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تقديـم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند اإلــى واقعيــة النشـاأة،
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 خلال
عقــد اجتماعــي قائــم علــى 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 ضمــن
خطــة 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 المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر
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 معرفي ـاً وتربوي ـاً وفكري ـاً.
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 وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛
لتوجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ّ
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر،
ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
تشرين الثاني ٢٠١٧ /

المقدمة
سياسـ ِة وزار ِة ال َت ْربِ َيـ ِة والتعليـ ِم العالــي ال ِف َلســطين ّي ِة فــي َتحســينِ المناهـ ِـج وتطويرهــا ،فقـ ْد جـ َـاء ال َع َمـ ُل فــي تاأليــف
انســجاماً َمـ َع َ
كتــبِ التّ ْربِ َيـ ِة إِال� ْسـ ِ
الخطـ ِ
ريضـ ِة التــي اأ َعدَهــا َفريـ ُق َع َمـ ٍل َو َطنـ ٍـي
ـاج ال ّســابِقِ ُ ،مرتكــزاً اإِلــى ُ
ـوط ال َع َ
ـلام َي ِة َب ْعـ َد ال َت ْقويـ ِم ال ّشـ ِـام ِل لِ ْل ِم ْنهـ ِ
ـت فــي بِنائِهــا َمجـ ٍ
ـال�ت ،واأ ْبعــاداً ُم َت َعـ ِد َد ًة َت ْر َت ِكـ ُز فــي
ِفين َت ْر َب ِويّيــنَ ،و ُم َعلِميــنَ ،و ُم َت َخ ِصصيـ َـن ،را َعـ ْ
ُمشَ ـ َك ٍل ِمـ ْـن اأكاديمييـ َـن َو ُمشْ ـر َ
َم ْجمو ِعهــا اإِلــى ال َعقيــد ِة إِال� ْسـ ِ
السـ ْم َح ِة ،والشَ ــري َع ِة ال َغـ ّراء.
ـلام َي ِة َ
وبمــا اأ َن ال َت ْربِ َي ـ َة إِال� ْسـ ِ
ـف
ـلام َي َة َت ْه ـ ِد ُ
ـاب ّ
الصـ ِ
ف اإِلــى بِنــا ِء الطالِــبِ بِنـ ًـاء َت ْر َبوِي ـاًَ ،و ِف ْكرِي ـاً شـ ِـاملا ً وم َتوازِن ـاًَ ،ف َق ـ ْد ْاش ـ َت َم َل كتـ ُ
والســ َن ِة وال ّســير ِة وال ِف ْكــ ِر وال ِق َيــ ِم وال� أ ِ
ٍ
الث ِ
التعليمــي
خــلاق وال ّســلوك ،فجــاء ال ُمحتــوى
ّالــث علــى َم
جــال�ت العقيــد ِة والقــرا ِآن ُ
ُ
ـرس حقائـ َق ال�إ يمــانَ ،و ُين ّمــي مهــار َة الحفـ ِـظ والتــلاو ِة للقــراآن ،مــع عــد ِم اإغفـ ِ
ص القراآن َيـ ِة تفســيراً
ـال تفســي ِر النصــو ِ
بعناصـ ِر ِه لِيغـ َ
ذات ال ّسـ ِ
س مســتفاد ٍة َم ـ َع مــا جـ َـاء فــي ِ
ـياق مــن ُس ـ َن ِة رســولِنا الكري ـ ِم محم ـ ٍد
اإجمالي ـاً؛ لِمــا تض ّمن ْت ـ ُه مــن مع ًنــى ،ودرو ٍ
ـاذج القــدو ِة وال�أســو ِة الحســنة ،وفــي ميـ ِ
ـدان الفقـ ِه ،فقــد
وســيرتِ ِه ال َع ِطـ َـر ِة ،وســير ِة صحاب ِتـ ِه ال ِكــرام؛ لِنضـ َع بيـ َـن يــدي الطّالــبِ نمـ َ
َركَزنــا علــى عبــادة الوضــوء وال�أذان والصــلاة؛ لِمــا تقتضي ـ ِه المرحل ـ ُة ال ُع ُم ُر َي ـ ُة للطّالــبِ ِمـ َـن اهتمــا ٍم فــي هــذا المجــال ،وكان
للقيـ ِم وال�أخـ ِ
الوافر-اأيضـاً-؛ لِمــا لهــا مــن دو ٍر عظيـ ٍم فــي صياغـ ِة الشَ ــخص َي ِة ،وتوثيــقِ اأواصـ ِر الخيـ ِر والمح َبـ ِةَ ،وبِنــا ِء
نصيبهــا ُ
ـلاق ُ
ِ
ِ
ـاظ علــى البيئ ـ ِة ال َنظيف ـ ِة ،ورس ـ ِم ّ ِ
ال ُمجتمـ ِـع الفاض ـلِ ،والحفـ ِ
ـطيني ال ُم ْس ـ ِلم.
الصــورة الحضار َي ـة ال ّراقي ـة لل ُمجتمـ ِـع الفلسـ ِ
س و ِف َلســطي ُن حاضــر ًة َح َي ـ ًة فــي سـ ٍ
اأ ّمــا ُالب ْع ـ ُد الوطنـ ُـي ،فقــد كانـ ِ
ـياقات متع ـدّد ٍة ،وعناويـ َـن ظاهــر ٍة؛ َف ِهـ َـي مســرى
ـت ال ُق ـ ْد ُ
ـض كُ ِل ُم ْس ـ ِلم.
رســولِنا محم ـ ٍد َ ،ومه ـ ُد ال�أنبيــا ِء والمرسـ َ
ـلينَ ،و ِهـ َـي نبـ ُ
ـداف ال َتربو َيـ ِة بِشــك ٍل واضــحَ ،وركّزنــا علــى ِذ ْكـ ِر ال�أهـ ِ
ص ال َتعليم َيـ ِة علــى رسـ ِم ال�أهـ ِ
وقـ ْد َح َر ْصنــا فــي بدايـ ِ
ـداف
ـات النّصــو ِ
حصـ ٍة ص ّف ّيـ ٍة واحــدة ،تاأكيــداً علــى ضــرور ِة حضورِهــا
ـاس فــي ّ
ال ّســلوك َي ِة َوالو ِْجدان َيــة ،علــى ال ّرغــم مــن اإدرا ِكنــا التّــا ِم اأن ّهــا ل� تقـ ُ
وزن وقيمـ ٍة تربو َيـ ٍة ســامي ٍة بيـ َـن ال�أهـ ِ
الدّائـ ِم فــي ِذ ْهــنِ ال ُمعلِـ ِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمـ ْـن ٍ
ـداف ال َتربو َيــة.
ض المضاميــنِ مــن جهــة ،وفــي سـ ِ
والص ـ َو ُر فــي سـ ِ
ـياق ال َر ْم ِز َي ـ ِة التّاريخ َي ـ ِة
ـياق ال َتعبي ـ ِر عــن بع ـ ِ
وق ـ ْد اس ـ ُتخ ِد َم ِت ال ّرسـ ُ
ـومات ُ
لاح َظـ ِةَ ،وال َتحليـلِ ،وال�ســتنتاجَ ،و ْفـ َق ال ّسـ ِ
ـت فيــه.
ـياق الّــذي ُعر َِضـ ْ
والبيئ َيـ ِة والوطن َيـ ِة ِمـ ْـن ِج َهـ ٍة اأخــرى؛ لتكــو َن ميــدا َن عمـ ٍل بال ُم َ
ـاب مفتوحـاً لل ُم َعلِـ ِم؛ لِيســتخد َم اأ ِ
دوات التّقويـ ِم التّقليــد ِي والواقعـ ِـي،
وفــي ال َتقويــم ،فاإلــى جانــبِ التّقويـ ِم التّقليــد ّي ،تُـ ِر َك البـ ُ
ـب مــا يــرا ُه مناســباً.
َح َسـ َ
كمــا اأرف ْقنــا َمـ َع دليـ ِل ال ُمعلِـ ِم ملفـ ٍ
ـص ،وقــد اأشـ ْرنا اإلــى ذلــك فــي
ـات مرئيـ ًة ومســموعة ،توظيفـاً للتكنولوجيــا فــي خدمـ ِة ال َنـ ّ
اأنشــط ِة الـدّروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــا ِم الجوهــر ّي ،ويكــو َن لهــا ف ّعالي ُتهــا فــي خدمـ ِة المحتــوى.
الح َســنَ ،واإ ْن كا َن غيـ َـر
ـاء َ
هــذا واجته ْدنــا فــي تيســي ِر المنهـ ِ
ـاج وتســهي ِله ،فـ إا ْن اأحسـنّا َف ِمـ َـن اللّــهَ ،ولَـ ُه الحمـ ُد والشُ ـ ُ
ـكر والثّنـ ُ
ذلــكَ ،فنسـاألُ ُه تعالــى العفـ َو والغُفــران.
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١
ال ّد ْر ُس ال�أ ّولُ  :إِ
ال� ْحسان
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تعريف إِال� ْح ِسان.
بيان ال َم ْقصو ِد بِعباد ِة اللّ ِه في الس ِر وال َع َلن.-استحضار َرقا َب ِة اللّ ِه تعالى في ِس ِر ِهم وعلانِ َي ِتهم.

ساأل الملكُ جبري ُل
َعن إِال� ْح ِ
سان قا َل" :اأ ْن
يراك" (صحيح البخاري).

