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ُل ْر�ُص اْلأَوَّ حيُم«الدَّ ِمْن اأَ�شماِء اهلِل تَعالى »الرَّ

حيُم ا�ْشٌم ِمْن  اأَ�شماِء اهلِل اْلُح�ْشَنى، َفُهَو َيْعِطُف َعلى ِعباِدِه، َوَيحُنو        َفالرَّ
َعَليِهْم، َوَتْظَهُر َرْحَمُة اهلِل َتعالى ِبَمْخلوقاِتِه في اأُموٍر َكثيَرٍة، ِمْنها:

فاُء اْلَمري�ِس. اإِنْزاُل اْلَغْيِث، َو�شِ

لَّى اهللُ َعَليِه �شــوُل �شَ        َبْيَنمــا كاَن الرَّ
ًة ُد اأَْحــواَل النَّا�ِس، َراأَى اْمَراأَ  َو�َشلََّم َيَتَفقَّ
�شيِع الَّذي َفَقَدتُه،  َتْبَحُث َعْن ِطْفِلها الرَّ
ْتُه اإِلى مَّ ا َوَجَدْتُه اأَ�ْشَرَعــْت اإِلْيِه َو�شَ  َفَلمَّ
لَّى اهللُ �شوُل �شَ ــا َراأَى الرَّ ْدِرها، َوَلمَّ  �شَ
َب النَّا�ِس ِمــْن َرْحَمِة  َعَليــِه َو�َشلَّــَم َتَعجُّ
 هــِذِه اْلأُمِّ ِبَر�شيِعهــا، َبيََّن َلهــم اأَنَّ اهللَ

 َتعالى اأَرَحُم ِبِعباِدِه ِمْن هِذِه ِبَوَلِدها.
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َوَر الآتَيَة، َو اأَُعبُِّر َعْن َرحَمِة اهلِل َتعالى: ُل ال�شُّ اأََتاأَمَّ
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ِحيَم( ِعْنَد ِتالَوِتي ِلْلُقْراآِن اْلَكِريِم، َفاأَقوُل:  اأَذُكُر ا�ْشَم اهلِل َتعالى )الرَّ
...............................................................................

اأَْنَعَم اهللُ َتعالى َعَلينا ِبِنَعٍم َكثيَرٍة َتُدلُّ َعلى َرْحَمِتِه ِبنا، ِمْنها:
1-  ِنْعَمُة ..................................................... .
 2-  ِنْعَمُة ..................................................... .

3-  ِنْعَمُة ..................................................... .
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ِحيِم«. 1- اأَْذُكُر َمْعَنى »الرَّ
...........................................................................

ْندوِق، ُثمَّ اأَْقَراأُ: َبِة ِمَن ال�شُّ 2- اأَْماَلُأ اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ

َوِر َرحَمِة اهلِل َتعالى ِبِعباِدِه َل �شوَرًة ِمْن �شُ كِّ  3- اأَُرتُِّب الُجَمَل الآِتَيــَة ِلُت�شَ
 واأَكُتُبها في الَفراِغ الآتي:

واَء ُر َلُه الدَّ َواإِذا َمِر�َس َفاإِنَّ اهللَ َتعالى ُيَي�شِّ ذِنِه َتعالى الذي ِفيِه ال�شفاُء ِباإِ

ِمْن َرحَمِة اهلِل َتعالى بالإِن�شاِن َحِة والعاِفَيِة اأَنَُّه اأَنَعَم َعَليِه ِبال�شِّ

ديِقَها َعْت          َوَلِدها          َرِحيٌم          �شَ َو�شِ
اأ   - اهللُ َتعالى  .................... ِ بِعباِدِه.

ب- اهللُ َتعالى اأَرَحُم ِبِعباِدِه ِمَن الأُمِّ بـ  ...................
 جـ- َرحَمُة اهللُ َتعالى  ....................  ُكلَّ �َشيٍء.
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ْر�ُص الثَّان ِبدُء نُزوِل الَوِحيالدَّ

ِلماذا َبداأَ الُقراآُن الَكريُم ِبَكِلَمِة ) اقراأْ (؟

نِّ الأَرَبِعيَن. لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َوُهَو في �شِ �شوِل �شَ َبداأَ ُنزوُل الَوِحي َعلى الرَّ

ُر َة َيَتَفكَّ لى غاِر ِحراَء ِبَمكَّ لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َيخُرُج اإِ �شــوُل �شَ        كاَن الرَّ
 فــي َخلِق الَكوِن، َوِفــي اأَحواِل َقوِمِه الذيــَن َيعبدوَن الأَ�شنــاَم، َوفي َليَلِة
الُم، َفقاَل َلُه: اقراأْ! َفقاَل اَن َنَزَل َعَليِه ِجبِريُل َعَليِه ال�شَّ  اْلَقْدِر ِمْن �َشْهِر َرَم�شَ
لَّى اهللُ َعَليــِه و�َشلََّم: ما اأنا ِبقاِرىٍء، ُثمَّ قاَل َلُه َثاِنيًة، اقراأْ! َفقاَل �شــوُل �شَ  الرَّ
الُم: {                                    }  مــا اأَنــا ِبقــاِرىٍء، ُثــمَّ َقَراأَ ِجْبِريُل َعَليــِه ال�شَّ
لَّى اهللُ َعَليِه  )�شوَرُة الَعَلِق: الآَيُة 1(، َفكاَن هذا ِبدَء ُنزوِل الَوِحي َعلى َر�شوِل اهلِل �شَ

و�َشلََّم  َوِبداَيَة ِبعَثتِه.
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ُبُه:  1- اأُكِمُل الَفراَغ ِ بما ُينا�شِ

ُبها في الَعموِد الُمقاِبِل في ما ِل ِبما ُينا�شِ َلأوَّ ــُل الُجمَلَة في الَعُموِد ا  2- اأَ�شِ
     ياأتي:

لَّى اهللُ َعَليِه ُل مــا َنــَزَل ِمَن الُقراآِن الَكريِم َعلــى َر�شوِل اهلِل �شَ  اأ   - اأَوَّ
و�َشلََّم ، َقوُلُه َتعالى: »...........................................«

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، ِحيَن َنَزَل َعَليِه الَوحُي ُهَو: �شوِل �شَ ب- ُعُمُر الرَّ
»...........................................................« 

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، �شوُل �شَ  كاَن الرَّ
ُر َوُهَو في غاِر ِحراَء في: َيَتَفكَّ

لَّى �شوِل �شَ  الَمَلُك الذي َنَزَل َعلى الرَّ
اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، في غاِر ِحَراَء ا�شُمُه:

الُم  ِجبِريُل َعَليِه ال�شَّ

َخلِق الَكوِن

ُل  الَْعموُد الثَّانالَْعموُد اْلأَوَّ

ِب َك�ْشِب اْلَماِل َواْلمْن�شِ
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�شوَرُة الَعَلِق
الآياُت الَكرميَُة )8-1(

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

اأَفَهُم

ُه َغِنيًّا ِبماِلِه. : اأَي راأى َنف�شَ

ْر�ُص الثّاِلُث الدَّ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا

{{{. }}}

لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم والُم�شِلميــَن ِبَطَلِب الِعلِم؛         اأََمــَر اهللُ َتعالــى َر�شوَلُه �شَ
ِة والِغنــى؛ لأَنَُّهُم �َشَيْرِجعــوَن اإَِلْيِه لــِم ِفي حاِل الُقوَّ  َوَنهاُهــُم َعــِن التََّكبُِّر َوالظُّ

ُبُهْم َعلى اأَعماِلِهْم. ُيحا�شِ َوَ

ِه. ْفِل في َبْطِن اأُمِّ ِن الطِّ : ِمْن ِقطَعِة َدٍم، َوِهَي َمْرَحَلٌة ِمْن َمراِحِل َتَكوُّ
: َيَتَكبَُّر َوَيْظِلُم.
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اأَذُكُر َمَع َمجموَعِتي اأْكثَر َعَدٍد ُمْمِكِن ِمْن َفواِئِد الِقراَءِة.

