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صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،  يتصــف ال�إ
أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية  ال�
وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خلال 
عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 
ــة  ــات النوعي ــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحدي ــة بجمي ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي خطــة متكامل
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ
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.   
ــا، وباســتحضار  ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم
ــر  ــاة، جــاء تطوي ــة المتوّخ ــة والفكريّ ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــي تحكــم رؤيتن ــات الت ــد المنطلق واٍع لعدي
المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 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 معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.
ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس، 
طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛  اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، 
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر،  والتدقيــق، وال�إ

ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

     وزارة التربية والتعليم العالي 
                                                                               مركز المناهج الفلسطينية 
                                                                                   تشرين الثاني / ٢٠١٧

تقديـم



انســجاماً َمــَع سياَســِة وزارِة الَتْربَِيــِة والتعليــِم العالــي الِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن المناهــِج وتطويرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل فــي تاأليــف 
ْســلاِمَيِة َبْعــَد الَتْقويــِم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، ُمرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعَدهــا َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــٍي  كتــِب التّْربَِيــِة ال�إِ
ُمَشــَكٍل ِمــْن اأكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّيــن، َوُمَعلِميــن، َوُمَتَخِصصيــَن، راَعــْت فــي بِنائِهــا َمجــال�ٍت، واأْبعــاداً ُمَتَعــِدَدًة َتْرَتِكــُز فــي 

ْســلاِمَيِة الَســْمَحِة، والَشــريَعِة الَغــّراء. َمْجموِعهــا اإِلــى الَعقيــدِة ال�إِ
ــْد اْشــَتَمَل كتــاُب  الّصــِف  ــاًء َتْرَبِويــاً، َوِفْكِريــاً شــاِملاً ومَتواِزنــاً، َفَق ــاِء الطالِــِب بِن ــى بِن ْســلاِمَيَة َتْهــِدُف اإِل ــَة ال�إِ وبمــا اأَن الَتْربَِي
الثّالــِث علــى َمجــال�ٍت العقيــدِة والقــراآِن والُســَنِة والّســيرِة والِفْكــِر والِقَيــِم وال�أخــلاِق والّســلوك، فجــاء الُمحتــوى التعليمــُي 
يمــان، َوُينّمــي مهــارَة الحفــِظ والتــلاوِة للقــراآن، مــع عــدِم اإغفــاِل تفســيِر النصــوِص القراآنَيــِة تفســيراً  بعناصــِرِه لِيغــرَس حقائــَق ال�إ
ــِم محمــٍد   ــَنِة رســولِنا الكري ــن ُس ــياِق م ــي ذاِت الّس ــا جــاَء ف ــَع م ــى، ودروٍس مســتفادٍة َم ــُه مــن معًن ــا تضّمنْت ــاً؛ لِم اإجمالي
وســيرتِِه الَعِطــَرِة، وســيرِة صحابِتــِه الِكــرام؛ لِنضــَع بيــَن يــدي الطّالــِب نمــاذَج القــدوِة وال�أســوِة الحســنة، وفــي ميــداِن الفقــِه، فقــد 
ــَن اهتمــاٍم فــي هــذا المجــال، وكان  ــِب ِم ــُة للطّال ــُة الُعُمُرَي ــِه المرحل ــا تقتضي ــادة الوضــوء وال�أذان والصــلاة؛ لِم ــا علــى عب َركَزن
للقيــِم وال�أخــلاِق نصيُبهــا الوافُر-اأيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــن دوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الَشــخصَيِة، وتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر والمحَبــِة، َوبِنــاِء 

ــِة الّراقيــِة للُمجتمــِع الفلســطينِي الُمْســِلم. الُمجتمــِع الفاضــِل، والحفــاِظ علــى البيئــِة الَنظيفــِة، ورســِم الّصــورِة الحضارَي
ــَي مســرى  ــَن ظاهــرٍة؛ َفِه ــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناوي ــْدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحَي ــِت الُق ــُي، فقــد كان ــُد الوطن ــا الُبْع اأّم

ــِلم. ــُض كُِل ُمْس ــَي نب ــاِء والمرســليَن، َوِه أنبي ــُد ال� ، َومه رســولِنا محمــٍد 
وقــْد َحَرْصنــا فــي بدايــاِت النّصــوِص الَتعليمَيــِة علــى رســِم ال�أهــداِف الَتربوَيــِة بِشــكٍل واضــح، َوركّزنــا علــى ِذْكــِر ال�أهــداِف 
الّســلوكَيِة َوالِوْجدانَيــة، علــى الّرغــم مــن اإدراِكنــا التـّـاِم اأنّهــا ل� تقــاُس فــي حّصــٍة صّفّيــٍة واحــدة، تاأكيــداً علــى ضــرورِة حضوِرهــا 

الّدائــِم فــي ِذْهــِن الُمعلِــِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمــْن وزٍن وقيمــٍة تربوَيــٍة ســاميٍة بيــَن ال�أهــداِف الَتربوَيــة.
ــِة  ــِة التّاريخَي ــِن مــن جهــة، وفــي ســياِق الَرْمِزَي ــِر عــن بعــِض المضامي ــْد اســُتخِدَمِت الّرســوماُت والُصــَوُر فــي ســياِق الَتعبي وق
والبيئَيــِة والوطنَيــِة ِمــْن ِجَهــٍة اأخــرى؛ لتكــوَن ميــداَن عمــٍل بالُملاَحَظــِة، َوالَتحليــِل، وال�ســتنتاج، َوْفــَق الّســياِق الـّـذي ُعِرَضــْت فيــه.

لــى جانــِب التّقويــِم التّقليــدّي، تـُـِرَك البــاُب مفتوحــاً للُمَعلـِـِم؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقويــِم التّقليــدِي والواقعــِي،  وفــي الَتقويــم، فاإ
َحَســَب مــا يــراُه مناســباً.  

كمــا اأرفْقنــا َمــَع دليــِل الُمعلـِـِم ملفــاٍت مرئيــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــِة الَنــّص، وقــد اأشــْرنا اإلــى ذلــك فــي 
اأنشــطِة الــّدروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــاِم الجوهــرّي، ويكــوَن لهــا فّعاليُتهــا فــي خدمــِة المحتــوى.

ْن اأحســنّا َفِمــَن اللـّـه، َولَــُه الحمــُد والُشــكُر والثّنــاُء الَحَســن، َواإْن كاَن غيــَر  هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
ذلــك، َفنســاألُُه تعالــى العفــَو والُغفــران.

المؤلفون

المقدمة
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2

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
ْحساِن. - تعريف ال�إِ

-بيان الَمْقصوِد بِعبادِة اللِّه في السِر والَعَلن.
-استحضار َرقاَبِة اللِّه تعالى في ِسِرِهم وعلانَِيِتهم.

ْحسانالّدْرُس ال�أّوُل: ال�إِ

١

ال�أهداف:

ساأل الملُك جبريُل عليه السلام النّبّي محمداً  فقال: "اأخِبْرني   
نَُه  فاإِ تراُه  َتُكْن  لَْم  ْن  َفاإِ تراُه  كاأنََك  اللَّه  َتْعُبَد  "اأْن  قاَل:  ْحساِن  ال�إِ َعن 

يراك" )صحيح البخاري(.

ْحساَن     بَيَن النّبّي  اأن ال�إِ
فُهَو  يماِن،  ال�إ َبْعَد  ياأتي 
َيعني: اأن نستحِضر مراَقَبَة 
السِر  في  تعالى  اللِّه 
أْقواِل،  والَعَلِن، سواٌء في ال�
ُسبحانُه  فاللُّه  أْفعاِل،  ال� اأم 

ُمطّلٌع على ما نَفَعلُه سواٌء شاَهَدنا النّاُس اأْم لْم يشاِهدونا. 



٣

حساِن، َيْشُعْر اأَن اللّه تعالى يراِقُبُه، ويَطِلُع    َوالمؤمن الذي َيْبلُْغ درجَة ال�إِ
علْيــِه فـــي كــــِل 
تصُرٍف؛ َفَيْجَعَلُه 
مســـتقيماً  ذلك 
للَخْيـــِر،  فاعـــلاً 
مبتعداً عن الشِر، 
محســناً للعبــاِد، 
لِعباَدتِـــِه،  ُمْتِقنــاً 
فيها،  َوُمْخِلصاً 

لَِعَملِه، فلا يُغّش النّاَس، ول� َيْخَدُعُهم، بل ُيحسُن اإليهم، ويمتثُل  َوُمْتِقناً 
اأمر اللّه تعالى:  النحل: ٩٠ 

حسان: ومن مظاهر ال�إ
l اإِْعطاُء كِل ذي َحٍق حَقُه، َوَمَحَبُة النّاِس، ومساَمَحُتُهْم، والعْفُو َعْنُهم.

l بُر الوالَدْيِن، والقياُم بواجباتِِهما،   النساء:٣٦.

l الّرحَمُة بِالَحَيواِن، وَعَدُم تجويِعِه واإيذائِِه.



