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ُل ْر�ُص اْلأَوَّ أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتيالإِمياُن ِبالُْكتُِب الإِلَهيَِّةالدَّ

اأُوؤِمُن باْلُكُتِب الإَِلهيَِّة َجميِعها التي اأَْنَزَلها اهللُ َتعالى.

اأَبَْحُث

الُم. َعْن ا�ْشِم اْلِكتاِب الإَِلهيِّ الَّذي اأَْنَزَلُه اهلل َتعالى َعلى داوَد َعَلْيِه ال�شَّ

ِ َلهيََّة ِلِهدايِة الّنا�ِس ِهِمِ اْلُكُتَب الإ �ُشَل والأنبياَء واأَْنَزَل َعلى َبْع�شِ        َبَعَث اهللُ الرُّ
نيا والآِخَرِة. اإلى ِعباَدِة اهلِل َتعالى، َواإِر�َشاِدِهْم اإلى ما فيِه اخلرُي َلُهْم يف الدُّ

ًة منها:             فاأْنَزَل اهللُ �ُشبحاَنُه َوتَعالى ُكُتًبا ِعدَّ
الُم.  الّتوراُة اأُنِزَلْت َعلى �َشيِِّدنا ُمو�شى َعَليِه ال�شَّ
الُم. ى َعَليِه ال�شَّ  الإِْنجيُل اأُنِزَل َعلى �َشيِِّدنا عي�شَ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم. ٍد �شَ         اْلُقراآُن اْلَكِريُم اأُنِزَل َعلى �َشيِِّدنا ُمَحمَّ

        واْلُقراآُن اْلَكريُم هَو اآِخُر ِكتاٍب  اأَْنَزَلُه اهللُ َتَعالى َوَحِفَظُه اهللُ َتَعالى ِمَن التَّْغييِر
} )�شورة احلجر، اآية 9(. والتَّْحريِف، قاَل َتعالى:{

ْ

ُ
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الَْعموُد الثَّاين ُ
الُم مو�شى َعَليِه ال�شَّ

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َمٌد �شَ  ُمَ
الُم ِعي�شى َعَليِه ال�شَّ
الُم اإِْبراهيُم َعَليِه ال�شَّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ِل وا�شِم النَّبيِّ الذي ��ُل ِبَخطٍّ َبْيَ اْلِكتاِب الإَِلِهيِّ يف اْلَعم��وِد اَلأوَّ  1-  اأَ�شِ
اأُنِزَل َعَليِه يف اْلَعموِد الثَّاين.

ُل الَْعموُد اْلأَوَّ
اْلُقراآُن اْلَكِرمُي

اْلإِْنيُل

التَّوراُة

2- اأَمالأُ اْلَفراَغ يِف ما َياأِْتي:
اأ  - اآِخ��ُر اْلُكُتِب اْلإِلِهيَِّة الَّت��ي اأَْنَزَلَها اهللُ َتعالى ُهَو .....................
...........................................................................

ب- اأَنَزَل اهللُ َتَعالى اْلُكُتَب الإَِلِهيََّة لِ����:................................

اأَْكُتُب الآيَة )285( ِمَن �ُشوَرِة اْلَبَقَرِة ِبُم�شاَعَدِة َواِلدي: ....................
....................................................................................
....................................................................................

َنشاٌط َبيِتيٌّ
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ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ر�ُص الثّاين ًقاالدَّ نُزوُل الُقراآِن الَكرمِي ُمَفرَّ

ًقا على َفَتراٍت َحتَّى َي�شُهَل َفْهُمُه َوِحْفُظُه. َنَزَل الُقراآُن الَكريُم ُمَفرَّ

ُل ما َنَزَل ِمَن الُقراآِن الَكريِم َقْوُلُه َتعالى: َواأَوَّ

ُد َمَع ُزمالئي َقوَلُه َتعالى:{  اأَُردِّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُن ُأَلوِّ
ا�شَتَمرَّ ُنزوُل الُقراآِن الَكرمِي:

عاًما.

.)�شورة البقرة، اآية281(}

.)�شورة العلق، الآيات 5-1(

 َواآِخُر ما َنَزَل ِمَن الُقراآِن َقوُلُه َتعالى: 

)�شورة البقرة، اآية281(
}.{
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُبها في اْلَعموِد الثَّاني ِل ِبما ُينا�شِ ُل ِبَخطٍّ َبْيَن الُجمِل في اْلَعموِد اَلأوَّ  1- اأَ�شِ
في ما ياأتي:

ُل م��ا َن��َزَل ِم��َن الُقراآِن  اأَوَّ
الَكريِم

 اآِخ��ُر ما َن��َزَل ِم��َن الُقراآِن
الَكريِم

 �شوَرُة الفاِتَحِة

لَّى اهللُ َعَليِه �ُشوِل �شَ       2- ِلماذا َلْم َينِزِل الُقراآُن الَكِريُم ُدفَعًة واِحَدًة َعلى الرَّ
و�َشلََّم ؟

..............................................................................  
ًنا ِمْنها اأَداَة َتَعلٍُّم ُذِكَرْت في  3- اأَُرتِّ��ُب اْلُحروَف الَّتي في اْلُمَربَّعاِت، ُمَكوِّ

�شوَرِة اْلَعَلِق.

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

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ

...

لقما ل
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ْر�ُص الثّاِلُث �سوَرُة الأَعلىالدَّ
الآياُت الَكريَمُة )13-1(

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

: َفاأَْتَقَن.
: اأَْر�َشَد ُكلَّ َمْخلوٍق ِلما َيْنَفُعُه.

: ُع�ْشًبا ياِب�ًشا.

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َوالُموؤِْمنيَن ِبَبْع�ِس َمظاِهِر ��ُر اهللُ َتعال��ى َر�شوَلُه �شَ        ُيَذكِّ
نَّ َعَلْيِهْم َت�ْشِبيَح ْنباِت َزْرٍع، َواأَ  ُقْدَرِت��ِه َوِنْعَمِتِه َعَلْيِهْم، ِمْن َخْل��ٍق َوِهداَيٍة َواإِ

اهلِل َتعالى �ُشْكًرا َعلى َهِذِه النَِّعِم.

