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مقدمة الطبعة الأولى

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  بعده،  نبَيّ  ال  َمْن  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده.  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني، اأما بعد :

في�سر ق�سم ال�سوؤون الرتبوية واإعداد املناهج يف جمعية الكتاب وال�سنة اأن يقدِّم هذا املنهاج 

لالأبناء االأعزاء، »امل�ستوى الثاين« وذلك تلبية للتو�سع الكبري يف اأعداد الطالب املكفولني 

مع  اململكة، ومت�سياً  �سائر حمافظات  يف  اأي�ساً  ن�ساطاتها  وامل�ستفيدين من  لدى اجلمعية 

العمرية  املراحل  املتزنة خا�سة يف  ال�سخ�سية االإ�سالمية  �سيا�سة اجلمعية يف بناء وتنمية 

املبكرة.

ومراكز  فروع  يف  املعتمد  الكرمي  القراآن  حتفيظ  لربنامج  رديفاً  املنهج  هذا  جاء  وقد 

اجلمعية؛ حيث احتوى هذا امل�ستوى على خم�سة وثالثني در�ساً موزعة على العام الدرا�سي 

كاماًل مبعدل در�س واحد اأ�سبوعياً.

واهلل اجلليل ن�ساأل اأن يجعل هذا العمل خال�ساً لوجهه الكرمي. اآمني

ق�سم ال�سوؤون الرتبوية واإعداد املناهج
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�سورة الفاحتة
) احلمد (

  اأتعّلم: �ُصّميت �صورة الفاحتة بهذا ال�صم لأنها اأول �صورة يف ترتيب امل�صحف، ولأننا نفتتح بها 	•
�صالتنا ونقراأها يف اأول كل ركعة .

أفّكر               ما معنى قولنا )اآمني(؟
املفردات والرتاكيب: 

ني املالك وال�صيد واملدّبـر لهذا الكونرّب العاملمَ

نوّحدك ونعبدك وحدك يا رباإياك نعبد

اأعـّنا يا رب على طاعتك وعلى اأمورنا كّلها اإياك ن�صتعني

وفقنا للثبات على طريق الإ�صالماهدنا ال�سراط امل�ستقيم

فمَ احلق ومل يعمل بهغري املغ�صوب عليهم رمَ من عمَ

الني اللول ال�صّ من ترك احلق عن جهل و�صمَ

التفسيرالدرس  األول
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    املعنى االإجمايل:

اهلل تعالى هو اخلالق الرازق املحيي املميت، وهو �سبحانه امل�ستحق للحمد وال�سكر؛ فهو مالك 
اخللق ومرّبيهم بنعمه ومدّبر �سوؤونهم، وهو �سبحانه الذي يحكم بينهم ويجازيهم يوم القيامة، 
و�سعت رحمته كل �سيء، وهو املعبود وال معبود بحٍق �سواه وال ن�ستعني اإال به يف كل اأمورنا، ال اإله 

اإال هو �سبحانه.

أفّكر          ملاذا يجب علينا اأن نعبد اهلل تعالى وحده و نـَحمده وال ن�سرك به �سيئا؟

  التقويم :
1- أ�سع للعمود )اأ( ما ينا�سبه من العمود )ب(

العمود )ب(العمود )اأ(
اأنت املعبود وال معبود �سواكاإياك نعبد

وفقنا يا رب للثبات على طريق االإ�سالماإياك ن�ستعني 
ال اأ�ستعني اإال بك يا رباهدنا ال�سراط امل�ستقيم 

2-  اأكمل الفراغ فيما ياأتي باالإجابة ال�سحيحة:

اأ-  امل�ستحق للحمد وال�سكر هو...................... ..................................................... وحده.

ب- ن�ساأل اهلل دائماً يف �سورة الفاحتة اأن يوفقنا اإلى......................................ونطلب منه دائما 
اأن يجّنبنا طريق.......................................و...........................................................

اأ�ستمع لتالوة مباركة ل�سورة الفاحتةن�ساط ختامي
ب�سوت اأحد القراء وأرّدد معه. 
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الحديث الشريفالدرس  الثاني

 َمْن هو امل�شلم ؟

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

 k)امل�سلم من �َسِلَم امل�سلمون ِمْن ل�سانه ويده( 

     املعنى االإجمايل :

يخربنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ال�سريف اأّن امل�سلم احلقيقي ال يوؤذي النا�س 

بكالمه اأو باأفعاله، وال يعتدي عليهم اأو ي�سيء لهم باأي �سكل من االأ�سكال ؛ فامل�سلم ال يتكلم اإال 

ّد َيَده اإال مل�ساعدة النا�س ومعاونتهم، وهذا هو امل�سلم الذي يحّبه اهلل تعالى.  باخلري وال َيُ

 نشاط   

اإيذاء باليد )اأفعال (اإيذاء بالل�سان ) اأقوال (
1
2
3

k رواه البخاري

اأكتب يف اجلدول التايل اأمثلًة على بع�س االأعمال والت�سرفات 
املوؤذية لالآخرين علينا االبتعاد عنها واأعر�سها على جمموعتي
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1- اأْكمل كتابة احلديث ال�سريف:

 )............................................ َمْن �َسلَم امل�سلمون ِمن................................................

 و.................................................(

2- اأ�سّحح الت�سرف اخلاطئ يف العبارات التالية : 

اأ- ر�سم وكتب وليدٌ ر�سوماتٍ وعباراتٍ غري مهذبة.

ب- رمت �سعادٌ القمامة يف الطريق. 

ت- قام جاللٌ برفع �سوت التلفاز اأو امل�سّجل ب�سكٍل مزعج.

ث- �سرب خليلٌ اأخاه االأ�سغر الأنه اأراد اأن يلعب معه.

أتعلم من الحديث الشريف:
1- ال اأتكلم بكالم ال يحبه اهلل تعالى؛ كــال�ّسـب اأو ال�ستم اأو الِغـيبة اأو الّنميمة.

2- اأْن اأُْكـِثـر من تالوة القراآن الكرمي وِذْكر اهلل تعالى.

اأو على ممتلكاتهم  عليهم  يعتدي  اأحد؛ فال  على  اأو عدوان  بظلم  يـده  َيـُمـّد  ال  امل�سلم   -3

وخ�سو�سياتهم. 

  التقويم :
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اأحّدث جمموعتي عن مـوقـٍف قـُْمـُت فيه ن�ساط ختامي
مب�ساعدِة االآخرين ومعاونتهم .

ج- عبث جواد ب�سيارة اجلريان وقام بخد�سها.

ح- مـَرَّ خالد على جمموعة من النا�س جال�سني فلم ُيْلِق عليهم ال�سالم.
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السيرة النبويةالدرس  الثالث

 ن�شب الر�شول الأكرم �شلى اهلل عليه و اآله و�شلم

نـبـّينا �سلى اهلل عليه و�سلم هو : حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�سم، يت�سل ن�سبه بنبي 

اهلل تعالى اإ�سماعيل ابن اأبي االأنبياء ابراهيم اخلليل عليهما ال�سالة وال�سالم.

k قبيلته: قبيلة قري�س اأ�سرف قبائل العرب واأكربها.

k جـّده الأبيه: عبد املطلب، �سيد قري�س وزعيمها، ومن مناقبه حفر بئر زمزم.

k جـّده الأّمه: َوَهْب ، �سّيد بني ُزهرة ن�سباً و �سرفاً. 

k اأبوه: عبد اهلل ،اأ�سغر اأبناء عبد املطلب واأحبهم اإليه، وكان اأح�سن فتيان قري�س واأحب �سبابها 

اإليها، عا�س طاهًرا كرًيا. تويف ودفن يف املدينة املنورة والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف بطن اأمه.

k اأّمه: اآمنة بنت وهب ، كانت اأف�سل ن�ساء قري�س ن�سباً واأكرمهم ُخُلقاً. 

k مولده: ولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف مكة املكّرمة عام الفيل.

k وفاته: تويف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و دفن يف املدينة املنورة.



-17-

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

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

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

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

أتعلم من الحديث الشريف: 
1- ن�سب النبي �سلى اهلل عليه و �سلم ن�سب �سريف طاهر. 

2- امل�سلم يحب مكة املكرمة و املدينة املنورة ملا لهما من الف�سائل و املزايا.

1- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة :
اأ- ينتمي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لـبني ......................................................................

ب- عبد املطلب هو ..........................................................................................................

ت-......................................................................... هي قبيلة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .

ث- ...................................... هي اأم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و بنت ................................
�سيد بني ُزهرة.

ج- تويف ............... والد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و دفن يف ....................... 

 نشاط          اأكمل كتابة االآيات الكرية التالية: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

  التقويم :
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اال�سم : النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم .

الوظيفة : ر�سول اهلل للنا�س كافة و رحمة للعاملني .

مكان الوالدة :....................................................................... 

ا�سم االأب : ...........................................................................

ا�سم االأم : ............................................................................

ا�سم جده الأبيه : ....................................................................

ا�سم جده الأمه : .....................................................................

مكان الدفن : .......................................................................

�سلى اهلل عليه و�سلم

اأمالأ البطاقة التعريفية التالية مبا ينا�سبهان�ساط ختامي
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 ق�شة اأ�شح�ب اجلنة 

كان هناك ب�ستان جميُل كثرُي االأ�سجار والثمار وكان �ساحبه رجاًل �ساحلاً، وكان هذا الرجل 

ج ثمر الب�ستان اأتاه امل�ساكني واليتامى فال ينعهم من  يوؤّدي حق اهلل تعالى فيه ؛ فكان اإذا َن�سِ

دخول الب�ستان و ي�سمح لهم اأن ياأكلوا ويتزّودوا منه، وكان لهذا الرجل ال�سالح ثالثة اأبناء.

 

فلما مات الرجل ال�سالح قال اأوالده: ملاذا نعطي اأموالنا وثمرنا لهوؤالء امل�ساكني؟ هذا ب�ستاننا االآن 

ولن نفعل كما كان يفعل اأبونا! فاتفق االأوالد على اأن يذهبوا قبل الفجر اإلى الب�ستان �سراً فيقطفوا 

الثمار وياأخذوها لهم، حتى اإذا جاء الفقراء يف ال�سباح مل يجدوا �سيئا، فغ�سب اهلل عليهم واأر�سل على 

الب�ستان �ساعقًة فاأحرقته لياًل. 

 نشاط       

فلما  �سيئاً،  منه  املحتاجني  اإعطاء  عدم  على  عزموا  وقد  الب�ستان  اإلى  متجهني  االأبناء  انطلق 

القصصالدرس  الرابع

 براأيك؛ ملاذا رف�س االأوالد اأن يفعلوا كما كان يفعل اأبوهم 
قبل موته ؟  اأعر�س اإجابتي على جمموعتي

ماذا كان يفعل �ساحب الب�ستان بثمره ؟ أفّكر
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و�سلوا الب�ستان تفاجوؤوا مما راأْوه ؛ فقد وجدوا ب�ستاناً حمرتقاً قد اأكلته النريان،  فظّنوا اأنهم 

اأخطوؤوا يف الطريق و�ساعوا عن الب�ستان، ف�ساروا يبحثون مرة اأخرى فعلموا اأّن هذا الب�ستان 

املحرتق لهم واأن اهلل تعالى عاقبهم باأن اأحرقه الأنهم اأرادوا منع الفقراء وامل�ساكني من حقهم..    

َعـَرف االأبناء اأّنهم اأخطاأوا، وقالوا يا ويلنا اإنا كنا ظاملني الأننا مل ن�سكر ِنَعَم اهلل علينا كما �سكرها 
اأبونا من قبل، فابتالنا اهلل باأن اأحرق جّنـتـنا. وقالوا اإن اأبدلنا اهلل خريا منها ف�سوف ن�سنع كما 
كان ي�سنع اأبونا ولن مننع الفقراء حّقهم؛ فدعْوا اهلل تعالى وا�ستغفروه  فاأبـَدَلهم اهلل ب�ستاناً 

خرياً من ب�ستانهم. 
وقد ذكر اهلل تعالى لنا هذه الق�سة يف �سورة القلم.

نعم .. نعم .. لقد اأخط�أن� الطريق

وهذه لي�شت حديقتن� .. لي�شت حديقتن�

ل .. ل .. لقد اأخط�أن� الطريق

وهذه لي�شت حديقتن�

 اإن� ل�ش�لون

ل .. بل نحن حمرومون مل نخطئ

الطريق هذه حديقتن� وقد انتقم اهلل من�

واأحرقه� لأنن� اأردن� اأن مننع حق الفقراء

أفّكر           ملاذا عاقب اهلل تعالى اأ�سحاب الب�ستان؟
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أستفيد من القصة: 
1- امل�سلم ي�سكر اهلل تعالى على ِنَعمه حتى يحفظها اهلل تعالى له.

2- امل�سلم ي�ساعد الفقراء وامل�ساكني ويعطف عليهم.

3- امل�سلم اإذا اأخطاأ فيجب اأن يتوَب اإلى اهلل تعالى وي�ستغفَره.

  التقويم :
اأختار االإجابة ال�سحيحة مّما ياأتي:

1-  كان �ساحب الب�ستان:

هم. اأ- يوؤّدي حق اهلل فيعطي الفقراء حقَّ

هم. ب- ينع الفقراء حقَّ

ت- يعطي بع�س الفقراء.

2-  بعد اأن مات الرجل ال�سالح:

اأ- َمَنع االأبناء حقَّ الفقراء.

ب- اأعطى االأبناء الفقراَء حقهم.

ت- اأعطى االأبناء الفقراَء بع�َس حقوقهم. 