َكيَف اأَ�ْشُكُر اهلل ُتعالى َعَلى ِنْعَمِة الَعْقِل َواْلِعْلِم؟
جيُب: اأَُفّكُر َواأُ
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َوِر الُمقاِبَلِة في ُبها ِمَن ال�شُّ ــُل ِبَخطٍّ َبيَن الآَيِة الَكريَمِة َوَبيَن ما ُينا�شِ  1- اأَ�شِ
ما َياأِْتي:

   }

   }

{

{
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 3- اأُكِمُل ِكتاَبَة الآياِت الَكريَمِة الآِتَيِة:
 قاَل َتعالى:

 2- اأَكُتــُب ِنعَمَتيــِن اأَنَعَم اهللُ َتعالى ِبهما َعلى الإِن�شــاِن  ُذِكَرتا في الآياِت
الَكريَمِة.

   اأ   -.................................................................

ب-.................................................................
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�شوَرُة الَعَلِق
الآياُت الَكرميَُة )19-9(

اِبُع ْر�ُص الرَّ ْحَفُظالدَّ اأَْفَهُم َواأَ

: اأَعَر�َس.
ْحَبـِتِه. : َفْلَيطُلْب ُم�شاَعَدَة �شُ

: َمالِئَكَة الَعذاِب.

اأَلُْفُظ َجيًِّدا

{{{ }}}.
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لَّــى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم �شوِل �شَ ِهْم اأَبو َجْهٍل َمْنَع الرَّ       اأَراَد الُكّفــاُر َوَعَلــى َراأ�شِ
ُهْم َعْن َعَمِل اْلَخيِر، َفَلم ُيْفِلحوا، َوهوؤلِء دَّ الِة، َو�شَ  َواْلُموؤِْمِنيَن ِمْن اإِقاَمِة ال�شَّ
ديَد َيوَم الِقياَمِة َول َيْنَفُعُهــم َيْوَم اْلِقَياَمِة َطَلُب ــاُر �َشَينالوَن الَعــذاَب ال�شَّ  الُكفَّ

ْنيا. حاِبِهْم في الدُّ اَعَدِة ِمْن اأَ�شْ اْلَعْوِن َواْلُم�شَ

.) ًة واِحَدًة َبعَد ِتالَوِتي ِلقوِلِه َتعالى:) اأَ�شُجُد َمرَّ

اأَفَهُم



16

الة. .................. قاَمِة ال�شَّ 1- اأَكُتُب ا�ْشَم الَكاِفِر الذي كاَن َينَهى َعْن اإِ
حيَحِة في ما َياأِْتي: 2- اأَ�شُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ

:) ( في َقوِلِه َتعالى) )1( اْلَمْق�شوُد ِبَكِلَمِة: )

اُر َيمَنعوَن الُموؤِمنيَن ِمْن:  )2( كاَن الُكفَّ

              اأ   - الَقباِئُل الُمجاِوَرُة.
   ب- اأَهُل َمْنِطَقِتِه.

ْحَبـُتُه. جـ- �شُ
د  - اأُ�ْشَرُتْه.

الِة.                     اأ   - اإِقاَمِة ال�شَّ
 ب- َك�شِب الَماِل

جـ- ِعباَدِة الأَ�شناِم.
ياِم. د  - ال�شِّ

3- اأُكِمُل الَفراَغ في َقوِلِه َتعالى:
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َمِة َة الُمَكرَّ ْعَوُة الإِ�شالميَُّة في َمكَّ الدَّ ْر�ُص اخلاِم�ُص الدَّ

َي اهللُ ُل َمْن اأَ�شَلَم ِمَن النِّ�شاِء َزوَجَتُه َخِديَجَة ِبنَت ُخَويِلٍد، َر�شِ        َفكاَن اأَوَّ
بياِن َعِليٌّ بُن َي اهللُ َعنُه، َوِمَن ال�شِّ يُق، َر�شِ دِّ جاِل اأَبو َبكٍر ال�شِّ  َعنها، َوِمَن الرِّ
لَّى �شوُل �شَ َي اهللُ َعنُه، ُثمَّ اأَ�شَلَم َكثيٌر ِمَن النَّا�ِس، َواتََّخَذ الرَّ  اأَبي طاِلٍب، َر�شِ

اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، َداَر الأَرَقِم ِبِن  اأَبي اْلأَرَقِم َمكاًنا َيجَتِمُع ِفيِه َمَعُهْم.

        َبعَد ُنزوِل الَوِحي على َر�شوِل اهلِل
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، اأََمَرُه اهللُ َتعالى  �شَ
لى ِعباَدِة اهلِل َوْحَدُه  اأَْن َيْدُعــَو النَّا�َس  اإِ
ناِم، َوَبَداأَ َر�شوُل اهلِل  َوَتْرِك ِعباَدِة اْلأَ�شْ
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلَّــَم َيْدُعو اأَْهَل َبْيِتِه  �شَ
ِبيَن اإِلى الإِ�ْشالِم، قاَل َتعالى: َواْلُمَقرَّ

{                                    } )�شورة ال�شعراء، الآية 214(.  

بيَن ِمْنُه. ّلى اهلل َعَلْيِه َو�َشّلَم َدْعَوَتُه اإِلى ال�ْشالِم ِباأَْهِل َبْيِتِه َواْلُمَقرَّ َُبَداأَ النَِّبيُّ �شَ
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لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم النَّا�َس َجميًعا اإِلى ِديِن اهلِل �شوُل �شَ          َبعَد َذِلَك َدعا الرَّ
َتعالى ا�شِتجاَبًة ِلَقوِل اهلِل َتعالى:                               ) �شـوَرُة الِحْجِر، الآيـُة 94 (،

َرِة. لَّى اهللُ َعَليِه َو�َشلََّم اإِلى الَمديَنِة الُمَنوَّ َحتَّى هاَجَر �شَ

ْعَوَة. فا�شَدْع بما تُوؤَمُر: اأَْعِلِن الدَّ

ُد َمَع ُزَمالِئي َقوَلَه َتعالى: اأَُردِّ

{                 }
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ُن النَّْجَمَة ِفي ما َياأْتي ِباْلأَْلواِن اْلآِتَيِة: 1- اأَُلوِّ
ِر. جاِل ِباللَّْوِن اْلأَخ�شَ ِل َمْن اأَ�ْشَلَم ِمَن الرِّ اأ   - النَّْجَمُة الَّتي َتْحِمُل ا�ْشَم اأَوَّ
ِل َمْن اأَ�ْشَلَم ِمَن النِّ�شاِء ِباللَّْوِن اْلأَْحَمِر. ب- النَّْجَمُة الَّتي َتْحِمُل ا�ْشَم اأَوَّ
بياِن ِباللَّْوِن اْلأَْزَرِق. ِل َمْن اأَ�ْشَلَم ِمَن ال�شِّ جـ- النَّْجَمُة الَّتي َتْحِمُل ا�ْشَم اأَوَّ

َخديَجُة
َي اهللُ َعنها َر�شِ

ّديُق اأَبو بَكٍر ال�شِّ
َي اهللُ َعنُه َر�شِ

َعِليٌّ
َي اهللُ َعنُه َر�شِ

حيَحِة في ما َياأْتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 2- اأَ�شَ
)1(  اْلَمْق�شوُد ِمْن َقْوِلِه َتعالى: {                                     }:

 اأ- اأَْهُل َبْيِتِه                     ب- اأَْهُل ُقَرْي�ٍس          جـ- النَّا�ُس َجميًعا

عَوُة الإِ�شالِميَُّة في: )2( َبَداأِت الدَّ
اِئِف َمِة       جـ- الطَّ َة الُمَكرَّ َرِة          ب- َمكَّ اأ- الَمديَنِة الُمَنوَّ
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اِد�ُص ْر�ُص ال�شَّ الدَّ
حابيُّ الَْجليُل الْ�شَ