٤

نشاط: اأكتُب ُكّلاً ِمْن: 
سلام. l اأركاِن ال�إ

يمان. l اأركاِن ال�إ

اأنا ُمْسِلٌم اأِحُب النّاَس، واأْحِسُن اإَلْيِهْم.

١



٥

التّقويم:
( ُمقابَِل الِعباَرِة الَصحيَحِة،  * الّسؤاُل ال�أول: اأَضُع اإِشاَرَة )

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )
يماِن.١.  حساُن بعَد ال�إ )   ( ياأتي ال�إ
حسان بـ : اأْن َتْعُبَد اللَّه كاأنَّك 2.  )   ( َفَسَر النّبّي  ال�إ

نه يراك . تراه فاإن لم تكن تراه فاإ
)   ( يشعر المسلم برقابة اللّه تعالى له في الَعَلن فقط.٣. 

حسان.  * الّسؤاُل الثّاني: اأْذكُُر ثلاَثة مظاهر للاإ
.............................................................................. .١
............................................................................. .2 

 ............................................................................. .٣ 

* الّسؤاُل الثّالث: اأكتب الحديث الشريف : "اأخبرني عن 
................................................................. حسان  ال�إ
. "...........................................................................

حسان؟ * الّسؤاُل الرابع: ما اأثر بلوغ المؤمن درجة ال�إ



٦

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر ِشعاَر الّرسوِل  في َدْعوتِِه الَجْهِريّة.
. - سرد َبْعَض المواِقِف من سيرِة الّرسوِل 

سِلام )الَدعوة الجهرّية(الّدْرُس الثّاني:  الَدعوة اإلى ال�إ

2

اأَمَر اللُّه تعالى النّبّي     بْعَد ُمِضّي ثلاِث سنواٍت في الدّْعَوةِ اإلى اللِّه سرّاً، 
 بَِدْعَوتِِه،  َيْجَهَر  اأْن 
 

أْمِر  فاستجاَب النّبُي  ل�
على  َوَوَقَف  تعالى  اللِّه 
اأْهَل  فنادى  الّصفا  جبِل 

ال�أصناِم،  عبادِة  وَتْرِك  سلاِم،  للاإ دعاُهْم   حْولَُه،  َمَكة، ولما اجتمعوا 
عليه  قَُرْيش  َدْت  َفَر تُْفِلحوا"،  للّه  ا ل�  اإ له  اإ ل�  قولوا   " شعاُرُه:  وكاَن 

والّسخرية. بالتكذيِب، 

ال�أهداف:

الِحجر:٩٤



٧

نشاط: 
 اأقراأ سوَرَة الَمَسِد، واألَِخُص بِلَُغتي ِقَصَة اأبي لََهٍب َوَزْوَجِتِه 

. مع النّبّي 

ْسلام.  اأنا ُمْسِلٌم اأعتُز بالدعَوِة للاإِ

اأْقَبِح المواِقِف    وكاَن ِمْن 
َمْوِقُف اأبي لهٍب، حيُث َشَتَم 
له:  قائلاً  الكريَم   النّبّي 
َجَمْعَتنا؟!!  األِهذا  لَك،  تّباً 
تعالى:   اللُّه  فاأنزَل 



النّبّي   يستسلم  لم    

المتواصل،  قريش  ل�أذى 
واسَتَمَر بِدْعَوتِه حتى نصره 

اللّه تعالى.

المسد:١ 



٨

التّقويم:

2

( ُمقابَِل الِعباَرِة الَصحيَحِة،  * الّسؤاُل ال�أول: اأَضُع اإِشاَرَة )
( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )

سلامّيُة سراً خمَس َسَنوات.١.  )   ( استمَرت الّدعوُة ال�إ

أْمِر اللِّه َفَجَهَر بِالَدْعَوة.2.  )  ( استجاَب النّبّي  ل�

 .٣. )  ( لْم َيْحُضْر اأبو لهٍب اجتماَع اأْهِل َمَكة َمَع النّبّي 

أْهِل َمَكة : " قولوا ٤.  )  ( كاَن ِشعاُر النّبّي  في دعوتِِه ل�

ل� اإله اإل� اللّه تُفِلحوا ".

أْصنام. ٥. )   ( طلب النّبّي  ِمْن اأْهِل َمَكة تْرَك عبادِة ال�



٩

ِمَن  لهٍب  اأبي  مْوِقِف  ِمْن  تستنِتُج  ماذا  الثّاني:  الّسؤاُل   *
الَدْعَوة؟

* الّسؤاُل الثّالث: اأملاأ الفراَغ فيما ياأتي:

١. اأَمَر اللّه تعالى النّبّي  بالجْهِر بالَدعَوِة فقاَل تعالى:

   

سلام ِ-----------،  2. قاَل اأبو لهٍب للنِّبِي  عندما دعاُهْم اإلى ال�إِ
.---------------

 ٣. رّدْت قرْيٌش على دعَوِة الّرسوِل   بـ ----------------،

.-----------------



١٠

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
. - ذكر َبْعَض المواِقِف ِمْن اأذى قَُرْيٍش للَرسوِل 

- التمثيل من بعض الصحابة الّذين قام الكفار بتعذيبهم.
- استنباط َبْعَض الّدروِس والِعَبر.

اأذى الُكّفارالّدْرُس الثّالث:

٣

ال�أهداف:

بالَدْعَوِة  َجَهَر  اأْن  بْعَد  خاَصًة  الُكّفار  ِمَن  للاأذى  النّبّي   َتَعَرَض   
ْسلاِمَيِة فكاَن ِمْن ذلك: ال�إِ

قاَم  حيُث  الَجَسدي:  يذاُء  ال�إ  l
أْشواِك  وال� الَحَطِب،  بوضِع  الُكّفار 
على  القاذوراِت  وَرْمِي  طريِقِه،  في 
وفي  الّشريِف،  َوِجْسِمِه  راأِْسِه، 
األقى صبيانُها،  الطّائِِف  اإلى  ِرْحَلِتِه 
حتى  الِحجاَرَة  علْيِه  وسفهاُؤها 

اأْدَمْوا قَدَمْيه.
يذاُء الَنْفِسّي: حيُث كَذبوُه، واتهموُه بالِسْحِر، والِشْعِر، والُجنوِن، واأنَُه  l ال�إ

أبناُء الُذكوُر -. اأْبَتَر  - ل� يعيُش لُه ال�



١١

وحاصروُه،  قاطعوُه،   l
شِعِب  في  َمَعُه  اآَمَن  وَمْن 

اأبي طالٍب.
اأكثَر  قْتَلُه   حاولوا   l

ِمْن َمَرٍة .
الذيَن  اأكثُر  كاَن  ولّما 
استجابوا لَدْعوِة النّبّي  

الّضعفاَء، والفقراَء فقد َتَعَرضوا للاأذى والَتعذيِب، ومْنُهْم :

حيُث 	  رباٍح   بُن  بلاٌل 
بَِتْعذيِبِه  خلٍف  بُن  اأمّيُة  قاَم 
ووضِع  الحارقِة،  الرماِل  على 
صدِرِه،  على  عظيمٍة  َصخَرٍة 

وَضْربِِه َضرباً شديداً.

l اآُل ياسٍر  حيُث اسُتشهَدْت 
ُسمّية، وزوُجها ياسٌر، وُعِذَب 
اأصــنــاِف  اأشـــَد  ابنُهما  عــّمــاٌر 

سلامّية. العذاِب وال�أذى، لكَنُهْم َثَبتوا جميعاً على الّدعوِة ال�إ



١2

٣

التّقويم:
الِعباَرِة الَصحيَحِة،  ( ُمقابَِل  اإِشاَرَة ) اأَضُع  * الّسؤاُل ال�أول: 

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )
١. )   ( اقتصَر اأذى الُكّفار للَرسوِل  على ال�أذى الَجَسدي.

الُمقاَطَعُة،  َمَعُه  ومن  للنِّبِي   يذاِء  ال�إ اأصناف  من   )   (  .2
والِحصار.

٣. )   ( كاَن اأمّيُة بُن خلٍف ُيَعِذُب بلاَل بَن رباٍح على الّرماِل 
الحاِرَقة.

آتية، ثّم اأسَتْخِلُص ما َتَضَمَنْتُه ِمْن  آية الكريمة ال� نشاط: اأقراأ ال�
اأصناِف ال�أذى ، والَتْعذيِب التي استْخَدَمها الُكّفار في اإيذاِء 
النّبّي  ،  

 

 

اأحُب النّبّي  وصحاَبَتُه الكرام.

