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مقدمة الطبعة الأولى

�آله  وعلى  حممد  �سيدنا  بعده،  نبَيّ  ال  َمْن  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وحده.  هلل  �حلمد 

و�سحبه �أجمعني، �أما بعد :

في�سر ق�سم �ل�سوؤون �لرتبوية و�إعد�د �ملناهج يف جمعية �لكتاب و�ل�سنة �أن يقدِّم هذ� �ملنهاج 

�ملكفولني  �أعد�د �لطالب  �لكبري يف  للتو�سع  تلبية  �الأول« وذلك  »�مل�ستوى  �الأعز�ء  لالأبناء 

مع  �ململكة، ومت�سياً  �سائر حمافظات  يف  �أي�ساً  ن�ساطاتها  و�مل�ستفيدين من  لدى �جلمعية 

�لعمرية  �ملر�حل  �ملتزنة خا�سة يف  �ل�سخ�سية �الإ�سالمية  �سيا�سة �جلمعية يف بناء وتنمية 

�ملبكرة.

ومر�كز  فروع  يف  �ملعتمد  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  لربنامج  رديفاً  �ملنهج  هذ�  جاء  وقد 

�جلمعية؛ حيث �حتوى هذ� �مل�ستوى على خم�سة وثالثني در�ساً موزعة على �لعام �لدر��سي 

كاماًل مبعدل در�س و�حد �أ�سبوعياً.

و�هلل �جلليل ن�ساأل �أن يجعل هذ� �لعمل خال�ساً لوجهه �لكرمي. �آمني

ق�سم �ل�سوؤون �لرتبوية و�إعد�د �ملناهج
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كت�ُب اهلِل تع�لى
�لقر�آن �لكرمي:

• هو كتاب �هلل تعالى،�لذي �أنزله على �لنَِّبي حُمَمد �سلّى �هلل عليه و�سلم.	

• �هلل �ُسْبحانُه وتعالى حفظ لنا �لقر�آن �لكرمي، قال تعالى:	

�أ- �أنا م�سلم �أحب �لقر�آن �لكرمي و�أحرتمه.
ب-  �أنا �أ�سع �لقر�آن �لكرمي يف �ملكان �لالئق.

ج- �أنا ال �أ�سع �لكتب فوق �مل�سحف.

أفّكر     ملاذ� �أنزل �هلل تعالى �لقر�آن �لكرمي ؟
    �أتعّلم: �ملوؤمن يوؤمن بكل �لكتب �الإلهية �ل�سابقة �لتي �أنزلها �هلل تعالى على �أنبيائه �لكر�م، 

و�أ�سهرها :

-   �لتور�ة ، و�أنزلها �هلل تعالى على �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم .
-   �لز�بور ، و�أنزله �هلل تعالى على �سيدنا د�ود عليه �ل�سالم .

-   �الإنـجيل ، و�أنزله �هلل تعالى على �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم.

القرآن الكريمالدرس  األول

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ

k �سورة �حلجر - 9

k
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نشاط   

  التقويم :
1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة : 

�أ- �لقر�آن �لكرمي هو ........................ �لكتب �الإلهية نزواًل وهو حمفوٌظ ِمَن ..............................
ب-  �أنَزل �هلل تعالى ..................................... على �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم و ............................... 

على �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم.
ت- �مل�سلم يـحر�س على ...................................... �لقر�آن �لكرمي وحفظه وَتـَدبُّره.

ث- �أ�سع �مل�سحف �ل�سريف يف �لـمكان ...................................... .
2- �أو�سح ثالثًة ِمن �آد�ب تالوة �لقر�آن �لكرمي . 

٣- ما �لفرق بني �لقر�آن �لكرمي وكالم �لَب�سر ؟

�ألّون و�أحفظ  ن�شاط ختامي

 �أكتب ما و�ِجُبنا ُتـجاه �لقر�آن �لكرمي ، ثـّم �أعر�سه على زمالئي
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دخول البيت واخلروج منه

• �أتعّلم: 
-ال حول وال قوة �إال باهلل : �أي ال قّوة لنا وال طاقة �إال بعْون �هلل تعالى .

نا : َدَخلنا . - َوجَلْ

أفّكر        �أدخل �لبيت بقدمي �ليمنى و�أخرج بقدمي �لي�سرى ، ملاذ� ؟

آداب وأخالقالدرس  الثاني
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  التقويم :
حيحة :  1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سّ

�أ- �أقول عندما �أخرج من �لبيت:......................................... توكلت .......................................... 
وال حول وال قوة ......................................

ب- �أقول عندما �أدخل �لبيت: ب�سم �هلل ..........................، وب�سم �هلل َخَرْجنا .............................، 
وعلى ربِّنا توّكلنا.

ت - ...................................... على �أهل بيتي �إذ� دخلُت �لبيت .

2-  �أ�سع عالمة)         ( �أمام �لت�سرف �ل�سليم وعالمة)         ( �أمام �لت�سرف غري �ل�سليم و�أ�سّححه:

�أ- �أْخلَُع ِحذ�ئي و�أَُنّظف َقَدميَّ قبل �لدخول �إلى �لبيت         )        ( 

ب- �أَْطرق �لباب �أو �أقرع �لـَجَر�س قبل دخول �لبيت              )        (

ت- �أُقّطب وجهي عند دخول �لبيت وال �أ�سّلم على �أحد         )       (

٣-  �أقرتح �آد�باً �أخرى ِمْن �آد�ب دخـول �لـمنـزل و �لـخروج ِمْنه .

بسم الله بسم الله     ***          أحلى كالم تعلمناه
مّلا ندخل مّلا نـخرج     ***         الزم كلمة بسم الله
ملا نأكل ملا نشرب       ***        الزم كلمة بسم الله
ملا نقرأ ملا نكتب         ***      الزم كلمة بسم الله
ملا نركض ملا نلعب     ***      الزم كلمة بسم الله

بسم الله بسم الله      ***          أحلى كالم تعلمناه

�أُن�سد مع جمموعتين�شاط ختامي

بســـم اللـــه بســـم اللـــه
نـخـــرج مّلـــا  ندخـــل  مّلـــا 
نشـــرب ملـــا  نـــأكل  ملـــا 
نكتـــب ملـــا  نقـــرأ  ملـــا 
نلعـــب ملـــا  نركـــض  ملـــا 
بســـم اللـــه بســـم اللـــه

تعلمنـــاه كالم  أحلـــى 
اللـــه بســـم  كلمـــة  الزم 
اللـــه بســـم  كلمـــة  الزم 
اللـــه بســـم  كلمـــة  الزم 
اللـــه بســـم  كلمـــة  الزم 
تعلمنـــاه كالم  أحلـــى 

***
***
***
***
***
***
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اهلل تع�لى يران� وي�شمعن� 
- يف يوم من �الأيام جل�س �لو�لد مع �أبنائه �لثالثة خديجة و�سعيد وخالد ،

- �أر�د �لو�لد �أن يعمل الأوالده �متحاناً يعّلمهم من خالله �أّن �هلل تعالى ال يخفى عليه �سيء، 

- فقال �لو�لد: يا �أبنائي هذه ثالث تفاحات، كّل و�حٍد منكم �سياأخذ تفاحًة لياأكلها يف مكاٍن ال 
ير�ه فيه �أحد.

�أكلتها حتى ال  �لباب ثم  َنـْومـها و�أغلقت على نف�سها  �لتفاحة ودخلت غرفة   �أخذت خديجة   -
ير�ها �أحد.

َعَد �سعيٌد �إلى �سطح �لبيت لياأكل �لتفاحة حتى ال ير�ه �أحد. - �سَ

- لكّن خالد�ً مل ياأكل �لتفاحة �لتي معه ورجع �إلى و�لده؛ ف�ساأله و�لده : ملاذ� مل تاأكل �لتفاحة 
يا خالد؟ 

- قال خالد: يا �أبي مل �أجد مكاناً ال ير�ين فيه �أحد! َفـُكـلُّ مكاٍن ذهبُت �إليه فاإّن �هلل تعالى ير�ين 
فيه وي�سمعني.

َدقـَت يا خالد، �هلل تعالى ير�نا وي�سمُعـنا يف كل مكان وال يخفى عليه �سيٌء ِمْن  - فقال �لو�لد: �سَ
�أمورنا.

أفّكر   ماذ� ن�ستفيد من قول �هلل تعالى : ) �أمْل يعلم باأّن �هلَل يرى (

القصصالدرس  الثالث

k �سورة �لعلق-19

k



-16-

أستفيد من القصة: 
1- �هلل تعالى ير�ين وي�سمعني يف كل مكان؛ فاأبتعد عن �الأقو�ل و�الأعمال �ل�سيئة.

ـنـي. 2- �أحر�س على �أن �أكون د�ئماً يف طاعة �هلل تعالى حتى ير�سى عـّني ويـحـبَّ

  التقويم :

1- ماذ� طلب �لو�لد ِمن �أبنائه �لثالثة ؟
2- ملاذ� مل ياأكل خالٌد �لتفاحة ؟

٣- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة :
�أ- �هلل تعالى يـر�نـا ويـ�سـمـعـنـا يف ُكـّل ....................................................................................
ب- �أبتعد عن �الأقو�ل و�الأعمال............................................. حتى ال يغ�سب �هلل تعالى ِمـّني .
ت- �أحر�س على �أن �أكون د�ئًما يف...................................... تعالى حتى ير�سى �هلل تعالى عـّني .

ن�شاط ختامي
�أقر�أ مع جمموعتي ق�سة �أمري �ملوؤمنني عمر بن

 �خلطاب ر�سي �هلل عنه مع بائعة �للنب، 
ثّم �أ�ستنتج �لفو�ئد و�لدرو�س �مل�ستفادة منها.
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اأذك�ر الطع�م

أفّكر        لـماذ� نـحمد �هلل تعالى ون�سكره على ِنعمة �لطعام ؟ 

 نشاط     �أقرتح �آد�ًبا �أخرى ِمن �آد�ب �لطعام و�أعر�سها على جمموعتي .

 التقويم :
1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة :

�أ- �أقول قبل �الأكل : ب�سم �هلل ، �للهم ............................ فيه و�أطعمنا .............................منه .

ب- �إذ� ن�سيُت �لت�سمية يف �أول �لطعام فاأقول : ..................................................... �أوله و�آخره .
 ........................................................... �لذي  هلل  �حلمد  �أقول:  �لطعام  من  �أفرغ  عندما  ت- 

ورزقنيه ِمن غري ............................................................ قوة.
ث- �أدعو� ِلـَمن �أعّد يل �لطعام فاأقول : �للهم �أطعم َمن ........................................................ 

و��سِق َمن ............................................................ .
ج- �آكل ِمـّما ............................................................ وال �آكل من و�سط �لطعام .

أذكار وأدعيةالدرس  الرابع

ء
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2- ماذ� �أفعل يف �لـحاالت �لتالية : 

�أ- كان �لطعام حاّر�ً : 

ب- قبل وبعد تناول �لطعام :   

ت- مَل ُيْعِجْبني �لطعام :

ث- �نتهيت ِمن تناول �لطعام وَبِقَيْت �الأطباق على �لطاولة:

ج- طلبْت منك و�لدتك م�ساعدتها يف �إعد�د �لطعام:

ن�شاط ختامي       �أرّدد �حلديث �ل�سريف �لتايل مع جمموعتي  

k متفق عليه

k
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عالمة الإيـم�ن
�أفهم و�أحفظ : 

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم :
k »ال ُيـوؤِمـُن �أَحـُدُكـم َحـّتـى ُيـِحـبَّ الأخـيـه ما ُيـِحـبُّ ِلـَنـْفـ�ِسـه«

الشرح : 
�أحبَّ  �إذ�  �إال  �الإميان  درجة  يف  �مل�سلم  يكون  وال  خـْيـر،  ُكـلَّ  له  وُيـِحبُّ  ـه  ُيـِحـبُّ �مل�سلم  �أخو  �مل�سلم 

لالآخرين كلَّ خري يـحبـه لنف�سه، و�أن يكره لهم ُكـلَّ �سوٍء َيـْكـَرُهـه لنف�سه... 

ا؛ فاأي�ساً �أنا ال �أحب لغريي �أن  فمثاًل : �أنا ال �أحب لنف�سي �ل�سرر �أو �أن �أكون جائًعا �أو مري�سً
ا �أو �أْن ُيـ�سـيـَبـه �ســوء، فاأحر�س على َعـَدم �إيذ�ئه �أو �الإ�ساءة �إليه بقول �أو  يكون جائًعا �أو مري�سً

فعل؛ فال �أ�ستم �أحد�ً وال �آُخُذ َحقَّ �أَحد.  

 نشاط     

�أمور ال �أحـّبـها لـنـفـ�سـي وال الإخو�ين�أمور �أحـّبـها لـنـفـ�سي والإخو�ين

الدرس
الحديث الشريف الخامس

بالتعاون مع زميلي �أمالأ �جلدول �لتايل باأمور �أحبها و�أخرى ال 
�أحبها لنف�سي ولالآخرين

k متفق عليه
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أستفيد من الحديث الشريف: 
1- �ملوؤمن �ل�سادق هو �لذي ُيـِحبُّ للنا�س ما يحب لنف�سه ويكره لهم ما يكره لنف�سه.