َي اهللُ َعنُه )الأَرَقُم بُن اأَبي الأَرَقِم( َر�شِ

لَّى اهللُ َعَليــِه و�َشلََّم، �شــوُل �شَ        كاَنــْت داُر الأَرَقــِم َمكاًنــا َيجَتِمــُع فيِه الرَّ
َمِة َة الُمَكرَّ َعوِة الإِ�شالِمَيِة في َمكَّ َي اهللُ َعنُهــُم، في ِبداَيِة الدَّ  َمَع اأَ�شحاِبهِ، َر�شِ

اِر؟  ُيَعلُِّمُهُم اأُموَر ِديِنهم، َفَمْن ُهَو �شاِحُب هِذِه الدَّ
اِبقيَن لالإِ�شالِم، َي اهللُ َعنُه، َوُهَو ِمَن ال�شَّ        ُهَو الأَرَقُم بُن اأَ�َشٍد الَمخزوِمّيِ، َر�شِ
َرِة، َي اهللُ َعنُه، َوهاَجَر اإِلى الَمديَنِة الُمَنوَّ يِق، َر�شِ دِّ  اأَ�شَلــَم َعلى َيِد اَأِبي َبكٍر ال�شِّ
عَوِة، حاَبِتِه الِكراِم َم�شاقَّ الدَّ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، َو�شَ �شوِل �شَ َل َمَع الرَّ  َوَتَحمَّ

َرِة.  َوُتوِفي �َشَنَة »53 هـ«، َوُدِفَن في الَمديَنِة الُمنوَّ

حاَبِة، َر�شــَي اهلَل َعنُهُم، ِمَن  اأَ�شَتذِكــُر َمــَع َمجموَعِتي، َثالَثَة اأَ�شمــاٍء ِلل�شَ
اِبقيَن لالإِ�شالِم. ال�شَّ

.................................-1

.................................-2

.................................-3
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حِيَحِة في ما َياأِْتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرِمز الإَِجاَبِة ال�شَّ اأَ�شَ
َي اهللُ َعنُه، َعلى َيِد:  )1( اأَ�شَلَم الأَرَقُم، َر�شِ

حابيُّ َعِليٍّ بِن اأَبي طاِلٍب.            اأ   - ال�شَّ
اِب. حابيُّ ُعَمَر بِن الَخطَّ     ب- ال�شَّ
يِق. دِّ حابيُّ اأَبي َبكٍر ال�شِّ جـ- ال�شَّ

د  - والديهِ.

َي اهللُ َعنُه، ُهَو:  )2( ا�شُم َوالِد الأَرَقِم بِن اأَبي الأَرَقِم، َر�شِ
                       اأ   - َبْكٌر
                ب- اأَ�َشٌد

جـ- الأَْرَقُم
د  - اأَ�ْشَعٌد

       اأَبَحــُث َمَع اأَحِد واِلَديَّ ِمْن ِخالِل �َشَبَكِة اْلَمعلوماِت اْلَعاَلِميَِّة )الإِْنَترنت(
َي اهللُ َعنُه. بي الأَرَقِم، َر�شِ حاِبيٍّ اأَ�شَلَم في داِر الأَرَقِم بِن اأَ َعْن �شَ
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اِبُع ْر�ُص ال�شَّ ْحَفُظِمْن اأَْخالِق الُْم�ْشِلِمالدَّ اأَْفَهُم َواأَ

َعبُِّر َعّما فيها: وَرَة اْلآِتَية، َواأُ ُل ال�شُّ اأََتاأَمَّ

يُف: اْلَحديُث النََّبويُّ ال�شَّ

ُمُك: اْنِب�شاُطَك َو�ُشروُرَك. تَبَ�شُّ

َدَقٌة: اأَْجٌر َوَثواٌب. �شَ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم:    قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
.” َدَقٌة  �شَ اأَخيَك  َوْجِه  في  ُمَك  “ تَبَ�شُّ
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اأَفَهُم

�ْشِعُد ِبِهما النَّا�َس. ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي، اأَْذُكُر ُخُلَقْيِن اآَخَرْيِن اأَْلَتِزُمُها َواأُ

حيَن اأُلقي ُمَعلِِّميَّ َوُزَمالِئَي َفاإِنَّني اأُقاِبُلُهْم ِبــ ......

ُم داِئًما في َوْجِه َمْن  اأُلقيِهْم، َوَمْن  اأََتعاَمُل َمَعُهْم. اأَْبَت�شِ

ُدُر َعْنُهْم ِمْن  َنِة في ُكلِّ ما َي�شْ �ْشالُم النَّا�َس ِباْلِتزاِم اْلأْخالِق اْلَح�شَ اأََمَر اْلإِ
ْفعاِل. اأَْقواِل َواأَ

ريِف َعلى  لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم في هذا اْلَحديِث ال�شَّ �شوُل �شَ َفَقْد َحثَّ الرَّ
روِر َواْلَفَرِح ِبِلقاِئِهْم؛  ِم َلُهْم، َواإِْظهــاِر ال�شُّ ُح�ْشــِن ُمقاَبَلِة اْلآَخريَن، ِبالتََّب�شُّ

ْحَمِة َواْلُحبِّ َبْيَن النَّا�ِس.  َفاإِنَّ ذِلَك ِمْن اأَ�ْشباِب ِزياَدِة اْلِودِّ َوالرَّ
ْجــًرا َعظيًما ِعْنَد اهلِل َتعالى؛ ِلأَنَُّه  َوَقــْد َجَعَل اْلإِ�ْشالُم ِلَمْن َيقوُم ِبذِلَك اأَ

اْلَتَزَم َتْطبيَق اأَْخالِق اْلإِ�ْشالِم َوَتعاليِمِه.

َ
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ُل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلَكِلَمِة َوَمْعناها في اْلَعموِد اْلُمقاِبِل: 1- اأَ�شِ

َدَقٌة                   اْنِب�شاُطَك َو�ُشرورَك �شَ
ُمَك                 اأَْجٌر َوثواٌب َتَب�شُّ

ْحُك َواْلَقْهَقَهُة ُمَك                 ال�شّ َتَب�شُّ

�شاَرَة ) � ( ِبجاِنِب ِحيــِح، َواإِ لوِك ال�شَّ ــُع اإِ�شــاَرَة ) ✓ ( ِبجاِنِب ال�شُّ  2- اأَ�شَ
لوِك الَخطاأِ في ما َياْأتي: ال�شُّ

باٍح  الِم ُكلَّ �شَ فِّ الثَّاِلِث ُيباِدُر ُزَمالَءُه ِبال�شَّ اأ   - اأَْحَمٌد طاِلٌب في ال�شَّ
ٌم. )           ( َوُهَو ُمْبَت�شِ

ِح.  ب- ُتقاِبــُل �َشْو�َشُن َمْن  اأَ�شاَء اإِْليها ِمْن ُزَمالِئهــا ِباِلْبِت�شاَمِة َوالنُّ�شْ
)           (

ٌم. )         ( جـ- �َشميٌر ُيطيُع واِلَدَتُه ِعْنَدما َتْطُلُب اإَِلْيِه �َشْيًئا َوُهَو ُمْبَت�شِ
ِم. )         ( راِخ َوَعَدِم التََّب�شُّ د -  ُيَقاِبُل عاِدٌل ُزَمالَءُه ِبال�شُّ

ُل الَْعموُد الثَّان ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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ْر�ُص الثَّاِمُن النَّظاَفُةالدَّ

، َيعِرُفُه ُزَمالوؤُُه َوُمَعلِّموُه باأََدِبِه يِّ فِّ الثَّاِلِث الأَ�شا�شِ       ُعَمــُر طاِلٌب في ال�شَّ
ابوِر  َواجِتهــاِدِه َوَتَميُِّزِه ِبالُمحاَفَظِة َعَلى النَّظاَفِة، وفــي اأَثناِء ُوقوِفِه في الطَّ
اِلِب الأَكَثِرَنظاَفًة، ، اأَعَلَن ُمديُر الَمدَر�َشِة اأَنَّ ُعَمَر َقْد َفاَز ِبجاِئَزِة الطَّ باِحيِّ  ال�شَّ

