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مقدمة الطبعة الأولى
نبي بعده� ،سيدنا حممد وعلى �آله
احلمد هلل وحده .وال�صالة وال�سالم على َمنْ ال َّ
و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد :
في�سر ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج يف جمعية الكتاب وال�سنة �أن يقدِّم هذا املنهاج
للأبناء الأعزاء «امل�ستوى الأول» وذلك تلبية للتو�سع الكبري يف �أعداد الطالب املكفولني
لدى اجلمعية وامل�ستفيدين من ن�شاطاتها �أي�ضاً يف �سائر حمافظات اململكة ،ومت�شياً مع
�سيا�سة اجلمعية يف بناء وتنمية ال�شخ�صية الإ�سالمية املتزنة خا�صة يف املراحل العمرية
املبكرة.
وقد جاء هذا املنهج رديفاً لربنامج حتفيظ القر�آن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز
اجلمعية؛ حيث احتوى هذا امل�ستوى على خم�سة وثالثني در�ساً موزعة على العام الدرا�سي
كام ً
ال مبعدل در�س واحد �أ�سبوعياً.
واهلل اجلليل ن�س�أل �أن يجعل هذا العمل خال�صاً لوجهه الكرمي� .آمني

ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج
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الدرس األول

القرآن الكريم

كتاب اهللِ تعالى
ُ

القر�آن الكرمي:
�صلى اهلل عليه و�سلم.
•هو كتاب اهلل تعالى،الذي �أنزله على ال َّنبِي ُ
حم َمد ّ
•اهلل ُ�س ْبحان ُه وتعالى حفظ لنا القر�آن الكرمي ،قال تعالى:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼk
�أ� -أنا م�سلم �أحب القر�آن الكرمي و�أحرتمه.
ب� -أنا �أ�ضع القر�آن الكرمي يف املكان الالئق.
ج� -أنا ال �أ�ضع الكتب فوق امل�صحف.

ّ
أفكر

ملاذا �أنزل اهلل تعالى القر�آن الكرمي ؟

�أتع ّلم :امل�ؤمن ي�ؤمن بكل الكتب الإلهية ال�سابقة التي �أنزلها اهلل تعالى على �أنبيائه الكرام،
و�أ�شهرها :
 التوراة  ،و�أنزلها اهلل تعالى على �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم . الزابور  ،و�أنزله اهلل تعالى على �سيدنا داود عليه ال�سالم . الإنـجيل  ،و�أنزله اهلل تعالى على �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم.k
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�سورة احلجر 9 -

نشاط �أكتب ما واجِ ُبنا ُتـجاه القر�آن الكرمي  ،ثـ ّم �أعر�ضه على زمالئي
التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
ٌ
حمفوظ ِمنَ ..............................
�أ -القر�آن الكرمي هو  ........................الكتب الإلهية نزو ًال وهو
ب� -أنزَل اهلل تعالى  .....................................على �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم و ...............................
على �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم.
ت -امل�سلم يـحر�ص على  ......................................القر�آن الكرمي وحفظه و َتـ َد ُّبره.
ث� -أ�ضع امل�صحف ال�شريف يف الـمكان . ......................................
� -٢أو�ضح ثالث ًة ِمن �آداب تالوة القر�آن الكرمي .
 -٣ما الفرق بني القر�آن الكرمي وكالم ال َب�شر ؟

ن�شاط ختامي

�أل ّون و�أحفظ
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الدرس الثاني

آداب وأخالق

دخول البيت واخلروج منه

• �أتع ّلم:
ال حول وال قوة �إال باهلل � :أي ال ق ّوة لنا وال طاقة �إال بع ْون اهلل تعالى .َ -ولجَ ْنا َ :دخَ لنا .

ّ
أفكر

�أدخل البيت بقدمي اليمنى و�أخرج بقدمي الي�سرى  ،ملاذا ؟
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التقويم :
ال�صحيحة :
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ّ
�أ� -أقول عندما �أخرج من البيت .........................................:توكلت ..........................................
وال حول وال قوة ......................................

ب� -أقول عندما �أدخل البيت :ب�سم اهلل  ،..........................وب�سم اهلل خَ َر ْجنا ،.............................
وعلى ر ِّبنا تو ّكلنا.
دخلت البيت .
ت  ...................................... -على �أهل بيتي �إذا ُ
� -2أ�ضع عالمة(

) �أمام الت�صرف ال�سليم وعالمة(

مي قبل الدخول �إلى البيت
�أ� -أخْ لَ ُع ِحذائي و�أُن َّظف َق َد َّ
ب� -أَ ْطرق الباب �أو �أقرع ال َـج َر�س قبل دخول البيت

أ�صححه:
) �أمام الت�صرف غري ال�سليم و� ّ
(

)

(

)

(

)

ت� -أُ ّ
قطب وجهي عند دخول البيت وال �أ�س ّلم على �أحد
� -٣أقرتح �آداباً �أخرى ِمنْ �آداب دخـول الـمنـزل و الـخروج ِمنْه .

ن�شاط ختامي

�أُن�شد مع جمموعتي

كالمتعلمناه
أحلى كالم
الل���ه ***
بس���مالله
الله بسم
بسم
تعلمن���اه
*** أحل���ى
الل���ه
بس���م
كلم���ةبسم
الزم كلمة
ندخل ّململّا���انـخرج
ّمل���ا ملّا
اللهالل���ه
بس���م
نـخ���رج ****** الزم
ندخ���ل
كلم���ةبسم
نش���رب ****** الزم كلمة
مل���انشرب
نأكل ملا
مل���ا ملا
اللهالل���ه
بس���م
ن���أكل

كلم���ةبسم
الزم كلمة
*** الزم
نكت���ب ***
مل���انكتب
نقرأ ملا
مل���ا ملا
الله الل���ه
بس���م
نق���رأ
بسم
الزمكلمة
*** الزم
نلع���ب ***
مل���ا نلعب
نركض ملا
مل���ا ملا
الله الل���ه
بس���م
كلم���ة
نرك���ض
كالمتعلمناه
أحلى كالم
الل���ه ***
بس���مالله
الله بسم
تعلمن���اه
*** أحل���ى
بسمالل���ه
بس���م
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الدرس الثالث

القصص

اهلل تعالى يرانا وي�سمعنا
 يف يوم من الأيام جل�س الوالد مع �أبنائه الثالثة خديجة و�سعيد وخالد ، �أراد الوالد �أن يعمل لأوالده امتحاناً يع ّلمهم من خالله �أنّ اهلل تعالى ال يخفى عليه �شيء، فقال الوالد :يا �أبنائي هذه ثالث تفاحات ،ك ّل ٍواحد منكم �سي�أخذ تفاح ًة لي�أكلها يف ٍ
مكان ال
يراه فيه �أحد.
 �أخذت خديجة التفاحة ودخلت غرفة َنـ ْومـها و�أغلقت على نف�سها الباب ثم �أكلتها حتى اليراها �أحد.
 َ�ص َع َد �سعي ٌد �إلى �سطح البيت لي�أكل التفاحة حتى ال يراه �أحد. لكنّ خالداً مل ي�أكل التفاحة التي معه ورجع �إلى والده؛ ف�س�أله والده  :ملاذا مل ت�أكل التفاحةيا خالد؟
 قال خالد :يا �أبي مل �أجد مكاناً ال يراين فيه �أحد! َفـ ُك ُّـل ٍذهبت �إليه ف�إنّ اهلل تعالى يراين
مكان ُ
فيه وي�سمعني.
 فقال الوالد�َ :ص َدق َـت يا خالد ،اهلل تعالى يرانا وي�سم ُعـنا يف كل مكان وال يخفى عليه �شي ٌء ِمنْ�أمورنا.
مل يعلم ب�أنّ ا َ
أفكر ماذا ن�ستفيد من قول اهلل تعالى � ( :أ ْ
ّ
هلل يرى )

k

k
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�سورة العلق١٩-

أستفيد من القصة:
 -١اهلل تعالى يراين وي�سمعني يف كل مكان؛ ف�أبتعد عن الأقوال والأعمال ال�سيئة.
� -٢أحر�ص على �أن �أكون دائماً يف طاعة اهلل تعالى حتى ير�ضى عـنّي ويـحـ َّبـنـي.

التقويم :
 -١ماذا طلب الوالد ِمن �أبنائه الثالثة ؟
 -٢ملاذا مل ي�أكل خال ٌد التفاحة ؟
� -٣أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
�أ -اهلل تعالى يـرانـا ويـ�سـمـعـنـا يف ُكـ ّل ....................................................................................
ب� -أبتعد عن الأقوال والأعمال .............................................حتى ال يغ�ضب اهلل تعالى ِمـنّي .
ت� -أحر�ص على �أن �أكون دائ ًما يف ......................................تعالى حتى ير�ضى اهلل تعالى عـنّي .

ن�شاط ختامي

�أقر�أ مع جمموعتي ق�صة �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه مع بائعة اللنب،
ث ّم �أ�ستنتج الفوائد والدرو�س امل�ستفادة منها.
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الدرس الرابع

�أذكار الطعام

أذكار وأدعية

ء

ّ
أفكر

لـماذا نـحمد اهلل تعالى ون�شكره على ِنعمة الطعام ؟

نشاط

�أقرتح �آدا ًبا �أخرى ِمن �آداب الطعام و�أعر�ضها على جمموعتي .

التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أقول قبل الأكل  :ب�سم اهلل  ،اللهم  ............................فيه و�أطعمنا .............................منه .
ن�سيت الت�سمية يف �أول الطعام ف�أقول � ..................................................... :أوله و�آخره .
ب� -إذا ُ
ت -عندما �أفرغ من الطعام �أقول :احلمد هلل الذي ...........................................................
ورزقنيه ِمن غري  ............................................................قوة.
ث� -أدعوا ِلـ َمن �أع ّد يل الطعام ف�أقول  :اللهم �أطعم َمن ........................................................
وا�سقِ َمن . ............................................................
ج� -آكل ِمـ ّما  ............................................................وال �آكل من و�سط الطعام .
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 -٢ماذا �أفعل يف الـحاالت التالية :
�أ -كان الطعام حا ّراً :
ب -قبل وبعد تناول الطعام :
ت -لمَ ُي ْعجِ ْبني الطعام :
ث -انتهيت ِمن تناول الطعام و َب ِق َي ْت الأطباق على الطاولة:
طلبت منك والدتك م�ساعدتها يف �إعداد الطعام:
جْ -

ن�شاط ختامي

�أر ّدد احلديث ال�شريف التايل مع جمموعتي

k

k
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متفق عليه

الدرس
الخامس

الحديث الشريف

عالمة الإيـمان

�أفهم و�أحفظ :
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
ْـ�سـه» k
«ال ُيـ� ِؤمـنُ � َأحـ ُد ُكـم َحـ ّتـى ُي ِـح َّـب لأخـيـه ما ُي ِـح ُّـب ِلـ َنـف ِ
الشرح :
أحب
امل�سلم �أخو امل�سلم ُي ِـحـ ُّبـه و ُي ِـح ُّب له ُكـ َّل خـ ْيـر ،وال يكون امل�سلم يف درجة الإميان �إال �إذا � َّ
للآخرين ك َّل خري يـحبـه لنف�سه ،و�أن يكره لهم ُكـ َّل �سو ٍء َيـكْـ َر ُهـه لنف�سه...
فمث ً
مري�ضا؛ ف�أي�ضاً �أنا ال �أحب لغريي �أن
ال � :أنا ال �أحب لنف�سي ال�ضرر �أو �أن �أكون جائ ًعا �أو
ً
مري�ضا �أو �أنْ ُيـ�صـيـ َبـه �ســوء ،ف�أحر�ص على َعـ َدم �إيذائه �أو الإ�ساءة �إليه بقول �أو
يكون جائ ًعا �أو
ً
فعل؛ فال �أ�شتم �أحداً وال �آخُ ُذ َح َّق � َأحد.
بالتعاون مع زميلي �أملأ اجلدول التايل ب�أمور �أحبها و�أخرى ال
نشاط
�أحبها لنف�سي وللآخرين
�أمور ال �أحـ ّبـها لـنـفـ�سـي وال لإخواين

�أمور �أحـ ّبـها لـنـفـ�سي ولإخواين

k
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متفق عليه

أستفيد من الحديث الشريف:
 -١امل�ؤمن ال�صادق هو الذي ُي ِـح ُّب للنا�س ما يحب لنف�سه ويكره لهم ما يكره لنف�سه.
ـني اهلل تعالى ِ
ور�ض َي عـنّي وزادين من ف�ضله.
� -٢إذا �أحـ َب ـ ْب ُـت لـلـ ّنـا�س اخلري �أَ َحـ َّبـ َ

التقويم :
 -١ما هي عالمة الإميان التي �أ�شار �إليها احلديث ال�شريف ؟
) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة (

� -2أ�ضع عالمة (
فيما يلي:
(
�أ -امل�ؤمن يحب اخلري لكل النا�س كما يحبه لنف�سه
ب -ال �أُبايل وال �أكرتث بمِ ُ �صاب الآخرين طاملا �أنيّ بخري وعافية (

)

(

)

ت� -أ ْبـتـ ِعـ ُد َعنْ ُك ِّل ما ي�ؤذي الآخرين ِمن ق ْو ٍل �أو فعل

ن�شاط ختامي

) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
)

�أكتب بع�ض الأعمال وامل�ساعدات اخلريية التي �أحر�ص
على تقدميها للمحتاجني و�أعر�ضها على زمالئي.
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الدرس
السادس

أسماء اهلل الحسنى

اهلل َج َّل جال ُله

�أعبرّ عن م�شاعري جُتا َه ال�صورة التالية .