َي عـّني وز�دين من ف�سله. ــنَي �هلل تعالى ور�سِ 2- �إذ� �أحـَبــْبـُت لـلـّنـا�س �خلري �أََحـبَّ

  التقويم :
1- ما هي عالمة �الإميان �لتي �أ�سار �إليها �حلديث �ل�سريف ؟

2-  �أ�سع عالمة )           ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعبارة )           (  �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة 
فيما يلي:  

�أ- �ملوؤمن يحب �خلري لكل �لنا�س كما يحبه لنف�سه                        )              (

�ساب �الآخرين طاملا �أيّن بخري وعافية  )              ( ب- ال �أُبايل وال �أكرتث مِبُ

ت- �أْبـتـِعـُد َعْن ُكلِّ ما يوؤذي �الآخرين ِمن قْوٍل �أو فعل                     )              ( 

�أكتب بع�س �الأعمال و�مل�ساعد�ت �خلريية �لتي �أحر�س 
على تقدميها للمحتاجني و�أعر�سها على زمالئي.  

ن�شاط ختامي
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اهلل َجلَّ جالُله

           �أعرّب عن م�ساعري ُتاَه �ل�سورة �لتالية .

أفّكر:
- َمن �لذي َخلقنا ؟ 

- َمن �لذي ُيـحيينا ويـُميتـنا ؟ 
- َمن �لذي ُيطعمنا وَي�سقينا ؟ 

- َمن �لذي �أوجد هذ� �لكون و�أبدعه ؟
- َمن �مل�ستحق وحده للعبادة و�لطاعة ؟

• �أتعّلم: )�هلل( لفظ �جلاللة، هو �ال�سم �لذي جمع كل معاين �أ�سماء �هلل �حل�سنى، وال يجوز 	
�أن ُيطـلـق هذ� �ال�سم �إال على �هلل عز وجل .

الدرس
أسماء اهلل الحسنى السادس
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نشاط           �أ�سع د�ئرة حول لفظ �جلاللة يف �الآية �لكرمية �لتالية : 

أستفيد من الدرس السابق: 
1- �أِحّب �هلل تعالى و�أعبده وحده ال �سريك له .

2-  �أطيع �هلل تعالى وال �أع�سي �أو�مره . 

  التقويم :
1- �أ�سع   حول �الإجابة �ل�سحيحة فيما يلي :

�أ- خالق هذ� �لكون ومبدعه هو :
1- �لطبيعة    2-  �هلل تعالى          ٣- ال �أحد  

ب- يطلق لفظ �جلاللة على :
1- �هلل تعالى وحده     2- على �أي �أحد       ٣- على �هلل تعالى وغريه 

ت- ِمن خ�سائ�س لفظ �جلاللة �أنه :
2- َجَمَع ُكلَّ معاين �أ�سماء �هلل �حل�سنى      ٣- جميع ما ذكر 1- ��سم �هلل �الأعظم  

2- �أكتب جملة من �إن�سائي م�ستخدماً فيها لفظ �جلاللة .

ن�شاط ختامي �ألّون و �أن�سد مع جمموعتي :     

لت - 37 k �صورة ف�صّ

k



-2٣-

الدرس
الفقه السابع

چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     چ

k �صورة البقرة - 222

k

الو�شوء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

�إذ� ُقمـنا �إلى �ل�سالة فيجب �أن نكون متو�سئني وطاهرين، قال تعالى :

نشاط        �أتاأّمل �ل�سور �لتالية ثـم �أجيب عن �الأ�سئلة �لتي تليها :

1- ما هي �أعمال �لو�سوء �لو�ردة يف �ل�سور �ل�سابقة ؟
2- ماذ� �أقول قبل وبعد �لو�سوء ؟ 
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  التقويم :

)     ()     ()     (

)     ( )     (

م �ل�سور ح�سب ترتيب �أعمال �لو�سوء: 1- �أَرقِّ

2-  �أذكر �آية كرمية حتّثنا على �لطهارة و�لنظافة؟

٣- �أو�سح فائدتني من فو�ئد �ملحافظة على �لو�سوء.

�أو�سح لزمالئي �أهمية وكيفية �القت�ساد فـي 
��ستعمال �لـماء �أثناء �لو�سوء

ن�شاط ختامي
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�شورة الف�تـحة

اأْلــِفــُظ َجـّيـدًا :

وِب ــِذيــَن، اأْنــَعــْمــَت، الــَمـْغــ�شُ ــراَط ، الَّ ّ ماِلك، ال�شِ

ُد مع جمموعتي �سورة �لفاتـحة نشاط         �أُّرِدّ

• �أتعّلم:	

َربِّ �ْلـَعـاَلـِمـيـْن : �لـخالُق �لـُمَدبِّـر لُكِلّ �َسْيء.
يـْن : ماِلِك َيْوم �لقيامة و�لـَجنة و�لّنـار. مالك يْوِم �لدِّ

ك وحدك بالعبادة و�لطاعة.  �إّياَك َنـْعُبُد : َنـُخ�سُّ
و�إّياَك َنـ�ْسَتعني : ن�ستعني بك وحدك على جميع �أمورنا.

ـنا و�أْر�ِسـْدنا �إلى طريق �لِهد�َيـة و�ال�ستقامة - دين �الإ�سالم - . راَط امل�ْشَتقيم : ُدلَّ اْهِدنا ال�شِّ
راَط الذين اأنعمت عليهم : طريق �الأنبياء و�لـُمْر�َسلني و�أْتباِعِهم. �شِ

الدرس
القرآن الكريم الثامن

 )  پ (

چ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ

اأتلو واأحفظ :
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  التقويم :
1- متى نقر�أ �سورة �لفاتـحة ؟ 

ـُل بني �الآية يف �لعمود �الأّول وما ُينا�ِسُب َمْعناها يف �لعمود �لثاين :  2- �أ�سِ

الـعـمـود الـثـانـيالــعـمــود الأّول

�َط �لذين �أنعمت عليهم ر لُكلرِّ �َشْيء�صرِ �لـخالُق �لـُمَدبِـّ

�َط �مل�ْشتَقيم نا �ل�صرِّ ن�شتعني بك وحدك على جميع �أمورنا�ْهدرِ

ـيـْن مرَبِّ �ْلـَعـالَـمرِ هرِ طريق �لأنبياء و�لـُمْر�َشلني و�أْتباعرِ

مالرِكرِ يَْوم �لقيامة و�لـَجنة و�لّنـار�إيّاَك نَـْعبُُد

د�يَـة و�ل�شتقامةو�إيّاَك نَـ�ْشتَعني ـْدنا �إلى طريق �لهرِ نا و�أْر�شرِ دُلَـّ

يـْن ك وحدك بالعبادة و�لطاعةمالرِكرِ يْومرِ �لدرِّ نَـُخ�شُّ

 

ن�شاط ختامي
�أ�ستمع لتالوٍة عطرٍة ل�سورِة �لفاتـحِة ب�سْوِت �أَحِد 

ُد معه . م�ساهري �لُقّر�ء و�أردِّ
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ِبـرُّ الوالـدْين

 نشاط        �أ�سنف �لت�سرفات و�ل�سلوكيات �لتالية ت�سنيفاً �سحيحاً يف �جلدول �الآتي :
�أجل�س �أمامهما باأدب، �أدعو لهما بالرحمة و�ملغفرة، رفع �ل�سوت و�ل�سر�خ عليهما، �لعبو�س يف 
وجهيهما، م�ساعدة �أمي يف �أعمال �لـمنـزل، �أتـاأّفـف و�أتـ�سـايـق ِمْن َطلَباِتِهما، �أناديهما با�سميهما، 
�أُطيعهما  وم�ساكـلي،  �أ�سر�ري  عنهما  �أُخفي  كالمهما،  �أقاطع  وال  و�هتمام  باأدب  �إليهما  �أُ�سغي 

و�أُنّفـذ �أو�ِمَرُهما .

ّر �لو�لدْيـن �أمثلة على عقوق �لو�لدْيـن�أمثلة على برـِ

الدرس
آداب وأخالق  التاسع

من �أف�سل �لعباد�ت �لتي يتقّرب بها �لعبد �إلى �هلل -بر �لو�لدين- ومما دلنا على ذلك قول �هلل تعالى:

 �إذ� خرج و�لدك من �لبيت فقل له
»حفظك �هلل« »و�أعادك �هلل لنا �ساملاً«

كلما �ساهدتها �بت�سم لها وخاطبها باأدب

�ساعد �أمك يف �حتياجات �ملنزل ويف 
كل ما تطلبه منك

�أدع �هلل د�ئما لولديك وخا�سة بعد �ل�سالة

أوصيلكم أحّبائي بهذه اآلداب مع الوالدين
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں چ

k �صورة الإ�صراء - 23

k
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  التقويم :
1- �أذكر حديثاً �سريفاً يـحـثـنا على بر �لو�لدْيـن و�الإح�سان �إليهما .

ح ثالًثا ِمْن ثـمر�ت ِبـّر �لو�لدْيـن . 2- �أو�سّ

٣- �أعّدد ثالثَة مو�قف ُقمُت فيها باالإح�سان �إلى و�لدّي. 

4- كيف �أعتذر لو�لديَّ �إذ� �أخطاأُت يف حقهما ؟

َوَر �لتالية ثـم �أكتب ما �لذي تعلمُته منها ن�شاط ختامي  �ألّون �ل�سّ
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اأذك�ر دخول الـحّم�م والـخروج منه 

 نشاط      �أتاأّمل �ل�سورة �لتالية ثم �أجيب عن �الأ�سئلة �لتي تليها :

 

1- باأّي َقَدم دخل �لفتى �إلى �خلالء؟

2- باأّي َقَدم خرج �لفتى من �خلالء؟

٣- ماذ� �أقول قبل وبعد �خلروج من �خلالء؟

الدرس
أذكار وأدعيةالعاشر



-٣0-

• �أتعّلم:	

- �لـَخالء : �حلّمام .
- �أعوذ : �أحتمي و�أ�ستجري .

- �لـُخبث و�لـَخباِئث : �ل�سياطني .
- غفر�نك : رب �غفر يل .

  التقويم :
1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة :

�أ- �أدخل �لـحّمام بالقدم ..................................... ، و�أخرج بالقدم .....................................
ب- ال �أذكر ��سم ..................................... يف �حلّمام . 

ت- .....................................: �أي �أحتمي و�أ�ستجري باهلل تعالى.
ث- غفر�نك : .......................................................................... .

2- �أ�سع �إ�سارة)       ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة و�إ�سارة )      ( أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة فيما يلي:
�أ- �أُطيل �لـجلو�س و�لـُمكوث يف �لـحّمام                                         )             ( .
ب- ال �أدخل ومعي �سيٌء فيه ��سم �هلل تعالى �إلى �حلّمام              )             ( .
ت- �أغ�سل يدّي باملاء و�ل�سابون جيد�ً قبل �خلروج من �حلّمام   )             (.
ث- �أتناول �لطعام و�ل�سر�ب و�أنا د�خل �لـحّمام                            )              (.

                 

                                   

 �أكتب بـجانب كل �سورة �لدعاءن�شاط ختامي
�ملنا�سب ثم �ألّون : 
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الدرس
القصص الثالث عشر

الـموؤمن ل يـكـذب 

- كان ح�سنٌي يلعب مع �أخته عائ�سة يف �لبيت بالكرة ، و�أثناء لعبهم رمى ح�سني �لكرة بقوة 

فارتطمت بالنافذة  و�نك�سر �لزجاج.

�لزجاج قد  �أّن  �ل�سوت فوجدت  �إلى مكان  �لزجاج؛ فذهبت  تـحطم  �الأم �سوت  �سمعت   -

�نك�سر. 

�أنا يا �أماه ولكن دون  - غ�سبت �الأّم و�ساألت �أوالدها : َمْن ك�سر �لزجاج ؟  قال ح�سني : 

ق�سد مني .

- �عتذر ح�سني �إلى �أّمه وتاأ�سف منها  ووعدها �أنه لن يلعب يف �لبيت بالكرة مرًة ثانيًة 

حتى ال يك�سر �أّي �سيٍء من مقتنيات �لـمنزل.

ت �الأّم ح�سيناً ومَلْ ُتـعاقبه الأنه قال �ل�سدق ومل يكذب �أو ُيلِق �لّلوم على �أخته،  - �ساحَمَ

فقام ح�سنٌي بتقبيل يد �أمه ور�أ�سها وم�ساعدتها يف تنظيف �لبيت و�إز�لة �لزجاج �ملك�سور 

عن �الأر�س.