اأرجع اإلى االآيات )17 - 33( من �سورة القلم،ن�ساط ختامي
واأقوم بتالوتها اأمام جمموعتي.
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الأذان

اأن ينادي:  كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كلما حان وقت ال�سالة ياأمر بالاًل ر�سي اهلل عنه 

)ال�سالُة جامعة ( ليجمع امل�سلمني لل�سالة، ومّرة جاء عبد اهلل بن زيد ر�سي اهلل عنه اإلى النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم وحكى له اأنه راأى يف املنام من يعّلمه كلمات لينادي بها امل�سلمني لل�سالة، 

حابي اجلليل بالل بن رباح كي يوؤّذن بها. فاأمره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يـعـلـّم االأذان  لل�سّ

 نشاط        اأذكر حديثاً �سريفاً يف ف�سل االأذان .

الدرس
الفقه الخامس
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 التقويم :
١- ما ا�سم ال�سحابي اجلليل الذي راأى روؤيا يف االأذان ؟

2- اأمالأ الفراغ باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- اأول موؤذن يف االإ�سالم هو ال�سحابي اجلليل ....................................................................... .

ب- عندما اأ�سمع )حي على ال�سالة(، )حي على الفالح( فاإين اأقول ........................................... 

ت- )اللهم رب هذه.................................. التامة ، وال�سالة ........................................... ، اآت

................................. الو�سيلة والف�سيلة، وابعثه...................................حمموداً الذي وعدته(  

ن�ساط ختامي
اأْوؤّذن لل�سالة 

اأمام جمموعتي ب�سوت جميل .
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احفظ اهلل يحفظك 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

 k ) احفِظ اهلل يحفظك ، احفِظ اهلل َتـِجـْدُه تـُجاهـَك (

 املعنى االإجمايل :	•

يعّلمنا الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ال�سريف اأّن العبد اإذا َحِفَظ اأوامر اهلل تعالى 

فحافظ على �سالته وعلى ِذكر اهلل تعالى وابتعد عن املعا�سي، وحـفـَظ �َسْمعه فلم يتج�ّس�س على 

غْيـره ومل ي�ستمع ملا ُيغ�سب اهلل تعالى، وحفظ ب�سره فلم ينظر اإلى املحّرمات والعورات، وحفظ 

ل�سانه فلم يكذب ومل يتكلم اإال مبا ير�سي اهلل تعالى؛ كانت النتيجة اأْن يحَفَظُه اهلل تعالى يف 

َبـَدِنـه ومـاِلـه واأهـله واأن ُيجيب اهلُل دعاَءه وقَت ال�سدة.

نشاط١ 

الدرس
الحديث الشريف السادس

k رواه الرتمذي و�سححه االألباين

اأتعاون مع جمموعــتي فـي ِذكــر اأمــثلة عـــلى ِحفظ املوؤمن 
جلوارحه واأع�سائه واأكتبها يف  اجلدول التايل: 
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اأذكر فائدتني اإ�سافيتني ا�ستفْدتــــُهـما من هذا احلديث 
ال�سريف واأعر�سهما على جمموعتي

حفظ الل�سانحفظ الب�سرحفظ ال�سمع
1
2

أتعلم من الحديث الشريف: 
1- اإذا َحـِفـظ العبُد جوارَحه َحـِفـَظـه اهلُل تعالى يف كل مكاٍن وكـّل وقت.

2- اجلزاء من ِجـْنـ�ِس العمل؛ فمن اأح�سن عبادة رّبه واأطاعه يف الدنيا جازاه اهلل باالإح�سان 

يف الدنيا واالآخرة.

 نشاط ٢      

1- ما معنى ) احفظ اهلل ( ؟

2- ما جزاُء َمْن يحفظ اهلَل تعالى يف الدنيا واالآخرة؟

3- اأرتِّب الكلمات التالية ب�سكل �سحيح: 

  يحفظك      جتاهك      احفظ اهلل     جتده       احفظ اهلل.

  التقويم :
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4- اأ�سع عالمة )           ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعبارة )           (  اأمام العبارة غري ال�سحيحة 

فيما يلي :  

اأ- من اأطاع اهلَل تعالى وعبَده فقد َحفَظ اهلل تعالى.                                                  )          (

ب- اإذا تكلمُت باخلري ومبا يحبه اهلل تعالى فقد حفظُت ل�ساين.                              )          (

ت- َمْن َحِفَظ اهلَل يف �سغره حفظه اهلل تعالى عند كَبـره.                                        )          (

ث- نـقل الكالم بني النا�س وذِكر عيوبهم واال�ستهزاء بهم ِمن حفظ الل�سان.           )          (

ج- ِمْن حفظ الب�سر النظُر اإلى عورات االآخرين والتج�س�س عليهم ومراقبتهم.      )          (

ن�ساط ختامي
اأ�ستمع لق�سٍة تتحدث عن ِحفظ اهلل تعالى لعباده 

ال�ساحلني، ثم اأُعيد روايتها باأ�سلوبي .
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الدرس
اآلداب السابع

ا�دب مع ا� تعالىا�دب مع ا� تعالى
 ƒg ¬fCGh ,√ÒZ ¬d ÜQ ’ ¬```bRQh ¬≤∏N …òdG ¬qHQ ƒg ¬```fCGh ¬àª¶Yh ¬qHQ Qób kGó```«L º∏```°ùŸG ±ô```©j
 áHÉ¡e ¬Ñ∏b Å∏àª«a ,¿É°ü≤f πc øY √õæe ∫Éªc πµH ±ƒ°Uƒe ¬fCGh ,√Gƒ°S ¬d OƒÑ©e ’ ≥◊G ¬¡dEG
 kÉÄ«°T º∏©àf ÉæH GƒdÉ©àa ... É¡∏ªcCGh ÜGOB’G π°†aCÉH ¬©e ÜqOCÉà∏d ∂dP ¬©aó«a ,kÉª«¶©Jh kGQÉbhh ¬d

.≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG ™e ÜGOB’G øe

 أطيع أوامره
وأترك نواهيه

ˆG  áYÉW ≈∏Y óMCG áYÉW Ω qóbCG ’h

أخلص
 عبادتي �

»HQ ≈°VQ ÒZ »∏ª©H oó°übCG Óa

 أرضى بقضاء ا�
وأحسن الظن به

 دائما  أدعو
ا� وأستغفره

أتوكل على ا�
ÜÉÑ°SC’ÉH …òNCG ™e ‹ÉªYCG ™«ªL ‘

أحّب رّبي وأرجو ثوابه وأخاف عقابه

أشكر نعمته
≈°ü– ’ »∏Y ¬ª©æa »MQGƒLh ÊÉ°ù∏H

¿EGh äôµ°T AGô°S »æàHÉ°UCG ¿EÉa 
‹ ÒN ∂dòa äÈ°U AGô°V »æàHÉ°UCG

Ö«› Öjôb ƒgh »FÉYód ™«ª°S ˆÉa

الأدب مع اهلل تع�لى
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اأذكر اأدبني اإ�سافيني مع اهلل تعالى ن�ساط ختامي
واأعر�سهما على جمموعتي 

أفّكر         ما هي عالمة ُحّبي هلل تعالى؟

  التقويم :

1- اأ�سع اإ�سارة)       ( اأمام العبارة ال�سحيحة واإ�سارة )      ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي:

اأ- اهلل تعالى مو�سوف ب�سفات الكمال منّزه عن �سفات النق�س .     )            (

ب- اأر�سى بق�ساء اهلل واأح�سن الظن به.                                            )            (

ت- اأن�سى ذكر اهلل تعالى و�سكره.                                                        )           (

2- ملاذا علينا التاأدب مع اهلل تعالى ؟                                                 
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عــــ�م الفيل

ً- متّلكته الغرية من الكعبة  اأبرهة ) ملك احلب�سة ( اليمن - وكان ظاملاً �سريرا  اأن حكم  بعد 

اأن ي�سرفهم عن زيارتها  امل�سرفة ملا لها من منزلة عظيمة و قد�سية يف نفو�س النا�س ؛ فاأراد 

النا�س  اأمر  ثم   ، اليمن  يف  )الُقـلَّْي�س(  ت�ُسّمى  الروعة  بالغة  �سخمةً  كني�سةً  فبنى  ؛  وتعظيمها 

بالتوجه اإليها والتعبد فيها ولكن مل ي�ستجب له اأحد ، فاأق�سم اأبرهة ليهدمّن الكعبة ، فجّهز 

لذلك جي�ساً جّراراً ت�ساحبه الِفَيلة ويف مقدمة اجلي�س فيل عظيم .

أفّكر         اأين بنى اأبرهة الــُقـّلي�س ، وملاذا ؟

انطلق جي�س اأبرهة نحو مكة ، فطلب عبد املطلب من قري�س اخلروج منها واالحتماء يف �ِسعاب 

اجلبال، ثم توجه اإلى باب الكعبة وتعّلق به مع نفر من قري�س يدعون اهلل وي�ستن�سرونه، وحينما 

اقرتب جي�س اأبرهة من مكة املكرمة َبَرَك الفيل االأكرب الذي يتقدم اجلي�س راف�ساً امل�سي، فعجز 

جنود اأبرهة عن حتريكه باجتاه مكة املكرمة، وكانوا عندما يوّجهونه اإلى جهة غري مكة ينه�س 

ويهرول.

الدرس
السيرة النبوية الثامن
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أفّكر         ملاذا رف�س الفيل دخول مكة املكرمة ؟

ثم �ساء اهلل اأن ُيهلك اأبرهة وجي�سه ؛ فاأر�سل اهلل عليهم جماعات من الطيور �سارت ترميهم 

بحجارة من نار فق�ست عليهم جميعاً فت�ساقطوا كاأوراق ال�سجر اجلافة املمّزقة كما حكى ذلك 

القراآن الكرمي يف �سورة الفيل . 

k اأقراأ و اأتدبر : ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:
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أستفيد من الدرس السابق: 

1- اأن اهلل جل جالله قادر وهو على كل �سيء قدير، فال يتحرك اأحد اأو يفعل �سيئاً اإال بقدرة 

اهلل تعالى .

2- اإذا دعا النا�ُس اهلَل تعالى ب�سدق واإيان فاإنه عز وجل يجيب دعاءهم وين�سرهم .

3- مهما عال الباطل وطغى فاإنه يف النهاية �سُيهزم و يزول .

  التقويم :

1- مَل �ُسّمي عام الفيل بهذا اال�سم؟ 

2- كيف اأهلك اهلل تعالى اأبرهة وجي�سه؟

3- اأ�سع عالمة )           ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعبارة )           (  اأمام العبارة غري ال�سحيحة 

فيما يلي:

اأ- كان اأبرهة ملكاً على احلب�سة                                                        )                 ( 

ب- ا�ستجاب النا�س الأمر اأبرهة يف ترك تعظيم الكعبة امل�سرفة       )                 (

اأ�ساهد مع جمموعتي فيلما كرتونيا عن ق�سة اأ�سحاب الفيل، ن�ساط ختامي
ثم اأعرّب عن م�ساعري حول قدرة اهلل تعالى و قوته وعظمته 
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أستفيد من الدرس السابق م�شورة الإخال�ص 
مد(  )ال�سّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  

أفّكر        ما ف�سل قراءة �سورة االإخال�س؟
• اأتعّلم : �سّميت �سورة االإخال�س بهذا اال�سم الأنها دعت اإلى اإفراد اهلل تعالى بالوحدانية والعبادة.

املفردات و الرتاكيب: 

هو اهلل واحد ال �سريك لهاهلل اأحد

هو ال�سيد الذي حتتاج اإليه جميع املخلوقاتاهلل ال�سمد

ال ي�ساويه وال ي�سبهه �سيءومل يكن له كفواً اأحد 

• �سبب النزول:
ْف لنا ربك؛ هل هو من َذَهبٍ اأم من ف�سة؟!  قال امل�سركون لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: �سِ

فاأنزل اهلل تعالى هذه ال�سورة الكرية .

• املعنى االإجمايل:
اهلل تعالى معبود واحد ال �سريك له، وهو املق�سود يف احلوائج �سبحانه؛ فهو القادر على ق�سائها، 

واهلل تعالى مل ي�سدر عنه ولد ومل يولد، وال ي�ساويه وال ي�سبهه وال ي�ساركه اأحد يف �سيء.

الدرس
التفسير التاسع
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 نشاط        اأكتب ثالثة من اأ�سماء اهلل احل�سنى التي اأعرفها واأعر�سها على جمموعتي

  التقويم :
1- اأجيب عما يلي :

اأ- ما معنى ) اهلل اأحد(؟
ب- ماذا قال امل�سركون للر�سول عليه ال�سالة وال�سالم؟

ت- ما معنى )مل يلد ومل يولد(؟

2- اأذكر االآية الدالة على ما ياأتي:

اأ- اهلل لي�س له �سبيه وال مثيل
ب- اهلل هو املتكفل وحده بق�ساء احلوائج

ت- اهلل وحده املعبود وال معبود بحٍق �سواه

اأكتب �سورة االإخال�س على لوحة كرتونية ن�ساط ختامي
بخط جميل واأعّلقها يف ف�سلي
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 ِبرُّ الوالدين

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال :

جاء رجل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال : »من اأحّق النا�س بح�سن 

�سحابتي؟ قال: اأمك، قال: ثم من ؟ قال: اأمك ، قال : ثم من ؟ قال: اأمك، قال 

k »ثم من ؟ قال : اأبوك

• املعنى االإجمايل :

بـعـَد اهلل تعالى، وقد حتّمال  اأبناِئهما  للوالدْيـن يف االإ�سالم منزلٌة عظيمٌة؛ فهما �سبب وجود 

الكثرَي يف �سبيل تربية اأبنائهم و�سالِحهم وخا�سًة )االأّم( التي تعـبت و�سهرت يف ذلك، وقد حذر 

اهلل تعالى من االإ�ساءة اإليهما وعقوقهما، وقرن طاعتهما بطاعته جل جالله ووعد اهلُل تعالى 

البارَّ بوالديه باملغفرة والّرحمة والـَبـركـة.