اأَفـَهـُم

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{ }}}}.
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ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
وَرُة ُقْدَرَة اهلِل َتعالى في اْلَخْلِق، اأَْكُتُب ِمْن �ُشوَرِة اَلأْعلى  ُتْظِه��ُر َهِذِه ال�شُّ

َوِر الآِتَيِة: الآيَة الَّتي َتُدلُّ َعلْيها ُكلٌّ ِمَن ال�شُّ

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

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

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

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم ِبِنْعَمِة اإِْنزاِل ًدا �شَ ُر اهللُ َتعالى َر�شوَل��ُه ُمَحمَّ        َكم��ا ُيَذكِّ
لى اهلِل َتعالى، َوَهِذِه ْعَوِة اإِ ْمِر الدَّ  اْلُقراآِن اْلَكريِم َعليِه، َوَتْبليِغِه للنَّا�ِس َوَتي�شيِر اأَ

ْدَرُه لالإِيماِن، َوُيْعِر�ُس َعْنها اْلكاِفروَن. ْعوُة َيْقَبُلها َمْن �َشَرَح اهللُ �شَ الدَّ
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ِب. 1- اأَْكُتُب الآياِت اْلَكريمَة في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ

ِب ِل َواْلَمْعنى اْلُمنا�شِ ُل َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت في اْلَعموِد اَلأوَّ  2- اأَ�شِ
في اْلَعموِد اْلُمقاِبِل في ما َياأْتي:

ُع�ْشًبا ياِب�ًشا
َفاأَْتَقَن

اأَْر�َشَد ُكلَّ َمْلوٍق ِلا َيْنَفُعُه
َ َطِريًّا اأَْخ�ضَ

لَّى اهللُ  3- اأَ�ْشَتْخ��ِرُج ِم��َن الآياِت اْلَكريَمِة ِنْعَمَتيِن ِمْن ِنَعِمِ اهلل َتعالى َعلى َر�شوِلِه �شَ
َعَليِه و�َشلََّم، َوَعلى اْلُموؤِْمنيَن:

اأ-............................       ب-................................

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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اِبُع ْر�ُص الرَّ �سوَرُة الأَعلىالدَّ
الآياُت الَكريَمُة )19-14(

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

نَّ َمْن َر النَّا�َس ِباأَ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم اأَْن ُيذكِّ        َيطُل��ُب اهللُ َتعال��ى ِمَن َر�شوِلنا �شَ
��الَة �َشَيكوُن ِمَن الفاِئزيَن في  ُيوؤِم��ُن ِباهلِل َتعال��ى، َوُيكِثُر ِمْن ِذكِرهِ، َوُيقيُم ال�شَّ

الدنيا والآِخَرِة.

: ناَل ِر�شى اهلِل َتعالى، َوفاَز ِبالْ�َجنَِّة َمْن اأَ�ْشَلَم.
لوَن. : ُتَف�شِّ

اأَفـَهـُم

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{ }}}.

قاَل َتعالى:
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لَّى اهللُ ٍد �شَ مَّ الُم ِبَدعَوِة ُمَ  ما َعالَقُة َدعَوِة ُمو�ش��ى واإبراهيَم َعليِهما ال�شَّ
َعَليِه و�َشلََّم ؟

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

}قاَل َتعالى: }
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ِب يف الَعموِد ِل َواْل�َمْعن��ى اْل�ُمنا�شِ ��ُل َبَي الَكِلَم��ِة يف الَعموِد اَلأوَّ  1- اأَ�شِ
الثَّاين يف ما َياأْتي:

لوَن ُتَف�شِّ
الكاِفُر

 ناَل ِر�شى اهلِل َتعالى

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ

 2- ق��اَل َتعال��ى: {  }. اأَ�شَتنِتُج
ِمَن الآَيَتيِن َعَمَليِن َير�شى اهللُ َتعالى ِبهما َعِن الُم�شِلِم:

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

ب-.................................................................
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ِل َنعيَم الآِخَرِة. 3- اأُكُتُب الآَيَة التي َتُدلُّ َعلى َف�شْ
 قاَل َتعالى: »............................................................
............................................................................            
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ر�ُص اخلاِم�ُص     َمثَُل املُوؤِمننَيالدَّ

يُف: احَلديُث النََّبويُّ ال�ضَّ

تَراُحِمِهْم  ِهْم َوَ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم: »َمثَُل الُْموؤِْمنيَن ِفي تََوادِّ قاَل َر�ُشوُل اهلِل  �شَ
َهِر  ٌو تََداَعى لُه �َســاِئُر الَج�َسِد بال�سَّ ذا ا�ْســتََكى ِمنُه ُع�سْ َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْج�َســِد، اإِ

ى«. َوالُْحمَّ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
ى ِهْم، الُْحمَّ  تََوادِّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ا. ُهم َبع�شً ِهْم    : َمَحبَِّتِهم َبع�شُ تََوادِّ

تََداَعى لُه  : ا�ْشَتجاَب َلُه َو�شاَرَكُه.

ى    : ارِتفاُع َدَرَجِة َحراَرِة الَمري�ِس. اَلُحمَّ

ْبناَء ُمْجَتمِع��ِه، َوَيْحِر�ُس َعلى التَّعاوِن َمَعُهْم؛ َفُي�شاِعُد        الُم�شِل��ُم ُيِحبُّ اأَ
ًكا.  الُمحتاَج ِمْنُهْم، َوَيْعِطُف َعَلْيِهْم؛ ِلَكْي َيْبَقى اْلُمجَتَمُع ُمَتراِحًما ُمَتما�شِ

« )�شورة الائدة، اآية2(.     قاَل َتعالى: »

اأَفـَهـُم

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

)�شوَرُة اْلاِئَدِة، اْلآَيُة2(. 
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي َنشاٌط ِختاِميٌّ

ُ ِبُلَغتي َواأَكُتُب. اأَُعبِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُبها ِمَن الَعموِد ِل ِبما ُينا�شِ ُل الَكِلم��اِت َوالَتراكيَب في الَعموِد اَلأوَّ  1- اأَ�شِ
الثاني:

ِهْم    َتَوادِّ
   َتَداَعى َلُه
ى       اْلُحمَّ

ارِتفاُع َدَرَجِة َحراَرِة الَمري�ِس
ا ِهم َبع�شً َمَحبَِّتِهم َبع�شِ
ا�ْشَتجاَب َلُه َو�شاَرَكُه

َرَف�َس ُم�شاَعَدَتُه

ِحيَح، َواإِ�شاَرَة ) � ( لوَك ال�شَّ ْع اإِ�شاَرَة ) ✓ ( اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ  2-  �شَ
لوَك الَخط�اأَ.   اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ

ِة في الُم�شَت�شفى )      (. اأ   -  َتدعو َليلى ِلَزميَلِتها الَمري�شَ
اِلِب ندوِق الطَّ َع خاِلٌد ِبَم�ش��روِف اأََحِد اأَياِم الأُ�شب��وِع ِل�شُ  ب- َتَب��رَّ

الَفقيِر )      (.
عَبِة )     (. ج�- َيرُف�ُس �شاِلٌم ُم�شاَعَدَة َزميِلِه في َحلِّ الَم�شاِئِل ال�شَّ

ْيُتوِن )     (. ِم َقْطِف الزَّ ٌد اأَقاِرَبُه في َمو�شِ د  - ُيعاِوُن ُمَحمَّ

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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اِد�ُص ْر�ُص ال�سَّ ِتالَوٌة َوِحْفٌظ�سوَرُة التَّكاثُِرالدَّ

اأَتلو الآياِت اْلَكرميَة الآِتيَة:

: �َشَغَلُكُم.