ح �لت�سّرف أفّكر �أتـخّيل نف�سي يف موقف م�سابه ملا ح�سل مع ح�سني و�أو�سّ
�ملنا�سب �لذي �ساأقوم به.
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    أستفيد منَ القصة :

1- �أُحافظ على منـزيل  و�أثاثه فال �ألعب د�خل �لبيت بالكرة .
2- �إذ� �أخطاأُت �أعرتف بـخطئي وال �أكذب.

دق و ير�ساه  وال ُيحب �لكذب . ٣- �هلل تعالى ُيـحب �ل�سّ

• ـادق .	 ـُب بـال�سّ �أتعّلم: كان �لنبيُّ �سلى �هلل عليه و�سّلم ُيـلَـقَّ

  التقويم :
1- لـماذ� �ساحمْت �الأم �بنها ومل تعاقبه ؟ 

2- �أكتب �آيًة كريـمًة �أو حديثاً �سريفاً يف �لتحذير ِمن �لكذب.
٣- كيف �أحافظ على منزيل ومقتنياته من �لتلف �أو �لت�سويه؟

4- �أمالأ �لفر�غ بالكلمة �ملنا�سبة : 
ـادق(. )�أعرتف  ، ال ُيحب ، ُيـحب ، �ل�سّ

دق و�ل�سادقني و ........................ �لكذب و�لكاذبني . �أ- �هلل تعالى ........................ �ل�سّ
ب- �إذ� �أخطاأُت ............................................ بـخطئي وال �أكذب .

ت- .............................................. ، هو لقب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قبل �لبعثة .

�أ�ساهد مع جمموعتي فيلًما كرتونًيا يتحّدث عن ق�سة �لر�عي 
�لكاذب و�لذئب؛ ثم �أ�ستنتج منها عاقبة �لكذب و �أ�سر�ره .

ن�شاط ختامي
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الّرحمن الّرحيم
اأوًل : رحمة اهلل تع�لى 

نشاط١      �أتـاأّمل �ل�سور �لتالية مع جمموعتي ثم �أجيب عن �الأ�سئلة �لتي تليها : 
 

1- �أ�سف ما �أ�ساهده  يف �ل�سور �ل�سابقة :

فة �لـم�سرتكة فيما تقوم به هذه �لـحيو�نات ؟  2- ما �ل�سّ

٣- َمْن �أْلـَهـَم وَهدى هذه �لـحيو�نات الأن ترَحم بع�سها ؟

• �أتعّلم: �هلل تعالى هو �أرحم �لّر�حمني ، د�ئُم �لّرحمة لعباده َو�ِسَعْت رْحَمُتُه ُكلَّ �سيء؛ فهو 	
رحمن يرحم �مل�سلم وغـيـر �مل�سلم ، و�ل�سالح و�لعا�سي ، و�حليو�ن و�لـجماد .

أفّكر :       �أذكر �أمثلًة على رحمة �هلل تعالى للعالـمني .

الدرس
 أسماء اهلل الحسنى الثاني عشر
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ث�نيً� : امل�شلم رحيم 

نشاط٢    ماذ� �أتعلم من �ل�سور �لتالية : 

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم:

k)لر�حمون يرحمهم �لرحمن، �رحمو� َمن يف �الأر�س يرَحمكم َمن يف �ل�سماء�(

أستفيد من الدرس :
1- �هلل تعالى �أرحم �لّر�حمني، وهو �سبحانه ُيـِحبُّ �لر�حمني ويرحمهم.

2- ديننا ديُن �لّرْحمَة لكّل �لنا�س؛ حتى مع غري �مل�سلمني.
٣- �مل�سلم طّيُب �لقلب رحيٌم لي�س قا�سًيا وال ظاملًا. 

  التقويم :
1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة : 

)رحمُة ، �أرحُم ، ُكـلَّ ، �لّرحمن، �الأر�س ، �ل�سماء( 
�أ- �هلل تعالى هو .................................................... �لر�حمني 

ب- و�سعت ............................................... �هلل تعالى ........................................................�سيء 
ت- ..................................................... هو �لذي يرحم �مل�سلم وغري �مل�سلم ، و�حليو�ن و�جلماد.
ث- �رحمو� َمن يف .................................................... ، يرَحمكم َمن يف ....................................

k رو�ه �لرتمذي و�أبو د�ود و�سححه �الألباين

أحفظ :
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2- �أذكر �أمثلًة على رحمة �مل�سلم بـــ :

�أ - �الإنـ�ســان :

ب-  �لـحيـو�ن : 

٣- ما �لفرق بني ��سم �هلل تعالى �لرحمن و�لرحيم ؟

�أظلل �لن�س �لتايل ليظهر يل حديث نبوي �سريف: 
�ُسِئل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سوم يوم �الثنني، فقال:

�ألّونن�شاط ختامي

من يف الأر�س

من يف ال�شماء
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ال�شالة
�ل�سالة هي �لّرْكـن �لثاين ِمْن �أركـان �الإ�سالم �خلم�سة، وهي َفـْر�ٌس على ُكـِلّ م�سلم وم�سلمة، وهي 
ُدنا �لنظام و�لـمـحـافـظـة على �ملو�عيد، كـمـا �أنـّها تـُْر�سي �هلل  لٌَة بـْيـن �لعبد ورّبـه، و�ل�سالُة تـَُعـِوّ �سِ

تعالى عنا.

الع�شاء�ملغرب�لع�ص �لظهر�لفجر�ل�شلو�ت �خلم�س
�أربع ركعات ) 4(�أربع ركعات ) 4 (ركعتان )2(عدد ركعاتها

وقتها
مرِن �أذ�ن �لفجر 

�إلى طلوع 
ال�شم�س

مرِن �أذ�ن �لظهر 
�إلى �أذ�ن �لع�ص

من �أذ�ن �ملغرب 
�إلى �أذ�ن �لع�شاء

 كيف ن�شلي ؟  
تكون  و�أن  و�لبدن،  �لثوب  ونظيف  متو�سًئا،  �مل�سلم  يكون  �أن  يجب  �ل�سالة  يف  �لدخول  قبل   -

�ل�سالة يف مكان طاهر.
1- �أِقـُف قائًما م�ستقبل �لقبلة . 

2-  �أنوي �ل�سالة ثـّم �أكـّبـر قائاًل : »�هلل �أكرب« ر�فًعا َيَدّي َحْذَو �أذيّن .
َي �ليمنى فوق �لي�سرى على �سدري، و�أقر�أ دعاء �ال�ستفتاح: )�سبحانك �للهم  ٣- �أ�َسُع َكِفّ

ك، وال �إله غريك(. وبحمدك، وتبارك ��سمك، وتعالى َجـدُّ
4-  �أقر�أ �سورة �لفاتـحة يف كل ركعة وما تي�ّسر من �لقر�آن �لكرمي.

5-  �أركع قائاًل : �هلل �أكرب ، و�أقول يف ركوعي :)�سبحان ربي �لعظيم ( ثالث مر�ت .
6- �أرفع ر�أ�سي ِمَن �لّركوع قائاًل: )�سمع �هلل لـمـن حمده( ، )ربنا ولك �لـحـمد(.

7-  �أ�سجد قائال : ) �هلل �أكرب ( و�أقول يف �سجودي )�سبحان ربي �الأعلى ( ثالث مر�ت . 

الدرس
الفقه الثالث عشر

k

k �سورة �ملوؤمنون -2،1

�أمالأ �جلدول �لتايل باالإجابة �ل�سحيحة ثم �أعر�سه على جمموعتي. نشاط
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8-  �أرفع ر�أ�سي ِمن �ل�سجود للجلو�س قائاًل ) �هلل �أكرب ( ، ثـُّم �أقول )َرّب �ْغــِفــر لـي (

9-  �أ�سجد مرًة ثانيًة قائاًل: ) �هلل �أكرب ( ، و�أقول يف �سجودي ) �سبحان ربي �الأعلى( ثالث مر�ت.

. �الأولى  �لّركعة  ّلْيُت  �سَ كما  �لثانية  �لـّرْكـَعـَة  ـّلـي  و�أ�سَ �أقـوُم  ُـّم  ثـ  ، �أكرب(  )�هلل   : �أقول    -10 

11-  �إذ� �نتهيُت ِمـَن �ل�سجود �لثاين يف �لركعة �لثانية �أجل�س لقر�ءة �لت�سهد )�لتحّيات( :

�ل�سالم  وبركاته،  �هلل  ورحمة  �لنبي  �أيها  عليك  �ل�سالم  و�لطيبات،  و�ل�سلو�ت  هلل  {�لتحيات 

ور�سوله} عبده  حممًد�  �أن  و�أ�سهد  �هلل  �إال  �إله  ال  �أن  �أ�سهد  �ل�ساحلني،  �هلل  عباد  وعلى   علينا 

12-  ويف �لركعة �الأخرية ِمن َ �ل�سالة وبعد �أن �أفرغ ِمَن �لت�سهد  �أ�سلي على �لنبي -�سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم- فاأقول :{�للهم �سلِّ على حممد وعلى �آل حممد ، كما �سليت على �إبر�هيم 

وعلى �آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد ، �للهم بارك على حممد وعلى �آل حممد كما باركت على 

�إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد}

1٣- �أ�سـِلّـُم عن �ليمني و عن �ل�سمال قائاًل يف كل مّرة : ) �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل (

1- �أ�سل بني �لدعاء يف �لقائمة )�أ( وما ينا�سبه من �أعمال �ل�سالة يف �لقائمة )ب( : 

)ب()اأ(

�لركوع�شبحان ربي �لأعلى

ال�شجودرب �غفر يل

�لرفع من �لركوع�شبحان ربي �لعظيم

�جلل�شة بني �ل�شجدتنيربنا لك �حلمد

التقويم
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�أوؤدي �ل�سالة �أد�ء �سحيحاً �أمام جمموعتي 
و�أ�ستمع �إلى توجيهاتهم . ن�شاط ختامي

)         ( )         ( )         (

)         ( )         (

)         (

2- �أرتب �ل�سور �لتالية ترتيباً �سحيحاً : 
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اأدب ال�ّشـالم
ديـُنـنـا �الإ�سالم هو دين �ل�ّسالم و�ملـحبة، و��سُتق ��سم �الإ�سالم من �ل�ّسلم و�ل�سالم، وقد �سّمى �هلل 
تعالى نف�سه )�ل�سالم (، وجعل �هلل تعالى �ل�سالم �سعار �الإ�سالم وتـحيَة �ملوؤمنني فيما بينهم ومع 

غريهم، قال تعالى

وحّثنا �سلى �هلل عليه و�سلم على ن�سر �ل�سالم و�إف�سائه بني �لنا�س؛ فقال �سلى �هلل عليه و�سلم: 
)�أف�سو� �ل�سالم(.

أفّكر      ماذ� �أقول �إذ� َمَرْرُت على جمموعٍة ِمَن �لنا�س يف �لطريق ؟
ويف هذ� �لدر�س �سنتعّرف على بع�س �آد�ب �ل�سالم :  

الدرس
آداب وأخالق الرابع عشر

k)1( �سورة �لنور - 61

k)2( رو�ه �أحمد و�لرتمذي و�حلاكم، و�سححه �لرتمذي و�حلاكم وو�فقه �لذهبي

)1( k

)2( k
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نشاط   �أذكر حاالٍت �أخرى يـَْحِر�ُس فيها �مل�سلم على �إلقاء �ل�سالم و�أعر�سها على جمموعتي.

  التقويم :
1- �أ�سع �إ�سارة)        ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة و�إ�سارة )      ( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة فيما يلي:

 )         ( �أ- �ألقي �ل�سالم على �لذين �أعرفهم فقط    

 )         ( ب- �أحر�س على �لتب�سم يف وجه من �أُ�سّلم عليه وم�سافحته 

)         ( ها   ت- �إذ� حـّيـانـي �أحٌد بتحيٍة فاأحّييه باأح�سن منها �أو �أردُّ

2- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة : 
) �الإ�سالم ، �لقليل ، �ل�سغري ، �ملوؤمنني ، �لر�كب ( 

�أ- يـُ�َسّلم .............................................  على �ملا�سي .

ب- ُيـ�َسّلُم ............................................. على �لكثري .

ت- ُيـ�سّلم............................................. على �لكبري .

ث- �لـ�سالُم هو �سعار............................................. وتـحية.............................................

ح فيها فو�ئد �إلقاء  �أُلقي كلمًة على جمموعتي �أو�سّ
�ل�سالم ودوره يف ن�سر �لـمحبة و�الألفة بني �لنا�س.

ن�شاط ختامي
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الّنـوم وال�شتيق�ظ 
ُقْدرته  على  �آيًة  �سبحانه  جعله  وقد  �ملخلوقات،  على  تعالى  �هلل  ِنَعم  ِمن  عظيمٌة  ِنْعَمٌة  �لنوم 

وَعَظَمِته، قال تعالى:

 ويف �لّنوم ترتاح �الأبد�ن و�الأع�ساب و�لـخاليا، في�ستيقظ �مل�سلم قوًيا ن�سيًطا �ساكًر� هلل تعالى �أْن 
َردَّ �إليه روحه و�أَِذَن له ِبِذْكِره َمّرًة �أخرى. 

