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تقديم

يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند اإلــى واقعيــة النش ـاأة،
ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات
ال�جتماعيــة ،والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائم على
الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس
ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمن خطة
متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد
لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء،
وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤية
محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة
بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات،
فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس لتــوازن
اإبداعــي خـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا ،وفــي طليعتهــا
لتوجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى
وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ ّ
مجمــل المخرجات.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملة جميعهــا؛ من فــرق التاأليف والمراجعــة ،والتدقيق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحن واثقــون من تواصل
هــذه الحالــة مــن العمــل.
وز�رة �لتربية و�لتعليم
مركز �لمناهج �لفلسطينية
�آب٢٠١٦ /

ُم َق ِّدمَة
جاء ال َع َم ُل في تاأليف ِ
كتب التّ ْربِ َي ِة
سياس ِة وزار ِة ال َّت ْربِ َي ِة والتعلي ِم ال ِف َلسطين ّي ِة في تَحسينِ
ِ
انسجاماً َم َع َ
المناهج وتطويرِها ،فق ْد َ
إِال� ْس ِ
طوط ال َع َ ِ
الخ ِ
ني ُمشَ َّكلٍ ِم ْن اأ
ِفين
السابِقِ  ،مرتكزاً اإِلى ُ
لام َّي ِة َب ْع َد ال َّت ْقويم الشّ ِاملِ لِ ْل ِم ْن ِ
كاديميين َو ُمشْ ر َ
َ
هاج ّ
ريضة التي اأ َعدَّها َفري ُق َع َملٍ َو َط ٍّ
موعها اإِلى ال َعقيد ِة إِال� ْس ِ
جال�ت ،واأ ْبعاداً ُم َت َع ِّد َد ًة َت ْر َت ِك ُز في َم ْج ِ
ٍ
الس ْم َح ِة،
صين ،را َع ْت في بِنائِها َم
َت ْر َب ِويّينَ ،و ُم َعلِّمينَ ،و ُم َت َخ ِّص َ
لام َّي ِة َّ
والشَّ ري َع ِة ال َغ ّراء.
ناء َت ْر َبوِياًَ ،و ِف ْكرِياً ِ
وبما اأ َّن ال َت ْربِ َي َة إِال� ْس ِ
ف الثّاني بِجزاأيه
لام َّي َة َت ْه ِد ُ
كتاب ّ
الص ِّ
شاملا ً وم َتوازِناًَ ،ف َق ْد ْاش َت َم َل ُ
ف اإِلى بِنا ِء الطالِ ِب بِ ً
جال ال َعقي َد ِةُ ،طر َِح ْت حقائِ ُق ال�إ ِ
ِ
ٍ
جال�ت ُم َت َع ِّد َد ٍة؛ لِ َت ْحقيقِ ذلكَ َ ،ففي َم ِ
سومات،
بالصو ِر وال ّر
على َم
مبسط ٍة ،مع َّز َز ٍة ُّ
يمان ،بطريق ٍة سهل ٍة ّ
السو ِر القصير ِة حفظاً ،وتلاوةً ،وتقريباً للمعنى،
ما
يتناسب والمرحل َة ال ُع ُم ُريّ َة المستهدفة .وفي القرا ِآن الكريم ،اشتم َل على مجموع ٍة من ِّ
ُ
ض ال� أ ِ
حاديث القصيرة ،كما تض َّم َن
بالسنّ ِة النّبويّ ِة ،ركَّ َز
الكتاب على مضامينِ النّصوصِ ،وبع ِ
من خلال ال ّرس ِم ُّ
والص َور .وفيما يتعلق ّ
ُ
ِ ِ
ِ
من سير ِة ال َّر ِ
تيح
ض
عليمي
رضي الل ُه عنه ْم ،-في عر ٍجوانب ْ
واضح َس ْهلُ ،ي ُ
ٍ
َ
المحتوى التّ ُّ
سول –صلّى الل ُه عليه َوسلّ َم ،-وصحاب ِته الكرا ِم َ
ِ
للطّ ِ
فاقتصر ال� أ ُمر على بيان
الحقيقي للطّالب؛
ال�حتياج
مجال الفق ِه ،فقد راعينا
الب فرص َة ال�قتدا ِء وال َّتاأ ّسي بِ ِه ْم في سير ِة حياتِهَ .واأ ّما في
َ
َ
َّ
والصلاة.
عبادة ال�أذانّ ،
وكا َن للقي ِم وال� أ ِ
من َد ْو ٍر عظي ٍم في صياغ ِة الشَّ خص َّي ِةَ ،وتوثيقِ اأواص ِر الخي ِر َوالمح َّب ِةَ ،وبِنا ِء
الوافر-اأيضاً-؛ لِما لها ْ
نصيبها َ
خلاق َ
ِ
سطيني ال ُم ْس ِلم.
للمجتمع ال ِف َل
الصو َر ِة الحضار َّي ِة ال ّراقي ِة
المجتمع الفاضلِ َ ،و
الحفاظ على البيئ ِة ال َّنظيف ِةَ ،و َر ْس ِم ّ
ِ
ِ
ِّ
ٍ
الوطني ،فقد ِ
وعناوين ظاهر ٍة؛ َف ِه َي مسرى رسولِنا محم ٍد
سياقات متعدّد ٍة،
القدس ِوف َلسطي ُن حاضر ًة َح َّي ًة في
كانت
اأ ّما ُالب ْع ُد
َ
ُ
ُّ
نبض كُ ِّل ُم ْس ِلم.
صلّى الل ُه علي ِه َوسلّ َمَ ،-ومه ُد ال�أنبيا ِءَ
والمرسلينَ ،و ِه َي ُ
هداف ال َّتربو َّي ِة بِشكلٍ واضحَ ،وركّزنا على ِذ ْك ِر ال� أ ِ
ص ال َّتعليم َّي ِة على رس ِم ال� أ ِ
ِ
السلوك َّي ِة
وق ْد َح َر ْصنا في
بدايات النّصو ِ
هداف ّ
حص ٍة ص ّف ّي ٍة واحدة ،تاأكيداً على ضرور ِة حضورِها الدّائ ِم في ِذهْنِ ال ُمعلِّ ِم
تقاس في ّ
َوالو ِْجدان َّية ،على ال ّرغم من اإدرا ِكنا التّا ِّم اأن ّها ل� ُ
بين ال� أ ِ
َوالطّالب؛ لِما لها ِم ْن ٍ
هداف ال َّتربو َّية.
وزن وقيم ٍة تربو َّي ٍة سامي ٍة َ
لاح َظ ِةَ ،وال َّتحليلِ ،وال�ستنتاج.
وكا َن لل ُّرسو ِم َو ُّ
عليمي؛ لتكو َن ميدا َن عملٍ بال ُم َ
الص َو ِر ح ُّظها في ال ُمحتوى ال َّت ّ
ف الثّاني؛ لِيستخد َم اأ ِ
والواقعيَ ،ح َس َب ما يرا ُه مناسباً.
دوات التّقوي ِم التّقليد ِّي،
الباب مفتوحاً للمعلّم في َّ
الص ِّ
وفي التّقويمُ ،ت ِر َك ُ
ّ
ٍ
ص ،وقد اأش ْرنا اإلى ذلك في اأنشط ِة الدّروس؛
كما اأرف ْقنا َم َع دليلِ ال ُمعلِّ ِم
ملفات مرئي ًة ومسموعة ،توظيفاً للتكنولوجيا في خدم ِة ال َّن ّ
حتى تحظى بال�هتما ِم الجوهر ّي ،ويكو َن لها ف ّعالي ُتها في خدم ِة المحتوى.
غير ذلكَ ،فنساألُ ُه
هذا واجته ْدنا في تيسي ِر
ّناء َ
ِ
الح َسنَ ،واإ ْن كا َن َ
المنهاج وتسهي ِله ،ف إا ْن اأحسنّا َف ِم َن اللهَ ،ولَ ُه الحم ُد والشُّ ُ
كر والث ُ
تعالى العف َو والغُفران.
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آداب ال َّطريقِ ٤٧ ...........................................
س �لثّالِ ُث :ا ُ
�ل َّد ْر ُ
�ل َّد ْر ُس �ل ّر� ِب ُعَ :م ْد َر َستي نَظي َف ُةُ ٥٠ .........................................
الح َي ِ
وان ٥٣ .........................................
س :ال ِّر ْف ُق بِ َ
س �لخا ِم ُ
�ل َّد ْر ُ

ريم
�ل َو ْحدَ ُة �ل ّر� ِب َع ُةَ :ن ْتلو �ل ُق ْر آ�نَ �ل َك َ
لاو ِة
آداب ال ِّت َ
س �ل� أ َّولُ  :ا ُ
�ل َّد ْر ُ
س �لثّاني :سو َر ُة ال َم َس ِد
�ل َّد ْر ُ
س �لثّالِ ُث :سو َر ُة ال َف َلقِ
�ل َّد ْر ُ

٦٠ . .. .......................................
٦٤ ...........................................
٦٥ ...........................................

�ل َو ْحدَ ُة �ل�أولى

�للّ ُه ِ
�لو�ح ُد

ش:
�أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أناقِ ُ

ل� َن ْع ُب ُد إِ� ّل� �للّ َه.

ر�س ِة ه ِذ ِه �ل َو ْحدَ ِةَ ،و�لتَّفا ُع ِل َم َع �أ ْن ِش َط ِتها� ،أ ْن
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن �ل َّط َل َب ِة َب ْعدَ ِد َ
�لم ْعبو ُد َو ْحدَ ُهِ ،م ْن ِخ ِ
�ل� ِ
لال �ل�آتي:
رين عَلى إ
يِكونو� قا ِد َ
يمان �أ َّن �للّ َه ُه َو َ

�لتَّ ْس ِم َي ِة بِاللّ ِه في َمو�قِ َف َم ْسنو َن ٍة.
قِر� َء ِة سو َر ِة �لفاتِ َح ِة َغ ْيب ًا.
(�لسلا ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة �للّ ِه َو َب َركاتُ ُه).
َت ِح َّي ِة �لنّا ِ
س بِـ َّ
َت ْردي ِد :ل� إ� َِله إِ� ّل� �للّ ُه َو ْحدَ ُه.
�لسلا ُم -لِ ْلا ْأصنا ِم.
ْر�هيم – َع َل ْي ِه َّ
�لتَّ ْعبي ِر ع َْن قِصَّ ِة َت ْحطي ِم إِ�ب َ
قِر� َء ِة سو َر ِة �لكافِرونَ َغ ْيب ًا.