ّ
أفكر:
 َمن الذي خَ لقنا ؟ َمن الذي ُيـحيينا ويـُميتـنا ؟ َمن الذي ُيطعمنا و َي�سقينا ؟ َمن الذي �أوجد هذا الكون و�أبدعه ؟ َمن امل�ستحق وحده للعبادة والطاعة ؟•�أتع ّلم( :اهلل) لفظ اجلاللة ،هو اال�سم الذي جمع كل معاين �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وال يجوز
�أن ُيطـلـق هذا اال�سم �إال على اهلل عز وجل .
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نشاط

�أ�ضع دائرة حول لفظ اجلاللة يف الآية الكرمية التالية :

k

أستفيد من الدرس السابق:
ِ � -1أح ّب اهلل تعالى و�أعبده وحده ال �شريك له .
� -2أطيع اهلل تعالى وال �أع�صي �أوامره .

التقويم :
� -١أ�ضع

حول الإجابة ال�صحيحة فيما يلي :

�أ -خالق هذا الكون ومبدعه هو :
 -1الطبيعة  -2اهلل تعالى  -3ال �أحد
ب -يطلق لفظ اجلاللة على :
 -1اهلل تعالى وحده  -2على �أي �أحد  -3على اهلل تعالى وغريه
تِ -من خ�صائ�ص لفظ اجلاللة �أنه :
َ -2ج َم َع ُك َّل معاين �أ�سماء اهلل احل�سنى  -3جميع ما ذكر
		
 -1ا�سم اهلل الأعظم
� -٢أكتب جملة من �إن�شائي م�ستخدماً فيها لفظ اجلاللة .

ن�شاط ختامي

�أل ّون و �أن�شد مع جمموعتي :
k
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ف�صلت 37 -
�سورة ّ

الدرس
السابع

الفقه

الو�ضوء
�إذا ُقمـنا �إلى ال�صالة فيجب �أن نكون متو�ضئني وطاهرين ،قال تعالى :

ﭽﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﭼ
نشاط

k

�أت�أ ّمل ال�صور التالية ثـم �أجيب عن الأ�سئلة التي تليها :

()1

()4

()7

()2

()5

()8

()6

()3

 -١ما هي �أعمال الو�ضوء الواردة يف ال�صور ال�سابقة ؟
 -٢ماذا �أقول قبل وبعد الو�ضوء ؟
k
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�سورة البقرة 222 -

التقويم :
� -١أ َر ِّقم ال�صور ح�سب ترتيب �أعمال الو�ضوء:

)

)

(

)

(

(

)

)

(

(

� -2أذكر �آية كرمية حت ّثنا على الطهارة والنظافة؟

� -3أو�ضح فائدتني من فوائد املحافظة على الو�ضوء.

ن�شاط ختامي

�أو�ضح لزمالئي �أهمية وكيفية االقت�صاد فـي
ا�ستعمال الـماء �أثناء الو�ضوء
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الدرس
الثامن

القرآن الكريم

�سورة الفاتـحة

( ﭖ)

�أتلو و�أحفظ :

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭼ

�ألْــ ِف ُ
ــظ َجـ ّيـد ًا :

نشاط

ال�صـ َ
ـراط  ،ا َّلـ ِـذيــنَ � ،أ ْن ـ َع ـ ْمـ َـت ،ال ـ َمـ ْغـ ُـ�ضوبِ
ما ِلكِّ ،
�أُ ّر ِّد ُد مع جمموعتي �سورة الفاتـحة

•�أتع ّلم:
َر ِّب ا ْلـ َعـا َل ِـمـيـنْ  :الـخالقُ الـ ُم َد ِّبـر ل ُك ِّل �شَ ْيء.
مالك ي ْو ِم ال ِّديـنْ  :ما ِل ِك َي ْوم القيامة وال َـجنة وال ّنـار.
�إ ّي َ
اك َنـ ْع ُب ُد َ :نـخُ ُّ�صك وحدك بالعبادة والطاعة.
و�إ ّي َ
اك َن ْـ�ستَعني  :ن�ستعني بك وحدك على جميع �أمورنا.
ال�ص َ
امل�ستَقيم ُ :د َّلـنا و�أ ْر ِ�شـ ْدنا �إلى طريق ال ِهدا َيـة واال�ستقامة  -دين الإ�سالم . -
ْاه ِدنا ِّ
راط ْ
راط الذين �أنعمت عليهم  :طريق الأنبياء والـ ُم ْر َ�سلني و�أت ِ
ِ�ص َ
ْباع ِهم.
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التقويم :
 -١متى نقر�أ �سورة الفاتـحة ؟
ِ � -٢أ�صـ ُل بني الآية يف العمود الأ ّول وما ُي ِ
نا�س ُب َم ْعناها يف العمود الثاين :
الــعـمــود الأ ّول

الـعـمـود الـثـانـي

رِ
�ص َ
اط الذين �أنعمت عليهم

دبـر لكُ ِّ َ
ُ
يء
م َ ِّ
الـخالق الـ ُ
ل �ش ْ

اه ِ
دنا ال�ص َ
امل�ستَقيم
ِرّاط
ْ
ْ

ن�ستعني بك وحدك على جميع �أمورنا

ْـعـال ِ
ـيـن
َـم
ْ
ب ال َ
ر َ ِّ

طريق الأنبياء والـمر�سلني و�أ ْت ِ
باع ِ
هم
ُ ْ َ

د
إ�يّاكَ ن َ ْ
ـعبُ ُ

مال ِ ِ
والـجنة والنّـار
ك ي َ ْوم القيامة
َ

ـ�ستَعني
و�إيّاكَ ن َ ْ

دل َّـنا و�أر ِ
ِ
الهدايَـة واال�ستقامة
ـدنا �إلى طريق
�ش ْ
ُ
ْ

م ِّ
ِ ِ
يو ِ
يـن
الد ْ
مالك ْ

نَ ُ
�صك وحدك بالعبادة والطاعة
ـخ ُّ

ن�شاط ختامي

�أ�ستمع لتالو ٍة عطر ٍة ل�سور ِة الفاتـح ِة ب�ص ْو ِت � َأح ِد
م�شاهري ال ُق ّراء و�أر ِّد ُد معه .
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الدرس
التاسع

آداب وأخالق

ـر الوالـد ْين
ِب ُّ
من �أف�ضل العبادات التي يتق ّرب بها العبد �إلى اهلل -بر الوالدين -ومما دلنا على ذلك قول اهلل تعالى:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ k
أحبائي بهذه اآلداب مع الوالدين
أوصيلكم ّ

�إذا خرج والدك من البيت فقل له
«حفظك اهلل» «و�أعادك اهلل لنا �ساملاً»

�أدع اهلل دائما لولديك وخا�صة بعد ال�صالة
�ساعد �أمك يف احتياجات املنزل ويف
كل ما تطلبه منك
كلما �شاهدتها ابت�سم لها وخاطبها ب�أدب

�أ�صنف الت�صرفات وال�سلوكيات التالية ت�صنيفاً �صحيحاً يف اجلدول الآتي :
نشاط
�أجل�س �أمامهما ب�أدب� ،أدعو لهما بالرحمة واملغفرة ،رفع ال�صوت وال�صراخ عليهما ،العبو�س يف
وجهيهما ،م�ساعدة �أمي يف �أعمال الـمنـزل� ،أتـ�أ ّفـف و�أتـ�ضـايـق ِمنْ َطلَبا ِت ِهما� ،أناديهما با�سميهما،
�أُ�صغي �إليهما ب�أدب واهتمام وال �أقاطع كالمهما� ،أُخفي عنهما �أ�سراري وم�شاكـلي� ،أُطيعهما
و�أُنفّـذ � ِ
أوام َر ُهما .
�أمثلة على بِـ ّر الوالد ْيـن

�أمثلة على عقوق الوالد ْيـن

k
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�سورة الإ�سراء 23 -

التقويم :
� -١أذكر حديثاً �شريفاً يـحـثـنا على بر الوالد ْيـن والإح�سان �إليهما .
أو�ضح ثال ًثا ِمنْ ثـمرات بِـ ّر الوالد ْيـن .
ّ � -٢
والدي.
مت فيها بالإح�سان �إلى
� -٣أع ّدد ثالث َة مواقف ُق ُ
ّ
لوالدي �إذا �أخط�أتُ يف حقهما ؟
 -٤كيف �أعتذر
َّ

ن�شاط ختامي

ال�ص َو َر التالية ثـم �أكتب ما الذي تعلم ُته منها
�أل ّون ّ
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الدرس
العاشر

أذكار وأدعية

الـحمام والـخروج منه
�أذكار دخول
ّ

نشاط

�أت�أ ّمل ال�صورة التالية ثم �أجيب عن الأ�سئلة التي تليها :

 -١ب� ّأي َق َدم دخل الفتى �إلى اخلالء؟
 -٢ب� ّأي َق َدم خرج الفتى من اخلالء؟
 -٣ماذا �أقول قبل وبعد اخلروج من اخلالء؟
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•�أتع ّلم:
 الـخَ الء  :احل ّمام . �أعوذ � :أحتمي و�أ�ستجري . الـخُ بث والـخَ با ِئث  :ال�شياطني . غفرانك  :رب اغفر يل .التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أدخل الـح ّمام بالقدم  ، .....................................و�أخرج بالقدم .....................................

ب -ال �أذكر ا�سم  .....................................يف احل ّمام .
ت� :..................................... -أي �أحتمي و�أ�ستجري باهلل تعالى.
ث -غفرانك . .......................................................................... :

� -2أ�ضع �إ�شارة( ) �أمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة ( ) أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
).
(
�أ� -أُطيل الـجلو�س والـ ُمكوث يف الـح ّمام
).
(
ب -ال �أدخل ومعي �شي ٌء فيه ا�سم اهلل تعالى �إلى احل ّمام
).
يدي باملاء وال�صابون جيداً قبل اخلروج من احل ّمام (
ت� -أغ�سل ّ
).
(
ث� -أتناول الطعام وال�شراب و�أنا داخل الـح ّمام

ن�شاط ختامي

�أكتب بـجانب كل �صورة الدعاء
املنا�سب ثم �أل ّون :
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الدرس
الثالث عشر

القصص

الـم�ؤمن ال يـكـذب

ني يلعب مع �أخته عائ�شة يف البيت بالكرة  ،و�أثناء لعبهم رمى ح�سني الكرة بقوة
 كان ح�س ٌفارتطمت بالنافذة وانك�سر الزجاج.
 �سمعت الأم �صوت تـحطم الزجاج؛ فذهبت �إلى مكان ال�صوت فوجدت �أنّ الزجاج قدانك�سر.
 غ�ضبت الأ ّم و�س�ألت �أوالدها َ :منْ ك�سر الزجاج ؟ قال ح�سني � :أنا يا �أماه ولكن دونق�صد مني .
 اعتذر ح�سني �إلى � ّأمه وت�أ�سف منها ووعدها �أنه لن يلعب يف البيت بالكرة مر ًة ثاني ًةحتى ال يك�سر � ّأي �شي ٍء من مقتنيات الـمنزل.
 �سامحَ َ ت الأ ّم ح�سيناً ولمَ ْ ُتـعاقبه لأنه قال ال�صدق ومل يكذب �أو ُيلقِ ال ّلوم على �أخته،ني بتقبيل يد �أمه ور�أ�سها وم�ساعدتها يف تنظيف البيت و�إزالة الزجاج املك�سور
فقام ح�س ٌ
عن الأر�ض.
ّ
أفكر

�أتـخ ّيل نف�سي يف موقف م�شابه ملا ح�صل مع ح�سني و� ّ
أو�ضح الت�ص ّرف
املنا�سب الذي �س�أقوم به.
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أستفيد منَ القصة :
� -١أُحافظ على منـزيل و�أثاثه فال �ألعب داخل البيت بالكرة .
� -٢إذا �أخط�أتُ �أعرتف بـخطئي وال �أكذب.
ال�صدق و ير�ضاه وال ُيحب الكذب .
 -٣اهلل تعالى ُيـحب ّ
ـال�صـادق .
النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم ُيـلَـق َُّـب ب ّ
•�أتع ّلم :كان ُّ

التقويم :
�ساحمت الأم ابنها ومل تعاقبه ؟
 -١لـماذا
ْ
� -٢أكتب �آي ًة كريـم ًة �أو حديثاً �شريفاً يف التحذير ِمن الكذب.
 -٣كيف �أحافظ على منزيل ومقتنياته من التلف �أو الت�شويه؟
� -٤أملأ الفراغ بالكلمة املنا�سبة :
ال�صـادق).
(�أعرتف  ،ال ُيحب ُ ،يـحب ّ ،
ال�صدق وال�صادقني و  ........................الكذب والكاذبني .
�أ -اهلل تعالى ّ ........................
ب� -إذا �أخط�أتُ  ............................................بـخطئي وال �أكذب .
ت ، .............................................. -هو لقب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل البعثة .