أنفال: ٣٠ ال�



١٣

 * الّسؤاُل الثّاني: اأْذكُُر ثلاَثًة ِمَن الّصحاَبِة قاَم الُكّفاُر بَِتْعذيِبِهْم 
سلام. لَِيُرّدوُهْم َعْن َدْعَوِة ال�إ

.١

.2

.٣

 * الّسؤاُل الثّالث: اأْمَلاأ الَفراَغ فيما ياأتي:

يذاِء ---------. يذاِء ----------- وال�إ ١. َتَعَرَض النّبّي  للاإ

2. حاوَل الُكّفاُر ------------------ النّبّي  اأكثَر ِمْن َمَرٍة.

ِمَن  سلامَيِة  ال�إ للَدْعَوِة  استجابوا  الذيَن  اأكثُر  كان   .٣

 ---------------------------------

  و -------------------------------.



١٤

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعريف الَصْبر.

- التمثيل لُِصَورٍ ِمَن ال�بتلاء.
- تمثل ُخلُق الَصْبر في َحياتِِهم.

الَصْبرالّدْرُس الرابع:

٤

ال�أهداف:

والفَقُر،  والِغنى  والمرُض،  الّصَحُة  فيها  متقلّبًة،  الُدنيا  اللُّه  َجَعَل   
والّرخاُء والّشَدُة، والموُت والحياُة، والمسلُم مع تقلِّب ال�أحواِل يصبُر، 
ويتحّمل؛ لِيناَل رضا 
وثوابه،  تعالى  اللّه 
    

            

 

 

  البقرة: ١٥٥ -١٥٦.



١٥

للاأجِر  طلبًا  ؛  والشدائِد  وال�بتلاءاِت،  المشاِق،  َتَحُمُل  فالَصْبر: 
والثّواِب، فالّرسوُل  صبَر على اأذى قريٍش، ومقاطعتِهْم لَُه، وصَبَر عليه 
طالٍب،  اأبي  وعِمِه  الذكوِر،  واأبنائِِه  زوجتِه،  وفاِة  على  والّسلام  الّصلاة 
وصبَر عندما هاجَر اإلى يثرَب – المدينة المنّورة –  تاركاً َمَكة المكّرَمَة 

وطَنُه، ومسقَط راأسه. 
وقد مّر معَك اأمثلة ِمْن صْبِر الّصحاَبِة على ال�أذى، كبلاٍل، وعّمار،   
كخباِب  النّاِر،  في  وحّرقوه  المشركون،  عّذبُه  من  ومنهم  وسمّيَة  

. بن ال�أرَت 

وفقرِه  ومرضِه،  صّحتِه  في  المسلُم  يحتاجه  عظيٌم  ُخلٌُق  فالَصْبر   
مواجَهِة  في  ويحتاُجُه  وغناُه، 
في  يحتاُجُه  كما  الِصعاِب، 
عبادتِه، وطاعَتِه، وفي ال�بتعاِد 

عن المعاصي، والذنوب، 

                           البقرة:١٥٣.



١٦

٤

نشاط : 
١. اأْذكُُر بعَض العباداِت التي تحتاُج اإلى الَصْبر.

اأنا ُمْسِلٌم اأستعين بالَصْبر والّصلاة، 
ابتغاء رضوان اللّه.

2. اأذكُر ثلاثاً من المصائِب، وال�بتلاءاِت تحتاُج اإلى الَصْبر.

.١

.2

.٣



١٧

التّقويم:
* الّسؤاُل ال�أول: اأوفُِق بيَن الكلمة وضدها في العمودين فيما ياأْتي:

* الّسؤاُل الثّاني: اأحفُظ َغْيباً واأكتُب قول اللّه تعالى:

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

* الّسؤاُل الثّالث: اأذكر ثلاثاً من صوِر َصْبِر الّرسوِل  ؟

..........................٣........................ 2  ........................ ١
* الّسؤاُل الرابع: اأبين جزاء التخلق بُخلُِق الَصْبر.

الّصَحُة

الِغنى

الّرخاُء

الحياُة

الموُت

الّشَدُة

الفَقُر

المرُض



١٨

  
     الَقْدر: ١-٣

اْلُمْفَرَداِت: َمَعانِي 
اأنَْزلَْناُه : اأي القراآُن الكريُم.
الَْقْدِر : العظَمُة والَشَرُف.

اأْدَراَك : اأْعَلَمَك.

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- حفظها َغْيباً.
- بيان ما فيها ِمْن َمْعنى.

سورة الَقْدر )١(الّدْرُس الخامس:

٥

ال�أهداف:



١٩

ال�آيات:  اْلَمَعانِي التي تضّمنتها 
القراآَن  تعالى  اللُّه  اأنزَل   -
مباركٍة  لَْيَلٍة  في  الكريَم 
َشْهِر  ِمْن  الَقْدِر  ليلُة  هي 

رمضان.
َعِظيَمُة  الَقْدِر  لَْيَلُة   -
هذه  في  فالعبادُة  الَقْدِر، 
الليلة خيٌر ِعْنَد الَلِه تعالى 

من عبادة األِف شهٍر غيرها.

َتَكَرَر  ِذْكُر  لَْيَلِة  الَقْدِر  ِفي 
هذه  لِعَظِم  بياناً  الّسورة؛ 
اأْخفى  الليلِة،  وَشَرِفها، وقْد 
اللُّه تعالى عن النّاِس وقَتها، 
على  الّرسوُل   وحَث 
أواخِر ِمْن  َتحّريها في العشِر ال�
َشْهِر رمضاَن؛ حتى َيْجَتِهَد 

المسلموَن في الطّاَعِة.



2٠

٥

اأنا ُمْسِلٌم اأْحِرُص على اإحياِء ليلِة الَقْدرِ .

نشاط: 
- كيَف يكوُن قيام ليلِة الَقْدر؟

ــي  ــلائ ــع وزم ــ اأرج  -
بمساعدة المعلم اإلى 
ــان من  ــّدخ ســـورة ال
الّشريف  المصحف 
التي  ــات  ــ آي ال� لنقراأ 

تتعلق بليلة الَقْدر.



2١

التّقويم:
( ُمقابَِل الِعباَرِة الَصحيَحِة،  * الّسؤاُل ال�أول: اأَضُع اإِشاَرَة )

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )

١. )   ( حدّدْت اآياُت الّسورةِ موعَد ليلةِ الَقْدر.

2. )   ( ليلُة القْدرِ خيرٌ عنَد اللِّه تعالى ِمْن األِف َشْهر.

أوائِل ِمْن َشْهِر  ٣. )  ( َيَتَحرّى المسلموَن ليلَة الَقْدرِ في الَعْشرِ ال�
َرمضان.

* الّسؤاُل الثّاني: ما اسُم الليلةِ التي اأنزَِل فيها القراآُن الكريُم؟ 

* الّسؤاُل الثّالث: لماذا ُسّميت ليلُة الَقدرِ بهذا ال�سم؟

آيات الكريمة َغْيباً. * الّسؤاُل الرابع: اأتلو ال�



22

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- حفظها َغْيباً.
- استخلاص فضائل ليلِة الَقْدرِ ِمَن الّسورة.

سورة الَقْدر )٢(الّدْرُس السادس:

٦

ال�أهداف:

                           الَقْدر: ٤ - ٥

َمَعانِي اْلُمْفَرَداِت:
الُروُح : جبريُل عليه السلام .

ْذِن َرِبِهْم : بِاأْمِر رِبِهم. بِاإِ

َسلاٌم : اأماٌن، وسكينٌة.



2٣

ال�آيات:  اْلَمَعانِي التي تضّمنتها 

عظيمــٌة  ليلــٌة  الَقــدِر  ليلــُة 
خَصها اللّــُه تعالى بالفْضِل 
فضائــُل  ولهــا  والَتْكريــِم، 

عديــدٌة منهــا:

أْبَراِر اإلى ال�أرِض بِاأمِر اللِّه، تعظيماً وتشريفاً لهذه الليلة. ١. نزوُل الَملاَئَِكِة ال�
:"من قاَم ليلة  أْجِر والثواِب، قال رسول اللّه  2. ليلُة الَقْدِر عظيمُة ال�

الَقْدر اإيماناً واحتساباً ُغِفَر له ما تقَدم من َذنبه". )متفق عليه(.
٣. ليلُة الَقْدِر كلُها اأماٌن وسلاٌم؛ فالملائكة ل� تمُر بمؤمٍن، ول� مؤمنٍة في 
تلَك الليلِة اإل�ّ سلمت عليِه ودعْت لُه بالرحمِة والمغفرِة اإلى طلوِع الفجر.

وذكرِه؛  تعالى  اللِّه  عبادِة  على  المسلموَن  يقبُل  الليلِة  هذه  ولفضِل     
فيكثروَن من الصلاِة، وتلاوِة القراآِن الكريِم، وعمِل الخيِر، وُيمكُن اإحياُء 

هذه الليلة في المساجِد اأو في البيوِت.