بي محمد ًا فقال" :اأخ ِب ْرني
عليه السلام النّ ّ
َت ْع ُب َد اللّ َه كاأنَكَ ترا ُه َف إِا ْن لَ ْم َت ُك ْن ترا ُه ف إِانَ ُه

بي اأن إِال� ْحسا َن
ب َي َن النّ ّ
ياأتي َب ْع َد ال�إ ِ
يمان ،ف ُه َو
ِ
نستحضر مرا َق َب َة
َيعني :أان
اللّ ِه تعالى في الس ِر
سواء في ال� أ ْق ِ
وال،
وال َع َل ِنٌ ،
اأم ال� أ ْف ِ
عال ،فاللّ ُه ُسبحان ُه
اس اأ ْم ل ْم يشا ِهدونا.
ُمطّل ٌع على ما نَف َعل ُه ٌ
سواء شا َهدَنا النّ ُ
2

حسانَ ،ي ْش ُع ْر اأ َن اللّه تعالى ِ
َوالمؤمن الذي َي ْبلُ ْغ درج َة إِال� ِ
يراق ُب ُه ،وي َط ِل ُع
عل ْيــ ِه فـــي كــــ ِل
تص ُر ٍف؛ َف َي ْج َع َل ُه
ذلك مســـتقيماً
للخ ْيـــرِ،
فاعـــلا ً َ
مبتعداً عن الش ِر،
محســناً للعبــا ِد،
ُم ْت ِقنــاً لِعبا َدتِـــ ِه،
َو ُمخْ ِلصاً فيها،
اس ،ول� َيخْ َد ُع ُهم ،بل ُيحس ُن اإليهم ،ويمتث ُل
َو ُم ْت ِقناً لِ َع َمل ِه ،فلا ي ُغ ّ
ش النّ َ
النحل٩٠ :
اأمر اللّه تعالى:
ال�حسان:
ومن مظاهر إ
س ،ومسا َم َح ُت ُه ْم ،والع ْف ُو َع ْن ُهم.
طاء ك ِل ذي َح ٍق ح َق ُهَ ،و َم َح َب ُة النّا ِ
 lاإِ ْع ُ
 lب ُر الوال َد ْي ِن ،والقيا ُم بواجباتِ ِهما،

النساء.٣٦:

الح َي ِ
وان ،و َع َد ُم تجوي ِع ِه واإيذائِ ِه.
 lال ّرح َم ُة بِ َ
٣

١
اس ،واأ ْح ِس ُن إا َل ْيه ِْم.
أانا ُم ْس ِل ٌم اأ ِح ُب النّ َ

كتب ُك ّلاً ِم ْن:
نشاط :أا ُ

٤

l

اأ ِ
ركان ال�إ سلام.

l

اأ ِ
ركان ال�إ يمان.

التّقويم:

حيح ِة،
* ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١ياأتي ال�إ حسا ُن بع َد ال�إ ِ
يمان.
بي ال�إ حسان بـ  :اأ ْن َت ْع ُب َد اللّ َه كاأن ّكَ
َ ) ( .2ف َس َر النّ ّ
تراه ف إان لم تكن تراه ف إانه يراك .
 ) ( .٣يشعر المسلم برقابة اللّه تعالى له في ال َع َلن فقط.
* ال ّسؤا ُل الثّاني :اأ ْذك ُُر ثلاثَة مظاهر للاإ حسان.
.............................................................................. .١
............................................................................. .2
............................................................................. .٣
* ال ّسؤا ُل الثّالث :اأكتب الحديث الشريف " :اأخبرني عن
ال�إ حسان .................................................................
. "...........................................................................
السؤا ُل الرابع :ما اأثر بلوغ المؤمن درجة ال�إ حسان؟
* ّ

٥

2
ال�س ِلام (ال َدعوة الجهر ّية)
ال ّد ْر ُس الثّاني :ال َدعوة إالى إ
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 ذكر ِشعا َر ال ّر ِالج ْه ِريّة.
سول في َد ْعوتِ ِه َ
ِ
المواق ِف من سير ِة ال ّر ِ
سول .
ض
 -سرد َب ْع َ

ٍ
ب ْع َد ُم ِض ّي ِ
بي
ثلاث
سنوات في ال ّد ْع َو ِة اإلى اللّ ِه س ّراً ،اأ َم َر اللّ ُه تعالى النّ ّ
اأ ْن َي ْج َه َر بِ َد ْع َوتِ ِه،


ا ِ
لحجر٩٤:

بي ل� أ ْم ِر
َ
فاستجاب النّ ُ
ف على
اللّ ِه تعالى َو َو َق َ
الصفا فنادى اأ ْه َل
ِ
جبل ّ
َم َكة ،ولما اجتمعوا ح ْو لَ ُه  ،دعا ُه ْم للاإ سلا ِم  ،و َت ْر ِك عباد ِة ال� أصنا ِم ،
وكا َن شعا ُر ُه  " :قولوا ل� اإ له اإ ل� اللّه ُت ْف ِلحوا"َ ،ف َر َد ْت قُ َر ْيش عليه
ِ
والسخرية.
بالتكذيبّ ،
٦

ِ
المواق ِف
وكا َن ِم ْن اأ ْق َب ِح
ف اأبي ٍ
حيث شَ َت َم
لهبُ ،
َم ْو ِق ُ
بي الكري َم قائلا ً له:
النّ ّ
تّباً لكَ  ،األِهذا َج َم ْع َتنا؟!!
فاأنز َل اللّ ُه تعالى:



المسد١:

بي
لم يستسلم النّ ّ
ل�أذى قريش المتواصل،
واس َت َم َر بِد ْع َوت ِه حتى نصره
اللّه تعالى.
أانا ُم ْس ِل ٌم أاعت ُز بالدع َو ِة إِ
للا ْسلام.

نشاط:

ص بِلُ َغتي ِق َص َة اأبي لَ َه ٍب َو َز ْو َج ِت ِه
اأقراأ سو َر َة ال َم َس ِد ،واألَخِ ُ
بي .
مع النّ ّ
٧

2
التّقويم:
حيح ِة،
السؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
* ّ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١استم َرت ال ّدعو ُة ال�إ سلام ّي ُة سراً
خمس َس َنوات.
َ
ل� أ ْم ِر اللّ ِه َف َج َه َر بِال َد ْع َوة.

بي
) ( .2
َ
استجاب النّ ّ

 ) ( .٣ل ْم َي ْح ُض ْر اأبو ٍ
بي .
لهب اجتما َع اأ ْه ِل َم َكة َم َع النّ ّ
بي
 ) ( .٤كا َن ِشعا ُر النّ ّ
ل� اإله اإل� اللّه تُف ِلحوا ".
بي
 ) ( .٥طلب النّ ّ
٨

في دعوتِ ِه ل� أ ْه ِل َم َكة  " :قولوا

ِم ْن اأ ْه ِل َم َكة ت ْر َك عباد ِة ال� أ ْصنام.

* ال ّسؤا ُل الثّاني :ماذا تستن ِت ُج ِم ْن م ْو ِق ِف اأبي ٍ
لهب ِم َن
ال َد ْع َوة؟
* ال ّسؤا ُل الثّالث :اأملا أ الفرا َغ فيما ياأتي:
بي
 .١اأ َم َر اللّه تعالى النّ ّ

بالجه ِر بالدَع َو ِة فقا َل تعالى:
ْ

 .2قا َل اأبو ٍ
لهب للنّ ِب ِي عندما دعا ُه ْم اإلى إِال�سلام ِ،-----------
.--------------ش على دع َو ِة ال ّر ِ
سول
 .٣ر ّد ْت قر ْي ٌ

بـ ،----------------

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

٩

٣
ال ّد ْر ُس الثّالث :أاذى ال ُك ّفار
ال�أهداف:
بي
َت َع َر َ
ض النّ ّ

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

.

ِ
ش لل َر ِ
سول
ض
المواق ِف ِم ْن اأذى قُ َر ْي ٍ
 ذكر َب ْع َ التمثيل من بعض الصحابة الّذين قام الكفار بتعذيبهم.س وال ِع َبر.
ض الدّرو ِ
 -استنباط َب ْع َ

خاص ًة ب ْع َد اأ ْن َج َه َر بال َد ْع َو ِة
للاأذى ِم َن ال ُك ّفار َ
إِال� ْسلا ِم َي ِة فكا َن ِم ْن ذلك:

حيث قا َم
الج َسديُ :
يذاء َ
 lال�إ ُ
الح َط ِب ،وال� أ ْش ِ
واك
ال ُك ّفار
ِ
بوضع َ
ِ
القاذورات على
في طري ِق ِه ،و َر ْم ِي
راأْ ِس ِهَ ،و ِج ْس ِم ِه الشّ ِ
ريف ،وفي
ر ِْح َل ِت ِه اإلى الطّائِ ِف األقى صبيانُها،
وسفهاؤُها عل ْي ِه ِ
الحجا َر َة حتى
اأ ْد َم ْوا ق َد َم ْيه.
والج ِ
نون ،واأنَ ُه
يذاء ال َن ْف ِس ّيُ :
بالس ْحرِ ،والشِ ْعرُِ ،
حيث ك َذبو ُه ،واتهمو ُه ِ
 lال�إ ُ
بناء ال ُذكو ُر .-
يعيش ل ُه ال� أ ُ
اأ ْب َت َر  -ل� ُ
١٠

 lقاطعو ُه ،وحاصرو ُه،
و َم ْن اآ َم َن َم َع ُه في ش ِع ِب
ٍ
طالب.
اأبي
 lحاولوا ق ْت َل ُه
ِم ْن َم َر ٍة .
الذين
كثر
َ
ول ّما كا َن اأ ُ
بي
استجابوا ل َد ْعو ِة النّ ّ
والفقراء فقد َت َع َرضوا للاأذى وال َت ِ
عذيب ،وم ْن ُه ْم :
عفاء،
ّ
َ
الض َ
كثر
اأ َ

رباح
حيث
ُ
بلا ٌل ب ُن ٍ
ٍ
خلف بِ َت ْعذي ِب ِه
قا َم اأم ّي ُة ب ُن
ِ
ووضع
الرمال الحارق ِة،
على
ِ
خر ٍة عظيم ٍة على صد ِر ِه،
َص َ
وض ْربِ ِه َضرباً شديداً.
َ
حيث اس ُتشهد َْت
اآ ُل ياس ٍر
ُ
وزوجها ياس ٌر ،و ُع ِذ َب
ُسم ّيةُ ،
ع ـ ّمــا ٌر ابن ُهما اأشـ ـ َد اأصــنـ ِ
ـاف
ِ
العذاب وال�أذى ،لك َن ُه ْم ث ََبتوا جميعاً على ال ّدعو ِة ال�إ سلام ّية.
l

١١

٣
بي
اأ ُ
حب النّ ّ

وصحا َب َت ُه الكرام.