: جاءُكُم الوُت.
: ُت�شاِهدوَن ناَر َجَهنََّم َيوَم الِقيامِة باأَعُيِنُكُم.

ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهني اإَِليها. حِّ وَرَة الَكرمَيَة اأَماَم ُمَعلِّمي َواأُ�شَ اأَتلو ال�شُّ

: َطَلُب الَمزيِد ِمَن الأَمواِل والأَولِد.

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{{ }}} }}.
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اِبُع ْر�ُص ال�سَّ نَِّةالدَّ الُة ال�سُّ �سَ ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ُة الُة املَفرو�سَ َعَدُد َركعاِتهاال�سَّ

.........................الَفجُر

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

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

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

.........................................................4

َة َمَع َع��َدِد َرَكعاِتها، كما في لواِت الَمفرو�شَ  اأَ�شَتذِك��ُر َوُزمالِئ��ي ال�شَّ
الَجدوِل الآتي:

لواٍت في الَيوِم        َعَرف��َت  اأَنَّ اهللَ َتعال��ى َفَر���سَ َعلى الُم�شِلِم َخم���سَ �شَ
�شوُل  واللَّيَل��ِة، وَحتَّى َيناَل الُم�شِلُم َمزيًدا ِمَن الأَجِر َوالّثواِب َفَقْد َحثَّ الرَّ
ِة لواِت الَمفرو�شَ َلواِت َقبَل ال�شَّ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َعلى الِقياِم ِبَبع�ِس ال�شَّ  �شَ

نَِّة. الَة ال�شُّ ّمى �شَ اأَو َبعَدها ُت�شَ
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نَُّة القبِليَُّة ُةال�سُّ لواُتُ الَمفرو�سَ نَُّة البَعِديَُّةال�سَّ ال�سُّ
الُة الَفجِر2 ***�شَ

هِر4 الُة الظُّ 2�شَ
الُة الَع�شِر*** ***�شَ

الُة المغِرِب*** 2�شَ
الُة الِع�شاِء*** 2�شَ

لواِت، َوِهَي لَّ��ى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َعلى هِذِه ال�شَّ �شوُل �شَ         َوَق��ْد حاَفَظ الرَّ
َكما ياأتي:

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

لَّى ِفي يَْوٍم َولْيَلٍة اثْنَتَْي َع�سَرَة َرْكَعًة �ِسَوى لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم: »َمْن �سَ  قاَل �شَ
ْهــِر، َوَرْكَعتَْيِن بَْعَدَها، وَرْكَعتَْيِن  الَْمْكتُوبَــِة بُِنَي لَُه بَْيٌت ِفي الَْجنَِّة: اأَربًَعا َقْبَل الظُّ

ْبح«. الِة ال�سُّ  بَْعَد الَْمْغِرِب، وَرْكَعتَْيِن بَْعَد الِْع�َساِء، وَرْكَعتَْيِن َقْبَل �سَ

نَِّة. الِة ال�شُّ اأَحِر�ُس َعلى اأَداِء �شَ

َنشاٌط ِختاِميٌّ

نَِّة. الِة ال�شُّ ِل �شَ اأََتناَق�ُس َمَع ُزمالِئي يف َف�شْ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

نَِّة؟ ................................................ الِة ال�شُّ 1- ما الَمق�شوُد ِب�شَ
..............................................................................

حيَحِة في ما ياأتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 2- اأَ�شَ

الُة التي َلها �ُشنٌَّة َقبِليٌَّة َوَبعِديٌَّة ِهَي: )1( ال�شَّ

نَِّة الَبعديَِّة ِل�شالِة الَمغِرِب هو: )2( َعَدُد َركعاِت ال�شُّ

الُة الَع�شِر هِر       ج�- �شَ الُة الظُّ الُة الَفجِر         ب- �شَ اأ- �شَ

اأ- َثالُث َرَكعاٍت      ب- اأَْرَبُع َرَكعاٍت       ج�- َركَعتاِن
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ْر�ُص الثَّاِمُن م�ِصالدَّ �سوَرُة ال�سَّ
الآياُت الَكريَمُة )10-1(

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ْم�ِس َبْعَد �ُشروِقها ِبَوْقٍت َقليٍل. : اْرتِفاُع ال�شَّ
: َتِبَعها.

: اأَزاَل الُظلَمَة.
الِم. ي الأَر�َس ِبالظَّ : ُيَغِطِّ

َطها. : َب�شَ
َن َخْلَقها. : اأَْح�شَ

ي. : َماَلأَها ِبالَمعا�شِ

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{{{{ }}}}} }}.
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طاَع اهللَ َتعالى ن�ش��اَن اإِذا اأَ نَّ الإِ ��َم اهللُ َتعالى ِبَبع���سِ َملوقاِتِه َعلى اأَ       اأَق�شَ
نيا والآِخَرِة. ي فاَز يف الدُّ ِه ِمَن الَعا�شِ ــُرِبَتطهرِي َنف�شِ ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
َم اهللُ َتعالى ِبها يف  اأَ�شَتخ��ِرُج ِمَن الآياِت الَكرمَيِة َثالَث��َة َملوقاٍت اأَق�شَ

م�ِس: �شوَرِة ال�شَّ
........................................................-1
........................................................-2
........................................................-3

اأَفـَهـُم

اأََتعاوُن َمَع ُزَمالئي في ِذْكِر َمْظَهَرْيِن ِمْن َمَظاِهِر ُح�ْشِن ُخُلِق الإِْن�شاِن.
........................................................-1
........................................................-2

قاَل َتعالى:
اأتعاون:

)�شوَرُة التِِّي، اْلآَيُة 4(. 
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُبها يف الَعموِد الثَّايِن. ِل، وما ُينا�شِ ُل َبَي الَكِلَمِة يف الَعموِد الأَوَّ 1- اأَ�شِ

ي َماَلأَها ِباْلَمعا�شِ

َتِبَعها

َطها َب�شَ

اأَزاَل ُظْلَمَتَها

ِب. ِعها الُنا�شِ 2- اأَكُتُب الآياِت الَكرمَيَة يف َمو�شِ

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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ْر�ُص التَّا�ِسُع م�ِصالدَّ �سوَرُة ال�سَّ
الآياُت الَكريَمُة )15-11(

ْحَفُظ اأَْفَهُم َواأَ

قالَ َتعالى:

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

َبِب ُظْلِمها َوَتَجبُِّرها. : ِب�شَ
: اْنَطَلَق.
: َقَتلوها.