 نشاط١        اأكتب اآيًة كريًة تـحـّثــنـا على ِبـّر الوالــدْيــن.

الدرس
الحديث الشريف العاشر

k رواه البخاري وم�سلم
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ِهما والتاأدب معهما ، و ِمْن اآداب ِبـّر الوالدين: ويف هذا احلديث ال�سريف اأمٌر باالإح�سان اإليهما وبـِرِّ

-  طاعــتهما وعدم اإغ�سابهما. 

- التـبـ�ّسـم الــدائــم يف وجه الوالدين واحرتامهما.

- تقبيل الراأ�س واليد وطلب الدعاء منهما.

- احلر�س على اإدخال ال�سرور عليهما باالجتهاد يف الدرا�سة والتفوق وحفظ القراآن الكرمي.

- م�ساورتهما وطلب الن�سيحة منهما وعدم اإخفاء �سيء عنهما. 

 نشاط ٢     اأذكـر اآداباً اأخـرى ِلرِبّ الـواِلَدْيــن واأعر�سها على جمموعتي

أستفيد من الحديث الشريف: 

1- اأحر�س على ر�سا والديَّ حتى ير�سى اهلل تعالى عني.

2- بـّر الوالدين �سبب لدخول اجلنة والنجاة من النار.

3- حبُّ االأم واحرتامها وتقدير دورها الكبري يف تربيتي ورعايتي.

4- اأ�ست�سري والدّي دائماً واأ�ستفيد ِمْن راأْيهما وِحـكـَْمـِتـهما.
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 التقويم :

1- اأ�سع عالمة)         ( اأمام الت�سرف ال�سليم وعالمة)         (اأمام الت�سرف غري ال�سليم واأ�سّححه:

اأ- اأرفع �سوتي على والدّي حتى اأح�سل على ما اأريد.            )          (

ب- اأدعو الأمي واأبي يف �سالتي.                                               )          (

ت- اأ�ساعد والدتي يف اأعمال املنزل.                                          )        (

ث- اأعِب�س يف وجه والدّي اإذا مل يحققا طلبي.                        )          (

ج- اأخفي اأ�سراري عن والدّي وال اأخربهما مب�ساكلي.             )          (

2- َمْن راوي احلديث ال�سريف ال�سابق ِمَن ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم ؟

3- ما الت�سّرف ال�سليم الذي يجب علّي القيام به اإْن اأخطاأُت يف حّق اأحِد الوالدين اأو ِكـليهما؟

اأقوم بالتعاون مع جمموعتي بتكوين عبارات ن�ساط ختامي
واألفاظ مالئمة للتخاطب مع الوالدين 
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 كان رجٌل ي�سري يف ال�سحراء وكان اجلو �سديد احلرارة، فعط�س عط�ساً �سديداً حتى اأو�سك على 

الرجل  املاء وجد بئراً، فرح  واأثناء �سرْيه وهو يبحث عن  املوت ف�سار يبحث عن ماٍء لي�سرب، 

كثرياً فرك�س م�سرعاً نحوها، لكّنه مل يجد دلواً اأو �سيئاً ي�ستخرج به املاء؛ فاأراد اأن ينزل يف البئر 

اأفعى  لي�ستخرج منها املاء وي�سرب، لكنه ترّدد يف فعل ذلك، فقال لنف�سه: ماذا لو كانت هناك 

فرمبا لدغتني، وماذا لو َنَزْلُت وَعِلْقُت باالأ�سفل ومل اأ�ستطع اخلروج فمن �سينقذين ؟ 

أفّكر          ملاذا ترّدد الّرجل يف الّنـزول اإلى البئر؟

الدرس
القصص الحادي عشر

الرجل ال�ش�لح والكلب 
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حزن الرجل جداً فاملوقف �سعب وهو عط�سان ويخاف على نف�سه! فا�ستعان باهلل تعالى ودعا رّبه 

اأن يحفظه و ُيعيـَنه، فنزل يف البئر متوكاًل على اهلل تعالى. وقبل ال�سرب قال: ب�سم اهلل وبعد اأن 

�سرب قال: احلمد هلل. 

 أفّكر         ماذا اأفعل اإذا تعّر�ست ملوقف �سعب يف حياتي؟

بعد اأن خرج الرجل من البئر وجد كلباً �سااًل ياأكل الّرمل من �سدة العط�س! فقال لنف�سه: لقد 

بلغ العط�س بهذا الكلب مبلغاً عظيماً، فماذا اأفعل حتى ي�سرب هذا الكلب، فكر قلياًل ثم نزل يف 

البئر مرًة ثانيًة فمالأ حذاءه ماًء ثم اأم�سكه بفمه حتى �سعد من البئر؛ فاأعطاه  للكلب ف�سرب 

حتى ارتوى، فكان جزاء هذا الرجل الطّيب اأن غفر اهلل له واأدخله اجلنة.

 أفّكر        ما َعَمُل اخلري الذي قام به هذا الرجل وا�ستحق عليه اأن يدخل اجلنة ؟ 

نتعلم من القصة: 

1- اأن ُنح�سن اإلى احليوان وذلك باأن نقّدم له الطعام وال�سراب وال نقوم بتعذيبه.

2- الّراحمون يف الدنيا يرحمهم اهلل تعالى يف الدنيا واالآخرة .
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نشاط
  

التقويم :
1- اأ�سع اإ�سارة )        ( اأمام العبارة ال�سحيحة واإ�سارة )      ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي:

اأ- راأى الرجُل الكلَب عط�ساناً فرتكه واأكمل طريقه.                    )                (

ب- ا�ستطاع الرجُل اأن ي�سرب من البئر م�ستخدماً دلواً وحباًل.     )                (

2- اأمالأ الفراغ يف العبارات التالية باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- خ�سي الرجل على نف�سه اأن تكون هناك ........................................................... داخل البئر.

ب- ا�ستعان الرجل......................................................................... و دعاه اأن يوفقه ويحفظه.

ت- اأقول دائماً قبل ال�سرب ......................................... ، وبعده ............................................

اأذكر حديثاً �سريفاً للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يتحدث عن امراأة دخلت 
النار الأنها َعّذبت قطة واأ�ساءت معاملتها واأعر�سه على جمموعتي 

اأظــّلل احلديث ال�سريف التايل بقلمي واأَتعّرف على معناه : ن�ساط ختامي

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

k متفق عليه

k
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الدرس
الفقه الثاني عشر

الو�شوء
للو�سوء يف الإ�سالم  اأهمية كبرية فهو �سرط من �سروط �سحة ال�سالة، والو�سوء �سبب لتطهري 

اأع�سائنا من ال�سيئات.

 أفّكر       ما منزلة الو�سوء يف االإ�سالم ؟ 
k اأعمال الو�سوء:

فمي  واأطهر  بقلبي  الو�سوء  اأنوي 
اأغ�سل  ثم  اهلل،  ب�سم  واأقول  بال�سواك 
كفي اإلى الر�سغني مع تخليل االأ�سابع،

يف  املاء  اأدخل  اأي  اأمت�سم�س: 
مرات.  ثالث  فيه،  واأحّركه  فمي 
تناول        يف  اليمنى  يدي  واأ�ستعمل 

الـماء. ا 

اأنفي  اإلى  املاء  بجذب  اأ�ستن�سق 
اأ�ستنرث  ثم  اليمنى  يدي  واأ�ستعمل 
بدفع املاء خارج اأنفي واأ�ستعمل يدي

الي�سرى: ثالث مرات.

االأ�سابع  اأطراف  من  يدي  اأغ�سل 
اإلى املرفق واأبداأ باليمنى اأواًل ثــــم   

الي�سرى ثالث مرات.

اإلى  االأمام  من  راأ�سي  جميع  اأم�سح 
اخللف ثم اأعود من حيث بداأت مرة 

اأخرى مرة واحدة

اأغ�سل وجهي ثالث مرات من منبت 
ال�سعر اإلى اأ�سفل الذقن طواًل ومن 
�سحمة  اإلى  اليمنى  االأذن  �سحمة 

االأذن الي�سرى عر�ساً.

مع  الكعبني  اإلى  رجلي  اأغ�سل 
تخليل االأ�سابع واأبداأ باليمنى ثم

الي�سرى ثالث مّرات.

مرة  وباطناً  ظاهراً  اأذين  اأم�سح 
واحدة.

ثالث مرات.
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نشاط         

  التقويم :
ّـب اأعمال الو�سوء التالية ترتيباً �سحيحاً :   1- اأرتـ

)م�سح الراأ�س ، غ�سل الوجه ، غ�سل اليدين اإلى املرفقني ، غ�سل الرجلني اإلى الكعبني ، النية (

2- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- اأم�سح اأذين وراأ�سي .................................... ، واأمت�سم�س واأ�ستن�سق .............................مّرات

ب- الو�سوء.................................................................. الأداء ال�سالة والطواف بالكعبة امل�سرفة.

ت- ال ............................................. يف ا�ستخدام املاء اأثناء الو�سوء .

اأكتب ماذا اأقول بعد اأن اأتو�ساأ يف دفرتي ن�ساط ختامي
واأعر�سه على جمموعتي

أذكر بع�س االأعمال واحلاالت التي ي�ستحب لها الو�سوء 
واأعر�سها على جمموعتي
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ل القراآن الكرمي  ف�شْ
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :

k)ََّمه ُكم َمْن َتـعـّلـم الـقـراآَن وَعـلـ )َخرْيُ

• املعنى االإجمايل :
اأنـَْزَلُه على �سّيدنا حممٍد �سلى اهلل عليه واآله و�سّلم  القراآن الكرمي هو كالُم اهلل تعالى الذي 
لهدايِة النا�ِس واإر�سادهم، وهو اآخر الُكـتب االإلهية واأف�سلها، وقد حفظه اهلل تعالى من الّزيادة 

مهم. اأو النق�سان، والقراآن الكرمي هو �سبب ِعـّز امل�سلمني و�سعادتهم وتـقـدُّ

 ويـعـّلـمـنا هذا احلديث ال�سريف اأّن اأف�سل امل�سلمني عند اهلل تعالى الذي يتعّلم القراآن الكرمي 
ويتدّبره ويعمل به ويـعـّلـمـه لغريه؛ فيكون بهذا يف اأعلى درجات اجلـّنـة يوم القيامة. 

نشاط١ 

k وعلى امل�سلم اأن يراعَي االأمور التالية يف التعامل مع القراآن الكرمي:
حيحة للقراآن الكرمي. • تـََعـلـّم القراءة ال�سّ

• ِحْفظ ما يـتـيـ�سـر منه. 
• القـراءة اليومية للقراآن الكرمي.

• الـتـعـّرف على تف�سري ومعاين كلمات القراآن الكرمي. 
• التاأّدب باآدابِ تالوة القراآن الكرمي وَحْملِ امل�سحف ال�سريف.

الدرس
الحديث الشريف الثالث عشر

k رواه البخاري

اأح�سر لوحة كرتونية واأكتب عليها اآيًة اأو حديثاً يف ف�سل 
تالوة القراآن الكرمي واأعّلقها يف ف�سلي.
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 نشاط ٢     أمالأ اجلدول التايل مبا يـنا�سبه من اآداب تالوة القراآن الكرمي :

اآداب بعد تالوة القراآن الكرمياآداب اأثناء تالوة القراآن الكرمياآداب قبل تالوة القراآن الكرمي
1
2
3

 أستفيد من الحديث الشريف:

1- اأُكرث من تالوة القراآن الكرمي واال�ستماع اإليه باأدب وخ�سوع.
2- اأحر�س على حفظ القراآن الكرمي واأعمل باأحكامه.

3- اأتعلم اأحكام جتويد القراآن الكرمي وتف�سري معانيه واأعّلمها لغريي.

  التقويم :
1- ملاذا اأنزل اهلل تعالى القراآن الكرمي؟

2- ما جزاء من يتعّلم القراآن الكرمي ويعّلمه للنا�س؟
3- ملاذا يحر�س امل�سلمون على حفظ القراآن الكرمي وحتفيظه الأبنائهم؟

اأقوم - بالتعاون مع جمموعتي - باإعداد جدول 
مقارنة بني القراآن الكرمي وكالم الب�سر

ن�ساط ختامي
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 أفّكر          ما هو دعاء االأرق

  التقويم :
1- اإذا اأردُت اأن اأنام اأقول: ..........................................................................................................
2- دعاء اال�ستيقاظ من الّنـوم هو: .............................................................................................

3- اأمالأ الفراغ باالإجابة ال�سحيحة: 
اأ- اأقراأ ال�سور الكرية التالية ...................................... ، ....................................................... ، 
............................................................. ، .................................................................قبل النوم.

ب- اأقول �سبحان اهلل........................ مرة، واحلمد هلل ................................. مرة، واهلل اأكرب
.................................. مرة قبل النوم.

 

اأكتب اأذكار النوم بخط جميل على لوحة كرتونية 
واأعــلـّقـها يف غرفتي. ن�ساط ختامي

الدرس
أذكار وأدعية الرابع عشر اأذك�ر النوم
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 مولد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم
يف يوم االثنني الثاين ع�سر من �سهر ربيع االأول يف عام الفيل، وبعد وفاة عبد اهلل ب�سهور قليلة؛ 
االأفق  اإلى  بب�سره  يرنو  الكرمي،  وجهه  من  النور  يتالأالأ  الوحيد  وليدها  اآمنة  زوجته  َوَلَدت 
االأر�س؛  له  اأ�ساءت  منها  نوراً عظيماً يخرج  راأت  قد  اأمه  وكانت  ال�سماء،  اإلى  ب�سبابته  وي�سري 
فاأر�سلت تزف الب�سرى اإلى جده وتنقل اإليه ذلك اخلرب ال�سعيد، فكاد الرجل الوقور اأن يطري 
من الفرح بحفيده اجلديد الذي خّفف عنه حزنه على ابنه عبد اهلل، وفرح الها�سميون واأهل 
مكة جميعاً بوالدة النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، حتى اأّن عّمه اأبا لهب اأعتق اجلارية ثويبة 

التي اأبلغته اخلرب، فكانت اأّول من اأر�سعت خري الب�سر �سلى اهلل عليه و�سلم.