نشاط١ 

وقد َعلََّمنا نبّينا �سلى �هلل عليه و�سلم �أدعيًة يقولها �مل�سلم عند نومه، وذلك حتى يكون نوُمه 
ويومه عبادًة وطاعًة و�سكًر� هلل تعالى. 

الدرس
أذكار وأدعية الخامس عشر

�أرجع �إلى �سورة �لـّنـباأ و�أ�ستخرج منها �الآية �لكريـمة �لتي تتحّدث عن 
نعمة �لنوم و�أفهم معناها.

k�سورة �لروم - 2٣

k
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• �أتعّلم : 	
- با�سمك �للهم �أموت و�أحيا : �أنت يا �هلل ُتـحييني و�أنت ُتـميُتني

- �لن�سور : �الإحياء بعد �ملوت يوم �لقيامة.

نشاط٢    �أتناق�س مع جمموعتي حول بع�س �الأذكار و�الآد�ب �لتي ُي�ستحب �الإتيان بها عند �لنوم.

ــُر ما يلي :  1- �أَُفـــ�ِسّ
�أ- �لّنوم ِنعمٌة عظيمٌة ِمْن ِنـَعِم �هلل تعالى.

ب- يـَْحِر�ُس �مل�سلُم على �أذكار �لّنوم و�ال�ستيقاظ.
ُل بني �لكلمة يف �لعمود ) �أ ( ومعناها يف �لعمود ) ب (   2- �أ�سِ

) ب ( ) اأ ( 

�أنت يا �لله تُـحييني و�أنت تُـميتُنيالـّنـ�شور

�لإحياء بعد �ملوت يوم �لقيامةبا�شمك �للهم �أموت و�أحيا

٣- �أمالأ �لفر�غ فما يلي باالإجابة �ملنا�سبة :
�أ- ي�ستيقظ �مل�سلم ِمْن نومه قوًيا ن�سيًطا ................................................... هلل تعالى �أّن رّد �إليه روحه.

ب- �إذ� �أردتُّ �أن �أنام �أقول : با�سمك �للَّهم.................................  و .............................................
 ................................... ما  َبْعَد  �أحيانا  �لذي   ............................: �أقول  نومي  ِمن  ��ستيقظُت  �إذ�  ت- 

و�إليه .................................

�ألّونن�شاط ختامي

  التقويم :



-4٣-

نبّيي حمّمد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

ـورة ؟ ح لـمجموعتي ماذ� �أ�ساهد يف �ل�سّ  نشاط١      �أو�سّ
كان �لنا�س قبل �الإ�سالم يعبدون �الأ�سنام و�الأوثان وي�سجدون ويقّدمون �لقر�بني لها، وكانو� 
و�سلم  �سيدنا حممًد� �سلى �هلل عليه  لهم  تعالى  فاأر�َسَل �هلل  �أنها ت�سّرهم وتنفعهم،  يعتقدون 
نبًيا ور�سواًل لـيدعوهم �إلى �لّدين �لـحق و�إلى عبادة �هلل تعالى وحده ال �سريك له، و�إلى �لّتحّلي 

باالأخالق �لـح�سنة وترك �ملـنـكر�ت و�البتعاد عن �ملـحّرمات .

 نشاط٢     �أمالأ �جلدول �لتايل بـما ينا�سبه.

نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لنا�س عندعا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لنا�س �إلى 

 

الدرس
السيرة السادس عشر
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البط�قة التعريفية ب�شيدن� حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم :

�ال�سم : حمّمد بن عبد �هلل بن عبد �ملطلب بن ها�سم.
�لكنية : �أبو �لقا�سم.

��سم �الأم : �آمنة بنت وهب. 
�لقبيلة : قري�س .

مكان �لوالدة : مكة �ملكرمة.
تاريخ �لوالدة : يوم �الثنني �لثاين ع�سر، ِمن �سهر ربيع �الأول، ِمن عام �لفيل.

مكان �لوفاة و�لّدفن : �ملدينة �ملنورة.
�أوالده ِمَن �لذكور: �لقا�سم ، عبد �هلل ، �إبر�هيم

�أوالده ِمن �الإناث : زينب، رقية، �أم كلثوم، فاطمة
�سلى �هلل عليه و�آِله و�سّلم ت�سليًما كثرًي�

  التقويم :
حيحة :  1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سّ

�أ- نبّيي �سلى �هلل عليه و�سلم هو حممد بن ........................ بن ............................بن .................
ب- ُوِلد �سلى �هلل عليه و�سلم يوم �الثنني...................... ع�سر، ِمن �سهر ...................... ، ِمن عام 

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

ت-  ُوِلد �سلى �هلل عليه و�سلم يف................................... ، وُتويف وُدِفن يف ...............................
ث- و�لدة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم هي .......................................................

ج- كان �لنا�س قبل .......................................... يعبدون �الأ�سنام وي�سجدون لها.
ح- دعا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لنا�س �إلى �لّتحّلي بـ ................. وتْرك ..............................

رَّ و�ل�سوَء �إال.......................................... خ- ال َيـْجِلُب �لـّنفَع وال َيـك�ِسُف �لـ�سُ
2- ملاذ� ُنِحبَّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ؟

٣- �أذكر �أ�سماء �أوالد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ؟
 �أجمع �سوًر� ملكة �ملكرمة و �ملدينة �ملنورة 

و�أُل�سقها يف دفرتي
ن�شاط ختامي
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اأرك�ن الإ�شالم الـخم�شة
 

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم :

 )ُبـِنـَي �الإ�سالم على خم�س: �سهادة �أّن ال �إله �إال �هلل و�أّن حمّمد�ً ر�سول �هلل، 
 k)و�إقام �ل�سالة، و�إيتاء �لزكاة، و�سيام رم�سان، وَحِجّ �لبيت

نشاط       �أكتب بـجانب كل �سورة فيما يلي ما ينا�سبها من �أركان �الإ�سالم و�أعر�سه على جمموعتي

• �أتعّلم : 	
- ُبـِنَي �الإ�سالم : �أ�ّس�س و�أُقيم 

- ال �إله �إال �هلل : ال معبوَد بـحٍق �إال �هلل تعالى
- �إقاُم �ل�سالة : �أد�وؤها �سحيحة يف �أوقاتها بـخ�سوع وطماأنينة

- �إيتاُء �لزكاة : دفُعها مل�ستحقيها
- �لبيت : �لكعبة �مل�سرفة 

الدرس
الحديث الشريف السابع عشر

k متفق عليه

اأفهم واأحفظ:



-46-

أستفيد من الحديث الشريف : 
1- �أوؤمن باهلل تعالى رباً وبر�سوله حممد �سلى �هلل عليه و�سلم نبياً ور�سواًل .

2- �أحافظ على �أد�ء �ل�سلو�ت �ملكتوبة يف �أوقاتها كي يـحبني �هلل تعالى وير�سى عني.

  التقويم :
ل بني �لكلمة يف �لعمود �الأول و معناها يف �لعمود �لثاين : 1- �أ�سِ

�لعمود �لثاين�لعمود �الأول
�أد�وؤها �سحيحٌة يف �أوقاتها بـخ�سوع وطماأنينةُبـِنَي �الإ�سالم
دفُعها مل�ستحقيهاال �إله �إال �هلل
ال معبوَد بـحق �إال �هلل تعالى�إقاُم �ل�سالة
�أ�ّس�س و�أقيم�إيتاُء �لزكاة

�لكعبة �مل�سرفة�لبيت

2- �أمالأ �لفر�غ فيما ياأتي مبا ينا�سبه : 
) مكة �ملكرمة ، رب �لعاملني ، �ل�سم�س ، خم�س ، �سهر رم�سان ، عرفات ، �لفقر�ء ، �سالة �ملغرب ( 

�أ- �هلل تعالى هو ...................................................................................... وخالقهم .

ب- وقت �ل�سيام ِمن �أذ�ن �لفجر �إلى غروب ................................................................

ت- َفَر�َس �هلل تعالى علينا �سيام ................................................... طاعًة له �سبحانه .

ث- ِمن �أعمال �حلج �لوقوف على جبل ........................................................................

ج- يعطي �الأغنياُء زكاة �أمو�لهم الإخو�نهم ........................................... وال ين�سونهم . 

ح- �أحافظ على �أد�ء �ل�سالة ................................................... مر�ٍت يف �ليوم و�لليلة .

خ- تقُع �لكعبة �مل�سرفة يف ............................................................................................

د- ......................................................................................................... ثالث ركعات .
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�ألّون ن�شاط ختامي
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الم ال�شَّ
َمـرَّ معنا يف در�ٍس �سابٍق �أّن ��سم ) �ل�سالم ( ِمن �أ�سماء �هلل تعالى؛ فما معنى هذ� �ال�سم ؟

نشاط١      �أمالأ �لفر�غ با�سم �هلل تعالى ) �ل�سالم ( فيما يلي كما يف �ملثال �الأول : 
ـْلـُم و�الأمـان ِلـَخْلِقه فهو �لـ�ّســالم  . �أ- �هلل تعالى هو �ل�ِسّ

ْعـف و�لـَخـَطـاأ فهو ................... . ب- �هلل تعالى �سـالــٌم ِمَن �لَعـْيب و�ل�سّ
ت- �هلل تعالى َمْن �َسـِلـَم �لـعامَلُ و�لـَخْلُق ِمن ُظـلـمه فهو ...................... .

 ث- �هلل تعالى ُيـ�َسـّلم عباَده ِمن �ل�سرور و�لـمـهـالك فهو ...................... .

   �أتعّلم :
فاته �سبحانه .  - �ل�سالم : �لـكامل يف ذ�ته و�أفعاله و�سِ

نشاط٢    �أ�سع د�ئرًة حول ��سم �هلل تعالى )�ل�سالم( �لو�رد يف �الآية �لكريـمة �لتالية: 

الدرس
 أسماء اهلل الحسنى الثامن عشر

k �سورة �حل�سر  - 2٣

k
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أتعّلم من الدرس :
فاِت �ملْخلوقـيـن. ٌه َعْن �سِ 1- �هلل تعالى لي�س كمثله �سيء ؛ وهو �سبحانه ُمَنــزَّ

2- �هلل تعالى يـُِحـب �لــ�ّسلم و�ل�ّسالم و�أمر به.
٣- �لـُم�سلم ُم�سامٌل ال يعتدي وال يظلم �أحًد�

  التقويم :
1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة : 

) �سالـٌم ، ُيــ�َســلِّـُم ، �لكمال (
�أ- �هلل تعالى ............................................ ِمَن �لعْيب و�لنق�س

ب- ............................................ �هلل تعالى عباده �ملوؤمنني ِمَن �لعذ�ب يف �لدنيا و�الآخرة.
ت- �هلل تعالى له ............................................ �لـُمْطلق.

2- �أ�سع �إ�سارة)        ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة و�إ�سارة )      ( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة فيما يلي:

�أ- �هلل تعالى لطيٌف بعباده ال َيـظلمهم                        )            ( 

ب- �هلل تعالى ُمـَنـّزٌه عن �لزوجة و�لولد                      )            (

فاِت �لب�سر                             )            ( ُف �هلل تعالى ِب�سِ ت- َنـ�سِ

ث- �ل�سالم �لذي ال عيب فيه وال نق�س                       )            (

�أرّدد مع جمموعتي قول �هلل تعالى ) لي�س كمثله �سيء وهو 
�ل�ّسميع �لب�سري ( 

ن�شاط ختامي

k �سورة �ل�سورى  - 11

k
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الأم�نة 

• كانت زينب تلعب مع زميالتها �أثناء �ال�سرت�حة يف �ساحة �ملدر�سة .	

• وجدت زينب وهي تلعب مبلغاً من �ملال ملقى على �الأر�س .	

• �أخذْت زينب �ملبلغ وذهبت به �إلى مديرة �ملدر�سة و�أعطته لها كي ُتـْرِجَعه ل�ساحبته.	

•  زينب مل تاأخذ �ملال الأّنه لي�س مالها.	

• �أَطـْعـِت �هلل تعالى بـَعـَمـِلـِك 	 قالت لها �ملديرة: جز�ِك �هلُل خرًي� يا زينب على �أمانتك، ولـقـد 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   چۆ     �سبحانه:  قال  �الأمانة،  بحفظ  �أمرنا  قد  تعالى  �هلل  فاإن  هذ�، 

ۋ  ۋ   ۅ    چ  .

• كانت زينب ت�ستطيع �أْن َتــاأُخـذ �ملبلغ لنف�سها ِمْن َغـْيـر �أْن يــر�هـا �أَحـد.	

• ـِلٌع عليها وير�ها ؛ لذلك مل تاأُخْذه و�أْعـَطـْتـُه للمديرة.	 لكّنها َعـِلــَمْت �أّن �هلَل تعالى ُمطَّ

• بعد قليٍل جاءت طالبٌة ت�ساأُل عْن مبلٍغ ِمَن �ملال �ساَع ِمْنها يف �ساحة �ملدر�سة؛ 	

• فاأعطتها �ملديرُة �ملاَل وقالت لها: �ذهبي �إلى زينب وقويل لها �سكر�ً لك على �أمانتك.	