ص ما َت َض َم َن ْت ُه ِم ْن
نشاط :اأقراأ ال�آية الكريمة ال�آتية ،ث ّم اأس َتخْ ِل ُ
اأ ِ
صناف ال�أذى  ،وال َت ْع ِ
ذيب التي استخْ َد َمها ال ُك ّفار في اإيذا ِء
بي ،
النّ ّ
ال�أنفال٣٠ :

التّقويم:

حيح ِة،
السؤا ُل ال�أول :أا َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
* ّ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
اقتصر اأذى ال ُك ّفار لل َر ِ
الج َسدي.
) ( .١
سول على ال�أذى َ
َ
 ) ( .2من اأصناف ال�إ يذا ِء للنّ ِب ِي ومن َم َع ُه ال ُمقا َط َع ُة،
ِ
والحصار.
 ) ( .٣كا َن أام ّي ُة ب ُن ٍ
رباح على ال ّر ِ
مال
بن ٍ
خلف ُي َع ِذ ُب بلا َل َ
الحا ِر َقة.
١2

الصحا َب ِة قا َم ال ُك ّفا ُر بِ َت ْعذي ِب ِه ْم
* ال ّسؤا ُل الثّاني :اأ ْذك ُُر ثلا َث ًة ِم َن ّ
لِ َي ُر ّدو ُه ْم َع ْن َد ْع َو ِة ال�إ سلام.
.١
.2
.٣
السؤا ُل الثّالث :اأ ْم َلا أ الفَرا َغ فيما ياأتي:
* ّ
بي
َ .١ت َع َر َ
ض النّ ّ

للاإ يذا ِء  -----------وال�إ يذا ِء .---------

بي
 .2حاو َل ال ُك ّفا ُر  ------------------النّ ّ

كثر ِم ْن َم َر ٍة.
اأ َ

الذين استجابوا لل َد ْع َو ِة ال�إ سلام َي ِة ِم َن
كثر
َ
 .٣كان اأ ُ
--------------------------------و .-------------------------------
١٣

٤
ال ّد ْر ُس الرابع :الصَ ْبر
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

الص ْبر.
 تعريف َ التمثيل لِ ُص َو ٍر ِم َن ال�بتلاء.الص ْبر في َحياتِ ِهم.
 -تمثل ُخلُق َ

والمرض ،وال ِغنى والفق َُر،
الص َح ُة
َج َع َل اللّ ُه الدُنيا متقلّب ًة ،فيها ّ
ُ
والموت والحياةُ ،والمسل ُم مع تقلّ ِب ال� أ ِ
يصبر،
خاء والشّ َدةُ،
ُ
حوال ُ
وال ّر ُ
ويتح ّمل؛ لِينا َل رضا
اللّه تعالى وثوابه،

البقرة.١٥٦- ١٥٥ :

١٤

ِ
ِ
وال�بتلاءات ،والشدائ ِد ؛ طلب ًا للاأج ِر
المشاق،
فالصَ ْبرَ :ت َح ُم ُل
والثّ ِ
وصب َر عليه
واب ،فال ّرسو ُل
صبر على اأذى قري ٍ
ش ،ومقاطعت ِه ْم لَ ُهَ ،
َ
ٍ
طالب،
الصلاة وال ّسلام على وفا ِة زوجت ِه ،واأبنائِ ِه الذكورِ ،وع ِم ِه اأبي
ّ
يثرب – المدينة المن ّورة – تاركاً َم َكة المك ّر َم َة
وصبر عندما
َ
َ
هاجر اإلى َ
َ
ومسقط راأسه.
وط َن ُه،
ٍ
كبلال  ،وع ّمار،
الصحا َب ِة على ال�أذى،
وقد م ّر معكَ اأمثلة ِم ْن ص ْب ِر ّ
ِ
وسم ّي َة
كخباب
ومنهم من ع ّذب ُه المشركون ،وح ّرقوه في النّارِ،
رت .
بن ال� أ َ

صحت ِه ومرض ِه ،وفقر ِه
َ
فالص ْبر ُخلُ ٌق عظي ٌم يحتاجه المسل ُم في ّ
مواجه ِة
ويحتاج ُه في
وغنا ُه،
ُ
َ
الص ِ
يحتاج ُه في
عاب ،كما
ِ
ُ
عبادت ِه ،وطاع َت ِه ،وفي ال�بتعا ِد
عن المعاصي ،والذنوب،

البقرة.١٥٣:

١٥

٤
والصلاة،
أانا ُم ْس ِل ٌم أاستعين بالصَ ْبر ّ
ابتغاء رضوان اللّه.

نشاط :

ِ
الص ْبر.
العبادات التي
بعض
تحتاج اإلى َ
ُ
 .١اأ ْذك ُُر َ
ِ
ِ
الص ْبر.
وال�بتلاءات
المصائب،
ذكر ثلاثاً من
تحتاج اإلى َ
ُ
 .2اأ ُ
.١
.2
.٣

١٦

التّقويم:

بين الكلمة وضدها في العمودين فيما ياأْتي:
* ال ّسؤا ُل ال�أول :اأوفِ ُق َ
الص َح ُة
ّ

الموت
ُ

ال ِغنى

الشّ َد ُة

خاء
ال ّر ُ

الفق َُر

الحيا ُة

المرض
ُ

السؤا ُل الثّاني :اأ ُ
كتب قول اللّه تعالى:
* ّ
حفظ َغ ْيباً واأ ُ
..................................
* ال ّسؤا ُل الثّالث :اأذكر ثلاثاً من صو ِر َص ْب ِر ال ّر ِ
سول

؟

٣
2 ........................ ١
الص ْبر.
* ال ّسؤا ُل الرابع :اأبين جزاء التخلق ُ
بخلُقِ َ

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

١٧

٥
ال ّد ْر ُس الخامس :سورة ال َق ْدر ()١
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 حفظها َغ ْيباً. -بيان ما فيها ِم ْن َم ْعنى.


ال َق ْدر٣-١ :

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
اأنْ َز ْل َنا ُه  :اأي القراآ ُن الكري ُم.
ف.
الْ َق ْد ِر  :العظ َم ُة والشَ َر ُ
اأ ْد َرا َك  :اأ ْع َل َمكَ .
١٨

َت َك َر َر ِذ ْك ُر لَ ْي َل ِة ال َق ْد ِر ِفي
ال ّسورة؛ بياناً ل ِع َظ ِم هذه
الليل ِة ،وشَ َر ِفها ،وق ْد اأخْ فى
س وق َتها،
اللّ ُه تعالى عن النّا ِ
وحث ال ّرسو ُل
على
َ
َتح ّريها في العش ِر ال�أواخ ِر ِم ْن
شَ ْه ِر رمضانَ؛ حتى َي ْج َت ِه َد
المسلمو َن في الطّا َع ِة.

ا ْل َم َعانِي التي تض ّمنتها ال�آيات:

 اأنز َل اللّ ُه تعالى القراآ َنالكري َم في لَ ْي َل ٍة مبارك ٍة
هي ليل ُة ال َق ْد ِر ِم ْن شَ ْه ِر
رمضان.
 لَ ْي َل ُة ال َق ْد ِر َع ِظي َم ُةال َق ْدرِ ،فالعباد ُة في هذه
الليلة خي ٌر ِع ْن َد الَل ِه تعالى
من عبادة اأ ِ
لف شه ٍر غيرها.
١٩

٥
ص على إاحيا ِء ليل ِة ال َق ْدرِ .
أانا ُم ْس ِل ٌم اأ ْح ِر ُ

نشاط:

كيف يكو ُن قيام ليل ِة ال َق ْدر؟
 َ أارجــــع وزمــلائــيبمساعدة المعلم اإلى
س ــورة ال ـ ّدخــان من
المصحف الشّ ريف
لنقراأ ال�آيـ ــات التي
تتعلق بليلة ال َق ْدر.
2٠

التّقويم:

حيح ِة،
* ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
آيات ال ّسور ِة موع َد ليل ِة ال َق ْدر.
 ) ( .١ح ّد ْ
دت ا ُ
 ) ( .2ليل ُة الق ْد ِر خي ٌر عن َد اللّ ِه تعالى ِم ْن اأ ِ
لف شَ ْهر.
وائل ِم ْن شَ ْه ِر
َ ) ( .٣ي َت َح ّرى المسلمو َن ليل َة ال َق ْد ِر في ال َع ْش ِر ال� أ ِ
َرمضان.
السؤا ُل الثّاني :ما اس ُم الليل ِة التي اأن ِز َل فيها القراآ ُن الكري ُم؟
* ّ
* ال ّسؤا ُل الثّالث :لماذا ُس ّميت ليل ُة القَد ِر بهذا ال�سم؟
* ال ّسؤا ُل الرابع :اأتلو ال�آيات الكريمة َغ ْيباً.
2١

٦
ال ّد ْر ُس السادس :سورة ال َق ْدر ()٢
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 حفظها َغ ْيباً.السورة.
 -استخلاص فضائل ليل ِة ال َق ْد ِر ِم َن ّ

ال َق ْدر٥ - ٤ :

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
وح  :جبري ُل عليه السلام .
ال ُر ُ