١

س �ل� أ َّولُ :
�ل ّد ْر ُ

�أنا ُم ْس ِل ُ ُم

َنشاط � :١أ َمثِّ ُل َمو�قِ َف ُ�أ َر ِّد ُد فيها �ل َب ْس َم َل َة.
َنشاط � :٢أ ْق َر�أ سو َر َة �لفاتِ َح ِة َغ ْيب ًا.

َنشاط  :٣نُ َمثِّ ُل َم َوقِف ًا نُح ِّيي في ِه ِبت َِح َّي ِة إِ
�ل� ْسلا ِم.
أ�-

تيب �لب ِ
حيح ٍة في ُك ِّل َس ْط ٍر:
ِطاقات؛ لِ َت ْك ِ
وين ِعبا َر ٍة َص َ
َنشاط  :٤نُعي ُد َت ْر َ

هللا
ِ

ب-

من
َّ
الر ْح ِ

يم
َّ
الر ْح ِ

السال ُم
َّ

َو َب َركا ُت ُه

هللا
ِ
٤

ِب ْس ِم

َو َر ْح َم ُة
َع َل ْي ُكم

ِ
َنشاط � :٥أ ْكت ُُب أَ� ْركانَ إِ
ر�غات:
�ل� ْسلا ِم في �ل َف
�أ ْركانُ � ْل إِ� ْسلا ِم

َنشاط � :٦أ َتاأ َّم ُل �لصّ و َر َة �ل�آتِ َي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها:

٥

َنشاط � :٧أ َع ِّب ُر ع َْن َو َطني ،ثُ َّم �أ َل ِّونُ :

ص �ل ُم ْد َم ِج،
َنشاط  :٨نُشا ِه ُد فيديو (�أ ْنشو َد ُة يا َط ْي َبة) ِم َن �ل ُق ْر ِ
ش.
ثُ َّم نُناقِ ُ

�أ َت َع َّل ُم:

إِ
�ل� ْسلا ُم دي ُننا
٦

٢

س �لثّاني:
�ل ّد ْر ُ

�لم ْعبو ُد
�للّ ُه َ

َنشاط � :١أ ْق َر�أ سو َر َة إِ
صَ ،و�أ َب ِّي ُن ما تُ ْر ِش ُد إِ� َل ْي ِه آ�ياتُها:
�ل� ْخلا ِ

سو َر ُة إِ
ص
�ل� ْخلا ِ

(ال�إ خلاص)٤-١ :

َنشاط � :٢أ َتاأ َّم ُل:

ل� إ� َِله إِ� ّل� �للّ ُه :ل� َم ْعبو َد ب َِح ٍّق إِ� ّل� �للّ ُه.

٧

�لسلا ُم -لِ ْلا أصْ نا ِم)
ْر�هيم َ -ع َل ْي ِه َّ
َنشاط  :٣نُشا ِه ُد فيديو ( َت ْحطي ُم إِ�ب َ
ش.
ِم َن �ل ُق ْر ِ
ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُ
َنشاط � :٤أ َتاأ َّم ُل �لصُّ َو َرَ ،و�أ ْق َر�أ:

ال ُم ْس ِل ُم ل� َي ْع ُب ُد اإِلّ� اللّ َه.

السلا ُمَ -ح َّط َم
َرسولُنا َ -ع َل ْي ِه َّ
الصلا ُة َو َّ
السلا ُمَ -ح َّط َم
ال� أ ْصنا َمَ ،واإِ ْبراهي ُم -ع َل ْي ِه َّ
ال� أ ْصنا َم كَذلِكَ .

ِعبا َد َة �ل� أ ْصنا ِم �لَّتي كا َن ْت تُ ْع َب ُد في ذلِ َك �ل َو ْقت،
ض َرسولُ �للّ ِه
َر َف َ
َو َدعا إ�ِلى ِعبا َد ِة �للّ ِه َو ْحدَ ُه ل� َش َ
ريك َل ُه.
َنشاط � :٥أ َل ِّونُ :
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َمفاهي ُم َد ْرسي:

َي ْع ُبدونَ �للّ َه

�ل ُم ْس ِلمونَ

ل� َي ْع ُبدونَ �ل� أ ْصنا َم

�لم ْعبو ُد
�للّ ُه َ

�أ َت َع َّل ُم:

ل� إ� َِله إِ� ّل� �لل ُه
َو ْحدَ ُه ل� َش َ
ريك َل ُه.

جيب:
�أ ُ

 -١اأ ْم َلا أ الفَرا َغ بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:
(ال َّرسو ُل ،ال� أ ْصنا ِم ،اللّ َه)

اأ -ال ُم ْس ِل ُم ل� َي ْع ُب ُد اإِلّ� ..............
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمِ -عبا َد َة ..............ض َرسو ُل اللّ ِه َ
بَ -ر َف َ
السلا ُم -ال� أ ْصنا َم.
ص -بِلُ َغتيِ -ق َّص َة َت ْحطي ِم اإِ ْبراهي َم َ -ع َل ْي ِه َّ
 -٢األَخِّ ُ
 -٣ما َراأْ ُيك في َم ْن َي ْع ُبدو َن َغ ْي َر اللّ ِه ُس ْبحانَ ُه ،وَ َتعالى؟

٩

٣

س �لثّالِ ُث:
�ل َّد ْر ُ

سو َر ُة (�لكافِرونَ )

لاو ِة �ل ُق ْر آ� ِن �ل َكري ِم؟
د�ب تِ َ
جيب :ما آ� ُ
َنشاط � :١أ َت َذ َّك ُرَ ،و�أ ُ
َنشاط :٢

َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى سو َر ِة (�لكافِرونَ ) ،ثُ َّم َن ْق َر�أ:

سو َر ُة (�لكافِرونَ )

(الكافرون)

َّر�كيب:
د�ت َو�لت
�ل ُم ْف َر ُ
ُ

َل ُك ْم دي ُن ُك ْم :ل ُك ْم كُ ْف ُركُ ْم.
َو لِ َي دينَ :ولِ َي إِال� ْسلا ُم.

ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُش.
َنشاط  :٣نُشا ِه ُد فيديو (سو َر ُة �لكافِرونَ ) ِم َن �ل ُق ْر ِ

١٠

َنشاط � :٤أ َر ِّد ُد �ل�آ ِ
ريم َةَ ،و�أ ْح َف ُظها:
يات �ل َك َ

قُ ْل َيا �أيُّهَ ا �ل َكافِ ُرونَ

٢

ل� �أ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ

َ ٣ول� �أن ُت ْم عَا ِبدُونَ َما �أ ْع ُب ُد

٤

َول� �أ َنا عَا ِب ٌد َّما َع َبدتُّ ْم

َ ٥ول� �أن ُت ْم عَا ِبدُونَ َما �أ ْع ُب ُد

٦

ين
َل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو لِ َي ِد ِ

١

َمفاهي ُم َد ْرسي:

�لكافِرونَ
َي ْع ُبدونَ �ل�أصْ نا َم

ل� َي ْع ُبدونَ �للّ َه

�أ ْع ُب ُد �للّ َه َو ْحدَ ُه
ل� َش َ
ريك َل ُه،
ول� �أ ْع ُب ُد �ل�أصْ نا َم.

�أ َت َع َّل ُم:

١١

جيب:
�أ ُ
الصو َر ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:
 -١اأ ِص ُل ال ِعبا َر َة بِ ّ
اأ -ال ُم ْس ِل ُم َي ْع ُب ُد اللّ َه َو ْح َد ُه.
السلا ُمُ -ي َح ِّط ُم ال� أ ْصنا َم.
ب -اإِ ْبراهي ُم َ -ع َل ْي ِه َّ

ِ
 -٢اأ َرت ُِّب ا ِ
(الكافرونَ) بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال� أ ْرقا ِم:
آيات سو َر ِة
َول� �أنت ُْم عَا ِبدُونَ َما �أ ْع ُب ُد

ين
َل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو لِ َي ِد ِ

قُ ْل َيا �أيُّهَ ا �ل َكافِ ُرونَ

َول� �أ َنا عَا ِب ٌد َّما َع َبدتُّ ْم

ل� �أ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ

َول� �أنت ُْم عَا ِبدُونَ َما �أ ْع ُب ُد

 -٣ماذا اأ ْس َتفي ُد ِم ْن سو َر ِة (الكا ِفرونَ)؟

١٢

َم ْشروعي:
اأشا ِر ُك في َت ْصمي ِم ل� ِف ٍ
تات ،نَ ْك ُت ُب َع َل ْيها ِعبا َرةَ:

(ا ْذكُروا اللّ َه) ،وَنُ َث ِّب ُتها في َم َم ّر ِ
ات ال َم ْد َر َس ِة.

�أ َق ِّي ُم ذ�تي:
�أ َل ِّونُ َّ
�لش ْك َل �ل ُم َع ِّب َر ع َْن �أد�ئي:
ال َّر ْق ُم
-١

داء
ال� أ ُ
ال َّت ْع ُبير َع ْن ِق َّص ِة اإِ ْبراهي َم َ -ع َلي ِه ال َّسلام -في َت ْحطي ِم
ال� أ ْصنا ِم.