• �أتعّلم :	
ـُب باالأمني.   كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ُيـلَـقَّ

القصص 
الدرس

 التاسع عشر

�أكتب ماذ� �أ�ستفيد ِمْن قول �هلل تعالى: )�إنَّ �هلل َيـاأُمـُرُكــم �أْن ُتوؤّدو� 
�الأمانات �إلى �أهلها(  . و�أعر�سه على جمموعتي

نشاط

k �سورة �لن�ساء - 58 

k
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1- ماذ� فعلْت زينب باملال �لذي َوَجـَدْتـه يف �ساحة �ملدر�سة ؟

حـيـح فيما يلي: ـّحـح �لّتـ�سّرف غري �ل�سّ 2- �أُ�سَ

ديِقِه وَلـْم ُيــْرِجـْعـُه �إليه. �أ- ��ستعار خالٌد قلًما ِمْن �سَ

ب- َوَجَدْت �أَُمـْيـَمـُة مبلغاً ِمَن �ملال فا�ْسـَتـَرْت به حلوى لها.

ت- َلـِبـ�َس بالٌل قمي�َس �أخيه بدون �إذنه.

ث- ��ستخدمت �أ�سماُء حذ�َء �أختها فـاأْتـلَـفـتـه.

٣- �أذكر حديًثا �سريًفا يحث على �الأمانة . 

التقويم �أكتب ما و�ِجُبنا ُتـجاه �لقر�آن �لكرمي ، ثـّم �أعر�سه �أمام زمالئي

على  فيه  ُت  َحَر�سْ معي  ح�سَل  موقًفا  ملجموعتي  �أذكر 
�إرجاع �الأمانة ل�ساحبها. 

ن�شاط ختامي

أتعّلم من القصة :
1- �أْن ال �آُخَذ ما لي�س يل.

2- �أُحاِفُظ على �الأمانة و�أُْرِجُعها ل�ساحبها.

ماذ� �أفعل لو وجدت �سيئاً يخ�ّس �أَحـَد �لـّنـا�س يف �ل�سارع ؟ أفّكر:
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آداب وأخالق الدرس العشرون 

أفّكر      ماذ� �أفعل يف �لـحـاالت �لتالية : 
1- ذهبُت لزيـارة �أقـاربـي فلم �أِجد �أحًد� يف �ملنـزل.

2- طرقُت باب منـزل جـيـر�نـي فوجدته مفتوًحا. 

٣- طلَب مني �ساحب �ملنـزل �أْن �أنتظر قلياًل على �لباب .

4- �أردُت دخـول �لـخـالء – �لـَحّمـام – وكان �لباب ُمغلًقا .

ها على جمموعتي   �أقرتح �آد�ًبا �أخرى لال�ستئذ�ن و�أْعِر�سُ

k �سورة �لنور  - 27

k

�ساحبه  حياء  على  يدّل  رفيٌع  �أدٌب  �ال�ستئذ�ن 
�أَمَرنا  فقد  لذلك  وتربيته،  �أخالقه  �ُسمّو  و 
�لدخول  قبل  د�ئماً  باال�ستئذ�ن  تعالى  �هلل 
عن  ونهانا  كما  عليهم،  و�ل�سالم  �الآخرين  على 
�لدخول فجاأة �أو بدون ��ستئذ�ن على �أحد؛ قال 

تعالى : 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    چوئ    

ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  
ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ .

نشاط

ال�شتئذان
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1- ملاذ� �هتّم �الإ�سالم باال�ستئذ�ن ؟

2- �أكتب فائدتني من فو�ئد �ملـحافظة على �أدب �ال�ستئذ�ن للَفْرد و�لـمجتمع.

٣- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة:

 )�هلل تعالى، �أنا، ��سمي ، �الأمكان �لعامة، �لباب، �جلر�س ، ثالث ، �ل�سالم ، �لع�ساء ، �لفجر (

�أ- �أمرنا ).................( باال�ستئذ�ن قبل �لدخول على �الآخرين .

ب- �أْقـَرع ).................( �أو �أْطــُرق) ...................(، وال �أدخل على �أحٍد دون ��ستئذ�ن.

ت- �إْن �ساألني �أهل �ملنـزل: َمْن �لـّطـارق ؟ �أقول) ............( ، وال �أقول) ........... (.

ث- ال يـجب �ال�ستئذ�ن عند دخول �الأماكن �لعامة؛ كـــالـمحالت �لتجارية و ).............( .

ج- ال �أدخل على و�لدّي ُغـْرَفـَتـُهـما من دون ��ستئذ�ن؛ وخا�سًة قبل �سالة )................ (
ووقت �لقيلولة وبعد �سالة ) ...................... (.

ح- �أ�ستاأذن قبل �لدخول ) ................( مر�ت.

خ- �أُلقي ) ..............( د�ئًما عند �ال�ستئذ�ن .

1- ماذ� يفعل �لفتى يف �ل�سورة ؟

2- �أين يقف �لفتى �أمام �لباب ؟ 

٣- ماذ� �أ�ستفيد من �ل�سورة ؟

التقويم

�أجيب عن �الأ�سئلة �لتالية ثم �ألّون �ل�سورة ن�شاط ختامي
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�شورة الفلق

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

اأْلــِفــُظ َجـّيـدًا :

ـّفــاثـــاِت ، �لــُعــَقــْد ( ) �لـَفـلَـْق ، غــا�ِســٍق �إذ� َوَقــْب ، �لــنَّ

ًد مع جمموعتي �سورة �لفاتـحة نشاط         �أُّرِدّ

• �أتعّلم:	

�أرّدد مع مـجـمـوعـتي �سورة �لفلق .

 چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ 
 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   چ 

القرآن الكريم 
الدرس

 الحادي والعشرون

�أعوذ : �أحتمي و�أ�سـتـجـيـر

ـْبـح �لَفـلَـق : �لـ�سُّ

غا�سٍق �إذ� َوَقـب : �لليل �إذ� جاء 

�لّنفاثات يف �لُعـَقد : �ل�ّسـاحر�ت 

اأتلو واأحفظ :
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- �أ�سل بني �لكلمة يف �لعمود ) �أ ( ومعناها يف �لعمود ) ب ( : 

الــعـمــود )ب(الــعـمــود )اأ(

�أحتمي و�أ�شـتـجـيـر�لَفـلَـق

ـْبـحغا�شٍق �إذ� وََقـب �لـ�شُّ

�لليل �إذ� جاء�لّنفاثات يف �لُعـَقد

�أَُظـــِلّــــْل ن�شاط ختامي

التقويم
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أذكار وأدعية
الدرس

الثاني والعشرون 

عند املر�ض وزي�رة املري�ض

أفّكر     ماذ� �أفعل �إذ� َمـِر�ست - ال قدر �هلل - ؟
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 �أتعاون مع جمموعتي يف ِذْكر بع�س �آد�ب زيـارة �ملـريـ�س نشاط 

1- �أ�سع عالمة )         ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعبارة )      ( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة فيما يلي:
)         ( �أ- �إذ� مر�سُت �أو ��ستكيُت فاإين �أدعو �هلل تعالى �أْن ي�سِفَيني   

)         ( ب- �أْلـَتـِزُم بتناول �لّدو�ء و�إر�ساد�ت �لطبيب حتى �أتعافى باإذن �هلل تعالى 

)         ( ت- �أُطيُل �جللو�َس عند �ملري�س �أثناء زيارته     

2- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة :

�أ- �أدعو للمري�س قائاًل : �أ�ساأل �هلل .................. َربَّ ................. �لعظيم �أْن َيـ�ْسـِفَيك .

ب- �إذ� مر�سُت �أو �أح�س�سُت ِبـَوَجٍع فـي َبَدين �أقول: ..................... ثالث مّر�ت، �أعوُذ باهلل 

و................. ِمْن �َسـرِّ ما �أَِجُد و.............. .

ن�شاط ختامي
�أكتب  حديثاً �سريفاً فـي ف�سل زيارة �ملري�س 

و�أعر�سه على زمالئي.

التقويم
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الـحديث الشريف 
الدرس

الثالث والعشرون 

�أكتب معنى ال �إله �إال �هلل و�أعر�سه على جمموعتي 

أستفيد من الحديث الشريف

ف�شل ل اإله اإل اهلل
اأفهم واأحفظ:  

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : 
)َمْن مات وهو َيـْعـلَـم �أّنـه ال �إله �إال �هلل َدَخـل �لـَجـّنـة( 

نشاط    

• ْكـر �إلى 	 �أتعّلم: ال �إله �إال �هلل هي �سعار �الإ�سالم و�أّول �أركانه، وهي �لكلمة �لـطـّيـبـة و�أََحّب �لذِّ
�هلل تعالى، وهي مفتاح �جلّنة وكلمة �لتوحيد و�أماٌن ِمْن عذ�ب �هلل تعالى.

أفّكر     ما �أول عمٍل يقوم به َمن �أر�د �لّدخول يف �الإ�سالم ؟ 

1- �أُكـثـر من َقْول ال �إله �إال �هلل الأّن �هلل تعالى يـحّبها ولها �أجٌر عظيم .

2- �الإيـمان بال �إله �إلى �هلل وَفهم معناها و�لعمل باأحكامها �سبب �لنجاة يوم �لقيامة.

k رو�ه م�سلم

k
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1- ما ف�سل �الإكثار من قول ال �إله �إال �هلل ؟

2- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة :

 ) �لـَجّنـة، �هلل، بـَِحق، حممد، �ل�سهادتان، يعلم، �لطّيبة(.

�أ- ال �إله �إال............: تعني ال معبود .................. �إال ........................

ب- ................... هما : ال �إله �إال �هلل ، ............. ر�سول .....................

ت- من مات وهو ...............�أنه ال �إله �إال .............. دخل ....................

ث- ال �إله �إال ............ ، هي مفتاح .............. و�لكلمة .........................

ى ) ال �إله �إال �هلل ( بـكلمِة �لّتوحيد . ٣- �أَُعـّلل : ُت�َسمَّ

التقويم

�أن�سد مع جمموعتين�شاط ختامي

َشـــْرٍط فـــي اإلميـــان أوُل 

اللــــــــــه إال  إلـــــــــه  ال 

نشـــهـــــد أن ال َربَّ ِســـواه 

اللـــه َنبـــِـــيَّ  أّن  َنْشـــهــــد 

***

***

***

***

أذان ُكــــلِّ  فـــي  َنْســـَمُعُه 

اللــــــه رســــــــول  محمـــٌد 

اللــــــــــه إال  إلـــــــــه  ال 

اللـــه رســـــول  مـحـمـــــٌد 
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أسماء اهلل الحسنى
الدرس

الرابع والعشرون 

الـخــــ�لـــق 

نشاط١

ور �ل�سابقة:  ُف ما �أ�ساِهده يف �ل�سّ 1-  �أ�سِ
�سورة)ج(:  �سورة)ب(:     �سورة )�أ(:   

ـح �إجـابـتي؟ َنع �سيًئا ِمن هذه �ملخلوقات، �أو�سّ 2-  هل ي�ستطيع �أيٌّ ِمَن �لـمخلوقني �أن يـَخلق �أو َي�سْ
نع �الإن�سان و �خرت�عاته؟   ٣-   ما �لَفْرق بني َخـلـق �هلل تعالى وَبـْيـن �سُ

�أتاأّمل �ل�سور �لتالية ثم �أجيب عن �الأ�سئلة �لتي تليها :

)ج()ب()�أ(

• �أتعّلم:	
�لـخالق : هو ُمْبِدُع �الأ�سياء وموِجُدها ِمْن ال �سيء – �أْي ِمَن �لَعَدم – 

�أرّدد مع جمموعتي �الآيـة �لكريـمة يف �ل�سورة �لتالية .  نشاط٢

الذي خلقك
فسواك
فعدلك
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1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة : 
�أ- �هلل تعالى .............. ُكِل �سيء، وهو على ُكِل ............. قدير .

ب- �أوؤمن باأن .............. تعالى هو ُمْبدع �الأ�سياء وموِجُدها ِمْن ال �سيء .
2- �أ�سع        حول �الإجابة �ل�سحيحة فيما يلي:

�أ- خالُق هذ� �لكْون هو : 
٣-  �هلل تعالى ْدفـة      2 - �ل�سُّ   1 - �لطبيعة    

ب- َخلََقنا �هلُل تعالى و�أْوَجَدنا ِمن �أْجل :
٣- ُكل ما �سبق 2-  �أْن نفعل �لـخري ونـجتنب �ل�سر     1 - �أْن نعُبده وحده   

َوِر ُقدرة �هلِل تـعالى وَبـديـِع َخـلـقـه يف كٍل ِمن : ا ِمن �سُ ُد بع�سً ٣- �أَعدِّ
�أ- عامل �الإن�س و�لـجّن

ب- عامل �حليو�ن و�لنبات
ت- عامل �لبحار و�لف�ساءف

التقويم

ن�شاط اإ�شافـي : 
�أ�سارك يف رحلة جماعية لزيارة بع�س �الأماكن 

�لتي ُتظهر عظمة �لـخالق �سبحانه 

أستفيد من الدرس :
1- �هلل تعالى خالُق ُكـّل �سيء وهو على ُكلِّ �سيٍء قدير.