: اأَْهَلَكُهم.

اأَلِْفُظ َجيًِّدا

{{{{{{ }}}} }}.
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الُم َقوَمُه َثم��وَد اإِلى ِعب��اَدِة اهلِل َتعالى         َدع��ا َنِب��يُّ اهلِل �شاِل��ٌح َعلي��ِه ال�شَّ
خِرُمعِجَزًة  ب��وُه، َفاأَخَرَج اهللُ َتعالى َلهم ناَقًة ِم��َن ال�شَّ َوح��َدُه، َولِكنَُّهم َكذَّ
الُم ِمَن العِتداِء َعَليها،  َرهم �شاِل��ٌح َعَليِه ال�شَّ ِتِه، َوَحذَّ دِق ُنبوَّ َتُدلُّ على�شِ
اإِّل اأَنَُّه��م لَم َيطيعوا اأَمَرُه، َفقاَم اأََحُدُه��ْم ِبَقتِلها، َفاأَنَزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهم 

َعذاًبا �َشديًدا اأَهَلَكُهم، َوَلْم َيْنُج ِمْنُهْم اأََحٌد.

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

الُم النَّاَقَة؟ ِلماذا َقَتَل َقوُم �شاِلٍح َعَليِه ال�شَّ

ماَم م�ِس ِمَن احلا�شوِب َواأَتلوها كاِمَلًة َغيًبا اأَ لى �شوَرِة ال�شَّ ُر ال�شِتماَع اإِ  اأَُك��رِّ
ُزَمالِئي.

َنشاٌط ِختاِميٌّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي اأَفـَهـُم
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

1- اأَمالأُ الَفراَغ يف ما ياأتي:
الُم َقوَمُه اإِلى:.......................... اأ   - َدعا �شاِلٌح َعليِه ال�شَّ
الُم َقوَمُه ِمَن:........................ َر �شاِلٌح َعليِه ال�شَّ ب- َحذَّ

ُبها يف الَعموِد الثَّايِن: ِل وما ُينا�شِ ُل َبَي الَكِلَمِة يف الَعموِد الأَوَّ 2- اأَ�شِ

َقَتلوها

اأَهَلَكُهم

انَطَلَق

حيَحِة يف ما ياأتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ  3- اأَ�شَ
الُم هو: )1( ا�شُم َقوِم �شاِلٍح َعليِه ال�شَّ

           اأ- عاٌد.              ب- َثموُد.              ج�- �َشَباأُ.
الُم ِهَي: دِق َنِبيِّ اهلِل َعليِه ال�شَّ )2( الُعِجَزُة التي َتُدلُّ َعلى �شِ

  اأ- النَّاُر.             ب- النَّاَقُة.                ج�- احَليَُّة.

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ

ها ِ َبِب ُظْلِمها َوَتَبُّ ِب�شَ
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ُبُه في الآياِت الَكريَمِة الآِتَيِة: 4- اأَمالأُ الَفراَغ بما ُينا�شِ
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ْر�ُص العا�ِشُ عاُءالدَّ الدُّ

       �َش��َرَع اهللُ َلن��ا ِعباداٍت ِم��ْن اأَْجِل اأَْن
َب اإِلي��ِه َوَن�شُكَرُه َعل��ى ِنَعِمِه، َوِمْن  َنَتَقرَّ

عاُء.  ذِلَك َالدُّ
عاُء ُهَو َطَلُب الَخيِر ِمَن اهلِل َتعالى،          والدُّ
 َفُهَو َوحَدُه القاِدُر َعل��ى َتلِبَيِة الحاجاِت
َمَرنا �ُشبحاَنُه  َو الُمعِطي َو الماِن��ُع، َوَقْد اأَ

عاِء، قاَل اهللُ َتعالى:                    ِبالدُّ

ًة في الأَوقاِت  عاِء في ُكلِّ َوقِت، َوخا�شَّ        َيحِر�ُس الُم�شِلُم َعلى الدُّ
الآتَيِة:

جوِد.   ال�شُّ
  �َشهِر َرَم�شاَن الُمباَرِك.

  َيوِم َعَرَفٍة.
  ِعنَد ُنزوِل الَمَطِر.

« )�شورة غافر، اآية60(  «
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ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
ُد َمَع َمْجموَعتي ُدعاَء ُنزوِل الَمَطِر، ُمبيِّنًا اأََهميََّة الماِء في َحياِتنا. اأَُردِّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

يُِّب: الَمَطُر. ال�سَّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

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

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

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

ُه َعلىَ  ُدع��اًء اأُِحبُّ اأْن اأَْدعَو اهلل َتعالى ِبِه داِئًما، َواأَْعِر�شُ
ُزَمالئي.

اأَْكتُُب:
َ
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُبُه: 1- اأَمالأُ الَفراَغ ِبما ُينا�شِ
عاُء ُهَو:.................................................. اأ   - الدُّ
عاَء ِمْن اأَجِل:................................. ب- �َشَرَع اهللُ الدُّ

وقاِت التي ُي�شَتَحبُّ ِفيها ُبها ِمَن الأَ وَرِة َوم��ا ُينا�شِ ��ُل ِبَخطٍّ َبيَن ال�شُّ  2- اأَ�شِ
عاُء في ما ياأتي: الدُّ

عاُء في �َشهِر َرَم�شاَن. اأ- الدُّ

عاُء ِعنَد ُنزوِل الَمَطِر. ب- الدُّ

جوِد. عاُء في ال�شُّ ج� - الدُّ

َنشاٌط َبيِتيٌّ

ُن ذِلَك في َدفَتِري. اأُناِق�ُس َمَع اأُ�شَرِتي اأََهميََّة الُدعاِء ِعنَد ُنزوِل الَمَطِر، َواأَُدوِّ
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ْر�ُص احلاِدي َع�شَ َفِرالدَّ اآداُب ال�سَّ

ٍة. �شباٍب ِعدَّ و خاِرَجُه، ِلأَ لى اأََخَر داِخَل َبَلِدِه اأَ ــُرُي�شاِفُر الإن�شان ِمْن َمكاٍن اإِ ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
َفِر: اأَذُكُر َمَع َمجموَعِتي َثالَثَة اأَ�شباٍب لل�شَّ