-٢

راء ُة سو َر ِة (الكا ِفرونَ) َغ ْيباً دو َن اأخْ طا ٍء.
ِق َ

-٣

آيات سو َر ِة (الكا ِفرونَ).
ضيح ما تُ ْر ِش ُد اإِلَ ْي ِه ا ُ
َت ْو ُ

١٣

�ل َو ْحدَ ُة �لثّانِ َي ُة

َحيا ُة �ل َّر ِ
سول

ش:
�أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أناقِ ُ

َو ْح ُي �ل ِّرسا َل ِة �لخالِدَ ِة
١٤

ر�س ِة ه ِذ ِه �ل َو ْحدَ ِةَ ،و�لتَّفا ُع ِل َم َع �أ ْن ِش َط ِتها� ،أ ْن
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن �ل َّط َل َب ِة َب ْعدَ ِد َ
ِ ،م ْن ِخ ِ
رين عَلى �ل� ْق ِتد� ِء بِال َّر ِ
لال �ل�آتي:
سول
َيكونو� قا ِد َ

رين.
َت ْقدي ِم �ل َع ْو ِن لِلا َآخ َ
�لت ََّحلّي ب ُِخ ُل َقي �لصِّ ْد ِقَ ،و�ل�أما َن ِة.
�لتَّاأ ُّم ِل َو�لتَّ َف ُّك ِر في �ل َك ْو ِن.

ُح ِّب �ل ِقر� َء ِة.
قِر� َء ِة سو َر ِة �ل َع َلقِ َغ ْيب ًا.
�لم ْعنى إِ
�ل� ْجمالِ ِّي لِسو َر ِة �ل َع َلقِ .
�لتَّ ْعبي ِر ع َِن َ

١٥

١

س �ل� أ َّولُ :
�ل َّد ْر ُ

� ْع ِتما ُد �ل َّر ِ
سول

د�ث َحيا ِة �ل َّر ِ
َنشاط � :١أ َت َذ َّك ُر �أ ْح َ
سول

عَلى َن ْف ِس ِه

ِم َن �لميلا ِد َحتّى ُع ُم ِر �لثّا ِم َن ِة.

ديث َّ
�لح َ
ش:
ريف �ل�آتِ َيَ ،و�أناقِ ُ
�لش َ
َنشاط � :٢أ َتاأ َّم ُل َ
قالَ �ل َّرسو ُل

َنشاط :٣

« :ما َب َع َث �للّ ُه َن ِب ّي ًا إِ� ّل� َرعى �ل َغ َن َم»( .صحيح �لبخار ّي)

(حيا ُة �ل َّر ِ
سول
نُشا ِه ُد فيديو َ
ش.
ثُ َّم نُناقِ ُ

َنشاط � :٤أ ْق َر�أ:

ص �ل ُم ْد َم ِج،
) ِم َن �ل ُق ْر ِ

َك ِف َل �أبو طالِ ٍب �ل َّرسولَ َب ْعدَ َوفا ِة َج ِّد ِه َع ْب ِد �ل ُم َّط ِل ِبَ ،وكانَ ُع ُم ُر ُه َثمانِ َي َة �أ ْعو� ٍم.
كانَ �أبو طالِ ٍب َقلي َل �ل ِّرز ِْق ،كَثي َر �ل ِع ِ
يالَ ،ف َق َّر َر �ل َّرسو ُل �أ ْن َي ْع َت ِمدَ عَلى َن ْف ِس ِه،
َو ُي ِ
س
ساعدَ َع َّم ُهَ ،ف َرعى �ل َغ َن َم ِل�أنا ٍ
ِم ْن َم َّك َة ،كَما ساعَدَ َع َّم ُه في تِجا َر تِ ِه،
فر� َف َق ُه في رِ ْح َل ِت ِه إ�ِلى ّ
�لشا ِمَ ،و ُع ُم ُر ُه

ْ�ثنا ع ََش َر عام ًا.

١٦

َنشاط � :٥أ َتاأ َّم ُل �لصّ و َر َة �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ َع ِّب ُر:

و�ن �لَّذي تُ ِ
�لح َي ِ
لاح ُظ ُه؟
أ� -ما ْ�س ُم َ
�لج َم ِل؟
ب -ماذ� َن ْستَفي ُد ِم َن َ
َنشاط � :٦أب َْح ُث ع َْن سو َر ٍة َقصي َر ٍة في �ل ُق ْر آ� ِن �ل َكري ِم َتت ََحد ُ
َّث ع َْن تِجا َر ِة
�أ ْه ِل َم َّك َة.

١٧

َمفاهي ُم َد ْرسي:

َع ِم َل �ل َّرسولُ

في:
�لتِّجا َر ِة

َر ْع ِي �ل� أ ْغنا ِم

�أ َت َع َّل ُم:

�أ ِح ُّب �ل َع َم َلَ ،و�أ َق ِّد ُر ُه؛
� ْق ِتد� ًء بِال َّر ِ
سول .

جيب:
�أ ُ
�أ َرتِّ ُب �ل� أ ْح َ
ِاس ِت ْخد� ِم �ل� أ ْرقا ِم:
د�ث �ل�آتِ َي َة ب ْ

َك ِف َل اأبو طالِ ٍب ال َّرسو َل

َع َّم ُه
سا َع َد ال َّرسو ُل
في تِ جا َرتِ ِه.

تُ ُوفِّ َي َج ُّد ال َّر ِ
سول َ ،وكا َن
ُع ُم ُر ُه ثَمانِ َي َة اأ ْع وام.

َرعى ال َّرسو ُل ال � أ ْغ نا َم
س ِم ْن َم َّك َة.
ل ِ �أنا ٍ
١8

٢

س �لثّاني:
�ل َّد ْر ُ

�ج �ل َّر ِ
ديج َة،
سول
ِم ْن َخ َ
َزو ُ
ُ ِ َر ِض َي �للّ ُه َع ْنها

ش:
َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل �لصّ و َر َة �ل�آتِ َي َة ،ث َّم �أناق ُ

َنشاط :٢

�ج �ل َّر ِ
سول
ديج َة،
ِم ْن َخ َ
نُشا ِه ُد فيديو (قِصَّ ُة َزو ِ
ش.
َر ِض َي �للّ ُه َع ْنها) ِم َن �ل ُق ْر ِ
ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُ

َنشاط � :٣أ ْق َر�أ:
ذات
ديج ُة بِ ْن ُت ُخ َو ْي ِل ٍد َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْنها -بِال ِّتجا َر ِةَ ،وكان َْت َط ِّي َب َة ال َّن َس ِبَ ،و َ
ْاش ُت ِه َر ْت َخ َ
شَ َر ٍفَ ،و ٍ
الص ْدقََ ،وال�أمانَ َة .ت َز َّو َج
مال.شا َرك َِت ال َّرسو َل في تِجا َرتِهاَ ،ف َل َم َس ْت في ِه ِّ
ديج َةَ ،و ُع ُم ُر ُه َخ ْم َس ٌة َو ِعشرو َن عاماًَ ،ولَها ِم َن ال ُع ُم ِر اأ ْربعو َن عاماً.سانَد َْت
ال َّرسو ُل
َخ َ
الصابِ َر ِة ال َو ِف َّي ِة.
ديج ُة َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْنهاَ -رسو َل اللّ ِه َ ،وكان َْت ِمثال� ً لِل َّز ْو َج ِة ّ
َخ َ

١٩

َنشاط � :٤أ ْكت ُُبَ ،و�أ ْقتَدي:
ديج ُة َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْنها -دي ُنها إِال� ْسلا ُمَ ،واأنا ديني . .........
اأَ -خ َ
ديج ُة َ -رضي اللّ ُه َع ْنها -تُ ِح ُّب ال َّرسو َل
بَ -خ َ

َ ،واأنا  .....ال َّرسو َل

.

ديج ُة َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْنهاُ -م ْس ِل َ ُم ُة َو ِف َّي ُ ُة َ ،واأنا ُم ْس ِل ُ ُم . ........
جـَ -خ َ

فائِدَ ة:

ديج َة بِ ْن ِت ُخ َو ْي ِل ٍد
ِع ْندَما اأ ْذك ُُر ْاس َم َخ َ
اأقو ُلَ :ر ِض َي اللّ ُه َع ْنها.
ديج َةَ ،ر ِض َي اللّ ُه َع ْنها :اأ ُّم ال ُم ْؤ ِمني َن.
لَق َُب َخ َ

َمفاهي ُم َد ْرسي:
ذات ن ََس ٍبَ ،وشَ َر ٍفَ ،و ٍ
مال
ُ

سانَد َِت ال َّرسو َل

اأ َّو ُل َز ْو ِ
جات ال َّر ِ
سول
ت ُخ َو ْي ِل ٍدَ ،ر ِض َي
ديج ُة ِب ْن ُ
َخ َ
�لل ُه َع ْنها

٢٠

الصابِ َر ِة ال َو ِف َّي ِة
ِمثا ُل ال َّز ْو َج ِة ّ

�أ َت َع َّل ُم:

ديج ُة َ -ر ِض َي �لل ُه
َخ َ
َع ْنهاِ -مثالُ �ل َّز ْو َج ِة
�لصالِ َح ِة.
ّ

جيب:
�أ ُ
 -١اأ َع ِّد ُد ِص ِ
ديج َة بِ ْن ِت ُخ َو ْي ِل ٍدَ ،ر ِض َي الل ُه َع ْنها.
الس ِّي َد ِة َخ َ
فات َّ
واج ال َّر ِ
سول
ص -بِلُ َغتيِ -ق َّص َة َز ِ
 -٢األَخِّ ُ
اللّ ُه َع ْنها.
 -٣ماذا اأ ْس َتفي ُد ِم َن ال ِق َّص ِة؟

٢١

ديج َةَ ،ر ِض َي
ِم ْن َخ َ

٣

س �لثّالِ ُث:
�ل َّد ْر ُ
َنشاط :١

َنشاط � :٢أ ْق َر�أ:

�أبْنا ُء �ل َّر ِ
سول

نُشا ِه ُد فيديو (�أبْنا ُء �ل َّر ِ
ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم
سول ) ِم َن �ل ُق ْر ِ
ش.
نُناقِ ُ

هَ ْل َت ْع ِرفونَ
�أ ْسما َء �أبْنا ِء
�ل َّر ِ
سول ؟

وه ْل لِل َّر ِ
َ
سول
ْناء ؟
�أب ُ ُ

ِناث َم ْن
كورَ ،و إ� ُ ُ
َن َع ْمَ ،ل ُه �أبْناءُ ُ ُذ ُ ُ
ديج َةَ ،ر ِض َي �للّ ُه َع ْنها
َز ْو َج ِت ِه َخ َ
وقد َر َز َق ُه �للّ ُه َتعالى
ميع �أبْنائِ ِه،
ِم ْنها َج َ
إِ� ّل� ِ
و�حد ً�.