أفّكر         ملاذا فرح  عبداملطلب واأهل مكة مبولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ؟

العرب،  بالد  منت�سراً يف  اأو  ماألوفاً  يكن  ا�سم مل  وهو  با�سم حممد،  املطلب حفيده  عبد  �سّمى 
ُه  ومعنى هذا اال�سم )حممد(: كثرُي احلمد هلل تعالى املحمود يف ال�سماء واالأر�س، ثم اأخذه َجدُّ

فدخل به الكعبة وقام يدعو اهلل تعالى وي�سكر له ما اأعطاه. 
وهكذا حتققت ب�سارة نبي اهلل عي�سى ابن مرمي الذي ب�سر ب�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، 

قال تعالى :                                                                        k واأحمد مبعنى حممد.

أفّكر   

الدرس
السيرة النبوية الخامس عشر

ما ا�سم الكتاب االإلهي الذي ب�سر فيه النبي عي�سى عليه 
ال�سالم بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ؟

k �سورة ال�سف - 6
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أتعلم من الدرس السابق:
1- اأّن حمَد اهلل تعالى و �سكره من اأحب االأعمال اإليه �سبحانه .

2- اأحر�س على �سوم يوم االثنني من كل اأ�سبوع الأنه يوم مولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وكان 
ي�سومه .

  التقويم :
1- اأكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه : 

اأ- تـزّوج عبد اهلل بن عبد املطلب من .................................................................................. .

ب- ............................................................. هي اأول من اأر�سعت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .

ت- ب�سر نبي اهلل ........................................ عليه ال�سالم ب�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم .

ث- ُوِلَد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ................................... املكرمة ، يف عام ..........................

2- اأ�سع عالمة )       ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعبارة )       ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي:

اأ- كان ا�سم )حممد( ماألوفاً و منت�سراً بني العرب قبل االإ�سالم                                      )        (
ب- فرح اأهل مكة و�ُسرّوا مبولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم                                            )         (
ت-  ولد النبي �سلى اهلل عليه و �سلم يوم اجلمعة                                                            )         (

اأظلل الن�س التايل ليظهر يل حديث نبوي �سريف: 
�ُسِئل �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سوم يوم االثنني، فقال: ن�ساط ختامي

k رواه م�سلم

k
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• اأتعّلم : ُت�سّمى هذه ال�سورة الكرية والتي بعدها )�سورة النا�س( بـــاملُـَعـّوذات .
املفردات و الرتاكيب:

اأ�ستجري و اأحتمي اأعوذ 
برب ال�سبح برب الفلق

من �سر جميع املخلوقاتمن �سر ما خلق
من �سر الليل اإذا دخل ظالمهومن �سر غا�سق اإذا وقب

من �سر ال�ساحرات املف�سدات الالتي ي�سحرن ومن �سر النفاثات يف الُعقد
الذي يتمنى زوال النعمة عن غريهحا�سد

• املعنى االإجمايل:
- اأعت�سم واأ�ستجري باهلل تعالى من: 

أ- �سرِّ كل ما خلقه اهلل من املخلوقات. 
ب- و من �سر الليل اإذا دخل ظالمه .

ت- ومن �سر ال�سحرة وال�سحر .
ث- ومن �سر كل حا�سد. 

الدرس
التفسير السادس عشر

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
�شورة الفلق
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أفّكر          ملاذا اأمرنا اهلل تعالى اأن نحتمَي ون�ستعيَذ به من الليل اإذا جاء؟

  التقويم :
1- اأ�سع للعمود )اأ( ما ينا�سب العمود )ب( على �سوء املثال االأول :

العمود )ب( العمود )اأ(
من �سر ال�ساحرات املف�سدات الالتي يعقدن ال�سحرومن �سر النفاثات يف العقد 1-

اأ�ستجري و اأحتمي 2-

برب ال�سبح 3-

من �سر جميع املخلوقات4-

من �سر الليل اإذا دخل ظالمه5-

2- اأكمل الفراغ فيما ياأتي:
اأ- اأمر اهلل ر�سوله حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم واأمته اأن ي�ستجريوا برب................................

�سر................................ ومن  �سر................................  ومن  �سر................................  من 
ومن �سر................................ 

ماذا اأقول ل�سديقي اإذا راأيته يرتدي ثوباً
اأو حذاًء جديداً ؟ 

ن�ساط ختامي

أفّكر          ملاذا اأمرنا اهلل تعالى اأن نحتمَي ون�ستعيَذ به من الليل اإذا جاء؟



-49-

امل�شلم جميٌل نظيٌف
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :

k )اإّن اهلل جميٌل يحبُّ اجَلمال(
• املعنى االإجمايل :

امل�سلم جميٌل يف اأخالقه ونظيٌف يف مالب�سه وبـدنـه؛ فال تـ�ُسّم منه اإال رائحًة طيبًة، وال تراه اإال يف  
�سورٍة ح�سنٍة جميلة؛ فهو ينّظف اأ�سنانه، وي�سّرح �سعره، ويغ�سل وجهه وَيَدْيـه، ويـقـُ�ّس اأظافره، 
وُيحاِفـُظ على نظافة ج�سمه بالو�سوء واالغـتـ�سال )اال�ستحمام (، ويرّتب فرا�سه ويحافظ على 
نظافة بيته ومكان �َسكـَِنه وجتميل غرفته وترتيِبها وتنظيِفها، فاإْن َفَعَل امل�سلم ذلك اأحبَُّه اهلل 

تعالى ور�سي عنه.

 أفّكر         كيف اأحافظ على اأدواتي اخلا�سة واأ�سيائي وُكـتـبـي من الّتـلـف والت�سويه؟

أتعلم من الحديث الشريف:
1- امل�سلم يحافُظ على نظافـته وطهارته وَيـْبـتـِعـُد عن االأو�ساخ والّنجا�سات.

2- ِمْن �سفات املوؤمن اأّنه جميٌل ومرّتٌب وُيـحّب اجَلمال يف كل �سيء.
3- اأحافُظ على الو�سوء حتى يحـّبـنَي اهلُل تعالى. 

فات  4- اأحر�س على اأن اأكون جمياًل يف اأخالقي ومهّذباً يف ت�سرفاتي واأبـتـعـُد عن االأخالق وال�سّ
ال�سيئة.

 نشاط         اأمالأ اجلدول التايل باأعمال الّنـظافة والتجميل املنا�سبة 

 يف َحّيي يف بْيتي يف َبَدين
1
2
3

الدرس
الحديث الشريف السابع عشر

k رواه م�سلم 
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  التقويم :
1-  اأ�سع دائرة حول االإجابة ال�سحيحة فيما يلي:

اأ- اأغ�سل يديَّ واأنّظف اأ�سناين قبل وبعد:
   1- الّنوم                     2- االأكـل                        3- جميع ما ُذكر

ب- عندما اأ�سـتـْيـقـظ من الّنوم فـاإّنـني:
     1- اأرّتب فرا�سي          2- اأذهب اإلى اللعب          3-  اأ�ساهـد الّتـلفاز

ت- اأُلقي االأو�ساَخ والنفاياِت :
   1- يف ال�سارع                 2- يف مكب القمامة          3- على الر�سيف

2- اأذكر االأوقات امل�ستحبة للو�سوء ؟ 
3- ما هي فائدة الّنظافة وكيف حتمينا من االأمرا�س ؟

اأجمع �سوراً تو�سح جوانب من جمال خملوقات اهلل 
تعالى )االأزهار، النحل، االأنهار ... ( 

ن�ساط ختامي
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الأدب مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو اأكرم اخللق على اهلل تعالى، وهو خامت االأنبياء واأ�سرف املر�سلني، 
وهو �سفيع العاملني يوم القيامة، واأول من تفتح له اأبواب اجلنة واأول من يدخلها. وهو �ساحب 

احلو�س واملقام املحمود عليه ال�سالة وال�سالم. قال تعالى 

k الأدب مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

الدرس
اآلداب الثامن عشر

k �سورة التوبة - 128

k

 واأحب اأ�سحابه واآل بيته وال اأقّدم
على حّبه اأحداً كائناً من كان
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نشاط    

  التقويم :
1- ملاذا نحب الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

2- ماذا اأقول عندما اأ�سمع ا�سم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟

3-اأمالأ الفراغ باالإجابة ال�سحيحة:

اأ- اأطيع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فيما ......................... ، واأ�سّدقه فيما ...........................، 
واأنتهي عّما ....................................

ب- اأحّب اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الكرام و ....................................  بـيـِتـه االأطهار .

اأذكر َبع�ساً من �سنن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
التي اأحر�س على اأدائها. ن�ساط ختامي

اأذكر آداباً اإ�سافية مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأعر�سها 
على جمموعتي
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الرجل ال�ش�لح واحِلم�ر 
د مزرعته البعيدة وليْقطف  كان فيمن قبلَـنا رجٌل �سالح، خرج ذات يوم م�سافراً على ِحماره ليتفقَّ
منها بع�س الثمار، ويف طريق عودته من ال�سفر َمرَّ على قريٍة قديٍة قد َهَجَرها �ُسكانها، فوقف 
اجلافة..  واأنهاِرها  الياب�سة  واأ�سجاِرها  املتهّدمة  بيوِتها  واإلى  املهجورة  القرية  هذه  اإلى  ينظر 
باً من قدرة اهلل تعالى: �سبحان اهلل القدير! كيف ومتى �سُيْحِيي هذه القريَة مرًة  فقال مـَتـَعجِّ

اأخرى بعد موتها وخرابها ! .

ب الرجل ال�سالح ؟ أفّكر           ِمْن ماذا تـَعجَّ
اآيًة  اإحياء املوتى، واأن يجعله  ُيِرَي هذا الرجَل ال�سالَح قدرتـَه �سبحانه على  اأن  اأراد اهلل تعالى 
للنا�س وليحّدثهم عن عظمة اهلل تعالى وُيْخرَبهم بق�سته؛ فاأماَت اهلُل تعالى الرجَل ال�سالَح 

وحماَره مائَة �سنة!

أفّكر          ملاذا اأمات اهلُل تعالى الرجَل ال�سالَح وِحماَره ؟ 
بعد مرور مائة �سنٍة اأحيا اهلُل تعالى الّرجَل ال�سالَح من موته، وهو يظّن نف�سه قد نام من �ِسّدة 

ت ؟  الّتعب، فاأر�سل اهلل له َملَكاً على �سورة ب�سٍر ف�ساأله: كم مِنْ
ُت يوماً اأو ن�سف يوم !  - قال الّرجل ال�سالح : مِنْ

اإلى طعامك و�سرابك قد  اأماتك اهلل تعالى مائة �سنة، ثم قال له: انظر  املَلَك : بل  - قال له 
حفظهما اهلل تعالى من التعّفن والتلف مائة �سنة! نظر الرجل ال�سالح اإلى طعامه واإلى الفاكهة 
ِحماره  التفت يبحث عن  تتغرّي، ثم  �سليمٌة كما هي مل  فاإذا هي  َجَمعها من مزرعته  التي قد 

فوجده مّيتاً قد اأ�سبح هيكاًل عظمياً. 

الدرس
القصص التاسع عشر
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الرجل  اأمام عينيك، نظر  تعالى  �سيحييه اهلل  املّيت كيف  ِحماِرك  اإلى  انظر  املَلَك:  له  - فقال 
ال�سالح للحمار فراأى عظامه تتحرك ثم تتجّمع ثم بداأ اللحم يغطيها ثم اجللد ثم ال�سعر، ثم 

قام احلماُر حياً وهو ينهق ويتنف�س!
فاً بقدرة اهلل تعالى وقد ازداد اإياناً ويقيناً باهلل املُحِيي املُميت:  -  فقال الرجل ال�سالح ُمـعرَتِ

)اأَْعلَُم اأَنَّ اهلَل َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر(. 
وقد ذكر اهلل تعالى لنا هذه الق�سة يف �سورة البقرة .

أفّكر        ماذا قال الرجل ال�سالح ملّا راأى قدرة اهلل تعالى على اإحياء املوتى؟

أستفيد من هذه القصة:
1- اأن اأوؤمن باهلل تعالى واأنه على كل �سيء قدير.

2- اأن اأوؤمن بيوم القيامة والبعث بعد املوت.

  التقويم :
1- ملاذا ذهب الرجل ال�سالح اإلى مزرعته البعيدة؟

2- كم �سنًة اأمات اهلُل تعالى الرجل َال�سالَح ؟
3- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة:

اأ-َحِفَظ اهلُل تعالى............................................................................ من التعّفن والتلف.
الح واحلمار يف �سورة .............................................. . ب- َذَكر اهلُل تعالى ق�سَة الرجل ال�سّ

اأجمع �سوراً من الطبيعة تدل على عظمة اهلل تعالى 
واأّنه على كل �سيٍء قدير.  ن�ساط ختامي
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اأذك�ر ال�شالة 

أفّكر 

الدرس
أذكار وأدعية العشرون

اأ- يف الركوع
ب- يف ال�سجود

ت- عند الرفع من الركوع

ث- عند اجللو�س بني ال�سجدتني
ج- بعد تكبرية االإحرام

ما الذكر املاأثور عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( فيما يلي:

االأذكار بعد ال�شالة
الـمكتوبة فيها اأجر عظيم

هل قراأت الأذكار بعد ال�شالم
من ال�شالة يا عبد اهلل؟

نعم ُقلُت: اأ�شتغفر اهلل، اأ�شتغفر اهلل، 
اأ�شتغفر اهلل، ثم قلت: اللهم اأنت 
ال�شالم ومنك ال�شالم تباركت يا 

ذا اجلالل والإكرام.