ن�شاط ختامي

�أ�شاهد مع جمموعتي فيل ًما كرتون ًيا يتحدّث عن ق�صة الراعي
الكاذب والذئب؛ ثم �أ�ستنتج منها عاقبة الكذب و �أ�ضراره .
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الدرس
الثاني عشر

أسماء اهلل الحسنى

الرحيم
الرحمن ّ
ّ
�أو ً
ال  :رحمة اهلل تعالى

نشاط١

�أتـ� ّأمل ال�صور التالية مع جمموعتي ثم �أجيب عن الأ�سئلة التي تليها :

� -١أ�صف ما �أ�شاهده يف ال�صور ال�سابقة :
ال�صفة الـم�شرتكة فيما تقوم به هذه الـحيوانات ؟
 -٢ما ّ
ترحم بع�ضها ؟
َ -٣منْ �أ ْلـ َهـ َم و َهدى هذه الـحيوانات لأن َ
رح َم ُت ُه ُك َّل �شيء؛ فهو
•�أتع ّلم :اهلل تعالى هو �أرحم ال ّراحمني  ،دائ ُم ال ّرحمة لعباده َو ِ�س َع ْت ْ
رحمن يرحم امل�سلم وغـيـر امل�سلم  ،وال�صالح والعا�صي  ،واحليوان والـجماد .

ّ
أفكر :

�أذكر �أمثل ًة على رحمة اهلل تعالى للعالـمني .
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ثاني ًا  :امل�سلم رحيم

نشاط ٢ماذا �أتعلم من ال�صور التالية :

أحفظ :

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
من يف ال�سماء)k
يرحمكم َ
(الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا َمن يف الأر�ض َ

أستفيد من الدرس :
 -١اهلل تعالى �أرحم ال ّراحمني ،وهو �سبحانه ُي ِـح ُّب الراحمني ويرحمهم.
 -٢ديننا دينُ ال ّر ْحم َة لك ّل النا�س؛ حتى مع غري امل�سلمني.
 -٣امل�سلم ط ّي ُب القلب رحي ٌم لي�س قا�س ًيا وال ظاملًا.

التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
(رحم ُة � ،أرح ُم ُ ،كـ َّل  ،ال ّرحمن ،الأر�ض  ،ال�سماء)
�أ -اهلل تعالى هو  ....................................................الراحمني
ب -و�سعت  ...............................................اهلل تعالى �........................................................شيء
ت ..................................................... -هو الذي يرحم امل�سلم وغري امل�سلم  ،واحليوان واجلماد.
يرحمكم َمن يف ....................................
ث -ارحموا َمن يف َ ، ....................................................
k
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رواه الرتمذي و�أبو داود و�صححه الألباين

� -٢أذكر �أمثل ًة على رحمة امل�سلم بـ ـ :
�أ  -الإنـ�ســان :
ب -الـحيـوان :
 -٣ما الفرق بني ا�سم اهلل تعالى الرحمن والرحيم ؟

ن�شاط ختامي

�أل ّون

من يف الأر�ض
من يف ال�سماء
�أظلل الن�ص التايل ليظهر يل حديث نبوي �شريف:
ُ�سئِل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �صوم يوم االثنني ،فقال:
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الدرس
الثالث عشر

الفقه

ال�صالة

ال�صالة هي ال ّر ْكـن الثاين ِمنْ �أركـان الإ�سالم اخلم�سة ،وهي َفـ ْر ٌ�ض على ُك ِّـل م�سلم وم�سلمة ,وهي
ِ�صلَ ٌة بـ ْيـن العبد ور ّبـه ،وال�صال ُة تـ ُ َعـ ِّو ُدنا النظام والـمـحـافـظـة على املواعيد ،كـمـا �أنـّها تـ ُ ْر�ضي اهلل
تعالى عنا.
k

نشاط

�أملأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة ثم �أعر�ضه على جمموعتي.

ال�صلوات اخلم�س

الفجر

وقتها

ِ
من �أذان الفجر
�إلى طلوع
ال�شم�س

عدد ركعاتها

ركعتان ()2

الع�رص

الظهر

�أربع ركعات ( ) 4

ِ
من �أذان الظهر
�إلى �أذان الع�رص

الع�شاء

املغرب

�أربع ركعات ( )4

من �أذان املغرب
�إلى �أذان الع�شاء

كيف ن�صلي ؟  

 قبل الدخول يف ال�صالة يجب �أن يكون امل�سلم متو�ضئًا ،ونظيف الثوب والبدن ،و�أن تكونال�صالة يف مكان طاهر.
� -١أ ِقـفُ قائ ًما م�ستقبل القبلة .
� -٢أنوي ال�صالة ثـ ّم �أكـ ّبـر قائ ً
ين .
ال « :اهلل �أكرب» راف ًعا َي َد ّي َح ْذ َو �أذ ّ
� -٣أ�ضَ ُع َك ِف َّي اليمنى فوق الي�سرى على �صدري ،و�أقر�أ دعاء اال�ستفتاح�( :سبحانك اللهم
وبحمدك ،وتبارك ا�سمك ،وتعالى َج ُّـدك ،وال �إله غريك).
تي�سر من القر�آن الكرمي.
� -٤أقر�أ �سورة الفاتـحة يف كل ركعة وما ّ
� -٥أركع قائلاً  :اهلل �أكرب  ،و�أقول يف ركوعي �(:سبحان ربي العظيم ) ثالث مرات .
� -٦أرفع ر�أ�سي ِمنَ ال ّركوع قائلاً �( :سمع اهلل لـمـن حمده) ( ،ربنا ولك الـحـمد).
� -٧أ�سجد قائال  ( :اهلل �أكرب ) و�أقول يف �سجودي (�سبحان ربي الأعلى ) ثالث مرات .
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� kسورة امل�ؤمنون 2،1-

� -٨أرفع ر�أ�سي ِمن ال�سجود للجلو�س قائ ً
ال ( اهلل �أكرب )  ،ثـ ُ ّم �أقول ( َر ّب اغْ ـ ِفــر لـي )
� -٩أ�سجد مر ًة ثاني ًة قائ ً
ال ( :اهلل �أكرب )  ،و�أقول يف �سجودي ( �سبحان ربي الأعلى) ثالث مرات.
� -١٠أقول ( :اهلل �أكرب)  ،ث ـُ ّم �أقـو ُم و� َأ�صـ ّلـي الـ ّر ْكـ َعـ َة الثانية كما َ�ص ّل ْي ُت ال ّركعة الأولى .
انتهيت ِمـنَ ال�سجود الثاين يف الركعة الثانية �أجل�س لقراءة الت�شهد (التح ّيات) :
� -١١إذا
ُ
}التحيات هلل وال�صلوات والطيبات ،ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ،ال�سالم
علينا وعلى عباد اهلل ال�صاحلني� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حمم ًدا عبده ور�سوله{
 -١٢ويف الركعة الأخرية ِمن َ ال�صالة وبعد �أن �أفرغ ِمنَ الت�شهد �أ�صلي على النبي �-صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم -ف�أقول }:اللهم �ص ِّل على حممد وعلى �آل حممد  ،كما �صليت على �إبراهيم
وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد جميد  ،اللهم بارك على حممد وعلى �آل حممد كما باركت على
�إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد جميد{
� -١٣أ�سـ ِّلـ ُم عن اليمني و عن ال�شمال قائ ً
ال يف كل م ّرة  ( :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل )

التقويم
� -1أ�صل بني الدعاء يف القائمة (�أ) وما ينا�سبه من �أعمال ال�صالة يف القائمة (ب) :
(�أ)

(ب)

�سبحان ربي الأعلى

الركوع

رب اغفر يل

ال�سجود

�سبحان ربي العظيم

الرفع من الركوع

ربنا لك احلمد

اجلل�سة بني ال�سجدتني
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� -2أرتب ال�صور التالية ترتيباً �صحيحاً :

(

(

)

(

(

(

ن�شاط ختامي

)

)

(

)

)

�أ�ؤدي ال�صالة �أداء �صحيحاً �أمام جمموعتي
و�أ�ستمع �إلى توجيهاتهم .
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)

الدرس

آداب وأخالق

الرابع عشر

ال�سـالم
�أدب ّ
ال�سلم وال�سالم ،وقد �س ّمى اهلل
ال�سالم واملـحبة ،وا�شتُق ا�سم الإ�سالم من ّ
ديـ ُنـنـا الإ�سالم هو دين ّ
تعالى نف�سه (ال�سالم ) ،وجعل اهلل تعالى ال�سالم �شعار الإ�سالم وتـحي َة امل�ؤمنني فيما بينهم ومع
غريهم ،قال تعالى
)1( k

وح ّثنا �صلى اهلل عليه و�سلم على ن�شر ال�سالم و�إف�شائه بني النا�س؛ فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
(�أف�شوا ال�سالم))2( k .

ّ
أفكر

ماذا �أقول �إذا َم َر ْرتُ على جمموع ٍة ِمنَ النا�س يف الطريق ؟

ويف هذا الدر�س �سنتع ّرف على بع�ض �آداب ال�سالم :

� )1(kسورة النور 61 -
 )2(kرواه �أحمد والرتمذي واحلاكم ،و�صححه الرتمذي واحلاكم ووافقه الذهبي
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ٍ
ِ�ص فيها امل�سلم على �إلقاء ال�سالم و�أعر�ضها على جمموعتي.
نشاط �أذكر
حاالت �أخرى يـ َ ْحر ُ

التقويم :
� -١أ�ضع �إ�شارة( ) �أمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
( )
				
�أ� -ألقي ال�سالم على الذين �أعرفهم فقط
ب� -أحر�ص على التب�سم يف وجه من �أُ�س ّلم عليه وم�صافحته ( )
		
ت� -إذا حـ ّيـانـي �أح ٌد بتحي ٍة ف�أح ّييه ب�أح�سن منها �أو �أر ُّدها

(

)

� -٢أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
( الإ�سالم  ،القليل  ،ال�صغري  ،امل�ؤمنني  ،الراكب )
�أ -يـ ُ َ�س ّلم  .............................................على املا�شي .
بُ -ي َـ�س ّل ُم  .............................................على الكثري .
تُ -يـ�س ّلم .............................................على الكبري .
ث -الـ�سال ُم هو �شعار .............................................وتـحية.............................................

ن�شاط ختامي

�أُلقي كلم ًة على جمموعتي � ّ
أو�ضح فيها فوائد �إلقاء
ال�سالم ودوره يف ن�شر الـمحبة والألفة بني النا�س.
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الدرس

أذكار وأدعية

الخامس عشر

ال ّنـوم واال�ستيقاظ
النوم ِن ْع َم ٌة عظيم ٌة ِمن ِن َعم اهلل تعالى على املخلوقات ،وقد جعله �سبحانه �آي ًة على ُق ْدرته
و َع َظ َم ِته ،قال تعالى:

k

ويف النّوم ترتاح الأبدان والأع�صاب والـخاليا ،في�ستيقظ امل�سلم قو ًيا ً
ن�شيطا �شاك ًرا هلل تعالى �أنْ
َر َّد �إليه روحه و�أَ ِذ َن له ب ِِذ ْكرِه َم ّر ًة �أخرى.
�أرجع �إلى �سورة الـ ّنـب�أ و�أ�ستخرج منها الآية الكريـمة التي تتحدّث عن
نشاط١
نعمة النوم و�أفهم معناها.
وقد َع َّل َمنا نب ّينا �صلى اهلل عليه و�سلم �أدعي ًة يقولها امل�سلم عند نومه ،وذلك حتى يكون نو ُمه
ويومه عباد ًة وطاع ًة و�شك ًرا هلل تعالى.

�kسورة الروم 23 -
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•�أتع ّلم :
 با�سمك اللهم �أموت و�أحيا � :أنت يا اهلل ُتـحييني و�أنت ُتـميتُني الن�شور  :الإحياء بعد املوت يوم القيامة.نشاط� ٢أتناق�ش مع جمموعتي حول بع�ض الأذكار والآداب التي ُي�ستحب الإتيان بها عند النوم.