٢٢

إِ�نَّ ُه إِ�بْر�هي ُم،
� ْب ُن ُه ِم ْن َز ْو َج ِت ِه
مارِ َّي َة �ل ِق ْب ِط َّي ِة.

َم ْن ُه َو يا
ُم َع ِّل َمتي؟
َو َم ْن �أبْنا ُؤ ُه
ديج َة
ِم ْن َخ َ
يا ُم َع ِّل َمتي؟

ِم َن �ل ُّذكورِ ِ
�لقاس ُمَ ،و َع ْب ُد �للّ ِه،
َو ُك ْن َي ُة َرسولِنا �أبو ِ
�لقاس ِم.

٢٣

َو ِم ْن َبناتِ ِهَ :ز ْي َن ُبَ ،و ُر َقـ َّيـ ُةَ ،و�أ ُّم ُك ْلثو َمَ ،ر ِض َي �للّ ُه َع ْنهُ َّن.
َو َه ْل َل ُه
َغ ْي ُر ُه َّن ِم َن
�ل� ِ
إِ
ناث؟

ِ
فاط َم ُةَ ،ر ِض َي �للّ ُه َع ْنهاَ ،وكانَ َرسولُ �للّ ِه
ُي ِح ُّبها ُح ّب ًا كَثير ً�.

٢٤

َن ْقتَدي:

�ل َّرسولُ

َع ْب ُد اللّ ِه :اأ ِح ُّب ْاسمي؛ لِ�أنَّ ُه ِم ْن اأ ْسما ِء أا ْبنا ِء ال َّر ِ
سول .
َسعي ُ ُد ِ :م ْن ُح ِّبنا لِ ِ
ناءنا بِاأ ْسما ِء اأ ْبنائِ ِهَ ،و َبناتِ ِه.
رسول اللّ ِه اأ ْن ن َُس ِّم َي اأ ْب َ

قُ ْد َوتُنا

جات �أ ْخ َر ٍ
َنشاط ِ :٣ب ُمساعَدَ ِة �أ ْس َرتي� ،أب َْح ُث ع َْن �أ ْسما ِء َز ْو ٍ
يات لِل َّر ِ
سول ،
ِ
َطيلات:
َو�أ ْك ُت ُبها في �ل ُم ْست

رتيب ال َّز َم ِن َّي ل� أ ْبنا ِء ال َّر ِ
سول
َنشاط  :٤اأ ْب َح ُث ،ثُ َّم اأ ْك َت ِش ُف ال َّت َ
ال� أ ْك َب ِر اإِلى ال� أ ْص َغرِ.

٢٥

َو َبناتِ ِه ِم َن

َمفاهي ُم َد ْرسي:
�أبْنا ُء �ل َّر ِ
سول

َز ْو َج ُت ُه

َز ْو َج ُت ُه

ديج ُة
َخ َ
َع ْب ُد �للّ ِه

ُر َقـ َّي ُة

ِ
�لقاس ُم

مارِ َّي ُة
ِ
فاط َم ُة

�أ َت َع َّل ُم:

�أ ُّم كُلثو َم

�أ ِح ُّب �أبْنا َء
َر ِ
سول �للّ ِه
جيب:
�أ ُ
َو َبناتِ ِه.

ماء اأ ْبنا ِء ال َّر ِ
سول
 -١اأ ْذك ُُر اأ ْس َ

٢٦

َز ْي َن ُب

إ�ِبر�هي ُم

٤

س �ل ّر� ِب ُع:
�ل َّد ْر ُ

َنشاط � :١أ ْق َر�أ:

في غارِ ِحر� َء

ض ال َّرسو ُل ِعبا َد َة ال� أ ْصنا ِم الَّتي كا َن َي ْع ُبدُها كُ ّفا ُر َم َّك َةَ ،ف َح َّب َب اللّ ُه
َر َف َ
راء
ُس ْبحانَ ُهَ ،و َتعالى لَ ُه ُ
الخ ْل َوةََ ،فكان ـ َع َل ْي ِه َّ
الصلا ُة َو َّ
السلا ُم ـ َيخْ َتلي في غا ِر ِح َ
بِاأ ْعلى َج َب ِل النّو ِر قُ ْر َب َم َّك َة ال ُم َك َّر َم ِةَ ،ف َي َتاأ َّم ُل في َمخْ ِ
لوقات اللّ ِهَ ،و َي َت َف َّك ُر في َخ ْلقِ
الس ِ
ماوات َوال� أ ْرضِ.
َّ
اأ ْد َر َك ال َّرسو ُل اأ َّن لِهذا ال َك ْو ِن خالِقاً َعظيماً َي ْس ِ
تح ُّق ال ِعبا َد َة َو ْح َد ُه.
َنشاط َ :٢نت أا َّم ُل ،ثُ َّم َن ْس َت ِد ُّل:

ب ُ ).
(�ل َّط ُ
ريق إ�ِلى غارِ ِحر� َء َو ْع ُر ُ َص ْع ُ
لِ ْل ُو ِ
صول إ�ِلى غارِ ِحر� َء؟

ص �ل َّر ِ
سول
عَلى ماذ� َي ُد ُّل ِح ْر ُ

٢٧

َمفاهي ُم َد ْرسي:

غا ُر ِحر� َء

َمكانُ تاأ ُّم ِل �ل َّر ِ
سول

�أ َت َع َّل ُم:

�للّ ُه َتعالى خالِ ُق �ل َك ْو ِن

�للّ ُه َتعالى خالِ ُق
�ل َك ْو ِن.

جيب:
�أ ُ
الج َم َل في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل ،بِما ُي ِ
ناس ُبها في ال َعمو ِد الثّاني:
 -١اأ ِص ُل ُ
ال َعمو ُد الثّاني
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل
اأ َّن لِهذا ال َك ْو ِن خالِقاً َعظيماً
ض ال َّرسو ُل
اأَ -ر َف َ
ِعبا َد َة ال� أ ْصنا ِم
َم َّك َة ال ُم َك َّر َم ِة

راء قُ ْر َب
بَ -
يوج ُد غا ُر ِح َ
جـ -اأ ْد َر َك ال َّرسو ُل

راء؟
َي ْذ َه ُب اإِلى غا ِر ِح َ

 -٢لِماذا كا َن ال َّرسو ُل
 -٣اأ ِ
الصو َر َة المجاورةَ ،ثُ َّم اأ ْذك ُُر نَ ْو َع
ل�ح ُظ ّ
ص.
ال ِعبا َد ِة الَّتي ُيمار ُِسها هذا الشَّ خْ ُ

٢8

٥

س:
س �لخا ِم ُ
�ل َّد ْر ُ
َنشاط :١

نُزولُ �ل َو ْح ِي

ش.
نُشا ِه ُد فيديو (�ل َو ْح ُي) ِم َن �ل ُق ْر ِ
ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُ

َنشاط � :٢أ ْق ْر�أ:
راء في اإِ ْحدى ليالي
َب َل َغ ال َّن ُّبي
ال� أ ْر َب َ
عين ِم ْن ُع ُم ِر ِهَ .و َب ْي َنما كا َن َي َت َع َّب ُد في غا ِر ِح َ
السلا ُمَ ،فقا َل لَ ُه :ا ْق َراأَْ ،فقا َل َع َل ْي ِه
شَ ْه ِر َرمضانَ ،اأ ْر َس َل اللّ ُه اإِلَ ْي ِه ال َو ْح َي ِج ْبري َلَ ،ع َل ْي ِه َّ
َلاث َم ّر ٍ
السلا ُم :ما اأنا بِقار ٍِئَ ،ف َض َّم ُه اإِلى َص ْد ِر ِه ث َ
اتَ ،وفي كُ ِّل َم َّر ٍة َيقو ُل:
َّ
الصلا ُة َو َّ
جيب ُه ال َّرسو ُل :ما اأنا بِقار ٍِئَ ،وفي ال َم َّر ِة الثّالِ َث ِة َض َّم ُه بِ ُق َّو ٍةَ ،وقا َل لَ ُه:
ا ْق َراأَْ ،ف ُي ُ

(العلق)
يات ال َكري َم ُة اأ َّو َل ما نَ َز َل ِم َن ال ُق ْرا ِآن ال َكري ِم.
َفكان َْت ه ِذ ِه ال� آ ُ

٢٩

َنشاط :٣
أ�َ -ن ْق َر�أَ ،ونُ َف ِّك ُر ،ثُ َّم َن ْس َت ِد ُّل:
ديج َة خائِفاًَ ،ف َط ْماأنَ ْت ُهَ ،و َذ َه َب ْت بِ ِه اإِلى ا ْبنِ َع ِّمها
َر َج َع ال َّرسو ُل اإِلى َز ْو َج ِت ِه َخ َ
َو َر َق َة ْبنِ نَ ْو َفلٍ  ،الَّذي كا َن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُ ُم بِالد ِ
السابِ َق ِةَ ،ف َبشَّ َر ُه اأنَّ ُه نَ ِب ُّي
السما ِو َّي ِة ّ
ِّيانات َّ
ف؟
ه ِذ ِه ال� أ َّم ِةَ .على ماذا َي ُد ُّل هذا ال َم ْو ِق ُ
ب -نُ َرتِّ ُب �ل� أ ْح َ
ِاس ِت ْخد� ِم �ل� أ ْرقا ِم:
د�ث �ل�آتِ َي َة ب ْ

�لس لا ُم
�أ ْر َس َل �ل لّ ُه إِ� َل ْي ِه �ل َو ْح َي ِج ْب ري َلَ ،ع َل ْي ِه َّ
ِاس ِم َر ِّب َك �لَّ ذي َخ َل َق))...
قالَ َل ُهْ �(( :ق َر أ�ْ ب ْ
َر َج َع �ل َّرسو ُل

ديج َة خائِ ف ًاَ ،ف َط ْم اأ َن ْت ُه،
إ�ِلى َز ْو َج ِت ِه َخ َ

�لس لا ُم :ما �أنا بِقارِ ٍئ
َف قالَ َل ُهْ � :ق َر أ�َْ ،ف قالَ َع َل ْي ِه �لصَّ لا ُة َو َّ
كانَ �ل َّرسو ُل
َش ْه ِر َر َم ضانَ

في غارِ ِح ر� َء في إ� ِْح دى َل يالي

٣٠

َنشاط � :٤أ َل ِّو ُن �أ َّولَ َك ِل َم ٍة َن َز َل ْت ِم َن �ل ُقر آ� ِن �ل َكري ِم:

َمفاهي ُم َد ْرسي:

نُزولُ �ل َو ْح ِي عَلى
َر ِ
سول �للّ ِه

راء
في غا ِر ِح َ

�أ َت َع َّل ُم:

ُم َح َّم ُ ُد رَسولُ
�للّ ِه .