بارك اهلل فيك يا عبداهلل، اإقراأ 
بعد ذلك: اآية الكر�شي، و�شورة 

الإخال�س و�شورتي الفلق 
والنا�س.

وهل هناك اأذكار اأخرى بعد 
ذلك يا حمد؟

قل بعد ذلك: �شبحان اهلل 33 مرة 
اأكرب  واهلل   ، مرة  واحلمد هلل 33   ،
33 مرة ، ول اإله اإال اهلل وحده ل 
�رسيك له، له امللك وله احلمد وهو 

على كل �شيء قدير، مرة واحدة.

أفّكر
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  التقويم :
1 - اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- اأقراأ اآية .......................................... بعد ال�سالم من ال�سالة.
ب- )اللهم اأنت ...........................، ومنك........................ ،  تباركت يا  ذا اجلالل و...........................( 

ت- اأقول بعد ال�سالة ........................................................ ثالث مرات .

2- ماف�سل املحافظة على االأذكار بعد ال�سالة؟
 

ن�ساط ختامي ماذا اأقول قبل ال�سالم من ال�سالة؟
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ل الإمي�ن ف�شْ
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

k)اأف�سُل االأعماِل اإياٌن باهلِل ور�سوِله(

• املعنى االإجمايل :
فيعرتُف  ؛  ـُده  وُيـَوحِّ تعالى  اهلل  بوجود  ُيـوؤْمُن  امل�سلَم  اأّن  اإلى  ال�سريف  احلديث  هذا  ير�سدنا 
وَيـ�سهُد باأّن اهلل تعالى ربُّ العاملني، واأّنه اخلالُق الّرازُق الواحُد االأحُد �سبحاَنه ، واأنه ال اإله اإال 
اإال اهلل، وال ي�سجُد اأو  هو امل�ستحقُّ للعبادِة وحَده ال �سريك له، فال َيْعبُد امل�سلُم اأو َيْدعو اأحداً 

يخ�سُع الأحٍد اإال هلِل تعالى.

 أفّكر         كيف اأ�ستدل على وجود اهلل تعالى ؟   
وامل�سلم اأي�ساً يوؤِْمـُن مبحمٍد �سلى اهلل عليه و�سلم وبنـبـّوتـه ؛ في�سهُد اأّنـه مبعوٌث ِمْن رّب العاملني 
ّـُد املُر�َسلني واآخـُِر الّنـبـّيـيـن، وقـد اأّيـدُه اهلل  لالإن�س واجلّن جميعاً، واأّنـه �سلى اهلل عليه و�سلم �سـيـ

تعالى باملعجزاِت الـكـثـيـرِة واأْعـَظـُمـها الـقـراآُن الــكـريــم.  

              

أستفيد من الحديث الشريف السابق :
1- اأحّب اهلل تعالى ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

2- امل�سلُم ال يـَْعـبـُد اإال اهلل تعالى وحده ال �سريك له.
3- اأُكـثـر من قول ) ال اإله اإال اهلل ( واأعرف ف�سلها ومعناها.

الدرس
الحديث الشريف الواحد والعشرون

k رواه البخاري

اأذكر ثالثًة من معجزات الّنبي حممـــد �سلى اهلل عليه و�سلــــم 
واأعر�سها على جمموعتي نشاط
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  التقويم :
1- اأُكِمل كتابة احلديث ال�سريف: ) اأف�سُل االأعمال .......................................................... (

2- ما معنى ال اإله اإال اهلل ؟

3- اأذكر بع�س العبادات التي ال يجوز �سرفها اإال هلل تعالى

4- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة :

اأ- اأعظم معجزات �سيدنا حمّمد �سلى اهلل عليه و�سلم .......................................................... 

ب-اهلل تعالى هو امل�ستحق ...................................................................................... وحده .

ت- هذا الكون البديع دليل على وجود ................................................................................ 

ث-..................................................................................هي الكلمة الطيبة ومفتاح اجلنة .

 اأ�ساهد مع جمموعتي ِفلماً وثائقياً طبيعياً ُيظهر عظمة 
اخلالق �سبحانه وقدرته .  

ن�ساط ختامي
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 ر�ش�عة النبي �شلى اهلل عليه و �شلم
لني اأن تكون املر�سعة من البادية، و ذلك  ع االأم اأطفالها مف�سّ كانت عادة اأ�سراف مكة اأال ُتْر�سِ
حتى ين�ساأ االأطفال بعيداً عن االأمرا�س يف الهواء النقي و ليرتبوا على مكارم االأخالق، وكان 
رف�ست  قد  وكانت  ال�سعدية،  ا�سمها حليمة  ن�سيب مر�سعة  و�سلم من  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
اأْخذه يف البداية ب�سبب ُيـْتمه، اإال اأّن زوجها �سجعها على اأخذه بقوله: )ع�سى اهلل اأن يجعل لنا 
فيه بركة(، ومل تكن حليمة تدري حني اأخذته اأنها �ستكون اأ�سعد املر�سعات جميعاً، فقد حّلت 
وزادت  اأغنامها  ف�َسِمنت  الر�سيع؛  الطفل  هذا  بف�سل  الربكات  عليها  وتوالت  اخلريات  عليها 

األبانها وبارك اهلل لها يف كل ما عنَدها.

 نشاط  

مكث حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عند حليمة عامني وهو مو�سع عطفها ورعايتها ثم عادت 
مِلا راأت من بركته،  اآخرين عنَدها  اأن تدعه يعود معها ليبقى عامني  اأّمه واأحّلت عليها  اإلى  به 
فوافقت اآمنة وعادت به حليمة اإلى خيام اأهلها، ويف هذه الفرتة حدثت للنبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم معجزة �سق ال�سدر؛ والتي كانت من اأوائل عالمات نبوته عليه ال�سالة و ال�سالم.

 أفّكر      ملاذا اأحّبت حليمة اأن يبقى الّنبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم عندها مدةً اأطول؟ 

الدرس
السيرة النبوية الثاني والعشرون

اأذكر بع�سا من اخلريات و الربكات التي حـّلت على حليمة واأهل بيتها 
بف�سل وجود النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عندها واأناق�سها مع جمموعتي
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1- اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مبارٌك على كل من حوله.
2- احلر�س على اتباع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وطاعته �سبب لنيل الربكة يف الدنيا والفوز 

يف االآخرة.

  التقويم :
1- ملاذا كان اأ�سراف العرب يحر�سون على اأن ين�ساأ اأطفالهم يف ال�سحراء؟

2- ماذا قال زوج حليمة لها ملّا رف�ست اأخذ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لرت�سعه اأول مرة؟
3- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- مكث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عند حليمة ال�سعدية مدة ............................. .
ب- حّلت اخلريات و توالت الربكات على حليمة  بربكة ..................................... .

اأ�ستمع اإلى ق�سة �سق ال�سدر التي وقعت للنبي �سلى اهلل عليه 
ف منها على مظاهر حفظ اهلل تعالى  و�سلم يف طفولته، واأتعرَّ

وعنايته بر�سوله وحبيبه عليه ال�سالة و ال�سالم .
ن�ساط ختامي

أتعلم من الدرس السابق:
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اآدم عليه ال�شالم
ـل َيـَده ثم قال: عاَد حمزُة من املدر�سِة، ف�سلَّم على جّده وقـبَّ

- لقد �سمعُت املعلم اليوم يف املدر�سة يخربنا اأن النا�س جميعاً اإخوة الأنهم اأبناء �سيدنا اآدم عليه 
ال�سالم .

َل الإن�ساٍن  - قال اجلّد: هذا �سحيح يا بني ؛ فاإن اأبانا اآدم عليه ال�سالم هو اأبو الب�سر، فال َف�سْ
على اأخيه االإن�سان اإال بالتقوى واالأعمال ال�ساحلة .

- قاَل حمزُة : لقد �سّوقتني يا جدي ل�سماع ق�سة الّنبي اآدم عليه ال�سالم ...
ة نبي اهلل اآدم عليه ال�سالم  بعد الَغَداء اإن �ساء اهلل.  - اجلّد: ح�سناً يا عزيزي، �ساأخربك بق�سّ

َف اأ�سنانه ثم جل�س بجانِب جّده. وبعد تناول ِالغداء غ�سل حمزُة يديه ونظَّ
: اآدُم عليه ال�سالم يا ُبنّي هو اأوُل االأنبياء عليهم ال�سالة و ال�سالم، خلقه اهلل من طني  - قال اجلدُّ
واأ�سكنه اجلنة، ثم اأمر املالئكَة الكرام اأن ي�سجدوا الآدم تكرًيا واحرتاماً له ، ف�سجَد املالئكة 
كّلهم اإال اإبلي�س ا�ستكرَب ورف�َس اأن ي�سجَد الآدم ح�سداً وغريًة منه؛ فطرده اهلل تعالى من اجلّنة 

وجعله مَن امللعوننَي الأّنه ع�سى اأمر اهلل تعالى وتكرّب.

 أفّكر           ملاذا رف�س اإبلي�ُس ال�سجوَد الآدَم عليه ال�سالم ؟ 
- قال حمزة : ويف اأّي يوٍم َخلََق اهلُل اآدَم يا جّدي؟

يوم  منها  واأْخَرَجه  يوم اجلمعة،  اجلّنَة  واأدخله  يوم اجلمعة،  اآدَم يف  تعالى  اهلُل  : خلق  اجلّد   -
اجلمعة اأي�ساً.

- حمزُة : اإًذا يوم اجلمعة يوٌم مبارك يا جّدي.
: اأجْل يا بنّي، فعن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - قال: قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه  - اجلدُّ
و�سّلم -: ))خرُي يوٍم َطلََعْت عليه ال�سم�ُس يوُم اجلمعة: فيه ُخِلَق اآدم، وفيه اأُدخَل اجلنَّة، وفيه 

k.))اأُخرَج منها

الدرس
القصص الثالث والعشرون

k رواه م�سلم
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 أفّكر          ما اأف�سل االأيام عند اهلل تعالى ؟ وملاذا؟
- قال حمزُة: ومِلَ اأَْخَرَج اهلل اآدَم عليه ال�سالم من اجلنَّة يا جّدي ؟

: اأمَر اهلُل اآدَم وزوَجَته حّواء اأالَّ ياأكال من اإحدى اأ�سجار اجلّنة، ولكّن ال�سيطان الّرجيم  - قال اجلدُّ
اإلى  واأَنَزَلُهما  اجَلّنة  فاأخرجهما اهلل من  فاأكال منها  ال�سجرة،  ياأكال من  اأن  لهما  َزيَّن  و  َو�ْسَو�َس 
االأر�س؛ ثم تاب اهلل تعالى على اآدم عليه ال�سالم و غفر له واأكرمه بالّنُبّوة واأمره اأن يعبَد اهلل تعالى 

وحده و يطيَعه، وَرَزَقه باالأوالد والبنات.
- قال حمزة : جزاك اهلُل خرياً يا جّدي على هذه الق�سة اجلميلة. 

 أفّكر         ملاذا اأخرج اهلل تعالى اآدم عليه ال�سالم من اجلّنة ؟
• اأتعّلم : َذَكر اهلل تعالى اأبانا اآدَم عليه ال�سالم يف القراآن الكرمي خم�ساً وع�سرين َمّرة.

أستفيد من القصة :
1- احل�سُد من االأخالق ال�ّسيئِة التي يجب على امل�سلم االبتعاُد عنها. 

2- اأوؤمن باأنبياء اهلل تعالى جميعاً واأحّبهم. 
3- ال اأ�ستمع لو�سو�سة ال�سيطان الّرجيم فهو عدٌو يل وال يريُد يَل اخلري.

 التقويم :
1-ملاذا طرَد اهلُل تعالى اإبلي�َس من اجلّنة ؟

2- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- ذكر اهلل تعالى اآدَم عليه ال�سالم يف القراآن الكرمي .......................................... مّرة .

ب- كان اآدُم عليه ال�سالم وزوجُته يعي�سون يف ............................... قبل اأن ينزال اإلى االأر�س.

ت- نبي اهلل اآدم عليه ال�سالم هو ..................... الب�سر.

اأتعاون مع جمموعتي فـي و�سع قائمة ب�سنن 
واآداب يوم اجلمعة .   ن�ساط ختامي
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• اأتعـّلـم : �سورة النا�س هي اآخر �سورة كرية يف ترتيب امل�سحف ال�سريف .	
املفردات و الرتاكيب :

خالقهم ومدّبــر اأمورهمِبَرّب الـّنـا�س

مـاِلـكـهـم الغني عنهممـلـِك النا�س

امل�ستحق للعبودية وحدهاإلِه النا�س

من �سر ال�سيطان الرجيم من �سر الو�سوا�س 

الذي يختفي عند ذكر اهللاخلّنا�س

الذي ين�سر ال�سك وال�سر يف قلوب النا�سالذي يو�سو�س يف �سدور النا�س

من �سياطني اجلن واالإن�سمن الـِجـّنة والّنا�س

• املعنى االإجمايل:
اأعت�سم واأ�ستجري باهلل تعالى خالق النا�س ومدبر اأمورهم ومالكهم ومعبودهم احلق من �سر 

كل �سيطان اأو �سرير من اجِلّن واالإن�س. 

الدرس
التفسير الرابع والعشرون

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 �شورة الن��ص
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اأو توّجع  يقراأ على نف�سه باملعّوذتني  اإذا مر�س  اأتعّلم : كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم   •
وي�سح على مكان االأمل.