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

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

.................................................. -3 

َفَر اأَْن ُيراِعَي الآداَب الآتَيَة:    َوُي�شَتَحبُّ ِلَمْن اأَراَد ال�شَّ
ر�شاَء اهلِل َتعالى.   اأَْن َينوَي في �َشَفِرِه اإِ

�شحاَبُه. َع اأَهَلُه َواأَ   اأَْن ُيودِّ
كوِب. َفِر ِعنَد الرُّ َد ُدعاَء ال�شَّ   اأَْن ُيَردِّ
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ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
لَّى اهللُ َعَليِه َفِر الذي كاَن َيقوُلُه َر�شوُل اهلِل �شَ ُد َم��َع ُزَمالِئي ُدع��اُء ال�شَّ  اأَُردِّ

و�َشلََّم.
َر لنَا َهذا َوَما ُكنَّا لَُه ُمْقِرِنيَن، واإِنَّا  » اهللُ اأَكبَُر، اهللُ اأَكبَُر، اهللُ اأَكبَُر )�ُسْبحاَن الَّذي �َسخَّ

ــُر    اإِلى َربِّنَا لَُمنَقِلبُوَن(. ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

َر َلنا. َر لَنا: َي�شَّ �َسخَّ
ُمقِرنيَن: ُمِطيِقيَن.

ُمنَقِلبوَن: راِجعوَن.

َفِر ِبُلْطٍف َواْحِتراٍم، َواأَْن ُي�شاِعَد الُمْحتاَج ِمْنُهْم.   اأَْن ُيعاِمَل اْلآخريَن في ال�شَّ
َفِر.   اأَْن َيْلَتِزَم ِبَتْعليماِت ال�شَّ
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

َفِر. 1- اأَذُكُر اأََدبيِن ِمْن اآداِب ال�شَّ
 اأ   - ......................................................................
ب-.......................................................................

لوكاِت الآتَيَة َح�ْشَب الَجدَوِل: نُِّف ال�شُّ 2- اأُ�شَ
َفِر، َرمُي الُعَلِب الفاِرَغِة ِمْن ناِفَذِة الحاِفَلِة، َتقديُم  اللِت��زاُم  ِبُدعاِء ال�شَّ
ُم َلَك ِخدَم��ًة، ا�شِتخداُم الهاِتِف ِعن��َد الِقياَدِة، َرفُع كِر ِلَم��ْن ُيَقدِّ  ال�شُّ

وِت الِمذياِع عاِلًيا. �شَ

�ُسلوٌك َخطاأٌ ِحيٌح �ُسلوٌك �سَ
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ُن َو�شاِئَل النَّقِل الآِتَيَة: اأَُلوِّ
َنشاٌط َبيِتيٌّ

ُن ُأَلوِّ

َفِر َغيًبا. ندوِق، ُثمَّ اأَقراأُ ُدعاَء ال�شَّ 3- اأَمالأُ الَفراغاِت في ما ياأِتي ِمَن ال�شُّ
َر.    لَُمنقلبُوَن، ُمْقِرِنيَن، �َسخَّ

 » اهللُ اأَكبَُر، اهللُ اأَكبَُر، اهللُ اأَكبَُر،�ُسْبحاَن الَّذي .............. لنَا َهذا َوَما ُكنَّا لَُه
   ..............، واإِنَّا اإِلى َربِّنَا ..............«.
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ْر�ُص الثَّاين َع�شَ َي اهللُ َعنُهُمالدَّ اآُل يا�ِشٍ َر�سِ

ع��َوِة الإِ�شالِميَِّة، َوَدعا واِلَدُه َي اهللُ َعنُه، في ِبداَيِة الدَّ اٌر، َر�شِ       اأَ�شَل��َم َعمَّ
�شَلَمْت. ًرا اإلى الإِ�شالِم َفاأَ�شَلَم، َوَدعا واِلَدَتُه �ُشَميََّة َفاأَ يا�شِ

َذى ُقَري���سٍ ِله��ِذِه الأُ�شَرِة؛ َفَطَعَن اأَبو َجهٍل �ُشَميَّ��َة اأَماَم ابِنها َوَزوِجها       ا�شَت��دَّ اأَ
َي اهللُ َعنُهُم َجميًعا، َفَقْد  َفا�شُت�ْشِهَدْت، ُثمَّ اأُ�شُت�ْشِهَد َزوُجها َتحَت التَّعِذيِب، َر�شِ

مِثَلِة التَّ�شِحَيِة في �َشبيِل اهلِل. َربوا َلنا اأَروَع اأَ  �شَ

حراِء َوَجَلدوُهُم لى ال�شَّ خَرجوُهْم اإِ ٍر، اأَ اُر ُقري�ٍس باإِ�شالِم اآِل يا�شِ         َوِعنَدما َعِلَم ُكفَّ
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم �سوُل �شَ َراِب، َوكاَن الرَّ عاِم َوال�سَّ ياِط َوَحَرموُهُم ِمَن الطَّ  ِبال�سِّ
ًبا اآَل يا�ِضٍ َفاإِنَّ َموِعَدُكُم َيقوُل لُهُم: »�شَ َُهُم َوَ بِّ بوَن َفُيَثبَِّتُهُم َوُي�شَ  مَيُ��رُّ ِبُهُم وهم ُيَعذَّ

اجَلنَُّة«، َفكاَن ِلهِذِه الِب�شاَرِة اأَعَظُم الأََثِر يف َثباِتِهُم على الإِ�شالِم.

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
َي ٍر، َر�شِ �شَرُة اآِل يا�شِ �شَلَمْت اأُ عَوِة الإِ�شالِميَِّة اأَ  اأَ�شَتنِت��ُج في اأَيِّ َمراِحِل الدَّ

اهللُ َعنُهُم.