بِ إِا ْذ ِن َر ِب ِه ْم  :بِاأ ْم ِر ر ِب ِهم.
َسلا ٌم  :اأمانٌ ،وسكين ٌة.
22

ا ْل َم َعانِي التي تض ّمنتها ال�آيات:
ليلــ ُة القَــد ِر ليلــ ٌة عظيمــ ٌة
خصها اللّــ ُه تعالى بالفضْ ِل
َ
وال َت ْكريــ ِم ،ولهــا فضائــ ُل
عديــد ٌة منهــا:
ض بِاأم ِر اللّ ِه ،تعظيماً وتشريفاً لهذه الليلة.
 .١نزو ُل ال َملاَئِ َك ِة ال� أ ْب َرا ِر اإلى ال�أر ِ
ِ
والثواب ،قال رسول اللّه ":من قا َم ليلة
 .2ليل ُة ال َق ْد ِر عظيم ُة ال� أ ْج ِر
ال َق ْدر اإيماناً واحتساباً ُغ ِف َر له ما تقدَم من َذنبه"( .متفق عليه).
بمؤمن ،ول� مؤمن ٍة في
تمر
ٍ
 .٣ليل ُة ال َق ْد ِر كلُها أاما ٌن وسلا ٌم؛ فالملائكة ل� ُ
ودعت ل ُه بالرحم ِة والمغفر ِة اإلى طلو ِع الفجر.
تلكَ الليل ِة اإل� ّ سلمت علي ِه
ْ
ولفضل هذه الليل ِة يقب ُل المسلمو َن على عباد ِة اللّ ِه تعالى وذكر ِه؛
ِ
حياء
فيكثرو َن من الصلا ِة ،وتلاو ِة القرا ِآن الكري ِم ،وعم ِل الخيرِ ،و ُيمك ُن اإ ُ
ِ
البيوت.
هذه الليلة في المساج ِد اأو في
2٣

٦
نشاط:

السيد ُة عائشة  -أا ُم
ساأ َلت ّ
المؤمنين  -رسول اللّه :
ماذا تقول في لَ ْي َلة ال َق ْدر؟ فاأجابها
قولي" :اللّه َم اإنَكَ َع ُف ٌو تُ ِح ُب
ف عنّي" (رواه الترمذي).
الع ْف َو فا ْع ُ
ناقش م َع زملائي معنى هذا الدُعاء.
 -اأ ُ

2٤

التّقويم:

سبب نزول ال َملاَئِ َك ِة ال� أ ْب َرا ِر اإلى
السؤا ُل ال�أول :اأ ّ
* ّ
وضح َ
ض ليل َة ال َق ْدر.
ال�أر ِ
السؤا ُل الثّاني :اأع ّدد ثلاث ًة من فضائ ِل ليل ِة ال َق ْدر.
* ّ
١

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

2

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

٣

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

ِ
للمس ِل ِم
بعض
العبادات التي يمك ُن ْ
* ّ
السؤا ُل الثّالث :اأس ّمي َ
اأ ْن ُي َؤ ّديها في لَ ْي َلة ال َق ْدر.
* ال ّسؤا ُل الرابع :اأتلو
ال�آيات الكريمة َغ ْيباً.

2٥

٧
ابعَ :خ ْل ُق اللّه
س َ
الس ُ
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

ِ
مدلول صف ِة الخلقِ .
التعرف على التمثيل لِعظي ِم خلقِ اللّ ِه تعالى واإِ ْب ِداع ِه.
وص ِنع المخْ ِ
لوق.
بين ُص ْن ِع اللّ ِه تعالىُ ،
 -التمييز َ

ِ
المخلوقات
َخ َل َق اللّ ُه جمي َع
واأ ْو َجدها ِم َن ال َع َد ِمَ ،ف َخ َل َق

اآد َم ِم ْن تُ ٍ
رابَ ،و َج َع َل
بالزواجَ ،ف َخل َق
تكاث َُر ُه
ِ
حسن هي َئ ٍة،
ال�إ نسا َن باأ ِ
السجدة٧ :

2٦

ومن ال� أ ْم ِث َل ِة التي ت ُد ُل على عظي ِم
َ
َخ ْلقِ اللّ ِه تعالى واإِ ْب ِ
داعه:
السما ِء بغي ِر اأع ِم َد ٍة ،وما
َ lخ ْل ُق ّ
والكواكب،
فيها من :ال ُنجو َم،
َ
وال�أقمار.
ض ،وما فيها من:
َ lخ ْل ُق ال�أر ِ
ِ
المحيطات ،والبحارِ ،وال�أنهار.
ِ
 ال ّس ِِ
والهضاب،
والجبال،
هول،
والصحاري.
ّ
الحيوانات ،وال� أ ِ
ِ
سماك ،والطّيورِ،
ِ
والحشرات ،وال ّزواحف.

2٧

٧
٧

ِ
المخلوقات،
والذي يتاأ ّم ُل
وما فيها من ال�إ بدا ِع،
وال� ِ
إِ
سنُ ،ي ْؤ ِم ُن
تقان
والح ِ
ُ
اأ َن اللّه تعالى ُه َو خالقُها
العظي ُم،
الغاشية2٠ - ١٧ :

ويؤ ِم ُن أا َن ما َت ْص َن ُع ُه ي ُد
ال�إ نسان ،مهما َب َل َغ ِم َن ال ِدقَ ِة،
وال� ِ
إِ
تقانَ ،ي ْبقى نا ِقصاً بِحاج ٍة
وتحسين وتطويرٍ،
تعديل،
اإلى
ٍ
ٍ
ﳘ

النمل.٨٨:

أانا ُم ْس ِل ٌم اأ َع ِظ ُم خالقي و أاعبده.
2٨

نشاط:

نُناقش :ما َت ْص َن ُع ُه َي ُد ال�إ نْ ِ
سان ل� يقا َر ُن بِ َخ ْلقِ اللّ ِه تعالى.

التّقويم:

الخ ْلق.
ف ِص َف َة َ
* ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ َع ِر ُ
السؤا ُل الثّاني :اأع ّد ُد ثلاث َة اأ ْم ِثل ٍة تد ُل على عظي ِم خلقِ اللّ ِه
* ّ
تعالى واإبدا ِعه.
اأ .في السماء ١
ب .في ال�أرض ..................٣....................2.....................١
2

٣

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

* ال ّسؤا ُل الثّالث :اأملا أ الفرا َغ ال�آتي:
 خل ُق اللّ ِه تعالى  .......................بينما ُص ْن ُع ال�إ نْ ِسان نا ِقص.
ِ
ن ..............................................
 َخ َل َق اللّ ُه تعالىالمخلوقات ِم َ
السؤا ُل الرابع :اأتلو غيباً قولَ ُه تعالى:
* ّ
النمل.٨٨:

2٩

٨
ال ّد ْر ُس الثامن :اللّ ُه المنعم
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تعداد بعض نع ِم اللّه تعالى. استنتاج اأ ّن نعم َة اللّه تعالى اأعطاها للخلق اأجمعين. -شكر اللّه تعالى على عظيم نعمه.

اإ ّن نِ َع َم اللّ ِه تعالى على عباد ِه ل� تُع ُد ول� تُحصى،

﴾

اإبراهيم.٣٤:

واأ ْعظ ُم نِ ْع َم ٍة اأنْ َع َم اللّ ُه َتعالى
بِها على ال�إ ِ
نسان اأن ّ ُه َخل َق ُه،
وح ،و َم َن َح ُه
ونف ََخ في ِه ال ّر َ
العق َل.
٣٠

و َق ْد َت َن َو َع ْت نع ُم اللّ ِه تعالى
على ال�إ ِ
دت،
نسان وتع ّد ْ
ف اللّ ُه تعالى
فبع َد اأ ْن كلّ َ
ض،
ال�إ نسا َن بخلا َف ِة ال� أ ْر ِ
َم َن َح ُه ما ُيعي ُن ُه ،ويس ّه ُل
ض ِم ْن
والب َص َر ،والق َوةََ ،و َس َخ َر ل ُه ما في ال�أر ِ
ل ُه الحياةََ ،ف َم َن َح ُه َ
الس ْم َع َ
ٍ
ٍ
ِ
نباتات ،
للمخلوقات ،
سبب حيا ٍة
وحيوانات  ،و اأ نز َل
الماء ؛ ليكو َن َ
َ
ال�أنبياء.٣٠:

ينظر إِال�نْسا ُن اإلى
َ
وحين ُ
نَ ْف ِس ِه ،واإِلى الكون بِاأرض ِه
وسمائِ ِه ،ومائِ ِهَ ،يج ُد نِ َعم

ُ
تحيط به.
اللّه

٣١

٨
ونِ َع ُم اللّ ِه تعالى َت ْش َم ُل
طيع
ال ُمسل ِم وغي ِر المسل ِم ،ال ُم ِ
للّ ِه والعاصي.
واجب ال�إ ِ
ِ
نسان اأ ْن
و ِم ْن
َي ْش ُك َر اللّ َه تعالى على نِ َع ِم ِه،
و َي ْس َتخْ ِد َمها في طاع ِته.
أانا ُم ْس ِل ٌم اأ ْش ُك ُر اللّ َه تعالى على عظي ِم نع ِمه

نشاط:

ِم ْن نِ َع ِم اللّ ِه تعالى على ال�إ ِ
واء)
نسان (
الشمس والق َم ُر َ
واله ُ
ُ
ناقش كيف ينت ِف ُع ال�إ نسا ُن ِم ْن هذ ِه ال ِن َعم؟
اأ ُ
٣2

التّقويم:
السؤا ُل ال�أول :اأملا أ الفراغ فيما يلي:
* ّ
اأ .اإ ّن نِ َع َم اللّ ِه تعالى على عباده ل� تع ُ
د ول�. ...................................