 نشاط         اأذكر بع�س االآيات و االأدعية التي حتفظنا من كيد ال�سيطان الرجيم 
واأعر�سها علي جمموعتي 

  التقويم :
1- اأذكر معنى ما ياأتي:

العمود )ب(العمود )اأ(
قل اأعوذ

برب النا�س
ملك النا�س
اإله النا�س

من �سر الو�سوا�س
اخلنا�س

2- اأكمل الفراغ فيما ياأتي باالإجابة ال�سحيحة:

اأ- ت�سمى �سورة الفلق والّنا�س بـ .....................

 ب- اأمر اهلل ر�سوله حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم واأّمته اأن ي�ستجريوا برب........................... 
من �سر........................................... 

ت- اأحر�س على قراءة �سورتي الفلق و ..................... قبل النوم و......................

3- اأجيب عما يلي : 

اأ- من الذي يو�سو�س يف �سدور النا�س؟
ب- كيف نحتمي من �سّر و�سو�سة االإن�س واجلّن وال�سحر؟

اأحفظ �سورتي الفلق والنا�س واأَحّفظهما لغريي . ن�ساط ختامي
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 ِمن اآداب الطريق
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

 k )ن �سوٍك على الطريق فاأّخره ف�سكر اهلل له فغفر له )بينما رجل ي�سي بطريق وجد ُغ�سْ
• املعنى االإجمايل : 

يخربنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يف هذا احلديث ال�سريف عن رجٍل ر�سي اهلل عنه واأدَخـله 
اجلنة الأنـّه اأزال االأذى عن الطريق ، حيث اأن اإزالَة ما يوؤذي النا�س من طريقهم واأماكن جلو�سهم 
واحلجارة  االأ�سواك  ُيـلقي  ال  فامل�سلم  تعالى،  اهلل  ملغفرة  و�سبٌب  �سدقٌة  واملتنزهات  كاحلدائق 
على  يحر�س  بل  واملاّرة،  الّنا�س  يوؤذي  فهذا  االأر�سفة  على  اأو  الطرقات  يف  واالأو�ساخ  والزجاج 

تنظيفها والعناية بها حتى ينال ر�سا اهلل تعالى. 

 أفّكر         ما اأهمية املرافق واالأماكن العامة يف حياتنا وكيف نحافظ عليها ؟

أستفيد من الحديث الشريف :
1- امل�سلم يحر�س على نظافة االأماكن العامة واإزالة االأذى عنها.

2- اهلل تعالى غفوٌر رحيٌم  يجازي على االأعمال ال�ساحلة ولو كانت �سغريًة يف اأعيننا.
3- االإ�سالم دين النظافة والطهارة.

  التقويم :
1- اأذكر اآداباً اأخرى من اآداب الطريق .

2- ماذا اأفعل اإذا راأيُت َحَجراً اأو ُزجاجاً ُملقًى على الطريق ؟

الدرس
اآلداب الخامس والعشرون

k متفق عليه
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3- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة :

اأ- غفر اهلل تعالى لرجٍل واأدخله اجلنة الأّنه ................................................... من الطريق .

ب- االإ�سالم دين .........................................................................................................

ت- اإماطة االأذى عن الطريق ........................................................................................ 

 

ن�ساط ختامي األّون ال�سورة التالية :
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وف�ة اآمنة اأّم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم
 رجع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى اأّمه احلنونة من عند حليمة ال�سعدية، وملا بلغ ال�ساد�سة 
من عمره اأخذته اأمه يف رحلة اإلى املدينة املنورة ليزورا قرب اأبيه، ويف طريق العودة مر�ست اآمنة 

مر�ساً �سديداً وتوفيت يف مكان ي�سمى االأبواء بني مكة واملدينة.
وهكذا �ساءت اإرادة اهلل اأن يفقد حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اأّمه وهو يف هذه ال�سن ال�سغرية، 
وهو اأ�سد ما يكون احتياجاً اإليها، فت�ساعف عليه الـُيتم، ولكّن هلل يف خلقه ِحكماً ال يعلمها اإال هو 

تعالى؛ فاإّن اهلل تعالى هو الذي �سيتولى رعاية نبّيه واإعداَده حلمل الر�سالة.
. k )) نشاط        اأقراأ واأتدبر قول اهلل تعالى : )) اأمل يـِجْدك يتيماً فـاآوى 

كفل عبد املطلب حفيده حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة اأمه وكان جده يحّبه حباً �سديداً 
ويعطف عليه، كما قامت اأم اأين ) بركة ( بح�سانة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وتربيته ، وقد 

عّو�سته كثرياً عن حنان االأم.
لكّن كفالة جّده مل تدم طويال اإذ ا�ستمرت عامني بعد وفاة اآمنة كان خاللهما نعم االأب احلنون؛ 
فقد تويف والنبي يف الثامنة من عمره، فحزن �سلى اهلل عليه و�سلم على جده حزنا �سديدا وبكاه 

بكاء مّرا ، ثم قام بكفالته عمه ال�سفيق اأبو طالب.

أفّكر         ملاذا حزن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على جده حزنا �سديدا بعد وفاته ؟

أستفيد من الدرس السابق : 
1- اأن اهلل تعالى حفيظ ؛ فقد حفظ نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سغره وهياأ له من يكفـله .

2-احلر�س على كفالة االأيتام والّرحمة بهم .

الدرس
السيرة النبوية السادس والعشرون

k �سورة ال�سحى - ٦
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  التقويم :
1- اأمالأ الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه : 

اأ- توفيت اآمنة اأم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و دفنت يف مكان ُي�سمى ............................ بني 
مكة واملدينة .

ب- تويف عبد املطلب َجّد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة اآمنة بـ  ...................................
ت- كفل  ................................................... النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة عبد املطلب .

2-ما ا�سم حا�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و مربيته؟ 

3- كم كان عمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا رجع اإلى اأمه من عند حليمة ال�سعدية؟

 اأتلو �سورة ال�سحى تالوة �سليمة ، ثم اأ�ستخرج منها االآية 
الكرية التي حتثنا على االإح�سان اإلى اليتيم وعدم االإ�ساءة اإليه 

ن�ساط ختامي
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ف�شل ِذْكِر اهلل تع�لى
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

 )كلمتان خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان اإلى الرحمن، �سبحان اهلل وبحمده 
  1k )سبحان اهلل العظيم�

• املعنى االإجمايل:
اهلل  �سبحان  وبحمده  اهلل  )�سبحان  قول:  وثواب  اأجر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النّبي  لنا  يبنّي 
ّـنا احلديث ال�سريف ال�سابق على االإكثار من ِذكـْر اهلل تعالى دائماً، فـكـثـرُة  العظيم(، كما ويـَُحـثــ
كر عالمٌة ِمْن عالماِت االإيان ودليٌل على حبِّ اهلل تعالى، ويف الّذكـر راحُة القلِب وان�سراُح  الذِّ

در ومغفرة ال�سيئات ور�سا اهلل تعالى. ال�سّ

 نشاط١  

كـر الذي يـُِحـّبـه اهلل تعالى اأي�ساً وَجَعـَل له اأْجراً عظيماً قوُل: �سبحان اهلل،   وِمْن اأنـْواع الـذِّ
احلمد هلل، اهلل اأكرب، ال اإله اإال اهلل، الحــــول وال قوة اإال باهلل، اأ�ستغفر اهلل...قال �سلى اهلل 
عليه و�سلم: )ِغرا�ُس اجلّنة �سبحان اهلل واحلمد اهلل وال اإله اإال اهلل واهلل اأكــــرب وال حول وال 

 3k )قوة اإال باهلل

 أفّكر           ما معنى ) ِغـرا�ُس اجلّنــة ( الواردة يف احلديث ال�سابق ؟
وكان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  وردت  التي  اخلا�سة  واالأذكار  لالأدعية  اأي�ساً  اإ�سافةً 
باح وامل�ساء والو�سوء  ُيحافظ عليها؛ كـاأدعـية الـنـّوم والـطـعـام والـدخـول والـخـروج... واأذكار ال�سّ

وال�سالة ... .

الدرس
الحديث الشريف السابع والعشرون

k 1 متفق عليه
k 2 �سورة القارعة - 6 ، 7.

k 3 رواه ابن حّبان والطرباين و�سححه االألباين.

قال تعالى:                                                                                   

�أ�ستخرج من احلديث ال�سريف اأعاله عماًل يـثـّقـل ميزان ح�سنات املوؤمن يوم القيامة.
2k
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أتعلم من الحديث الشريف السابق :
1- اأ�ست�سعر اأهمية ِذكر اهلل تعالى واأّنه �سبب لطماأنينة القلب والفوز باجلنة. 

2- اأتعلم واأحفظ بع�س االأدعية واالأذكار واأداوم عليها.
3- اأكرث من قول )�سبحان اهلل وبحمده �سبحان اهلل العظيم(

نشاط ٢      �أكتب بع�س االأدعية واالأذكار التي اأحفظها يف دفرتي ثم اأعر�سها على جمموعتي.

  التقويم :
1- اأَعـّدد اثنتني ِمْن فـَ�سائـل قـَْول )�سبحان اهلل وبـَحمـده �سـبحان اهلل العظيم (.

ُـم (.  ُـْركـ 2- ما معـنى قول اهلل تعالى )فاذكـُروين اأذكـ

3- اأمالأ الفراغ باالإجابة ال�سحيحة فيما يلي :

اأ- اأقول ............................................................. قـبـل تـناول الطعام وال�سراب.

ب- اأقراأ ال�ّسور الكرية ........................،..........................،........................قـبل وبعد الـنـّْوم. 

ت- ِغــرا�س اجلنة ............................،........................،........................،.........................

ن�ساط ختامي اأ�َسـع الّنـقاط على احلروف التالية ثـُّم اأقـراأ :
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اآداب امل�شجد
امل�سجد هو بيت اهلل تعالى واأحب االأماكن اإليه �سبحانه؛ ففيه الربكة والرحمة وال�سكينة ، 
قال تعالى                                                                     1k، وفيه يجتمع امل�سلمون لل�سالة 

وطلب العلم والـّذكـر، فعلى امل�سلم التاأدب باآدابه ومراعاة حرمته.

 أفّكر  

الدرس
اآلداب الثامن والعشرون

١ k �سورة اجلن - 18

٢ k رواه م�سلم

 ماذا ن�ستفيد من قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
٢k )اأَ�ْسَواُقَها ِ )اأََحُبّ اْلِباَلِد اإَِلى اهلِل َم�َساِجُدَها، َواأَْبَغ�ُس اْلِباَلِد اإَِلى اهلَلّ
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 نشاط          اأ�ستنتج  اآداباً اأخرى من اآداب امل�سجد واأعر�سها على جمموعتي

 التقويم :
1- ماذا اأقول عند اخلروج من امل�سجد؟

2- اأذكر اآية كرية حتثنا على اإعمار امل�ساجد؟

3- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- اأدخل امل�سجد بالّرجل .................................................................... .

ب- ال اأجل�س يف امل�سجد حتى اأ�سلي...................................................... .

بالتعاون مع جمموعتي
ن�ساط اإ�سافـي اأقوم بتنظيف م�سجد احلي
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الدرس
السيرة النبوية التاسع والعشرون

كف�لة اأبي ط�لبٍ للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم
بعد وفاة عبد املطلب انتقل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى كفالة عمه اأبي طالب، ومع اأنه مل 
له عليهم يف  يكن غنّياً اإال اأنه كان �سديد العطف عليه والرعاية له، ف�سّمه اإلى عياله وكان يف�سّ

كل �سيء.

مل ير�س حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يكون عالةً على عّمه ، فاأراد اأن يعمل ليعتمد على نف�سه 
كانت  وهذه  ال�سغري،  ينا�سب عمره  وهو عمل  مكة،  الأهل  االأغنام  برعي  فعمل  عّمه،  وي�ساعد 
حرفة االأنبياء من قبله لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ) ما من نبي اإال ورعى الغنم ( قيل: 

.k) واأنت يا ر�سول اهلل ؟ قال ) واأنا

نشاط   اأ�ستخرج اأنا وزميلي احلكمة من رعي االأنبياء عليهم ال�سالم والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم للغنم 
• رحلة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم االأولى اإلى ال�سام:

اأراد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ي�سحب عّمه يف رحلته اإلى ال�سام مع قافلة قري�س للتجارة، 
فرف�س عّمه يف البداية الأنه كان يخ�سى عليه من طول الطريق وم�سقة ال�سفر.

 اإال اأنَّ ِحْر�َس النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على حتمل امل�سوؤولية واالعتماد على النف�س ورغبته 
يف تعلم التجارة جعلت عّمه يقبل مرافقة ابن اأخيه له وهو مل يزل غالما �سغريا مل يتجاوز 

الثانية ع�سرة من عمره ؛ فانطلق حممد �سلى اهلل عليه و�سلم مع عّمه يف تلك الرحلة ال�ساقة 
اإلى ال�سام .

k رواه البخاري
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  أفّكر         على ماذا تدل م�ساركة النبي �سلى اهلل عليه لعّمه اأبي طالب يف رحلته ال�ساقة اإلى ال�سام ؟

أستفيد من الدرس : 
1- اأحر�س على االعتماد على نف�سي وحتّمل امل�سوؤولية يف �سغري مقتدياً بالنبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

2- امل�سلم يك�سب من عمل يده و ي�ساعد اأهله .

  التقويم :
اأ�سع عالمة )        ( اأمام العبارة ال�سحيحة ، وعبارة )        ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي: 
اأ- اأول عمل قام به النبي �سلى اهلل عليه و �سلم يف �سغره هو رعي الغنم                         )            ( 
ب- كان ُعـْمـر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا خرج مع عمه اإلى ال�سام ع�سرين �سنة          )           ( 
ت- تقع ال�سام جنوب اجلزيرة العربية                                                                             )           ( 
ث-وجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من عمه اأبي طالب كل العطف و احلنان               )           ( 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ما من نبي اإال ........................