التقويم :
� -1أُ َف ـ ِّـ�س ـ ُر ما يلي :
�أ -النّوم ِنعم ٌة عظيم ٌة ِمنْ ِنـ َع ِم اهلل تعالى.
ِ�ص امل�سل ُم على �أذكار النّوم واال�ستيقاظ.
ب -يـ َ ْحر ُ
ِ � -٢أ�ص ُل بني الكلمة يف العمود ( �أ ) ومعناها يف العمود ( ب )
(ب)

( �أ )

�أنت يا الله تُـحييني و�أنت تُـميتُني

الـنّـ�شور

الإحياء بعد املوت يوم القيامة

با�سمك اللهم �أموت و�أحيا

� -٣أملأ الفراغ فما يلي بالإجابة املنا�سبة :
�أ -ي�ستيقظ امل�سلم ِمنْ نومه قو ًيا ً
ن�شيطا  ...................................................هلل تعالى �أنّ ر ّد �إليه روحه.
ب� -إذا �أردتُّ �أن �أنام �أقول  :با�سمك ال َّلهم .................................و .............................................
ا�ستيقظت ِمن نومي �أقول  ............................:الذي �أحيانا َب ْع َد ما ...................................
ت� -إذا
ُ
و�إليه .................................

ن�شاط ختامي

�أل ّون
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الدرس

السيرة

السادس عشر

حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
نب ّيي
ّ

ال�صـورة ؟
نشاطّ � ١
أو�ضح لـمجموعتي ماذا �أ�شاهد يف ّ
كان النا�س قبل الإ�سالم يعبدون الأ�صنام والأوثان وي�سجدون ويق ّدمون القرابني لها ،وكانوا
أر�س َل اهلل تعالى لهم �سيدنا حمم ًدا �صلى اهلل عليه و�سلم
يعتقدون �أنها ت�ض ّرهم وتنفعهم ،ف� َ
نب ًيا ور�سولاً لـيدعوهم �إلى ال ّدين الـحق و�إلى عبادة اهلل تعالى وحده ال �شريك له ،و�إلى التّح ّلي
بالأخالق الـح�سنة وترك املـنـكرات واالبتعاد عن املـح ّرمات .

نشاط٢

�أملأ اجلدول التايل بـما ينا�سبه.
نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س عن

دعا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س �إلى
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البطاقة التعريفية ب�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :

اال�سم  :حم ّمد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�شم.
الكنية � :أبو القا�سم.
ا�سم الأم � :آمنة بنت وهب.
القبيلة  :قري�ش .
مكان الوالدة  :مكة املكرمة.
تاريخ الوالدة  :يوم االثنني الثاين ع�شرِ ،من �شهر ربيع الأولِ ،من عام الفيل.
مكان الوفاة وال ّدفن  :املدينة املنورة.
�أوالده ِمنَ الذكور :القا�سم  ،عبد اهلل � ،إبراهيم
�أوالده ِمن الإناث  :زينب ،رقية� ،أم كلثوم ،فاطمة
ريا
�صلى اهلل عليه و�آ ِله و�س ّلم ت�سلي ًما كث ً

التقويم :
ال�صحيحة :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ّ
�أ -نب ّيي �صلى اهلل عليه و�سلم هو حممد بن  ........................بن ............................بن .................
بُ -و ِلد �صلى اهلل عليه و�سلم يوم االثنني ......................ع�شرِ ،من �شهر ِ ، ......................من عام
......................

ُو ِلد �صلى اهلل عليه و�سلم يف ، ...................................و ُتويف و ُد ِفن يف ...............................

ت-
ث -والدة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هي .......................................................
ج -كان النا�س قبل  ..........................................يعبدون الأ�صنام وي�سجدون لها.
ح -دعا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س �إلى التّح ّلي بـ  .................وت ْرك ..............................
خ -ال َي ْـج ِل ُب الـنّف َع وال َي ِ
ـك�شفُ ال ُ
ـ�ض َّر وال�سو َء �إال..........................................
 -٢ملاذا ن ُِح َّب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؟
� -٣أذكر �أ�سماء �أوالد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؟
�أجمع �صو ًرا ملكة املكرمة و املدينة املنورة
ن�شاط ختامي
ُ
و�أل�صقها يف دفرتي

-44-

الدرس

الحديث الشريف

السابع عشر

�أركان الإ�سالم الـخم�سة
�أفهم و�أحفظ:

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
( ُبـ ِن َـي الإ�سالم على خم�س� :شهادة �أنّ ال �إله �إال اهلل و�أنّ حم ّمداً ر�سول اهلل،
ج البيت)k
و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صيام رم�ضانَ ،
وح ِّ

نشاط

�أكتب بـجانب كل �صورة فيما يلي ما ينا�سبها من �أركان الإ�سالم و�أعر�ضه على جمموعتي

•�أتع ّلم :
 ُبـ ِن َي الإ�سالم ّ � :أ�س�س و�أُقيم ال �إله �إال اهلل  :ال معبو َد بـحقٍ �إال اهلل تعالى �إقا ُم ال�صالة � :أدا�ؤها �صحيحة يف �أوقاتها بـخ�شوع وطم�أنينة �إيتا ُء الزكاة  :دف ُعها مل�ستحقيها -البيت  :الكعبة امل�شرفة
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 kمتفق عليه

أستفيد من الحديث الشريف :
� -١أ�ؤمن باهلل تعالى رباً وبر�سوله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم نبياً ور�سو ًال .
� -٢أحافظ على �أداء ال�صلوات املكتوبة يف �أوقاتها كي يـحبني اهلل تعالى وير�ضى عني.
التقويم :
ِ � -١أ�صل بني الكلمة يف العمود الأول و معناها يف العمود الثاين :
العمود الثاين
العمود الأول
�أدا�ؤها �صحيح ٌة يف �أوقاتها بـخ�شوع وطم�أنينة
ُبـن َِي الإ�سالم
دف ُعها مل�ستحقيها
ال �إله �إال اهلل
ال معبو َد بـحق �إال اهلل تعالى
�إقا ُم ال�صالة
� ّأ�س�س و�أقيم
�إيتا ُء الزكاة
الكعبة امل�شرفة
البيت
� -٢أملأ الفراغ فيما ي�أتي مبا ينا�سبه :
( مكة املكرمة  ،رب العاملني  ،ال�شم�س  ،خم�س � ،شهر رم�ضان  ،عرفات  ،الفقراء � ،صالة املغرب )
�أ -اهلل تعالى هو  ......................................................................................وخالقهم .
ب -وقت ال�صيام ِمن �أذان الفجر �إلى غروب ................................................................
تَ -ف َر َ
�ض اهلل تعالى علينا �صيام  ...................................................طاع ًة له �سبحانه .
ثِ -من �أعمال احلج الوقوف على جبل ........................................................................
ج -يعطي الأغنيا ُء زكاة �أموالهم لإخوانهم  ...........................................وال ين�سونهم .
ح� -أحافظ على �أداء ال�صالة ٍ ...................................................
مرات يف اليوم والليلة .
خ -تق ُع الكعبة امل�شرفة يف ............................................................................................

د ......................................................................................................... -ثالث ركعات .
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ن�شاط ختامي

�أل ّون
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الدرس

أسماء اهلل الحسنى

الثامن عشر

ال�سالم
َّ
َمـ َّر معنا يف ٍ
در�س �سابقٍ �أنّ ا�سم ( ال�سالم ) ِمن �أ�سماء اهلل تعالى؛ فما معنى هذا اال�سم ؟

نشاط١

�أملأ الفراغ با�سم اهلل تعالى ( ال�سالم ) فيما يلي كما يف املثال الأول :

ال�سـ ْلـ ُم والأمـان ِلـخَ ْل ِقه فهو ال ّـ�ســالم .
�أ -اهلل تعالى هو ِّ
وال�ض ْعـف والـخَ َـطـ�أ فهو . ...................
ب -اهلل تعالى �سـال ـ ٌم ِمنَ ال َعـ ْيب ّ
ت -اهلل تعالى َمنْ َ�سـ ِلـ َم الـعالمَ ُ والـخَ ْلقُ ِمن ُظـلـمه فهو . ......................
ث -اهلل تعالى ُي َـ�سـ ّلم عبا َده ِمن ال�شرور والـمـهـالك فهو . ......................

�أتع ّلم :
 ال�سالم  :الـكامل يف ذاته و�أفعاله ِو�صفاته �سبحانه .

نشاط� ٢أ�ضع دائر ًة حول ا�سم اهلل تعالى (ال�سالم) الوارد يف الآية الكريـمة التالية:

k

� kسورة احل�شر 23 -
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أتعلّم من الدرس :
 -١اهلل تعالى لي�س كمثله �شيء ؛ وهو �سبحانه ُم َن ـ َّز ٌه َعنْ ِ�ص ِ
فات املخْ لوقـيـن.
وال�سالم و�أمر به.
 -٢اهلل تعالى يـ ُ ِحـب الـ ّـ�سلم ّ
 -٣الـ ُم�سلم ُم�سا ٌ
مل ال يعتدي وال يظلم �أح ًدا
التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
( �سالـ ٌم ُ ،يـ َـ�س ـ ِّلـ ُم  ،الكمال )
�أ -اهلل تعالى ِ ............................................منَ الع ْيب والنق�ص
ب ............................................ -اهلل تعالى عباده امل�ؤمنني ِمنَ العذاب يف الدنيا والآخرة.
ت -اهلل تعالى له  ............................................الـ ُم ْطلق.
� -2أ�ضع �إ�شارة(

) �أمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:

�أ -اهلل تعالى لطيفٌ بعباده ال َيـظلمهم
ب -اهلل تعالى ُمـ َنـ ّز ٌه عن الزوجة والولد
تَ -ن ِـ�صفُ اهلل تعالى ب ِِ�ص ِ
فات الب�شر
ث -ال�سالم الذي ال عيب فيه وال نق�ص

ن�شاط ختامي

(
(
(
(

)
)
)
)

�أر ّدد مع جمموعتي قول اهلل تعالى ( لي�س كمثله �شيء وهو
ال�سميع الب�صري ) k
ّ

� kسورة ال�شورى 11 -
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الدرس

القصص

التاسع عشر

الأمانة
•كانت زينب تلعب مع زميالتها �أثناء اال�سرتاحة يف �ساحة املدر�سة .
•وجدت زينب وهي تلعب مبلغاً من املال ملقى على الأر�ض .
•� ْ
أخذت زينب املبلغ وذهبت به �إلى مديرة املدر�سة و�أعطته لها كي ُتـ ْرجِ َعه ل�صاحبته.
• زينب مل ت�أخذ املال لأ ّنه لي�س مالها.
•قالت لها املديرة :جزاكِ ا ُ
ريا يا زينب على �أمانتك ،ولـقـد � َأطـ ْعـتِ اهلل تعالى بـ َعـ َمـ ِلـكِ
هلل خ ً
هذا ،ف�إن اهلل تعالى قد �أمرنا بحفظ الأمانة ،قال �سبحانه :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ.k

•كانت زينب ت�ستطيع � ْأن َت ـ� ُأخـذ املبلغ لنف�سها مِ نْ َغـ ْيـر � ْأن يــراهـا � َأحـد.
•لك ّنها َعـ ِل ـ َمتْ � ّأن َ
اهلل تعالى ُم َّطـ ِل ٌع عليها ويراها ؛ لذلك مل ت� ُأخ ْذه و� ْأع َـطـ ْتـ ُه للمديرة.
•بعد قليلٍ جاءت طالب ٌة ت�س� ُأل عنْ مبل ٍغ مِ َن املال �ضا َع مِ ْنها يف �ساحة املدر�سة؛

•ف�أعطتها املدير ُة املا َل وقالت لها :اذهبي �إلى زينب وقويل لها �شكراً لك على �أمانتك.

•�أتع ّلم :
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ُيـلَـ َّق ُـب بالأمني.
نشاط

�أكتب ماذا �أ�ستفيد مِ ْن قول اهلل تعالى�( :إ َّن اهلل َيـ�أ ُمـ ُر ُكــم � ْأن ُت�ؤ ّدوا
الأمانات �إلى �أهلها)  .و�أعر�ضه على جمموعتي
� kسورة الن�ساء 58 -
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أتعّلم من القصة :
ْ � -1أن ال � ُآخ َذ ما لي�س يل.
� -2أُحاف ُِظ على الأمانة و�أُ ْرجِ ُعها ل�صاحبها.