ب .اأعظ ُم نعم ٍة اأنعم اللّه تعالى بها على ال�إ نسان اأنه
ونفخ فيه  .................................ومنحه . ................................
ج .نِ َع ُم اللّه تعالى تشمل  .................................وغير المسلم،
المطيع للّه و . .......................................
ِ
بعض نِ َع ِم اللّ ِه تعالى على ال�إ نسان.
* ال ّسؤا ُل الثّاني :أا َع ِد ُد َ

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

واجب المسل ِم تجا َه نع ِم اللّ ِه تعالى َع َل ْيه؟
* ال ّسؤا ُل الثّالث :ما
ُ
* ال ّسؤا ُل الرابع :نِ َع ُم ال ِله تعالى ل� تُ ْحصى ،اأكتب ال�آي َة الكريمة
التي تفي ُد هذا المعنى.
الماء ِم ْن اأعظ ِم نِ َع ِم اللّ ِه تعالى على ال�إ نسان.
* ّ
ناقشُ :
السؤا ُل الخامس :اأ ُ
٣٣

٩
س التاسع:
درس َتفا ُع ِل ٌي ( رِح َل ٌة إالى ال ُقدس )
ال ّد ْر ُ
ٌ
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

س في ِف َل ْسطين.
 ذكر َم ْو ِقع ال ُق ْد ِ تعليل الر ِْحلة اإلى ال ُق ْدس.ِ
المعيقات في طريقِ ال ِرح َلة.
 ذكر بعض ابراز اأ َه ِم َي ِة ال ُق ْدسَِ ،ومكان َتها في ق ْل ِب ال ُم ْس ِلم.ِ
المسلمين نح َو مدين ِة ال ُق ْدس.
وواجب
 استنتاج واج ِب ِهمَ





ال�إ سراء١ :

٣٤

ُيناقش المعل ُم مع ال ّطلب ِة ال�أمو َر ال�آتي َة :
 مو ِق ُع مدي َن ِة ال ُق ْدس.سبب ال ِر ْح َل ِة اإلى مدين ِة ال ُق ْدس.
 ُعيقات التي ِ
تواج ُه الرح َل َة اإلى ال ُق ْدس.
 ال ُم ُس بالنّسب ِة للمسلمين .
 اأهمي ُة مدين ِة ال ُق ْد ِواجب المسل ِم تجا َه مدين ِة ال ُق ْدس.
ُ

نشاط:

ِ
ض الحواج ِز التي َت ْم َن ُع وصولنا
أا .أارس ُم الجدا َر
الفاص َلَ ،و َب ْع َ
لمدين ِة ال ُق ْدس.
ب .كيف نعمل على التخلُص من الجدار الفاصل.
٣٥

١٠
س العاشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

داب ال ُدعاء
آا ُ
ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تعريف الدُعاء. بيان فضل الدُعاء. -ال�لتزام باآداب الدُعاء.

والس ِ
بين ال َع ْب ِد ور ِب ِه،
الدُعا ُء :تو ّج ُه العب ِد إالى اللّ ِه تعالى بال َط َل ِ
بّ ،
ؤال ،و ُه َو ِصل ٌة َ
غافر. ٦٠ :

٣٦

س ال ُم ْؤ ِم ِنَ ،و ْي ُش ُع ُر بال ِع َز ِة،
السكي َن ُة ،والطّماأنين ُة في نَ ْف ِ
وبالدُعا ِء َت ْن َب ِع ُث ّ
عن َخ ْل ِق ِه وعباد ِه.
والفخْ رِ؛ ل�أنَ ُه يساأ ُل اللّ َه القو َي ال ُمستغْني ْ
آداب منها:
لل ّدعا ِء ا ٌ
َين ،واس ِت ْقبا ُل الْ ِقبلة.
 َر ْف ُع اليد ِبي .
 َالب ْد ُء بِ َحم ِد اللّ ِه تعالى ،والثَنا ِء علي ِهَ ،والصلا ِة على النّ ّ
الحرص على استثما ِر
ُ
ال� أ ِ
ماكن المفضل
وقات وال� أ ِ
كش ْه ِر رمضانَ،
الدعاء فيهاَ ،
والمس ِج ِد ال� أ ْقصى.
ْ
حاح في الدُعا ِء،
 ال�إ لْ ُِ
استعجال ال�إ جا َب ِة.
وعد ُم
٣٧

١٠
رب اللّ ِه تعالى ِم ْن ُه ف ُه َو الذي
وبال ُد عاء َي ْس َت ْش ِع ُر المسل ُم قُ َ
دعاء ُهَ ،و َي ْس َم ُع شَ ْكوا ُه،
َي ْس َت ُ
جيب َ
البقرة١٨٦ :

" الدُعا ُء ُه َو

ال ِعبا َد ُة "رواه أابو داود والترمذي.

نشاط:
بعض ال� أ ِ
ماكن التي
ذكر
وقات ،وال� أ ِ
اأ ُ
َ
َض ُل فيها الدُعاء.
ُيف َ

٣٨

التّقويم:

ف الدُعاء.
السؤا ُل ال�أول :اأع ِر ُ
* ّ
* ال ّسؤا ُل الثّاني :اأع ِد ُد ثلاث ًة ِم ْن ا ِ
آداب الدُعاء.
١

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

2

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

٣

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

كتب ال�آي َة الكريم َة:
* ال ّسؤا ُل الثّالث :اأ ُ

* ال ّسؤا ُل الرابع :اأ َب ِي ُن َفضْ َل الدُعا ِء على
ال ُم ْؤ ِمن.

٣٩

١١
ال ّد ْر ُس الحادي عشر :من أادعي ِة ال َر ِ
سول ( )
ال�أهداف:

ُعاء من اأه ِم
ُي َع ُد الد ُ
ال ِع ِ
بادات ،ومن اأع َظ ِم
الق ُُر ِ
بات اإلى اللّ ِه تعالى؛
البلاء،
بِ ِه َيرف ُع اللّ ُه
َ
و ُي َف ِر ُج الك ْر َب ،و َي ْب ُس ُط
ال ِر ْزقَ َ ،و َي ْشفي ِم َن
ض ،وق ْد َعلَمنا
المر ِ
َ
بي
وج َه اإلى
التّ ُ
النّ ُ
جميع
اللّ ِه بالدُعا ِء في
ِ
ال� أ ْحوال.
٤٠

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 حفظ بعض ال� أ ْد ِع َي ِة الماأثو َرة. بيان َفضْ ل الدُعا ِء بها. -ال�لتزام باآداب الدُعاء.

( اأ صبحنا
صبح ال ُم ْلكُ للّ ِه،
واأ َ
والح ْم ُد للّ ِه،ل� اإل َه اإل� ّ اللّ ُه ،وح َد ُه
َ
الح ْمد ،و ُهو
ل� شَ ريكَ له ،ل ُه ال ُملكُ ول ُه َ
على ك ّل شي ٍء قدير)

( اأ ْم َسينا
واأ ْم َسى ال ُم ْلكُ للّه،
والح ْم ُد للّ ِه ،ل� اإل َه اإل� اللّ ُه ،وح َد ُه
َ
الح ْمد ،و ُهو
ل� شَ ريكَ له ،ل ُه ال ُملكُ ول ُه َ
على ك ّل شي ٍء قدير ).

ومن ال�أوقات التي ُي ْس َت َح ُب فيها الدُعاء:
باح:
 lوقت َ
الص ِ

والح ْم ُد للّ ِه،ل� اإل َه اإل� ّ اللّ ُه ،وح َد ُه ل� شَ ريكَ
صبح ال ُم ْلكُ للّ ِهَ ،
(اأصبحنا واأ َ
الح ْمد ،و ُهو على ك ّل شي ٍء قدير).
له ،ل ُه ال ُملكُ ول ُه َ
 lوقت ال َمساء:

والح ْم ُد للّ ِه ،ل� اإل َه اإل� ّ اللّ ُه ،وح َد ُه ل� شَ ريكَ
(اأ ْم َسينا واأ ْم َسى ال ُم ْلكُ للّهَ ،
الح ْمد ،و ُهو على ك ّل شي ٍء قدير).
له ،ل ُه ال ُملكُ ول ُه َ
٤١

١١
اس ِمكَ
 lاأ ْذكا ُر ال َنوم  ( :بِ ْ
موت واأ ْحيا ).
اللّ ُه َم اأ ُ

اس ِمكَ اللّ ُه َم
( بِ ْ
موت واأ ْحيا )
اأ ُ

السلا ُم ،ومنكَ
( ال َل ُه َم اأ َ
نت َ
الج ِ
لال
السلامَ ،تبا َر َ
كت يا ذا َ
َ
وال�إ كرام ،اأس َتغ ِف ُر اللّه ،اأس َتغف ُرِ
اللّه ،اأس َتغ ِف ُر اللّه)
الصلاة:
 lاأذكا ُر بعد التّسليم من َ
السلا ُم ،ومنكَ
(ال َل ُه َم اأ َ
نت َ
الج ِ
لال
السلامَ ،تبا َر َ
كت يا ذا َ
َ
وال�إ كرام ،اأس َتغ ِف ُر اللّه ،اأس َتغ ِف ُر
اللّه ،اأس َتغ ِف ُر اللّه).
٤2

رب
(اأساأ ُل اللّ َه العظيم َ
ش العظيم
العر ِ
شفيك)
اأن َي َ
دعاء زيار ُة ال َمريض( :اأساأ ُل
l
ُ
ش العظيم اأن
رب العر ِ
اللّ َه العظيم َ
شفيك).
َي َ

(اللّ ُه َم َص ِيباً نا ِف َعاً)

دعاء ِ
نزول ال َم َطر( :اللّ ُه َم
ُ l
َص ِيباً ِ
ناف َعاً).

٤٣

١١
من اللّه.
طلب ال َعونَ إال� َ
أانا ُم ْس ِل ٌم ل� اأ ُ

نشاط:

ِ
نزول المطرِ:
نناقش معنى دعا ِء
ُ
"اللّهم ص ِيباً نافعاً".

