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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:

فإن دور التربية يف هنضة املجتمعات وتنميتها كبري جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل من آثار سلوكية وعقلية 
ووجدانية على األفراد؛ مبا حيقق تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.

وتتميز التربية اإلسالمية عن نظرياهتا األخرى باهتمامها بالتنمية املتكاملة والشاملة للفرد؛ الستهدافها عمارة الدنيا، 
وصالح اآلخرة، وطبيعة مصدرها وفلسفتها النابعة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، مما جيعلها منوذًجا 

ُيحتذى به يف نظريات التربية والفلسفات احلديثة.
وللتربية اإلسالمية أهداف عامة يشترك فيها مجيع املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف املرحلة العمرية؛ مما 

ي املناهج احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق. ل حتدًيا أمام معدِّ شكَّ
ولألثر السليب الذي خّلفته احلرب على بعض الدول العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها التعليم؛ مما أدى إىل 
ضعف عملياته يف أغلب املناطق أو توقفها بالكلية، إضافة إىل تسرب الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن التحصيل؛ 

فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.
وعلى إثر هذه األزمة قامت مبادرات ومشاريع تعليمية فردية ومجاعية يف حماولة للتغلب على مشكلة التعليم؛ مما 
اضطر بعض املعنيني بالعملية التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل تعتمد يف الغالب على املعايري احلديثة يف بناء 
لثقافته  مناسبة  فكانت غري  العربية،  الدول  للطالب يف  ُتعْد خصيًصا  مناهج مل  واسترياد  نقل جتارب  أو  املناهج، 

العربية واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.
واملْهنية يف  العلمية  الطريقة  وفق  التربية اإلسالمية -  تعليمية - وخباصة يف  إعداد مناهج  تأيت احلاجة إىل  وهنا 
صناعة املناهج؛ ُتسهم يف تعّلم فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية، 
وُتحقق لديه أهداف التربية اإلسالمية املناسبة ملرحلته العمرية، حيث قامت شركة )التنمية إسطنبول للتعليم( بإعداد 
للتربية  العامة  األهداف  توزيع  وقد مت  العربية".  الدول  مدارس  العام يف  التعليم  لطالب  اإلسالمية  التربية  "مناهج 
اإلسالمية هلذه املناهج على خمتلف الصفوف الدراسية مبا يتناسب مع املراحل العمرية للطالب، ومبا يضمن التتابع 

العلمي والتربوي للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية كافة.
ولكي تتحقق هذه األهداف مت اختيار حمتوى متنوع ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت صياغته يف موضوعات 
مترابطة تنسجم مع طبيعة األهداف العامة للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع الطالب، واختالف ميوهلم وقدراهتم، 
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وتسمح بتنوع أساليب التدريس وطرقها.
وقد جاءت طريقة عرض املوضوعات مبا حيقق التعلُّم احلديث املعتمد على دور الطالب يف التعليم؛ فقد مت تزويدها 
بأنشطة صفية )فردية - مجاعية( تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة غري صفية )فردية - مجاعية( تربط بيئة 

التعلُّم بالبيئة املحيطة بالطالب مما يعدد مصادر التعلُّم اليت حتقق أهداف التربية اإلسالمية.
وتنوعت أساليب التقومي لتراعي الفروق الفردية بني الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني 

لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف الرابع يف احللقة األوىل من التعليم األساسي متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، 
والتجويد، والتفسري، واحلديث، والتوحيد، والفقه، والسرية النبوية، معتنًيا باستكمال شخصية الطالب املسلم على 

النحو التايل:
جمال احلفظ والتالوة؛ جاء لريبط الدارس بكتاب اهلل عز وجل حفًظا وتالوًة من خالل منهج مرتبط مبجال التفسري؛ 
  ليعزز األهداف املخطط هلا، ويعد هذا املجال من أهم جماالت التربية اإلسالمية؛ ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل

تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.  )1
التدرج يف مستوى احلفظ والتالوة وفق املراحل العمرية.  )2

وموضوعات  التجويد،  وموضوعات جمال  التفسري،  والتالوة مبوضوعات جمال  ربط موضوعات جمال احلفظ   )3
جمال التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.

جمال التجويد؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام النظرية للتجويد وتطبيقاهتا، وإكساب الطالب املعارف واملهارات األساسية 
لتالوة القرآن الكرمي تالوة متقنة؛ مبا يساهم يف استقامة لسان الطالب يف قراءة القرآن الكرمي.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
حتديد املفاهيم النظرية األساسية يف علم التجويد اليت حيتاجها مجيع الطالب.  )1

صياغة املفاهيم يف قوالب )دروس( تعليمية.  )2
البناء الترابطي يف جمال التجويد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف   )3

السابق.
جمال  وموضوعات  والتالوة،  احلفظ  جمال  مبوضوعات  التوضيحية  واألمثلة  التجويد  جمال  موضوعات  ربط   )4

التفسري.
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جمال التفسري؛ جاء ليعتين بكتاب اهلل عز وجل من حيث بيان معاين ألفاظه، وتوضيح دالالته ومقاصده، وباإلشارة 
إىل أسباب نزوله، والداللة على إعجازه وبالغته وفصاحته؛ وذلك إلكساب الطالب القدرة على فهم معاين القرآن الكرمي؛ 

لكي ُتساعُده على االهتداء للعمِل الصاحِل، ونيِل رضا اهلل سبحانُه وتعاىل، والفوز جبناتِه.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مت بناء موضوعات جمال التفسري على موضوعات جمال احلفظ والتالوة؛ تيسرًيا على الطالب.  )1
تقسيم جمال التفسري إىل موضوعات مترابطة.  )2

ربط موضوعات جمال التفسري مبوضوعات جمال السرية النبوية، وموضوعات الفقه.  )3
جمال احلديث؛ جاء ليعتين بسنة النيب  وهديه، وما ُأثر عنه من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات يف خمتلف جماالت 
احلياة؛ وذلك لتعريف الطالب مبزنلة السنة النبوية، واليت من شأهنا إكسابه حب رسول اهلل ، واالقتداء به وهبديه 

.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

اختيار أحاديث حتقق أهداف سلوكية وتربوية تتناسب مع األهداف العامة للمنهج.  )1
حتويل األحاديث إىل موضوعات دراسية بصياغتها يف قوالب تعليمية تناسب الطالب.  )2

ربط موضوعات جمال احلديث مبوضوعات جمال السرية النبوية، وموضوعات جمال الفقه.  )3
إرشاد الطالب وتدريبه على ربط ما يتعلمه من موضوعات بتطبيقات سلوكية يف حياته العملية.  )4

جمال التوحيد؛ جاء ليعتين بعقيدة املسلم، وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف قلوب الطالب.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية الصحيحة.  )1
عرض املفاهيم األساسية يف صورة مبسطة خالية من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية.  )2

البناء التصاعدي واالنتقال من املحسوس إىل املفهوم املجرد، وفق املراحل العمرية.  )3
التوحيد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف  الترابطي يف جمال  البناء   )4

السابق.
جمال الفقه جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم من عبادات، وما ميارسه يف 
حياته من معامالت وحنوها؛ وذلك إكساب الطالب بعض امللكات الفقهية اليت متكنه من عبادة اهلل عز وجل كما شرع.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
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مت اعتماد املذهبني الشافعي واحلنفي فيما مل خيالف صحيح األدلة وصرحيها.  )1
اختيار موضوعات تناسب املرحلة العمرية للطالب.  )2

ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص.  )3
ربط موضوعات جمال الفقه مع موضوعات احلفظ والتالوة، وموضوعات جمال السرية النبوية.  )4

جمال السرية النبوية؛ جاء ليعتين مبعرفة أهم أحداث حياة النيب ، وهديه وأخالقه متهيًدا لالقتداء به، وتعميًقا 
ملحبته يف القلوب؛ وذلك إكساب الطالب حمبة النيب  لالقتداء به.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
االعتماد على صحيح السرية النبوية والبعد عن األحداث واملوضوعات املختلف فيها.  )1

اختيار جانب من سرية رسول اهلل ، وتقسيمه إىل موضوعات، وتوزيع املوضوعات على الصفوف.  )2
تضمني موضوعات السرية بعض القضايا املغلوطة اليت يثريها البعض يف سرية النيب  والرد عليها.  )3

ربط موضوعات جمال السرية النبوية مع موضوعات جمال الفقه.  )4

وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 
ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح بني )2-4( حصة أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، واسأل معلمك عّما 
أشكل عليك؛ ليكون لك زاًدا يف الدنيا واآلخرة.

واحرص - أيها املعلم - على تقدمي تعلُّم فّعال؛ يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا لدى الطالب.
واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ ابنتك يف تعلُّمه لتكون ُمعيًنا للمدرسة يف حتقيق رسالتها.

نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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فهرس موضوعات الفصل األول
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة: 

15 - سورة النبأ. - سورة النازعات. 
الوحدة الثانية:  التجويد: 

18 - الدرس األول: أمهية تعلم القرآن الكرمي. 
22 - الدرس الثاين: آداب تالوة القرآن الكرمي. 
26 - الدرس الثالث: آداب استماع القرآن الكرمي. 
30 - الدرس الرابع: التجويد وأمهيته. 

الوحدة الثالثة: التفسري: 
36 - الدرس األول: تفسري سورة النبأ)16-1(   
40 - الدرس الثاين: تفسري سورة النبأ) 40-17(. 
45 - الدرس الثالث: تفسري سورة النازعات ) 26-1(. 
50 - الدرس الرابع: تفسري سورة النازعات )46-27(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف: 
56 - الدرس األول: فضل تعلم القرآن. 
58 - الدرس الثاين: فضل التفقه يف الدين. 
60 - الدرس الثالث: صالح القلوب. 
62  . الدرس الرابع: حمبة النيب -

الوحدة اخلامسة: التوحيد: 
66 - الدرس األول: التوحيد. 
71 - الدرس الثاين: عبادة اهلل تعاىل. 
75 - الدرس الثالث: أركان العبادة. 
77 - الدرس الرابع: أنواع العبادة وشروطها. 

الوحدة السادسة: الفقه والسلوك: 
82 - الدرس األول: أقسام املاء. 
88 - الدرس الثاين: الطهارة والوضوء. 
٩3 - الدرس الثالث: صفة الوضوء ونواقضه. 
٩8 - الدرس الرابع: أحكام املسح على اخلفني. 
103 - الدرس اخلامس: التيمم. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق: 
108 - الدرس األول: حبريا الراهب. 
112  . - الدرس الثاين: زواج النيب  من السيدة خدجية 
116 - الدرس الثالث: يف غار حراء. 
120 - الدرس الرابع: ورقة بن نوفل. 
123 - الدرس اخلامس: الدعوة إىل اهلل عز وجل. 
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الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة: 
12٩ - سورة عبس.  - سورة التكوير.  - سورة االنفطار. 

الوحدة الثانية:  التجويد: 
132 - الدرس األول: أقسام التجويد. 
135 - الدرس الثاين: اللحن وأقسامه. 
137 - الدرس الثالث: أحكام االستعاذة. 
140 - الدرس الرابع: أحكام البسملة. 

الوحدة الثالثة: التفسري: 
146 - الدرس األول: تفسري سورة التكوير ) 14-1(. 
151 - الدرس الثاين: تفسري سورة التكوير ) 15-2٩(. 
155 - الدرس الثالث: تفسري سورة االنفطار ) 12-1(. 
15٩ - الدرس الرابع: تفسري سورة االنفطار )13-1٩(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف: 
164 - الدرس األول: حفظ اللسان. 
166 - الدرس الثاين: ترك الغضب. 
16٩ - الدرس الثالث: صلة الرحم. 
171 - الدرس الرابع: حق اجلار. 

الوحدة اخلامسة: التوحيد: 
174 - الدرس األول: أمساء اهلل وصفاته )1(. 
178 - الدرس الثاين: أمساء اهلل وصفاته )2(. 
182 - الدرس الثالث: التعبد بأمساء اهلل وصفاته. 
185 - الدرس الرابع: مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته. 

الوحدة السادسة: الفقه والسلوك: 
1٩0 - الدرس األول: مكانة الصالة. 
1٩6 - الدرس الثاين: صفة الصالة. 
200 - الدرس الثالث: اخلشوع يف الصالة. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق: 
208 - الدرس األول: ميثاق الظلم وِشْعب بين هاشم. 
211 - الدرس الثاين: عام احلزن والدعوة خارج مكة. 
214 - الدرس الثالث: بيعتا العقبة األوىل والثانية. 
٢١٧ 	 الدرس الرابع: االتفاق على قتل النيب -
220  . الدرس اخلامس: هجرة النيب -

فهرس موضوعات الفصل الثاين
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف الرابع  
)احللقة األوىل – التعليم األساسي(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.  )1(

يوضح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.  )2(
حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.  )3(

ينمو لديه اإلميان مبكانة التوحيد وأمهيته مبا يناسب مرحلته العمرية.  )4(
يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.  )5(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
5 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

8التجويد
8التفسري

8احلديث الشريف
8التوحيد

٩الفقه والسلوك 
10السرية واألخالق

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 4 حصة(
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الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.
5- يتأدب بآداب االستماع إىل القرآن الكرمي.

6- يتعرف على معىن التجويد.

موضوعات الوحدة:
1- سورة النبأ.

2- سورة النازعات.
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الوحدة الثانية

التجويد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يؤمن بأمهية  القرآن الكرمي.
2- يدرك فضل القرآن الكرمي.

3- يتأدب بآداب تالوة القرآن الكرمي.
4- يتأدب بآداب استماع القرآن الكرمي.

5- يبني مفهوم علم التجويد.

موضوعات الوحدة:
1 - أمهية تعلم القرآن الكرمي.
2 - آداب تالوة القرآن الكرمي.

3 - آداب استماع القرآن الكرمي.
4 - التجويد وأمهيته.
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ُّم القرآن الكرمي أمهية تعل
الّدرُس األول

متهيد:
يمح]القدر:1[ يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

َناِقش معلمك؛ واكتب املعىن اإلمجايل لسورة القدر.
.................................................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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أوًل: تعريف القرآن:
القرآن الكرمي هو كالم اهلل املزنل على رسوله حممد  املتعبد بتالوته،  املتحدي بأقصر سورة منه، 

واملنقول إلينا نقاًل متواتًرا.

األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب اسم أقصر سورة يف القرآن، وأطول سورة يف القرآن.
)1( أقصر سورة: ..............................................................................................

)2( أطول سورة: ................................................................................................

نشاط )2(:

َعدِّد مع زمالئك بعض خصائص القرآن الكرمي:
..........................................................................................................................................................................  -

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

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

..........................................................................................................................................................................  -
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ُِّم القرآِن الكرمِي وتعليِمِه: ثانًيا: أمهيُة تعل
قائاًل:  القرآن؛  أمته  بتبليغ  نبيه  تعاىل  أمر اهلل  ولقد  وأجلها،  العبادات  أفضل  الكرمي من  القرآن  تعليم 

مثيمح ]املائدة:67[ ،  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  ىمحٱرب 

ولقد كان الرسول  ال يتواىن يف إبالغ من معه من الصحابة مبا ُأنزل عليه من اآليات، وتعليمهم إياها، 

والرسول  بني لنا أن خري الناس وأفضلهم الذي يشتغل بتعلُّم القرآن الكرمي.
ََّمُه«.)١) ََّم اْلُقْرآَن َوَعل قال رسول اهلل : »َخْيُرُكْم َمْن َتَعل

نشاط )3(:
ُّم القرآن الكرمي. بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر حديًثا آخر يف فضل تعل

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

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )5027(.
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التقومي

ُِّمه. س١: عرف القرآن، موضًحا فضل تعل
 .................................................................................................................................................................................................

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

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

س٢: أكمل العبارات التالية:
- تعليم القرآن الكرمي .................................................. ، وحفظه .................................................. حىت ال ينقطع ..

................................................  وال يتطرق إليه .................................................. .

- أمر اهلل تعاىل نبيه بتبليغ أمته القرآن؛ قائاًل ............................................................................................................

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

- كان الرسول  ال يتواىن يف إبالغ .................................................. مبا ُأنزل عليه ................................................ .

َِّم ُأْسرتك قراءة القرآن الكرمي. س3: اشرح كيف ميكن أن تعل
 .................................................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................................................
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آداب تالوة القرءان الكرمي
الّدرُس الثاين

«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، آْقَرُأ َعَلْيَك، َوَعَلْيَك ُأْنِزَل،  ِبّيُ : »اْقَرْأ َعَليَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد ، َقاَل: َقاَل ِلي النَّ

ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  َساِء َحتَّى َأَتْيُت ِإَلى َهِذِه اآلَيِة: ىمحٱ  َقاَل: »َنَعْم« َفَقَرْأُت ُسوَرَة النِّ

يمح  ]النساء:41[ قال: حسبك اآلن فالتفتُّ فإذا عيناه تذرفان.)١) مك  لك  اك  يق 

ناقش معلمك ملاذا ذرفت عينا الرسول ؟
آداب التالوة:

اإلخالص

االستعاذة

البسملة

حتسني الصوت

الطهارة

القراءة بتدبر

سؤال اهلل عند آيات الوعد

االستعاذة باهلل عند آيات الوعيد

آداب التالوة

)1( أخرجه البخاري )504٩(، ومسلم )1868(.
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لقراءة القرآن الكرمي آداب ينبغي مراعاهتا تعظيًما لكتاب اهلل عز وجل، ومنها:

1 اإلخالص، وذلك بأن يقصد بقراءته وجه اهلل تعاىل وطلب األجر واملثوبة منه.

2 الطهارة، وذلك بأن يكون على وضوء عند القراءة.

3 االستعاذة، وذلك بأن يقول: ................................................................................................................

4 البسملة، وذلك بأن يقول: ....................................................................................................................

5 حتسني الصوت بالقراءة.

6 القراءة بتدبر وخشوع وحضور قلب.

7 سؤال اهلل من فضله عند قراءة آيات الوعد، كآيات اجلنة واملغفرة وحنومها.