2٤

٦

نشاط: 
اأُم   - عائشة  الّسيدُة  ساألَت 
 : المؤمنين  - رسول اللّه 
ماذا تقول في لَْيَلة الَقْدر؟ فاأجابها 
تُِحُب  َعُفٌو  اإنََك  قولي: "اللّهَم 

العْفَو فاْعُف عنّي" )رواه الترمذي(.

- اأناقُش مَع زملائي معنى هذا الُدعاء.



2٥

التّقويم:
أْبَراِر اإلى  * الّسؤاُل ال�أول: اأوّضح سبَب نزول الَملاَئَِكِة ال�

ال�أرِض ليلَة الَقْدر.

* الّسؤاُل الثّاني: اأعّدد ثلاثًة من فضائِل ليلِة الَقْدر.

 ...............................................................................١
.............................................................................. 2

.............................................................................. ٣

* الّسؤاُل الثّالث: اأسّمي بعَض العباداِت التي يمكُن للمْسِلِم 
اأْن ُيَؤّديها في لَْيَلة الَقْدر.

اأتلو  الرابع:  الّسؤاُل   *
آيات الكريمة َغْيباً. ال�



2٦

٧

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
-التعرف على مدلوِل صفِة الخلِق.

- التمثيل لِعظيِم خلِق اللِّه تعالى واإِْبداِعِه.
- التمييز بيَن ُصْنِع اللِّه تعالى، وُصنِع المْخلوِق.

َخْلُق اللّهالّدْرُس الَسابُع:

ال�أهداف:

َخَلَق اللُّه جميَع المخلوقاِت 
واأْوَجدها ِمَن الَعَدِم، َفَخَلَق 
َوَجَعَل  تُراٍب،  ِمْن  اآدَم 
َفَخلَق  بالزواِج،  تكاثَُرُه 
هيَئٍة،  باأحسِن  نساَن  ال�إ
 

         السجدة: ٧



2٧

أْمِثَلِة التي تُدُل على عظيِم  ومَن ال�
َخْلِق اللِّه تعالى واإِْبداِعه: 

وما  اأعِمَدٍة،  بغيِر  الّسماِء  َخْلُق   l
والكواكَب،  الُنجوَم،  من:  فيها 

أقمار. وال�

l َخْلُق ال�أرِض، وما فيها من: 
أنهار. - المحيطاِت، والبحاِر، وال�

والهضاِب،  والجباِل،  الّسهوِل،   -
والّصحاري.

- الحيواناِت، وال�أسماِك، والطّيوِر، 
والحشراِت، والّزواحف.



2٨

المخلوقاِت،  يتاأّمُل  والذي 
بداِع،  ال�إ من  فيها  وما 
ُيْؤِمُن  والُحسِن،  تقاِن  وال�إِ
خالُقها  ُهَو  تعالى  اللّه  اأَن 

العظيُم،

٧

يُد  َتْصَنُعُه  ما  اأَن  ويؤِمُن 
نسان، مهما َبَلَغ ِمَن الِدقَِة،  ال�إ
بِحاجٍة  ناِقصاً  َيْبقى  تقاِن،  وال�إِ
اإلى تعديٍل، وتحسيٍن وتطويٍر،

اأنا ُمْسِلٌم اأَعِظُم خالقي واأعبده.

 الغاشية: ١٧ - 2٠ 

٧

مه
النمل:٨٨.



2٩

نشاط:  
نْساِن ل� يقاَرُن بَِخْلِق اللِّه تعالى. نُناقش: ما َتْصَنُعُه َيُد ال�إ

التّقويم:
* الّسؤاُل ال�أول: اأَعِرُف ِصَفَة الَخْلق.

اللِّه  تدُل على عظيِم خلِق  اأْمِثلٍة  ثلاثَة  اأعّدُد  الثّاني:  الّسؤاُل   *
تعالى واإبداِعه.

اأ. في السماء ١.....................2....................٣.....................

ب. في ال�أرض ١.....................2....................٣..................

* الّسؤاُل الثّالث: اأملاأ الفراَغ ال�آتي: 
نْساِن ناِقص. - خلُق اللِّه تعالى .......................  بينما ُصْنُع ال�إ

- َخَلَق اللُّه تعالى المخلوقاِت ِمَن  .............................................. 

* الّسؤاُل الرابع: اأتلو غيباً قولَُه تعالى:
      النمل:٨٨.



٣٠

   اإّن نَِعَم اللِّه تعالى على عبادِه ل� تُعُد ول� تُحصى،    
                            ﴾  اإبراهيم:٣٤. 

واأْعظُم نِْعَمٍة اأنَْعَم اللُّه َتعالى 
نساِن اأنُّه َخلَقُه،  بِها على ال�إ
وَمَنَحُه  الّروَح،  فيِه  ونَفَخ 

العقَل.

٨

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعداد بعض نعِم اللّه تعالى.

- استنتاج اأّن نعمَة اللّه تعالى اأعطاها للخلق اأجمعين.
- شكر اللّه تعالى على عظيم نعمه.

اللُّه المنعمالّدْرُس الثامن:

ال�أهداف:



٣١

وَقْد َتَنَوَعْت نعُم اللِّه تعالى 
وتعّددْت،  نساِن  ال�إ على 
فبعَد اأْن كلَّف اللُّه تعالى 
أْرِض،  نساَن بخلاَفِة ال� ال�إ
ويسّهُل  ُيعيُنُه،  ما  َمَنَحُه 
ِمْن  ال�أرِض  لُه ما في  الَسْمَع والَبَصَر، والقَوَة، َوَسَخَر  َفَمَنَحُه  لُه الحياَة، 
للمخلوقاِت،           حياٍة  سبَب  ليكوَن  الماَء؛  نزَل  واأ وحيواناٍت،  نباتاٍت، 

أنبياء:٣٠.   ال�

اإلى  نْساُن  ال�إِ ينظُر  وحيَن 
نَْفِسِه، واإِلى الكون بِاأرضِه 
نَِعم  َيجُد  ومائِِه،  وسمائِِه، 

اللّه تحيُط به.



٣2

نشاط:
والَهواُء(  والقَمُر  الشمُس   ( نساِن  ال�إ على  تعالى  اللِّه  نَِعِم  ِمْن 

نساُن ِمْن هذِه الِنَعم؟ اأناقُش كيف ينتِفُع ال�إ

٨

اأنا ُمْسِلٌم اأْشُكُر اللَّه تعالى على عظيِم نعِمه

َتْشَمُل   تعالى  اللِّه  ونَِعُم   

الُمسلِم وغيِر المسلِم، الُمطيِع 

للِّه والعاصي.

اأْن  نساِن  ال�إ واجِب  وِمْن   

نَِعِمِه،  تعالى على  اللَّه  َيْشُكَر 

وَيْسَتْخِدَمها في طاعِته.



٣٣

* الّسؤاُل ال�أول: اأملاأ الفراغ فيما يلي:
اأ. اإّن نَِعَم اللِّه تعالى على عباده ل� تعُد ول�................................... .

نسان اأنه ..........................  ب. اأعظُم نعمٍة اأنعم اللّه تعالى بها على ال�إ
ونفخ فيه ................................. ومنحه ................................ .

المسلم،  وغير   ................................. تشمل  تعالى  اللّه  نَِعُم  ج. 
المطيِع للّه و ....................................... .

نسان.  * الّسؤاُل الثّاني: اأَعِدُد بعَض نَِعِم اللِّه تعالى على ال�إ

* الّسؤاُل الثّالث: ما واجُب المسلِم تجاَه نعِم اللِّه تعالى َعَلْيه؟

آيَة الكريمة  * الّسؤاُل الرابع: نَِعُم الِله تعالى ل� تُْحصى، اأكتب ال�
التي تفيُد هذا المعنى.

نسان. * الّسؤاُل الخامس: اأناقُش: الماُء ِمْن اأعظمِ نَِعمِ اللِّه تعالى على ال�إ

التّقويم:



٣٤

٩

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر َمْوِقع الُقْدِس في ِفَلْسطين.

- تعليل الِرْحلة اإلى الُقْدس.
- ذكر بعض المعيقاِت في طريِق الِرحَلة.

- ابراز اأَهِمَيِة الُقْدِس، َومكانَتها في قْلِب الُمْسِلم. 
- استنتاج واجِبِهم وواجِب المسلميَن نحَو مدينِة الُقْدس. 

درٌس َتفاُعِلٌي ) رِحَلٌة اإلى الُقدس (الّدْرُس التاسع:

ال�أهداف:




سراء: ١    ال�إ



٣٥

ُيناقش المعلُم مع الّطلبِة ال�أموَر ال�آتيَة : 
- موِقُع مديَنِة الُقْدس.