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

قيل: و اأنت يا ر�سول اهلل ؟ قال :).............................. ( 

اأكمل الفراغات التالية-املنقوطة- الأكمل ن�ساط ختامي
كتابة احلديث ال�سريف: 
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نوح عليه ال�شالم
تعالى وعبدوا  اهلل  النا�س عن عبادة  فيه  ابتعد  ال�سالم  اآدم عليه  بعد موت  م�سى زمن طويل 
االأ�سنام، فاأر�سل اهلل تعالى اإليهم نوحاً عليه ال�سالم يدعوهم يف الليل والنهار اإلى ترك عبادة 
االأ�سنام التي ال ت�سر و ال تنفع، واإلى عبادة اهلل تعالى وطاعته وتوحيده الأنه هو الذي خلقنا 

ورزقنا، وهو الذي ُيحـيـيـنا وُيـمـيـُتـنا �سبحانه.

أفّكر        اإلى ماذا دعا نبيُّ اهلل نوٌح قوَمه؟
رب والعمل لدين اهلل،   َظـلَّ نوٌح عليه ال�سالم يدعو يف قومه )٩٥٠ �سنة( ق�ساها يف الدعوة وال�سّ
لكّنهم اّتهموه باجلنون والكذب ورف�سوا االإيان باهلل تعالى وقاموا باإيذاء وتعذيب املوؤمنني 

الذين اآمنوا مع نوح عليه ال�سالم .  

 أفّكر        كم بـَِقي نبي اهلل نوٌح عليه ال�سالم يف دعوة قومه ؟
كبريًة  �سفينًة  نعوا  ي�سْ اأن  معه  واملوؤمنني  ال�سالم  عليه  نوٍح  �سيدنا  اإلى  تعالى  اهلل  اأوحى 
ا�سمها)الـُفْلك(، فكان قوُمه ي�سخرون منه ويقولون: اأين البحر الذي �سيحمل ال�سفينة؟! ولكّن 
واثقني  �سابرين  اهلل  اأمرهم  كما  ال�سفينة  بناء  ا�ستمّروا يف  معه  اآمنوا  والذين  نوحاً  اهلل  نبي 

بن�سر اهلل تعالى.

 نشاط     ملاذا اأمَر اهلُل تعالى نوحاً عليه ال�سالم ببناِء الــُفـــْلك ؟ اأعر�س اإجابتي على املجموعة؟
فيها  ي�سعدوا  اأن  واملوؤمنني  ال�سالم  عليه  نوحاً  تعالى  اهلل  اأمر  ال�سفينة  بناء  اكتمل  اأن  بعد 
ويحملوا معهم بهائمهم وحيواناتهم، ثّم اأر�سَل اهلُل تعالى على قوِم نوٍح طوفاناً عظيماً فاأغرَق 
اهلُل الكافريَن واأجنى املوؤمننَي، ثّم َر�َسْت ال�سفينُة ب�سالٍم على جبِل )اجلوِدّي (، ونزل منها نوٌح 

عليه ال�سالم واملوؤمنون ي�سكرون اهلل تعالى ويحمدونه على رحمته وُلْطـفـِِه بهم.   

الدرس
القصص الثالثون
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• اأتعّلم: يف القراآن الكرمي �سورٌة كريٌة تقع يف جزء تبارك - اجلزء التا�سع والع�سرون- ا�سمها 
)�سورة نوح(.

أستفيد من القصة:
1- اأّن اهلل تعالى ُيْر�ِسل يف كل اأمٍة ر�سواًل يدعوهم اإلى عبادة اهلل تعالى وحده ال �سريك له.

2- اهلل تعالى رحيٌم بعباده املوؤمنني لطيٌف بهم.
3- املوؤمن يعبد اهلل تعالى وحده ال �سريك له. 

  التقويم :
1- ماذا عبَد النا�سُ بعد موت اآدم عليه ال�سالم؟

2- ماذا كان ردُّ قوِم نوٍح عليه ملّا دعاهم لعبادة اهلل وحده؟
3- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة :

اأ- اأوحى اهلل تعالى اإلى �سيدنا نوح عليه ال�سالم واملوؤمنني معه اأن ي�سنعوا .............................
ب- تقع �سورة نوح يف جزء  .....................................................................

ت- َر�َسْت �سفينة نوح عليه ال�سالم على جبل  ...............................................................

اأرجع اإلى �سورة نوح يف امل�سحف ال�سريف واأ�ستخرج منها 
مايلي: 

1- رقُمها يف امل�سحف . 
2- عدد اآياتها.

3- كم مرة ُذِكَر فيها ا�سم النبي نوح عليه ال�سالم.

ن�ساط ختامي
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اأرك�ن الإ�شالم اخلم�شة
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:»ُبِنَي االإ�سالم على خم�س: �سهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأن 

 k)حممًدا ر�سول اهلل، واإقام ال�سالة، واإيتاء الزكاة، و�سيام رم�سان، وحج البيت

• املعنى االإجمايل:
اأعمدة  على  ويقوم  يقف  الذي  الكبري  بالبيت  االإ�سالم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سّبه 
واأ�سا�سات؛ فامل�سلم ال يكن اأن يكون م�سلما حقاً اإال اإذا اأقام اأركان  االإ�سالم، وهذه االأركان هي :

واأعرتف  ق بقلبي  اأ�سدِّ اأي  واأن حممداً عبده ور�سوله،  اإال اهلل  اإله  اأن ال  اأ�سهد  ال�سهادتان:   -1
بل�ساين اأنه ال يوجد اإله غري اهلل تعالى، واأن حممداً )�سلى اهلل عليه و�سلم( هو عبد اهلل ور�سوله.
ُيـ�ساأل عـنه  اأركان االإ�سالم، واأول ما  2- ال�سالة: هي �سلة العبد بربه وهي الركن الثاين من 

العبد يوم القيامة، وقد فر�س اهلل تعالى علينا خم�س �سلوات يف اليوم والليلة. 

 نشاط         اأمالأ اجلدول التايل مبا ينا�سبه :

الِعـ�ساءالظهرال�سلوات اخلم�س
ثالث ركعات )3(ركعتان )2(عدد الركعات

3-الزكاة: وهي مبلغ من املال زائد عن احلاجة يعطيه االأغنياء الإخوانهم الفقراء مرة يف ال�سنة، 
وبذلك ي�سود الود واحلب والتكافل والتعاون بني امل�سلمني، فال ين�سى الغني الفقري، وال يح�سد 

الفقري الغني على ماله. 
4-ال�سيام: وهو �سوم �سهر رم�سان املبارك بعدم االأكل اأو ال�سرب من اأذان الفجر اإلى اأذان املغرب 

طاعة هلل تعالى.

الدرس
الحديث الشريف الواحد والثالثين

k متفق عليه
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أفّكر          اأذكر فائدتني ل�سيام �سهر رم�سان.

5- احلج: هو الذهاب اإلى مكة املكرمة يف �سهور احلج للقيام باأعمال احلج مّرًة واحدًة يف العمر.
الوقوف على جبل  ال�سفا واملروة،  ال�سعي بني  بالكعبة،  اأعمال احلج ) الطواف  اأتعّلم: من   •

عرفات...( 

أستفيد من الحديث الشريف السابق:
1- اأوؤمن باهلل تعالى وبر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

2- اأحافظ على اأداء ال�سلوات اخلم�س يف وقتها فاأتو�ساأ لها واأ�سليها بخ�سوع وخ�سوع.
3- اأحر�س على االإلتزام باأركان االإ�سالم واأخالقه حتى اأكون م�سلماً حقيقياً.

  التقويم :
1- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة:

اأ- ي�سوم امل�سلمون �سهر..............طاعًة هلل تعالى .
اأموال .................للفقراء النت�سرت املحبة واالأخّوة بني  اإذا حافظ امل�سلمون على دفع  ب- 

امل�سلمني.
ت- اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل تعني ..................................

2- ما اأهمية ال�سالة يف االإ�سالم وما ف�سلها ؟

 
اأقراأ �سورة املاعون يف )جزء عّم( قراءة �سحيحة واأ�ستخرج 

منها عقوبة املتهاون يف اأداء ال�سلوات اخلم�س.
ن�ساط ختامي
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الدرس
اآلداب الثاني والثالثون

اآداب الطع�م وال�شراب
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :

k ) ُــْل ِبـَيـمـيـِنـك، َوُكـــْل ِمــّما َيــلــيـــك َـمِّ اهلل، وكـ ) يا ُغـالم : �سـ

• املعنى االإجمايل : 
الطعام وال�سراب ِنعمٌة عظيمٌة ِمْن ِنـعـَِم اهلل تـعالى عـلـيـنـا َتـ�ْسـَتِحـق ِمـّنـا �ُسـْكـَره �سبحانه وَحـْمـده 
حتى يحفظها لنا ويديها علينا ويبارَك لنا فيها؛ فبهما يعي�س االإن�سان وينمو ج�سمه وي�سّح 

بـدنـه، وكم من اإن�ساٍن ال َيِجُد طعاماً اأو ماًء َي�ُسّد بـِِهـمـا جـوَعـه وعـََطـ�َسـه !

أفّكر            ما واجبنا تـُجـاه اأولئك الذين ال َيـِجـدون ما يـْكـفـيـِهـم ِمَن الطعام؟
االأكـل  اآداب  ِمْن  ثـالثـًة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النـّبـي  لنا  ُيـَبـّيـن  ال�سابق  ال�سريف  احلديث  ويف 

وال�ّسرب وهي:
١- الـت�سـمـيـة )�َسمِّ اهلل(: فاأقول ب�سم اهلل يف اأول الطعام وال�سراب.

 أفّكر        ماذا اأقول اإذا ن�سيت الت�سمية يف اأول الطعام اأو ال�سراب؟
اإلى  وال�سراب  الطعام  اليمني يف رفع  اليد  فاأ�ستخدم  بيمينك(:  )ُكـل  الـيـُمنى  بالـيـد  االأكـل   -2

فـَمـي.    
3- االأكـل ِمْن حـافـّة الـطـَّبـق )كـُل ِمـّما يـَلـيـك(: فاآكـُل ِمْن اأمامي وِمـْن ِجهـة الطعام االأقرب اإيّل.

k متفق عليه
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 نشاط  

بعد االنتهاء من االأكل وال�سرباأثناء االأكل وال�سربقبل البدء باالأكل وال�سرب

1
2
3

 أتعّلم مـن الحديث الشريف السابق:
1- اأ�سـكـُر اهلل تعالى واأحَمـُده دائماً على ِنعمِة الطعام وال�سراب فاأطِعـم اجلائعني وامل�ساكني وال 

اأن�ساهم.
2- اأِحّب اهلل تعالى واأعـُبـده وْحده الأّنه يـرزقني ويـُطـِعـمـني وي�سقيني.

3- اأحر�س على اتـّباع النـّبـي �سلى اهلل عليه و�سلم واأقـتـدي به.
4- ال اأ�ْسرف يف اأكـلي و�ُسـْربـي وال اأْرمي الطعام الزائد؛ بل اأعطيه ملن يحتاجه اأو اأطعمه للحيوانات.

  التقويم :
1- اأكمل كتابة احلديث ال�سريف:)يا غالم: ....................، ........................، .......................(

2- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة:
اأ- عـنـدما اأنتهي ِمْن طعامي اأو �سرابي اأقول :.......................................................................
ب- اأغ�سل يدّي ............................................. و ........................................... تناول الطعام. 
ت- اإذا ن�سيُت الت�سمية يف اأول الطعام فاإين اأقول ..................................................................

ح ملاذا وكيف ن�سكر اهلل تعالى على نعمه الكثرية علينا ومنها نعمة الطعام وال�سراب. 3- اأو�سّ

اأرجع اإلى االآية 79 من �سورة ال�سعراء واأكتبها فـي دفرتي 
بخط جميل

اأ�سيف بالتعاون مع جمموعتي اآداباً اأخرى من اآداب الطعام 
وال�سراب حث عليها االإ�سالم واأ�سّنفها يف  اجلدول التايل: 

ن�ساط ختامي
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الدرس
الفقه الثالث والثالثون

ال�شالة 
ما  واأول  وم�سلمة،  م�سلم  كل  على  فر�ٌس  وهي  االإ�سالم،  اأركان  الثاين من  الركن  ال�سالة هي 
يحا�سب عليه العبد يوم القيامة �سالته فاإْن �سلحت �سلح �سائر عمله، واإن ف�سدت ف�سد �سائر 

عمله، وهي �سلة بني العبد وربه كما اأنها ُتر�سي اهلل تعالى عنا، قال تعالى:

k)ًْوُقوتا اَلَة َكاَنْت َعلَى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاباً مَّ اَلَة اإِنَّ ال�سَّ )َفاأَِقيُمواْ ال�سَّ

الة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؛ وما داللة ذلك؟  أفّكر          متى ُفر�ست ال�سّ
وقبل الدخول يف ال�سالة يجب اأن يكون امل�سلم متو�سئاً نظيف الثوب والبدن �ساتراً للعورة، واأن 

تكون ال�سالة يف مكان طاهر.
	•كيف �أ�صلي ؟ 

اإذا دخل وقت ال�سالة و�سمعُت االأذان فاأقوم مبا يلي:

1- اأِقـف قائًما م�ستقبَل الِقبلة . 
2- اأْنوي ال�سالة يف نف�سي طاعًة هلل تعالى، واأكرّب تكبرية االإحرام قائاًل : »اهلل اأكرب« رافًعا يديَّ 

حذو اأذيّن.
3- اأ�سع كفي اليمنى فوق الي�سرى على �سدري، واأقراأ دعاء اال�ستفتاح، وهو )�سبحانك اللهم 

ك - �ساأنك- وال اإله غريك(.  وبحمدك وتبارك ا�سمك وتعالى جدُّ
4- اأقراأ الفاحتة يف كل ركعة وما يتي�سر من القراآن الكرمي.