8 االستعاذة باهلل من عذابه عند قراءة آيات الوعيد، كاآليات اليت فيها ذكر النار والعذاب وحنوها.
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب بعض األمور اليت تنايف اخلشوع وحضور القلب وينبغي أن يتجنبها قارئ القرآن الكرمي:
.............................................................................................................................................................. 1

.............................................................................................................................................................. 2

نشاط )2(:
صنف النصوص اآلتية حسب األدب الذي تدل عليه، يف اجلدول اآليت:

يمح   ]ص: 29[. نئ  مئ  زئ  رئ  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ    ِّ    ّٰ 

يمح   ]البيِّنة:5[. مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  2 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح   ]النحل:98[. زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  3 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ُنوا اْلُقْرآَن ِبَأْصَواِتُكْم«)١). 4 قال النيبُّ : »َزيِّ

األدب الذي يدل عليه النصالنصالرقم

اإلخالص1

التدبر2

حتسني الصوت بالقراءة3

االستعاذة4

)1( أخرجه أبو داود )1468(..
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التقومي

س١: وزِّع آداب التالوة التالية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها:
)اإلخالص - الطهارة - االستعاذة - البسملة(

البيان والتفسريآداب التالوة

وذلك بأن يقول: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
وذلك بأن يقصد بقراءته وجه اهلل تعاىل، وطلب األجر 

واملثوبة منه.
وذلك بأن يتوضأ عند إرادة القراءة

وذلك بأن يقول : بسم اهلل الرمحن الرحيم

س٢: صل خبط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( فيما يأيت:                                                 

اآليات التي فيها ذكر العذاب

اآليات التي فيها ذكر النعيم

بداية القراءة

سؤال اهلل عند 

البسملة عند

االستعاذة باهلل عند

بأ
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الّدرُس الثالث
آداب استماع القرآن الكرمي

جح  مج  ىمحٱ  تبارك وتعاىل فقال:  الكرمي عبادة جليلة، هلا فضل عظيم، وحث عليها ربنا  القرآن  استماع 

يمح ]األعراف:204[. خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

فوائد استماع القرآن الكرمي:

1 من أسباب حصول رمحة اهلل.

2 هو عبادة يؤجر عليها املستمع ويثاب عليها.

3 يؤدي إىل الطمأنينة القلبية.

4 يورث التدبر والتفكر يف اآليات املتلّوة والتفهم ملعانيها والعمل مبا دلت عليه.

5 ُيعّود الطالب على حسن االستماع يف حياته الشخصية.

آداب استماع القرآن الكرمي:

1 جيلس املستمع يف أدب دوًما.

2 خيلص املستمع نيته هلل تعاىل طلًبا لألجر واملثوبة منه.

3 يستمع يف إنصات وسكينة.
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4 يقبل على االستماع بقلب خاشع.

5 يتدبر آيات القرآن الكرمي، فيسبح اهلل عز وجل عند االستماع آليات التسبيح، ويستعيذ باهلل من 

النار عند االستماع آليات النار وعذاهبا، وأن يسأل اهلل اجلنة عند االستماع آليات اجلنة ونعيمها.

ا سوى اهلل؛ فال يعبث مبا يشغله عن استماع القرآن الكرمي. 6  أال يشغل ظاهره أو باطنه عمَّ

7 عدم مقاطعة القارئ إال إذا أخطأ فيصحح له.

الفرق بني الستماع واإلنصات:

اإلنصات: ترك التحدث، أو االشتغال مبا يلهي عن استماع القرآن.

االستماع: أن يلقي مسعه، وحيضر قلبه، ويتدبر ما يستمع.
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األنشطة
نشاط )1(:

امأل اجلدول اآليت باآليات املطلوبة:
ما يقال عند مساعهااآلية املطلوبةرقم

...........................................................................................................آية فيها تزنيه هلل تعاىل1

...........................................................................................................آية فيها ذكر اجلنة ونعيمها2

...........................................................................................................آية فيها ذكر النار وعذاهبا.3

نشاط )2(:

هناك أفعال ختالف آداب استماع القرآن الكرمي، اذكر بعض هذه األفعال:
.............................................................................................................................................................. 1
.............................................................................................................................................................. 2
.............................................................................................................................................................. 3

نشاط )3(:

هناك مواقف تسمع فيها القرآن الكرمي يف حياتك، اذكرها واذكر ما اآلداب اليت جيب أن تتحلى هبا فيها 
عند مساعك للقرآن.

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

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

..............................................................................................................................................................
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التقومي

س١: اذكر ثالثة من فوائد استماع القرآن الكرمي.
..............................................................................................................................................................

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

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

س٢: َصوِّب العبارات غري الصحيحة فيما يلي:

العبارة الصحيحةالعبارة اخلطأ

سؤال اهلل من فضله عند االستماع آليات التزنيه.

االستعاذة باهلل من عذابه عند االستماع آليات الوعد.

اللغو: أن يلقي مسعه، وحيضر قلبه، ويتدبر ما يستمع.

س3: ضع عالمة )√( أمام التصرف الصحيح فيما يلي:
أ- إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن الكرمي.

)................( - تتوقُف حىت يذب تثاؤبك.    

)................( - تذهب للوضوء من جديد.        

ب- مقاطعة قارئ القرآن الكرمي.
)................( - ُيَقاَطع عند تصحيح القراءة.          

)................( - ُيَقاَطُع ألي سبب من األسباب.      
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الّدرُس الرابع
التجويد وأمهيته

معىن التجويد:
التجويد لغة: التَّحسنُي.

اصطالًحا: إعطاء كل حرف حقه ومستحقه.
حق احلرف: إخراجه من خمرجه متصًفا بصفاته الذاتية الالزمة له، كاجلهر والشدة، واالستعالء، والغنة.

مستحق احلرف: صفاته العارضة الناشئة عن الصفات الالزمة، كالتفخيم فإنه ناشئ عن االستعالء، والترقيق 

فإنه ناشئ عن االستفال.

أمهية التجويد وفضل تعلمه:
مما يدل على أمهية التجويد وفضل تعلمه ما يأيت:

1 أنه من أشرف العلوم؛ لتعلقه بكتاب اهلل عز وجل.

يمح ]املزمل : 4[. يه  ىه  مه  2 أن فيه امتثااًل ألمر اهلل تعاىل، كما يف قوله سبحانه: ىمحٱ 

 : َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة«)١)، وقوِله 3 أن فيه امتثااًل لتوجيه الرسول ، كما يف قوله: »اْلَماِهُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ

ُنوا اْلُقْرآَن ِبَأْصَواِتُكْم«)٢). »َزيِّ

4 أن فيه حتصياًل لألجر واملثوبة من اهلل عز وجل يف بذل اجلهد يف حتسني التالوة.

)1( أخرجه مسلم )1862(.
)2( أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )218( وأمحد )184٩4( وعلقه البخاري يف صحيحه يف كتاب التوحيد، باب قول النيب )املاهر بالقرآن مع السفرة 

الكرام...( رقم الباب )52(.
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1- من أشرف العلوم.

. 2- أن فيه امتثاال لتوجيه الرسول

4- أن فيه حتصياًل لألجر واملثوبة من اهلل.

أمهية التجويد وفضل تعلمه

فائدة التجويد: يستفاد من تعلم التجويد وتطبيقه أمور، منها:
1 متكني القارئ من املهارة يف التالوة.

2 صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل تعاىل.

3 حسن األداء عند تالوة القرآن الكرمي.

قال اإلمام أبو مزاحم اخلاقاين:

يضاعف لك اهلل اجلزيل من األجر أيا قارئ القرآن أحسن أداءه         

وقال ابن اجلزري يف جتويد القرآن:

وليس بينه وبني تركه     إال رياضــــة امــــرٍئ بفكـــــه   
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األنشطة
نشاط )1(:

يمح ]املزمل : 4[ يف تفسري سورة املزمل. يه  ىه  مه  - احبث عن معىن قوله تعاىل: ىمحٱ 

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

نشاط )2(:

يقرأ  لقارئ  استمعت  كما  التجويد،  أحكام  يراعي  ال  الكرمي  القرآن  يقرأ  لشخص  استمعت  أنك  البد 
القرآن بالتجويد، قارن بني قراءتيهما من حيث حسن األداء وأثر قراءة كل منهما عليك:

القراءة بغري جتويدالقراءة بالتجويدجمال املقارنة

حسن األداء

أثر القراءة
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التقومي

س١: رتب الكلمات التالية لتحصل على معىن التجويد اصطالًحا:
)كل، إعطاء ، حرف، ومستحقه، حقه(

س٢: ضع العبارات التالية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها:
أ- من أشرف العلوم.

ب- صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل. 

ج- فيه امتثال لتوجيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

د – حسن األداء عند تالوة القرآن الكرمي.

من فوائد علم التجويدمن فضائل علم التجويد
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الوحدة الثالثة

التفسير

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- أن يتلو اآليات تالوة سليمة.
2- حيفظ اآليات املقررة.

3- يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.
4- يستشعر فضل اآليات.

5- يستخرج الدروس املستفادة من اآليات.

موضوعات الوحدة:
1 - سورة النبأ ) 16-1(.

2 - سورة النبأ ) 40-17(.
3 - سورة النازعات ) 26-1(.
4 - سورة النازعات )46-27(.
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الّدرُس األول
تفسري سورة النبأ )١-١6)

يل ىل  مل  خل 

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى   ٌّ     ٍّ      َّ    ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

يمح ]النبأ : 16-1[  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت 

الكلمات: معاين 
معناهاالكلمة

عن أّي شيء.خل

حم القرآن أو الَبْعث.جم 

جن يم  ىم  بني مصّدق ومكّذب.مم 

ردع هلم وزجر.خن

ما حيل هبم على إنكارهم للبعث.من

ممهدة مذللة فراًشا.خي
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معناهاالكلمة

يي
مجع وتد: وهو ما يدق يف األرض لربط حبال اخليمة اليت ُتَشدُّ 

هبا.

راحة ألبدانكم بقطع احلركة، وإيقافها.   ُّ

ساتًرا ألبدانكم.زئ

وقًتا لتحصيل أسباب املعاش.يئ

مساوات قوّيـات ُمْحَكمات.ىب

مت مْصباًحا منرًيا ؛ واملراد به الشمس.زت 

السحب والغيوم اليت حان هلا أن تُـْمِطر.رث

ُمنْــَصـّبـا بكثرٍة مع التّــتاُبع.مث

ة األشجار.اك بساتني ُمـلتَــفَّ

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا آخر لآليات، واكتبه.
..............................................................................................................................................................
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املعىن اإلمجايل:
ينكر اهلل عز وجل على املشركني تساؤهلم عن يوم القيامة وإنكارهم له؛ وقيل تساؤهلم عن القرآن العظيم 
تكذيًبا له، ُثمَّ أخرب اهلل عز وجل أهنم ال ينبغي هلم أن خيتلفوا يف شأن البعث، فهو حق ال ريب فيه، 
على خلق  العظيمة  قدرته  بعض مظاهر  تعاىل  أورد اهلل  تكذيبهم، مث  عاقبة  به  يكفرون  الذين  وسيعلم 
د بعض مظاهر قدرته عز وجل ليثبت صحة  األشياء العجيبة الدالة على قدرته على أمر املعاد وغريه، فعدَّ

البعث واحلشر الذي أنكروه.

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك عدد مظاهر من قدرة اهلل عز وجل الواردة يف اآليات السابقة:
..............................................................................................................................................................

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:
)1(  البعث من القضايا اهلامة اليت أنكرها املشركون وأثبتها القرآن الكرمي.

. 2( سيعلم الكفار املكّذبون صدق ما جاء به حممد(
)3( رد اهلل تعاىل على منكري البعث مثبًتا هلم قدرته عز وجل من خالل اآليات الكونية املوجودة من حوهلم.
)4( ذكر اهلل تعاىل من عجائب خملوقاته الدالة على كمال القدرة، ومتام العلم واحلكمة؛ ومن هذه اآليات: 

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

..............................................................................................................................................................
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التقومي

س١: اشرح اآليات بأسلوبك.
س٢: أكمل اجلدول التايل:

معناهاالكلمة
عن أي شيء............................................

حم القرآن أو الَبْعث.جم 

جن يم  ىم  بني مصّدق ومكّذب.مم 
ردع هلم وزجر...........................................

س3: َبّين اهلل عز وجل يف اآليات السابقة بعض مظاهر قدرته عز وجل؛ وضحها، ووضح ما 
الواجب على املسلم جتاهها.



٤٠

 

الّدرُس الثاين
تفسري سورة النبأ )١7-٤٠)

يل ىل  مل  خل 

مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  ىمحٱمك 

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 

خل  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 

يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ    ٍّ    َُّّ  ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب  يئ 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

يمح]النبأ : 40-17[ . ري  ٰى  ين 
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معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

يك يوم القيامة.ىك 

وقًتا للثواب والعقاب.ىل

البوق الذي ُينفخ فيه.زن

مجع فوج: أي مجاعة.نن

ٰى قت وصّدعت.ين  ُشقِّ

راب.جئ مثل السَّ

َمْوِضَع تَرّصٍد وترّقب للكافرين.جب

املقصود هنا كل من طغوا مبخالفة أوامر رهبم.خب

مرجًعا ومأوى.مب

مقيمني.جت

دهوًرا متتابعة ال هناية هلا.خت

احلميم: املاء احلاّر الشديد الغليان.جس

قيح وصديد أهل النار الدائم السيالن من أجسادهم.حس

حص جَزْينـاهم َجَزاًء ُمواِفـقا ألعماِلِهم.مس 

تكذيًبـا شديًدا.ىه

خف َحِفظناه وضبطناه مكتوًبـا.حف 



٤٢

معناهاالكلمة
فْوًزا وظَفـًرا بكّل حْمبوب.ىل

ىم احلور العني.مم 

مملوءة من َخْمر اجَلّنة.حن

كالًما غري ُمْعـتّد به.جه

األنشطة
نشاط )1(:

تضمَّنت اآليات السابقة موضوعني:
- يوم القيامة وعذابه.

- نعيم املتقني.
د اآليات القرآنية لكل موضوع من املوضوعات السابقة. بالتعاون مع زمالئك؛ حدِّ

املعىن اإلمجايل:
خيربنا اهلل تعاىل أن يوم القيامة ميعاد حمدد لألولني واآلخرين، يوم ينفخ امَلَلك يف الَقْرن إيذاًنا بالبعث 
فتأتون أمًما، فإذا جاء هذا اليوم تفتح السماء لزنول املالئكة، وتنسف اجلبال بعد ثبوهتا؛ فتبدو كالسراب، 
ت هلم؛ فيمكثون فيها دهوًرا متعاقبة ال تنقطع، ال َيْطَعمون فيها ما  وجهنم ترصد أهل الكفر الذين ُأِعدَّ
ُيْبرد حرَّ السعري عنهم، وال شراًبا يرويهم إال ماًء حاًرا، وصديد أهل النار، جياَزون بذلك جزاًء عاداًل 
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بوا مبا  موافًقا ألعماهلم اليت كانوا يعملوهنا يف الدنيا، وكانوا ال خيافون يوم احلساب وال يعملون له، وكذَّ
جاءهتم به الرسل تكذيًبا، وكلَّ شيء علمناه وكتبناه يف اللوح املحفوظ، ولن يزيدهم اهلل إال عذاًبا فوق 

عذاهبم.
أما الذين خيافون رهبم ويعملون صاحًلا؛ فيخربنا اهلل عز وجل بدخوهلم اجلنة، وأن هلم بساتني عظيمة 

ًة من ربِّ السموات واألرض وما بينهما. ونعيًما، جزاًء ومنَّ
ني،  واخلالئق يف أرض املحشر ال ميلكون أن يسألوا اهلل إال فيما أذن هلم فيه، يوم يقوم املالئكة مصطفِّ
ال يشفعون إال ملن أذن له الرمحن، وقال حًقا وسداًدا، ذلك اليوم احلق الذي ال ريب يف وقوعه، فمن شاء 

النجاة ِمن أهواله فليتخذ العمل الصاحل.
وحيذرنا اهلل عز وجل عذاب يوم اآلخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خري، أو اكتسب من 

إمث، ويقول الكافر حينها يا ليتين كنت تراًبا؛ فلم ُأبعث.

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ قارن بني حال الطاغني واملتقني من خالل اآليات السابقة.
حال املتقنيحال الطاغني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................
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الدروس املستفادة من اآليات:
)1( إن يوم القيامة الذي يفصل اهلل فيه بني اخلالئق، هو ميعاد لألولني واآلخرين.

)2( حتدث يوم القيامة عدة ظواهر، منها: نفخ إسرافيل يف الصور )القرن(؛ فيأيت الناس من قبورهم، 
وتشّقق السماء، فتصري كلُّها كأهنا أبواب، وتسيري اجلبال من أماكنها األصلية.

)3( إن جهنم مرصد للطغاة الذين طغوا يف دينهم بالكفر، ويف الدنيا بالظلم.
)4( وعد اهلل تعاىل املتقني باجلنة يف اآلخرة.

)5( اقتضت عظمة اهلل أال يقدر أحد على خماطبته يوم القيامة إال ملن أذن له بالشفاعة.
)6( يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع.

)7( يتمىن الكافر يوم القيامة مما يتعرض له من العذاب أن يكون تراًبا، أو حيواًنا غري مكلف بشيء.
 .............................................................................. )8(
.............................................................................. )٩(

التقومي

س١: اشرح اآليات بأسلوبك.
س٢: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: قارن بني حال املتقني، وحال الطغاة يوم القيامة.
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الّدرُس الثالث
تفسري سورة النازعات )١-٢6)

يل  ىل  مل  خل 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ىمحٱ 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت 

خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل 

زئ  رئ  ٰى    ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ  ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

]النازعات : 26-1[ . يمح  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

معاين الكلمات:

معناهاالكلمة
املالئكة تزنع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم.زي

نَـزًعا شديًدا ُمْؤملا بالغ الغاية.مي

يي املالئكة اليت خترج أرواح املؤمنني برفق وسهولة.ىي 

خئ املالئكة اليت تزنل من السماء.حئ 



٤6

معناهاالكلمة
جب املالئكة تسبق باألرواح إىل مستقّرها؛ إما إىل اجلنة، وإما إىل النار.هئ 

مب املالئكة تزنل بالتدبري املأمور به.خب 

خت تضطرب األرض واجلبال، وتتحرك، وهي النفخة األوىل.حت 

مث نفخة البعث، وهي النفخة الثانية.هت 

خائفة َوجلة.مح

ذليلة ُمنكِسرة من الفَزع.جس

احلياة األوىل )الدنيا(.مص

بالية متفتتة.حط

جف رجعة خيسر أصحاهبا.مغ 

مق صيحة واحدة )نفخة الَبْعث(.حق 

اسم الوادي املقـّدس.حن

جتاوز احلد يف الكفر.جم

التزكي: التطهر من العيوب.حن

ُأرشدك.من

فتخاف.جه

املعجزة.يه

جيد يف اإلفساد يف األرض.ٰر

فَجَمَع.    ٌّ 

ُعقوبة.ىئ
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األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات السابقة واكتبه.
............................................................................................................................................................................................

نشاط )2(:

تضمنت اآليات السابقة موضوعني:
- وقوع البعث وأحوال املشركني.

- قصة موسى  مع فرعون.
بالتعاون مع زمالئك حدد اآليات القرآنية لكل موضوع من املوضوعات السابقة.

املعىن اإلمجايل:
أقسم اهلل تعاىل باملالئكة اليت تزنع أرواح الكفار نزًعا شديًدا، واملالئكة اليت تقبض أرواح املؤمنني برفق، 
واملالئكة اليت َتْسَبح يف نزوهلا من السماء وصعودها إليها، فاملالئكة اليت تسبق وتسارع إىل تنفيذ أمر 

اهلل، فاملالئكة املنفذات أمر رهبا.
 ويف يوم القيامة تضطرب األرض بنفخة اإلماتة، تتبعها نفخة اإلحياء، وتكون قلوب الكفار يومئذ مضطربة 
من شدة اخلوف، أبصارهم ذليلة مما عملت، وأخربنا اهلل عز وجل باستنكار املكذبني بالبعث، وأهنم 

زعموا أن حياهتم حياة واحدة.