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

َي اهللُ َعنها. ُل �َشهيَدٍة في الإِ�شالِم ِهَي: �ُشَميَُّة، َر�شِ  اأَوَّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

َي اهللُ َعنُهُم. ٍر، َر�شِ 1- اأَكُتُب اأَ�شماَء اأُ�شَرِة اآِل يا�شِ

َي اهللُ َعنُه، اإلى ًرا َر�شِ َي اهللُ َعنها، َوَزوَجها يا�شِ  2- َمِن الذي َدعا �ُشَميََّة َر�شِ
 الإِ�شالم؟

حيَحِة في ما ياأِتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 3- اأَ�شَ
َي اهللُ َعنها- ُهَو: خ�ِس الذي َقَتَل �ُشَميََّة -َر�شِ )1(  ا�شُم ال�شَّ

   اأ- اأَبو َلَهٍب.     ب- اأَبو َجهٍل.      ج�- اأَُميَُّة بُن َخَلٍف.
َي اهللُ َعنُهُم، ب�: ٍر، َر�شِ لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم  اآَل يا�شِ �شوُل �شَ َر الرَّ )2(  َب�شَّ

اأ    - النَّجاِة ِمَن الَعذاِب                   ب- النَّ�شِر َعلى الأَعداِء.
ج�- الَفوِز ِبالَجنَِّة

�أُ�سَرُة �آِل يا�ِسٍر
ا�سُم �لأَِب

��سُم �لبِن

��سُم �لأُمِّ
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َراأَيُت احُلبَّ اأَبقاين
اأُن�سوَدُة

َراأي��ُت الُح��بَّ  اأَبقاِني
اأن��ا ِطف��ٌل ِل��َي الَعلي��ا
اأََزلُت الُبغ�َس ِمْن َقلِبي
َزرْعُت الودَّ  في َدرِبي
َدوًما غاَيِت��ي  َفه��ِذي 
نيا لَق��ْد داَنْت َلن��ا الدُّ

وَدرَب الِحْق��ِد  اأَفناِني
اأَعالِني النَّف���سِ  َوِعزُّ 
ُعنواِني الُحبِّ  َوَن�شُر 
حَبب��ُت اأَقراِني َوَق��ْد اأَ
ِباأَلْحاِن��ي َت�ْش��دو  اأَل 
ِباأَخ���الٍق َوِع��ْرف��اِن

�سعر: اأ.علي  راجي الر�ساونة
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ْر�ُص الثَّاِلَث َع�شَ �سوَرُة الَقاِرَعِةالدَّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

: َيوُم الِقياَمِة.
وِف. : ال�شُّ
: الُمَتناِثِر.

: َم�شيُرُه اإِلى النَّاِر.

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهِني اإِليها الُمَعلُِّم. حِّ اأَتلو الآياِت الَكريَمةَ َواأُ�شَ

اأَلِْفُظ َجيًِّدا
{ } {{{ } }}.

ِتالَوٌة َوِحْفٌظ

اأَتلو الآياِت الَكرميَة الآتَيَة:
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َوَر الآِتَيَة َو اأَُعبُِّر �َشَفويًّا َعنها: ُل ال�شُّ  اأَتاأَمَّ

راِب عاِم وال�شَّ           اأَْنَعَم اهللُ َتعالى َعلى الإِن�شاِن ِبِنَعٍم َكثيَرٍة َوَرَزَقُه ما َيحتاُج اإِليِه ِمَن الطَّ
{  والَم�شَكِن، قاَل َتعالى: {

         َوِرزُق اهلِل َتعالى ل َيخَت�سُّ بالإِن�شاِن َوحَدُه َبْل َي�شَمُل الَمخلوقاِت َجِميَعها،
 قاَل تعالى:{ } )�شوَرُة هوٍد، اْلآيُة 6(.

َكيَف َت�شعى النَّمَلُة ِللح�شوِل َعلى ِرزِقها؟

اِبَع َع�شَ ْر�ُص الرَّ اُق(الدَّ زَّ ِمْن اأَ�سماِء اهلِل تَعالى )الرَّ

 �للهمَّ ��سقنا �لغيث
ول تجعلنا من �لقانطين

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

اِبَقِة. �شماِء اهلِل َتعالى َوَرَد ِذكُرُه في الآَيِة ال�شَّ اأَذُكُر ا�شًما ِمْن اأَ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

)الذاريات، الآية 58(.
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ندوِق: 1- اأَمالأُ الَفراَغ في ما ياأتي ِمَن الَكِلمات اّلتي في ال�شُّ

2- اأَذُكُر َثالَث ِنَعٍم َرَزَق اهللُ َتعالى ِبها الإِن�شاَن:
اأ    -.....................................................................
ب-.....................................................................

ج�-......................................................................

      اأ   - ِرْزُق اهلِل َتعالى ل َيخَت�سُّ ب�.................َبْل اأَنَُّه َي�شَمُل .................
َجِميَعها.

 ب- .........................ا�ش��ٌم ِم��ْن اأَ�شماِء اهلِل َتعالى َيعني اأَنَّ اهللَ َتعالى
ُينِعُم على الَمخلوقاِت َجميِعها بما َتحتاُج.

اُق،  الَمخلوقاِت،  الإِن�شاِن زَّ الرَّ

َنشاٌط َبيِتيٌّ

عاِء الآتي: �ْشَرِتي في َمْعنى الدُّ اأُحاِوُر اأَْفراَد اأُ
»اللُهمَّ ا�ْسِقنا الَغيَث«
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اِبقيَن اإِلى الإِ�شالِم،  حاِبيٌّ َجليٌل ِمَن ال�شَّ َي اهللُ َعنُه �شَ       ِبالُل بُن َرباٍح َر�شِ
َبُه، َحيُث كاَن َيخُرُج ِبِه  ا َعِلَم باإِ�شالِمِه َعذَّ وكاَن َعب��ًدا لأَُميََّة بِن َخَلٍف َوَلمَّ
خَرًة َعلى  ُع �شَ ُعُه َعلى ِرماِلها، ُثمَّ َي�شَ ديِد،َفَي�شَ حراِء في الَحرِّ ال�شَّ اإِل��ى ال�شَّ
بٍر َوَثباٍت ُد ِب�شَ َي اهللُ َعن��ُه ُيَردِّ رًبا �َشديًدا، َوِبالٌل َر�شِ دِرِه، َوَي�شِرُب��ُه �شَ �شَ

َي اهللُ َعْنُه  بو َبكٍر َر�شِ » اأََحٌد...اأََحــٌد«، َوَبِقَي َعلى هِذِه الَحاِل َحتَّى اأَْعطى اأَ
يِِّدِه اأَُميََّة َمْبَلًغا ِمَن اْلماِل ِلُيْطِلَق �َشَراَحُه  ِلَوْجِه اهلِل َتعالى.   ِل�شَ

ْر�ُص اخلاِم�َص َع�شَ الدَّ
حاِبيُّ اجَلليُل ال�سَّ

َي اهللُ َعنُه ِبالُل بُن َرباٍح َر�سِ
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ما َمعَنى َقوِل ِبالٍل:» اأََحٌد...اأََحٌد«؟

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

لَّى اهللُأََتَعلَُّم �شوُل �شَ وِتِه، فاأختاَرُه الرَّ َي اهللُ َعنُه ِبَجم��اِل �شَ        ُع��ِرَف ِبالٌل َر�شِ
�شوِل ٍن يِف الإِ�شالِم، َو�شارَك َمَع الرَّ َل ُموؤَذِّ َن ِلل�شالِة، َفكاَن اأَوَّ   َعَليِه و�َشلََّم  ِلُيوؤَذِّ
َ َفُه ِباأَنَُّه َرُجٌل ِمْن اأَهِل اجَلنَِّة، َوُتويفِّ لَّ��ى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم  يف َغَزواِتِه، َوَو�شَ  �شَ

�َشَنَة )20( ِللِهجَرِة.

