم اإِىَل النَّ مَّ ُمَ

.)Ë( ٍد مَّ َعلى َر�ضوِلِه ُمَ

ْظَهِرِه،  َوَيْعَتِني ِبَ ، َوُيحاِفُظ َعلى َنظاَفِة َمالِب�ِضِه،  رْيَ َيْفَعُل اخْلَ �ْضِلَم  امْلُ ْفَل  نَّ الطِّ
• اأَ

ٍع. اِفَع يف اأََدٍب َوَتوا�ضُ ِفيَد النَّ َوَيَتَكلَُّم اْلَكالَم امْلُ

ُيوِر؛  جاَرِة َعَلْيِهْم، َوُيحاِفُظ َعلى الطُّ ا�َس ِبَرْمِي احْلِ �ْضِلَم ل ُيوؤِْذي النَّ ْفَل امْلُ نَّ الطِّ
• اأَ

َفال َيْقُتُلها، َوَعلى الأَ�ْضجاِر؛ َفال َيْقَطُعها، وَعلى اْلُوُروِد والأَْزهاِر؛ َفال ُيْتِلُفها. 

�أَنا ياَقْوُم 

ٌ
ِلم

َ ْ
ُم�س
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ْقومُي الأَْن�ِشَطُة َوالتَّ

�ْضِلَم َعلى امْلُحاَفَظِة َعلى الأَ�ْضجاِر. اأَْكُتُب اْلَبْيَت الَّذي َيُحثُّ امْلُ ًل:   وَّ
اأَ

ِل ِبا ُيْكِمُلُه يف اْلَعموِد الثَّان: وَّ
َل ِمَن اْلَبْيِت يف اْلَعموِد الأَ وَّ

ْقَطَع الأَ ُل امْلَ ثاِنًيا: اأَ�ضِ

  

ُل                                اْلَعموُد الَثَّان وَّ
اْلَعموُد الأَ   

ٌب بَّ َو�ُضُلوِكي ُمَ اأَنا اأَْحَبْبُت خاِلِقي     

َحِفي  َوُم�ضْ
ِّ
َوَنِبيي ٌب    اأَنا ِطْفٌل ُمَهذَّ   

ُهوَر اأَنا ل اأُْتِلُف الزُّ َوِثياِبي َنِظيَفٌة      

ُيوَر اأَنا ل اأَْقُتُل الطُّ َجَر   اأَنا ل اأَْقَطُع ال�ضَّ   

ٌب َوَكالِمي ُمَرتَّ                                               

�ضيِد. َل ِمَن النَّ وَّ
ُح اْلَبْيَت الأَ ثاِلًثا:  اأَ�رْشَ

. فِّ �ضيَد َمَع ُزَمالئي ِباأَداٍء َح�َضٍن اأَماَم ُمَعلِّمي يف ال�ضَّ ُد النَّ راِبًعا: اأَُردِّ
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