٤8

ر املبارك، فقال له: اذهب إىل    حني ناداه ربه بالوادي املطهَّ وخيربنا اهلل عز وجل بقصة موسى 
ر نفسك من الكفر؟ وُأرشدك إىل ربك فتخشاه  فرعون، إنه قد أفرط يف الكفر، فقل له: أتودُّ أن تطهِّ

وتتقيه؟

ولَّى  ، مث  ربه عزَّ وجلَّ ، وعصى  واليد، فكذب فرعوُن نيبَّ اهلل موسى  العصا  فأرى موسى فرعوَن 
معرًضا؛ فجمع أهل مملكته، وقال: أنا ربكم! فانتقم اهلل منه بالعذاب يف الدنيا واآلخرة، وجعله عربة 

ونكااًل ألمثاله.

الدروس املستفادة من اآليات:
أقسم اهلل سبحانه بأنواع مخسة من املالئكة ذوي مهام متنوعة على أن القيامة حق.   )1(

هلل أن يقسم مبا شاء على ما يشاء يف أي وقت يشاء.  )2(
املالئكة عليهم السالم، هلم أعمال عديدة، ويعبدون اهلل وال يعصونه.  )3(

يوم القيامة ترجف فيه األرض واجلبال، وتتبعها السماء.  )4(
قلوب الكفار يوم القيامة خائفة وجلة، وأبصارهم منكسرة ذليلة من هول ما ترى.  )5(

ال يؤمن املشركون بالبعث واحلياة من بعد املوت.  )6(
أرسل اهلل األنبياء والرسل هلداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إىل النور.  )7(

أرسل اهلل عز وجل موسى  لفرعون ملا جتبَّر وطغى.  )8(
عاقبة الكفر جهنم وبئس املصري.  )٩(

..........................................................................  )10(
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نشاط )3(:

على  اعرضها  فرعون، مث  من  السالم  عليه  موسى  اهلل  كيف جنى  اكتب  زمالئك،  مع  بالتعاون 
معلمك.

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

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

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

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

التقومي

س:١ اشرح اآليات بأسلوبك.
س:٢ اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: قارن بني حال املؤمن وحال الكافر يوم القيامة.
س٤: أكمل الفراغات التالية:

أقسم اهلل سبحانه بأنواع مخسة من املالئكة هي: ........................................ و ...........  -

.................................... و.................................. و ................................
............... و..................................

من اآليات اليت أيد اهلل عز وجل هبا موسى : ....................................... و............  -
.............................. و.......................................
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الّدرُس الرابع
تفسري سورة النازعات )٢7-٤6)

يل  ىل  مل  خل 

ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  ىمحٱ 

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 

]النازعات : 46-27[ . يمح  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه 

معاين الكلمات:

معناهاالكلمة
يت أصعب خلًقا.ىت 

مقدار االرتفاع من األسفل إىل األعلى.ىف

أْظَلم.يق

املراد به هنا الضحى.مك
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معناهاالكلمة
بسطها، ومّهدها لإلنسان.يل

نباهتا.من

أثَبتها يف األرض، كاألوتاد.ين

حئ الّداهـية العظمى، واملقصود هنا يوم القيامة.جئ 

جت أْظِهَرْت إظهاًرا َبّيـنًــا.هب 

فضل.جح

املْرجع وامُلقام.مس

مىت يقيمها اهلل وُيثبتها.حك

موعدها.جم

األنشطة
نشاط )1(:

تضمنت اآليات السابقة املوضوعات التالية:
- بعض مظاهر قدرة اهلل عز وجل.

- جزاء الناس يف اآلخرة.

- تفويض أمر الساعة هلل عز وجل.
د اآليات القرآنية لكل موضوع من املوضوعات السابقة. بالتعاون مع زمالئك؛ حدِّ



5٢

املعىن اإلمجايل:
يسأل اهلل عز وجل وهو العليم القدير: هل بعث الناس بعد املوت أشد أم خلق السماء؟ فاهلل رفعها كالبناء، 
ر  ال تفاوت فيها، وأظلم ليلها، وأبرز هنارها، واألرض بعد خلق السماء بسطها، وأودع فيها منافعها، وفجَّ
فيها العيون، وأنبت فيها ما ُيرعى من النباتات، وأثبت فيها اجلبال أوتاًدا هلا؛ كل هذه النعم منفعة، فإذا 

جاءت القيامة؛ عندئذ ُيْعَرض على اإلنسان كل عمله من خري وشر، فيتذكره، ويعترف به.
وَتظهر جهنم ِعياًنا يوم القيامة؛ فَمن مترد على أمر اهلل، وفضل احلياة الدنيا على اآلخرة؛ فإن مصريه 

النار، وَمْن خاف اهلل، وهنى النفس عن األهواء الفاسدة؛ فإن اجلنة هي مسكنه.

يسأل املشركون استخفاًفا عن وقت حلول الساعة، لسَت يا حممد   يف شيء ِمن علمها؛ بل مرد ذلك 
إىل اهلل عز وجل، وإمنا حتذر منها َمن خيافها؛ كأهنم يوم يرون قيام الساعة مل يلبثوا يف احلياة الدنيا؛ 

هلوهلا إال ما بني الظهر إىل غروب الشمس.

الدروس املستفادة من اآليات:
اهلل عز وجل قدير؛ ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء.  )1(

الكون مبا فيه ينطق بعظمة اخلالق عز وجل وقدرته.  )2(
على املسلم أن يستعد بالعمل الصاحل ليوم القيامة.  )3(
)4(  اهلل عز وجل أرسل الرسل واألنبياء هلداية الناس.

اهلل وحده عنده علم الساعة.  )5(
.........................................................  )6(
.........................................................  )7(
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نشاط )2(:

عدد بعض مظاهر قدرة اهلل عز وجل من حولك.
..................................................................................................................................................................................................... )1(

..................................................................................................................................................................................................... )2(

..................................................................................................................................................................................................... )3(

..................................................................................................................................................................................................... )4(

..................................................................................................................................................................................................... )5(

التقومي

س١: اشرح اآليات بأسلوبك.
س٢: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: وضح من وجهة نظرك: ما املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.
س٤: عدِّد بعض عالمات يوم القيامة.

 





الوحدة الرابعة

الحديث

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- حيفظ األحاديث النبوية املقررة.
2- يبني  معاين املفردات الواردة يف األحاديث النبوية املقررة.
3- يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث  النبوية املقررة.

موضوعات الوحدة:
1 - فضل تعلم القرآن.

2 - فضل التفقه يف الدين.
3 - صالح القلوب.
 4 - حمبة النيب
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الّدرُس األول
ُِّم الُقْرآِن َفْضُل َتَعل

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
ََّمُه«)١). ََّم اْلُقْرآَن َوَعل »َخْيُرُكْم َمْن َتَعل

معناهاالكلمة
َأْفَضُلُكم.َخْيُرُكْم

الدروس املستفادة من احلديث الشريف :
1- أنَّ أْفضَل الناِس ُهم أهُل القرآِن الكرمِي.

نيا واآلخرِة. 2- أنَّه بتعلُِّم القرآِن الكرمِي نناُل خريي الدُّ

3- أن القرآن الكرمي سبب لرفعة املسلمني ورقيهم.

4- أن حفظ القرآن الكرمي وتالوته والعمل به سبب لتحقق اخلري للفرد واملجتمع.

5- أنه ينبغي عليَّ تعلُّم القرآن الكرمي قبل أن أعلمه غريي.

)1( أخرجه البخاري )5027(.
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األنشطة
نشاط )1(:

حيَحِة، وَعالَمة )×( أماَم الِعَبارِة اخَلاِطئة، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم الِعَبارِة الصَّ
.)     ( 1- مْن َتعلُِّم القرآِن ِحفُظه وِتالوُتُه وتَدبُِّره  
.)     ( 2- مْعَنى "َخرُيُكم" أْي أكثُرُكم َمااًل   
.)     ( 3- مْيِكُنَنا أْن َنعلَِّم القرآَن لِغريَنا قْبَل أْن نَتَعلََّمه     

نشاط )2(:

َّعاُوِن مع ُزمالئَك؛ اذكر َثالَثة فضائل للقرآن الكرمي: ِبالت
..................................................................................................................................................................................................... )1(
..................................................................................................................................................................................................... )2(
..................................................................................................................................................................................................... )3(

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س١: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )سبب - املسلمني - لرفعة - القرآن الكرمي(

- )هم - أفضل - أهل القرآن - الناس(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »َخْيُرُكْم .......................... اْلُقْرآَن َو......................«.

نيا و....................... - بتعلُِّم ......................... نناُل ..............الدُّ
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الّدرُس الثاين
ََّفقُّه يف الدِّيِن َفْضُل الت

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
»من ُيِرِد اهلُل به خرًيا ُيفقِّْهُه يف الدِّيِن«)١).

معناهاالكلمة
من َأراَد اهلُل بِه َفْضاًل َعِظيًمامن ُيِرِد اهلُل به َخرًيا

ْهُه ُيَعلِّْمهُيفقِّ

ْين ْرِعييف الدِّ املراد هنا: الِعْلم الشَّ

الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
1- أن اهلَل تعاىل رحيم ٌُيحبُّ اخلْيَر ِلعَباِده.

2- أن اهلَل َتعاىل ُيحبُّ َطالَب الِعلِم.

رعي َهَو َأْفَضُل الُعلوِم وَأْعاَلَها َمْنِزَلة. 3- أن العْلَم الشَّ

يِن َخرٌي للَفرِد وللُمْجتَمِع. 4- أن الِفْقَه يف الدِّ

)1( أخرجه البخاري )7312(، ومسلم )1037(.



الصف الرابع االبتدائي

5٩

األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- طالُب الِعْلم ينبِغي أْن يكوَن )َكُسواًل-  جْمتِهًدا- َغُضوًبا(.

كور واإلَناث(. ُكور - اإلَناث-  الذُّ ين َيكوُن لـ ) الذُّ ه يف الدِّ 2- التََّفقُّ

رِعيِّ ) علُم التَّوِحيد- علُم احلِديِث- علُم الِفْقه – كلُّ ما َسَبق(. 3- من الِعْلِم الشَّ

نشاط )2(:

ِِّمَك. ابق َخمَس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعل َكرِّْر احَلديَث السَّ

التقومي

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س١: َرتِّْب الَكلماِت الت
-                 )هو أفضل - العلوم - الشرعي - العلم(

-                )وللمجتمع - الفقه - خري للفرد – يف الدين(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
ْهُه يف ...................«. - َقال رسوُل اهلِل : »من ...........اهلُل ..................ُيفقِّ

- اهلُل تعاىل َرحيٌم .............اخَلري لـ.....................
- الِعلُم ....................َهَو ...................الُعُلوم و.................................
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الّدرُس الثالث
صالح القلوب

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
»إنَّ اهلَل ل ينظُر إىل صوِرُكم وأمواِلُكم، وَلِكن ينظُر إىل قلوِبُكم وأعماِلُكم«)١).

معناهاالكلمة
املراد هنا: نظر حمبة وعناية، وأجر وثواب.ال ينظر
أشكالكم.صوركم

املراد هنا:  أْعَمال الَقْلب واجَلواِرح.قلوبكم وأعمالكم
 

الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
1- أنَّ العناية بإصالح القلوب أهمُّ من العنايِة باملظاهر.

2- أن صالح األعماِل يكْوُن بصالح القلب.

3- أنه إذا كان القلب خاوًيا من التقوى واإلميان فال ينفع صاحَبه مجاُل الشكل، وكثرة املال.

4- أن التقوى واإلحسان واإلميان من أعظِم أعمال القلوِب اليت َيحرُص عليها املؤمن.

)1( أخرجه مسلم )4651(.
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األنشطة
نشاط )1(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخَلاِطئ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
.)     ( 1- سعيد يهتمُّ بلبس ثياب جديدٍة لكنه ال حيافظ على الصالة 
.)     ( 2- حيرص فراس على بر والديه، ويدعو هلم عند كلِّ صالة  
.)     ( 3- مل يغش سامل يف االختبار؛ ألنه يعَلُم أن اهلل تعاىل يراه  

نشاط )2(:

مبناقشة معلمك؛ عدِّد ثالثة أسباٍب لصالح القلوب:
..................................................................................................................................................................................................... )1(
..................................................................................................................................................................................................... )2(
..................................................................................................................................................................................................... )3(

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س١: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )العناية باملظاهر - أهم من - بإصالح القلوب - العناية(

- )يكون - القلب - األعمال - صالح - بصالح(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : » إنَّ اهلَل ال ...........إىل صوِرُكم و.............، وَلِكن ينظُر إىل ...................... 

و..........................«.
- معىن "ال ينظر" أي نظر حمبة و............، و..............و.................

- معىن "صوركم" أي .................
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الّدرُس الرابع
 حمبة النيب

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
»ل يؤمُن أحُدكم حىت أكوَن أحبَّ إليه من ولِده، ووالِده، والنَّاِس أمجعنَي«)١).

معناهاالكلمة
أكثر حًبا.أحبَّ

  
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
ة النيب  من حمبة اهلل عز وجل. 1- أن حمبَّ

ة النيب  واجبة، وال يتم اإلميان إال هبا. 2- أن حمبَّ

ة النيب  طاعته، وامتثال أمره. 3- أن من حمبَّ

4- أننا حنبُّ النيب  ألن اهلل جعله سبًبا هلدايتنا، وأرسله رمحة لنا.

)1( أخرجه البخاري )15(، ومسلم )44(، واللفظ له.
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األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- حب النيب  يعين )االقتداء به-  فعل ما أمر - ترك ما هنى - كل ما سبق(.

2- الصالة على النيب  من عالمات ) ال شيء - حمبته -  بغضه(.

3- من االقتداء بالنيب  )األكل باليد اليسرى - البخل - التواضع(.

نشاط )2(:

ِِّمَك. ابق َخمَس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعل َكرِّْر احَلديَث السَّ

التقومي

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س١: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )طاعته - حمبة النيب  - من - وامتثال أمره(

- )هلدايتنا - جعله سبًبا - حنب النيب   – ألن اهلل(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »ال يؤمُن ................ حىت أكوَن ................إليه من ...........و.............. 

و.............أمجعنَي«.
- حمبة النيب  ..................، وال يتم ................إال ...........

- حمبة النيب  من ............... اهلل عز وجل.  





الوحدة اخلامسة

التوحيد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يدرك أمهية التوحيد.
2- يؤمن بأمهية العبادة يف اإلسالم.
3- يبني مفهوم العبادة يف اإلسالم.

4- يناقش بعض األحكام املتعلقة بالعبادة.

موضوعات الوحدة:
1 - التوحيد.

2 - عبادة اهلل تعاىل.
3 - أركان العبادة.

4 - أنواع العبادة وشروطها.
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الّدرُس األوُل
التوحيد

مثحج  هت  مت  خت  يولد اإلنسان على فطرة التوحيد اليت ارتضاها اهلل تعاىل لعباده، قال تعاىل: ىمحٱ 

ُه عَلى الِفْطَرِة«)١). جسيمح. ]الروم: 30[ ، وقال النيب  : »ُكلُّ ِإْنَساٍن َتِلُدُه ُأمُّ مخ  جخ  مح  جح  مج 

أوًل: تعريف التوحيد: 
- التوحيد هو إفراد اهلل باخللق وامللك والتدبري، وأنه املستحق للعبادة وحده ال شريك له، واملتصف بالصفات 

العلى فال شبيه له سبحانه.

ثانًيا: مشتمالت التوحيد:
يشتمل التوحيد على ثالثة أمور:

1 - اإلقرار بأن اهلل هو اخلالق املالك املسيطر على كل ما يف الكون:

صورة السماء صورة األرض 

)1( أخرجه مسلم )2658(.
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- فاهلل تعاىل هو خالق السماوات واألرض واجلبال والبحار، وكل ما يف الكون، حىت إن كثرًيا من املشركني كانوا 

حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  يعرفون ذلك، قال عز وجل: ىمحٱ 

يمح ]لقامن:25[.  جض  مص  خص  حص  خسمس 

- واهلل تعاىل هو املدبر والراعي للكون وما فيه من عوامل، قال سبحانه:ىمحٱحمخمممىميمح ]الفاحتة :1[.

رث  يت  ىت  - واهلل تعاىل هو الذي يرزق مجيع خلقه من بشر، وحيوان، وحشرات، ونبات، قال سبحانه:ىمحٱ 

يمح ]الذاريات :58[. ىث  نث  مث  زث 

مع  جع  - وقد أكرم اهلل اإلنسان وسخر له ما يف األرض؛ ليعبده ويعرف فضل ربه عليه، قال عز وجل:ىمحٱ 

يمح]البقرة :29[. مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 

2 - اإلقرار بأن اهلل تعاىل هو وحده املستحق للعبادة:

إن هذا الكون البديع، وما فيه من خملوقات، يدل على أن له خالًقا يستحق العبادة، وهو اهلل سبحانه وتعاىل، 

يمحَّ ]األنعام :162[. فعلى  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  قال عز وجل: ىمحٱ 

العبد أن يصلي ويتقرب ويتذلل لرب العاملني الذي خلقهم ويدبر مجيع أمورهم.

3 - اإلقرار بأن صفات اهلل تعاىل ال تشبه صفات املخلوقني:

هلل تعاىل صفات تليق بعظمته وجالله فهي ال تشبه صفات املخلوقني، فال جيوز أن نشبه صفات اهلل تعاىل بصفات 

ألفاظها مثل الرمحة، فرمحة اهلل تعاىل ليست مثل رمحة البشر بل أعظم  خلقه، حىت وإن اتفقت يف بعض 

يمح  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  وأمشل، وكذلك القدرة، والعلم، والسمع والبصر. قال تعاىل:ىمحٱ 

]الشورى:11[
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وكذلك أمساء اهلل تعاىل ختتلف عن أمساء البشر، فأمساء اهلل تعاىل تدل على صفاته وأفعاله، فمثاًل اسم اهلل 

)التواب( يدل على أنه تعاىل يتوب على عباده، أما أمساء البشر فال تدل على صفاهتم فقد جتد رجاًل امسه 

)كرمي( لكن أفعاله تدل على البخل، وهكذا.

ىق  يف  ولذلك فأمساء اهلل تعاىل )حسىن( ألهنا بلغت النهاية يف احلسن والصدق واحلقيقة، قال تعاىل ىمحٱ 

يمح ]اإلرساء: 110[ مم  ام  يل  ىل  مل  يك  مكىك  لك  اك  يق 
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(١()٢(

األنشطة
نشاط )1(:

استخرج من سورة الفاحتة ما يلي:
1 ثالثة أمساء هلل تعاىل: ......................، ...................، ....................

2 صفتني من صفات اهلل تعاىل ..........................،..............................

3 دلياًل على ملك اهلل للكون وما فيه ....................................................