٣١

في شَ ْه ِر َر َمضا َن

جيب:
�أ ُ
 -١اأ ْم َلا أ الفَرا َغ بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:
عين
�أ ْر َب َ

� ْق َر أ�ْ

َر َمضانَ

رين
َش ْعبانَ ِع ْش َ

السلا ُم -اإِلى ال َّر ِ
سول َ ،فقا َل لَ ُه........ :
اأ -اأ ْر َس َل اللّ ُه ال َو ْح َي ِج ْبري َل َ -ع َل ْي ِه َّ
بَ -ب َداأ نُزو ُل ال ُق ْرا ِآن ال َكري ِم َعلى نَ ِب ِّينا ُم َح َّم ٍد في شَ ْه ِر ..................
جـ -كا َن ُع ُم ُر ال َّن ِب ِّي ِع ْندَما نَ َز َل َع َل ْي ِه ال َو ْح ُي  .................عاماً.
 -٢اأ َض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل اأ َّو ِل سو َر ٍة نَ َزلَ ْت ِم َن القُرا ِآن ال َكري ِم:
�لفاتِ َحة

�ل َف َلق

٣٢

�ل َع َلق

٦

س:
س ّ
�لسا ِد ُ
�ل َّد ْر ُ

سو َر ُة �ل َع َل ِق

لاو ِة �ل ُق ْر آ� ِن �ل َكري ِم؟
د�ب تِ َ
جيب :ما آ� ُ
َنشاط � :١أ َت َذ َّك ُرَ ،و�أ ُ
ص �ل ُم ْد َم ِج،ثُ َّم نُناقِ ُش.
َنشاط  :٢نُشا ِه ُد فيديو (سو َر ُة �ل َع َلقِ ) ِم َن �ل ُق ْر ِ
َنشاط َ :٣ن ْس َت ِم ُع ،ثُ َّم َن ْق َر�أ:

سو َر ُة �ل َع َلقِ

(العلق)

�ل َع َل ُق� :لدَّ ُم �لجا ِمدُ.

د�ت:
�ل ُم ْف َر ُ

٣٣

َنشاط � :٤أ َتاأ َّم ُل �لصُّ َو َر �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ ْق َر�أ �ل�آ ِ
يات �ل َكري َم َة �ل ُمقا ِب َل َة َلها:

ِاس ِم َر ِّب َك �لَّ ِذي َخ َل َق
� ْق َر أ�ْ ب ْ
َخ َل َق إِ
نسانَ ِم ْن َع َلقٍ
�ل� َ

� ْق َر أ�ْ َو َرب َُّك �ل� أ ْك َر ُم

�لَّ ِذي َع َّل َم بِال َق َل ِم
َع َّل َم إِ
نسانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم
�ل� َ
٣٤

َنشاط  :٥نُف ِّك ُر:

أ� -عَلى ماذ� َي ُد ُّل َت ْكر� ُر � ْل� أ ْم ِر بِا ْل ِقر� َء ِة في �ل�آ ِ
ريم ِة؟
يات � ْل َك َ

ب -ما �أ َه ِم َّي ُة � ْل ِقر� َء ِة لِ ْل إِا ْن ِ
سان؟

َنشاط � :٦أ َر ِّد ُد �ل�آ ِ
ريم َة ،وَ�أ ْح َف ُظها:
يات �ل َك َ

١
٢
٣
٤
٥

٣٥

َمفاهي ُم َد ْرسي:
�أ َم َر �للّ ُه �ل َّرسو َل
ِب ِقر� َء ِة �ل ُق ْر آ� ِن �ل َكري ِم

سو َر ُة �ل َع َلقِ
ِم ْن نِ َع ُم �للّ ِه عَلى
� ْل إِ� ْن ِ
سان �أنَّ ُه

َخ َل َق ُه

َع َّل َم ُه � ْل ِكتا َب َة بِا ْل َق َل ِم
َع َّل َم ُه � ْل َمعارِ َف َو� ْل ُعلو َم َجمي َعها

�أ َت َع َّل ُم:

�أ ِح ُّب � ْل ِقر� َء َة َو� ْل ِع ْل َم.

جيب:
�أ ُ
 -١اأ َرت ُِّب ا ْل� آ ِ
يات ال َكري َم َة ا ْل�آتِ َي َة بِ ْاس ِتخْ دا ِم ا ْل� أ ْرقا ِم:
ِاس ِم َرب َِّك �لَّ ِذي َخ َل َق
� ْق َر أ�ْ ب ْ
� ْق َر أ�ْ َو َرب َُّك �ل� أ ْك َر ُم
�لَّ ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم
َخ َل َق إِ
نسانَ ِم ْن َع َلقٍ
�ل� َ
َع َّل َم إِ
نسانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم
�ل� َ

٣٦

 -٢اأ َع ِّد ُد نِ َع َم اللّ ِه َتعالى َعلى إِال�نْ ِ
سان ،كَما َو َر َد ْت في ا ْل� آ ِ
يات ال َكري َم ِة ال ّسابِ َق ِة.
الصو َر ِة ال ُم َع ِّب َر ِة َع ْنها فيما َياأْتي:
 -٣اأ ِص ُل كُ َّل اآ َي ٍة كَري َم ٍة َم َع ّ

�لَّ ِذي َع َّل َم بِال َق َل ِم

ِاس ِم َر ِّب َك �لَّ ِذي َخ َل َق
� ْق َر أ�ْ ب ْ

َخ َل َق إِ
نسانَ ِم ْن َع َلقٍ
�ل� َ

آيات سو َر ِة ال َع َلقِ .
ص -بِلُ َغتي -ما تُ ْر ِش ُد اإِلَ ْي ِه ا ُ
 -٤األَخِّ ُ

٣٧

َم ْشروعي:
راء.
اأشا ِر ُك في َتصمي ِم ُم َج َّس ِم غا ِر ِح َ

�أ َق ِّي ُم ذ�تي:
�أ َل ِّونُ َّ
�لش ْك َل �ل ُم َع ِّب َر ع َْن �أد�ئي:
�ل َّر ْق ُم

�ل�أد� ُء

واج ال َّر ِ
سول
بير َع ْن ِق َّص ِة َز ِ
 -١ال َّت ْع ُ

ديج َة.
ِم ْن َخ َ

خيص ِق َّص ِة َت َع ُّب ِد ال َّر ِ
سول
َ -٢ت ْل ُ

راء.
في غا ِر ِح َ

راء ُة سو َر ِة ال َع َلقِ َغ ْيباً دو َن اأخْ طا ٍء.
ِ -٣ق َ
-٤
ِ
ِ
َ
ِ
آيات سو َر ِة ال َع َلقِ .
ا
ه
ي
ل
ضيح ما تُ ْرش ُد اإ ْ ُ
َت ْو ُ

٣8

�ل َو ْحدَ ُة �لثّال َث ُة

دي ُننا ُي َه ِّذ ُبنا

ش:
�أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أناقِ ُ

�لح ِ
�أ ْخ َ
نيف.
لاق �لد ِ
ّين َ
٣٩

ُي َت َوقَّ ُع ِم َن �ل َّط َل َب ِة َب ْعدَ ِدر َ�س ِة ه ِذ ِه �ل َو ْحدَ ِةَ ،و�لتَّفا ُع ِل َم َع �أ ْن ِش َط ِتها،
لاق إِ�ل� ْسلا ِم َّي ِةِ ،م ْن ِخ ِ
رين عَلى �لتَّ َحلّي بِال� أ ْخ ِ
لال �ل�آتي:
�أ ْن َيكونو� قا ِد َ

�ل ُمشا َر َك ِة في �أ ْع ٍ
عاو نِ َّي ٍة َت َط ُّو ِع َّي ٍة.
مال َت ُ
َق ْو ِل َ
�لخ ْي ِرَ ،وفِ ْع ِل ِه.
�ل� ْل ِتز� ِم ِب آا ِ
د�ب �ل َّطريقِ .
ِالح َي ِ
و�ن.
�ل ِّر ْفقِ ب َ

٤٠

١

س �ل� أ َّولُ :
�ل ّد ْر ُ

عاونُ
�لتَّ ُ

جيب:
َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل �لصّ و َر َت ْي ِن �ل�آتِ َي َت ْي ِن ،ثُ َّم �أ ُ

الصو َر َت ْينِ ال ّسابِ َق َت ْينِ ؟
خاص في ّ
ماذا َي ْف َع ُل ال� أ ْش ُ

ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُش.
َنشاط  :٢نُشا ِه ُد فيديو (�لتَّعا ُونُ) ِم َن �ل ُق ْر ِ
َنشاط َ :٣ن ْس َت ِم ُع ،ثُ َّم َن ْق َر�أ:

(المائدة)

ال َم ْعنى إِال� ْجمالِ ُّي لِلا آ َي ِة ال َكري َم ِة:
الخ ْيرِ.
َت َت َحدَّثُ ال� آ َي ُة الكريمة َع ْن اأ َه ِّم َّي ِة ُمسا َع َد ِة ال� آ َخري َن َعلى ِف ْع ِل َ

٤١

َنشاط � :٤أ َتاأ َّم ُل �لصُّ َو َر �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ ْق َر�أ:

�أ ِ
ساع ُد في �أ ْع ِ
مال �ل َب ْي ِت.
�أ ِ
تاجين.
ساع ُد �ل ُم ْح
َ

عاو ُن َم َع �أصْ ِدقائي؛ ك َْي َتكونَ َم ْد َر َستي َجمي َل ًة.
�أ َت َ
َمع ًا َن ْحمي �ل َو َط َن.
َمع ًا َن ْبني �ل َو َط َن.
نُ ِ
ساع ُد �ل ُف َقر� َء.
التبرعات

ب �ل ِع ْل ِم.
َعاونُ في َط َل ِ
َنت َ

٤٢

َمفاهي ُم َد ْرسي:

�ل ِع ْل ِم
ِ
�لمال

�أ َت َع َّل ُم:

جيب:
�أ ُ
 -١اأ َضع اإشارة (

َح ِّل ُم ْش ِك َل ٍة
َّعاونُ َيكونُ بِـ:
�لت ُ

حاج ٍة
َقضا ِء َ

عاو ِن
بِال َو ْحدَ ِةَ ،و�لتَّ ُ
طين.
َن ْبني فِ َل ْس َ

الصو َر ِة الَّتي َت ُد ُّل َعلى ال َّتعا ُو ِن:
) بِجانِ ِب ّ

ف في ال َم ِ
واق ِف ال�آتِ َي ِة:
ف نَ َت َص َّر ُ
َ -٢ك ْي َ
اأ -اأخْ َطاأ اأ َح ُد ال َّط َل َب ِة في َح ِّل اإِ ْحدى ال َمسائِ ِل في ال ِّر ِ
ياض ّي ِ
ات.
ِ
الح ِّي.
بْ -اح َت َر َق َم ْن ِز ُل اأ َح ِد
الجيران في َ

٤٣

٢

س �لثّاني:
�ل ّد ْر ُ

َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أ َع ِّب ُر:

�ل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم �ل ُم ْس ِلمونَ
ِم ْن لِسانِ ِهَ ،و َي ِد ِه

َنشاط � :٢أ ْق َر�أ:

قالَ َرسو ُل �للّ ِه �« :ل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم �ل ُم ْسلمونَ ِم ْن لِسانِ ِهَ ،و َي ِده».
(صحيح البخار ّي)

ص
اس) ِم َن �ل ُق ْر ِ
َنشاط  :٣نُشا ِه ُد فيديو (�ل ُم ْس ِل ُم ل� ُي ْؤذي �لنّ َ
ش.
�ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم نُناقِ ُ

٤٤

َنشاط � :٤أ ْق َر�أ
وس ِم ْعتُهُ ما َي ِ
قول�ن كلام ًا َس ِّيئ ًا.
َم َر ْر ُ
ت ب َِش ْخ َص ْي ِن َيت َ
َشاجر�نَ ،
ماذ� َف َع ْل َت يا �أ ْح َمد؟

ت بي َنهُ ما،
َف َص ْل ُ
و�أ ْص َل ْحتُهُ ما.

ماذ� َت ْفهَ مونَ ِم َن
�لح ِ
�لش ِ
ديث َ
ريف يا
َ
أ�بنائي؟

أ� ْح َس ْن َت يا �أ ْح َمد.
قالَ رسو ُل �لل ِه �:ل ُم ْس ِل ُم
َم ْن َس ِل َم �ل ُم ْس ِلمونَ ِم ْن لِسانِ ِه َو َي ِد ِه.

�ل ُم ْس ِل ُم
�ل ُم ْس ِل ُم ل� �ل ُم ْس ِل ُم ل�
َيقولُ َ
�لخيرَ .يض ِر ُب �لنّاسَ .ي ْش ُت ُم �لنّاس.

ال ُم َعلِّ َم ُة :اأ ْح َس ْن ُت ْم يا اأ ْبنائيَ ،فال ُم ْس ِل ُم ل� َيقو ُل اإِلّ� َخ ْيراًَ ،ول� ُي ْؤذي اأ َحداً بِ ِلسانِ ِه ،اأ ْو َي ِد ِه.

٤٥

َمفاهي ُم َد ْرسي:

� ْل ُم ْس ِل ُم

َيقولُ � ْل َخ ْي َر

اس
ل� َي ْش ُت ُم �لنّ َ

اس
ل� َي ْض ِر ُب �لنّ َ

�أ َت َع َّل ُم:

س بِا ْل�أذى.
ض لِلنّا ِ
�أقو ُل � ْل َخ ْي َرَ ،ول� �أ َت َع َّر ُ

جيب:
�أ ُ

ف في ال َم ِ
واق ِف ال�آتِ َي ِة:
َيف اأ َت َص َّر ُ
-١ك َ
اأَ -س ِم ْع ُت شَ خْ صاً َي َت َل َّف ُظ بِ َكلا ٍم َس ِّي ٍئ.

تاب َزمي ِل ِه.
ب -شا َه ْد ُت طالِباً ُي َم ِّز ُق ِك َ
شاج ِ
ران.
جـَ -راأ ْي ُت طالِ َب ْينِ َي َت َ
 -٢اأ ْم َلا أ الفَرا َغ بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:

ُي ْؤذي

َخ ْير ً�

َش ّر ً�

ال ُم ْس ِل ُم ل� َيقو ُل اإِلّ� َ ،..............ول�  ...........اأ َحداً.

٤٦

٣

س �لثّالِ ُث:
�ل َّد ْر ُ

ريق
د�ب �ل َّط ِ
آ� ُ

َنشاط � :١أ َت أا َّم ُل �لصُّ َو َر �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ َع ِّب ُر:

ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم
د�ب �ل َّطريقِ ) ِم ْن �ل ُق ْر ِ
َنشاط  :٢نُشا ِه ُد فيديو ( آ� ُ
ش.
نُناقِ ُ
َنشاط � :٣أ ْق َر�أ:

«وتُ ُ
ميط �ل�أذى ع َِن �ل َّطريقِ َصدَ َقـة».
قالَ رسو ُل �للّ ِه َ :
تُ ُ
ميط :تُزي ُل.
�لسو َء.
�ل�أذىّ :

َّر�كيب:
د�ت َو�لت
�ل ُم ْف َر ُ
ُ

٤٧

(صحيح مسلم)

َنشاط � :٤أ َض ُع إ�ِشا َر َة (

) �أو (

ش:
) ِع ْندَ ُك ِّل صو َر ٍة ،ثُ َّم �أناقِ ُ

لاق َّ
�ل�ح ِت ِ
ش َو ُز َملائي ظا ِه َر َة إِ� ْغ ِ
فال�ت،
�لشو�رِ ِع في ْ
َنشاط � :٥أناقِ ُ
�ل�ج ِت ِ
ناس ِ
ماع َّي ِة.
بات ْ
َو�ل ُم َ
َمفاهي ُم َد ْرسي:

س فيها
�لجلو ِ
َت َجنُّ ُب ُ
إ�ز� َل ُة �ل�أذى

آداب
ُ
َّ
ريق
الط ِ
�لسلا ِم
إِ� ْلقا ُء َّ
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�لسلا ِم
َر ُّد َّ
�ل ُمحا َف َظ ُة عَلى �لنَّظا َف ِة

�أ َت َع َّل ُم:

ريق
�ل َّط ُ
ِم ْل ُ ُ
ك عا ُ ُّم،
ُ
ِ
ْ
ق
ميع.
ج
ل
ل
َو َح ُ ّ َ ِ

جيب:
�أ ُ
 -١اأ َض ُع اإِشا َر َة (

) اأو ( ) ُمقابِ َل ما ُي ِ
ناس ُبها ِم َن ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة:

�لح ِّي ُي ْلقي �ل ُم ْه َم ِ
ِ
لات في �ل َّطريقِ .
أ�� -أ َح ُد
�لجير�ن في َ
ريق ِم ْل ُ ُ
س َجميع ًا.
ك لِلنّا ِ
ب� -ل َّط ُ

اس في �ل َّطريقِ .
جـَ -زمي ُلك َي ْر َف ُع َص ْو َت ُهَ ،و ُي ْز ِع ُج �لنّ َ
 -٢لِماذا َح َّث إِال� ْسلا ُم َعلى ا ِ
آداب ال َّطريقِ ؟

٤٩

٤

َم ْد َر َستي َنظي َف ُةُ

س �ل ّر� ِب ُع:
�ل َّد ْر ُ

َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أ ْق َر�أ:

�أحافِ ُظ عَلى َنظا َف ِة َم ْد َر َستيَ ،و َمر�فِ ِقها.

�أحافِ ُظ عَلى َنظا َف ِة َص ّفيَ ،و ُم ْم َت َلكاتِ ِه.

َنشاط � :٢أ ْق َر�أ:
قالَ َرسولُ �للّ ِه

د�ت:
�ل ُم ْف َر ُ

�ل� ِ
يمان» (صحيح مسلم)
�« :ل َّطهو ُر َش ْط ُر إ

�ل َّطهو ُر� :لنّظا َف ُة.
ف.
َش ْط ُر :نِ ْص ُ
٥٠

َنشاط � :٣أ َل ِّونُ  ،ثُ َّم �أ َر ِّد ُد:

ص �ل ُم ْد َم ِج ،ثُ َّم
َنشاط  :٤نُشا ِه ُد فيديو ( َم ْد َر َستي َنظي َف ٌة) ِم َن �ل ُق ْر ِ
ش.
نناقِ ُ
َنشاط � :٥أضَ ُع إ�شا َر َة

ش:
حيح ،ثُ َّم �أناقِ ُ
بِجانِبِ �لت ََّص ُّر ِف �لصَّ ِ

٥١

َعاونُ في َت ْن ِ
ظيف َص ِّفنا� ،أ ْو ُج ْز ٍء ِم ْن َم ْد َر َس ِتنا.
َنشاط َ :٦نت َ
َمفاهي ُم َد ْرسي:

ِم ْن �أ ْخ ِ
لاق �ل ُم ْس ِل ِم

�لنَّظا َف ُة

�أحافِ ُظ عَلى َنظا َف ِة بيئَتي.