- سبُب الِرْحَلِة اإلى مدينِة الُقْدس.
- الُمعيقاُت التي تواِجُه الرحَلَة اإلى الُقْدس.
- اأهميُة مدينِة الُقْدِس بالنّسبِة للمسلمين .

- واجُب المسلِم تجاَه مدينِة الُقْدس.

نشاط:
اأ. اأرسُم الجداَر الفاِصَل، َوَبْعَض الحواجِز التي َتْمَنُع وصولنا 

لمدينِة الُقْدس.
ب. كيف نعمل على التخلُص من الجدار الفاصل.



٣٦

١٠

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعريف الُدعاء.

- بيان فضل الُدعاء.
- ال�لتزام باآداب الُدعاء.

اآداُب الُدعاءالّدْرُس العاشر:

ال�أهداف:

الُدعاُء: توّجُه العبِد اإلى اللِّه تعالى بالَطَلِب، والّسؤاِل، وُهَو ِصلٌة بيَن الَعْبِد ورِبِه، 

 غافر: ٦٠ .



٣٧

وبالُدعاِء َتْنَبِعُث الّسكيَنُة، والطّماأنينُة في نَْفِس الُمْؤِمِن، َوْيُشُعُر بالِعَزِة، 

أنَُه يساأُل اللَّه القوَي الُمستْغني عْن َخْلِقِه وعبادِه. والفْخِر؛ ل�

للّدعاِء اآداٌب منها: 

- َرْفُع اليَديِن، واسِتْقباُل الِْقبلة.

. - الَبْدُء بَِحمِد اللِّه تعالى، والثَناِء عليِه، والَصلاِة على النّبّي 

استثماِر  على  الحرُص   -

أماكِن المفضل  أوقاِت وال� ال�

الدعاء فيها، كَشْهِر رمضاَن، 

ال�أْقصى. والمْسِجِد 

الُدعاِء،  في  لْحاُح  ال�إ  -

جاَبِة. وعدُم استعجاِل ال�إ



٣٨

نشاط:  
التي  أماكِن  وال� أوقاِت،  ال� بعَض  اأذكُر 

ُيَفَضُل فيها الُدعاء.

١٠

" الُدعاُء ُهَو الِعباَدُة "رواه اأبو داود والترمذي.

الذي  فُهَو  ِمْنُه  تعالى  للِّه  ا َب  قُر المسلُم  َيْسَتْشِعُر  لُدعاء  وبا   
َيْسَتجيُب دعاَءُه، َوَيْسَمُع َشْكواُه،  
  

  البقرة: ١٨٦



٣٩

التّقويم:
* الّسؤاُل ال�أول: اأعِرُف الُدعاء.

* الّسؤاُل الثّاني: اأعِدُد ثلاثًة ِمْن اآداِب الُدعاء.

 ...............................................................................١
.............................................................................. 2

.............................................................................. ٣
آيَة الكريمَة:  * الّسؤاُل الثّالث: اأكتُب ال�

            

* الّسؤاُل الرابع: اأَبِيُن َفْضَل الُدعاِء على 
الُمْؤِمن.



٤٠

١١

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
أْدِعَيِة الماأثوَرة. - حفظ بعض ال�

- بيان َفْضل الُدعاِء بها.

- ال�لتزام باآداب الُدعاء.

الّدْرُس الحادي عشر:

ال�أهداف:

) من اأدعيِة الرَسوِل )

اأهِم  من  الُدعاُء  ُيَعُد    
اأعَظِم  ومن  الِعباداِت، 
الُقُرباِت اإلى اللِّه تعالى؛ 
البلاَء،  اللُّه  َيرفُع  بِِه 
وَيْبُسُط  الكْرَب،  وُيَفِرُج 
ِمَن  َوَيْشفي  الِرْزَق، 
َعلَمنا  وقْد  المَرِض، 
اإلى  التّوُجَه  النّبُي  
جميِع  في  بالُدعاِء  اللِّه 

أْحوال.  ال�

)اأصبحنا 
للِّه،  الُمْلُك  واأصبَح 

وحَدُه  اللُّه،  اإل�ّ  اإلَه  للِّه،ل�  والَحْمُد 
ل� َشريَك له، لُه الُملُك ولُه الَحْمد، وُهو 

على كّل شيٍء قدير(



٤١

ومن ال�أوقات التي ُيْسَتَحُب فيها الُدعاء:
l وقت الَصباِح:

)اأصبحنا واأصبَح الُمْلُك للِّه، والَحْمُد للِّه،ل� اإلَه اإل�ّ اللُّه، وحَدُه ل� َشريَك 
له، لُه الُملُك ولُه الَحْمد، وُهو على كّل شيٍء قدير(.

l وقت الَمساء:
)اأْمَسينا واأْمَسى الُمْلُك للّه، والَحْمُد للِّه، ل� اإلَه اإل�ّ اللُّه، وحَدُه ل� َشريَك 

له، لُه الُملُك ولُه الَحْمد، وُهو على كّل شيٍء قدير(.

ْمَسينا  اأ (
واأْمَسى الُمْلُك للّه، 

والَحْمُد للِّه، ل� اإلَه اإل� اللُّه، وحَدُه 
وُهو  الَحْمد،  ولُه  الُملُك  لُه  له،  َشريَك  ل� 

على كّل شيٍء قدير (.



٤2

١١

l اأْذكاُر الَنوم : ) بِاْسِمَك 
اللُّهَم اأموُت واأْحيا (.

) بِاْسِمَك اللُّهَم 
اأموُت واأْحيا (

l اأذكاُر بعد التّسليم من الَصلاة: 
ومنَك  الَسلاُم،  اأنَت  )الَلُهَم 
الَجلاِل  ذا  يا  َتباَركَت  الَسلام، 
اأسَتغِفُر  اللّه،  اأسَتغِفُر  كرام،  وال�إ

اللّه، اأسَتغِفُر اللّه(.

) الَلُهَم اأنَت الَسلاُم، ومنَك 
الَسلام، َتباَركَت يا ذا الَجلاِل 
كرام، اأسَتغِفُر اللّه، اأسَتغِفُر  وال�إ

اللّه، اأسَتغِفُر اللّه(



٤٣

)اأساأُل اللَّه العظيم رَب 
العظيم  العرِش 
اأن َيشفَيك(

)اأساأُل  الَمريض:  زيارُة  دعاُء   l
اللَّه العظيم رَب العرِش العظيم اأن 

َيشفَيك(.

)اللُّهَم  الَمَطر:  نزوِل  دعاُء   l
ناِفَعاً(. َصِيباً 

)اللُّهَم َصِيباً ناِفَعاً(



٤٤

١١

نشاط: 
المطِر:  نزوِل  دعاِء  معنى  نناقُش 

"اللّهم صِيباً نافعاً".

 اأنا ُمْسِلٌم ل� اأطلُب الَعوَن اإل� مَن اللّه.

التّقويم:
( ُمقابَِل الِعباَرِة الَصحيَحِة،  * الّسؤاُل ال�أول: اأَضُع اإِشاَرَة )

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )

١. )  ( المسلُم َيْطلُُب العوَن دائماً ِمَن اللِّه تعالى.

2. )  ( اللّه ل� َيُرُد العبَد خائباً حينما يدعوه.

٣. )  ( ُيَعُد الُدعاُء من اأعَظِم العباداِت اإلى اللِّه تعالى.



٤٥

أوِل، والُدعاِء  اأِصُل بيَن العبارِة في العموِد ال� الّسؤاُل الثّاني: 
الذي يناِسُبها في العموِد الثّاني: 

اللّهَم صِيباً نافعاً.دعاُء زيارِة المريِض

اأساأُل اللَّه العظيَم رَب العرِش 
العظيِم اأْن َيْشفَيَك.

باسمَك اللّهَم اأموُت واأحيا. 

للِّه،  الملُك  واأصبَح  اأصَبْحنا 
اللّه  اإل�ّ  اإله  ل�  للِّه،  والحمُد 
وحَدُه ل� شريَك لُه، لَُه الملُك 
كِل  على  وهو  الحْمُد،  ولُه 

شيٍء قدير.

دعاُء نزوِل المطِر    

اأذكاُر الصباِح          

اأذكاُر الَنْوِم

* الّسؤاُل الثّالث: اأوِضُح َفْضَل التوُجِه اإلى اللِّه بالُدعاء.



٤٦

١2

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- حفظها َغْيباً.
- بيان َبْعض معانيها.

- استناط درس وعبرة.

الّدْرُس الثّاني عشر:

ال�أهداف:

سورُة اللّيل )١(

             
 

الليل: ١-١١

اْلُمْفَرَداِت: َمَعانِي 
مي: ُيْظِلم .

جئ: َتَكَشَف وَظَهر.
مب: َعَملُكم.
هب: لُمْخَتِلف.