4 دلياًل على استحقاق اهلل تعاىل للعبادة ................................................ 
نشاط )2(:

بالتعاون مع زميلك؛ استخرج من الدليلني جزاء املوحد، واكتبه يف اجلدول التايل: 

اِر َمْن َقاَل:  َم َعَلى النَّ قال :"َفِإنَّ اهلَل َقْد َحرَّ
اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اهلِل" )1(

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

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

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

قال :" َفَمْن َلِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا اْلَحاِئِط 

َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه، 
ِة" )2( ْرُه ِباْلَجنَّ َفَبشِّ

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )415( ومسلم )33(.
)2( أخرجه مسلم )3(.
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
- التوحيد هو: ........................................................................................................................................................

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

- اهلل تعاىل هو: ............................................................. و........................................................................... للكون. 

س٢: اكتب دلياًل على ما يأيت:
1 التَّوحيد دين الفطرة.

2 صفات اهلل ال تشبه صفات املخلوقني.

3 أمساء اهلل كلها حسىن.

س3 : ضع أمام العمود )ب( ما يناسبه من العمود )أ(:

)ب()أ(

1 - اهلل خالق الكون.
مج  حج  مث  هت  مت  ).........( الدليل قوله تعاىل:ىمحٱ 

]لقامن -25[. جخيمح  مح  جح 

2 - املشركون أقروا هلل باخللق.
يمح ىث  نث  مث  زث  ).........( الدليل قوله تعاىل: ىمحٱ 

]آل عمران :26[.

3 - اهلل هو املالك
مكيمح  لك  اك  يق  ).........( الدليل قوله تعاىل: ىمحٱ 

]الزمر : 62[.
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عبادة اهلل تعاىل
الّدرُس الثاين

صورة مشس  صورة قمر 

صورة شجر أو زرع صورة حبر أو هنر 
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فراس: لقد تعلمنا أن اهلل تعاىل هو املستحق للعبادة ألنه خالق مجيع ما يف الكون. 

األم: صحيح يا بين، وكذلك علينا أن نعبد اهلل ألنه سخر تلك املخلوقات ليستفيد منها اإلنسان، قال اهلل 

يمح  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  تعاىل ىمحٱ 

]اجلاثية:13[ 

فراس: وما هي العبادة يا أمي؟

األم: العبادة هي التقرب إىل اهلل بعمل كل ما حيبه ويرضاه من األقوال واألعمال.

فراس: وقراءة القرآن الكرمي؟

األم: قراءة القرآن ، وذكر اهلل تعاىل، وقول الصدق، مجيعها من األقوال اليت ُيتعبَّد هبا اهلل تعاىل.

فراس: والصالة؟

األم: الصالة من األعمال اليت ُيتعبَّد هبا اهلل تعاىل مثل: الزكاة، واحلج، كما تشمل أيًضا املعامالت الطيبة مع 

الناس والرفق بالطيور واحليوانات، وكل عمل صاحل يفعله املسلم.

األنشطة
نشاط )1(:

- أعد ترتيب هذه الكلمات لتحصل على مجلة صحيحة:

التقرب - اهلل - هي - إىل - العبادة

..............................................................................................................................................................
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نشاط )2(:

وضح نوع العبادة يف اجلدول التايل:

أعمالأقوالالعبادة

االستغفار

الصوم

احلج

ذكر اهلل تعاىل

الصدقة

بر الوالدين
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التقومي

س١: عرف العبادة:
س٢: أكمل ما يأيت:

 - من العبادات الصالة و................................، واملعامالت الطيبة مع ................................ والرفق بالطيور 

و ................................

.................................................................................................................................. خن  حن  - قال تعاىل:  ىمحٱ 
يمح ]اجلاثية: ١٣[  ..........................................................................................................................................................
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أركان العبادة 
الّدرُس الثالث

الرجاءاحلباخلوف

أركان العبادة

أركان العبادة: 
للعبادة ثالثة أركان: احلب واخلوف والرجاء. 

١ – احلب:
زت  رت  يب  ىب  نب  ا له، وحرًصا على رضا ربه عز وجل. يقول اهلل تعاىل: ىمحٱ  فاملؤمن يعبد اهلل حبًّ

يفيمح]البقرة -165[. ىف  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت 

فعل  اهلل  أحب  فمن  وتعاىل  تبارك  بربه  العبد  اليت حتدد صلة  وهي  اإلسالم،  أصول  من  تعاىل  اهلل  فمحبة 

الطاعات وابتعد على املعاصي، ومن أحب اهلل أحبه اهلل ورضي عنه وأدخله اجلنة.

٢/ 3 – اخلوف والرجاء:
 فاملؤمن يعبد اهلل تعاىل خوًفا من غضبه وعقابه، ورجاء يف ثوابه ومغفرته.

جخيمح ]األعراف: 56[ أي فاعبدوه خوًفا من عذابه  مح  جح  والدليل على هذين الركنني قوله تعاىل:ىمحٱ 

وطمًعا يف جنته.
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نشاط )1(:

مبتابعة معلمك؛ ارسم لوحة لطائر، واكتب على رأسه )املحبة( وعلى جناحيه )اخلوف والرجاء( 
لتمثل بذلك ألركان العبادة الثالثة:

نشاط )2(:

اقرأ هاتني اآليتني، واستخرج منها أركان العبادة:
يمح  ]اإلرساء:57[ خك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  أ - قال تعاىل: ىمحٱ 

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

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

يمح  ]مريم:96[ ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ب - قال تعاىل: ىمحٱ 

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

..............................................................................................................................................................
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أنواع العبادة وشروطها 
الّدرُس الرابع

شرع اهلل لنا أنواًعا كثرية من العبادة لنعبده هبا. 

ميكنك معرفة بعضها بإكمال اجلدول التايل:

عبادات باملالعبادات بالفعلعبادات بالقول

الزكاةالصالةالذكر

أنواع العبادة:
برغم كثرة صور العبادات إال أننا ميكن أن نقسمها إىل نوعني: 

ظاهرة

املحبة.صالة.
اخلوف.حج.

الرجاء.صدقة.
التوكل على اهلل.قراءة القرآن.

باطنة

العبادات
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1 - العبادات الظاهرة: وهي اليت تكون ظاهرة لنا، بأن نراها أو نسمعها، وتؤدى بالقول والفعل واملال، مثل: 

الصالة، وقراءة القرآن، والصدقة، واحلج.

2 - العبادات الباطنة: وهي اليت حملها القلب، مثل: حمبة اهلل تعاىل، واخلوف منه، ورجاء ثوابه، والتوكل عليه.

يمح  ]النحل:42[ . نن  من  زن  رن  مم  قال تعاىل: ىمحٱ 

شروط العبادة:
ويشترط لقبول العبادة شرطان مها: )١)

أن تؤدي العبادة، وتقصد هبا وجه اهلل وحده، كي 
يرضى عنك، ويدخلك اجلنة. وأن تترك املحرمات، 

كالسرقة والغش، طاعة هلل، وخوًفا من عقابه.

الدليل: 
يمح    جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  ىمحٱ 

]البينة: 5[

أن نؤدي العبادة كما جاءت عن الرسول 
 بال زيادة وال نقصان.

الدليل:
قول النيب :»َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه 

)1(» َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

 املتابعة للرسول اإلخالص هلل تعاىل

شروط قبول العبادة

)1( أخرجه مسلم، )1718(.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع زمالئك اكتب لكل نوع من أنواع العبادة أمثلة أخرى. 

أعمال ظاهرةأقوال ظاهرة 

مثل: 

قراءة القرآن 

و........................

مثل:

الصالة واحلج

و........................

عبادات باطنة

مثال

اإلخالص هلل وحمبة اهلل

و........................

عبادات باطنة عبادات ظاهرة

أنواع العبادة

نشاط )2(:

كان باملدينة أناس فقراء، جيدون أكياس الطعام عند أبواب بيوهتم يف الصباح، وال يعلمون من الذي وضعها 

يضع  كان  الذي  هو  أنه  فعرفوا  ذلك،  فقدوا  احلسني   بن  علي  العابدين  زين  مات  فلما  بالليل،  هلم 

الطعام عند أبواب بيوهتم.)١)

اقرأ القصة، وأجب عن السؤال التايل:
ما األمر الذي كان حيرص عليه زين العابدين علي بن احلسني  يف توزيع الصدقات؟

- اإلخالص. - املباهاة بالعمل.    

)1( أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )3/ 136(.
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التقومي

س١: ما أنواع العبادة؟

س٢: ما الفرق بني العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة؟

س3: ضع عالمة  )√(  أو عالمة )×(  أمام ما تراه مناسًبا:
)................( 1 الصدقة من العبادات الباطنة.        
)................( 2 الرجاء من العبادات الباطنة.         
)................( 3 احلب من العبادة الظاهرة.             
)................( 4 إظهار العمل للناس كله رياء.         
)................( 5 متابعته  شرط لقبول العمل.       

س٤: أكمل الفراغ مبا يناسبه:
1 شروط قبول العبادة: ........................................ و ........................................

2 من صلى أو صام ليمدحه الناس، فليس ........................................ هلل تعاىل.
. 3 من أدى الصالة بغري طمأنينة فليس........................................ للرسول

س5: اكتب دلياًل على كٍل من:
- اشتراط اإلخالص يف العبادة.

. وجوب متابعة النيب -
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الوحدة السادسة

الفقه والسلوك

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يناقش أقسام املاء.
2- يشرح مفهوم الطهارة.

3- يقارن بني الطهارة والوضوء.
4- يناقش أحكام املسح على اخلفني.

5- يبني أحكام التيمم.

موضوعات الوحدة:
1 -أقسام املاء.

2 - الطهارة والوضوء.
3 - صفة الوضوء ونواقضه.

4 - أحكام املسح على اخلفني.
5 - التيمم.
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الّدرُس األوُل
أقسام املاء

أقسام املاء

املتنجس      الطاهر)غري املطهر(الطهور )املطلق(
1 - األمطار
2 - األهنار

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

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

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

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

1 - مياه الصرف الصحي
.............. - 2
.............. - 3

يمح   ]الفرقان:48[ تدل هذه اآلية أن اهلل تعاىل أنعم علينا  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  قال تعاىل:  ىمحٱ 

بنعمة املاء.

- اذكر بعض الواجبات جتاه هذه النعمة:

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

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

............................................................................................................................................................ - 3
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ينقسم املاء إىل ثالثة أقسام: 
القسم األول: املاء الطهور:

تعريفه: هو املاء الطاهر يف نفسه املطهر لغريه؛ وهو كل ما نزل من السماء ونبع من األرض، ما دام باقًيا على 

أصل اخللقة فلم يتغري أحد أوصافه الثالثة: ) ................. أو  ................. أو ................. (.

حكمه: يصح التطهر به.

مصادره: حنصل على املاء الطهور من:

صورة صورة 

- مياه ............................................ - مياه ............................................      

استعماالته: نستعمل املاء الطهور يف استعماالت كثرية يف حياتنا اليومية، منها: 

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

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

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

............................................................................................................................................................ - 4
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القسم الثاين: املاء الطاهر:

تعريفه: هو املاء الذي خالطه طاهر غيَّر أحد أوصافه الثالثة.

حكمه: يزيل اخلبث والنجاسة وال يرفع احلدث.

استعماالته: 
1 االستنجاء.

. ...................... 2

. ...................... 3

القسم الثالث: املاء املتنجس:

تعريفه: هو املاء الذي وقعت فيه جناسة غريت أحد أوصافه الثالثة.

حكمه: حيرم استعماله، وال يصلح التطهر به.
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األنشطة
نشاط )1(:

اِئِم الَِّذي اَل َيْجِري، ُثمَّ َيْغَتِسُل  عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي الَماِء الدَّ

ِفيِه«)١) . 

أتعلم من احلديث:
. ..................................................................................................................................................................... 1

. ..................................................................................................................................................................... 2

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك، اكتب ما يلي:
- ثالثة من أضرار تلويث املاء:

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

. ..................................................................................................................................................................... 2

. ..................................................................................................................................................................... 3

)1( أخرجه البخاري )32٩(.
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نشاط )3(:

اقرأ اآليات اآلتية، واستخرج منها فوائد املاء:

الفائدةاآلية

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  قال تعاىل: ىمحٱ 

مجيمح  ]البقرة:22[. حج  مث 

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

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

ىئيئربزبمبيمح  نئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

]األنفال :11[.

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

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

يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح يت  ىت  نت  مت  زت   رت 

]النحل :10[.

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

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

مييمح زي  ري  ٰى  ين  ىن  قال تعاىل: ىمحٱ 

]األنبياء:30[.

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

..................................................................................
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التقومي

س١: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس واكتبها يف الفراغ:
أ – املاء .............................. هواملاُءالذي تغري لوُنه أو طعُمه أو رحُيُه بنجاسٍة.

)الطاهر - الطهور  - املتنجس(

ب- حكم املاء النجس:

)جيوز استعماله - حيرم استعماله – يباح استعماله(

س٢ : قارن بني املاء الطهور واملاء املتنجس من حيث التعريف واحلكم واملثال.

املاء املتنجساملاء الطهور

التعريف

احلكم

مثال

س3: أجب عن السؤالني التاليني: 
اِئِم الَِّذي اَل َيْجِري، ُثمَّ َيْغَتِسُل ِفيِه«. )أ( ما الذي تستفيده من قول النيب : »اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي الَماِء الدَّ

)ب( ما واجبك جتاه نعمة املاء؟



88

الطهارة والوضوء
الّدرُس الثاين

يمح ]البقرة:222[. جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  قال  تعاىل: ىمحٱ 

دلت اآلية الكرمية على أن اهلل حيب صنفني من الناس، مها: ............................... و..............................

أوًل: ما حتصل به الطهارة:
حتصل الطهارة بأمرين، مها: 

رفع احلدثإزالة النجاسة

ما حتصل به الطهارة



الصف الرابع االبتدائي

8٩

ثانًيا: آداب قضاء احلاجة:   

ال أفعلأفعل

أقول عند دخول اخلالء "بسم اهلل، اللهم إين أعوذ بك 

من اخلبث واخلبائث"
ال أدخل اخلالء ومعي شيء فيه ذكر هلل عز وجل.

ال أذكر اهلل أثناء قضاء احلاجة.أستتر عن أنظار الناس.
أقدم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمىن عند 

اخلروج.
ال أتكلم أثناء قضاء احلاجة.

ال أقضي احلاجة يف طريق الناس أو يف ظلهم.أستنجي باليد اليسرى؛ تكرمًيا لليمىن.

أستنجي باملاء، أو أستجمر باملناديل، أو بأي شيء 

طاهر ليس حمترًما.
ال أستجمر بأي شيء حمترم، كالطعام، وكتب العلم.

ال أستقبل القبلة، وال أستدبرها أثناء اخلالء.أترك املكان نظيًفا، بعد قضاء احلاجة.
ال أطيل املكث عند قضاء احلاجة.أغسل يدي باملاء والصابون، بعد قضاء احلاجة.

ال أسرف يف استخدام املياه.أقول عند اخلروج من اخلالء: "غفرانك"

صورة اخلروج باليمىن صورة الدخول باليسرى 

صورة مناديلصورة غسل اليد



٩٠

ثالًثا: فضل الوضوء وحكمه:
َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه َحتَّى  عن عثمان بن عفان  قال: قال رسول اهلل :»َمْن َتَوضَّ

َتْخُرَج ِمْن َتْحِت َأْظَفاِرِه«)١)

جيب الوضوء عند: 
الصالة، و ............................ ، و ............................ .

يستحب الوضوء عند: 
ذكر اهلل، و ............................ ، و ............................ .

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر حديًثا يف فضل الوضوء.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

)1( أخرجه مسلم )245(.



الصف الرابع االبتدائي

٩١

نشاط )2(:
اكتب ثالثة أشياء يستحب فيها استخدام اليد اليمىن )التيامن(.

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

. ..................................................................................................................................................................... 2

. ..................................................................................................................................................................... 3

نشاط )3(:

بالتعاون مع جمموعتك؛ بني سبب ما يأيت:
السبباحلالة

..........................................................................عدم استقبال القبلة أثناء قضاء احلاجة يف اخلالء

..........................................................................عدم االستنجاء باليمني.

..........................................................................عدم قضاء احلاجة يف طريق الناس أو يف ظلهم.

نشاط )4(:

وجه كلمة ملن يتبول يف الطريق.
..............................................................................................................................................................

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

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



٩٢

نشاط )5(:

يَماِن«)١) ُهوُر َشْطُر اإْلِ َقاَل َرُسوُل اهلِل : »الطُّ

- اكتب ما استفدته من هذا احلديث.
..............................................................................................................................................................

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

التقومي

س١: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:
)................( - من اخلطأ رمي املناديل يف الطريق.    

)................( - يستحب للمسلم أن يكون على وضوء دائًما.    

)................( - ال جيب الوضوء عند الصالة.     

س٢: اذكر أربعة من آداب قضاء احلاجة.
س3: ضع خًطا حتت اإلجابة املناسبة:   

)نعم - ال(  - َأدخُل اخلالَء برجلي اليمىن.    

)نعم - ال( - ال أستقبُل القبلَة أثناء قضاء احلاجِة.  

)نعم - ال( - ال َأتكلُم أثناَء قضاِء احلاجِة.   

)1( أخرجه مسلم )33(.



الصف الرابع االبتدائي

٩3

صفة الوضوء ونواقضه
الّدرُس الثالث

أوًل: صفة الوضوء:
تعلمنا يف الدروس السابقة أنه جيب الوضوء يف احلاالت التالية:

..................................................................................................................................................................... )1(

..................................................................................................................................................................... )2(

..................................................................................................................................................................... )3(
واليوم نتعلم صفة الوضوء.

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
جهيمح ]املائدة:6[. ين  ىن  من  خن 

ومن اآلية الكرمية السابقة نتعلم فروض الوضوء؛ وهي:

..................................................................................................................................................................... )1(

..................................................................................................................................................................... )2(

..................................................................................................................................................................... )3(

..................................................................................................................................................................... )4(

..................................................................................................................................................................... )5(

..................................................................................................................................................................... )6(



٩٤

وصفة الوضوء هي كما يلي:
)1( النية: قال رسول اهلل : »إمنا األعماُل بالنياِت، وإمنا لكلِّ امرٍئ ما نوى«)١)  .

)2( التسمية.

)3( غسل اليدين ) ثالث مرات(. 

)4( املضمضة ) ثالث مرات(.

)5( االستنشاق) ثالث مرات(.

)6( غسل الوجه) ثالث مرات(.

)7( غسل اليدين إىل املرفقني مبتدئا باليمني) ثالث مرات(.

)8( مسح الرأس.

)٩( مسح األذن.

)10( غسل القدمني إىل الكعبني مبتدًئا باليمني ) ثالث مرات(.

الترتيب؛ وهو .........................................................................................  )11(

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

املواالة، وهي .........................................................................................  )12(

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

)1( أخرجه البخاري )3430( بلفظه، وأخرجه مسلم )1٩07(.