َه َكِلَمًة ِلُزَمالِئِه َعِن النَّظاَفِة باإِ�شراِف ُمَعلِِّمِه. َوَطَلَب اإَِليِه اأَْن ُيوجِّ
       َوِفي الَيوِم التَّاِلي، َوَقَف ُعَمُر اأَماَم ُزمالِئِه، ُثمَّ قاَل:

 اأَنا اأُِحبُّ النَّظاَفَة؛ ِلأَنَّ ِديَننــا الإِ�شالِميَّ اأَو�شانا ِبَذِلَك، َوِلَكي اأُحاِفَظ َعَلى
َنظاَفِتي اأَقوُم ِبالأَعماِل الآِتَيِة:

    اأُحاِفــُظ َعلى َنظاَفــِة ِج�شِمي؛
ابــوِن،  َفاأَ�شَتِحــمُّ ِبالمــاِء َوال�شّ

َواأَُقلُِّم اأَظفاِري.
ابوِن، ُل َيَديَّ ِباْلماِء َوال�شّ  اأَْغ�شِ
َبْعَد اأَْن اأَْخُرَج ِمْن َدْوَرِة اْلِمياِه.

-1

-2
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خ�شيََّة:  قاِن َنظاَفِتي ال�شَّ  يف َعَمَلنِي ُيحقِّ
........................................................-1
........................................................-2

 3- اأُحاِفُظ َعَلى َنظاَفِة َمدَر�َشِتي؛
َفاأَعَتِني ِبُكُتِبي َوَمقَعِدي.

4- اأُحاِفُظ َعَلى َنظاَفِة َوَطِني.
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ِحيِح،  َواإِ�شاَرَة لوِك ال�شَّ اَلِة َعَلى ال�شُّ وَرِة الدَّ ُع  اإِ�شاَرَة ) ✓ ( َتَت ال�شُّ  1-  اأَ�شَ
لوِك اخَلَطاأِ يف ما َياأِْتي: اَلِة َعَلى ال�شُّ وَرِة الدَّ ) � ( َتَت ال�شُّ

2-  ما الأَعماُل التي ُيمِكُنَك اأَْن َتقوَم ِبها ِلَتبَقى َنظيًفا؟
اأ   -...........................        ب-.............................
جـ-...........................        د  -.............................

3- َكيَف ُيِكُن اأَْن َتتعاَوَن َمَع ُزَمالِئَك ِللِحفاِظ َعلى َنظاَفِة َوَطِننا؟

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

..............................................................................
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ْر�ُص التَّا�ِشُع الِةالدَّ ُة ال�شَّ حَّ �شِ

ِحيَحًة، َوَذِلَك ِبـاأَْن: الُتُه �شَ          َيحِر�ُس الُم�شِلُم َعَلى اأَْن َتكوَن �شَ
الِة الآِتيَِة: ِة ال�صَّ حَّ  يُراِعَي �ُصروَط �صِ

الِة.     اأ   - ُدُخوَل َوقِت ال�شَّ

هاَرَة. ب- الطَّ

جـ- اْلِلبا�َس ال�ّشاِتَر.

 د  - ا�شِتقباَل الِقبَلِة.
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 اأَ�شَتذِكــُر َمَع ُمَعلِّمي َوُزمالئي اأَْعماَل
فِّ الّثاين: الِةِ الَّتي َتْعلَّْمُتها يف ال�شَّ ال�شَّ

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

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

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

الِة: ِمْن ُمبِطالِت الْ�شَ
ــاَلِة، اإذا قاَم بها الم�شلي؛ فاإِنَّها ُتْبِطُل  ْعماٌل َخاِرَجٌة َعِن ال�شَّ ُتْوَجــُد اأَ
ِحِك، والــَكالِم، واْنِتقا�ِس الُو�شوِء  ــْرِب، وال�شَّ الَتــُه، َكالأَْكِل َوال�شُّ �شَ

َوَغْيِرها.
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َوِر الآِتَيِة: الِة يف ال�شُّ لوَك املُبِطَل ِلل�شَ اأَبَحُث َمَع َمموَعِتي ال�شُّ

ُر ُزَمالِئي ِبها. َرِة، واأَُذكِّ الِة ِلليوِم التَّايل ِمَن املَُفكِّ ُد َمواِعيَد ال�شَّ اأَُحدِّ
.................................................................................

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

َنشاٌط ِختاِميٌّ
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الِة التي َتُدلُّ َعَليِه ُكلُّ �صوَرٍة في ما ِة ال�صَّ حَّ  1- اأَكُتُب في الَفراِغ �َصْرَط �صِ
ياأتي:

ُبها ِمَن الَمعاِني الُمقاِبَلِة. الِة، وما ُينا�صِ ِة ال�صَّ حَّ ُل ِبَخطٍّ َبيَن �ُصروِط �صِ 2- اأَ�صِ

هاَرُة                                                           الَكْعَبُة                                الطَّ

الِة                                         الأَذاُن                                    ُدخوُل َوْقِت ال�شَّ

ا�شِتقباُل الِقبَلِة                                                  النَّظاَفُة

ْرُب                                                                            ا�شِتقباُل الِقبَلِة                                            اْلأْكُل وال�شُّ

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

ُل  الَْعموُد الثَّانالَْعموُد اْلأَوَّ

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

ُ
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ْر�ُص العا�ِشُ ْدِقالدَّ ُل ال�شِّ َف�شْ
ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

دُق: َقوُل الَحقِّ . ال�شِّ
: طاَعُة اهلِل. الِبرُّ

دِق؛ لأَنَُّه ُخُلٌق ُيِحبُُّه اهللُ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم على ال�شِّ �شــوُل �شَ          َيُحثُّنــا الرَّ
اِدقِيَن َخيًرا َوُيدِخلُهُم الَجنََّة. َتعالى، َوُيبيُِّن َلنا اأَنَّ اهللَ َتعالى ُيثيُب ال�شَّ

اأَفَهُم

يُف: اْلَحديُث النََّبويُّ ال�شَّ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم: قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
، واإِنَّ الِبرَّ يَهِدي اإِلى الَجنَِّة، ...... ”. دَق يَهِدي اإِلى الِبرِّ “ اإِنَّ ال�شِّ

ٌق�شـدااأانـ
.........................................................

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: ُاأَُرتُِّب احْلروَف ِلأَُكوِّ



33

دِق، َواأَُمثُِّلها َمَع ُزمالئي يف ُغْرَفِة ًة َعِن ال�شِّ اَعَدِة ُمَعلِّمي، اأَْختاُر ِق�شَّ  ِبُ�شَ
. فِّ ال�شَّ

يَق؟ دِّ َي اهللُ َتعالى َعنُه، ال�شِّ َي اأَبو َبكٍر، َر�شِ مِلاذا �ُشمِّ

اِدَق لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، ال�شّ �شوَل�شَ ون الرَّ مُّ َمِة ُي�شَ َة الُمَكرَّ  ِلماذا كاَن  اأَهُل َمكَّ
 اْلأَِميَن؟

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

َنشاٌط ِختاِميٌّ
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�شاَرَة ) � ( ِبجاِنِب ِحيــِح، َواإِ لوِك ال�شَّ ــُع  اإِ�شــاَرَة ) ✓ ( ِبجاِنِب ال�شُّ  1- اأ�شَ
لوِك الَخطاأِ في ما َياْأِتي: ال�شُّ