التّقويم:

حيح ِة،
السؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
* ّ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١المسل ُم َي ْطلُ ُب العو َن دائماً ِم َن اللّ ِه تعالى.
 ) ( .2اللّه ل� َي ُر ُد العب َد خائباً حينما يدعوه.
ِ
العبادات اإلى اللّ ِه تعالى.
ُعاء من اأع َظ ِم
ُ ) ( .٣ي َع ُد الد ُ
٤٤

بين العبار ِة في العمو ِد ال� أ ِ
ول ،والدُعا ِء
ال ّسؤا ُل الثّاني :اأ ِص ُل َ
الذي ِ
يناس ُبها في العمو ِد الثّاني:
ض
دعاء زيار ِة المري ِ
ُ

اللّه َم ص ِيباً نافعاً.

دعاء ِ
نزول المط ِر
ُ

ش
رب العر ِ
اأساأ ُل اللّ َه العظي َم َ
العظي ِم اأ ْن َي ْش َفيكَ .

الصباح
اأذكا ُر
ِ

موت واأحيا.
باسمكَ اللّه َم اأ ُ

اأذكا ُر ال َن ْو ِم

صبح الملكُ للّ ِه،
صب ْحنا واأ َ
أا َ
والحم ُد للّ ِه ،ل� اإله اإل� ّ اللّه
وح َد ُه ل� شريكَ ل ُه ،لَ ُه الملكُ
ول ُه الح ْمدُ ،وهو على ك ِل
شي ٍء قدير.

التوج ِه اإلى اللّ ِه بالدُعاء.
السؤا ُل الثّالث :اأ ِ
وض ُح َفضْ َل ُ
* ّ

٤٥

١2
س الثّاني عشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

سور ُة اللّيل ()١

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 حفظها َغ ْيباً. بيان َب ْعض معانيها. -استناط درس وعبرة.





ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ الليل١١-١ :

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
ﲓُ :ي ْظ ِلم .
ف و َظ َهر.
ﲗَ :ت َكشَ َ
ﲟَ :ع َمل ُكم.
ﲠ :ل ُمخْ َت ِلف.
ﱉ:

٤٦

َه َلك.

ا ْل َم َعانِي التي تض ّمنتها ال�آيات:
 ُي ِقس ُم اللّ ُه تعالى في هذ ِه
ال� آ ِ
يات باللّ ِيل والنّهارِ ،واأنَ ُه خال ُق
المخلوقات جميعاً ذكوراً واإناثاً،
س مختلفَة.
باأ َن اأعما َل النّا ِ
 ال ُمؤم ُن الذي ُيح ِق ُق ال َت ْقوى،َو ُي ْن ِف ُق في سبي ِل اللّ ِهُ ،يس ِعدُه
اللّ ُه في الدنيا و ُي ْد ِخلُ ُه الجنّة في
ال�آخرة.
افر الذي ُي َك ّذ ُب
 ال َك ُسبيل اللّ ِه
ول� ُي ْن ِف ُق في ِ
ال َنار في ال�آخرة.

بال ّدين،
فمصير ُه

ِ
الكاف ُر يو َم ال ِقيا َم ِة
 ل� ينتف ُعبِمالِ ِه الذي َب ِخ َل بِه.
٤٧

١2
أانا ُم ْس ِل ٌم أا ِ
ساع ُد ال ُمحتاجين

نشاط (:)١
َ
ص َد ْر َساً َو ِع ْب َر ًة ِم َن ال� آ ِ
يات ال َكري َمة.
اأ ْس َتخْ ِل ُ
نشاط (:)2
ِ
الكلمات ال�آتي َة كما َو َر َد ْت في
كتب ض ّد كل كلمة من
اأ ُ
ال� آ ِ
يات ال َكري َمة:
النّها ُر:
ال ُع ْسرى:
ك َذ َب :

٤٨

التّقويم:
حيح ِة،
السؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
* ّ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١ما ُل الكاف ِر ين َف ُع ُه يو َم ال ِقيا َمة .
سبيل اللّه.
 ) ( .2اللّ ُه ُي ِح ُب ال�إ نسا َن البخي َل الذي ل� ُي ْن ِف ُق في ِ
ِ ) ( .٣
يدخ ُل الج َنة.
المؤم ُن الذي
يخاف اللّ َه و ُينف ُق في سبيل ِه ُ
ُ
* ال ّسؤا ُل الثّاني :اأكم ُل العبا َر َة بالكل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة مما َب ْي َن ال َق ْو َس ْين:
( ُمؤ ِمن  -القيامة  -ال ّدنيا  -كافر  -الجنة ).
اس َح ْس َب اأ ْعمالِ ِه ْم اإلى  .................و ..................
ُ )١يص َن ُ
ف النّ ُ
ُ )2ي ِ
اس على اأ ْعمالِ ِه ْم يو َم .........................
حاس ُب اللّ ُه النّ َ
سبيل اللّه ُيس ِع ُد ُه اللّ ُه في ،.......................
 )٣المؤم ُن الذي ينف ُق في ِ
و ُيدخلُ ُه  .......................يو َم القيامة.
السؤا ُل الثّالث :اأع ِد ُد اأ ْم َر ْي ِن اأ ْق َس َم اللّ ُه تعالى بِ ِهما في ال ّسورة.
* ّ
............................................2 .............................................١
السؤا ُل ال ّرابع :اأتلو ال�آيات الكريمة َغ ْيباً.
* ّ
٤٩

١٣
س الثّالث عشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

سورة الليل ()٢

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 حفظها َغ ْيباً. بيان بعض معانيها. -استنباط َد ْرس َو ِع ْب َرة.

ﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱢ ﱣﱤ
ﱡ   
ﱟ ﱠ      
ﱞ   
ﱜ ﱝ   
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷﱸ ﱠ الليل2١-١2 :
٥٠

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
ال� آ ِخ َرةَ :يو ُم القيامة.
ا ْل�أولَى :الحيا ُة ال ُدنْيا.
َت َل َظىَ :ت َت َو َهج.
ا ْل َم َعانِي التي تض ّمنتها ال�آيات:
خرة.
اس لما في ِه َخ ْي ُر ُه ْم في ال ّدنيا وال� آ َ
 يه ِدي اللّ ُه تعالى النّ َبي اأ َم َت ُه ِم َن النّارَِ ،ر ْح َم ًة بهم ،وشفق ًة َع َل ْي ِهم.
 ح َذ َر النّ ّسيدخلو َن جه َن َم بِ َس َب ِب تكذي ِب ِه ْم واإ ِ
عراض ِه ْم َعن الح ّق.
قياء
ُ
 الك ّفا ُر ال� أ ْش ُتقياء َسي ْنجو َن
 المؤمنو َن ال� أ ُِم ْن ِ
عذاب النّا ِر ِ
بسبب اإيمانِ ِه ْم،
سبيل اللّه.
واإنفا ِق ِه ْم في ِ
ابتغاء مرضا ِة
 ُينف ُق المسل ُمَ
حصيل َم ْن َف َع ٍة
وليس ل� أ ْج ِل َت
ِ
اللّ ِه َ
ِم َن النّاس.
سبيل اللّ ِه اأ َن
جزاء ال ُم ْن ِفقِ في ِ
 ُاللّ َه َت َك َف َل بِ إِا ْرضائِه.

٥١

١٣
الحم ُد للّ ِه الذي هداني إِ
للا ْسلام.

َ
نشاط (:)١
ص َد ْر َساً َو ِع ْبر ًة ِم َن ال� آ ِ
يات ال َكري َمة.
اأ ْس َتخْ ِل ُ

َ
نشاط (:)٢

يات ال َكري َم ُة
َص َنفَت ال� آ ُ
اس اإلى شَ ِق ٍي وت ِق ٍي،
النّ َ
سباب الشَ قا ِء،
ناقش اأ َ
اأ ُ
ِ
وعلامات ال َت ْقوى.

٥2

التّقويم:

بين ال َك ِل َم ِة ومعناها في ال َعمو َد ْين :
ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ ِص ُل َ
َت َت َو َهج.

خر ُة
ال� آ َ
ال�أولى

َي ْو ُم الِ ِقيا َمة.

َتل َظى

الحيا ُة الدُنيا.

بب الذي َي ْج َع ُل المؤ ِم َن َي ْنجو ِم ْن
ال ّسؤا ُل الثّاني :ما ُه َو َ
الس ُ
َع ِ
ذاب َج َه َنم؟
بي
ّ
السؤا ُل الثّالث :لماذا َح َذ َر النّ ّ

اس ِم َن النّار؟
النّ َ

ال ّسؤا ُل الرابع :اأتلو ال�آيات الكريمة َغ ْيباً.
٥٣

١٤
س الرابع عشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

ِب ُر الوالِدَ يْن

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تعريف بِ ِر الوالِ َد ْين . بيان َفضْ ل الوالِ َد ْين على ال� أ ْول�د . ذكر َب ْعض َمظا ِه ِر إِال� ْح ِسان للوالَ َد ْين .
 -تمثيل ُص َور بِ ِر الوالِ َد ْين .