الصف الرابع االبتدائي

٩5

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ أكمل اجلدول التايل:
سنن الوضوءفروض الوضوء

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

مبشاركة زمالئك طبق صفة الوضوء الصحيحة.
نشاط )3(:

َعدِّد  ثالث طرق لتنظيف األسنان وفوائدها.
الطرق:

..................................................................................................................................................................... )1(

..................................................................................................................................................................... )2(

..................................................................................................................................................................... )3(
الفوائد:

..................................................................................................................................................................... )1(

..................................................................................................................................................................... )2(

..................................................................................................................................................................... )3(



٩6

ثانًيا: نواقض الوضوء
بعد أن تعلمنا صفة الوضوء البد أن نتعلم أن له نواقض تبطله، منها ما جاء يف قول النيب : »ال يقبُل 

اهلَل صالَة أحِدكم إذا أحدَث حىت يتوضَأ« )١) ، وغريها من النواقض منها:

من نواقض الوضوء

خروج شيء من 
.....................................................................زوال العقلالنومأحد السبيلني

 
نشاط )3(:

ضع عالمة )( أمام التصرف الصحيح، وعالمة )×( أمام التصرف اخلطأ فيما يلي:
م. )1( يتوضأ خليل إذا تبسَّ

)2( يصلى هشام دون أن يتوضأ.
)3( يتوضأ أمحد دون أن يغسل وجهه.

)4( يتوضأ عمر مبتدًئا باليسرى قبل اليمين.

)1( أخرجه البخاري )135( بلفظه، وأخرجه مسلم )6247(.



الصف الرابع االبتدائي

٩7

التقومي

س١: صحح العبارات التالية:
- الترتيب يف الوضوء يكون بغسل اليدين إىل املرفقني، مث الوجه، مث الرجلني.

واك من فروض الوضوء. -  السِّ
- ُتْقَبُل الصالة بغري وضوء.

- يبدأ باليسرى دائًما يف الوضوء.

س٢: رتِّب أْفَعال الوضوء التالية ترتيًبا صحيًحا:
- البْسمَلة.

يَّة. - النِّ
- غْسل الوْجه.

- غسل اليدين إىل املْرفَقْين.
- االْسِتْنَشاق.
- امَلْضَمَضة.

- غْسُل القدمني إىل الكعبني.
- مْسح الرأس.

َّم عن أضرار ترِك َتْنظيف األْسَنان. س3: تكل
س٤: َعدِّْد ُفروَض الوضوء، وسننه.



٩8

أحكام املسح على اخلفني
الّدرُس الرابع

أوًل: تعريف اخلف:  
لباس القدم الساتر للكعبني.  

صورة صورة 

ثانًيا: حكم املسح على اخلفني:

جيوز املسح على اخلفني يف الوضوء ال الغسل يف سفر وحضر للرجال والنساء.

 : للوضوء، فقال له النيب  فـي سفر فأراد نزع خفي النيب  كان أحد الصحابة مع النيب

»دعهما؛ فإين أدخلتهما طاهرتني«)١)، فمسح عليهما.

)1( أخرجه البخاري )206(، ومسلم )274(.



الصف الرابع االبتدائي

٩٩

ثالًثا: شروط املسح على اخلفني: 

للمسح على اخلفني شروط ال يصلح إال هبا؛ من ذلك:

من شروط املسح على اخلفني

لبسهما بعد رفع 
كون اخلف ساتًرا طهارة اخلفاحلدث

للكعب

رابًعا: مدة املسح:

قال رسول اهلل  : »للمقيم يوٌم وليلة، وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن« )١).

املسافراملقيموجه املقارنة

ثالثة أيام بلياليهايوم وليلةمدة املسح

من أول مسح بعد احلدثمن أول مسح بعد احلدثبداية املدة

خامًسا: صفة املسح: 
يبلل يديه باملاء، مث ..............................................................................................

)1( أخرجه أمحد )2/316(.



١٠٠

نشاط )1(:

طبِّق مع زمالئك صفة املسح على اخلفني أمام معلمك.

سادًسا: مبطالت املسح على اخلفني:

1 انتهاء مدة املسح.

2 خلع اخلف.

3 احلدث األكرب.

سابًعا: آداب لبس احلذاء واجلورب:

1 إذا انتعل فليبدأ باليمني، وإذا نزع فليبدأ بالشمال.

2 ال ميشي يف نعل واحدة. لينعلهما مجيًعا، أو ليخلعهما مجيًعا.

3 ليحرص على أن يكون ثوبه حسًنا، ونعله حسًنا؛ فإن اهلل مجيٌل حيب اجلمال.

لئال  الكريهة؛  الروائح  أو  النجاسة  َها من  ُخُلوِّ ويتأكد من  أو جوربيه،  نعليه  4 حيرص على نظافة 

يؤذي هبا أحًدا.



الصف الرابع االبتدائي

١٠١

نشاط )2(:

لبس حممد اجلورب وهو على غري طهارة، مث مسح عليه لصالة الظهر والعصر:
أ - ما حكم صالته؟    

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

ب - وماذا يفعل؟ وملاذا؟
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )3(:

توضأ رجل، وغسل رجليه، مث لبس ُخفَّْيه، فصلى الظهر يف املسجد، وبقي على طهارته حىت صلى 
العشاء، مث نام مبكًرا، وملا استيقظ لصالة الفجر توضأ ومسح على خفيه.

1 مىت تبدأ مدة املسح هلذا الرجل؟ ومىت تنتهي؟
..............................................................................................................................................................

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

د الصلوات اليت صالها منذ لبس خفيه، وماذا تستنتج؟ 2 عدِّ
..............................................................................................................................................................

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

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



١٠٢

التقومي

س ١: اكتب شروط املسح على اخلفني.
ْد آداَب لبس احلذاء واجلوارب.  س ٢: عدِّ

س3 : صحح العبارات التالية: 
أ - اخلف هو ما يلبس على القدمني من صوف. 

ب - من لبس اخلف على غري طهارة جيوز له املسح عليه.

ج - مدة املسح للمسافر يوم وليلة.



الصف الرابع االبتدائي

١٠3

التيمم
الّدرُس اخلامس

تعلمت أن الوضوء جيب أن يكون مباء طهور، فماذا يفعل املسلم إذا مل جيد ماء، أو وجده وكان جنًسا، 
هذا ما سنتعلمه يف هذا الدرس: 

أوًل: التعريف:

ة على وجه خمصوص. التيمم هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنيِّ

ثانًيا: حكمه:

رتيمح]املائدة: 6[. يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يشرع التيمم يف احلاالت التالية:

1 إذا مل جيد املاء، أو وجده وكان جنًسا، أو كان قلياًل وحيتاجه للشرب منه.

2 إذا كان عنده ماء ال يستطيع أن يتوضأ به؛ لكونه مريًضا، أو به جروح، أو كان هناك برد شديد، 

ومل جيد ما يسخن به املاء.



١٠٤

ثالًثا: أركان التيمم:

ضربتان على التراب

أركان التيمم

مسح اليدين إىل 
املرفقني مسح الوجه

رابًعا: صفة التيمم:

1  النية.

2  التسمية.

3  ضرب التراب.

4  نفض التراب عن اليدين.

5  مسح الوجه.

6  ضرب التراب مرة أخرى.

7  نفض التراب عن اليدين.

8  مسح اليدين إىل املرفقني مبتدًئا باليمىن.



الصف الرابع االبتدائي

١٠5

خامًسا: مبطالت التيمم:
1 وجود املاء.

2 القدرة على استعمال املاء.

3 إذا انتقض الوضوء.

األنشطة
نشاط )1(:

اذكر اآليات اليت ورد فيها التيمم يف القرآن الكرمي، ذاكًرا رقم اآلية، واسَم السورة:

رقمهاالسورةاآلية

نشاط )2(:

مبتابعة معلمك ومشاركة زمالئك طبق صفة التيمم.



١٠6

التقومي

س١: بّين حكم التيمم يف احلالت اآلتية: 
أ - شخص يف بيته وانقطع عنه املاء. 

ب - مريض ومل مينعه الطبيب من استعمال املاء. 

ج - شخص يضره استعمال املاء يف الربد، ومل جيد ما يسخن به املاء. 

د - إذا مل يكن معك إال ماء قليل وحتتاجه للشرب أو الطبخ. 

س٢: عدد أركان التيمم.

س3: ضع عالمة  )√(  أو عالمة )×(  أمام ما تراه مناسًبا:
)................( 1 كل األمراض تبيح التيمم                     

)................( 2 من تذكر مكان ماء بطل تيممه.          

)................( 3 يبيح التيمم كل ما يبيحه الوضوء.            

)................( 4 يصح التيمم بدون النية.                      

)................( 5 جيوز التيمم بسبب الربد الشديد               

)................( 6 يبطل التيمم بنواقض الوضوء.                



الصف الرابع االبتدائي

١٠7

الوحدة السابعة

السيرة واألخالق

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

. 1- يتعرف على مكانة النيب
. 2- يتمسك بسنة النيب

. 3- يتخلق بأخالق النيب
. 4- يستخرج الدروس املستفادة من سرية

موضوعات الوحدة:
1 - حبريا الراهب.

.g من السيدة خدجية  2 - زواج النيب
3 - يف غار حراء.
4 - ورقة بن نوفل.

5 - الدعوة إىل اهلل عز وجل.



١٠8

حبريا الراهب
الّدرُس األول

فراس: ماذا كان يعمل نبينا حممد  يا معلمنا؟
املعلم: كان النيب  يعمل يف رعي األغنام، وهو يف رعاية عمه، وبعد أن بلغ النيب  12سنة خرج مع 

عمه يف جتارة إىل الشام.
وكان يف بالد الشام راهب يدعي حبريا، كانوا ميرون عليه يف جتارهتم، وبينما النيب  وعمه يف رحلتهم 
  فعرفه من عالمات النبوة اليت رآها فيه، فدعاهم إىل الطعام، وأوصى عم النيب  رأي حبريا النيب

بأن حيميه من اليهود.
فراس: وهل عاد النيب  بعدها إىل مكة أم ظل يف بالد الشام؟

املعلم: عاد النيب  مع عمه بعد أن علم أنه سيكون البن أخيه شأن كبري فيما بعد.



الصف الرابع االبتدائي

١٠٩

األنشطة
نشاط )1(:

. ناقش معلمك وسجل عالمات النبوة اليت رآها حبريا يف النيب
............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )2(:

عند جتديد الكعبة اختلفت القبائل فيمن حيمل احلجر األسود، فكان كل واحد منهم يقول: أنا الذي أضع 
 ، احلجر، حىت كادوا أن يتصارعوا، مث اتفقوا أن حيتكموا إىل أول من يدخل عليهم، فكان حممد

فارتضوه مجيًعا ملا كان ُيعرف بصدقه وأمانته.
فخلع النيب  ثوبه مث وضعه ووضع احلجر األسود فيه، وطلب من كل قبيلة أن تأخذ بطرف الثوب، مث 

رفع النيب  احلجر، ووضعه يف مكانه يف الكعبة.



١١٠

ناقش زمالءك، مث أجب عما يأيت:
نتعلم من القصة السابقة ما يلي:

................................................................................................................................................................................................................................. )1(

................................................................................................................................................................................................................................. )2(

................................................................................................................................................................................................................................. )3(

................................................................................................................................................................................................................................. )4(

نشاط )2(:

دق واألَمانة. ِّي بالصِّ َّحل اكتب كلمة تدعو فيها زمالءك إىل الت
............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: أكمل العبارات التالية:
 ....................  يعمل ........................ وهو يف رعاية عمه، وبعد أن بلغ النيب  كان النيب  -

خرج مع عمه يف جتارة إىل ................. .
كان يف بالد الشام راهب يدعي .............، كانوا ميرون عليه يف .............  -

وأوصى   ،.......... ...............، فدعاهم  رآها يف  اليت   ............  من  النيب  - عرف........... 
............... بأن ...................

س٢: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:
)    ( - كان النيب  ال يعمل شيًئا وهو صغري                                        
)    ( - خرج النيب  مع جده وهو يف الثانية عشر من عمره إىل رحلة إىل الشام    
)    ( - كان يف بالد الشام راهب  يدعى حبريا                                        
)    ( - نصح حبريا عم النيب  أن يذهب به إىل اليهود ليحموه                      



١١٢

 

g  من السيدة خدجية  زواج النيب
الّدرُس الثاين

املعلم: من أول زوجات النيب  ؟
فراس: السيدة خدجية رضي اهلل عنها، يا معلمنا.

املعلم: أحسنت يا فراس، واليوم نتكلم عن قصة زواجه  منها.

 ، أمانته g يف التجارة، وملا بلغ اخلامسة والعشرين من عمره، بلغ السيدة خدجية  عمل النيب
وصدقه، وحسن خلقه، فبعثت إليه، وعرضت عليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام تاجًرا، على أن تعطيه 

أفضل ما تعطي غريه من التجار، فقبل النيب ، وخرج معه غالم هلا يدعى ميسرة.
وملا رجع النيب   رأت خدجية رضي اهلل عنها يف ماهلا بركة وأمانة كما مل َتَر من قبل، وملا حدثها 
ه،  ُمَنبِّ ، فتحدثت مبا يف نفسها إىل صديقة هلا ُتدعى نفيسة بنت  ميسرة عما رأى من خلق النيب 
فذهبت نفيسة إىل النيب ، وعرضت عليه أن يتزوج السيدة خدجية، فَقِبل النيبُّ  وتزوجها، وكانت 

أفضل نساء قومها نسًبا، وثروة، وعقاًل.
وهي أول امرأة تزوجها النيب ، ومل يتزوج عليها يف حياهتا غريها حىت ماتت.
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١١3

األنشطة
نشاط )1(:

.g من السيدة خدجية  اكتب أمساء أبناء النيب
.................................................................................................................................................................  )1(
.................................................................................................................................................................  )2(
.................................................................................................................................................................  )3(
.................................................................................................................................................................  )4(
.................................................................................................................................................................  )5(
.................................................................................................................................................................  )6(

نشاط )2(:

أجنبت السيدة خدجية g مجيع أبناء النيب  إل واحًدا، ناقش زمالءك، واكتب امسه، واسم 
أمه.

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



١١٤

التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
- عمل النيب  يف .......... .

-  بلغ السيدة خدجية g............و............. فبعثت إليه وعرضت عليه ............................، 
يدعى  هلا  غالم  معه  وخرج   ، النيب  فقبل   ،..................................... تعطيه  أن  على 

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

- ملا رجع النيب  رأت خدجية g يف ماهلا ............. و............. كما مل تر من قبل، وملا حدثها 
 ،........... ................، فتحدثت مبا يف نفسها إىل صديقة هلا  ............. عما رأى من خلق 

.................  وعرضت عليه .................، فقبل النيب ،  فذهبت إىل النيب
- كانت السيدة خدجية أفضل نساء قومها ............ و............... و............................

س٢: ضع عالمة )( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارات اخلطأ مما يأيت: 
)    ( - عمل النيب  يف التجارة     
)    (    بلغ السيدة خدجية رضي اهلل عنها أمانته  -

بعثت السيدة خدجية رضي اهلل عنها إىل النيب ، وعرضت عليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام تاجًرا )      (  -

)    (  g أن خيرج متاجًرا مبال خدجية  رفض  النيب -

)    (   g هي السيدة عائشة  أول امرأة تزوجها النيب  -
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س3: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس فيما يلي:
- عمل النيب  وهو شاب يف:

) الزراعة- الصيد- التجارة(.    
- خرج مع النيب  يف جتارته غالم للسيدة خدجية يدعى:

) ميسرة- عثمان- علي(.      

- صديقة السيدة خدجية اليت ذهبت إىل النيب  لتعرض عليه الزواج من خدجية g هي:
)ميسرة- نفيسة بنت منبه- عائشة بنت أيب بكر(      
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فـي غار حراء
الّدرُس الثالث

املعلم: كان النيب  يأخذ السويق واملاء، ويذهب إىل غار حراء، على حنو ميليني من مكة، فيقيم فيه 
شهر رمضان، ويقضي وقته يف العبادة والتفكري فيما خلق اهلل.

فراس: مىت نزل الوحي على النيب ؟
املعلم: ملا بلغ النيب  أربعني عاًما ابتعثه اهلل للعاملني بشرًيا ونذيًرا، فأتاه جربيل عليه السالم، بالوحي 

من رب العاملني بغار حراء.
فراس: وكيف كان أول نزول الوحي على نبينا ؟

املعلم: نزل جربيل عليه السالم إىل النيب  فجرى بينهما ما يلي:
جربيل a: اقرأ.

النيب : ما أنا بقارئ.
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١١7

فأخذه جربيل، فغطاه حىت بلغ منه  اجلهد، مث تركه.
جربيل عليه السالم: اقرأ.

النيب : ما أنا بقارئ.
ه - أي ضمه ضمًة شديدة - حىت بلغ منه  اجلهد، مث تركه. فأخذه جربيل، فغطَّ

زيمي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  جربيل عليه السالم: ىمحٱ 
يمح ]العلق:5-1[. حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

. فكان ذلك أول نزول الوحي على نبينا حممد

األنشطة
نشاط )1(:

اكتب سورة العلق خبط مجيل، واحفظها، وأْسِمْعَها ملعلمك:
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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



١١8

نشاط )2(:

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  ناقش معلمك يف اآليات الكرمية اليت نزلت بعد قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح،  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن 

واكتبها:
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
زي. ري  مم..............................................................ٰى  ام  يل  ىل  مل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ   -

يمح جب...............................................................  هئ  مئ  خئ  .........................................................حئ 

كان النيب  يأخذ ..............، و............، ويذهب إىل غار حراء، على ُبْعد حنو ......... من   -
......... فيقيم فيه ............، ويقضي وقته يف ..................... .

بـ  العاملني،  بالوحي من رب   ......... ................، فأتاه  ابتعثه اهلل   .............   النيب  بلغ  ملا   -
. ...........................

س٢: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:
)     ( يأخذ السويق واملاء، ويذهب إىل غار حراء                                -
)     ( يقع غار حراء على حنو ميلني من املدينة املنورة                     -
)     ( كان النيب  يقيم شهر شعبان يف الغار                                  -
)     ( كان النيب  يقضي وقته يف غار حراء يف العبادة والتفكري فيما خلق اهلل     -
)     ( نزل الوحي على النيب  ملا بلغ أربعني عاًما                                     -



١٢٠

ورقة بن نوفل
الّدرُس الرابع

املعلم: عاد النيب  إىل مزنله وهو يرجتف، قائاًل: »زملوين، زملوين«، حىت ذهب عنه الروع، مث أخرب 
السيدة خدجية مبا حدث، فقالت له خدجية رضي اهلل عنها: »كال أبشر؛ فو اهلل ال خيزيك اهلل أبًدا؛ 
، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على  واهلل إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكلَّ
نوائب احلق«، مث انطلقت به السيدة خدجية إىل ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يكتب الكتاب العريب، 
ويكتب من اإلجنيل بالعربية، وكان شيًخا كبرًيا قد عمي، فلما مسع من النيب  قال له: »والذي نفسي 
بيده، إنك لنيب هذه األمة، ولقد جاءك الناموس األكرب الذي نزل على موسى، وإن قومك سيكذبونك 
ويؤذونك وخيرجونك ويقاتلونك«، فتعجب النيب  ملا كان يعرف مزنلته عند قريش، فقد كانوا ال يدعوه 
إال الصادق األمني، فقال : »َأَو ُمْخِرِجيَّ هم«؟ فقال ورقة: »نعم، فلم يأت رجل مبثل ما جئت به إال عاداه 
الناس وحاربوه، وإن أدركُت ذلك اليوم، وطالت يب احلياة نصرتك نصًرا مؤزًرا«، وفتر الوحي زماًنا، مث 

تتابع، وبدأ القرآن.