موا َت�شِحياٍت في َي اهللُ َعنُهُم ِمَن الَّذيَن َقدَّ حاَبِة َر�شِ  اأَ�شَتذِك��ُر َثالَثًة ِم��َن ال�شَ
عَوِة لالإِ�شالِم. �َشِبيِل الدَّ

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

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

...................................................................... -3  

َنشاٌط ِختاِميٌّ
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ُبها: 2- اأَمالأُ الَفراغاِت الآِتَيَة بما ُينا�شِ
َي اهللُ َعنُه َعبًدا ِعنَد........................... اأ   - كاَن ِبالُل بُن َرباٍح َر�شِ

َي اهللُ َعنُهما ُهَو  حاِبيُّ الذي َدَفَع اْلَماَل ِلُيْطِلَق �َشراَح ِبالًل َر�شِ ب- ال�شَّ
.......................

ُل............................... يف الإِ�شالِم.         َي اهللُ َعنُه ُهَو اأَوَّ ج�- ِبالٌل َر�شِ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

َي اهللُ َفَتيِن ِلل�شحابيِّ الَجليِل ِبالِل بِن َرباٍح َر�شِ ر�ِس �شِ  1- اأَ�شَتخِرُج ِمَن الدَّ
َعنُه.

اأ    -.....................................................................
ب -.....................................................................
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اِد�َص َع�شَ ْر�ُص ال�سَّ اآداُب اللِعِبالدَّ

باَحُة  ِه ِباللَِّعِب، َكُكَرِة الَقَدِم َوال�شِّ َح َعْن َنْف�شِ اأَباَح الإِ�ش�الُم ِللُم�شِل�ِم اأَْن ُيَروِّ
َوُركوُب الَخيِل َوَغيُرها.

توَجُد اآداٌب اأُراِعيها ِعنَد اللِعِب، ِمْنها:
  َعَدُم اإِْزعاِج اْلآَخريَن.

يَِّة.  ِغُل َعْن طاَعِة اهلِل اأَو َعِن الواجباِت الَمدَر�شِ ِب،  فال اأَن�شَ    اْختِياُر الَوقِت الُمنا�شِ
ِب.    اْخِتياُر الَمكاِن الُمنا�شِ
اِلَحِة.  ْحَبِة ال�شَّ ــُر  اْخِتياُر ال�شَّ ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

وَرَة الآِتَيَة، َو اأَُعبُِّر �َشَفويًّا : ُل ال�شُّ  اأَتاأَمَّ

اأَكُتُب َمَع َمجموَعِتي اأََدَبيِن اآَخَريِن ُنراِعيُهما ِعْنَد اللَِّعِب.
..............................................................-1
..............................................................-2

َنشاٌط ِختاِميٌّ
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ندوِق: ُبها ِمَن ال�شُّ 1- اأَمالأُ الفراغاِت الآِتَيَة بما ُينا�شِ

اِلَحَة                  الَوقِت،   الواِجباِت ،    ال�شَّ

حَبَة ....................... . اأ    - اأَختاُر ال�شُّ
ِب. ب- اأَلَعُب في ...................... الُمنا�شِ

يَِّة. ِغُل ِباللِعِب َعْن اأَداِء ........................ الَمدَر�شِ ج�- ل اأَن�شَ

ِحيَح، َواإِ�شاَرَة ) � ( لوَك ال�شَّ ْع اإِ�شاَرَة ) ✓ ( اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ  2-  �شَ
لوَك الَخط�اأَ.   اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ

اِرِع. اأ    -  )          (  َيلَعُب اأَحَمُد َوَزيٌد ُكَرَة الَقَدِم في ال�شَّ
ب-  )           (  َتلَعُب َعلياُء اأَلعاًبا حا�شوِبيًَّة ُمفيَدًة في َوقِت َفراِغها.

�شِدقاِئِه في اأَثناِء اللِعِب. ج�-  )           (  َي�شُرُخ �شاِمٌر في َوجِه اأَ
د  -  )           (  َي�شَتاأِذُن خاِلٌد َواِلَديِه ِعنَدما َيرَغُب في اللِعِب.

الُة الَع�شِر.  ه� -  )           ( ا�شَتَمرَّ َعِلٌي ِباللِعِب َحتَّى فاَتتُه �شَ
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اِبَع َع�شَ ْر�ُص ال�سَّ لَزلَِةالدَّ �سوَرُة الزَّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

: ُكلَّ ما في داِخِل الأَْر�ِس.
: ُتخِبُر بما َعِمَل النَّا�ُس َعَليها.

: َيخُرجوَن ِمْن ُقبوِرِهم.
ِقيَن. : ُمَتَفرِّ

: ِلَيناَلوا َجزاَء اأَعماِلهم.

ُح الأَخطاَء التي ُيَنبُِّهِني اإِليَها. حِّ وَرَة الَكرَيَمَة اأَماَم ُمَعلِِّمي، َواأُ�شَ اأَتلو ال�شُّ
أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

اأَتلو الآياِت الَكريَمَة الآتَيَة:

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{ { { }}}.