ّ
أفكر:

يخ�ص � َأحـ َد الـ ّنـا�س يف ال�شارع ؟
ماذا �أفعل لو وجدت �شيئاً ّ

التقويمأكتب ما واجِ ُبنا ُتـجاه القر�آن الكرمي  ،ثـ ّم �أعر�ضه �أمام زمالئي
�
 -١ماذا فعلتْ زينب باملال الذي َو َجـ َد ْتـه يف �ساحة املدر�سة ؟
ال�صحـيـح فيما يلي:
� -2أُ َ�ص ّـحـح ال ّتـ�ص ّرف غري ّ
�أ -ا�ستعار خال ٌد قل ًما مِ نْ َ�صدي ِق ِه و َلـ ْم ُي ـ ْرجِ ـ ْعـ ُه �إليه.
بَ -و َجد َْت �أُ َمـ ْيـ َمـ ُة مبلغاً مِ َن املال ْ
فا�شـ َتـ َر ْت به حلوى لها.
ـ�س ٌ
قمي�ص �أخيه بدون �إذنه.
بالل
َ
تَ -لـ ِب َ
ث -ا�ستخدمت �أ�سما ُء حذا َء �أختها فـ�أ ْتـلَـفـتـه.
� -3أذكر حدي ًثا �شري ًفا يحث على الأمانة .

ن�شاط ختامي

�أذكر ملجموعتي موق ًفا ح�ص َل معي َح َر ْ�صتُ فيه على
�إرجاع الأمانة ل�صاحبها.
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الدرس العشرون

اال�ستئذان

آداب وأخالق

أدب رفي ٌع ّ
يدل على حياء �صاحبه
اال�ستئذان � ٌ
و ُ�سم ّو �أخالقه وتربيته ،لذلك فقد �أ َم َرنا
اهلل تعالى باال�ستئذان دائماً قبل الدخول
على الآخرين وال�سالم عليهم ،كما ونهانا عن
الدخول فج�أة �أو بدون ا�ستئذان على �أحد؛ قال
تعالى :
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ .

k

ّ
أفكر ماذا �أفعل يف الـحـاالت التالية :
 -1ذهبتُ لزيـارة �أقـاربـي فلم �أجِ د �أحدًا يف املنـزل.
مفتوحا.
 -2طرقتُ باب منـزل جـيـرانـي فوجدته
ً
طلب مني �صاحب املنـزل � ْأن �أنتظر قلي ً
ال على الباب .
َ -3
ُ � -4
أردت دخـول الـخـالء – ال َـح ّمـام – وكان الباب ُمغل ًقا .
نشاط

�أقرتح �آدا ًبا �أخرى لال�ستئذان و� ْأعر ُِ�ضها على جمموعتي
� kسورة النور 27 -
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التقويم
 -1ملاذا اهت ّم الإ�سالم باال�ستئذان ؟
� -2أكتب فائدتني من فوائد املـحافظة على �أدب اال�ستئذان لل َف ْرد والـمجتمع.
� -3أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة:
(اهلل تعالى� ،أنا ،ا�سمي  ،الأمكان العامة ،الباب ،اجلر�س  ،ثالث  ،ال�سالم  ،الع�شاء  ،الفجر )
�أ� -أمرنا ( ).................باال�ستئذان قبل الدخول على الآخرين .
ب� -أ ْقـ َرع (� ).................أو � ْأط ـ ُرق(  ،)...................وال �أدخل على �أحدٍ دون ا�ستئذان.
تْ � -إن �س�ألني �أهل املنـزلَ :منْ ال ّـطـارق ؟ �أقول(  ، )............وال �أقول( .) ...........
ث -ال يـجب اال�ستئذان عند دخول الأماكن العامة؛ ك ــالـمحالت التجارية و (. ).............
ج -ال �أدخل على والديّ ُغـ ْر َفـ َتـهُـما من دون ا�ستئذان؛ وخا�ص ًة قبل �صالة () ................
ووقت القيلولة وبعد �صالة ( .) ......................
ح� -أ�ست�أذن قبل الدخول (  )................مرات.
خ� -أُلقي (  )..............دائ ًما عند اال�ستئذان .

ن�شاط ختامي

�أجيب عن الأ�سئلة التالية ثم �أل ّون ال�صورة

 -1ماذا يفعل الفتى يف ال�صورة ؟
� -2أين يقف الفتى �أمام الباب ؟
 -3ماذا �أ�ستفيد من ال�صورة ؟
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الدرس

القرآن الكريم

الحادي والعشرون

�سورة الفلق
�أتلو و�أحفظ :

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﭼ
�أ ْلــ ِف ُ
ــظ َجـ ّيـد ًا :

( الـ َفـلَ ْـق  ،غــا�سِ ــقٍ �إذا َو َقـ ْـب  ،ال ـ َّنـ ّفــاث ــاتِ  ،ال ـ ُع ـ َق ـ ْد )

جمموعتي�سورة
مع مـمعجـمـوعـتي
الفلق .ـحة
�سورة الفات
نشاط �أر ّدد�أُ ّر ِّد ًد
•�أتع ّلم:
�أعوذ � :أحتمي و�أ�سـتـجـيـر
ال َفـلَـق  :ال ُّـ�صـ ْبـح

غا�سقٍ �إذا َو َقـب  :الليل �إذا جاء
ال�سـاحرات
ال ّنفاثات يف ال ُعـ َقد ّ :
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التقويم
 �أ�صل بني الكلمة يف العمود ( �أ ) ومعناها يف العمود ( ب ) :الــعـمــود (�أ)

الــعـمــود (ب)

َ
الفـلَـق

�أحتمي و�أ�سـتـجـيـر

غا�سق �إذا وَ َ
ٍ
قـب

الـ�صـ ْبـح
ُّ

العـ َ
قد
ال ّنفاثات يف
ُ

الليل �إذا جاء

�أُ َظـ ـ ِّلـ ـ ْـل

ن�شاط ختامي
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الدرس

أذكار وأدعية

الثاني والعشرون

عند املر�ض وزيارة املري�ض

ّ
أفكر ماذا �أفعل �إذا َمـرِ�ضت  -ال قدر اهلل  -؟
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نشاط

�أتعاون مع جمموعتي يف ِذ ْكر بع�ض �آداب زيـارة املـريـ�ض

التقويم
� -1أ�ضع عالمة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
( )
�أ� -إذا مر�ضتُ �أو ا�شتكيتُ ف�إين �أدعو اهلل تعالى � ْأن ي�ش ِف َيني			
ب� -أ ْلـ َتـ ِز ُم بتناول الدّواء و�إر�شادات الطبيب حتى �أتعافى ب�إذن اهلل تعالى
					
اجللو�س عند املري�ض �أثناء زيارته
ت� -أُطي ُل
َ

(

)

(

)

� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أدعو للمري�ض قائ ً
ال � :أ�س�أل اهلل َ ..................ر َّب  .................العظيم � ْأن َي ْـ�شـ ِف َيك .
ب� -إذا مر�ضتُ �أو �أح�س�ستُ ِبـ َو َج ٍع فـي َبدَين �أقول ..................... :ثالث م ّرات� ،أعو ُذ باهلل
و .................مِ نْ َ�شـ ِّر ما �أَجِ ُد و. ..............

ن�شاط ختامي

�أكتب حديثاً �شريفاً فـي ف�ضل زيارة املري�ض
و�أعر�ضه على زمالئي.
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الدرس

الـحديث الشريف

الثالث والعشرون

ف�ضل ال �إله �إال اهلل
�أفهم و�أحفظ:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :

( َم ْن مات وهو َيـ ْعـلَـم �أ ّنـه ال �إله �إال اهلل َد َخـل ال َـجـ ّنـة)
نشاط

k

�أكتب معنى ال �إله �إال اهلل و�أعر�ضه على جمموعتي

•�أتع ّلم :ال �إله �إال اهلل هي �شعار الإ�سالم و�أ ّول �أركانه ،وهي الكلمة الـطـ ّيـبـة و�أَ َح ّب ال ِّذ ْكـر �إلى
اهلل تعالى ،وهي مفتاح اجل ّنة وكلمة التوحيد و� ٌ
أمان مِ نْ عذاب اهلل تعالى.

ّ
أفكر

ما �أول ٍ
عمل يقوم به َمن �أراد ال ّدخول يف الإ�سالم ؟

أستفيد من الحديث الشريف
� -1أُكـثـر من َق ْول ال �إله �إال اهلل ل ّأن اهلل تعالى يـح ّبها ولها �أج ٌر عظيم .
 -2الإيـمان بال �إله �إلى اهلل و َفهم معناها والعمل ب�أحكامها �سبب النجاة يوم القيامة.

 kرواه م�سلم
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التقويم
 -1ما ف�ضل الإكثار من قول ال �إله �إال اهلل ؟
� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
( ال َـج ّنـة ،اهلل ،بـ ِ َحق ،حممد ،ال�شهادتان ،يعلم ،الط ّيبة).
�أ -ال �إله �إال :............تعني ال معبود � ..................إال ........................
ب ................... -هما  :ال �إله �إال اهلل  ............. ،ر�سول .....................
ت -من مات وهو �...............أنه ال �إله �إال  ..............دخل ....................
ث -ال �إله �إال  ، ............هي مفتاح  ..............والكلمة .........................
� -3أُ َعـ ّلل ُ :ت َ�س َّمى ( ال �إله �إال اهلل ) بـكلم ِة التّوحيد .

ن�شاط ختامي

�أن�شد مع جمموعتي

���م ُع ُه ف���ي ُك ِّ
ُ
ـ���ل أذان
���ر ٍط ف���ي اإلمي���ان *** َن ْس َ
أول َش ْ
محم���د رس���ـــــول اللـــ���ه
ال إلــــــ���ه إال اللـــــــ���ه ***
ٌ
نش���هـــــد أن ال َر َّب ِس���واه *** ال إلــــــ���ه إال اللـــــــ���ه
مـحـمــ���د رس���ــول الل���ه
���ي الل���ه ***
ٌ
َن ْش���هــــد ّ
أن َنبـــ ِ َّ
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الدرس

أسماء اهلل الحسنى

الرابع والعشرون

الـخــــالـــق
نشاط� 1أت� ّأمل ال�صور التالية ثم �أجيب عن الأ�سئلة التي تليها :

(ب)

(�أ)
ال�صور ال�سابقة:
ِ � -1أ�ص ُف ما �أ�شاهِ ده يف ّ
�صورة(ج):
				
�صورة(ب):
			
�صورة (�أ):
 -2هل ي�ستطيع �أيٌّ مِ َن الـمخلوقني �أن يـَخلق �أو َي ْ�ص َنع �شي ًئا مِ ن هذه املخلوقاتّ � ،
أو�ضـح �إجـابـتي؟
 -3ما ال َف ْرق بني َخـلـق اهلل تعالى و َبـ ْيـن ُ�صنع الإن�سان و اخرتاعاته؟
•�أتع ّلم:
الـخالق  :هو ُم ْبدِ ُع الأ�شياء وموجِ دُها مِ نْ ال �شيء – �أيْ مِ َن ال َعدَم –

نشاط2

�أر ّدد مع جمموعتي الآيـة الكريـمة يف ال�صورة التالية .
اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ
ﻓﺴﻮاك
ﻓﻌﺪﻟﻚ
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(ج)

أستفيد من الدرس :
 -1اهلل تعالى ُ
خالق ُكـ ّل �شيء وهو على ُك ِّل �شي ٍء قدير.
 -2كما َخـلَـ َقـنا اهلل تعالى �أ ّو َل َم ـ ّر ٍة فـي الـ ّدنـيا فـهـو قاد ٌر �سبحانه على َخ ْلقِنا َم ّر ًة �أخرى يوم
القيامة.
 -3ال �أعبد �إال اهلل تعالى الذي َخـلَـ َقـني و� ْأحـياين .
التقويم
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -اهلل تعالى ُ ..............كلِ �شيء ،وهو على ُكلِ  .............قدير .
ب� -أ�ؤمن ب�أن  ..............تعالى هو ُم ْبدع الأ�شياء وموجِ دُها مِ نْ ال �شيء .
� -2أ�ضع حول الإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
�أُ -
خالق هذا الك ْون هو :
 -3اهلل تعالى
					
ال�ص ْدفـة
				
 - 1الطبيعة
ُّ - 2
هلل تعالى و�أ ْو َجدَنا مِ ن � ْأجل :
بَ -خلَ َقنا ا ُ
ُ -3كل ما �سبق
		
ْ � -2أن نفعل الـخري ونـجتنب ال�شر
			
ْ � - 1أن نع ُبده وحده
� -3أ َع ِّد ُد ً
هلل تـعالى و َبـديـ ِع َخـلـقـه يف كلٍ مِ ن :
بع�ضا مِ ن ُ�ص َو ِر ُقدرة ا ِ
�أ -عامل الإن�س وال ّ
ـجن
ب -عامل احليوان والنبات
ت -عامل البحار والف�ضاءف

ن�شاط �إ�ضافـي :

�أ�شارك يف رحلة جماعية لزيارة بع�ض الأماكن
التي ُتظهر عظمة الـخالق �سبحانه
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الدرس

القصص

الخامس والعشرون

ُ
ـي
الـغـالم الـ ّت ِـق ّ
 كان ال�صحابي الـجليل عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما مع بع�ض �أ�صحابه يف َ�س َفر. وبعد �أن م�شوا كثرياً �أح�سوا بالـجوع ف�أرادوا �أن ي�أكلوا. فوجدوا غال ًمــا �صغيـ ًرا يـرعـى الـ َغـ َنـم. قال له عبد اهلل بن عمر :يا غالم � ْأعطِ نا �شا ًة مِ َن الغنم نذبـ َ ُحها و َنـ�أ ُك ُلها . قال الغالم :هذه الغنم لي�ست يل و�أنا �أعمل عند �صاحبها . فقال عبد اهلل بن عمر ْ � :أعطِ نا �شا ًة ُوخ ْذ ثـ َم َنـها لك؛ و� ْإن َ�سـ َ�أ َلـك �صاح ُبها َع ْنها َف ُقل له �أ َكلَها
الذئب.
 قال ال ّراعي ال�صغري � :إن قلتُ ل�صاحب الغنم � ّأن الذئب �أكلها و�صدّقني يف الدنيا؛ فماذا �أقولهلل تعالى الذي يراين وي�سمعني يوم القيامة؟!
 �أُعجب عبد اهلل بن عمر ب�أمانة هذا الغالم ال�صغـيـر َوخـ ْوفِـه مِ َن اهلل تعالى و�أراد �أن ُيكافِـ َئــه .
 -فذهب �إلى �صاحب الغنم وا�شرتاها مِ ْنه ثـ ّم �أعطاها هدي ًة لهذا الغالم الأمـيـن .