.g فراس: وماذا فعلت السيدة خدجية
املعلم: كانت أول من آمنت باهلل ورسوله، وكانت جبوار زوجها نعم الزوجة، تؤازره وتنصره.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك أكمل اجلدول التايل:

أول من آمن

من النساء

من الرجال

من الغلمان

نشاط )2(:

ذكر ورقة بن نوفل أنه ما من رجل يأيت مبثل ما جاء به النيب  إل عاداه أهله وحاربوه؛ 
ناقش معلمك، وسجل أمثلة ملثل هؤلء الرجال.

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

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

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

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

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



١٢٢

التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
- املعلم: عاد النيب  إىل مزنله وهو يرجتف، قائاًل: ...............................

.................................... .................................. : للنيب g قالت السيدة خدجية -

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

- ملا  مسع ورقة بن نوفل من النيب  ما حدث معه يف الغار قال له: ».......................................

................................................................................................................
 .»..............................................................................................................

. كانت .................... أول من آمن باهلل ورسوله -

س٢: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس فيما يلي:
عاد النيب  إىل مزنله يرجتف:   -

    ) خوًفا - حزًنا- سعادًة(.

انطلقت السيدة خدجية g بالنيب  إىل:  -
    ) ورقة بن نوفل- على بن أيب طالب  - حبريا راهب الشام(.

-  كان ورقة بن نوفل: 
    ) يكتب وال يقرأ- ال يكتب وال يقرأ- يكتب ويقرأ(

: كان أول من أسلم باهلل ورسوله  -

.)g حبريا راهب الشام - ورقة بن نوفل - خدجية بنت خويلد (    
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الدعوة إىل اهلل عز وجل
الّدرُس اخلامس

خالد: هل دعا النيب   إىل اهلل بعد نزول الوحي؟
التاريخ  يف  ُعِرُفوا  قوم  فأجابه  اإلسالم،  إىل  وأصدقائه  بيته  أهل  بدعوة    رسول  بدأ  نعم،  املعلم: 

اإلسالمي بالسابقني األولني، ويف مقدمتهم:
- زوجته أم املؤمنني السيدة خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها.

- صديقه أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه.
- مواله زيد بن حارثة رضي اهلل عنه.

- ابن عمه على بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
خالد: ومىت جهر النيب  بالدعوة؟

يمح ]الشعراء:214[. وجاء يف سياق اآليات ذكر قصة  زت  رت  يب  املعلم: نزل قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
 f وصحابته  موسى عليه السالم مع بين إسرائيل، وجناته من فرعون وقومه، ليكون أمام النيب

مثااًل ملا سيلقونه من تكذيب.
خالد: وكيف بدأ النيب  يف الدعوة جهًرا؟

املعلم: صعد النيب  على جبل الصفا، ونادى على قريش، فلما اجتمعوا حوله قال هلم: »لو أخربتكم أن 
خياًل بالوادي بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي«؟ قالوا: "نعم: ما جربنا عليك كذًبا".

وأنذرهم من عذاب اهلل،  لكم بني يدي عذاب شديد«، ودعاهم إىل احلق،  نذير  »إين   : النيب  قال 



١٢٤

يمح ]املسد:1[.  ىف  يث  ىث  نث  مث  فأجابه أبو هلب قائال: "تًبا لك أهلذا مجعتنا"! فزنلت ىمحٱ 

وبدأ النيب  باجلهر بالدعوة إىل اإلسالم يف جمامع املشركني ونواديهم، ويتلو عليهم كتاب اهلل، فاشتد 
إيذاء الكفار بالنيب  وباملسلمني.

األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع معلمك؛ قارن بني مرحلة الدعوة السرية ومرحلة اجلهر بالدعوة من وجهة نظرك:
مرحلة اجلهر بالدعوةمرحلة الدعوة السرية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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نشاط )2(:

ملا اشتد األذى باملسلمني يف مكة هاجر املسلمون إىل احلبشة؛ بالرجوع إىل معلمك اكتب قصة 
اهلجرة األوىل والثانية.

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

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

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

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

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

التقومي

س١: أكمل ما يأيت:
صعد النيب  على جبل .............، ونادى على .............، فلما اجتمعوا حوله قال هلم: »لو أخربتكم 

أن ................... أكنتم مصدقي«؟.
فأجاب أبو هلب دعوة النيب  قائاًل: ......................، فزنل قوله تعاىل: ﴿......................  -
.............................................................................................................
.﴾.........................................................................................................

وبدأ النيب  باجلهر بالدعوة إىل اإلسالم يف  ...................و......................، ويتلو عليهم   -
كتاب اهلل، فاشتد ................................................................................

س٢: قارن بني مرحلة الدعوة السرية ومرحلة اجلهر بالدعوة.
س3: نزلت سورة املسد يف مكة املكرمة، تكلم عن قصة نزوهلا.
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الَفْصُل 
َراِسيُّ الثَّاِني الدِّ
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الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.

موضوعات الوحدة:
1 - سورة عبس.

2 - سورة التكوير.
3 - سورة االنفطار.
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الوحدة الثانية

التجويد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يقارن بني أقسام التجويد.
2- يقارن بني أقسام اللحن.

3- يبني أحكام االستعاذة.
4- يبني أحكام البسملة.

موضوعات الوحدة:
1 - أقسام التجويد.
2 - اللحن وأقسامه.

3 - أحكام االستعاذة.
4 - أحكام البسملة.
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أقسام التجويد
الّدرُس األول

أوًل: معىن التجويد:
دت الشيء جتويًدا؛ أي حسنته حتسيًنا، وأتقنته إتقاًنا. - التجويد لغة: التحسني واإلتقان، يقال: جوَّ

الصفات  ها)١) من  إعطاء احلروف حقَّ القرآنية من حيث  الكلمات  يبحث يف  التجويد اصطالًحا: علم   -

الناشئة عن تلك الصفات:  ُمْسَتَحقها)٢) من األحكام  أو  الالزمة اليت ال تفارقها كاالستعالء واالْسِتَفال، 
كالتفخيم والترقيق، واإلدغام واإلظهار، وغري ذلك.

ثانًيا: أقسام علم التجويد:
- جتويد َعَملي.
- جتويد ِعْلمي.

القسم األول: التجويد الَعَملي:
- معناه: هو تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة كما ُأنزلت على رسول اهلل ، ويسمى التجويد التطبيقي.

- أول من وضعه: وأول من وضعه رسول اهلل  باعتباره مبلًِّغا عن اهلل عز وجل؛ حيث كان يعلِّم أصحابه 
القرآن الكرمي، فيقرأ عليهم، ويستمع هلم.

- ُحْكُمُه: تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة أمر واجب على كل من يريد أن يقرأ شيًئا من القرآن الكرمي.

)1( حق احلرف: إخراجه من خمرجه متصًفا بصفاته الذاتية الالزمة له.
)2( مستحق احلرف: صفاته العارضة الناشئة عن الصفات الالزمة.
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القسم الثاين: التجويد الِعْلمي:
- معناه: معرفة قواعده وأحكامه العلمية، واليت تساعد على قراءته، وتعلُِّمه، وتعِليِمه.

-  ُحْكُمُه: ...............................................................................................................................................................

األنشطة
نشاط )1(:

ناقش زمالءك؛ أيهما أكثر أمهية: التجويد الَعَملي أم التجويد الِعْلمي؟

ُّمه: ثالًثا: أمهية التجويد، وفضل تعل
ناقش معلمك؛ وأكمل اجلدول التايل:

التجويد الِعْلميالتجويد الَعَمليوجه املقارنة
التعريف

احلكم

األمهية
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التقومي

س١: قارن بني التجويد الَعَملي، والتجويد الِعْلمي؛ من حيث:
التعريف، احلكم، األمهية.

س٢: أكمل العبارات التالية:
- حق احلرف هو.........................................................

-  مستحق احلرف هو........................................................
- التجويد الَعَملي: هو ........................................... ويسمى بـ ..................................

. ..................................
- التجويد الِعْلمي هو ..................................................... وحكم تعلُِّمه ......................
....................................................................... .....................................
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َّحن وأقَسامه الل
الّدرُس الثاين

تعلمنا أن تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة أمر واجب على كل من يريد أن يقرأ شيًئا من القرآن الكرمي، 
فيصبح التحريف فيه إمًثا؛ لذلك ينبغي لقارئ القرآن الكرمي أن يعرف اللحن ليتجنبه.

َّحِن: أوًل: معىن الل
- اللَّحن لًغة: اللَّحن هو اخلطأ وامليل عن الصواب.

- اللَّحن اصطالًحا: اخلطأ وامليل عن الصواب يف القران الكرمي.
ثانًيا: أقسام اللحن:

:  القسم األول: اْلَجِليُّ
َي جليًّا؛ ألنه خيل إخالاًل ظاهًرا  الكلمة أم ال، ومسِّ اللفظ؛ سواء أخلَّ مبعىن  - معناه: خطأ يطرأ على 

يشترك يف معرفته علماء القراءة، وعامة الناس.
- أمثلة عليه: 

ها. يمح، وكذلك ضمُّ ٰى  )1( الذي خيل باملعىن: كسُر التاء يف قوله تعاىل: ىمحٱ 
خميمح. )2( الذي ال خيل باملعىن: ضم اْلَهاِء يف قوله تعاىل: ىمحٱحم 

- حكمه: حرام إن تعمده القارئ أو تساهل فيه.
: القسم الثاين: اْلَخِفيُّ

- معناه: خطأ يطرأ على اللفظ؛ فَيِخلُّ بُعْرف القراءة، وال خيل باملبىن، ومسي خفيًّا؛ ألنه خيتص مبعرفته 
العامل بأحكام التجويد فقط، وخيفى على عامة الناس.
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- أمثلة عليه: ترك اإلظهار أو اإلدغام أو اإلخفاء أو غريها من أحكام التجويد.
- حكمه:.................................................................

األنشطة
نشاط )1(:

استمع إىل تالوة أحد زمالئك لسورة الفجر، واكتب أنواع اللحن اليت وقع فيها، ومواطنه.
نشاط )2(:

ُّم تالوة القرآن الكرمي، وعدم اللحن فيه. ناقش مع زمالئك كيف يستطيع الطالب تعل
التقومي

َّحن؛ لغة واصطالًحا، موضًحا حكم كل قسم فيه. س١: عرف الل
س٢: قارن بني اللحن اخلفي واللحن اجللي من حيث تعريفه، وحكمه، موضًحا لكل نوع بأمثلة 

من عندك.
س3: أكمل العبارات التالية:

- اللحن لًغة....................................، واصطالًحا ................................................

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

-  اللحن اْلَجِليُّ هو ...........................................................................................

َي جلًّيا؛ ألنه .............................................................................................. وُسمِّ
 - اللحن اخلفي هو ..........................................................................، ومسي بذلك؛ 
ألنه ...........................................................................................................
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أحكام الستعاذة
الّدرُس الثالث

يمح  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  قال تعاىل: ىمحٱ 

]الشعراء:98[. 

أوًل: تعريف الستعاذة:
ن. - االستعاذة لغة: االلتجاء، واالعتصام، والتحصُّ

- االستعاذة اصطالًحا: لفظ حيصل به االلتجاء إىل اهلل تعاىل، واالعتصام والتحصن به من الشيطان 
الرجيم، وهي ليست من القرآن باإلمجاع.

ثانًيا: ُحْكُم الستعاذة:
اتفق العلماء على أن االستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، وذهب مجهور العلماء، وأهل األداء إىل أهنا 

مندوبة عند ابتداء القراءة.
ثالثا: صيَغة الستعاذة:

املختار جلميع القراء يف صيغتها: "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"؛ ألن هذه الصيغة أقرب مطابقة لآلية 
الكرمية الواردة يف سورة النَّحل، وجيوز التعوذ بغري هذه الصيغة مما ورد به نص حنو: ....................
................................................................................................................
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رابًعا: أحوال الستعاذة:
 

اجلهر

وكان 	  جهًرا،  يقرأ  القارئ  كان  إذا 
هناك من يستمع لقراءته.

الـــقـــارئ وســــط مجــاعــة 	  ــان  ــ ك إذا 
املبتدئ  هو  وكــان  القرآن،  يقرؤون 

بالقراءة.

ا.	  إذا كان القارئ يقرأ سرًّ
إذا كان القارئ يقرأ جهًرا، وليس 	 

معه أحد يستمع لقراءته.
إذا كان يقرأ يف الصالة سواء كان 	 

وال  منفرًدا،  أم  مأموًما  أم  إمــاًمــا 
سيما إذا كانت الصالة جهرية.

إذا كان يقرأ وسط مجاعة وليس هو 	 
املبتدئ بالقراءة.

أحوال االستعاذة

اإلخفاء

األنشطة
نشاط )1(:

صمم لوحة فنية، واكتب فيها: 
يمح خبط مجيل، وعلِّقها يف الفصل. زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ىمحٱ 
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نشاط )2(:

ِّمك؛ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: بالرجوع إىل معل
قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس، أو التنحنح، أو لكالم يتعلق مبصلحة القراءة )يعيد االستعاذة   -

- ال يعيد االستعاذة(.
قطع القارئ قراءته منشغال عن القرآن بغريه، مث عاد بعد فترة )يعيد االستعاذة – ال يعيد االستعاذة(.  -

-  ختم القارئ السورة، وبدأ بسورة جديدة ) يعيد االستعاذة - ال يعيد االستعاذة(.

التقومي

س١ عرف الستعاذة لغة واصطالًحا.
س٢: اشرح أحوال الستعاذة.

س3: أكمل العبارات التالية:
اتفق العلماء على أن .....................................، وذهب مجهور العلماء، وأهل األداء إىل أهنا   -

. .........................
اء يف صيغة االستعاذة ............................................، ألهنا ............. املختار جلميع القرَّ  -

...............................................................
أحوال اجلهر باالستعاذة ............................... و............................  -
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أحكام البسملة والبتداء
الّدرُس الرابع

يمح مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
بالتعاون مع زمالئك؛ سجل اسم السورة اليت وردت فيها هذه السورة، ورقمها

اسم السورة: ..............................................................

رقم اآلية: .................................................................
أوًل البسملة:

-  تعريف البسملة:
البسملة مصدر َبْسَمَل، أي: إذا قال بسم اهلل الرمحن الرحيم.

-  حكُم البسملِة:
ال خالف بني العلماء يف أهنا بعض آية من سورة النَّمل، كما أنه ال خالف بني القراء يف إثباهتا يف أول 
الفاحتة، وقد أمجع القراء أيًضا على اإلتيان هبا عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من سور القرآن سوى 
سورة براءة، وأما يف أجزاء السور فالقارئ ُمَخيَّر بني اإلتيان بالبسملة، أو عدمه، وأما بالنسبة لسورة 

براءة، فهي متروكة يف أوهلا اتفاًقا.
-  صيَغة البسملة: 

ِحيِم". ْحَمِن الرَّ ال خالف بني العلماء على أهنا: "ِبْسِم اهلِل الرَّ



الصف الرابع االبتدائي

١٤١

ثانًيا: البتداء: ) الستعاذة – البسملة - أول السورة(.

 
أول السورة

كل السور عدا براءةكل السور عدا براءة

منع اإلتيان يأيت بالبسملة
بالبسملة

ال يأيت 
بالبسملة

جواز اإلتيان 
بالبسملة

سورة براءةسورة براءة

قطع اجلميع.	 
قطع األول، ووصل 	 

الثاين بالثالث.
األول 	  وصــــــــــــل 

ــثـــاين، وقــطــع  ــالـ بـ
الثالث

وصل اجلميع.	 

ــلـــى 	  الــــــــوقــــــــف عـ
االســـــــتـــــــعـــــــاذة، 
أول  عــن  وفصلها 
ــورة بـــــدون  ــ ــســ ــ ــ ال

بسملة.
ــعــاذة 	  ــل االســت وصـ

بأول السورة بدون 
بسملة .

قـــــــــــطـــــــــــع 	 
اجلميع.

األول 	  وصـــل 
ــاين،  ــ ــث ــ ــال ــ ب
وقــــــــــطــــــــــع 

الثالث.
وصــــــــــــــــــــل 	 

اجلميع.
األول 	  قــطــع 

ووصـــــــــــــــــل 
الـــــــــثـــــــــاين 

بالثالث.

على 	  الــوقــف 
االستعاذة، 
عن  وفصلها 
ــة  ــ اآليـ أول 
اْلُمْبَتَدِأ هبا.

وصــــــــــــــــــــل 	 
ــتـــعـــاذة  االسـ
باآلية املبتدأ 

هبا.

على 	  الــوقــف 
االستعاذة.

وصــــــــــــــــــــل 	 
ــتـــعـــاذة   االسـ
بـــــأول اآليـــة 
اْلُمبتدأ هبا.

قـــــــــــطـــــــــــع 	 
اجلميع.

األول 	  قــطــع 
ووصـــــــــــــــــل 
الـــــــــثـــــــــاين 

بالثالث.
األول 	  وصـــل 

بـــــالـــــثـــــاين 
وقــــــــــطــــــــــع 

الثالث.
وصــــــــــــــــــــل 	 

اجلميع.

أوجه البتداء

وسط السورة
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أوًل: حالت ابتداء القارئ قراءته بأول آية يف السورة:
)1( إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوى براءة؛ فله احلاالت التالية:
- قطع اجلميع: أي َفْصِل االستعاذة عن البسملة عن أول السورة، بالوقف على كل منها.

- قطع األول، ووصل الثاين بالثالث: أي الوقف على االستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة.
- وصل األول بالثاين وقطع الثالث: أي وصل االستعاذة بالبسملة، والوقف عليها.

- وصل اجلميع: أي وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة.

األنشطة
نشاط )1(:

ناقش معلمك، ورتب احلالت السابقة وفق األفضلية.

نشاط )2(:

طبق احلالت السابقة أمام زمالئك فيما حتفظ.
)2( إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول سورة براءة، فله فيها وجهان:

- الوقف على االستعاذة، وفصلها عن أول السورة بدون بسملة.
- وصل االستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيًضا.

نشاط )3(:

طبق احلالت السابقة فيما حتفظ أمام معلمك.
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ثانًيا: حالت ابتداء القارئ قراءته آية وسط السورة:
)1( إذا ابتدأ القارئ قراءته بآية من وسط سورة غري سورة براءة، فله حالتان:

-  أن يأيت بالبسملة، وجيوز له حينئذ األوجه األربعة اليت ذكرناها يف ابتداء أول كل سورة.
-  أن يترك البسملة، وجيوز له حينئذ وجهان فقط:

الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول اآلية اْلُمْبَتَدِأ هبا. 	
وصل االستعاذة باآلية املبتدأ هبا. 	