ِتالَوٌة َوِحْفٌظ
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ْر�ُص الثَّاِمَن َع�شَ حَفُظتَحِريُم الِغ�صِّالدَّ اأَفَهُم َواأَ

يَف: احَلديَث النََّبويَّ ال�ضَّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ماُء : ابَتلَّ ِبَماِء الَمَطِر. اأَ�سابَتُه ال�سَّ

َم الإِ�ش��الُم الِغ���سَّ ِب�شَوِرِه َجميِعها، َوِمنها الِغ�سُّ ف��ي الَبيِع؛ لأَنَّ فيِه         َح��رَّ
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم اأنَّ الُم�شِلَم ل  �شوُل �شَ ِخداًع��ا َوُظلًما ِللنا�ِس، َفَقْد َبيَّ��َن الرَّ

َيِغ�سُّ اأَبًَدا.
ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم َمَع باِئ�ِع الَقمِح. �شوِل �شَ َة الرَّ �ُس اأَماَم ُزَمالِئي ِق�شَّ   اأَُلخِّ

أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

اأَفـَهـُم

لَّى اهللُ َعَليِه و�َشلََّم         َع��ْن اَأِب��ي ُهَرْيَرَة � ر�شَي اهللُ َعنُه � اأَنَّ َر�ُشوَل اهلِل �شَ
َعاِم«  ــاِحَب الطَّ َمرَّ َعَلى تاِجٍر َيبيُع َقْمًحا َفَوَجَد فيِه َبَلاًل َفَقاَل:»َما َهَذا يَا �سَ
َعاِم َكْي يََراُه النَّا�ُص،  َماُء يَا َر�ُسوَل اهلِل، َقاَل:»اأََفاَل َجَعْلتَُه َفْوَق الطَّ ابَْتُه ال�سَّ َقاَل: اأَ�سَ

َمْن َغ�صَّ َفَلْي�َص ِمنِّي«.
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

ماُء ُهَو: ................................... 1-  َمْعنى اأَ�شاْبتُه ال�شَّ

ِحيَح، َواإِ�شاَرَة ) � ( لوَك ال�شَّ ْع اإِ�شاَرَة ) ✓ ( اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ  2-  �شَ
لوَك الَخط�اأَ.   اأَماَم الِعباَرِة التي ُتَمثُِّل ال�شُّ

   اأ    -  )       ( َنَقَلْت َطاِلَبٌة اإِجاباِت الأَ�شِئَلِة ِمْن َزميَلِتها في اأَثناِء المِتحاِن.
َدِة.   ب- )     ( َحِر�َس التَّاِجُر َعلى اإِتالِف الَُعلَّباِت الفا�شِ

َد التَّاِجُر اإِخفاَء ُعيوِب �َشيَّاَرِتِه َحتَّى َيبيَعها. ج�- )     ( َتَعمَّّ

َم اهللُ َتعالى اْلُغ�سَّ يف اْلَبْيعِ؟   3-   ِلاذا َحرَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: 4-   قاَل َر�شولُ اهلِل �شَ

         )) اأََفال َجَعْلَتُه...................... َمْن َغ�سَّ ................((
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ْر�ُص التَّا�ِسَع َع�شَ �سوَرُة العاِدياِتالدَّ
حَفُظ اأَفَهُم َواأَ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم

ها. �شِ وُت َتَنفُّ : الَخيِل الُم�شِرَعِة التي ُي�شَمُع �شَ
َرُر ِمْن َحواِفِرها. : الَخيِل التي َيخُرُج ال�شَّ

: ُغباًرا.
: َدَخلَن َو�َشَط الأَعداِء.
: ُينِكُر ِنَعَم اهلِل َتعالى.

اأَلُْفُظ َجيًِّدا
{{{{ }}}}{ }.
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اأَفـَهـُم

ُد �ُشْبحاَنُه اأَنَّ  ��ُم اهللُ َتعال��ى بالَخيِل التي َخَلَقها ِلْنفِع النَّا�ِس،ُثمَّ ُيوؤَكِّ         ُيق�شِ
غاِل  َكثي��ًرا ِمَن النَّا�ِس ُيْنِكروَن َف�شَل اهلِل َتعال��ى َعَليهْم،ِبِعباَدِة غيِرِه، واْلن�شِ
ْغِم ِمْن ْعِلِم اهللَ َتعالى ِباأَْفعاِلِه��ْم، َوُمحا�َشَبِتِهْم َعَلْيها َيْوَم  َعْن طاَعِت��ِه؛  ِبالرَّ

اْلِقياَمِة.

َن �شوَرًة ِلْلَخْيِل. ِل اْلأَْرَقاِم؛ ِلأَُكوِّ ْل�شُ ُل النَُّقَط َح�ْشَب َت�شَ اأَ�شِ

َنشاٌط ِختاِميٌّ

ــُر ــُرأُفكِّ أَُفكِّ

نشاط بيتي

َنشاٌط

أََتَعلَُّم
اأَذُكُر ا�شًما ِمْن  اأَ�شماِء اهلِل َتعالى اأَ�شاَرْت َلُه �شوَرُة العادياِت.

.......................................... ..................................
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أَْخَتِبُر َمْعلوماتيأَْخَتِبُر َمْعلوماتي

1-  اأُكِمُل ِكتاَبَة الآياِت الَكريَمِة َغْيًبا.

ِب في الَعموِد ِل  والَمعن��ى الُمنا�شِ ��ُل َبي��َن الَكِلَمِة في الَعموِد الأَوَّ  2-  اأَ�شِ
الُمقاِبِل في ما ياأتي:

َدَخلَن َو�َشَط الأَعداِء في الِقتاِل

          ُغباًرا

 الَخيِل الُم�شِرَعِة التي ُي�شَمُع
ها �شِ وُت َتَنفُّ �شَ

ُل الَْعموُد الثَّاين ُالَْعموُد اْلأَوَّ
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حيَحِة في ما ياأتي: ُع داِئَرًة َحوَل َرمِز الإِجاَبِة ال�شَّ 3- اأَ�شَ

)1( َمْعنى )َكُنوٌد( في َقْوِلِه َتعالى )                             ( ُهَو:

)3( ُحبُّ الإِن�شاِن ِللمال:

 )2( َمعنى َقوِل اهلِل َتعالى: )                                   ( اأَنَّ الإِن�شاَن َكثيُر
الُحبِّ ِل�:

اأ- الإِْن�شاُن الَّذي ُيوؤِْمُن ِبِنَعِم اهلِل َتعالى.
ب- اْلإِْن�شاُن الَّذي ُيْنِكُر ِنْعَمَة اهلِل َتعالى.

ها. ج�- الإِْن�شاُن الَّذي ُيوؤِْمُن ِبَبْع�ِس ِنَعِم اهلِل َتعالى، َوُيْنِكُر َبْع�شَ

قاِرِبِه               ب- الماِل َوَجمِعِه               اأ    - اأَولِدِه َواأَ
ج� - ِفعِل الَخيِر

     اأ   - َخيٌر داِئًما                    ب-  �َشرٌّ داِئًما
ج�- َخيٌر اإذا اأُ�شُتخِدَم في طاَعِة اهلِل َتعالى

ُب  4- اأَكُتُب الآَيَة ِمْن �شوَرِة العادياِت التي َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اهللَ َتعالى �َشُيحا�شِ
َر. ........................................................................... الَب�شَ
..................................................................................



َتَّ ِبَحْمِد اهلِل
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