فعاِلِه.                 )       ( دِق في اأَقواِلِه َواأَ  اأ   - َيحِر�ُس  اأَحَمُد َعَلى ال�شِّ
َدٌة. )        ( ب- ُيخِبُر التَّاِجُر الُم�شَتِرَي ِباأَنَّ ِب�شاَعَتُه �شاِلَحٌة َوِهي فا�شِ
يَِّة َوَلو كاَنْت ُمَتَدِنيًَّة.    )       ( جـ - ُيخِبُر َعِليٌّ واِلَديِه َعْن َنِتيَجِتِه الَمدَر�شِ
ِدقاِئِه خاِرَج اْلَمْدَر�َشِة دوَن ِعْلِم والَديِه.    )       ( د  - َيْلَعُب ِبالٌل َمَع اأَ�شْ

ُبها ِفي اْلَعموِد الثَّاني: ِل َوما ُينا�شِ ُل َبيَن الُجمَلِة ِفي اْلَعموِد اْلأَوَّ 2- اأَ�شِ

دُق َيْهِدي اإِلى ال�شِّ

اْلِبـرُّ َيْهِدي اإِلى

 اْلَجنَِّة

اْلِبــرِّ

الّناِر

ُل الَْعموُد الثَّان ُالَْعموُد اْلأَوَّ



35

ْر�ُص احلاِدي َع�شَ اآداُب احَلديِثالدَّ

اأُناِق�ُس َمَع َمجموَعِتي اآداًبا اُأخرى ِللَحديِث.

ُم اآداَب الَحديِث الَّتي َتَعلَّمُتها ِلُزَمالِئي في الإِذاعِة ال�شبَّاِحيَِّة. اأَُقدِّ

َنشاٌط ِختاِميٌّ

ُثني، َول اأُقاِطُعُه. 1- اأَ�شَتمُع ِلـَمْن ُيَحدِّ
ْوٍت هاِدى. ُث ِب�شَ دَّ 2- اأََتَ

ُم اآراَءُهْم، َول اأَ�ْشَتْهِزُئ ِبِهْم.  3- اأُناِق�ُس اْلآَخريَن، َواأَْحَتِ

ٍء

ُث، ِمْنها: اْلـُمَتَحدِّ
لى َمْموَعٍة ِمْن اآداِب الـَحديِث َيِجُب اأَْن ُيراِعيهاْ         اأَْر�َشَدنا اْلإِ�ْشالُم اإِ
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ندوِق: ُبها ِمَن ال�شُّ 1- اأَمالأُ الَفراغاِت الآِتَيَة بما ُينا�شِ

                   الآَخِريَن، هادىٍء، الَحديَث، اأَكِذُب، ُمْرَتِفٍع

ذا  اأََردُت ....................... اأ   - اأَ�شَتاأِذُن ُمَعلِِّمي اإِ
ب- اأَ�شُدُق يف َحِديِثي َول ..........................

لى................... َول اأُقاِطُعُهُم في اأَثناِء الَحديِث. جـ- اأَ�ْشَتِمُع اإِ
وٍت ............................... ُث ِب�شَ د  - اأََتَحدَّ

ِحيَح، َواإِ�شاَرَة لوَك ال�شَّ وَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ ْع اإِ�شاَرَة ) ✓ ( اأَ�شَفَل ال�شُّ    2- �شَ
لوَك الَخطاأَ. وَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ      ) � ( اأَ�شَفَل ال�شُّ
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ْر�ُص الثَّان َع�شَ حَفُظ�شوَرُة املاعوِنالدَّ اأَفَهُم َواأَ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا

: َيدَفُعُه َوُيوؤِذيِه.
: َيفَعلوَن الَخيَر؛ ِلَك�شِب َمر�شاِة النَّا�ِس َفَقط.

: ا�ْشٌم ِلما َي�ْشتعيُرُه الّنا�ُس َبْيَنُهْم ِمَن الأَ�ْشياِء.

{{{ }}}.
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مُت فيه ُم�شاَعَدًة ِلالآَخِريَن. اأَْروي ِلُزَمالِئي َموِقًفا َقدَّ

ُر اهللُ َتعالى في هِذِه الآياِت الَكريَمِة ِمْن: ُيَحذِّ
َعفاِء َوالأَيتاِم. 1- اإِ�شاَءِة ُمعاَمَلِة ال�شُّ

الِة َعَلى َوقِتها. 2- التَّهاوِن في اأَداِء ال�شَّ
3- ِفعِل الَخيِر ِلَك�شِب َمر�شاِة النَّا�ِس َفَقط.

اأَفَهُم

اأَحِر�ُص َعَلى:
ِفْعِل اَلْخْيراِت َطَلبًا ِلَمْر�شاِة اهلِل َتعاَلى.
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ُل ِبَخطٍّ َبيَن الآَيِة الَكِريَمِة َوالَمعَنى الذي َيُدلُّ َعَليها: 1- اأَ�شِ

َيفَعلوَن الَخير؛ ِلَك�شِب َمر�شاِة النَّا�ِس َفَقط

ا�ْشٌم ِلما َي�ْشتعيُرُه الّنا�ُس َبْيَنُهْم

َيدَفُعُه َوُيوؤِذيِه

اِعُدُه َوُيعْيُنُه ُي�شَ
َرْت ِمنُهما الآياُت الَكرِيَمُة: 2- اأَذُكُر اأَمَريِن َحذَّ

اأ   -...............................................

ب-...............................................
ركاِن الإِ�شالِم اأَ�شاَرْت اإَِليِه �شوَرُة الماعوِن. 3- اأَ�شَتنِتُج ُركًنا ِمْن اأَ

ِب. ِعها الُمنا�شِ 4- اأَكُتُب الآياِت الَكرِيَمَة في َمو�شِ

ُل الَْعموُد الثَّان الَْعموُد اْلأَوَّ
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ْر�ُص الثَّاِلَث َع�شَ ِمْن اأَ�شماِء اهلِل تَعالى )الَعِليُم(الدَّ

ُد اأَحواَل َي اهللُ َعْنــُه، َيَتَفقَّ اِب، َر�شِ       كاَن اأَِميــُر الُموؤِمنيــَن ُعَمُر بُن الَخطَّ
ِمَع امَراأًة َتقوُل ِلبَنِتها: اْخِلِطي الَحليَب َرِة َف�شَ  النَّا�ِس َلياًل في الَمِديَنِة الُمَنوَّ
ــاُه، َلَقْد َنهى اأَِميــُر الُموؤِمنيَن َعْن َخلِط  ِبالمــاِء ِلَيكُثــَر، َفقاَلِت الَفتاُة: يا اأُمَّ
: يا ُبَنيَّــُة، اإِنَّ  اأَِميَر الُموؤِمنيــَن ل َيعَلُم ماَن�شَنُع،  الَحلِيــِب ِبالماِء، قاَلِت الأُمُّ
 َفقاَلــِت الِبنُت: اإِذا كاَن اأَِميُر الُموؤِمنيَن ل َيرانا َفاإِنَّ اهللَ َتعالى َيرانا َوَي�شَمُعنا

َوَيعَلُم ماَنقوُل َوَنْفَعُل.

 ِلماذا َرَف�شِت الَفتاُة َخلَط الَحِليِب ِبالماِء؟

      َنفَهــُم ِمــْن هِذِه الحاِدَثِة اأَنَّ اهللَ َتعالى َيعَلُم ما في الَكوِن َول َيخَفى َعَليِه
ِميُع الَعِليُم. �َشيٌء ِمْن اأَقواِل النَّا�ِس َواأَفعاِلهم َفُهَو ال�شَّ

نَّـــُه �ُشبحاَنُه يعلم ما ُبُه؛ لأَ ا ُيغ�شِ يُه َوَنبَتِعــُد عمَّ       َفعَلينــا اأَْن َنفَعــَل ما ُير�شِ
ُبنا َجِميًعا َيوَم الِقياَمِة. َنْفَعُل، َول َيغيُب َعْن ِعْلِمِه �َشْيٌء و�َشوَف ُيحا�شِ
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ُد َمَع ُزَمالِئي َقوَلَه َتعالى: اأَُردِّ

َنشاٌط ِختاِميٌّ

�شوَرُة الح�شر، اْلآَيُة )22(

�شوَرُة التَّغاُبِن، اْلآَيُة )4(

{ 
}

-1 

-2 
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ِحيَحٍة في ما َياأِْتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 1- اأَ�شَ
)1( اهللُ َتعالى َيعَلُم :

اأ   - ما َيفَعُلُه الإِن�شاُن في اللَّْيِل َفَقط.
ب- ما َيفَعُلُه الإِن�شاُن في النَّهاِر َفَقط.