)2( إذا ابتدأ القارئ قراءته بآية من وسط سورة، فقد اختلف العلماء يف ذلك كما يلي:
ذهب بعضهم إىل منع اإلتيان بالبسملة يف أثنائها كما منعت يف أوهلا؛ وعلى هذا جيوز للقارئ وجهان 

فقط:
-  الوقف على االستعاذة.

-  وصلها بأول اآلية اْلُمبتدأ هبا.

نشاط )4(:

طبق احلالت السابقة فيما حتفظ أمام معلمك.



١٤٤

التقومي

س١ عرف البسملة، واذكر حكمها وصيغتها.
س٢ أكمل الفراغات التالية:

أوجه االبتداء يف أول السورة عدا سورة براءة هي .................................... و     ..............  -

........................... و....................................... و.......................................
................................

أوجه االبتداء يف أول سورة براءة هي .................................................و ..................  -
...................................................................
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الوحدة الثالثة

التفسير

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يتلو اآليات تالوة سليمة.
2- حيفظ اآليات املقررة.

3- يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.
4- يستشعر فضل اآليات.

5- يستخرج الدروس املستفادة من اآليات.

موضوعات الوحدة:
1 - سورة التكوير ) 14-1(.

2 - سورة التكوير ) 15-2٩(.

3 - سورة االنفطار ) 12-1(.
4 - سورة االنفطار )13-1٩(.
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تفسري سورة التكوير ) ١-١٤)
الّدرُس األول

يل ىل  مل  خل 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  ىمحٱ 

مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى      ٌّ       ٍّ  َّ   ُّ      ِّ      ّٰ  ٰر  ٰذ 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

]التكوير:14-1[.  يمح  لك  اك 

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: .............................................



الصف الرابع االبتدائي

١٤7

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

جن طويت، وُأِزيل ضياؤَها.يم 

ىن تَساَقَطت.من 

ىه أزيلْت من مكاهنا.مه  

خي النّـوق احَلَوامل أْهـِملَـْت بترك أهلها هلا.حي 

ٰذ ُجِمَعـْت ِمْن كّل مكان.يي 

أوِقَدْت حىت تصري نـاًرا.     ٌّ       ٍّ

ُجمعت كّل نَـفـس مبن مياثلها؛ الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي.      ِّ      ّٰ 

البنْــت اليت تُــْدفـن َحـّيـة.مئ

يب ق بني أصحاهبا.ىب  صحف أعمال العباد ُتَفرَّ

نت قُــِلَعْت كما ُيـقْــلع الّسـقف.مت 

زث أوِقَدْت.رث 

يث قُــّرَبْت للمتّــقني.ىث 

اك ما َعـِملَــْت مْن خري أو شّر.يق 



١٤8

التفسري اإلمجايل:
ت وذهب ضوؤها، وإذا النجوم تناثرت؛ فذهب نورها، وإذا اجلبال ُسيِّرت على وجه األرض  إذا الشمس ُلفَّ
فصارت هباًء، وإذا النُّوق احَلَواِمل ُأمهلت من هول ما حيصل، وإذا ُجمعت احليوانات الوحشية ليقتص 
اهلل لبعضها من بعض، وإذا البحار ُأوقدت فصارت ناًرا عظيمة، وإذا النفوس ُجمعت مع أشباهها، وإذا 
الطفلة الصغرية ُتسأل يوم القيامة -تطييًبا هلا، وتعنيًفا ملن قتلها-: بأي ذنب ُقِتلت، وإذا صحف أعمال 
العباد ُعِرضت عليهم، وإذا السماء أزيلت وقلعت من مكاهنا، وإذا النار ُأوقدت للكفار، وإذا اجلنة ُقربت 

للمتقني، إذا وقع كل ذلك وجدت كل نفس ما قدمت من خري أو شر.  

الدروس املستفادة من اآليات:
1- اهلل تعاىل هو خالق الكون، وهو املتصرف فيه.

2- اهلل تعاىل على كل شيء قدير.
3- أهوال يوم القيامة عظيمة تذهل اإلنسان وختيفه.

4- كل ما يعمله اإلنسان من خري أو شر فإنه سيلقاه أمامه يوم القيامة.
5- اجلنة هي جزاء املتقني الصاحلني.
6- النار هي جزاء الظاملني املفسدين.

7- يوم القيامة يْقَتصُّ اهلُل تعاىل للمظلوِم من الظامِل.



الصف الرابع االبتدائي

١٤٩

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّد مخسة أمساء ليوم القيامة:
.............................................................................................................................................. )1(
.............................................................................................................................................. )2(
.............................................................................................................................................. )3(
.............................................................................................................................................. )4(
.............................................................................................................................................. )5(

نشاط )3(:

ِّمك؛ اذكر ثالث عالمات ليوم القيامة مع أدلتها: مبناقشة معل
الدليلالعالمة

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

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

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

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

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

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



١5٠

التقومي

س١: بيِّن معاين الكلمات التالية:
لت - امَلْوءودة - أزلفْت(. )النُُّجوُم انَكَدَرْت - الِعشار ُعطِّ

س٢: أكمل الفراغ:
اهلل تعاىل هو .............الكون، وهو ............... فيه.  -

كل ما .......... اإلنسان من .......... أو ........ فإنه ......... أمامه يوم ......... .  -
يوم القيامة يْقَتصُّ اهلُل تعاىل للـ................ من الـ............ .  -

نئ﴾، عن ماذا ُتسأل؟ وملاذا؟ مئ  س3: قال اهلل تعاىل: ﴿ زئ 
 



الصف الرابع االبتدائي

١5١

تفسري سورة التكوير )١5-٢٩)
الّدرُس الثاين

يل ىل  مل  خل 

يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ىمحٱ 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

يمح   ]التكوير:29-15[.  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك 

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: .....................................................................................



١5٢

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

يك ىك  يقسم اهلل تعاىل بالنجوم اليت ختتفي أنوارها هناًرا.مك 

يل ىل 
النجوم اجلارية يف أفالكها، فتدخل ِكَناَسها -أي بيتها- عند بزوغ 

الصبح.

أقبل أو أدبر.زن

أقبل وأضاء.ين

ذو مكانة رفيعة وشرف.هئ

تطيعه املالئكة.حب

مج أفق السماء الواضح.حج 

ببخيل.حس

التفسري اإلمجايل:
أقسم اهلل تعاىل بالنجوم املختفية أنوارها هناًرا، اجلارية واملستمرة يف أبراجها، والليل إذا أقبل بظالمه، 
والصبح إذا ظهر ضياؤه؛ إن القرآن لتبليغ رسول كرمي وهو جربيل عليه السالم، وهو ذو قوة يف تنفيذ ما 

يؤمر به، صاحب مكانة رفيعة وشرف عند اهلل، تطيعه املالئكة، مؤمتن على الوحي الذي يزنل به.
وليس حممد  الذي تعرفونه مبجنون كما تزعمون، ولقد رأى حممٌد  جربيَل عليه السالم على صورته 
احلقيقية اليت خلقها اهلل تعاىل عليها يف أفق السماء الواضح، وما حممد ببخيل يف تبليغ الوحي، وما هذا 
القرآن بقول شيطان رجيم؛ فأين تذهب بكم عقولكم يف التكذيب بالقرآن الكرمي؟! فما القرآن إال موعظة 
من اهلل جلميع اخللق، ملن شاء منهم أن يستقيم على احلق، وال تقدرون على االستقامة وال تشاؤوهنا إال 

مبشيئة اهلل تعاىل.   



الصف الرابع االبتدائي

١53

الدروس املستفادة من اآليات:
1- هلل تعاىل أن يقسم مبا شاء من خلقه.

2- عظمة خلق اهلل يف الكون يف تعاقب الليل والنهار، وحركة النجوم والكواكب.
3- جربيل عليه السالم هو امللك املوكل بإنزال الوحي من اهلل إىل الرسل.

4- جربيل عليه السالم ذو خلقة عظيمة تدل على عظمة اخلالق.
5- النيب  بلغنا ديننا، وما يريده اهلل تعاىل منا.

6- القرآن الكرمي موعظة وذكرى ملن أراد احلق واإلميان.
7- مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهلل تعاىل.

نشاط )2(:

د صفات جربيل عليه السالم: من خالل مناقشة معلمك، ومن خالل اآليات؛ عدِّ
.............................................................................................................................................. )1(
.............................................................................................................................................. )2(
.............................................................................................................................................. )3(
.............................................................................................................................................. )4(
.............................................................................................................................................. )5(



١5٤

نشاط )3(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر األعمال اليت تقوم هبا املالئكة التالية أمساؤهم:
األعمالامللك

جربيل عليه السالم
ميكائيل عليه السالم
إسرافيل عليه السالم

سؤال امليت يف القرب.

التقومي

س١: بيِّن معاين الكلمات التالية:
)اْلُخنَّس- َعْسَعس - َمِكني - َضِنني(.

س٢: مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهلل تعاىل، وضح هذه العبارة.
س3: أكمل الفراغ:

- هلل تعاىل أن يقسم بـ........... من ......... .
- النيب  بلغنا ........، وما ................... منا.

- القرآن الكرمي ............ و............ ملن أراد ............. و............

خت ﴾ من هو املقصود باآلية؟ حت  س٤: قال اهلل تعاىل: ﴿ جت 
 



الصف الرابع االبتدائي

١55

تفسري سورة النفطار )١-١٢)
الّدرُس الثالث

يل ىل  مل  خل 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

رئ  ٰى    ٌّ     ٍّ     َّ     ُّ  ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

]االنفطار:12-1[.  يمح  نث  مث  زث 

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: .............................................................................................



١56

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

َقت.ىل تشقَّ

تساقطت.خم

جن فتح جوانبها فصارت حبًرا واحًدا.يم 

ىن قُــِلَب تراُبها، وُبعث من فيها من األْموات.من 

سوَّى خلَقك.     ُّ

ىت مالئكة كرام عند اهلل، يكتبون أعمال العباد.نت 

التفسري اإلمجايل:
البحار فجر اهلل بعضها يف بعض؛  وإذا  الكواكب تساقطت،  وإذا  نظامها،  واختل  انشقت،  السماء  إذا 
فذهب ماؤها، وإذا القبور ُقلبت ببعث من كان فيها؛ حينئٍذ تعلم كل نفس مجيع أعماهلا، ما تقدم منها 

وما تأخر، وُجوِزيت هبا.
مث ينادي اهلل تعاىل اإلنسان املنكر للبعث، فيقول: ما الذي جعلك تغتر بربك اجلواد كثري اخلري، املستحق 
بك ألداء وظائفك؟ يف أيِّ صورة شاءها  للشكر والطاعة؟! أليس هو الذي خلقك فسوَّى خلقك، فعدلك وركَّ

خلقك.
بون بيوم القيامة، وكل ما تعملونه جعل اهلل له من يكتبه  فأنتم غري حمقني يف عبادتكم غري اهلل، بل تكذِّ

من املالئكة الكرام على اهلل، رقباء عليكم يعلمون ما تفعلون.



الصف الرابع االبتدائي

١57

الدروس املستفادة من اآليات:
1- أحداث يوم القيامة رهيبة ال يتصورها البشر.

2- تظهر أعمال العباد يوم القيامة فال خيفى على اهلل منها شيء.
3- املؤمن باليوم اآلخر حياسب نفسه دائًما قبل يوم احلساب.

4- تذكر نعم اهلل علينا، وشكره عليها سبب لزيادة إمياننا.
5- املالئكة كرام على اهلل، وهم من أعظم خلقه.

6- املالئكة تكتب كل ما يفعله اإلنسان.
7- ضعف اإلميان بيوم القيامة سبب للوقوع يف املعاصي واآلثام.

نشاط )2(:

حيَحِة، وَعالَمة )×( أماَم الِعَبارِة اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم الِعَبارِة الصَّ
)     ( 1- انتثرت الكواكب أي زاد حجمها وكربت    
)     ( 2- يوم القيامة يبقى أهل القبور يف قبورهم وال خيرجون  
)     ( 3- كل ما يفعله اإلنسان فإنه مسجل عليه، وسيجده يوم القيامة 



١58

نشاط )3(:

صل العبارة من العمود )أ( مبا يناسبها من العمود )ب(:
) ب () أ (

سوَّى خلقك.انفطرت السماء

تساقطت.البحار فجرت

انفتح بعضها على بعض.انتثرت

انشقت.فعدلك

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س١: رتِّْب الَكِلَماِت الت
-  )البشر - يوم القيامة - أحداث - ال يتصورها - رهيبة(

- )اإلنسان - املالئكة - كل ما يفعله - تكتب(

س٢: أكمل الفراغ:
- املؤمن بـ................... حياسب ............... دائًما قبل ....................

- املالئكة .............. على ..............، وهم من ..................خلقه.
- ضعف .............. بيوم ............... سبب للوقوع يف ............... و..................

]االنفطار:4[ وضح عالقة هذه اآلية بالدرس؟ يمح  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  س3: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 



الصف الرابع االبتدائي

١5٩

تفسري سورة النفطار )١3-١٩)
الّدرُس الرابع

يل ىل  مل  خل 
نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  ىمحٱ 

جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

يمح]االنفطار:19-13[. مت  خت  حت 

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: .............................................................................................



١6٠

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

الذين يكثرون من فعل اخلري.يث

....................................................................................................اك

ها.يك يدخلوهنا، ويقاسون حرَّ

حئ ....................................................................................................جئ 

التفسري اإلمجايل:
إن األتقياء الصاحلني القائمني حبقوق اهلل وحقوق عباده لفي نعيم وسعادة يف الدنيا واآلخرة، وإن الفجار 
األشرار الذين ضيعوا حقوق اهلل وحقوق عباده لفي شقاء وعذاب يف الدنيا، وتصيبهم جهنم يوم اجلزاء 

بلهيبها، وما هم عن عذاهبا بغائبني؛ ال خبروج وال مبوت.
مث يبني اهلل تعاىل عظمة يوم القيامة؛ فأتى السؤال: وما أدراك ما يوم الدين؟ ما أدراك ما عظمته؟ مث 
ما أدراك ما عظمته؟ فحينها ال يقدر أحد على نفع أحد، بل األمر يف ذلك اليوم هلل وحده الذي ال يغلبه 

غالب، وال يقهره قاهر، وال ينازعه أحد.  

الدروس املستفادة من اآليات:
1- األتقياء يف سعادة ونعيم يف الدنيا واآلخرة.
2- الفجار يف شقاء وعذاب يف الدنيا واآلخرة.

ها. ها وغمَّ 3- نعيم اجلنة ينسي تعب الدنيا ومهَّ
عيه الفجار. 4- عذاب اآلخرة ينسي النعيم الزائف الذي يدَّ

5- كل اخلالئق يوم القيامة ال متلك شيًئا لنفسها وال لغريها.
6- األمر يوم القيامة هلل تعاىل وحده يتصرف مبا يشاء.



الصف الرابع االبتدائي

١6١

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ست واجبات علينا جتاه يوم القيامة:
.............................................................................................................................................. )1(
.............................................................................................................................................. )2(
.............................................................................................................................................. )3(
.............................................................................................................................................. )4(
.............................................................................................................................................. )5(
.............................................................................................................................................. )6(

نشاط )3(:

قارن بني صفات األبرار وصفات الفجار من خالل التايل:

الفجاراألبراروجه املقارنة
الصالة

بر الوالدين
الصدقة
األخالق

الشعور بالسعادة
املصري يف اآلخرة



١6٢

التقومي

س١: بيِّن معاين الكلمات التالية:
يِن(. ْبَراَر – َيْصَلْوَنَها - َيْوَم الدِّ )اأْلَ

س٢: أكمل الفراغ:
- األتقياء يف ............... و................ يف ............... و................. .

- نعيم ........... ينسي ............ الدنيا و............... و................. .
- كل ........... يوم ............ ال ........... شيًئا ............ وال .......... .

حئ﴾ بيِّن على ماذا يدل السؤال يف هذه اآلية. جئ  يي  ىي  س3: قال اهلل تعاىل: ﴿ ني 



الصف الرابع االبتدائي

١63

الوحدة الرابعة

الحديث

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- حيفظ األحاديث النبوية املقررة.
2- يبني  معاين املفردات الواردة يف األحاديث النبوية املقررة.
3- يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث  النبوية املقررة.

موضوعات الوحدة:
1 - حفظ اللسان.
2 - ترك الغضب.
3 - صلة الرحم.

4 - حق اجلار.



١6٤

الّدرُس األوُل
َِّساِن ِحْفُظ الل

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»من كان يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فليُقْل خرًيا أو ليصُمْت«)١).

معناهاالكلمة
املراد هنا: يؤمن اإلميان الكاِمل.يؤمن

يوم الِقَيامة.اليوم اآلخر
ليسُكْت.ليصمت

الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
1- أن اإلميان مينع صاحَبه عن احلرام.
2- أن من اإلميان السكوَت عما ال ينفع.

3- أن املسلم حيرُص على قوِل اخلري كل حني.
4- أن العاقل هو من يتفكُر فيما يريُد أن يتكلم به.

)1( أخرجه البخاري )6475(، ومسلم )47(.



الصف الرابع االبتدائي
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األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- اإلميان باليوم اآلخر سبب لـ )حسن اخللق-  املوت- النوم(.

2- من قول اخلري ) النصيحة – التعليم – ذكر اهلل -  كل ما سبق(.
- اللعن- السخرية – كلُّ ما َسَبق(. 3- من قول الشر ) السبُّ

نشاط )2(:

ِِّمَك. ابق َخمَس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعل َكرِّْر احَلديَث السَّ

التقومي

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س١: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )عن احلرام - اإلميان - صاحبه - مينع(

- )يتفكر فيما - العاقل - يتكلم به - يريد أن(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »من كان يؤمُن باهلِل و.........................فليُقْل .............. أو ...................«.

- من اإلميان ...................... عما ........................
- املسلم حيرص على ...................كل ..............



١66

الّدرُس الثاين
ترك الغضب

»ل  قال:  ِمراًرا،  فردَّد  َتغَضْب«،  »ل  قال:  َأوِصين،   : للنيبِّ  رجٌل  َقاَل 
َتغَضْب«)١).

معناهاالكلمة
ُدلَّين على عمٍل يْنفعين.أوصين

ْب أسباَب الغَضِب، واضبط نفسك إذا غضبتال تغضب جتنَّ
اٍت كثرية.مراًرا مرَّ

 
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

1- أنَّ النيب  حيب أمَته، ويدلُّهم على اخلري.
2- أنَّ تكرار الوصية بترك الغضِب تدلُّ على خطورته.

3- أْن أحَذَر أسباَب الغَضِب.
4- أنَّ ترَك الغضِب من مكارِم األْخالق.

)1( أخرجه البخاري )6116(.