وال� ْح ِ
حث اللّ ُه على بِ ِر الوال َد ْي ِن ،إِ
وج َع َل ُه ِم ْن اأ َه ِم
َ
سان اإِلَ ْي ِهماَ ،
ال� أ ِ
عمال التي تق ِر ُب المسل َم ِم ْن
َر ِب ِه َ ،ب ْع َد عباد ِة اللّ ِه َو ْح َد ُه ،
؛
ال�إ سراء2٣ :

ِ
الوالدان ل� أ ْبنائِ ِه ْم
وذلك لِما ُي َق ِد ُم ُه
مين
ِم ْن ِعنا َي ٍة ،ورعا َي ٍة ،وتربي ٍة ،وتاأ ٍ
س،
ل�حتياجاتِ ِه ْم ِم ْن َماأْك ٍَل ،و َم ْلب ٍ
ِ
لاج ،و َتعليم.
وع ٍ
٥٤

ِوم ْن مظا ِه ِر ال�إ ْح ِ
سان اإلى الوال َد ْين :
 طاع ُت ُهما ،وتنفي ُذ اأ ِوام ِر ِهما.
حاج ِت ِهما.
 ال�إ نفا ُق علي ِهما ع ْن َد َوج َه ْي ِهما.
عد ُم اإيذائِ ِهما ،اأو التاأفُ ِف في ْالح ْم ِل
وج َع َل اللّ ُه ح َق ال� أ ِم ُم َقدَماً على ح ِق ال� أ ِب؛ لما تلاقي ِه ِم ْن َت َع ِب َ
َ
ِ
رسول اللّ ِه فقا َلَ ( :م ْن
جاء رج ٌل اإلى
واآل� ِم الول�د ِة ،ورعاية ال�أبنا ِءَ ،
من؟ قا َل :اأ ُمكَ .
اأ َح ُق النّا ِ
س بِ ُح ْس ِن صحا َبتي؟ قال :اأ ُمكَ  .قال :ث َم ْ
ل :اأبوك)َ روا ُه ُالبخا ِر ُي و ُمسلم.
من؟ قا َل :اأ ُمكَ  .قا َل :ث َم َم ْن؟ قا ّ
قا َل :ث َم ْ

٥٥

١٤
حسن إاليهما.
أانا ُم ْس ِل ٌم أا ِب ُر
َ
والدي ،واأ ُ

َ
نشاط:
في ظ ِل ما َي ْش َه ُد ُه العالَ ُم ِم َن ال َت َق ُد ِم ال ِع ْل ِم ِيَ ،و َت َط ُو ِر الحيا ِة

ِ
ناقش ذلك مع
زادت ال� أ ُ
عباء ال ُملقا ُة على كا ِه ِل الوالدين ،اأ ُ
بعض هذ ِه ال�حتياجات.
زملائي ،واأ َد ِون َ

٥٦

التّقويم:

حيح ِة ،واإشارة ( )
* ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
حيح ِة فيما ياأتي:
ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١بِ ُر الوالد ْي ِن ل� يعني دائماً ال�إ حسا ُن اإِل ْي ِهما.
 ) ( .2ال� أ ُم أا ْولى بِ ُص ْح َب ِة ال� أ ْبنا ِء ِم َن ال�أب .
ف ِم ْن َت َص ُر ِ
فات الوالد ْي ِن اإذا لَ ْم تُ ْع ِج ْب ُهم.
 ) ( .٣يجو ُز للاأول� ِد التاأْفُ ُ
الوالدين ُم َق َد ٌم على عباد ِة اللّ ِه تعالى .
 ) ( .٤بِ ُر
ِ
تحث على بِ ِر الوالدين.
* ال ّسؤا ُل الثّاني :أاتلو ال�آي َة الكريم َة التي ُ
من ال َت َص ُر ِ
ساءةٌ:
السؤا ُل الثّالث:اأ ٌي َ
* ّ
فات ال�آتي ِة في ِه بِ ٌر لِلوالد ْي ِن ،واأ ُيها في ِه اإِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
س والِ َد ُه.
ل
ج
ي
ل
ه
د
ع
ق
م
ن
م
طالب يقو ُم
ْ
ْ
َ
َ
ُ
اٌ .
َ
خاص َم حسا ٌم وال َد ُه؛ ل�أنَ ُه لَ ْم َي ْش َت ِر لَ ُه دراج ًة جديدَة.
بَ .
الماء؛ ل�أنَها كان ّ ْت َم ْشغولَ ًة في
جـ .تاأفَف ْ
َت هيا ُم ِم ْن طلب وال َدتِها َ
الدِراسة.
وسمير تقبي َل اأيدي وال َد ْي ِهما ك َل يوم.
د.اعتادت سعا ُد،
ْ
ُ
ِ
السؤا ُل الرابع :اأع ِد ُد ثلاث ًة ِم ْن مظاه ِر ال�إ
حسان للوالدين.
* ّ
٣
2
١
٥٧

١٥
تاج
ال ّد ْر ُس الخامس عشرُ :مساعَدَ ُة ال ُم ْح ِ
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تعريف ال ُمحتاج.بعض ُه ْم بعضا.
حاج ِة النّا ِ
س َ
 التمثيل بِصو ٍر عن َ التمثيل لِ ُص َو ِر تقدي ِم ِالعون للمحتاجين.

عن
ُمساعد ُة
المحتاج اأ ْم ٌر ضرور ٌي ؛ ل� أ َن ال�إ نسا َن ل� َيستغني ْ
ِ
اأخي ِه ال�إ ِ
ف مع ُه ،و ُيسانِ ُد ُه في محن ِت ِه،
نسان ،فه َو
ُ
يحتاج اإلى َم ْن َي ِق ُ
ِ
فالمحتاج ق ْد يكو ُن صغيراً بحاج ٍة اإلى
حوائج ِه،
و ُيعي ُن ُه على قضا ِء
ُ
رعاي ٍة وتوجي ٍه ،اأو كبيراً بحاج ٍة اإلى
من َياأْ ُخ ُذ بيد ِه ،اأو فقيراً بحاج ٍة
ْ
تلبي ِة
اإلى ّم ْن ي ُم ُد ل ُه ي َد ال َع ْو ِن في َ
احتياجاتِ ِه ،واح ِت ِ
ياجات اأسرت ِه ،اأو
غنياً بحاج ٍة اإلى ن ُْص ٍح َومشو َر ٍة ،اأو
يكون عاجزاً بحاج ٍة اإلى من ُيعين ُه
في َح ْم ِل شي ٍء ،اأو تنزيله.

٥٨

ِمثال� ً
بي
وق ْد كا َن النّ ُ
سُ ،يق ِد ُم ال َعو َن
لمساع َد ِة النّا ِ
الصغير،
للفقيرَ ،وياأ ُخ ُذ بِيد َ
كما كا َن ُي ِ
ساع ُد اأه َل ُه في
عمال ِ
اأ ِ
البيت  ،وهذا اأبو بكر
الصدِيق يتر َد ُد على امراأ ٍة
ِ
ف لها بي َتها،
عجو ٍز ُين ِظ ُ
و َي ْقضي لها حاجاتِها.
عن ُمس ِل ٍم كُ ْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِب ال ُدنْياَ ،ف َر َج اللّ ُه
قا َل رسو ُل اللّه َ ( :م ْن َف َر َج ْ
عن ُه بها كُر ْب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ب َي ْو ِم القيا َمة ) رواه مسلم.
و ِم ْن ُص َو ِر ُمسا َعد ِة ال ُمحتاجين:
 .١تقدي ُم ِ
العون لِ ْلفقرا ِء،
وس ُد حاجاتِ ِهم.
َ
ُ .2مساعد ُة ال�أه ِل في
عمال ِ
اأ ِ
ض،
البيت وال�أر ِ
وق ْط ِف ال َزيتون.
س
صيح ِة للنّا ِ
 .٣تقدي ُم ال َن َ
عندما َيحتاجونَها.
٥٩

١٥
تقرب إالى اللّ ِه تعالى
أانا ُم ْس ِل ٌم أا ُ
واأساع ُد ال ُمحتاجين.

نشاط:
ف في المواقف ال�آتي ِة؟
اأكتب كيف اأتص ّر ُ
 ُق ْم ُت م َع أا ْس َرتي بزيارة خالتي ليلى ،وعندما دخلنا َم ْنزلهاٍ
بسبب ِ
ِ
مرضها الشّ ديد.
نظيف،
وغير
غير ُمرتَ ٍبَ ،
وجدناه َ
 -ح َل َم ْو ِس ُم َق ْط ِف ال ّزيتون في وطني.

٦٠

التّقويم:

حيح ِة،
* ال ّسؤا ُل ال�أول :أا َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١كلم ُة ُمحتاج تُ ْط َل ُق على الفَقي ِر فقط.
من ال� أ ِ
عمال التي ُي ِح ُبها اللّه تعالى.
ُ ) ( .2مساعد ُة الفقرا ِء َ
 ) ( .٣ال�إ نْسا ُن ل� َيستغني َع ْن اأخي ِه ال�إ نْسان.
 ) ( .٤ل� يلي ُق بال َر ُج ِل اأن ُيساع َد اأهل بيته في اأ ْع ِ
مال ال َم ْنزِل.
السؤا ُل الثّاني.:اأع ِد ُد َ
ثلاث صو ٍر لِ ُمسا َع َد ِة ال ُمحتاجين.
* ّ
٣
2
١
كيف اأسا ِع ُد هؤل� ِء ال�أشخاص؟
السؤا ُل الثّالثَ :
* ّ
 .١اأعمى ل� يستطي ُع َق ْط َع الشارِع.
شياء ثقيلة.
 .2امراأ ٌة َت ْح ِم ُل اأ َ
 .٣سيار ٌة تعطلّ ْت اأما َم َم ْنزِلي.
 .٤طف ٌل ض َل ال َطريق.
عن ُمس ِل ٍم
الحديث
كتب
َ
الشريفَ ( :م ْن َف َر َج ْ
َ
* ال ّسؤا ُل الرابع :اأ ُ
كُ ْر َب ًة .............................................................................
.) .....................................................................................
٦١

١٦
نظيف
ال ّد ْر ُس السادس عشر :أانا
ٌ
ال�أهداف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 ذكر مظاهر اهتما ِم ال�إ ِظه ِر ِه.
نسان بنظاف ِت ِه و َم َ
 بيان فوائد ال َنظا َفة. -تعظيم إِال�سلام بِ ِح ْر ِص ِه على ال َنظا َفة.