ّ
أفـكـر

على ماذا َيـد ُُّل ر ْف ُ
�ض الغالم لِـ َع ْر�ض عبد اهلل بن عمر ؟
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•�أتع ّلم
التقوى � :أداء الواجِ بات واجتناب الـ ُمح ّرمات.
أستفيد مِنَ القصّة :
 -1ال َـخـ ْو ُف مِ َن اهلل تعالى يف ال ِّـ�سر والـ َعـالنِـ َيـة.
� -2أ ْبـ َتـعِـ ُد َعنْ ُكـ ّل ما ُيـ ْغ ِ�ض ُب اهلل تعالى يف جميع �ش�ؤوين.
 -3الـ ُمح ــافـظـ ُة عـلـى الأمـانـة.

نشاط

ِـ�صـة و�أعر�ضها على الـمجموعة .
�أ�ستنتج �أمـو ًرا �أخـرى �أ َتـ َعـ ّلـ ُمــها مِ ـ َـن الـق ّ

التقويم
 -1ماذا َطلَ َب عبد اهلل بن عمر مِ َن الغالم ؟
 -2ملاذا �أراد عبد اهلل بن عمر �أن ُيـكـا ِف ـ َئ الغالم؟
 -3ماذا �أفعل يف احلالة التالية :
 -ا�شرتيتُ بع�ض الـحاجِ ـ َّيـات مِ َن الدُّ كان  ،ف�أ ْر َج َع ل َِـي الـبـائـ ُع َم ْبل ًغا زائدًا َعن الباقي.
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ن�شاط ختامي :

�أتعاون مع جمموعتي يف كتابة بع�ض الواجِ بات
التي �أمـ َرنـا اهلل تعالى بها وبع�ض الـ ُمح ّرمات
التي نهانا اهلل عنها يف اجلدول التايل :
ـحـ ّرمات
ُم َ

واجـبـات
ِ
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الدرس

السيــرة النبوية

السادس والعشرون

حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
فاطمة بنت
ّ
• َم ْنـ ِز َلـ ُتـها و َف ْ�ض ُلها :هي �أ�صغر بنات النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�أحبهنّ �إليه،
ال�صحابة وامل�سلمون َجمي ًعا ُيـجِ ـ ّلونَها و َيـ ْعرِفون َق ْد َرها .
وهي �س ّيد ُة ن�ساء العا َلـمـني ،وكان ّ
•�ألقا ُبـها :الز َّْه َرا ُء  ،ال َب ُ
تول.
• َمـ ْولـدها ُ :و ِل َدتْ يف مك َة امل َكرم ِة.
بنت خُ َو ْي ِل ٍد ر�ضي اهلل عنها.
•�أ ّمـها � :أ ُّم امل�ؤمن َ
ني خديـج ُة ُ
علي بنُ �أبي طالبٍ ر�ضي اهلل عنه يف ال�سن ِة الثاني ِة
• ُ
زواجها  :تز َّو َجها �أمري امل�ؤمنني ُّ
للهجر ِة.
•�أبنا�ؤها  :احل�سن واحل�سني ،و َز ْينَب و�أ ّم ُك ْل ُثوم.
•�أخالقها ِ
و�صفاتها :كانت عالـمـ ًة ذاكر ًة هلل تعالى عابد ًة ت�صوم النهار وتقوم الليل� ،صابر ًة
على خ�شونة العي�ش زاهد ًة يف الدنيا.
•وفاتها ُ :ت ُو ّف َي ْت يف املدين ِة املن ّور ِة يف �شهر رم�ضا َن �سن َة  11هجرية ،بع َد وفا ِة �أبيها �صلى اهلل
عليه و�سلم ب�ست ِة �أ�شهرٍ .

•�أتع ّلم
الزهراء :البي�ضاء امل�شرقة الوجه.
البتول :املن�شغلة عن الدنيا بطاعة اهلل تعالى وعبادته.
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نشاط

�شريف َر َو ْتـ ُه فاطمة عن �أبيها �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .
ٍ
�أبـحث عن حديثٍ

التقويم
� -1أذكر ثال ًثا مِ نْ ِ�صفات فاطمة ر�ضي اهلل عنها .
� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
(املدينة ،رم�ضان ،علي بن �أبي طالب ،العا َلـمـيـن ،الثانية� ،ستة ،خديـجة بنت خويلد)
�أُ -تـو ّفـيـت فاطمة َبـ ْع َد وفاة �أبيها �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بـ� ..............أ�شهر يف .................
الـ ُم َن ّورة .
ب -كانت وفاة فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل عنها يف �شهر . ................
ت -تز ّوجت فاطمة ر�ضي اهلل عنها مِ نْ �أمري امل�ؤمنني  ..........................يف ال�سنة ...........
للهجرة.
ثُ -لـ ِّقـ َبـت فاطمة ر�ضي اهلل عنها ِبـ�س ّيد ِة نِ�ساء . .....................
ج� -أ ّم فاطمة ر�ضي اهلل عنها هي �أ ّم امل�ؤمنني .............................................
� -3أ�ضع

ال�صحيحة فيما يلي :
حول الإجابة ّ

�أ -معنى املن�شغلة عن الدنيا بطاعة اهلل وعبادته :
			
 -1الزهراء

		
� -2سيدة ن�ساء العالمَ ني
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 -3البتول

بُ -و ِلدَت فاطمة ر�ضي اهلل عنها يف :
		
 -1املدينة املنورة

 -2مكة املك ّرمة			

 -3القد�س ال�شريف

ت -ترتيب فاطمة ر�ضي اهلل عنها بني �أخواتها :
	 -1ال�صغرى		

ن�شاط ختامي :

				
 -2الو�سطى

 -3الكربى

�أتعاون مع جمموعتي يف ِذ ْكر ف�ضائل �آل
البيت ِ
وواجبنا يف َحـ ِّق ـ ِهـم .
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الدرس

القرآن الكريـم

السابع والعشرون

�سورة ال ّنا�س
�أتلو و�أحفظ :

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﭼ

�أ ْلــ ِف ُ
ــظ َجـ ّيـد ًا :

ِ�س  ،مِ ـ َـن الـ ِـج ـ َّنــة وال َّنـا�س )
(ال َو ْ�س ِ
وا�س ال َـخ ـ ّنــا�س ُ ،ي ـ َو�س ـو ُ
نشاط

جمموعتي
النا�سالفاتـحة
�سورة�سورة
جمموعتي
معمع
�أر ّد�أُد ّر ِّد ًد
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•�أتع ّلم:
ِب ـ َر ّب النا�س  :خالقِ النّا�س.
َم ـ ِلـ ِـك ال ـنّا�س � :سـ ّيد النا�س.
�إ َل ـ ِه ال ّنــا�س  :املعبود بـ ِ َحق.
ِمنْ �شَ ـ ّر ال َو ْ�سوا�س الـخَ ـنّا�س ِ :منْ �شَ ِّر ال�شيطان ال ّرجيم.
ِمـنَ الـجِ ـنَّة والـ ّنــا�س ِ :مـنْ �شياطني الــجِ ـ ِّـن والإ ْنــ�س.

التقويم
ِ � -1أ�صـ ُل بني الكلمة يف العمود الأ ّول و َم ْعناها يف العمود الثاين فيما يلي:
الــعـمــود الأ ّول

الـعـمـود الـثـانـي

َم ـ ِلـ ِـك ال ـ ّنا�س

خالقِ ال ّنا�س

مِ َـن الـجِ ـ َّنة والـ ّنــا�س

�سـ ّيد النا�س

مِ نْ َ�شـ ّر ال َو ْ�سوا�س ال َـخـ ّنا�س

الـمعبود بـ َِحق

�إ َل ـ ِه ال ّنــا�س

مِ نْ َ�ش ِّر ال�شيطان ال ّرجيم

ِب ـ َر ّب النا�س

مِ ـنْ �شياطني الــجِ ـ ِّـن والإ ْنــ�س

ن�شاط ختامي

بخط جميل على لوحة كرتونية
�أكتب �سورة النا�س ٍ
و�أعلقها يف ف�صلي .
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الدرس

آداب وأخالق

الثامن والعشرون

العامة
�آداب الطريق واملـحافظة على الأماكن
ّ
ِ�ص امل�سلم دائماً على ال ّتح ّلي بالأخالق
يـ َ ْـحـر ُ
الإ�سالمية والآداب الـ ّنـبوية �أيـنما كان ،ومِ نْ
ال�سيـر على الطريق العام
هذه الآداب �آداب ّ
وا�ستعمال املرافق والأماكن العامة  ،ويف هذا
الدر�س �سنتع ّرف على بع�ض هذه الآداب ؟

ّ
أفكر ملاذا �أنزل اهلل تعالى القر�آن الكرمي
حثنا الإ�سالم على املـحافظة على الأماكن
واملرافق العا ّمة وعلى � ْإعطاء الطريق ح ّقه؛ ملاذا
؟

تلقي ال�سالم علي من عرفت  ..وعلى من
مل تعرفه  ,وتر ّد التحية ب�أح�سن منها ...
االعتدال والتوا�ضع يف امل�شي  ..وال�سري
على جانب الطريق ،وعند ُعبور ال�شّ ارع
ا�ستعمل ممر امل�شاة.
عدم اجللو�س يف ال ّطرقات� ،أو الوقوف
يف املنعطفات ،لأ ّن هذا قد يُعيق حركة
ُمرور امل�شاة.

يُعترب ال ّطريق من املرافق ال ُعمومية مبعنى
�أنّه ملك للنّا�س جميعاً ،وك ّل فر ّد منّا له
احلق يف ا�ستعمال الطريق ليبلغ حاجته
مثل :الو�صول �إلى البيت املدر�سة
امل�سجد احلديقة  ..الخ

عدم الأكل يف الطرقات ورمي القمامة
هنا وهناك
جتنّب ال ّلعب �أو ال ّرك�ض يف ال ّطريق
وكذلك املزاح وال�صرّ اخ ب�صوت عالٍ
ال ت�سخر ممن ي�سري يف الطريق ،وال ت�رش
�إلى �أحد ب�أ�صبعك
�إماطة الأذى عن الطريق

اغ�ض�ض ب�رصك وال تتبع النا�س بنظراتك
ُزعجهم
حتى ال ت َ

نشاط � 1أعـ ّبـر َعـنْ ر�أيــي يف الت�ص ّرفات التالية :
 -1قا َم ٌ
ـاجـتِـ ِه يف الطريق :
طفل بق�ضا ِء ح َ
راكب النفايات مِ َن ال ّنـافذة :
� -2ألقى ٌ
 -3قامت جمموع ٌة مِ ن الأطفال باللعب يف ال�شارع :
�صبي الـحِ ـجـارة على الـمــا ّرة واملركبات :
 -4رمى ٌ
 -5قطعتْ فتا ٌة ال�شار َع والإ�شار ُة خ�ضراء:
 -6قامت �إحدى العائالت ب�إلقاء بقايا الطعام والقمامة على الأر�ض يف �إحدى املتنزهات:
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نشاط � 2أ�ستنتج بالتعاون مع زمالئي �آدا ًبا �إ�ضافي ًة مِ ن �آداب الطريق.