ىم: َهَلك.

مم خم حم جم يل ىل مل خل
يم ىم



٤٧

اْلَمَعانِي التي تضّمنتها ال�آيات: 

هذِه  في  تعالى  اللُّه  ُيقِسُم   -
آياِت باللّيِل والنّهاِر، واأنَُه خالُق  ال�
المخلوقات جميعاً ذكوراً واإناثاً، 

باأَن اأعماَل النّاِس مختلَفة.

الَتْقوى،  ُيحِقُق  الذي  الُمؤمُن   -
ُيسِعُده  اللِّه،  سبيِل  في  َوُيْنِفُق 
اللُّه في الدنيا وُيْدِخلُُه الجنّة في 

ال�آخرة.

بالّدين،  ُيَكّذُب  الذي  الَكافُر   -
ُيْنِفُق في سبيِل اللِّه فمصيرُه  ول� 

الَنار في ال�آخرة.

الِقياَمِة  يوَم  الكاِفُر  ينتفُع  ل�   -
بِمالِِه الذي َبِخَل بِه.



٤٨

نَشاط )١(:
آياِت الَكريَمة.  اأْسَتْخِلُص َدْرَساً َوِعْبَرًة ِمَن ال�

نشاط )2(:
آتيَة كما َوَرَدْت في  اأكتُب ضّد كل كلمة من الكلماِت ال�

آياِت الَكريَمة: ال�

النّهاُر: 

الُعْسرى: 

كَذَب :   

١2

اأنا ُمْسِلٌم اأساِعُد الُمحتاجين



٤٩

التّقويم:
الَصحيَحِة،  الِعباَرِة  ُمقابَِل   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  ال�أول:  الّسؤاُل   *

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )
١. )  ( ماُل الكافِر ينَفُعُه يوَم الِقياَمة .

نساَن البخيَل الذي ل� ُيْنِفُق في سبيِل اللّه. 2. )  ( اللُّه ُيِحُب ال�إ
٣. )  ( المؤِمُن الذي يخاُف اللَّه وُينفُق في سبيلِه يدُخُل الجَنة.

* الّسؤاُل الثّاني: اأكمُل العباَرَة بالكلَمِة الُمناِسَبِة مما َبْيَن الَقْوَسْين:
) ُمؤِمن - القيامة - الّدنيا - كافر - الجنة (.

١( ُيصَنُف النّاُس َحْسَب اأْعمالِِهْم اإلى ................. و ..................
2( ُيحاِسُب اللُّه النّاَس على اأْعمالِِهْم يوَم .........................

٣( المؤمُن الذي ينفُق في سبيِل اللّه ُيسِعُدُه اللُّه في .......................، 
وُيدخلُُه ....................... يوَم القيامة.

* الّسؤاُل الثّالث: اأعِدُد اأْمَرْيِن اأْقَسَم اللُّه تعالى بِِهما في الّسورة.
............................................2 .............................................١

آيات الكريمة َغْيباً. * الّسؤاُل الّرابع: اأتلو ال�



٥٠

١٣

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- حفظها َغْيباً.
- بيان بعض معانيها.

- استنباط َدْرس َوِعْبَرة.

الّدْرُس الثّالث عشر:

ال�أهداف:

سورة الليل )٢(

 الليل: ١2-2١

ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱجن
ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
ّٰرئ ِّ   ُّ      َّ ٍّ   ٌّ   ٰى ٰر
نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 َّ   زثمث رث



٥١

اْلُمْفَرَداِت: َمَعانِي 
القيامة. يوُم  آِخَرَة:  ال�

الُدنْيا. الحياُة  أولَى:  اْل�
َتَتَوَهج. َتَلَظى: 

اْلَمَعانِي التي تضّمنتها ال�آيات: 
- يهِدي اللُّه تعالى النّاَس لما فيِه َخْيُرُهْم في الّدنيا وال�آخَرة.
- حَذَر النّبّي  اأَمَتُه ِمَن النّاِر، َرْحَمًة بهم، وشفقًة َعَلْيِهم.

أْشقياُء سيدُخلوَن جهَنَم بَِسَبِب تكذيِبِهْم واإعراِضِهْم َعن الحّق. - الكّفاُر ال�
َسيْنجوَن  أتقياُء  ال� المؤمنوَن   -
ِمْن عذاِب النّاِر بسبِب اإيمانِِهْم، 

واإنفاِقِهْم في سبيِل اللّه.
مرضاِة  ابتغاَء  المسلُم  ُينفُق   -
أْجِل َتحصيِل َمْنَفَعٍة  اللِّه وليَس ل�

ِمَن النّاس.
- جزاُء الُمْنِفِق في سبيِل اللِّه اأَن 

اللَّه َتَكَفَل بِاإِْرضائِه. 



٥2

نَشاط )١(:
آياِت الَكريَمة.  اأْسَتْخِلُص َدْرَساً َوِعْبرًة ِمَن ال�

١٣

ْسلام. الحمُد للِّه الذي هداني للاإِ

نَشاط )٢(:
آياُت الَكريَمُة  َصَنَفت ال�
النّاَس اإلى َشِقٍي وتِقٍي، 
الَشقاِء،  اأسباَب  اأناقُش 

وعلاماِت الَتْقوى.



٥٣

التّقويم:
الّسؤاُل ال�أول: اأِصُل بيَن الَكِلَمِة ومعناها في الَعموَدْين :

 

الّسؤاُل الثّاني: ما ُهَو الَسبُب الذي َيْجَعُل المؤِمَن َيْنجو ِمْن 
َعذاِب َجَهَنم؟ 

الّسؤاُل الثّالث: لماذا َحَذَر النّبّي  النّاَس ِمَن النّار؟ 

آيات الكريمة َغْيباً. الّسؤاُل الرابع: اأتلو ال�

َتَتَوَهج.ال�آخَرُة

أولى  ال�

 َتلَظى

 َيْوُم الِِقياَمة.

الُدنيا. الحياُة 



٥٤

١٤

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعريف بِِر الوالَِدْين .

أْول�د . - بيان َفْضل الوالَِدْين على ال�
ْحساِن للوالََدْين . - ذكر َبْعض َمظاِهِر ال�إِ

- تمثيل ُصَور بِِر الوالَِدْين .

الّدْرُس الرابع عشر:

ال�أهداف:

ِبُر الوالَِدْين

؛
سراء: 2٣ ال�إ

ِمْن  المسلَم  تقِرُب  التي  ال�أعماِل 
َوْحَدُه،  اللِّه  عبادِة  َبْعَد  َرِبِه، 
 

 

أْبنائِِهْم  ل� الوالداِن  ُيَقِدُمُه  لِما  وذلك 
وتاأميٍن  وتربيٍة،  ورعاَيٍة،  ِعناَيٍة،  ِمْن 
وَمْلبٍس،  َماأَْكٍل،  ِمْن  ل�حتياجاتِِهْم 

وِعلاٍج، وَتعليم.

اأَهِم  ِمْن  وَجَعَلُه  اإِلَْيِهما،  ْحساِن  وال�إِ الوالَدْيِن،  بِِر  على  اللُّه    حَث    



٥٥

ْحساِن اإلى الوالَدْين : وِمْن مظاِهِر ال�إ

- طاعُتُهما، وتنفيُذ اأواِمِرِهما.

نفاُق عليِهما عْنَد حاَجِتِهما. - ال�إ

-عدُم اإيذائِِهما، اأو التاأفُِف في وْجَهْيِهما.

أِم ُمَقَدماً على حِق ال�أِب؛ لما تلاقيِه ِمْن َتَعِب الَحْمِل   وَجَعَل اللُّه حَق ال�
أبناِء، جاَء رجٌل اإلى رسوِل اللِّه  فقاَل: )َمْن  واآل�ِم الول�دِة، ورعاية ال�
:اأُمَك.  قاَل  مْن؟  :ثَم  قال  اأُمَك.  قال:  صحاَبتي؟  بُِحْسِن  النّاِس  اأَحُق 

قاَل: ثَم مْن؟ قاَل :اأُمَك. قاَل :ثَم َمْن؟ قاّل: اأبوك(َ رواُه الُبخاِرُي وُمسلم.



٥٦

١٤

نَشاط:
في ظِل ما َيْشَهُدُه العالَُم ِمَن الَتَقُدِم الِعْلِمِي، َوَتَطُوِر الحياِة 

زادِت ال�أعباُء الُملقاُة على كاِهِل الوالدين، اأناقُش ذلك مع 

زملائي، واأَدِون بعَض هذِه ال�حتياجات.

 اأنا ُمْسِلٌم اأِبُر والدَي، واأحسُن اإليهما.