جـ- ما َيفَعُلُه الإِن�شاُن في ُكلِّ َوقٍت.
ِر َفَقْط. د  - ما َيفَعُلُه اْلإِن�شاُن َوْقَت اْلَع�شْ

)2( اإِذا كاَن اهللُ َتعالى َي�شَمُع ُكلَّ ما اأَقوُل َفاإِنَِّني:
   اأ   - ل اأََتَكلَُّم اأََبًدا                      ب- اأََتَكلَُّم داِئًما ِبَخيٍر

وٍت ُمنَخِف�ٍس.    د  - اأََتَكلَُّم َبعيًدا َعِن النَّا�ِس. جـ- اأََتَكلَُّم ِب�شَ

ُل ِبَخطٍّ َبيَن ا�شِم اهلِل َتعالى َوالَمعَنى الذي َيُدلُّ َعَليِه: 2- اأَ�شِ

ِميُع                                           اهللُ َتعالى َيعَلُم ُكلَّ �َشيٍء. ال�شَّ

يُر                                             اهللُ َتعالى َي�شَمُع ُكلَّ �َشيٍء.          الَب�شِ

الَعِليُم                                              اهللُ َتعالى َيَرى ُكلَّ �َشيٍء.

الَعِليُم                                              اهللُ َتعالى َرحيٌم ِبُكلِّ �َشيٍء.
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اِبَع َع�شَ ْر�ُص الرَّ �شوَرُة البََلِدالدَّ
الآياُت الَكرميَُة )10-1(

َمِة. َة الُمَكرَّ : َمكَّ
: ُمقيٌم َوَموجوٌد.

ٍة َوَتَعٍب. قَّ : َم�شَ
:َكِثيًرا.

. رِّ : َبيَّنا ِلالإِن�شاِن َطِريَق الَخيِر َوَطِريَق ال�شَّ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا

{{{{ }}}}.

اأَتلو الآياِت الَكريَمَة الآتَيَة:

ِتالَوٌة َوِحْفٌظ
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ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهِني اإَِليها. حِّ 2- اأَتلو الآياِت الَكِريَمَة اأَماَم ُمَعلِِّمي، َو اأُ�شَ

. رِّ َطريَق الَخيِر َوَطِريَق ال�شَّ

َمِة. َة الُمَكرَّ       َمكَّ

ٍة َوَتَعٍب. قَّ            َم�شَ

ُبهــا في الَعموِد ِل وما ُينا�شِ ــُل ِبَخطٍّ َبيــَن الكلمة في الَعمــوِد الأَوَّ  1- اأَ�شِ
 الُمقاِبِل في ما ياأتي:

ُل الَْعموُد الثَّان ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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ْر�ُص اخلاِم�َص َع�شَ الدَّ

ْعِب. ِريِق ال�شَّ : َتجاوُز الطَّ
: َتْحِريُر َعبٍد.

: الُموؤِمنوَن اأَهُل الَجنَِّة.
: الكاِفروَن اأَهُل النَّاِر.

: ُمغَلَقٌة ِباإِْحكاٍم.

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{{ }}}}}.

اأَتلو الآياِت الَكريَمَة الآتَيَة:

�شوَرُة البََلِد
الآياُت الَكرميَُة )20-11(

ِتالَوٌة َوِحْفٌظ
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ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهِني اإِليها. حِّ 2- اأَتلو الآياِت الَكِريَمَة اأَماَم ُمَعلِِّمي، واأُ�شَ

    ُمْغَلَقٌة باإِحكاٍم

الموؤمنوَن اأَهَل الَجنَِّة

عِب ريِق ال�شَّ  َتجاوُز الطَّ

ُبها في الَعموِد الُمقاِبِل ِل وما ُينا�شِ ُل ِبَخطٍّ َبيَن الآَيِة في الَعموِد الأوَّ  1- اأَ�شِ
 في ما ياأتي:

ُل الَْعموُد اْلأَوَّ
الَْعموُد الثَّان ُ
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اِد�َص َع�شَ ْر�ُص ال�شَّ حَفُظالدَّ اأَفَهُم َواأَ

: الذي ُيَدبُِّر اأَْمَر َمْخلوقاِتِه َويعَتِني ِبها.
: َغْفَوٌة.

: َول ُيْعِجُزُه.

اأَلُْفُظ َجيًِّدا

{{{{ }}}}.

�شوَرُة البََقَرِة
)255 ، )اآيُة الُكر�ِشيِّ
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اأَفَهُم

حَمُد واِلَدُه: يا اأََبِت، ما اأَعَظُم  اآَيٍة في الُقراآِن الَكِريِم؟ �َشـاأََل اأَ

حاِبيِّ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، ِلل�شَ ٌد �شَ  قاَل َواِلُدُه: هذا �ُشوؤاٌل �َشاأََلُه َر�شوُلنا ُمَحمَّ
ُه َقرَّ ، َفاأَ يِّ : اإِنَّها اآَيُة الُكر�شِ َي اهللُ َعنُه، َفاأَجاَب اأَُبيٌّ  اْلَجليِل اأُبيٍّ بِن َكعٍب، َر�شِ

لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َشلََّم َعَلى َذِلَك. النَِّبيُّ �شَ
يَِّة. ُه في الإِذاَعِة الَمدَر�شِ قاَل اأَحَمُد: يا اأََبِت، َعلِّمِني َمعناها، لأَقَراأَ

ها: يِّ َتحَتوي على َمعاٍن َكثيَرٍة اأََهمُّ ، اإِنَّ  اآَيَة الُكر�شِ قاَل واِلُدُه: يا ُبَنيَّ
- اإِنَّ اهللَ َتعالى ُيَدبُِّر اأَمَر َمخلوقاِتِه َويحَفُظها.

- اإِنَّ اهللَ َتعالى ل َيناُم ول َيغَفُل َعْن �َشيٍء.
ماِء وما في الأَر�ِس.     - اإِنَّ اهللَ َتعالى ِبعلِمِه َوُقدَرِتِه ُيحيُط ِبُكلِّ ما في ال�شَّ
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يِّ َغيًبا. 1- اأَتُلو اأماَم ُمَعلِِّمي َوُزَمالِئي اآيَة الُكر�شِ

.{ 2- اأَكُتُب َمعنى َقوِلِه َتعالى: {
...............................................................................

ِحيَحِة في ما َياأِْتي: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 3- اأَ�شَ
:{ )1( َمعنى َكِلَمِة {

اأ - َغفَوٌة.         ب – َيقَظٌة.        جـ- عاٌم.        د- َنْوٌم.
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َعْن اأَعَظِم اآَيٍة في حاِبــيُّ الذي �شاأََل اْلنَّبيَّ �شَ  )2( ال�شَّ

 الُقراآِن الَكِريِم هو:
اأ   - خاِلٌد بُن الَوليِد.

ب- اأَُبيٌّ بُن َكعٍب.
جـ- َعبُد اهلِل ِبُن َم�شعوٍد.