التقويم
� -1أملأ الـجـدول التـالـي بـما يـُن ِ
ـا�سـبه :
ت�رصفات و�سلوكيات لي�ست ِ
من �آداب الطريق

ت�رصفات و�سلوكيات ِ
من �آداب الطريق

ّ � -2
أو�ضح اثـنـتـ ْيـن مِ ن فوائد املـحافظة على الأماكن العامة و�آداب الطريق ؟
� -3أذكر حدي ًثا �شري ًفا يف ال ّ
ـحث على املـحافظة على �آداب الطريق .

ن�شاط �إ�ضافـي :

�أ�ش ـ ــارك جم ــموعـ ــتي ف ــي تن ـ ـظ ــيف
ال ـ ـ ـحـ ــديقـ ــة العـ ــام ـ ّـ ـ ــة .
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الدرس

أذكار وأدعية

التاسع والعشرون

العطا�س
ُ
العطا�س ِنعم ٌة ِمنْ ِنـ َع ِم اهلل تعالى علينا؛ فهو و�سيل ٌة مهم ٌة لتنظيف الـجهاز التنف�سي من الغبار
والـجراثيم عن طريق خروج الهواء بقوة ِمنَ الأنف والفمِ ،مـ ّما َيـ ْم َنـح الإن�سان راح ًة كبري ًة
ميت ِ
و�شعو ًرا بالن�شاط  ،وقد ح ّثنا نب ّينا �صلى اهلل عليه و�سلم على ( تَ�شْ ِ
العاط�س ) َو َع َّدها َحـ َّقاً
ِمنْ حقوق امل�سلم على �أخيه امل�سلم.
فما املق�صود بالت�شميت وما هي �أذكار العطا�س :

نشاط

�أت�أ ّمل ال�صورة الآتية ثـ ّم �أجيب عن الأ�سئلة التي تليها

 -1ماذا ُت�شاهد يف ال�صورة ؟
 -2ماذا ا�ستخدم الفتى عندما َع َط�س؟
 -3ماذا قال الفتى بعد �أن َع َط�س ؟
 -4ماذا قال له �صديقُه َبـ ْع َد �أنْ َ�س ِم َع ُه
َح ِم َد ا َ
هلل تعالى؟
 -5بـمـاذا َر َّد َعـلَـ ْيـ ِه الفتى ؟
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•�أتع ّلم:
و ُي�صل ُح با َل ُكم ُ :يـ َو ِّفـقـ ُكـم اهلل َو ُيـ َي ِّـ�سر �أُمو َر ُكم.
ت�شميت العاط�س  :هو ق ْو ُل ( يرحمكم اهلل ) ِلـ َمـن َع َط َ�س �إذا قال ( الـحمد هلل ).
ُ

ّ
أفكر :
�أقرتح �آدا ًبا �أخرى للعطا�س .

التقويم
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
عط�ست �أقول . ....................................
�أ� -إذا
ُ
�سمعت �أحداً َع َط َ�س ثـ ُ ّم َح ِم َد اهلل تعالى ف�أقول له . .................................
ب� -إذا
ُ
ت� -إذا �ش ّمتني �أح ٌد ف�أدعو له قائ ً
ال . ..............................................
ث -ت�شميت العاط�س حقٌ ِمنْ حقوق . .....................
ج -يـ�صلح بالكم � :أي  .....................اهلل و . .................................
أو�ضـح  :العطا�س ِنعم ٌة ِمنْ ِن َع ِم اهلل تعالى علينا .
ّ � -2

ن�شاط خـتـامـي :

�أ َتـ َعـ َّر ُف على �آداب الـ ـتـثــا�ؤب
�أظلل الن�ص التايل ليظهر يل حديث نبوي �شريف:
ُ�سئِل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �صوم يوم االثنني ،فقال:
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الدرس الثالثون

الـحديث الشريف

ِح ْف ُ
ظ ال ّل�سان
�أفهم و�أحفظ:

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
k
( َم ْن كان ُي ـ� ِؤمــن با ِ
هلل وال ْيو ِم ال ِآخر َفل َيق ُْل خَ ـ ْيـراً �أو ِلـ َي ْـ�ص ِـمـت )

نشاط

�أت�أمل احلديث ال�شريف ،ثـ ُ ّم �أ�سـ َتـ ْنـتِـ ُج �أنا وم ْـجـمـو َعـتـي �أهـمـ ّيـ َة حِ ْف ِظ الـ ّلــ�سـان

الشرح :
يـ َ ُـح ـ ّثـنا نب ّينا �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف هذا الـحديث ال�شريف على �أنْ ال نتك ّلم �إال بكال ٍم
ال�ص ْدق وتالوة القر�آن الكريـم و ِذ ْكر اهلل تعالى واال�ستغفار
يـ ُ ِح ّبه اهلل تعالى وير�ضاه ؛ كـقَـ ْول ِّ
وال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و �آله و�سلم  ،...و�أنْ نـ ْبـ َتـ ِعـ َد َعنْ ُكـ ِّـل كال ٍم ال ُيـ ْر�ضي اهلل
ّ
تعالى؛ فال �أذ ُك ـ ُر �أح ًدا �إال بِـخَ ـ ْيـر ،وال �أ�س ُّـب �أو �أ�شـتـم �أو �أ�سـتـهـز�أ ب� ٍ
أحد �أب ًدا وال �أكذب ..
ّ
أفكر

�أذك ُر �أمثل ًة �أخرى على الكال ِم الذي ال ُي ِـح ّبه اهلل تعالى .

•�أتع ّلم :
اليو ُم ال ِآخـر  :يـ ْوم ال ِقـيـا َمـة
ِلـ َي ْـ�ص ِـمت ِ :ل ـ َيـ ْـ�سـ ُكـت
 kمتفق عليه
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التقويم
� -1أكتب يف الـجـدول التايل مــا ُيـنا�سِ ـ ُبـه :
ـحـبُّـهُ هللا تعالى
كالم ال يُ ِ
أمثلة على ٍ

ـحـبُّـهُ هللا تعالى
كالم يُ ِ
أمثلة على ٍ

� -2أملأ الفراغات  ،ثـ ّم �أقــر�أ :
( َمـن كـان ُيـ�ؤمِ ـن بـ  ...................................فـلـ َيـ ُقـل َخـ ْيـ ًرا �أو ) ..................
ِ � -3أ�ص ُل ِب َـخ ٍّـط بني اجلملة يف العمود الأول وما ُيـنـا�سِ ـ ُبـها مِ َـن العمود الثاين :
الــعـمــود الأ ّول

الـعـمـود الـثـانـي

ـ�ص ِ
ـمت
لِـيَ ْ

يـوم ِ
مـة
القـيـا َ
ْ

م ال ِ
آخـر
اليو ُ

ــ�س ُ
ـكـت
لِــيَ ْ

ن�شاط خِ تامي :

ِ�ض على جمموعتي جمموع ًة ِمنَ الآي ِ
� ْأعـر ُ
ـات
وج ِ
ميل الق ْول
الـكـريـم ِة التي تـ�أ ُمـ ُرنـا ب ُِـح�سنِ الكالم َ
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الدرس

أسماء اهلل الحسنى

الواحد والثالثون

الـكـريـم
مِ ـنْ �أ�سـماء اهلل تعالى احل�سنى ( الكريــم )  ،وقد ورد هذا اال�سم يف موا�ضع من القر�آن الكرمي
ومنها :

قال اهلل تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

k

نشاط� 1أ�ستمع لتف�سري مب�سط للآية الكرمية ثـم �أكتب ما ا�ستفدته منها و�أعر�ضه على جمموعتي.

نشاط2

�أت�أمّل ال�صورة التالية ُثـ ّم �أجيب :

 -1ماذا تفعل الفتيات يف ال�صورة ؟
ـجيب دُعاءنا ؟
َ -2مـنْ الذي ُي ُ
َ -3من الذي ُيـ ْنـ ِع ُم علينا ويرزقـنا ؟
َ -4مـن الذي ُيـ ْعطـيـنـا وال َيـ ْب َـخل َعـل ْينا ؟

� kسورة االنفطار 8 -
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•�أتع ّلم :
الكرمي  :الـ ُم ـ َتـفـ َ ِّ�ضـ ُل على عباده بال ُمـقـا ِبـل.
نشاط� 3أبـحث عن معانٍ �أخرى ال�سم اهلل تعالى الكريـم

أستفيد مِن الدرس :
 -1اهلل تعالى محُ ْ �سِ ٌن �إلى عِ باده َم َع غِ ـنـا ُه َع ـ ْنـهُـم.
 -2الكريــم �سبحانه ال ُيـ�ضـيـ ُع َمـنْ ال َذ ِب ـ ِه �أو ا ْلـ َتـجـَ�أ �إلـيـه.
� -3أُك ُ
وح ْمدِ ه على نِـ َعـمِ ـ ِه الـكـثيـرة.
رث مِ ـنْ ُ�شـ ْك ِر اهلل تعالى َ

التقويم
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
(الإن�سان  ،نِـ َعـمِ ه  ،الـ ُمـ َت َف ِّـ�ض ُل ُ ،يـ ْنـعِـ ُم ُ ،يـ�ضيع َ ،يـرزقـنا  ،الكريــم ).
�أ -الكريـم �سبحانه  :هو  ....................على عِ باده بال ُمقا ِبـل.
ب -اهلل تعالى  ..............علينا و . ....................
ت -ر ّبـنا َجـ ّل َجـاللـه ال  .................عِ ـبـادَه ال ّـ�صـالـحـيـن .
ث� -أ�شكر اهلل تعالى و�أحمده دائ ًما على . .............
ج -قال تعالى ( يا �أيها  ..................ما َغ ـ َّرك بربك ) ....................
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� -2أ�ضع عالمة (
يلي :

) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما

				
�أ� -أعتمد على اهلل وحده و�ألتجِ ئ �إليه

(

)

				
ب -اهلل تعالى ال َيـ ُر ُّد َمنْ َ�س�أ َله ودَعاه

(

)

ت -امل�سلم َيـ ْغ ّ
			
رت ِب َن َع ِم اهلل تعالى عليه و�إمهالِه له

(

)

ن�شاط خِ تامي :

�أتعاون مع جمموعتي يف ذكر بع�ض الآداب التي
�أحر�ص عليها عند ُ�س�ؤايل و ُد َ
عائي اهلل تعالى .
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الدرس

القصص

الثاني والثالثون

الـمال ال�ضائع
•يف �إحدى الأ�سر كان يعي�ش الأخوان عمر وفاطمة.
•ويف يوم من الأيام َو َجـ َد عمر وفاطمة ما ًال قد �ضاع من والدتهما يف املنزل.
•قالت فاطمة لأخيها عمر :ملاذا ال ن�شرتي بهذا املال كل ما نحتاجه؟
•رف�ض عمر ذلك وقال لأخته  :كال ف� ّإن علينا رقي ًبا يرانا وي�سمعنا.
�شخ�صا ما ُيـرا ِق ـ ُبـهُـما.
• َ�سـ َكـ ـ َتــت فاطمة َوظـ ّنـت � ّأن
ً
•ذهب عمر وفاطمة �إلى والدتهما و�أعطياها املال ف�شك َرتهُما على �أمانتهما وا�شرتت لكل
واحدٍ منهما هدية.
•ويف اليوم التايل �س�ألت فاطم ُة �أخاها َ :من الذي كان يراقبنا بالأم�س حني وجدنا املال ؟
�أمي �أم �أبي ؟
هلل تعالى هو الذي كان ُيراقِـ ُبـنا؛ فهو �سبحانه يعلم ال�سِ ّر و�أخفى!
•قال عمر  :كال يا فاطمة  ،ا ُ
•قالت فاطمة لأخيها  :بارك اهلل َ
فيك يا عمر ،لقد �أح�سنتَ الت�ص ّرف ،و�أ�س�أل اهلل تعالى �أن
ير�ضى ع ّنا ويغفر لنا.

ّ
أفـكـر ما َت َـ�صـ ُّرفـك لو كنت يف مكان عمر وفاطمة ؟
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•�أتع ّلم :
الـ ّرقيب :الـذي ال َيـغ ـي ُـب عـنـه �شيء .
أستفيد مِنَ القصّة
 -1ال �آخذ �أيّ �شي ٍء �إال ب�إذن وا ِلدَيّ .
� -2أحر�ص على �إر�ضاء والديّ بالأعمال احل�سنة.
� -3أ�ست�شعر مراقبة اهلل تعالى يل.
التقويم
� -1أجيب عن الأ�سئلة التالية :
ِـب عمر و�أخته فاطمة ؟
�أَ -م ِـن الذي كان ُيـراق ُ
ب -ملاذا ْا�شـ َتـ َرت الأ ّم هَـدِ ّيـ ًة لأوالدها ؟
� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة :
(يرانا  ،ال ّرقيب  ،ال ّـ�سـر)
�أ	-اهلل تعالى َيـ ْعـلَـ ُم  .............و�أخفى.
ب	-اهلل تعالى  ...........وي�سمعنا.
ت : ............. -الذي ال َيـغـي ُـب عنه �شيء.