٥٧

التّقويم:
 ) ( ُمقابَِل الِعباَرِة الَصحيَحِة، واإشارة ) * الّسؤاُل ال�أول: اأَضُع اإِشاَرَة )

ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي:
حساُن اإِلْيِهما. ١. )  ( بُِر الوالدْيِن ل� يعني دائماً ال�إ

أْبناِء ِمَن ال�أب . أُم اأْولى بُِصْحَبِة ال� 2. )  ( ال�
٣. )  ( يجوُز للاأول�ِد التاأْفُُف ِمْن َتَصُرفاِت الوالدْيِن اإذا لَْم تُْعِجْبُهم.

٤. )  ( بُِر الوالديِن ُمَقَدمٌ على عبادِة اللِّه تعالى .
آيَة الكريمَة التي تحُث على بِِر الوالدين. * الّسؤاُل الثّاني: اأتلو ال�

آتيِة فيِه بٌِر لِلوالدْيِن، واأُيها فيِه اإِساَءٌة: * الّسؤاُل الثّالث:اأٌي مَن الَتَصُرفاِت ال�
ا. طالٌب يقوُم ِمْن َمْقَعِدِه لُِيْجِلَس والَِدُه.

أنَُه لَْم َيْشَتِر لَُه دراجًة جديَدة.  ب. خاَصَم حسامٌ والَدُه؛ ل�
في  َمْشغولًَة  كانّْت  أنَها  ل� الماَء؛  والَدتِها  طلب  ِمْن  هياُم  تاأفََفْت  جـ. 

الِدراسة.
د.اعتادْت سعاُد، وسميُر تقبيَل اأيدي والَدْيِهما كَل يوم.

حساِن للوالدين. * الّسؤاُل الرابع: اأعِدُد ثلاثًة ِمْن مظاهِر ال�إ
٣       2      ١



٥٨

١٥

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعريف الُمحتاج.

- التمثيل بِصورٍ عن حاَجِة النّاِس بعَضُهْم بعضا.
- التمثيل لُِصَورِ تقديِم العوِن للمحتاجين.

الّدْرُس الخامس عشر:

ال�أهداف:

ُمساَعَدُة الُمْحتاِج

عْن  َيستغني  ل�  نساَن  ال�إ أَن  ل� ؛  ضرورٌي  اأْمٌر  المحتاِج  ُمساعدُة       
محنِتِه،  في  وُيسانُِدُه  معُه،  َيِقُف  َمْن  اإلى  يحتاُج  فهَو  نساِن،  ال�إ اأخيِه 
اإلى  بحاجٍة  صغيراً  يكوُن  قْد  فالمحتاُج  حوائِجِه،  قضاِء  على  وُيعيُنُه 

رعايٍة وتوجيٍه، اأو كبيراً بحاجٍة اإلى 
بحاجٍة  فقيراً  اأو  بيدِه،  َياأُْخُذ  مْن 
تلبَيِة  الَعْوِن في  يَد  لُه  يُمُد  ّمْن  اإلى 
اأو  اأسرتِه،  واحِتياجاِت  احتياجاتِِه، 
غنياً بحاجٍة اإلى نُْصٍح َومشوَرٍة، اأو 
ُيعينُه  اإلى من  بحاجٍة  يكون عاجزاً 

في َحْمِل شيٍء، اأو تنزيله.



٥٩

قاَل رسوُل اللّه  : )َمْن َفَرَج عْن ُمسِلٍم كُْرَبًة ِمْن كَُرِب الُدنْيا، َفَرَج اللُّه 
عنُه بها كُرْبًة ِمْن كَُرِب َيْوِم القياَمة ( رواه مسلم. 

وِمْن ُصَوِر ُمساَعدِة الُمحتاجين:
١. تقديُم العوِن لِْلفقراِء، 

وَسُد حاجاتِِهم. 
في  ال�أهِل  ُمساعدُة   .2
اأعماِل البيِت  وال�أرِض، 

وقْطِف الَزيتون.
٣. تقديُم الَنصيَحِة للنّاِس 

َيحتاجونَها. عندما 

ِمثال�ً  النّبُي   كاَن  وقْد    

لمساعَدِة النّاِس، ُيقِدُم الَعوَن 
الَصغير،  بِيد  َوياأُخُذ  للفقير، 
في  اأهَلُه  ُيساِعُد  كاَن  كما 
اأعماِل البيِت ، وهذا اأبو بكر 
الِصِديق    يترَدُد على امراأٍة 
بيَتها،  لها  ُينِظُف  عجوٍز 

حاجاتِها. لها  وَيْقضي 



٦٠

١٥

نشاط: 
آتيِة؟ اأكتب كيف اأتصّرُف في المواقف ال�

َمْنزلها  اأْسَرتي بزيارة خالتي ليلى، وعندما دخلنا  - قُْمُت مَع 
وجدناه غيَر ُمرتٍَب، وغيَر نظيٍف، بسبِب مرِضها الّشديد.

- حَل َمْوِسُم َقْطِف الّزيتون في وطني. 

اأنا ُمْسِلٌم اأتقرُب اإلى اللِّه تعالى 
واأساعُد الُمحتاجين.



٦١

التّقويم:
الَصحيَحِة،  الِعباَرِة  ُمقابَِل   ) اإِشاَرَة ) اأَضُع  ال�أول:  الّسؤاُل   *

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )
١. )  ( كلمُة ُمحتاج تُْطَلُق على الَفقيِر فقط.

2. )  ( ُمساعدُة الفقراِء مَن ال�أعماِل التي ُيِحُبها اللّه تعالى.
نْسان. نْساُن ل� َيستغني َعْن اأخيِه ال�إ ٣. )  ( ال�إ

٤. )  ( ل� يليُق بالَرُجِل اأن ُيساعَد اأهل بيته في اأْعماِل الَمْنِزل.
* الّسؤاُل الثّاني:.اأعِدُد ثلاَث صوٍر لُِمساَعَدِة الُمحتاجين.

* الّسؤاُل الثّالث: كيَف اأساِعُد هؤل�ِء ال�أشخاص؟
١. اأعمى ل� يستطيُع َقْطَع الشاِرع.

2. امراأٌة َتْحِمُل اأشياَء ثقيلة.
٣. سيارٌة تعطلّْت اأماَم َمْنِزلي.

٤. طفٌل ضَل الَطريق.
* الّسؤاُل الرابع: اأكتُب الحديَث الشريَف: )َمْن َفَرَج عْن ُمسِلٍم 
كُْرَبًة .............................................................................
.) .....................................................................................

١2٣
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١٦

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
نساِن بنظافِتِه وَمظَهِرِه. - ذكر مظاهر اهتماِم ال�إ

- بيان فوائد الَنظاَفة.
سلام بِِحْرِصِه على الَنظاَفة. - تعظيم ال�إِ

الّدْرُس السادس عشر:

ال�أهداف:

اأنا نظيٌف

وعِي  مظاهِر  ِمْن  َمْظَهٌر  الَنظاَفُة     
سلاُم  ال�إ حَث  وقد  َوُرِقِيها،  أَمِم  ال�
المجال�ِت،  كِل  في  الَنظاَفة  على 
فدعا اإلى ال�هتماِم بالَنظاَفِة الشخصيِة 
للجسِم والثياِب، وقْد اأَمَر اللُّه تعالى 
نبَيُه  بتنظيِف ثيابِه،  وَتْطهيِرها 

 

                                    المدثر: ٤ .



٦٣

    والُمْسِلُم ماأموٌر بالَنظاَفِة في بيِتِه، وفي المراِفِق 
ومستشفياٍت،  ومداِرَس  َحدائَِق  ِمْن  العاَمِة، 
من  التخلَُص  عليه  ويجب  مواصلاٍت،  ووسائِل 
ال�أذى حيثما ُوِجَد، وقْد عَد الّرسوُل  ذلَك مَن 

الَصدقــــــاِت، حتّى 
أْجِر والثواِب، قاَل  :  ُيَبِيَن للمسلِم عظيَم ال�
)وتُميُط ال�أذى عن الَطريِق َصَدَقٌة( متفق عليه.

وضروريٌة  ُمِهَمٌة  والَنظاَفُة 
فوائٌد  ولها  النّاِس،  لحياِة 

عديدٌة منها:
أْمِر اللِّه  ١. فيها استجابٌة ل�

تعالى ونيُل رضاه.
صاَبِة  2. َتقي ِمْن َخَطِر ال�إِ

أوبَِئة. أْمراِض، وال� بال�
٣. البيئُة النّظيفُة فيها راحٌة 

للَعْين. َوُمْتَعٌة  للَنْفِس، 



٦٤

١٦

اأنا ُمْسِلٌم نظيٌف، بيئتي نظيَفٌة.

نشاط )١(: 
العباداِت  ِمَن  كثيراً  وجعل  الَنظاَفِة،  على  سلاُم  ال�إ حَث 

تؤدي دور النظاَفِة في حياة المسلم.
اأناقُش مع ُزملائي كيَف تحقق الّصلاُة مفهوَم الَنظاَفة. 