د  - ُعَمُر بُن اْلَخّطاِب.
يِّ ِهَي اآَيٌة ِمن �شوَرِة:  )3( اآَيُة الُكر�شِ

اأ   - اآِل عمراَن              ب- التَّوَبِة
 جـ- الَبَقَرِة                     د  - اْلَبَلِد
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اِبَع َع�شَ ْر�ُص ال�شَّ اآداُب ِزياَرِة املَري�ِصالدَّ

اأََل الُمَعلُِّم َعنُه، َفِقيَل َلُه: اإِنَُّه َمِري�ٌس.          غــاَب ُيو�ُشُف َعِن الَمدَر�َشِة، َف�شَ
َد َموِعًدا ِلِزياَرِتِه؛ لأَنَّ الإِ�شالَم َحثَّنا َعلى ِزياَرِة  َفقــاَل الُمَعلُِّم: َعَلينا اأَْن ُنَحدِّ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم:)ُعودوا الَمِري�َص(. �شوُل �شَ الَمِري�ِس، َفَقْد قاَل الرَّ

ُثمَّ قاَل الُمَعلُِّم: ِلِزَياَرِة الَمِري�ِس اآداٌب َينَبِغي اأَْن ُنراِعيها، ِمنها:
ِب ِللزياَرِة. 1- اخِتياُر الَوقِت الُمنا�شِ

فاِء بقوله: عاُء ِللَمرِي�ِس ِبال�شِّ 2- الدُّ
  »اأ�ْشاأَل اهلَل الَعِظيَم َربَّ اْلَعْر�ِس الَعظيِم اأَْن َي�ْشفيَك«.

ياَرِة َوَغيِرها. 3- َعَدُم اإِزعاِج الَمِري�ِس ِباإِطاَلِة الزِّ

اأُناِق�ُس َمَع َمجموَعِتي ِلماذا َنزوُر الَمِري�َس.
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2- اأَذُكُر اأُموًرا اأُْخرى ُتزِعُج الَمِري�َس.

وَرِة الآتَيِة: 1- اأَُعبُِّر َعِن ال�شُّ

عودوا الَمِري�َص: اأَي زوروُه.

اأَبَحُث في الإِنَترِنت ِبُم�شاعَدِة َواِلَدي َعْن ُدعاٍء َنَبِويٍّ اآَخَر ِللَمِري�ِس.

َحِة. في َطْريَقٍة واِحَدٍة اأ�ْشُكُر اهلَل َتعاَلى فيَها َعَلى ِنْعَمِة ال�شِّ

ا اأْدعو َلُه َقاِئاًل: »اأ�ْشاأَل اهلَل الَعِظيَم َربَّ اْلَعْر�ِس الَعظيِم اأَْن َي�ْشفيَك«. ُاأطبق: ِعْنَدما اأَزوُر َمري�شً
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�شاَرَة ) � ( ِبجاِنِب ِحيــِح، َواإِ لوِك ال�شَّ ــُع اإِ�شــاَرَة ) ✓ ( ِبجاِنِب ال�شُّ  1- اأَ�شَ
لوِك الَخَطاأِ في ما ياأتي: ال�شُّ

ِديِقِه الَمِري�َس.  )       ( وٍت ُمرَتِفٍع ِعنَد ِزياَرِة �شَ َث ِع�شاٌم ِب�شَ  اأ   - َتَحدَّ
فاِء.   )       ( ِة ِبال�شِّ ديَقِتها الَمِري�شَ ُة ِل�شَ ب- َدَعْت عاِئ�شَ
ِة.       )       ( ِديَقِتها الَمِري�شَ جـ- اأَطاَلْت ُهدى ِزياَرَة �شَ

ْر�ِس. 2- اأَكُتُب اأََدَبيِن  ِعنَد ِزياَرِتي الَمِري�َس َغْيَر َمْذكوَرْيِن في الدَّ
اأ   -..........................................................................
ب-.........................................................................

3- اأُْكِمُل ِكَتاَبَة ُدعاِء ِزياَرِة اْلَمرْي�ِس:
» اأَ�ْشاأُْل اهلَل ........... َربَّ ..........اْلَعظيِم اأَْن ........... « .
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�شوَرُة الُهَمَزِة ْر�ُص الثَّاِمَن َع�شَ الدَّ

: َمْن َيغتاُب النَّا�َس.
  : َمْن َيذُكُر ُعيوَب النَّا�ِس.

: �َشُيلَقى في ناِر َجَهنََّم.
: اأَْي ُمْغَلَقٌة ُمْطِبَقٌة َعَلْيِهْم.

ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهِني اإَِليها. حِّ �شَ اأَتلو الآياِت الَكِريَمَة اأَماَم ُمَعلِِّمي، َواأُ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{ }}}}.

اأَتلو الآياِت الَكريَمَة الآتَيَة:

ِتالَوٌة َوِحْفٌظ
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الُم َخْلُق اآَدَم َعَليِه ال�شَّ ْر�ُص التَّا�ِشَع َع�شَ الدَّ

الُم َخَلَقُه ِمْن ِطيٍن، َل اإِن�شاٍن َخَلَقُه اهللُ َتعالى ُهَو َنِبيُّ اهلِل اآَدُم َعَليِه ال�شَّ       اإِنَّ اأَوَّ
ْجــَدِة، اْلآَيــُة 7(، َواأََمَر الَمالِئَكَة } )�شوَرُة ال�شَّ  َقــاَل َتَعاَلى: {
َجدوا اإِّل اإِبلي�َس َرَف�َس، قال َتَعاَلى ُمَبيًِّنا جوِد َلُه؛ َتعِظيًما َوَتقِديًرا، َف�شَ  ِبال�شُّ
،{ �َشَبــب َرف�ــسِ اإِبلِي�َس ِلل�ّشجــوِد: {
اَء َواأَ�شَكَنُهما الَجنََّة، واأَباَح  )�شوَرُة الأَْعراِف، اْلآَيُة 12( ُثمَّ َخَلَق اهللُ َتعالى َزوَجَتُه َحوَّ

َلُهما الأَكَل ِمْن َطيِّباِتها اإِّل �َشَجَرًة واِحَدًة ِمنها.

َجَرِة َفاأَخَرَجُهما اهللُ َتعالى ِمَن اَء َفاأَكال ِمَن ال�شَّ        َو�شَو�َس  اإِبلي�ُس لآَدَم َوَحوَّ
اِلِح. اَعِة َوالَعَمِل ال�شَّ الَجنَِّة، َواأَنَزلُهما اإِلى الأَر�ِس ِلِعماَرِتها ِبالطَّ

ُل َنِبيٍّ َيدعو النَّا�َس الُم وُذريََّتُه في الأَر�ِس، َفكاَن اأَوَّ       عا�َس اآَدُم َعليِه ال�شَّ
اإِلى ِعباَدِة اهلِل َتعالى.

جوِد لآَدَم. َبُب الذي َمَنَع اإِبلي�َس ِمَن ال�شُّ     ما ال�شَّ
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ِحيَحِة. ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 1- اأَ�شَ
الُم ِمْن: )1( َخَلَق اهللُ َتعالى اآَدَم َعَلِيه ال�شَّ

     اأ - ناٍر               ب- نوٍر              جـ- ِطيٍن               د- ماٍء
ُل َنِبيٍّ َدعا اإِلى ِعباَدِة اهلِل َتعالى في الأَر�ِس ُهَو:  )2( اأَوَّ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم. ٌد �شَ               اأ   - ُمَحمَّ
الُم.     ب- اآَدُم َعَليِه ال�شَّ

الُم. جـ- اإِبراِهيُم َعَليِه ال�شَّ
الُم.  د  - نوٌح َعَلْيِه ال�شَّ

2- اأُكِمُل الَفراَغ في ما َياْأِتي:
الُم اإِلى الأَر�ِس ِلِعماَرِتها بـــ: اأ   - اأَنَزَل اهللُ َتعالى اآَدَم َعَليِه ال�شَّ

................................................. .1 

................................................. .2 
اَء بــ:  ب- َو�شَو�َس  اإِبِلي�ُس ِلآَدَم َوَحوَّ

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

الُم َعلى اأُ�شَرِتي. َة اآَدَم َعَليِه ال�شَّ اأَُق�سُّ ِق�شَّ
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ْر�ُص الِع�شوَن ْحَفُظ�شوَرُة الكاِفروَنالدَّ اأَْفَهُم َواأَ