�أ َت َع َّل ُم:

جيب:
�أ ُ
حيح ِة:
 -١األَ ِّو ُن الشَّ ْك َل الَّذي َي ُد ُّل َعلى إِال�جاب ِة َّ
الص َ
اأَ -ك ِل َم ُة (ال َّطهو ُر) َت ْعني:

�ل ِع ْل َم

�لنَّظا َف َة

َ
�لخيالَ

بَ -ك ِل َم ُة (شَ ْط ُر) َت ْعني:

ُرب َْع

ُج ْز َء

 -٢ما اأ َه ِّم َّي ُة ال ُمحا َف َظ ِة َعلى البي َئ ِة؟

٥٢

نِ ْص َف

٥

س:
س �لخا ِم ُ
�ل َّد ْر ُ

ِالح َي ِ
و�ن
�ل ِّر ْف ُق ب َ

َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أ ْق َر�أ:

الح َي ِ
وان،
َدعا إِال� ْسلا ُم اإِلى ال ِّر ْف ِق بِ َ
َوال� ْع ِتنا ِء بِ ِه؛ لِما لَ ُه ِم ْن َم ِ
ناف َع
َثير ٍة لِ إِلانْ ِ
سان.
ك َ
ص �ل ُم ْد َم ِج،
ِالح َيو ِ�ن) ِم َن �ل ُق ْر ِ
َنشاط  :٢نُشا ِه ُد فيديو (�ل ِّر ْف ُق ب َ
ش.
ثُ َّم نُناقِ ُ

٥٣

َنشاط � :٣أ َت أا َّم ُل �لصُّ َو َر �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ َع ِّب ُر َع ْنها ِب ِقصَّ ٍة:
الج َّن َة في َك ْل ٍب:
* َد َخ َل َر ُج ُل َ

٥٤

ِالح َي ِ
و�نات ِم ْن ِخ ِ
لال �لصُّ َورين:
َنشاط � :٤أناقِ ُ
ش ُط ُر َق �ل ِعنا َي ِة ب َ

َنشاط � :٥أ ْر ُس ُم َح َيو�ن ًا �أ ِح ُّب �أ ْن �أ ْرفِ َق ِب ِه:

َمفاهي ُم َد ْرسي:

َت ْقدي ُم �لما ِءَ ،و�ل َّطعا ِم
لاج
َت ْقدي ُم �ل ِع ِ

�ل ِّر ْف ُق
ِالح َي ِ
و�ن
ب َ

٥٥

�ل ُمحا َف َظ ُة عَلى �لنَّظا َف ِة

�لح َس َن ُة
�ل ُمعا َم َل ُة َ

�أ َت َع َّل ُم:

ِالح َي ِ
و�نات.
�أ ْرفِ ُق ب َ

جيب:
�أ ُ
�لح َي ِ
و�نات؟
 -١ماذ� �أ ْستَفي ُد ِم َن َ
� -٢أ ْختا ُر �ل َك ِل َم َة �ل ُم ِ
ناس َب َة ِم َن �لصُّ ْن ِ
دوقَ ،و�أضَ ُعها في �ل َفر� ِغ:
و�ب
�لثَّ َ

�ل ِّر ْفقِ

�لح َي ِ
و�ن
َ

قاب
�ل ِع َ

أ�� -أ ْع ِط ُف عَلى ...............
ِالح َيو ِ�ن.
ب� -أ َم َرنا �للّ ُه ب ِـ .....................ب َ
ِالح َيو ِ�نَ ،و�أ ْط ِع ُم ُه؛ ِل�أنالَ ِ ...............م َن �للّه تعالى.
جـ� -أ ْعتَني ب َ

٥٦

َم ْشروعي:

اأشا ِر ُك في زِرا َع ِة ن ٍ
َباتاتَ ،واأ ْزها ٍر في َم ْد َر َس ِتنا.

�أ َق ِّي ُم ذ�تي:
�أ َل ِّونُ َّ
�لش ْك َل �ل ُم َع ِّب َر ع َْن �أد�ئي:
�ل�أد� ُء

�ل َّر ْق ُم

 -١اأ ِ
تاج.
ساع ُد ال ُم ْح َ
 -٢اأشا ِر ُك في ال� أ ْع ِ
عاونِ َّي ِة.
مال ال َّت ُ
 -٣اأقو ُل خيراً.
-٤

األْ َت ِز ُم بِاآ ِ
داب ال َّطريقِ .

 -٥اأ ِ
حاف ُظ َعلى نَظا َف ِة َص ّفيَ ،و َم ْد َر َستي.
الح َي ِ
وان ،واأ ْر ِف ُق بِ ِه.
 -٦اأ ْع َتني بِ َ

٥٧

�ل َو ْحدَ ُة �ل ّر� ِب َع ُة

ريم
َن ْتلو �ل ُق ْر آ�نَ �ل َك َ

ش:
�أ َتاأ َّم ُل ،ثُ َّم �أناقِ ُ

﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾...
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(�لم ّزمل)٢٠ :

ُي َت َوقَّ ُع ِم َن �ل َّط َل َب ِة َب ْعدَ ِدر َ�س ِة ه ِذ ِه �ل َو ْحدَ ِةَ ،و�لتَّفا ُع ِل َم َع �أ ْن ِش َط ِتها،
لاو ِة �ل ُق ْر آ� ِن �ل َكري ِمِ ،م ْن ِخ ِ
رين عَلى َت َمثُّ ِل آ� ِ
لال �ل�آتي:
�أ ْن َيكونو� قا ِد َ
د�ب تِ َ

�لم َس ِد َغ ْيب ًا.
لاو ِة سو َر ِة َ
تِ َ
لاو ِة سو َر ِة �ل َف َلقِ َغ ْيب ًا.
تِ َ

٥٩

١

س �ل� أ َّولُ :
�ل ّد ْر ُ

لاو ِة
د�ب �لتِّ َ
آ� ُ

َنشاط � :١أ َتاأ َّم ُل �لصّ و َر َة �ل�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ ْق َر�أ:

�ل ُق ْر آ� ُن �ل َكري ُم كَلا ُم �للّ ِه َتعالى� ،أ ْق َر ُؤ ُه ُم ْل َت ِزم ًا ِب آا ِ
لاو تِ ِه.
د�ب تِ َ
٦٠

ِّلاو ِة:
د�ب �لت َ
َنشاط � :٢أ َتاأ َّم ُل �لصُّ َو َر �ل�آتِ َي َةَ ،و�أ َت َع َّل ُم آ� َ
س ِحجابيَ ،واأ ْق َراأ القُراآنَ.
األْ ِب ُ

ل� تُ ْس ِرفْ ف
ي الماءِ.

اأ َت َو َّضاأَ ،واأ ْق َراأ ال ُق ْراآنَ.

�أعو ُذ ِباللّ ِه ِم َن
�ل َّش ْيط ِ
ان �ل َّرجي ِم،
ِب ْس ِم �للّ ِه �ل َّرحْ م ِن
�ل َّرحي ِم.

لاوتيَ ،فاأقو ُل :اأعو ُذ بِاللّ ِه ِم َن
اأ ْب َداأ تِ َ
الشَّ ْي ِ
طان ال َّرجي ِم ،بِ ْس ِم اللّ ِه ال َّر ْحمنِ
ال َّرحي ِم.
اأ ْس َت ْق ِب ُل ال ِق ْب َل َةَ ،واأ ْق َراأ ال ُق ْراآنَ.

٦١

َنشاط � :٣أ ْس َت ِم ُع لِقر�ء ِة �ل ُق ْر آ� ِنَ ،و�أ َط ِّب ُق ما جا َء في �ل�آ َي ِة �ل َكري َم ِة:
قالَ �للّ ُه

تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾

(ال�أعراف)٢٠٤:

َمفاهي ُم َد ْرسي:

ِال�س ِتعا َذ ِة ،ثُ َّم �ل َب ْس َم َل ِة
�ل َب ْد ُء ب ْ
�س ِتقبالُ �ل ِق ْب َل ِة
ْ

د�ب
آ� ُ
ِّلاو ِة
�لت َ

�س ِتما ِع
إِ�ل� ْن ُ
صات ِع ْندَ � ِل ْ

٦٢

�ل َّطها َر ُة
ُ
�لخشو ُع

�أ َت َع َّل ُم:

د�ب
�أ َت َمثَّ ُل آ� َ
ِّلاو ِة.
�لت َ
جيب:
�أ ُ
الس ِ
حيحَ ،واإِشا َر َة (
لوك َّ
الص ِ
 -١اأ َض ُع اإِشا َرة ( ) بِجانِ ِب ُّ
الس ِ
حيح فيما َياأْتي:
لوك َغ ْي ِر َّ
الص ِ
ُّ

لاو ِة ال ُق ْرا ِآن؛
ُي ْس ِر ُع في تِ َ
لِ ُي ْك ِم َل اللَّ ِع َب َم َع َصدي ِق ِه.
َت ْق َراأ ال ُق ْراآ َن بِ َص ْو ٍت َح َس ٍن،
َو ُم ِ
ناس ٍب.