نشاط )2(:  كيَف اأحاِفُظ على نظاَفِة مدرستي؟



٦٥

 

التّقويم:
الَصحيَحِة،  الِعباَرِة  ُمقابَِل   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع  ال�أول:  الّسؤاُل 

( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر الَصحيَحِة فيما ياأتي: واإشارة )
١. )  ( خالٌد يلقي الُنفاياِت ِمْن نافَذِة َمْنِزلِه.

2. )  ( ُمنى تُساِعُد والدتها في تنظيِف الَمْنِزل.
٣. )  ( عبد الّرحمن ُيلقي اأكياَس الُقماَمِة بِجانِِب حاِوَيِة الُنفايات.

الّسؤاُل الثّاني: اأعِدُد ثلاَث فوائَِد للنّظاَفِة.
.....................٣ ......................2 ......................١

أماِكِن   الّسؤاُل الثّالث: كيَف يمِكُن اأْن نُحاِفَظ على نظاَفِة ال�
آتيِة: البيِت ، المسِجِد،  ال�

حديقِة الحّي؟ 



٦٦

١٧
الّدْرُس الّسابع عشر:

ال�أهداف:

التكوير:١-2٩

التّلاوة )١(
سورة التّكوير

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- بيان بعض معاني ُمْفَرداتِها.
آياِت القراآنَية. - استشعار عظَمِة ال�



٦٧

َمَعانِي اْلُمْفَرَداِت:

جن: لَُفْت، َوَذَهَب ضوُؤها.

ىن: تناَثَرت.

حي :  النّوُق الَحواِمل.

خي: تُِرَكْت واأْهِمَلت.

ٰذ: ُجِمَعْت، واختلطت.

 : اأْشِعَلْت .

مئ: الِطْفَلُة الَمْدفونَُة َحَية.

ِمْن  واأزيَلْت  قُلَعْت،  نت: 
مكانِها.

زث: اأوِقَدْت .

اأنْواُرها  الُمْخَتِفَيِة  : النّجوِم 

نَهاراً.

زن: اأقبَل بَِظلاِمه .

ين: َظَهَر ضياُؤه .

: بخيٍل في تبليِغ الوحي.
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ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- بيان بعض معاني ُمْفَرداتِها.
آياِت القراآنَية. - استشعار عظَمِة ال�

الّدْرُس الثّامن عشر:

ال�أهداف:

القارعة: ١ - ١١

التّلاوة )٢(
سورة القارعة



٦٩

َمَعانِي اْلُمْفَرَداِت:

رئ: اسٌم ِمْن اأْسماِء َيْوِم الِقياَمة.

مت: الُمْنَتِشر.

رث: كالّصوِف .

يثىف: َرُجَحْت موازيُن َحسناتِه.

مل ىل: َرُجَحْت َموازيُن سيئاتِه، ونقصت حسناته.

 فماأواُه َجَهَنم.
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١٩

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الَكريَمة. - تلاوة ال�

- بيان بعض معاني ُمْفَرداتِها.
آياِت القراآنَِية . - استشعار َعَظَمة ال�

الّدْرُس التّاسع عشر:

ال�أهداف:

 العاديات: ١ - ١١

التّلاوة )٣(
سورة العاديات



٧١

َمَعانِي اْلُمْفَرَداِت:

جت حت: الخيِل الجاريِة في سبيِل اللّه.

متهت: فالموقداِت بِحواِفِرها ناًرا.

حج مج: الخيِل التي تُغيُر على ال�أعداِء عْنَد الُصْبح.

مخ: ُغباراً.

يل: لََجحوٌد، ُمْنِكٌر.

ىم: لَُمعترٌف، َوُمِقٌر.

خن: المال.

  ل� َيخفى عليه شيء.
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َتْفِسيُر 	  الُسُيوِطي،  َبْكٍر  اأبِي  بُن  الَرْحَمِن  ُعْبُد  الِديِن  َوَجلاُل  الَمَحلِي،  اأْحَمِد  بُن  ُمَحَمُد  الِديِن  َجلال  الَجلال�ِن، 
الَجلالَْين، ط١، َداُر الَحِديِث، الَقاِهَرُة، )د، ت(.
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الَحِميد، 	  َعْبد  الِدين  ُمْحِي  ُمَحَمِد  َتْحِقيُق  َداُود،  اأبِي  ُسَنُن  أْشَعِث،  ال� بُن  ُسَلْيَماُن  َداُود،   اأُبو 

)د، ط(، الَمْكَتَبُة  الَعْصِرَيُة، َصْيَدا- َبْيُروت، )د، ت(. 

أْرنَاُؤوط، 	  ْشَراِف الِشيِخ ُشَعْيِب ال� الَذَهِبي، ُمَحَمُد بُن اأْحَمد، ِسَيُر اأْعلاِم الُنَبلاِء، َتْحِقيُق َمْجُموَعٍة ِمن الُمَحِقِقين، بِاإ
ط٣، ُمَؤَسَسُة الِرَسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

ْسلاِمي َواأِدلَُتُه، ط٤، َداُر الِفْكِر، ِدَمْشق، )د، ت(.	  الُزَحْيِلي، َوْهبة ُمْصَطَفى الُزَحْيِلي، الِفْقُه ال�إِ

َسِيُد َسابِق، ِفْقُه الُسَنِة، ط٥، َداُر الِفْكِر، َبْيُروت، ١٣٩١هـ- ١٩٧١م.	 

اأُبو ُشهَبة، ُمَحَمُد بُن ُمَحَمِد، الِسيَرُة الَنَبِوَيُة ِفي َضْوِء الُقْراآِن َوالُسَنِة، ط١، َداُر الَقَلِم، ِدَمْشُق، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.	 

الَصاُبونِي، ُمَحَمُد َعِلي، َصْفَوُة الَتَفاِسيِر، )د، ط(، َداُر الَصاُبونِي للِطَباَعِة َوالَنْشِر َوالَتْوِزيِع، الَقاِهَرُة، )د، ت(.	 

الَقْحَطانِي، َسِعيُد بُن َعَلٍي، نُوُر الَتْوِحيِد َوُظلَُماِت الِشْرِك ِفي َضْوِء الِكَتاِب َوالُسَنِة، )د، ط(، َمْطَبَعُة َسِفير، الِرَياض، 	 
)د، ت(.



اْبُن َكِثيٍر، اإِْسَماِعيُل بُن ُعَمَر، َتْفِسيُر الُقْراآِن الَعِظيِم، َتْحِقيُق ُمّحَمِد ُحَسين َشْمِس الِدين، ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِمَيِة، 	 
َبْيُروت، ٤١٩هـ.

الُمَباَرْكُفوِري، َصِفُي الَرْحَمن الُمَباَرْكُفوِري، الَرِحيُق الَمْخُتوُم، ط١، َداُر الِهلاِل، َبْيُروت، )د، ت(. 	 

الَمْقِدِسي، َعْبُد الَغِنِي بُن َعْبِد الَواِحِد، ِكَتاُب الَتْوِحيِد للِّه َعَز َوَجَل، َتْحِقيُق ُمْصَعب بِن َعَطا الَحايِك، )د، ط(، َداُر 	 
الُمْسِلِم للَنْشِر َوالَتْوِزيِع، الِرَياض، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

اْبُن ِهَشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهَشاٍم، الِسيَرُة الَنَبِوَيُة، َتْحِقيُق َطه َعْبد الَرُؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة الِطَباَعِة الَفِنَيِة 	 
الُمْتِحَدة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.



لجنة المناهج الوزارية
م. فواز مجاهد     د. بصري صالح     د. صبري صيدم    

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام ابو بكر     اأ. ثروت زيد    
م. جهاد دريدي د. سمية نخالة     د. شهناز الفار    

سلامية  اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ
اأ.د. ماهر الحولي اأ.د. عبد السميع العرابيد    اأ.د. اسماعيل شندي   

د. جمال الكيلاني د. اإياد جبور     اأ.د. محمد عساف   
اأ. افتخار الملاحي د. خالد تربان     د. حمزة ذيب    

اأ. رقية عرار اأ.جمال زهير     اأ. تامر رملاوي    
اأ. عمر غنيم اأ. عبير النادي    اأ. عفاف طهبوب    

اأ. نبيل محفوظ اأ. فريال الشواورة    

سلامية للصف الثّالث ال�أساسي:  المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب التربية ال�إ
رنا مصالحة         سناء قشرة اأماني اأبو كلوب   محمد عودة اللّه   بلال الحاج  

عماد صيام         عمر اأبو كلوب ماجدة حمد   سميرة خراز   جمال الفليت  
ناريمان سرور ليلى الحجار   ابتسام نجدي  

تّم بحمد اللّه