ناَم . : اأَي ل اأَعُبُد الأَ�شْ
ناَم. : اأَنُتم َتْعُبدوَن الأَ�شْ

: اأَنا اأَْعُبُد اهللَ َتعالى

اأَفَهُم

ّل َيعُبدوا لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم والُموؤِمنِيَن اأَ      َيطُلــُب اهللُ َتعالى ِمْن َر�شوِلِه �شَ
ل هلِل َوْحَدُه. ماَيعُبُدُه الُكّفاُر ِمْن اأَ�شناٍم َواآِلَهٍة، فالِعَباَدُة ل َتكوُن اإِ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{ }}}}.
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{ }

ُن الآَيَة الَكِريَمَة الآِتَيَة: اأَُلوِّ

يَِّة �شوَرَة )الكاِفروَن(. اأَْتلو في الإِذاَعِة الَمدَر�شِ
َنشاٌط ِختاِميٌّ
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ُبها ِل ِبما ُينا�شِ ــُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن الكِلَمتيِن الواِردَتيِن في الَعموِد الأَوَّ  1- اأَ�شِ
ِمَن الَعموِد الُمقاِبِل في ما ياأتي :

الموؤمنوَن.

الكاِفروَن.

َيعُبدوَن الأَ�شناَم واآِلَهًة اأُخرى.

َيعُبدوَن اهللَ َتعالى.

َتيِن في ال�ّشوَرِة الَكِريَمِة: 2- اأَكُتُب الآَيَة الَكريَمَة التي َوَرَدْت َمرَّ
 قاَل َتعالى: )...........................................................(

ُل الَْعموُد الثَّان ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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لَّى اهللُ  َعَليِه و�َشلََّم ٍدِ �شَ ِمْن اأَخالِق النَِّبيِّ ُمَحمَّ ْر�ُص احلادي والِع�شوَن الدَّ

ِنها لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، ِباأَعَظِم الأَخالِق َواأَح�شَ �شــوَل �شَ         َعــَرَف النَّا�ُس الرَّ
{ َقبَل الِبعَثــِة َوَبعَدها، َفَقْد َمَدَحــُه اهللُ َتعالى بَقوِلِه: {
لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، �شولِ �شَ ْخالِق الرَّ ا َيــُدلُّ َعلى اأَ   )�شــوَرُة الَقَلــِم، اْلآَيــُة 4(، َوِممَّ

ليِه هما: الَعِظيَمِة، �َشهادتاِن ِمْن اأَقَرِب النَّا�ِس اإِ
َي اهللُ َعنها ًل: �َشهاَدُة َزوَجِتِه َخِديَجَة ِبْنِت ُخَويِلٍد َر�شِ اأَوَّ

لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم ِمْن غاِر ِحــراَء َبعَد ُنزوِل        ِعنَدمــا عــاَد َر�شوُل اهلِل�شَ
ٍة َوَقْد �َشعَر ِبالَخوِف، ا�شَتْقَبَلْتُه َزوَجُتُه َخِديَجُة ِبنُت ِل َمرَّ  الَوِحــي َعَليِه ِلأَوَّ
ُل ْر َفَواهلِل ل يُخِزيَك اهللُ اأَبًَدا، اإِنََّك لَتَ�شِ َي اهللُ َعنها، قاِئَلًة َلُه: » اأَِب�شِ  ُخَويِلــٍد، َر�شِ
يَف، َوتُِعيُن النَّا�َص على ِعيَف، َوتُكِرُم ال�شَّ ِحَم، َوتَ�شُدُق الَحِديَث، َوتُ�شاِعُد ال�شَّ  الرَّ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم. نَّ َقلُبُه�شَ َم�شاِئِبهم« َفاطَماأَ

َي اهللُ َعنها، ِلَر�شوِل مِّ الُموؤِمنيَن َخِديَجَة ِبْنِت ُخَويِلٍد، َر�شِ ــُل َكالَم اأُ  اأََتاأَمَّ
لَّى �شوِلِ �شَ لَّــى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، ُثمَّ اأَ�شَتْخِرُج َثالَثـًة ِمْن اأَْخالِق الرَّ  اهلِل �شَ

اهللُ َعَليِه و�َشلََّم التي َذَكرَتها، َواأَْكُتُبَها:
...........................................................................-1
..................................-3  ...................................-2
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ُهما َمَع ــُر فــي اأََدَبْيــِن ِمــْن اآداِب التَّعاُمــِل َمــَع اْلَخــَدِم، َواأُناِق�شُ       اأَُفكِّ
َمْجموَعتي، َواأَْكُتُبُهما:

................................................................... -1

................................................................... -2

َأْقَتِدي :

لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َشلََّم َواأََتَحّلى ِباأَْخالِقِه. ٍد �شَ ُ           ِبَنبِّينا ُمَحمَّ

ل ُيْخزيَك    : ل َيْخُذُلَك.

َي اهللُ َعْنُه. ثاِنيًا: �َشهاَدُة اأَنَ�ٍص بِْن ماِلٍك، َر�شِ

لَّــى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم، َع�ْشَر ــَي اهللُ َعْنُه: »لََقْد َخَدْمُت النَِّبيَّ �شَ       َقــاَل اأَن�ٌس، َر�شِ
، َول قاَل ِل�َشْيٍء َفَعْلتُــُه: ِلَم َفَعْلَت َكذا؟ َول قاَل ِل�َشْيٍء  �ِشنيــَن، َفما قاَل لي: اأُفٍّ َقطُّ

لَّى �شَ �شوِلِ  لَْم اأَفَعْلُه: ِلَم لَْم تَْفَعْل َكذا َوَكذا؟«، َوهذا َيُدلُّ َعلى ُح�ْشِن َتعاُمِل الرَّ
اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َمَع َمْن َيْخُدُمُه.

َ
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لَّى اهللُ َعَليــِه و�َشلََّم �شــوِلِ �شَ  1-  اأَكُتــُب الآَيــَة التي َتــُدلُّ َعلى اأَخالِق الرَّ
 الَعِظيَمِة، قاَل َتعالى: “ ..................................................”

ندوِق: ُبُه ِمَن ال�شُّ  2-  اأَمالأُ الَفراَغ ِبما ُينا�شِ

ِعيَف، الَْقويَّ ِحَم ، َع�ْشَر �ِشنيَن ، م�شاِئِبهم ، اأفٍّ ، ال�شَّ الرَّ

لَّى �شوِل �شَ ُف  اأَخالَق الرَّ َي اهللُ َعنها،  َت�شِ اأ  - قاَلْت اأُمُّ الموؤِمنيَن، َر�شِ

      
لَّى اهللُ َعَليِه ــَي اهللُ َعنُه: »َولََقــْد َخَدمُت النَِّبــيَّ �شَ َن�ٌس، َر�شِ   ب- قــاَل اأَ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم، �شوِل �شَ  اأَبَحُث َعْن َموِقٍف َيُدلُّ َعَلى ُخُلٍق ِمْن اأَْخالِق الرَّ
ُه َعلى ُزمالِئي. َواأَُق�شُّ

ــُل .............................، َوتَ�شــُدُق ـَك لَتَ�شِ  اهللُ َعَليــِه و�َشلَّــَم: »اإِنَـّ
يَف، َوتُعيُن النَّا�َص  الَحِديَث، َوتُ�شاِعــُد .......................، َوتُكِرُم ال�شَّ

َعلى.........................«.

، َول قاَل ِل�شيٍء َفَعْلتُُه:  و�َشلََّم .................، َفما قاَل ِلي: ................ َقطُّ
ِلَم َفَعلَت َكذا؟ َول قاَل ِل�َشيٍء لَْم اأَفَعْلُه: ِلَم لَْم تَفَعْل َكذا َوَكذا؟« .



َتَّ ِبَحْمِد اهلِل
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