َمــّرٍة فـي �لـّدنـيا فـهـو قادٌر �سبحانه على َخْلِقنا َمّرًة �أخرى يوم  �أّوَل  2- كما َخـلَـَقـنا �هلل تعالى 
�لقيامة.

٣- ال �أعبد �إال �هلل تعالى �لذي َخـلَـَقـني و�أْحـياين .
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الـُغـالم الـّتـِقـّي 
- كان �ل�سحابي �لـجليل عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما مع بع�س �أ�سحابه يف �َسَفر.

-  وبعد �أن م�سو� كثري�ً �أح�سو� بالـجوع فاأر�دو� �أن ياأكلو�.

-  فوجدو� غالًمــا �سغيـًر� يـرعـى �لـَغـَنـم.

-  قال له عبد �هلل بن عمر: يا غالم �أْعِطنا �ساًة ِمَن �لغنم نذبـَُحها وَنـاأُكُلها .

 - قال �لغالم: هذه �لغنم لي�ست يل و�أنا �أعمل عند �ساحبها .

َلـك �ساحُبها َعْنها َفُقل له �أَكلَها  -  فقال عبد �هلل بن عمر : �أْعِطنا �ساًة وُخْذ ثـَمَنـها لك؛ و�إْن �َسـاأَ
�لذئب.

-  قال �لّر�عي �ل�سغري : �إن قلُت ل�ساحب �لغنم �أّن �لذئب �أكلها و�سّدقني يف �لدنيا؛ فماذ� �أقول 
هلل تعالى �لذي ير�ين وي�سمعني يوم �لقيامة؟! 

-  �أُعجب عبد �هلل بن عمر باأمانة هذ� �لغالم �ل�سغـيـر وَخـْوِفـه ِمَن �هلل تعالى و�أر�د �أن ُيكاِفـَئــه .

- فذهب �إلى �ساحب �لغنم و��سرت�ها ِمْنه ثـّم �أعطاها هديًة لهذ� �لغالم �الأمـيـن . 

أفـّكـر  

القصص 
الدرس

الخامس والعشرون 

على ماذ� َيـُدلُّ رْف�ُس �لغالم ِلـَعْر�س عبد �هلل بن عمر ؟
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أستفيد مِنَ القصّة

• �أتعّلم 	
�لتقوى : �أد�ء �لو�ِجبات و�جتناب �لـُمحّرمات. 

ر و�لـَعـالِنـَيـة. 1- �لـَخـْوُف ِمَن �هلل تعالى يف �لـ�سِّ
ُب �هلل تعالى يف جميع �سوؤوين. 2- �أْبـَتـِعـُد َعْن ُكـّل ما ُيـْغ�سِ

٣-  �لـُمحـــافـظـُة عـلـى �الأمـانـة.

نشاط 

1- ماذ� َطلََب عبد �هلل بن عمر ِمَن �لغالم ؟

2- ملاذ� �أر�د عبد �هلل بن عمر �أن ُيـكـاِفــَئ �لغالم؟ 

٣- ماذ� �أفعل يف �حلالة �لتالية :  
كان ، فاأْرَجَع ِلـَي �لـبـائـُع َمْبلًغا ز�ئًد� َعن �لباقي. ـات ِمَن �لدُّ - ��سرتيُت بع�س �لـحاِجـيَّ

ـة و�أعر�سها على �لـمجموعة . �أ�ستنتج �أمـوًر� �أخـرى �أَتـَعـّلـُمــها ِمــَن �لـِقـ�سّ

التقويم

:
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ُمـَحـّرماتواِجـبـات

ن�شاط ختامي : 
�أتعاون مع جمموعتي يف كتابة بع�س �لو�ِجبات 
�لتي �أمـَرنـا �هلل تعالى بها وبع�س �لـُمحّرمات 

�لتي نهانا �هلل عنها يف �جلدول �لتايل :
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ف�طمة بنت حمّمد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
• ُلها: هي �أ�سغر بنات �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�أحبهّن �إليه، 	 َمْنـِزَلـُتـها وَف�سْ

حابة و�مل�سلمون َجميًعا ُيـِجـّلوَنها وَيـْعِرفون َقْدَرها . وهي �سّيدُة ن�ساء �لعاَلـمـني، وكان �ل�سّ

• ْهَر�ُء ، �لَبتوُل. 	 �ألقاُبـها: �لزَّ

• َمـْولـدها : ُوِلَدْت يف مكَة �ملَكرمِة.	

• �أّمـها : �أمُّ �ملوؤمننَي خديـجُة بنُت ُخَوْيِلٍد ر�سي �هلل عنها.	

• َجها �أمري �ملوؤمنني عليُّ بُن �أبي طالٍب ر�سي �هلل عنه يف �ل�سنِة �لثانيِة 	 زو�ُجها : تزوَّ
للهجرِة. 

• �أبناوؤها : �حل�سن و�حل�سني، وَزْيَنب و�أّم ُكْلُثوم.	

• فاتها: كانت عالـمـًة ذ�كرًة هلل تعالى عابدًة ت�سوم �لنهار وتقوم �لليل، �سابرًة 	 �أخالقها و�سِ
على خ�سونة �لعي�س ز�هدًة يف �لدنيا.

• وفاتها : ُتُوّفَيْت يف �ملدينِة �ملنّورِة يف �سهر رم�ساَن �سنَة 11 هجرية، بعَد وفاِة �أبيها �سلى �هلل 	
عليه و�سلم ب�ستِة �أ�سهٍر.

• �أتعّلم	

�لزهر�ء: �لبي�ساء �مل�سرقة �لوجه.

�لبتول: �ملن�سغلة عن �لدنيا بطاعة �هلل تعالى وعبادته.

السيــرة  النبوية 
الدرس

السادس والعشرون 
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نشاط

فات فاطمة ر�سي �هلل عنها . 1- �أذكر ثالًثا ِمْن �سِ

2- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة : 

)�ملدينة، رم�سان، علي بن �أبي طالب، �لعاَلـمـيـن، �لثانية، �ستة، خديـجة بنت خويلد(

�أ- ُتـوّفـيـت فاطمة َبـْعَد وفاة �أبيها �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بـ.............. �أ�سهر يف ................. 
�لـُمَنّورة .

ب- كانت وفاة فاطمة �لزهر�ء ر�سي �هلل عنها يف �سهر ................ .

ت- تزّوجت فاطمة ر�سي �هلل عنها ِمْن �أمري �ملوؤمنني .......................... يف �ل�سنة ........... 
للهجرة.

ـَبـت فاطمة ر�سي �هلل عنها ِبـ�سّيدِة ِن�ساء ..................... . ث- ُلـِقّ

ج- �أّم فاطمة ر�سي �هلل عنها هي �أّم �ملوؤمنني .............................................

حيحة فيما يلي : ٣- �أ�سع       حول �الإجابة �ل�سّ

�أ- معنى �ملن�سغلة عن �لدنيا بطاعة �هلل وعبادته :

٣-  �لبتول 2-  �سيدة ن�ساء �لعامَلني   1- �لزهر�ء   

التقويم

�أبـحث عن حديٍث �سريٍف َرَوْتـُه فاطمة عن �أبيها �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم .
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ب- ُوِلَدت فاطمة ر�سي �هلل عنها يف : 

٣- �لقد�س �ل�سريف 2- مكة �ملكّرمة    1- �ملدينة �ملنورة  

ت- ترتيب فاطمة ر�سي �هلل عنها بني �أخو�تها : 

٣- �لكربى 2- �لو�سطى     �ل�سغرى    -1

ن�شاط ختامي :
 �أتعاون مع جمموعتي يف ِذْكر ف�سائل �آل 

ــِهـم . �لبيت وو�ِجبنا يف َحـِقّ
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�شورة الّن��ض 
اأتلو واأحفظ :

اأْلــِفــُظ َجـّيـدًا :

ــة و�لنَّـا�س ( )�لَو�ْسو��ِس �لـَخــّنــا�س ، ُيــَو�ســِو�ُس ، ِمـــَن �لــِجــنَّ

ًد مع جمموعتي �سورة �لفاتـحة نشاط         �أُّرِدّ

القرآن الكريـم  
الدرس

السابع والعشرون 

�أرّدد مع جمموعتي �سورة �لنا�س 

 چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
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ِبــَرّب �لنا�س : خالِق �لّنا�س.

َمــِلــِك �لــّنا�س : �سـّيد �لنا�س. 

�إَلــِه �لّنــا�س : �ملعبود بـَِحق.

ِمْن �َسـّر �لَو�ْسو��س �لـَخـّنا�س : ِمْن �َسرِّ �ل�سيطان �لّرجيم.

ِمـَن �لـِجـنَّة و�لـّنــا�س : ِمـْن �سياطني �لــِجــِنّ و�الإْنــ�س.

• �أتعّلم:	

ـُل بني �لكلمة يف �لعمود �الأّول وَمْعناها يف �لعمود �لثاين فيما يلي:  1- �أ�سِ

الـعـمـود الـثـانـيالــعـمــود الأّول

خالِق �لّنا�سَمــِلــِك �لــّنا�س

�سـّيد �لنا�سِمـَن �لـِجـنَّة و�لـّنــا�س

�لـمعبود بـَِحقِمْن �َسـّر �لَو�ْسو��س �لـَخـّنا�س

ِمْن �َسرِّ �ل�سيطان �لّرجيم�إَلــِه �لّنــا�س

ِمـْن �سياطني �لــِجــِنّ و�الإْنــ�سِبــَرّب �لنا�س

التقويم

�أكتب �سورة �لنا�س بخٍط جميل على لوحة كرتونية ن�شاط ختامي
و�أعلقها يف ف�سلي .
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آداب وأخالق

نشاط ١
1- قاَم طفٌل بق�ساِء حـاَجـِتـِه يف �لطريق : 

2- �ألقى ر�كٌب �لنفايات ِمَن �لّنـافذة :

٣- قامت جمموعٌة ِمن �الأطفال باللعب يف �ل�سارع :

4- رمى �سبٌي �لـِحـجـارة على �لـمــاّرة و�ملركبات :

5- قطعْت فتاٌة �ل�سارَع و�الإ�سارُة خ�سر�ء:  

6- قامت �إحدى �لعائالت باإلقاء بقايا �لطعام و�لقمامة على �الأر�س يف �إحدى �ملتنزهات:

الدرس
الثامن والعشرون 

�أعـّبـر َعـْن ر�أيــي يف �لت�سّرفات �لتالية :

اآداب الطريق واملـح�فظة على الأم�كن الع�ّمة

باالأخالق  �لّتحّلي  على  د�ئماً  �مل�سلم  َـْحـِر�ُس  يـ
وِمْن  كان،  �أيـنما  �لـّنـبوية  و�الآد�ب  �الإ�سالمية 
�لعام  �لطريق  على  �ل�ّسيـر  �آد�ب  �الآد�ب  هذه 
هذ�  ويف   ، �لعامة  و�الأماكن  �ملر�فق  و��ستعمال 

�لدر�س �سنتعّرف على بع�س هذه �الآد�ب ؟

 

أفّكر     ملاذ� �أنزل �هلل تعالى �لقر�آن �لكرمي 
�الأماكن  على  �ملـحافظة  على  �الإ�سالم  حثنا 
و�ملر�فق �لعاّمة وعلى �إْعطاء �لطريق حّقه؛ ملاذ� 

؟ 

تلقي ال�شالم علي من عرفت .. وعلى من 
مل  تعرفه , وترّد التحية باأح�شن منها ... 

العتدال والتوا�شع يف امل�شي .. وال�شري 
على جانب الطريق, وعند ُعبور ال�ّشارع 

ا�شتعمل ممر امل�شاة.

عدم الأكل يف الطرقات ورمي القمامة 
هنا وهناك

عدم اجللو�س يف الّطرقات, اأو الوقوف 
يف املنعطفات, لأّن هذا قد يُعيق حركة 

ُمرور امل�شاة.