وعي
ال َنظا َف ُة َم ْظ َه ٌر ِم ْن مظاه ِر ِ
حث ال�إ سلا ُم
ال� أ َم ِم َو ُر ِق ِيها ،وقد َ
ِ
المجال�ت،
على ال َنظا َفة في ك ِل
فدعا اإلى ال�هتما ِم بال َنظا َف ِة الشخصي ِة
ِ
والثياب ،وق ْد اأ َم َر اللّ ُه تعالى
للجس ِم
ِ
نب َي ُه
بتنظيف ثياب ِه ،و َت ْطهيرِها
المدثر. ٤ :

٦2

وال ُم ْس ِل ُم ماأمو ٌر بال َنظا َف ِة في بي ِت ِه ،وفي ِ
المرافقِ
ٍ
ومستشفيات،
ِس
العا َم ِةِ ،م ْن َحدائِ َق ومدار َ
ٍ
ص من
ووسائل
ِ
مواصلات ،ويجب عليه التخلُ َ
من
ال�أذى حيثما ُو ِجدَ ،وق ْد ع َد ال ّرسو ُل ذلكَ َ
ِ
دقــــــات ،حتّى
الص
َ
ِ
ُي َب ِي َن للمسل ِم عظي َم ال� أ ْج ِر
والثواب ،قا َل :
ميط ال�أذى عن ال َ
(وتُ ُ
طريقِ َص َد َق ٌة) متفق عليه.
وال َنظا َف ُة ُم ِه َم ٌة وضروري ٌة
س ،ولها فوائ ٌد
لحيا ِة النّا ِ
عديد ٌة منها:
 .١فيها استجاب ٌة ل� أ ْم ِر اللّ ِه
تعالى وني ُل رضاه.
َ .2تقي ِم ْن َخ َط ِر إِال�صا َب ِة
ض ،وال�أوبِ َئة.
بال� أ ْمرا ِ
 .٣البيئ ُة النّظيف ُة فيها راح ٌة
سَ ،و ُم ْت َع ٌة لل َع ْين.
لل َن ْف ِ
٦٣

١٦
نظيف ،بيئتي نظي َف ٌة.
أانا ُم ْس ِل ٌم
ٌ

نشاط (:)١

ِ
العبادات
حث ال�إ سلا ُم على ال َنظا َف ِة ،وجعل كثيراً ِم َن
َ
تؤدي دور النظا َف ِة في حياة المسلم.
الصلا ُة مفهو َم ال َنظا َفة.
كيف تحقق ّ
ناقش مع ُزملائي َ
اأ ُ

كيف اأحا ِف ُظ على نظا َف ِة مدرستي؟
نشاط (:)2
َ

٦٤

التّقويم:

حيح ِة،
ال ّسؤا ُل ال�أول :اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َ
الص َ
حيح ِة فيما ياأتي:
واإشارة ( ) ُمقابِ َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َ
الص َ
 ) ( .١خال ٌد يلقي ال ُن ِ
فايات ِم ْن ناف َذ ِة َم ْنزِلِه.
ِ
تنظيف ال َم ْنزِل.
ُ ) ( .2منى تُسا ِع ُد والدتها في
كياس القُما َم ِة بِجانِ ِب حا ِو َي ِة ال ُنفايات.
 ) ( .٣عبد ال ّرحمن ُيلقي اأ َ
السؤا ُل الثّاني :اأع ِد ُد َ
ثلاث فوائِ َد للنّظا َف ِة.
ّ
.....................٣ ......................2 ......................١
كيف يم ِك ُن اأ ْن نُحا ِف َظ على نظا َف ِة ال�أما ِك ِن
ال ّسؤا ُل الثّالثَ :
ال�آتي ِةِ :
ِ
المسج ِد،
البيت ،
الحي؟
حديق ِة ّ

٦٥

١٧
السابع عشر:
س ّ
ال ّد ْر ُ

التّلاوة ()١

سورة التّكوير

ال�أهدافُ :يتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 بيان بعض معاني ُم ْف َرداتِها. استشعار عظ َم ِة ال� آ ِيات القراآن َية.

التكوير2٩-١:

٦٦

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:

ﱷ :اأو ِقد َْت .

ﱋ :لُ َف ْتَ ،و َذ َه َب ضوؤُها.

 :النّجو ِم ال ُمخْ َت ِف َي ِة اأنْوا ُرها

ﱏ :تناث ََرت.

نَهاراً.

الحوا ِمل.
ﱖ  :النّو ُق َ

ﲋ :اأقب َل بِ َظلا ِمه .

ﱗ :تُ ِرك َْت واأ ْه ِم َلت.

ﲏَ :ظ َه َر ضياؤُه .

ﱛُ :ج ِم َع ْت ،واختلطت.

تبليغ الوحي.
ٍ :
بخيل في ِ

 :اأ ْش ِع َل ْت .
ﱦ :ال ِط ْف َل ُة ال َم ْدفونَ ُة َح َية.
ﱳ :قُل َع ْت ،واأزي َل ْت ِم ْن
مكانِها.

٦٧

١٨
س الثّامن عشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

التّلاوة ()٢

سورة القارعة

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 بيان بعض معاني ُم ْف َرداتِها. استشعار عظ َم ِة ال� آ ِيات القراآن َية.

القارعة١١ - ١ :

٦٨

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
ﱤ :اس ٌم ِم ْن اأ ْسما ِء َي ْو ِم ال ِقيا َمة.
ﱲ :ال ُم ْن َت ِشر.
كالص ِ
وف .
ﱶّ :
ﱻﱼَ :ر ُج َح ْت موازي ُن َحسناتِه.
ﲅ ﲆَ :ر ُج َح ْت َموازي ُن سيئاتِه ،ونقصت حسناته.
فماأوا ُه َج َه َنم.

٦٩

١٩
س التّاسع عشر:
ال ّد ْر ُ
ال�أهداف:

التّلاوة ()٣

سورة العاديات

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 تلاوة ال� آ ِيات ال َكري َمة.
 بيان بعض معاني ُم ْف َرداتِها. استشعار َع َظ َمة ال� آ ِيات القراآنِ َية .

العاديات١١ - ١ :

٧٠

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
الخيل الجاري ِة في سبي ِل اللّه.
ﲡ ﲢِ :
فالموقدات بِ ِ
ِ
حوافرِها نا ًرا.
ﲤﲥ:
الص ْبح.
غير على ال�أعدا ِء ع ْن َد ُ
ﲧ ﲨ :الخي ِل التي تُ ُ
ﲬُ :غباراً.
ﱄ :لَ َجحو ٌدُ ،م ْن ِك ٌر.
عترفَ ،و ُم ِق ٌر.
ﱉ :لَ ُم ٌ
ﱍ :المال.
ل� َيخفى عليه شيء.
٧١

قائمة المصادر والمراجع
يح ُالب َخارِيَ ،ت ْح ِقي ُق دُ .م ْص َطفَى ِديب ُالبغَا ،طَ ،٣دا ُر ابنِ َك ِثيرَ ،ب ْي ُروت،
ُالب َخارِيُ ،م َح َم ُد ب ُن اإ ِْس َما ِعيلَ ،ص ِح ُ
١٤٠٧هـ١٩٨٧-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 َحلِيَ ،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 اللّ ِ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 َعلَ َق َع َل ْي ِه شُ َع ْي ُب ال� أ ْرنَاؤُوط ،طُ ،١م َؤ َس َس ُة
ا ْب ُن ِح َب ِانُ ،م َح َمد ب ُن ِح َبانَ ،ص ِح ُ
ال ِر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠٨ ،هـ١٩٨٨-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 ْم ِيي ِ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،
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 ْح ِي الدِين َع ْبد َ
(د ،ط) ،ال َم ْك َت َب ُة 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 الشِ ِ
طُ ،٣م َؤ َس َس ُة ال ِر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠٥ ،هـ١٩٨٥-م.
ال ُز َح ْي ِليَ ،و ْهبة ُم ْص َطفَى ال ُز َح ْي ِلي ،ال ِف ْق ُه إِال� ْسلا ِمي َواأ ِدلَ ُت ُه ،طَ ،٤دا ُر ال ِف ْكرِِ ،د َمشْ ق( ،د ،ت).
الس َن ِة ،طَ ،٥دا ُر ال ِف ْكرَِ ،ب ْي ُروت١٣٩١ ،هـ١٩٧١ -م.
َس ِي ُد َسابِقِ ،ف ْق ُه ُ
الس َن ِة ،طَ ،١دا ُر ال َق َل ِمِ ،د َمشْ ُق١٤٠٩ ،هـ١٩٨٨-م.
اأ ُبو شُ َهبةُ ،م َح َم ُد ب ُن ُم َح َم ِدِ ،
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 َ
َ
ات الشِ ْر ِك ِفي َض ْو ِء ِ
الق َْح َطانِيَ ،س ِعي ُد ب ُن َع َل ٍي ،نُو ُر ال َت ْو ِحي ِد َو ُظلُ َم ِ
الك َت ِ
الس َن ِة( ،د ،ط)َ ،م ْط َب َع ُة َس ِفير ،ال ِر َياض،
اب َو ُ
(د ،ت).

س الدِين ،طَ ،١دا ُر ال ُك ُت ِب ال ِع ْل ِم َي ِة،
ا ْب ُن َك ِثيرٍ ،اإ ِْس َم ِاعي ُ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 ِ
َ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)َ ،دا ُر
اب ال َت ْو ِحي ِد للّ ِ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 ُ
ال ُم ْس ِل ِم لل َنشْ ِر َوال َت ْوز ِِيع ،ال ِر َياض١٤١٩ ،هـ١٩٩٨ -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 ٍمِ ،
ال ُم ْت ِحدَة ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

اأ .ثروت زيد

اأ .عزام ابو بكر

اأ .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية نخالة

م .جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ سلامية
اأ.د .اسماعيل شندي

اأ.د .عبد السميع العرابيد

اأ.د .ماهر الحولي

اأ.د .محمد عساف

د .اإياد جبور

د .جمال الكيلاني

د .حمزة ذيب

د .خالد تربان

اأ .افتخار الملاحي

اأ .تامر رملاوي

اأ.جمال زهير

اأ .رقية عرار

اأ .عفاف طهبوب

اأ .عمر غنيم

اأ .عبير النادي

اأ .نبيل محفوظ

اأ .فريال الشواورة

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

سميرة خراز

ماجدة حمد

ابتسام نجدي

ليلى الحجار

ناريمان سرور

ت ّم بحمد اللّه

عماد صيام

سناء قشرة
عمر اأبو كلوب