) بِجانِ ِب

َت ْتلو سو َر َة (الكا ِفرونَ) دو َن
اأ ْن َت ْب َداأها بِ َالب ْس َم َل ِة.
لاو َت ُهَ ،و َيضْ َحكُ
َي ْق َط ُع تِ َ
غير ِة.
زاح اأخْ ِت ِه َّ
َعلى ِم ِ
الص َ

 -٢األَ ِّو ُن ال ُم ْس َتطي َل الَّذي َي ْح َتوي َعلى ا ِ
لاو ِة:
آداب ال ِّت َ
ْ�س ِت ْقبا ُل �ل ِق ْب َل ِة

�ل�س ِتعاذ ُة
ْ

�لتَّثا ُؤ ُب

�ل َّطها َر ُة

َّ
�لض ِح ُك

�ل َب ْس َم َل ُة

٦٣

٢

س �لثّاني:
�ل َّد ْر ُ

�لم َس ِد
سو َر ُة َ
ظ)
لاو ُ ُةَ ،و ِح ْف ُ ُ
(تِ َ

�لم َس ِد.
لاو ِة سو َر ِة َ
َنشاط َ :١ن ْس َت ِم ُع إ�ِلى تِ َ

َنشاط َ :٢ن ْتلو:

�لم َس ِد
سو َر ُة َ

(المسد)

٦٤

٣

س �لثّالِ ُث:
�ل َّد ْر ُ

سو َر ُة �ل َف َل ِق
ظ)
لاو ُ ُةَ ،و ِح ْف ُ ُ
(تِ َ

لاو ِة سو َر ِة �ل َف َلقِ .
َنشاط َ :١ن ْس َت ِم ُع إ�ِلى تِ َ

َنشاط َ :٢ن ْتلو:

سو َر ُة �ل َف َلقِ

(الفلق)

٦٥

َم ْشروعي:

اأشا ِر ُك في ُمسا َب ِ
قات ِح ْف ِظ ال ُق ْرا ِآن ال َكري ِم.

�أ َق ِّي ُم ذ�تي:
�أ َل ِّونُ َّ
�لش ْك َل �ل ُم َع ِّب َر ع َْن �أد�ئي:
�ل َّر ْق ُم

�ل�أد� ُء

َ -١ت َمثُّ ُل ا ِ
لاو ِة ال ُق ْرا ِآن ال َكري ِم.
آداب تِ َ
لاو ُة سو َر ِة ال َم َس ِد َغ ْيباً دو َن اأخْ طا ٍء.
 -٢تِ َ
لاو ُة سو َر ِة ال َف َلقِ َغ ْيباً دو َن اأخْ طا ٍء.
 -٣تِ َ

٦٦

�لم ِ
ر�ج ِع
�لمصا ِدرِ َو َ
قائِ َم ُة َ
يح ُالب َخارِيَ ،ت ْح ِقي ُق دُ .م ْص َطفَى ِديب ُالبغا ،طَ ،٣دا ُر ابنِ َك ِثيرَ ،ب ْي ُروت،
ُالب َخارِيُ ،م َح َّم ُد ب ُن اإ ِْس َم ِاعيلَ ،ص ِح ُ
١٤٠٧هـ١٩8٧-م.
الس ُي ِ
الج ِ
وطيَ ،ت ْف ِس ُير
َ
لال�نَ ،جلال ال ِّدينِ ُم َح َّم ٌد ب ُن اأ ْح َم ِد ال َم َحلِّيَ ،و َجلا ُل ال ِّدينِ ُع ْب ُد ال َّر ْح َمنِ ب ُن اأبِي َب ْك ٍر ُّ
الح ِد ِ
يث ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).
َ
الجلالَ ْين ،طَ ،١دا ُر َ
يح ْينِ َ ،ت ْح ِقي ُق ُم ْص َطفَى َع ْبد القَا ِدر َع َطا ،طَ ،١دا ُر ال ُك ُت ِب
الحا ِكمُ ،م َح َّم ٌد ب ُن َع ْب ِد الل ِه ،ال ُم ْس َت ْد َر ُك َعلى َّ
الص ِح َ
َ
ال ِع ْل ِم َّي ِةَ ،ب ْي ُروت١٤١١ ،هـ١٩٩٠ -م.
يح ابنِ ِح َّبانَ ،ح َّق َق ُه َو َخ َّر َج اأ َحا ِدي َث ُه َو َعلَّ َق َع َل ْي ِه شُ َع ْي ُب ال� أ ْرنَاؤُوط ،ط،١
ا ْب ُن ِح َّب ِانُ ،م َح َّم ٌد ب ُن ِح َّبانَ ،ص ِح ُ
ُم َؤ َّس َس ُة ال ِّر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠8 ،هـ١٩88-م.
للب ُح ِ
وث( ،د ،ط)َ ،دا ُر َه ْجرٍِ ،م ْصر،
ا ْب ُن َح َجر ،اأ ْح َم ُد ب ُن َع ِل ٍّي ،إِال� َصا َب ُة ِفي َت ْميي ِز َّ
الص َحا َب ِةَ ،ت ْح ِقي ُق َم ْركَز َه ْج ٍر ُ
(د،ت).
اب ُن َح ْن َبل ،اأ ْح َم ُد ب ُن َح ْن َبلُ ،م ْس َن ُد ال�إ َما ِم اأ ْح َمد( ،د ،ط)ُ ،م َؤ َّس َس ُة قُ ْر ُط َبة ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).
الح ِميد( ،د ،ط) ،ال َم ْك َت َب ُة
اأ ُبو َد ُاودُ ،س َل ْي َما ُن ب ُن ال� أ ْش َع ِثُ ،س َن ُن اأبِي َد ُاودَ ،ت ْح ِقي ُق ُم َح َّم ِد ُم ْحيي الدِّين َع ْبد َ
ال َع ْص ِر َّي ُةَ ،ص ْيدَاَ -ب ْي ُروت( ،د ،ت).
ال َّذ َه ِبيُ ،م َح َّم ُد ب ُن اأ ْح َمدِ ،س َي ُر اأ ْعلا ِم ال ُّن َبلا ِءَ ،ت ْح ِقي ُق َم ْج ُمو َع ٍة ِمن ال ُم َح ِّق ِقين ،بِا ْإش َر ِ
يخ شُ َع ْي ِب ال� أ ْرنَاؤُوط،
اف الشِّ ِ
طُ ،٣م َؤ َّس َس ُة ال ِّر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠٥ ،هـ١٩8٥-م.
ال ُّز َح ْي ِليَ ،و ْهبة ُم ْص َطفَى ال ُّز َح ْي ِلي ،ال ِف ْق ُه إِال� ْسلا ِمي َواأ ِدلَّ ُت ُه ،طَ ،٤دار ال ِف ْكرِِ ،د َمشْ ق( ،د ،ت).
الس َّن ِة ،طَ ،٥دا ُر ال ِف ْكرَِ ،ب ْي ُروت١٣٩١ ،هـ١٩٧١ -م.
الس ِّي ُد َسابِقِ ،ف ْق ُه ُّ
َ
الس َّن ِة ،طَ ،١دا ُر ال َق َل ِمِ ،د َمشْ ُق١٤٠٩ ،هـ١٩88-م.
اأ ُبو شُ َهبةُ ،م َح َّم ُد ب ُن ُم َح َّم ِدِّ ،
الس َير ُة ال َّن َب ِو َّي ُة ِفي َض ْو ِء ال ُق ْرا ِآن َو ُّ
الصا ُبونِيُ ،م َح َّم ُد َع ِليَ ،ص ْف َو ُة ال َّتف ِ
الصا ُبونِي لل ِّط َبا َع ِة َوال َّنشْ ِر َوال َّت ْوز ِِيع ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).
َاسيرِ( ،د ،ط)َ ،دا ُر َّ
َّ
س الدِّين ،طَ ،١دا ُر ال ُك ُت ِب
ا ْب ُن َك ِثيرٍ ،اإ ِْس َما ِعي ُل ب ُن ُع َم َرَ ،ت ْف ِس ُير ال ُق ْرا ِآن ال َع ِظي ِمَ ،ت ْح ِقي ُق ُم ّح َّم ِد ُح َسين شَ ْم ِ
ال ِع ْل ِم َّي ِةَ ،ب ْي ُروت٤١٩ ،هـ.
ال ُم َبا َر ْكفُورِيَ ،ص ِف ُّي ال َّر ْح َمن ال ُم َبا َر ْكفُورِي ،ال َّر ِحي ُق ال َمخْ ُتو ُم ،طَ ،١دا ُر ال ِه ِ
لالَ ،ب ْي ُروت( ،د ،ت).
الحايِك( ،د ،ط)،
اب ال َّت ْو ِحي ِد لل ِه َع َّز َو َج َّلَ ،ت ْح ِقي ُق ُم ْص َعب بنِ َع َطا َ
ال َم ْق ِد ِسيَ ،ع ْب ُد ال َغ ِن ِّي ب ُن َع ْب ِد ال َو ِاح ِدِ ،ك َت ُ
َدا ُر ال ُم ْس ِل ِم لل َّنشْ ِر َوال َّت ْوز ِِيع ،ال ِّر َياض١٤١٩ ،هـ١٩٩8 -م.
الس َير ُة ال َّن َب ِو َّي ُةَ ،ت ْح ِقي ُق َطه َع ْبد ال َّرؤُوف َس ْعد( ،د ،ط) ،شَ ِر َك ُة ال ِّط َبا َع ِة ال َف ِّن َّي ِة
ا ْب ُن ِهشَ ا ٍمَ ،ع ْب ُد ال َم ِل ِك ب ُن ِهشَ ا ٍمِّ ،
ال ُم ْت ِحدَة ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).

٦٧

لجنة �لمناهج �لوز�رية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

اأ .ثروت زيد

اأ .عزام اأبو بكر

اأ .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية النخّالة

م .جهاد دريدي

لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �لتربية �ل�إ سلامية
د .اإياد جبور (من ّسقاً)

د .حمزة ذيب

اأ.د .اإسماعيل شندي

د.خالد تربان

عمر غنيم

رقية عرار

فريال الشواورة

نبيل محفوظ

جمال زهير

افتخار الملاحي

عبير النادي

َت َّم ب َِح ْم ِد �للّ ِه