جتنّب الّلعب اأو الّرك�س يف الّطريق 
وكذلك املزاح وال�رّساخ ب�شوت عاٍل

اغ�ش�س ب�رسك ول تتبع النا�س بنظراتك 
حتى ل تُزعَجهم

ل ت�شخر ممن ي�شري يف الطريق, ول ت�رس 
اإلى اأحد باأ�شبعك

يُعترب الّطريق من املرافق الُعمومية مبعنى 
اأنّه ملك للنّا�س جميعاً, وكّل فرّد منّا له 
احلق يف ا�شتعمال الطريق ليبلغ حاجته 

مثل: الو�شول اإلى البيت املدر�شة 
امل�شجد احلديقة .. الخ

اإماطة الأذى عن الطريق
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نشاط ٢

1- �أمالأ �لـجـدول �لتـالـي بـما يـُنـا�ِسـبه : 

ت�صفات و�شلوكيات لي�شت مرِن �آد�ب �لطريقت�صفات و�شلوكيات مرِن �آد�ب �لطريق

ح �ثـنـتـْيـن ِمن فو�ئد �ملـحافظة على �الأماكن �لعامة و�آد�ب �لطريق ؟ 2- �أو�سّ

٣- �أذكر حديًثا �سريًفا يف �لـحّث على �ملـحافظة على �آد�ب �لطريق .

�أ�ستنتج بالتعاون مع زمالئي �آد�ًبا �إ�سافيًة ِمن �آد�ب �لطريق.

التقويم

 �أ�ســـــارك جمـــموعــــتي فـــي تنــــظـــيف ن�شاط اإ�شافـي  :
ّـــــــة   . �لــــــحــــديقــــة �لعــــامــ
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أذكار وأدعية
الدرس

التاسع والعشرون 

الُعط��ض
�لعطا�س ِنعمٌة ِمْن ِنـَعِم �هلل تعالى علينا؛ فهو و�سيلٌة مهمٌة لتنظيف �لـجهاز �لتنف�سي من �لغبار 
كبريًة  ر�حًة  �الإن�سان  َيـْمَنـح  ِمـّما  و�لفم،  �الأنف  ِمَن  بقوة  �لهو�ء  خروج  طريق  عن  و�لـجر�ثيم 
اً  ها َحـقَّ و�شعوًرا بالن�شاط ، وقد حّثنا نبّينا �شلى اهلل عليه و�شلم على ) َت�ْشميِت العاِط�س ( َوَعدَّ

ِمْن حقوق �مل�سلم على �أخيه �مل�سلم. 

فما �ملق�سود بالت�سميت وما هي �أذكار �لعطا�س :

نشاط

1- ماذ� ُت�ساهد يف �ل�سورة ؟

2- ماذ� ��ستخدم �لفتى عندما َعَط�س؟

٣- ماذ� قال �لفتى بعد �أن َعَط�س ؟

�َسِمَعُه  �أْن  َبـْعَد  �سديُقه  له  قال  ماذ�   -4
َحِمَد �هلَل تعالى؟

5- بـمـاذ� َردَّ َعـلَـْيـِه �لفتى ؟

�أتاأّمل �ل�سورة �الآتية ثـّم �أجيب عن �الأ�سئلة �لتي تليها
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�أظلل �لن�س �لتايل ليظهر يل حديث نبوي �سريف: 
�ُسِئل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سوم يوم �الثنني، فقال:

• �أتعّلم:	

ر �أُموَرُكم.   ـقـُكـم �هلل َوُيـَيـ�سِّ وُي�سلُح باَلُكم : ُيـَوِفّ
ت�سميُت �لعاط�س : هو قْوُل ) يرحمكم �هلل ( ِلـَمـن َعَط�َس �إذ� قال ) �لـحمد هلل (.

أفّكر : 
�أقرتح �آد�ًبا �أخرى للعطا�س .

1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة :
�أ- �إذ� عط�سُت �أقول .................................... .

ب- �إذ� �سمعُت �أحد�ً َعَط�َس ثـُّم َحِمَد �هلل تعالى فاأقول له ................................. .
ت- �إذ� �سّمتني �أحٌد فاأدعو له قائاًل .............................................. .

ث- ت�سميت �لعاط�س حٌق ِمْن حقوق ..................... .
ج- يـ�سلح بالكم : �أي ..................... �هلل و ................................. .

ـح : �لعطا�س ِنعمٌة ِمْن ِنَعِم �هلل تعالى علينا .    2- �أو�سّ

التقويم

ُف على �آد�ب �لـــتـثــاوؤب ن�شاط خـتـامـي :  �أَتـَعـرَّ
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الـحديث الشريف 

ِحْفُظ الّل�ش�ن 
�أفهم و�أحفظ:  

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : 
ـِمـت (   )َمْن كان ُيــوؤِمــن باهلِل و�لْيوِم �الآِخر َفلَيُقْل َخـْيـر�ً �أو ِلـَيـ�سْ

نشاط    

الشرح : 
�إال بكالٍم  نتكّلم  �أْن ال  �ل�سريف على  �لـحديث  و�آله و�سلم يف هذ�  نبّينا �سلى �هلل عليه  َـُحــّثـنا  يـ
ْدق وتالوة �لقر�آن �لكريـم وِذْكر �هلل تعالى و�ال�ستغفار  يـُِحّبه �هلل تعالى وير�ساه ؛ كـَقـْول �ل�سِّ
ُيـْر�سي �هلل  ُكــِلّ كالٍم ال  َعْن  نـْبـَتـِعـَد  و�أْن   ،... �آله و�سلم  و  �لنبي �سلى �هلل عليه  الة على  و�ل�سّ

تعالى؛ فال �أذُكــُر �أحًد� �إال ِبـَخـْيـر، وال �أ�سـبُّ �أو �أ�سـتـم �أو �أ�سـتـهـز�أ باأحٍد �أبًد� وال �أكذب ..  

أفّكر      �أذكُر �أمثلًة �أخرى على �لكالِم �لذي ال ُيـِحّبه �هلل تعالى .  

• �أتعّلم :	
�ليوُم �الآِخـر : يـْوم �لِقـيـاَمـة

ـِمت : ِلــَيــ�ْسـُكـت  ِلـَيـ�سْ

الدرس الثالثون  

 �أتاأمل �حلديث �ل�سريف، ثـُّم �أ�سـَتـْنـِتـُج �أنا ومـْجـمـوَعـتـي �أهـمـّيـَة ِحْفِظ �لـّلــ�سـان  �أتاأمل �حلديث �ل�سريف، ثـُّم �أ�سـَتـْنـِتـُج �أنا ومـْجـمـوَعـتـي �أهـمـّيـَة ِحْفِظ �لـّلــ�سـان 

k متفق عليه

k
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1- �أكتب يف �لـجـدول �لتايل مــا ُيـنا�ِسـُبـه :

أمثلة على كالٍم ال يُـِحـبُّـهُ هللا تعالىأمثلة على كالٍم يُـِحـبُّـهُ هللا تعالى

2- �أمالأ �لفر�غات ، ثـّم �أقــر�أ :
) َمـن كـان ُيـوؤِمـن بـ ................................... فـلـَيـُقـل َخـْيـًر� �أو .................. (

ُل ِبـَخـٍطّ بني �جلملة يف �لعمود �الأول وما ُيـنـا�ِسـُبـها ِمـَن �لعمود �لثاين : ٣- �أ�سِ

الـعـمـود الـثـانـيالــعـمــود الأّول

ت ـمرِ يَـ�شْ ـيـاَمـةلرـِ يـْوم �لقرِ

ـر ـيَــ�ْشـُكـت�ليوُم �لآخرِ لرـِ

التقويم

�أْعـِر�ُس على جمموعتي جمموعًة ِمَن �الآيـاِت ن�شاط ِختامي :
�لـكـريـمِة �لتي تـاأُمـُرنـا ِبـُح�سِن �لكالم وَجميِل �لقْول
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أسماء اهلل الحسنى
الدرس

الواحد والثالثون 

الـكـريـم
ِمـْن �أ�سـماء �هلل تعالى �حل�سنى ) �لكريــم ( ، وقد ورد هذ� �ال�سم يف مو��سع من �لقر�آن �لكرمي 

ومنها : 

قال �هلل تعالى چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ 

نشاط١

نشاط٢

1- ماذ� تفعل �لفتيات يف �ل�سورة ؟

2- َمـْن �لذي ُيـجيُب ُدعاءنا ؟

٣- َمن �لذي ُيـْنـِعُم علينا ويرزقـنا ؟ 

4- َمـن �لذي ُيـْعطـيـنـا وال َيـْبـَخل َعـلْينا ؟ 

�أ�ستمع لتف�سري مب�سط لالآية �لكرمية ثـم �أكتب ما ��ستفدته منها و�أعر�سه على جمموعتي.

�أتاأّمل �ل�سورة �لتالية ُثـّم �أجيب  :

k �سورة �النفطار - 8

k
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أستفيد مِن الدرس : 

• �أتعّلم :	
ـُل على عباده بال ُمـقـاِبـل. �لكرمي  : �لـُمــَتـفـَ�سِّ

�أبـحث عن معاٍن �أخرى ال�سم �هلل تعالى �لكريـم نشاط3

�ِسٌن �إلى ِعباده َمَع ِغـنـاُه َعــْنـُهـم. 1- �هلل تعالى حُمْ
2- �لكريــم �سبحانه ال ُيـ�سـيـُع َمـْن الَذ ِبــِه �أو �ْلـَتـجـَاأ �إلـيـه.

٣- �أُكرُث ِمـْن �ُسـْكِر �هلل تعالى وَحْمِده على ِنـَعـِمـِه �لـكـثيـرة.

1- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة :

ُل ، ُيـْنـِعـُم ، ُيـ�سيع ، َيـرزقـنا ، �لكريــم (. ّ )�الإن�سان  ، ِنـَعـِمه ، �لـُمـَتَفـ�سِ

�أ- �لكريـم �سبحانه : هو .................... على ِعباده بال ُمقاِبـل.

ب- �هلل تعالى .............. علينا و .................... .

ـالـحـيـن . ت- رّبـنا َجـّل َجـاللـه ال ................. ِعـبـاَده �لـ�سّ

ث- �أ�سكر �هلل تعالى و�أحمده د�ئًما على ............. . 

ك بربك .................... (  ج- قال تعالى ) يا �أيها .................. ما َغــرَّ

التقويم
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2- �أ�سع عالمة )       ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعبارة )     ( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة فيما 
يلي :

)        ( �أ- �أعتمد على �هلل وحده و�ألتِجئ �إليه    

)        ( ب- �هلل تعالى ال َيـُردُّ َمْن �َساأَله وَدعاه    

)        ( ت- �مل�سلم َيـْغرّت ِبَنَعِم �هلل تعالى عليه و�إمهاِله له   

�أتعاون مع جمموعتي يف ذكر بع�س �الآد�ب �لتي ن�شاط ِختامي :
�أحر�س عليها عند �ُسوؤ�يل وُدعائَي �هلل تعالى .
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الـم�ل ال�ش�ئع
• يف �إحدى �الأ�سر كان يعي�س �الأخو�ن عمر وفاطمة.	

• ويف يوم من �الأيام َوَجـَد عمر وفاطمة مااًل قد �ساع من و�لدتهما يف �ملنزل.	

• قالت فاطمة الأخيها عمر: ملاذ� ال ن�سرتي بهذ� �ملال كل ما نحتاجه؟	

• رف�س عمر ذلك وقال الأخته : كال فاإّن علينا رقيًبا ير�نا وي�سمعنا.	

• ا ما ُيـر�ِقــُبـُهـما.	 �َسـَكـــَتــت فاطمة َوظـّنـت �أّن �سخ�سً

• لكل 	 و��سرتت  �أمانتهما  على  ف�سكَرتُهما  �ملال  و�أعطياها  و�لدتهما  �إلى  وفاطمة  عمر  ذهب 
و�حٍد منهما هدية.

• ويف �ليوم �لتايل �ساألت فاطمُة �أخاها : َمن �لذي كان ير�قبنا باالأم�س حني وجدنا �ملال ؟ 	
�أمي �أم �أبي ؟

• قال عمر : كال يا فاطمة ، �هلُل تعالى هو �لذي كان ُير�ِقـُبـنا؛ فهو �سبحانه يعلم �ل�ِسّر و�أخفى!	

• قالت فاطمة الأخيها : بارك �هلل فيَك يا عمر، لقد �أح�سنَت �لت�سّرف، و�أ�ساأل �هلل تعالى �أن 	
ير�سى عّنا ويغفر لنا.

 

فـك لو كنت يف مكان عمر وفاطمة ؟ أفـّكـر         ما َتـ�َسـرُّ

القصص 
الدرس

الثاني والثالثون 
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أستفيد مِنَ القصّة

• �أتعّلم :	
�لـّرقيب: �لـذي ال َيـغــيـُب عـنـه �سيء .

1- ال �آخذ �أّي �سيٍء �إال باإذن و�ِلَدّي.
2- �أحر�س على �إر�ساء و�لدّي باالأعمال �حل�سنة.

٣- �أ�ست�سعر مر�قبة �هلل تعالى يل.