5- اأكـرّب واأركع مّرًة واحدًة يف كل ركعٍة واأقول �سبحان ربي العظيم ثالث مّرات.
6- اأرفع راأ�سي ِمَن الّركوع واأقول �سمع اهلل ملن حمده، ربنا ولك احلمد.

7- ثم اأكرّب واأ�سجد مّرتني يف كل ركعة واأف�سل بينها بجل�سة؛ واأقول يف ال�سجود )�سبحان ربي 
االأعلى ( ثالث مرات، ويف اجلل�سة )رب اغفر يل(. 

k �سورة الن�ساء - 103
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8 - الت�سهد : اأجل�س اجللو�س االأو�سط بعد كل ركعتني لقراءة الت�سهد و�سيغته : 

ال�سالم  وبركاته،  اهلل  ورحمة  النبي  اأيها  عليك  ال�سالم  والطيبات،  وال�سلوات  هلل  التحيات   “
ور�سوله    عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�سهد  ال�ساحلني،  اهلل  عباد  وعلى   علينا 

- ويزيد امل�سلي اإذا جل�س للت�سهد االأخري يف اآخِر ركعٍة ال�سالَة االإبراهيمية، و�سيغتها:

 “اللهم �سلِّ على حممد وعلى اآل حممد ، كما �سليت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد 
جميد ، وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد 

جميد

9 - ثم اأ�سّلم عن ييني و�سمايل . 
10- بعد ال�سالة يقراأ امل�سلم االأذكار الواردة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وي�ستغفُر اهلل تعالى.

  التقويم :
1-اأعّدد بع�س االأماكن التي ال ت�سّح فيها ال�سالة .

2- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

 ،...................................................... وتبارك  وبحمدك،  اللهم  �سبحانك   : اال�ستفتاح  دعاء  اأ- 
وتعــــالى .......................................، وال اإله ..........................................

ب- ي�سجد امل�سلم على �سبعة اأع�ساء ؛ هي :1- اجلبهة مع االأنف. 3،2- ................................ 5،4 - 
الركبتان .  7،6 - اأ�سابع ....................................................

ت- ال�سالة االإبراهيمية : اللهم �سلِّ على حممٍد و ..............................................................، كما 
 ،........................................ وبارك على   ، .....................................اإنك حميد جميد  �سليت على 

كما باركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك..........................................( 
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3- اأرتب اأعمال ال�سالة التالية ترتيباً �سحيحاً : 

)    ( الرفع من الركوع                 )    ( ا�ستقبال القبلة                 )     ( تكبرية االإحرام 

)    ( قراءة الفاحتة                      )     ( ال�سجود                            )      ( الركوع

)    ( الت�سهد                                 )    ( ال�سالم                               )     ( ال�سالة االإبراهيمية 

4- اأ�سل بني الدعاء يف اجلدول )اأ( وما ينا�سبه من اأعمال ال�سالة يف اجلدول )ب( : 

) ب () اأ ( 

الركوع�سبحان ربي االأعلى

ال�سجودرب اغفر يل

اجلل�سة بني ال�سجدتني�سمع اهلل ملن حمده ، ربنا لك احلمد

الرفع من الركوع�سبحان ربي العظيم

اأ�ساهد عر�ساً تقديياً لطفٍل ُيح�سن �سالته ، 
واآخر ُي�سيء �سالته واأقارن بينهما . 

ن�ساط ختامي
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يون�ص عليه ال�شالم
جل�س عمرو بجوار جّده بعد �سالة املغرب لي�ستمع منه اإلى ق�سة جديدة من ق�س�س االأنبياء 

عليهم ال�سالم :

- فقال عمرو: من هو النـّبي الكرمي الذي �ستحّدثني عنه الليلة يا جّدي ؟ 
- اجلّد: اإنه نبي اهلل يون�س بن متى عليه ال�سالم.

- عمرو: وماهي ق�سة هذا النبي الكرمي عليه ال�سالم.
اإلى  العراق، فدعاهم  �سمال  )نينوى(  اأهل  اإلى  ال�سالم  عليه  يون�س  تعالى  اهلل  اأر�سل  - اجلّد: 
عبادة  اهلل وحده، لكنهم مل ي�ستجيبوا له واأ�سّروا على عبادة االأ�سنام، فـرتكهم غا�سباً منهم 
لكفرهم باهلل تعالى بعد اأن اأنذرهم بقرب نزول العذاب عليهم اإن بقوا على كفرهم، ثم توّجه 
على  واأو�سكت  ا�سطربت  البحر  و�سط  ال�سفينة  �سارت  وعندما  �سفينة،  يف  فركب  البحر  نحو 

الغرق وارتفعت االأمواج.

 أفّكر           ملاذا ترك نبيُّ اهلل يون�س عليه ال�سالم قوَمه ؟
- قال عمرو: وهل غرقت ال�سفينة يا جدي ؟

- اجلّد: مل تغرق الأن اهلل تعالى ال يريد لها اأن تغرق، فقّرر ركاب ال�سفينة اأن يرموا اأحَدهم يف 
فوا من ِحمل ال�سفينة؛ فاأجَرْوا قرعًة ليختاروا �سخ�ساً لرميه يف البحر. البحر حتى يخفِّ

- عمرو: وعلى َمن ا�ستقرت القرعة؟
- اجلّد: على �سّيـدنا يون�س عليه ال�سالم! فقد اأجَرْوا القرعة اأكرث من َمّرة لكـّنها يف كل مّرة 

تكون على �سيدنا يون�س!
النبي يون�س، وهل رمْوه يف  القرعة على  اأن تخرج  تعالى  اأراد اهلل  لقد   ، �سبحان اهلل  -عمرو: 

البحر يا جّدي؟

الدرس
القصص الرابع والثالثون



-85-

- اجلّد: نعم، وكان را�سياً بقـََدر اهلل �سابراً، ثم اأمر اهلل تعالى حوتاً كبرياً اأن يبتلعه من غري 

اأن يوؤذيه.

- عمرو: ملاذا يا جّدي ؟ 

- اجلّد: الأّن �سيدنا يون�س عليه ال�سالم غاَدَر قـْومه دون اأن ياأذن اهلل تعالى له، فاأراد اهلل تعالى 

اأن ُيـِريـَه معجزًة عظيمًة تدل على قدرة اهلل تعالى وعظمته.

- عمرو : وماذا ح�سل ل�سيدنا يون�س عليه ال�سالم يف بطن احلوت ؟

اإين  �سبحانك  اأنت  اإال  اإله  )ال  ويقول:  تعالى  اهلل  ي�ستغفر  ال�سالم  عليه  يون�س  �سار  اجلّد:   -

كنت من الظاملني( فا�ستجاب اهلل تعالى له وتاب عليه، ثم اأمر اهلل تعالى احلوَت اأن يذهب اإلى 

ال�ساطئ وُيخرج النبي يون�س من بطنه.

 أفّكر        كيف كانت حالة يون�س عليه ال�سالم لـّما َخَرَج من بطن احلوت؟

َـْم َيـُمـت؟! - عمرو: �سبحان اهلل! األـ

- اجلّد: كال يا بنّي فقد حفظه اهلل تعالى واأنبت عليه �سجرة يقطني حتمي ج�سده من ال�سم�س 

واحل�سرات ولياأكـل يون�س عليه ال�سالم منها، وملّا حت�ّسـنت �سّحته عاد اإلى قومه فوَجـَدهم قد 

اآمنوا باهلل جميعاً و�ساروا م�سلمني.

اأّذن املوؤذِّن ل�سالة الع�ساء، فتوجه عمرو برفقة  - قال عمرو: جزاك اهلل خريا يا جّدي، وهنا 

جّده اإلى امل�سجد الأداء ال�سالة.
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أستفيد من هذه القصة :
عـب عليه �سيء. 1- اهلل تعالى قدير ال ي�سْ

2- ُكـلُّ املخلوقات تـُطيع اهلل تعالى وال تـع�سـيه.

3- يحفظ اهلل تعالى عباده املوؤمنني وي�ستجيب دعاَءهم.

4- املوؤمن يلجاأ اإلى اهلل تعالى دائماً وي�ستغفره.

  التقويم :

1- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة:

اأ- بعث اهلل تعالى يون�س عليه ال�سالم اإلى اأهل ........ .............. .............. .............. ...................

ب- اأمـََر اهلُل تعالى  ................................................................. اأن يبتلع يون�س عليه ال�سالم.

ت- اأنبت اهلل تعالى �سجرة .................................... .............. على �سيدنا يون�س عليه ال�سالم.

2- ماذا فعل ركاب ال�سفينة ملا اأو�سكوا على الغرق وارتفعت االأمواج؟

3- اإلى ماذا دعا يون�س عليه ال�سالم قومه؟

اأحفظ قوله تعالىن�ساط ختامي
)ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني(
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الدرس
اآلداب الخامس والثالثون

اآداب ق�ش�ء احل�جة
على امل�سلم اأن ُيراعَي بع�س االأمور عند دخول احلّمام ُت�سّمى ) اآداب ق�ساء احلاجة(  ومنها :  

اأدخل  ثم   ،  ) واخَلباِئث  اخُلْبث  من  بك  اأعوذ  اإين  اللهم  ؛  اهلل  :)ب�سم  اأدخل  اأن  قبل  اأقول   -1
بالّرجل الي�سرى.

أفّكر         ما املق�سود باخلبث واخلبائث ، وملاذا ن�ستعيذ منهما قبل دخول اخلالء؟ 

2- ال اأدخل ومعي �سيٌء فيه ا�سم اهلل تعالى )كامل�سحف مثاًل(.
3- اأ�ستـرت وال اأك�سف عورتي اأو اأق�سي حاجتي اأمام النا�س اأو يف طريقهم.

4- ال اأتكلم يف احلمام اإال حلاجة؛ فال اأرّد ال�سالم اأو اأذكر ا�سم اهلل تعالى .
5- التحّرز من البْول والغائط ، وا�ستخدام املاء بعد االنتهاء من ق�ساء احلاجة يف التنظيف.

أفّكر        ماذا اأفعل اإن مل اأجد املاء يف احلالة ال�سابقة؟

6- اأ�ستعمل يدي الي�سرى يف اإزالة االأو�ساخ والنجا�سات . 
7- اأغ�سل يدّي جيداً باملاء وال�سابون .

8- اأخرج من احلمام بالّرجل اليمنى م�ستغفراً اهلل تعالى قائاًل ) غفرانك( .

 نشاط         اأذكر اآداباً اأخرى لق�ساء احلاجة واأعر�سها على جمموعتي
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أستفيد من الدرس : 
1- امل�سلم ي�ستحي من اهلل تعالى ومن النا�س، فال يك�سف عورته اأمام اأحٍد بل ي�سترت ويتاأّدب.

الفعل  فهذا  ومتنزهاتهم؛  حدائقهم  اأو  طرقهم  يف  حاجته  بق�ساء  النا�س  يوؤذي  ال  امل�سلم   -2
ُيغ�سب اهلل تعالى. 

  التقويم :
1- اأمالأ الفراغ فيما يلي باالإجابة ال�سحيحة : 

اأ- اأدخل اخلالء بالّرجل.................................... واأخرج بالّرجل...........................................
ب-اخُلْبث هم :........................................، واخَلبائث هّن :..................................................
ت- اأ�ستعمل اليد...................................................................... يف اإزالة االأو�ساخ واال�ستنجاء.

ث- بعد اأن اأخرج من احلمام اأقول ...........................................
2- اأذكر فائدتني اإ�سافيتني اأ�ستفيدهما من الدر�س ال�سابق .

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:
k ) اجتنبوا املالعن الثالث: الرُباز يف املوارد، وقارعة الطريق، والظل(

اأقراأ احلديث ال�سريف التايل ثم اأ�ستخرج منه االأماكن التي ن�ساط ختامي
نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن ق�ساء احلاجة فيها : 

k رواه اأبو داود وابن ماجه وح�سنه االألباين.
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1-  القراآن الكرمي 
2 - ريا�س ال�ساحلني : االإمام النووي 

3 - مناء ؛ منهج بناء ال�سخ�سية االإ�سالمية من الر�ساعة اإلى ما بعد اجلامعة : 
موؤ�س�سة املربي 

4- فقه ال�سنة لالأطفال ؛ حامد طاهر 
5- االأ�سا�س يف تربية براعم االإ�سالم : م�سطفى دياب 
6- براعم االإ�سالم يف العلوم ال�سرعية : جمال القر�س
7- االآداب االإ�سالمية للطفل امل�سلم : حممود امل�سري

8- الرحيق املختوم : املباركفوري 
9- طرائق تدري�س الرتبية االإ�سالمية واأ�ساليبها وتطبيقاتها العملية : د. نا�سر 

اخلوالدة 
10- دليل ال�سلوك املميز : مها كاتبة 

11- �سل�سلة هذا خلق اهلل : لورا هاول 
12- و�سف اجلنة للم�سلم ال�سغري : عديل عبد الروؤوف الغزايل 

13- �سل�سلة حكايات من القراآن : �سمري حلبي 
14- �سل�سلة ق�س�س االأنبياء : اأ�سماء النجار

15- �سحتي و�سالمتي : �سالح الدين حممد 
16- الرفق باحليوان : حممود مطرجي 
17- احفظ االأذكار ثم لون : دار القا�سم 

18- ار�سم ولون التوحيد : دار القا�سم

املــراجع
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