ن�شاط خِ تامي :

�أر ّدد مع جمموعتي قوله تعالى :
k
(�إ َّن اهلل َكا َن َعلَ ْي ُك ْم َر ِقي ًبا)
� kسورة الن�ساء 1 -
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الدرس

السيــرة

الثالث والثالثون

� ّأم امل�ؤمنني خديـجة بنت ُخـ َو ْيـ ِلد ر�ضي اهلل عنها
• َم ْو ِلدُها ُ :و ِلدَت يف مكة املك ّرمة.
• َم ْن ـ ِز َلـ ُتـها و َف ْـ�ض ُلها  :كانت �أ ّم امل�ؤمنني خديـجة ر�ضي اهلل عنها مِ نْ �أ�شرف ن�ساء قري�ش َن َ�س ًبا
َوجاهًا ،وكانت ُتـلَ َّق ُب بــالطاهِ َرة.
واجها مِ َن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :هي �أ ّول امر�أ ٍة تز ّو َجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
• َز ُ
و�آله و�س ّلم و�أ ُّم �أ ْوالدِه.
و�ص َّد ّقه ،وكانت
•� ْإ�سال ُمها و َت ْ�ضحِ َي ُتها :كانت �أ ّو َل َمنْ �آ َم َن بالنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َ
ُتـوا�سيـه و ُت َـخ ِّف ُف عنه ما يلقاه مِ نْ �أذى امل�شركني وا�ستهزائهمَ ,و َبـ َذ َلـتْ ما َلها يف �سبيل اهلل
ويف مر�ضاة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
ال�سنة العا�شرة للبعثة (عـام ال ُـحـ ْزن)،
•وفاتها ُ :تـ ُو ِّفـ َيـت ر�ضي اهلل عنها يف مكة الـ ُمكـ ّرمـة يف ّ
وقد َحـ ِز َن عليها النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم ُحــز ًنا َ�شديدًا.
أفـكـر ملاذا ُ�سـ ِّـم َي العام ِ
ّ
العا�شر للبِعثة ِب ـعـام ال ُـحــزن؟ .

• ُح ُّب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َو َوفا�ؤه لها :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يـُحِ ّب �أ ّم
امل�ؤمنني خديـجة ر�ضي اهلل عنها ح ًبا عظي ًما ،وكان َي ْذ ُك ُرها بـخيـر ويـُثـنـي و َيـ َت ـ َر ّحم عليها
بعد موتها ،وكان يقول عنها � :آ َم َنتْ بي �إذ َكـ َفـ َر بـ َِي النا�س ,و�صدّقتني �إذ كذبني النا�س,
ووا�ستني بـمـالـها �إذ حرمني النا�س ,و ُر ِز ْقتُ مِ ْنها ال َو َلد .

وقد نـزل عليه جربيل يو ًما و�أخربه � ّأن اهلل تعالى يـ ُ َب ِّـ�شـ َر خديـجة بـبـيـتٍ يف الـجنة من َق َ�صب ال
اهلل عليه و�سلم.
َ�ص َخ َب فيه وال نـ َ َ�صب ،جزا ًء لها على �إيـمـانِـها ونـ ُ ْـ�صـ َرتِـها للـنـّبـي �صلى
ُ
�أجمع �صو ًرا ملكة املكرمة و املدينة املنورة و�أل�صقها يف
دفرتي
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•�أتع ّلم:
َق َ�صب  :ل�ؤل�ؤ
َن َـ�صـب  :تـ َ َعـب

نشاط

�أكتب �أ�سماء �أوالد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مِ ــنْ خديـجة ر�ضي اهلل عنها
و� ْأعر ُِ�ضها على زمالئي.

التقويم
�-1أمـلأ الفراغ فـيـمـا يـلـي بالـكـلـمـة الـمـنـا�سـبـة:
(جـبـريـل  ،العا�شرة  ،بـيت  ،الطاهرة  ،مكة املك ّرمة)
�أُ -و ِلد َْت خديـجة ر�ضي اهلل عنها يف . .............................
ال�سـ َنـة  ...................للبعثة .
بُ -تـ ُو ِّفـ َيـتْ خديـجة ر�ضي اهلل عنها يف َّ
تُ -لـ ِّقـ َبـتْ خديـجة ر�ضي اهلل عنها ب ـ . .................
ثَ -ب َّـ�شـ َر  ...................عليه ال�سالم خديـجة ر�ضي اهلل عنها ب ـ  ..................يف اجلنة
من ل�ؤل�ؤ .
ّ �-2
أو�ضح جهود �أ ّم امل�ؤمنني خديـجة ر�ضي اهلل عنها يف ُن�صرة الإ�سالم والنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم

ن�شاط خِ تامي :

�أقر�أ ق�صة �أ ّم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
و�أ�ستنتج من الق�صة ف�ضلها ومنزلتها
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الدرس

القرآن الكريـم

الرابع والثالثون

�ســورة الإخــال�ص
�أتلو و�أحفظ :

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭼ

�أ ْلــ ِف ُ
ــظ َجـ ّيـد ًا :
(ال�ص َمد َ ،و َلـم َيـ ُكـن ُ ،ك ـ ُف ـ ًوا )
َّ
نشاط

�سورةة الإخال�ص
جمموعتي
جمموعتي
معمع
�أر ّد�أُد ّر ِّد ًد
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•�أتع ّلم:
اهلل �أَ َحد  :واحِ ٌد ال �شريك له.
ال�ص َمد  :الــ�س ِّيد الـ َم ْعـبـود ِب َـحق.
ّ
ُكـ ُف ـ ًوا �َ :شبيه �أو َمثيل.

التقويم
ِ � -1أ�ص ُل ِب َـخ ٍّـط بني اجلملة يف العمود الأول وما ُيـنـا�سِ ـ ُبـها مِ َـن العمود الثاين :
الــعـمــود الأ ّول

الـعـمـود الـثـانـي

مد
ّ
ال�ص َ

ِ
د ال �رشيك له
واح ٌ

ك ُ
ُ
وا
ـفــ ً

ـحق
الــ�س ّيِد
الـم ْ
عـبـود ب ِ َ
َ

َ
حد
الله �أ َ

َ
مثيل
�شبيه �أو َ

� -2أ�ضع للعمود ( �أ ) الآية الكريـمة التي تنا�سبه يف العمود ( ب ) كما يف املثال الأول :
( �أ )

(ب)

�إثبات الوحدانية لله تعالى

( قل هو الله �أحد )

ِ
منْ �أ�سماء الله احل�سنى
ه �سبحانه
عـ ْنـ ُ
ي االبن َ
ن َ ْف ُ
ه الله تعالى
تَـ ْنـزيـ ُ

ن�شاط خِ تامي :

�أحث زمالئي على تالوة �سورة الإخال�ص
مب ّي ًنا لهم ف�ضل قراءتها.
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الدرس

الفقه

الـخامس والثـالثــون

�صالة الـجماعـة و�صالة الـجـمعة
�صالة الـجماعة :
حثنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �أداء ال�صالة يف امل�سجد جماعة؛ فقال �صلى اهلل عليه
و�س ّلم:

(�صال ُة الجْ َ َما َع ِة َتف ُْ�ض ُل َعلَى َ�صال ِة ا ْل َف ْر ِد ب َِ�س ْب ٍع َو ِع�شْ ِرينَ َد َر َج ًة )
َ

k

بع�ضا ِمـنْ فوائد املـحافظة على �صالة الـجماعة يف امل�سجد و�أعر�ضها
نشاط� 1أ�ستنتج ً
على جمموعتي.

كيف ّية �صالة الـجماعة:
�إذا حان وقت ال�صالة يـح�ضر امل�صلون من كل مكان �إلى امل�سجد  ،ثـم تقام ال�صالة ويتق ّدم الإمام،
ويقف امل�صلون خلفه يف �صفوف منتظمة ،ف ُيكبرّ الإمام تكبيـرة الإحرام  ،و ُيـ َك ّبـر الـم�ص ّلـون
تي�سر من القر�آن الكرمي يف �صالة الفجر و�أول
وراءهُ ،ثـ ّم يقر�أ الإمام جـه ًرا �سورة الفاتـحة وما ّ
ركعتني ِمنْ �صالتي املغرب والع�شاء ،و َيـ ْتـ َبـ ُعـه الـم�ص ّلون يف بقية �أعمال ال�صالة.
ّ
ال�صالة ؟
أفـكـر ما ُحـكْـ ُم م�سابقة الإمام يف ّ

 kمتفق عليه
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�صالة الـجمعة :
�صال ٌة ُتـ�ؤ َّدى يوم الـجمعة يف وقت الظهر ،وهي ركعتان يقر�أ فيهما الإمام قراء ًة جهري ًة بعد
�أن َي ْـخ ُطب ُخ ْطـ َب َت ْيـن ب ْينهما ا�سرتاح ٌة ق�صرية ،وهي ٌ
فر�ض على ال ّرجال البالِـغِـيـن الـ ُمقيمني
ال ِأ�ص ّحاء ،وال تـجب على الن�ساء �أو املر�ضى �أو امل�سافرين ،فه�ؤالء ي�ص ّلونها ظه ًرا .
نشاط 2بالتعاون مع جمموعتي �أتع ّرف على �آداب �صالة الـجمعة وامل�سجد و�أكتبها يف
اجلدول التايل :
آداب الـمسجد

آداب صالة الـجـمعة

•�أتع ّلم:
�أ ْف َ�ض ُل املـ�ساجد لأداء ال�صالة فيها (الـم�ساجد الثالثة) وهي :
 -1امل�سجد الـحرام يف مكة املك ّرمة.
 -2امل�سجد ال ّنبوي يف الـمدينـة الـ ُمـن ّورة.
 -3امل�سجد الأق�صى املبارك يف القد�س ال�شريف.
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نشاط� 3أل ـ ّون :

التقويم
� -1أملأ الـجدول التايل ِبـ َمن َتـجِ ُب َو َمن ال َتـجِ ُب َعل ْيهم �صالة اجلمعة:
مـن ال تـ َ ِ
الـجمعة
ب عليهم �صالة
َ
ُ
ج ُ

مـن تـ َ ِ
الـجمعة
ب عليهم �صالة
َ
ُ
ج ُ

ّ � -2
أو�ضح كيفية �أداء �صالة الـجماعة .
� -3أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة .
�أُ -تـ�ص ّلى �صالة اجلمعة وقت �صالة ................
ب� -صالة اجلماعة �أف�ضل من �صالة الفرد بـ  ..............................درجة .
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ن�شاط خِ تامي :

�أن�شد مع جمموعتي :

يـوم اجلمعـــــة مـــا أحـــاله

***

أفــــضل يــــوم عنــــد الله

يــوم اجلمــعة مــثل العــيد

***

نلبس فيــــه كل جــــديد

فلنــتوضأ خـــــير وضــــوء

***

ــــأتالــمـسجدبهدوء
َولــنَ ِ

خلطـــــيب وإمـــام
نصــغي
ٍ

***

نسمــــع مــــنه خــير كــالم

يــوم اجلــمعة ما أحـــاله

***

أفضـــل يــــوم عنــــد اللــــه
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املــراجع
 -١القر�آن الكرمي
 - ٢ريا�ض ال�صاحلني  :الإمام النووي
 - 3مناء ؛ منهج بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية من الر�ضاعة �إلى ما بعد اجلامعة :
م�ؤ�س�سة املربي
 -4فقه ال�سنة للأطفال ؛ حامد طاهر
 -5الأ�سا�س يف تربية براعم الإ�سالم  :م�صطفى دياب
 -6براعم الإ�سالم يف العلوم ال�شرعية  :جمال القر�ش
 -7الآداب الإ�سالمية للطفل امل�سلم  :حممود امل�صري
 -8الرحيق املختوم  :املباركفوري
 -9طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها وتطبيقاتها العملية  :د .نا�صر
اخلوالدة
 -10دليل ال�سلوك املميز  :مها كاتبة
� -11سل�سلة هذا خلق اهلل  :لورا هاول
 -12و�صف اجلنة للم�سلم ال�صغري  :عديل عبد الر�ؤوف الغزايل
� -13سل�سلة حكايات من القر�آن � :سمري حلبي
� -14سل�سلة ق�ص�ص الأنبياء � :أ�سماء النجار
� -15صحتي و�سالمتي � :صالح الدين حممد
 -16الرفق باحليوان  :حممود مطرجي
 -17احفظ الأذكار ثم لون  :دار القا�سم
 -18ار�سم ولون التوحيد  :دار القا�سم

-89-

جمعية الكتاب والسنة
قسم الشؤون التربوية وإعداد المناهج
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