1- �أجيب عن �الأ�سئلة �لتالية : 
�أ- َمـِن �لذي كان ُيـر�ِقـُب عمر و�أخته فاطمة ؟

ب- ملاذ� ��ْسـَتـَرت �الأّم َهـِدّيـًة الأوالدها ؟

2- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي بالكلمة �ملنا�سبة :
)ير�نا ، �لّرقيب ، �لـ�ّسـر(

�هلل تعالى َيـْعـلَـُم ............. و�أخفى. �أ- 
�هلل تعالى ...........  وي�سمعنا. ب- 

............. : �لذي ال َيـغـيـُب عنه �سيء. ت- 

التقويم

�أرّدد مع جمموعتي قوله تعالى :ن�شاط ِختامي :

)�إنَّ �هلل َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيًبا( 

k �سورة �لن�ساء  - 1

k
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 �أجمع �سوًر� ملكة �ملكرمة و �ملدينة �ملنورة و�أُل�سقها يف 
دفرتي

اأّم املوؤمنني خديـجة بنت ُخـَوْيـِلد ر�شي اهلل عنه� 
• َمْوِلُدها : ُوِلَدت يف مكة �ملكّرمة.	

• ُلها : كانت �أّم �ملوؤمنني خديـجة ر�سي �هلل عنها ِمْن �أ�سرف ن�ساء قري�س َن�َسًبا 	 َمْنــِزَلـُتـها وَفـ�سْ
ُب بــالطاِهَرة. َوجاًها، وكانت ُتـلَقَّ

• َزو�ُجها ِمَن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: هي �أّول �مر�أٍة تزّوَجها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 	
و�آله و�سّلم و�أمُّ �أْوالِده.

• ّقه، وكانت 	 دَّ ِحَيُتها: كانت �أّوَل َمْن �آَمَن بالنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�سَ �إ�ْسالُمها وَت�سْ
ُف عنه ما يلقاه ِمْن �أذى �مل�سركني و��ستهز�ئهم، َوَبـَذَلـْت ماَلها يف �سبيل �هلل  ُتـو��سيـه وُتـَخِفّ

ويف مر�ساة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

• ـَيـت ر�سي �هلل عنها يف مكة �لـُمكـّرمـة يف �ل�ّسنة �لعا�سرة للبعثة )عـام �لـُحـْزن(، 	 وفاتها : ُتـُوِفّ
وقد َحـِزَن عليها �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سّلم ُحــزًنا �َسديًد�.

َي �لعام �لعا�ِسر للِبعثة ِبــعـام �لـُحــزن؟ . أفـّكـر         ملاذ� �ُســِمّ
• ُحبُّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم َوَوفاوؤه لها: كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يـُِحّب �أّم 	

�ملوؤمنني خديـجة ر�سي �هلل عنها حًبا عظيًما، وكان َيْذُكُرها بـخيـر ويـُثـنـي وَيـَتــَرّحم عليها 
بعد موتها، وكان يقول عنها : �آَمَنْت بي �إذ َكـَفـَر بـَِي �لنا�س، و�سّدقتني �إذ كذبني �لنا�س، 

وو��ستني بـمـالـها �إذ حرمني �لنا�س، وُرِزْقُت ِمْنها �لَوَلد .

ـَر خديـجة بـبـيـٍت يف �لـجنة من َق�َسب ال  وقد نـزل عليه جربيل يوًما و�أخربه �أّن �هلل تعالى يـَُبـ�سِّ
ـَرِتـها للـنـّبـي �سلى �هلل عليه و�سلم. ُـ�سْ َخَب فيه وال نـَ�َسب، جز�ًء لها على �إيـمـاِنـها ونـ �سَ

السيــرة  
الدرس

الثالث والثالثون 
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• �أتعّلم:	

َق�َسب : لوؤلوؤ  

َنـ�َسـب : تـََعـب

نشاط

1-�أمـالأ �لفر�غ فـيـمـا يـلـي بالـكـلـمـة �لـمـنـا�سـبـة: 
)جـبـريـل ، �لعا�سرة ، بـيت ، �لطاهرة ، مكة �ملكّرمة(

ُوِلَدْت خديـجة ر�سي �هلل عنها يف ............................. .  �أ- 
ـَنـة ................... للبعثة . ـَيـْت خديـجة ر�سي �هلل عنها يف �ل�سَّ ُتـُوِفّ ب- 

ـَبـْت خديـجة ر�سي �هلل عنها بــ ................. . ُلـِقّ ت- 
ـَر ................... عليه �ل�سالم خديـجة ر�سي �هلل عنها بــ .................. يف �جلنة  ث-  َبـ�سَّ

من لوؤلوؤ . 

�ملوؤمنني خديـجة ر�سي �هلل عنها يف ُن�سرة �الإ�سالم و�لنبي �سلى �هلل عليه  �أّم  ح جهود  2-�أو�سّ
و�سلم 

ِمــْن خديـجة ر�سي �هلل عنها  �أ�سماء �أوالد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أكتب 
ها على زمالئي. و�أْعِر�سُ

التقويم

�أقر�أ ق�سة �أّم �ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �هلل عنها ن�شاط ِختامي :
و�أ�ستنتج من �لق�سة ف�سلها ومنزلتها
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�شــورة الإخــال�ض 
اأتلو واأحفظ :

اأْلــِفــُظ َجـّيـدًا :

َمد ، َوَلـم َيـُكـن ، ُكــُفــًو� ( )�ل�سَّ

ًد مع جمموعتي ة  نشاط         �أُّرِدّ

القرآن الكريـم  
الدرس

الرابع والثالثون 

�أرّدد مع جمموعتي �سورة �الإخال�س  

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
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• �أتعّلم:	

�هلل �أََحد : و�ِحٌد ال �سريك له.

َمد : �لــ�سِيّد �لـَمْعـبـود ِبـَحق. �ل�سّ

ُكـُفــًو� : �َسبيه �أو َمثيل.

ُل ِبـَخـٍطّ بني �جلملة يف �لعمود �الأول وما ُيـنـا�ِسـُبـها ِمـَن �لعمود �لثاين : 1- �أ�سِ

الـعـمـود الـثـانـيالــعـمــود الأّول

ٌد ل �صيك له�ل�ّشَمد و�حرِ

َحقُكـُفــًو� �لــ�شيرِّد �لـَمْعـبـود برـِ

�َشبيه �أو َمثيل�لله �أََحد

 
2- �أ�سع للعمود ) �أ ( �الآية �لكريـمة �لتي تنا�سبه يف �لعمود ) ب ( كما يف �ملثال �الأول :

) ب () اأ (

) قل هو �لله �أحد (�إثبات �لوحد�نية لله تعالى

ْن �أ�شماء �لله �حل�شنى مرِ

نَْفُي �لبن َعـْنـُه �شبحانه

تَـْنـزيـُه �لله تعالى 

التقويم

ن�شاط ِختامي :
�أحث زمالئي على تالوة �سورة �الإخال�س

مبّيًنا لهم ف�سل قر�ءتها. 
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الفقه 
الدرس

الـخامس والثـالثــون 

و�أعر�سها  �مل�سجد  يف  �لـجماعة  �سالة  على  �ملـحافظة  فو�ئد  ِمـْن  ا  بع�سً �أ�ستنتج 
على جمموعتي.

k متفق عليه

k

�شالة الـجم�عـة و�شالة الـجـمعة
�صالة الـجماعة :

عليه  �هلل  �سلى  فقال  �مل�سجد جماعة؛  �ل�سالة يف  �أد�ء  على  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  حثنا 
و�سّلم: 

الِة �ْلَفْرِد ِب�َسْبٍع َوِع�ْسِريَن َدَرَجًة (   ُل َعلَى �سَ َماَعِة َتْف�سُ الُة �جْلَ )�سَ

نشاط١

كيفّية �صالة الـجماعة: 
�إذ� حان وقت �ل�سالة يـح�سر �مل�سلون من كل مكان �إلى �مل�سجد ، ثـم تقام �ل�سالة ويتقّدم �الإمام، 
�لـم�سّلـون  وُيـَكّبـر   ، �الإحر�م  تكبيـرة  �الإمام  فُيكرّب  منتظمة،  �سفوف  يف  خلفه  �مل�سلون  ويقف 
ور�ءه، ُثـّم يقر�أ �الإمام جـهًر� �سورة �لفاتـحة وما تي�ّسر من �لقر�آن �لكرمي يف �سالة �لفجر و�أول 

ركعتني ِمْن �سالتي �ملغرب و�لع�ساء، وَيـْتـَبـُعـه �لـم�سّلون يف بقية �أعمال �ل�سالة.

الة ؟ أفـّكـر         ما ُحـْكـُم م�سابقة �الإمام يف �ل�سّ
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�صالة الـجمعة :

بعد  �الإمام قر�ءًة جهريًة  �لظهر، وهي ركعتان يقر�أ فيهما  �لـجمعة يف وقت  ُتـوؤدَّى يوم  �سالٌة 
�أن َيـْخُطب ُخْطـَبَتْيـن بْينهما ��سرت�حٌة ق�سرية، وهي فر�ٌس على �لّرجال �لباِلـِغـيـن �لـُمقيمني 

ّحاء، وال تـجب على �لن�ساء �أو �ملر�سى �أو �مل�سافرين، فهوؤالء ي�سّلونها ظهًر� . �الأ�سِ

نشاط٢

آداب الـمسجدآداب صالة الـجـمعة

• �أتعّلم:	

ُل �ملـ�ساجد الأد�ء �ل�سالة فيها )�لـم�ساجد �لثالثة( وهي : �أْف�سَ
1-  �مل�سجد �لـحر�م يف مكة �ملكّرمة.

2- �مل�سجد �لّنبوي يف �لـمدينـة �لـُمـنّورة. 
٣- �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك يف �لقد�س �ل�سريف.

يف  و�أكتبها  و�مل�سجد  �لـجمعة  �سالة  �آد�ب  على  �أتعّرف  جمموعتي  مع  بالتعاون 
�جلدول �لتايل  : 
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نشاط3

1- �أمالأ �لـجدول �لتايل ِبـَمن َتـِجُب َوَمن ال َتـِجُب َعلْيهم �سالة �جلمعة:

ُب عليهم �شالة �لـُجمعة ُب عليهم �شالة �لـُجمعةَمـن تـَجرِ َمـن ل تـَجرِ

ح كيفية �أد�ء �سالة �لـجماعة . 2- �أو�سّ

٣- �أمالأ �لفر�غ فيما يلي باالإجابة �ل�سحيحة  .
�أ- ُتـ�سّلى �سالة �جلمعة وقت �سالة ................ 

ب- �سالة �جلماعة �أف�سل  من �سالة �لفرد بـ .............................. درجة .

�ألــّون : 

التقويم
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 �أن�سد مع جمموعتي :ن�شاط ِختامي :

يـوم اجلمعـــــة مـــا أحـــاله 

يــوم اجلمــعة مــثل العــيد 

فلنــتوضأ خـــــير         وضــــوء 

نصــغي خلطـــــيٍب وإمـــام 

أحـــاله ما  اجلــمعة  يــوم 

أفــــضل يــــوم عنــــد الله

نلبس فيــــه كل جــــديد

َولــَنــــأِت الــمـسجد بهدوء

نسمــــع مــــنه خــير كــالم

أفضـــل يــــوم عنــــد اللــــه

***

***

***

***

***
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1-  �لقر�آن �لكرمي 
2 - ريا�س �ل�ساحلني : �الإمام �لنووي 

٣ - مناء ؛ منهج بناء �ل�سخ�سية �الإ�سالمية من �لر�ساعة �إلى ما بعد �جلامعة : 
موؤ�س�سة �ملربي 

4- فقه �ل�سنة لالأطفال ؛ حامد طاهر 
5- �الأ�سا�س يف تربية بر�عم �الإ�سالم : م�سطفى دياب 
6- بر�عم �الإ�سالم يف �لعلوم �ل�سرعية : جمال �لقر�س
7- �الآد�ب �الإ�سالمية للطفل �مل�سلم : حممود �مل�سري

8- �لرحيق �ملختوم : �ملباركفوري 
9- طر�ئق تدري�س �لرتبية �الإ�سالمية و�أ�ساليبها وتطبيقاتها �لعملية : د. نا�سر 

�خلو�لدة 
10- دليل �ل�سلوك �ملميز : مها كاتبة 

11- �سل�سلة هذ� خلق �هلل : لور� هاول 
12- و�سف �جلنة للم�سلم �ل�سغري : عديل عبد �لروؤوف �لغز�يل 

1٣- �سل�سلة حكايات من �لقر�آن : �سمري حلبي 
14- �سل�سلة ق�س�س �الأنبياء : �أ�سماء �لنجار

15- �سحتي و�سالمتي : �سالح �لدين حممد 
16- �لرفق باحليو�ن : حممود مطرجي 
17- �حفظ �الأذكار ثم لون : د�ر �لقا�سم 

18- �ر�سم ولون �لتوحيد : د�ر �لقا�سم

املــراجع





 جمعية الكتاب والسنة
قسم الشؤون التربوية وإعداد المناهج





قسم الشؤون التربوية وإعداد المناهج
w w w . k t a b s o n a . c o m

جمعية الكتاب والسنة

الـمستوى األول

١ جمعية الكتاب والسنة

ÚÄ°TÉæ∏d …ƒHÎdG êÉ¡æª`dG
ÚÄ°TÉæ∏d …ƒHÎdG êÉ¡æª`dG