الصف الرابع االبتدائي

١67

األنشطة
نشاط )1(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
)     ( ق سعيٌد احلقيبَة   1- سقطت حقيبُة أمحد على َقدِم سعيٍد فمزَّ
)     ( 2- ارتطم فراس بزميله فاعتذر منُه فراس وَساعَده على القيام 
)     ( راخ   3- طلب سامل مْن َأبيه حْلوى فَلم يْعِطه فغِضَب َوَقام بالصُّ

نشاط )2(:

مبناقشة معلمك؛ عدد مخسة أشياء نعاجل هبا الغضب:
........................................................................................................................................................................... -1
...........................................................................................................................................................................-2
...........................................................................................................................................................................-3
...........................................................................................................................................................................-4
...........................................................................................................................................................................-5

نشاط )2(:

. َناِقش ُمعلمك؛ واذكر مواضع غضب فيها رسول اهلل
...........................................................................................................................................................................

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

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

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



١68

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س١: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )على خطورته - تكرار - بترك الغضب - الوصية - تدل(

- )ترك - مكارم األخالق - من - الغضب(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
قال:   ،.................... د  فردَّ  ،».....................« قال:  َأوِصين،   : للنيبِّ  رجٌل  َقاَل   - 

»ال .................«.
- النيب  حيب ................، و.................على .....................

- أوصين أي .............. على ...................ينفعين.



الصف الرابع االبتدائي

١6٩

الّدرُس الثالث
 ِصلة الرَِّحم

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»ل يدخُل اجلنَة قاطُع رحٍم«)١).

معناهاالكلمة
ِحم القاطع عكس الواصل.قاطع الرَّ

ِحم القرابة.الرَّ

 
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

نوِب. ِحم من َكباِئر الذُّ 1- أنَّ قطع الرَّ
2- أنَّ صلة األرحام من أْسَباب دخول اجلنة.

3- أنَّ صلة األرحام من أْسَباب متاسك املجتمعات.
4- أنَّ صلة األرحام تكون باإلْحَسان إليهم وزياَرهتم.

)1( أخرجه البخاري )5٩84(، ومسلم )2556(، واللفظ له.



١7٠

األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: س١: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- مما تكون به صلة األرحام )زيارهتم-  اإلحسان إليهم- تفقد أحواهلم - كل ما سبق(.

ي ال يزورنا فنحن  ) ال نزوره – نزوره – ال يهمنا أمره(. 2- عمِّ
3- قاطع الرحم هو الذي )ليس له أقارب – ال يصل األقارب - يقطع أسالك الكهرباء(.

نشاط )2(:

ِِّمَك. ابق َخمَس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعل َكرِِّر احَلديَث السَّ

التقومي

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س١: َرتِِّب الَكلماِت الت
- )الذنوب - قطع الرحم - كبائر - من(

- )املجتمعات - صلة األرحام - متاسك – من أسباب(
س٢: َأْكِمل الَفراَغ:

- َقال رسوُل اهلِل : »ال ...................اجلنَة ....................رحٍم«.
- ..............األرحام ........... أسباب ..............اجلنة.

- صلة ..............تكون ................إليهم و..................



الصف الرابع االبتدائي

١7١

الّدرُس الرابع
حق اجلار

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
ََّة َمن ل يأَمُن جاُره بواِئَقه«)١). »ل يدُخُل اجلن

معناهاالكلمة
.ال َيْأَمُن َيخاُف وال يْطَمِئنُّ
يه.بواِئَقه ُشُروَره وَتَعدِّ

  
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
1- أنَّ اإلساءة للَجاِر من أْسَباب دخول النار.

2- أنَّ اإلحسان إىل اجلار من أْسَباب دخول اجلنة.
3- أنَّ صالح اجلار حيقق األماَن واالطمئَناَن.
نوب. 4- أنَّ خيانَة اجلاِر جلاِره من أْعظِم الذُّ

5- أنَّ تعاوَن اجلرياِن من أسباِب سعادِة املجتمِع.

)1( أخرجه مسلم )46(.



١7٢

األنشطة
نشاط )1(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
)     ( 1- يلعب أمحد ِبُكَرة القدم أمام بيت اجلريان                                   
)     ( 2- حيرص فراس على إكرام جريانه                                             
)     ( 3- يساعد عمر جاره سعيًدا يف تنظيف فناء بيتهم                              

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد ثالثة حقوق للجار:
......................................................................................................................................................................... -1
.........................................................................................................................................................................-2
.........................................................................................................................................................................-3

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س١: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )دخول اجلنة - إىل اجلار - من أسباب - اإلحسان(
- )املجتمع - تعاون - من أسباب - سعادة - اجلريان(

س٢: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ال يدُخُل ................َمن ال ................جاُره ..................«.

- صالح اجلار ...........الـ.................... والـ......................
- خيانة اجلار ............من ...................الذنوب.



الصف الرابع االبتدائي

١73

الوحدة اخلامسة

التوحيد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يؤمن بأمساء اهلل وصفاته.
2- يعدد بعض أمساء اهلل احلسىن.

3- يتعبد بأمساء اهلل وصفاته.
4- يدرك مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته.

موضوعات الوحدة:
1 - أمساء اهلل وصفاته )1( .
2 - أمساء اهلل وصفاته )2( .

3 - التعبد بأمساء اهلل وصفاته.
4 - مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته.



١7٤

الّدرُس األوُل
أمساء اهلل وصفاته )١( 

تعلمت يف الفصل األول أن أمساء اهلل وصفاته ال تشبه أمساء وصفات املخلوقني، ويف هذا الدرس بيان ملا جيب 

علينا جتاه أمساء اهلل وصفاته.

اإلميان بأمساء اهلل وصفاته:

تعاىل  أثبته اهلل  ما  فنثبت  الصحيحة؛  والسنة  الكرمي  القرآن  الواردة يف  بأمساء اهلل وصفاته  نؤمن  أن  علينا 

ورسوله ، وننفي ما نفاه اهلل ورسوله. 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

]اإلخالص: 4-1[ يمح  ىه  مه 

ما نفاه اهلل عن نفسهما أثبته اهلل لنفسه

1 – أنه يلد.1 – أنه اهلل.

2 - أنه ..................................................................2 - أنه أحد.

3 - أنه ..................................................................3 - أنه ..................................................................



الصف الرابع االبتدائي

١75

أمساء اهلل تعاىل كلها حسىن: 
فأمساء اهلل أحسن األمساء ألهنا دالة على الكمال، قال تعاىل:

يمح   ]طه :8[. هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  ىمحٱ 

أمساء اهلل تعاىل تدل على صفاته: 
كل اسم من أمسائه تعاىل يدل على صفة من صفات اهلل تعاىل، فالرمحن يدل على صفة الرمحة، والغفور يدل 

على صفة الغفران وهكذا: 

الصفةاالسماآلية

]البقرة :20[. يمح  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  القدرةالقديرقال اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

]الرمحن:2-1[. ربزبيمح  قال اهلل تعاىل: ىمحٱنئىئيئ 

ٰريمح ]االنفطار :6[. ٰذ  يي  ىي  مي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱخي 

]الروم :54[. يمح  لك  اك  يق  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 



١76

األنشطة
نشاط )1(:

خب  حب  هئجب  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  قــال تعــاىل:  ىمحٱ 
جس  جخمخ  مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

حف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

]احلرش:24-22[. حكخكيمح  جك  مق  مفحق  خف 

اقرأ هذه اآليات مث استخرج أمساء اهلل احلسىن الواردة هبا:

نشاط )2(:
عدد مخس صفاٍت هلل عز وجل.

. .................................................... 2  . .................................................... 1

. .................................................... 4  . .................................................... 3

 . .................................................... 5



الصف الرابع االبتدائي

١77

التقومي

س١: أكمل الفراغ: 

.......................................................   يمح زئ  رئ  أ - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ   ّٰ 

ب - أمساء اهلل حسىن ألهنا دالة على .......................................................

ج – جيب اإلميان بصفات اهلل الواردة يف .......................................................

س٢: ما الذي نستفيده من معرفة أمساء اهلل؟
س3: استدل بدليل واحد ملا يلي: 

أ - أن من أمساء اهلل )الرمحن(. 

ب - أن من أمساء اهلل )القدير(.



١78

أمساء اهلل وصفاته )٢(  
الّدرُس الثاين

ل أجوًرا عظيمة، يقول : »ِإنَّ  أمساء اهلل تعاىل كثرية وكلما تعلم املسلم منها شيًئا ازداد علًما وإمياًنا، وحصَّ

َة«)١)  ِ ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ِماَئًة ِإال َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَّ هلِلَّ

ومعىن أحصاها، أي: حفظها، وفهم معانيها، ودعا اهلل هبا، ومن هذه األمساء:

١ -  الرمحن:
- قال اهلل تعاىل:ىمحٱنئىئيئربزبيمح ]الرمحن: 2-1[ 

والرمحن هو: الذي اتصف بالرمحة الواسعة.

ومن أمثلة رمحة اهلل بعباده: 

1 إرسال الرسل إليهم، وإنزال الكتب عليهم؛ هلدايتهم إىل الطريق املستقيم.

2 إنزال املطر. 

.............................................................................................................................................................. 3

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

)1( أخرجه البخاري )6٩57(، ومسلم )2677(.



الصف الرابع االبتدائي

١7٩

٢- القدير:

]الروم:54[ يمح  لك  اك  يق  يفىق  ىف  يث  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

والقدير هو: الذي اتصف بالقدرة الكاملة؛ فال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء.

- ومن أمثلة قدرة اهلل: 

1 أنه قادر على إجابة الدعاء. 

2 أنه قادر على عقوبة من عصاه.

3 أنه قادر على ................................................................................................................................................

4 أنه قادر على ................................................................................................................................................

3- السميع والبصري:

]غافر:20[ نثىثيمح  مث  زث  رث  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱيت 

فاهلل يرى ويسمع كل شيء يف الكون مهما صغر حجمه أو أخفى نفسه.

ُّوم: ٤ - احلي القي

حئخئيمح ]البقرة: 255[ جئ  قال تعاىل: ىمحٱمينيىييي 

احلي: الدائم البقاء.

القيُّوم: القائم بذاته، والقائم بتدبري خلقه.



١8٠

األنشطة
نشاط )1(:

حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  قال تعاىل:  ىمحٱ 

جف   مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

]البقرة:255[ يمح  هل  مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  حفخف 

1 ما اسم هذه اآلية؟ وما مزنلتها؟
..............................................................................................................................................................

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

2 استخرج أمساء اهلل احلسىن الواردة فيها.
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

مبتابعة معلمك وبالتعاون مع جمموعتك أعدوا مسابقة حلفظ أكرب عدد من أمساء اهلل تعاىل.
وتنظم املسابقة على ثالثة مستويات: املستوى األول: حفظ 20 امًسا، واملستوى الثاين: 35 امًسا، واملستوى 

الثالث 50 امًسا.
مع تكرمي األوائل يف طابور الصباح، ومنحهم شهادات تقدير.  



الصف الرابع االبتدائي

١8١

التقومي

س١ - اربط كل اسم مبا يناسبه: 

بأ

معىن الرمحن

معىن احلي

الذي اتصف بالقدرة الكاملة

القائم بذاته، والقائم بتدبري خلقه

أن اهلل يبصر ويرى كل شيء معىن القدير

الذي اتصف بالرمحة الواسعة

الدائم البقاء

معىن البصري

معىن القيوم

س٢: أكمل الفراغات التالية:
............................................................................................................................ جئ  يي  ىي  ني  مي  - قال تعاىل:  ىمحٱ 
.................................................................................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................................................................. يمح

- قال رسول اهلل : » إن هلل تسعة و ........................ امًسا ..............................................................................................

”................................................................................................................................................................................................
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التعبد بأمساء اهلل وصفاته 
الّدرُس الثالث

كما جيب على املسلم اإلميان بأمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى، جيب عليه أيًضا أن يتأدب مع أمساء 
اهلل وصفاته؛ فال يتكلم فيها بعقله ورأيه بال دليل من القرآن الكرمي والسنة املطهرة. 

كيف نتعبد هلل تعاىل بأمسائه وصفاته ؟
نبيمح ]األعراف:255[. مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  قال تعاىل: ىمحٱ   ّٰ 

وأول ما حيتاجه العبد ليتعبد اهلل تعاىل بأمسائه أن يعرف معانيها، وما دلت عليه من صفات وأفعال هلل 
تعاىل، مث الدعاء هبذا االسم، مث التحلي مبا حيبه اهلل لعباده من صفات، والبعد عما ال حيبه اهلل أن 

يتحلى به من صفات.

أمثلة على التعبد بأمساء اهلل تعاىل:
احَلِفْيظ جل جالله:

من النصوص الشرعية اليت ورد فيها اسم احلفيظ:
يمح ]سبأ: 21[.  جغ  مع  جع  مظ  حط  قوله تعاىل:  ىمحٱ   -

يمح ]الشورى: 6[ أي: شهيد على  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  قوله تعاىل: ىمحٱ   -
أعماهلم، حيصيها عليهم، وجيزيهم عليها.

فمن ِحْفِظه تعاىل:
إحاطُته وعلمه بكل خملوقاته وبأعماهلم؛ فال يغيب عنه مثقال ذرة من خري أو شر. 
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حيفظ أولياءه، وحيفظ السماوات واألرض من الزوال، وحيفظ السماء من أن تقع على األرض.

كيفية التعبد هلل تعاىل هبذا السم:
يتعبد املسلم لربه هبذا االسم بدعاء اهلل عز وجل كما ورد يف حديث أيب هريرة  أن النيب  قال »ِإذا أوى 
أحُدُكم ِإىل فَراِشه فلينفْض فَراشه بَداِخلِة ِإزاره، فِإنه ال يدري ما َخَلَفه َعليه، مث يقول: بامسك َريب وَضعت 

احِلني«)١) . َجنيب وبك أرفُعه، ِإن أمَسْكت نفِسي فارمحها، وِإن أرَسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصَّ
ومن عبادة اهلل هبذا االسم حفظ املسلم حلدود اهلل تعاىل بأن يكون قريًبا من كل طاعة بعيًدا عن كل 

معصية؛ ليحفظه اهلل تعاىل فإن اجلزاء من جنس العمل، ويف احلديث املشهور: »احفظ اهلل حيفظك«)٢)، 
ومن َحِفَظه اهلُل تعاىل فلن يضيعه أبًدا.

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب كيف نتعبد اهلل عز وجل بأمسائه التالية:
- الرمحن.

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

................................................................................................................
- الرزاق.

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

................................................................................................................
)1( أخرجه البخاري )6320(.
)2( أخرجه الترمذي )2616(.
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
كما جيب على املسلم اإلميان ..................... و.............. جيب عليه أن .........................  -

. .....................
املسلم ال يتكلم يف أمساء اهلل وصفاته إال بـ.................................. .............................  -

..........................................
من حفظ اهلل تعاىل .......................................................................................  -

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

س٢: وضح كيف يتعبد املسلم بأمساء اهلل وصفاته.
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مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته
الّدرُس الرابع

اِر  ِ ، وحتَّى أن ُيقَذَف يف النَّ قال رسول اهلل : »ال َيِجُد أَحٌد َحالوَة اإلمياِن حتَّى ُيِحبَّ املرَء ال حيبُُّه إالَّ هللَّ

ا سواُهما«)١) . أحبُّ إليِه ِمن أن َيرجَع إىل الكفِر بعَد إذ أنقَذه اهلُل، وحتَّى َيكوَن اهلُل ورسوُلُه أحبَّ إليِه ِممَّ
فمن أراد أن يذوق حالوة اإلميان، جيب عليه ما يلي:

........................................................................................................................................................................ )1(

........................................................................................................................................................................ )2(

........................................................................................................................................................................ )3(
ومن أراد أن حيب اهلل فعليه أن يتعرف على أمساء اهلل وصفاته.

ومن مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته ما يلي:
....................................................................... 1( دخول اجلنة؛ لقول رسول اهلل(
............................................................................................................

)2( حمبة املسلم هلل عز وجل؛ ألنه يعرف قدرة اهلل ورمحته وصفاته العلى.
)3( حمبة اهلل عز وجل؛ فمن عرف اهلل حق معرفته أحب اهلل ومن أحب اهلل أطاعه ومن أطاع اهلل أحبه اهلل.

)4( الذل والتعظيم هلل؛ فمن عرف قدرة اهلل وعظمته ذل قلبه هلل، ومل يتكرب على خلق اهلل.
)5( التوكل على اهلل؛ فمن عرف أمساء اهلل وصفاته توكل على اهلل حق توكله؛ فلم خيش غري اهلل.

)1( أخرجه البخاري )6041(، ومسلم )43( .
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األنشطة
نشاط )1(:

ناقش زمالءك مع الرجوع إىل معلمك؛ مث اكتب اآلثار اإلميانية لإلميان باسم اهلل الرمحن.
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

اكتب ما جيب على املسلم جتاه أمساء اهلل وصفاته وملاذا؟ 
السببما جيب على املسلم جتاه أمساء اهلل وصفاته

الغفور
الشكور
الرحيم
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
أن  وحتَّى   ،  .................. حتَّى   ....................... أَحٌد  َيِجُد  »ال   : اهلل  رسول  قال   -

............................... ، وحتَّى َيكوَن ............................ ..........«.
من مثرات اإلميان بأمساء اهلل وصفاته ......................... و ..................... و ...............  -

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

س٢: اكتب مقاًل تقرأه على معلمك يوضح كيف يؤمن املسلم بأمساء اهلل وصفاته، وأثر ذلك 
عليه يف الدنيا واآلخرة.
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الوحدة السادسة

الفقه والسلوك

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يدرك مكانة الصالة.
. 2- يصلى كما ثبت عن النيب

3- يوضح أسباب اخلشوع يف الصالة.

موضوعات الوحدة:
1 - مكانة الصالة.
2 - صفة الصالة.

3 - اخلشوع يف الصالة.



١٩٠

الّدرُس األوُل
مكانة الصالة 

تعلمنا مما سبق أركان اإلسالم، وهي:

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

 . ................................................................................................................................................................................................. 2

 . ................................................................................................................................................................................................. 3

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

 . ................................................................................................................................................................................................. 5

ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم  ْساَلُم َعَلى َخْمٍس، َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ  َقاَل َرُسوُل اهلِل :  »ُبِنَي اإْلِ

َكاِة، َوَصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيِت«)١). اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ الصَّ

فالصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وهي عموده، ومن حافظ عليها غفر اهلل سيئاته، قال َرُسوُل اهلل 

اٍت، َهْل َيْبَقي ِمْن َدَرِنِه َشْيٌئ«؟ َقاُلوا: اَل َيْبَقي ِمْن  ِ:»َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنَهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ َيْوٍم َخْمس َمرَّ

َلَواِت الَخْمِس، َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ الَخَطاَيا «)٢). َدَرِنِه َشْيٌئ، َقاَل:  »َفَذِلَك ِمْثُل الصَّ

)1( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )21(، والترمذي )260٩(، واللفظ له.
)2( أخرجه مسلم )66٩(.
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املحافظة على الصالة:
ينبغي علينا االقتداء بالنيب  يف املحافظة على الصالة، فعن عائشة  قالت: »َكاَن َيُكوُن– تعني النبي 

اَلِة َفَصلَّى «)١). اَلُة َخَرَج ِإَلى الصَّ - ِفي ِمْهَنِة َأْهِلِه-تعني: خدمة أهله- َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

ِم َلَكاَنْت ُقْرَعًة «)٢). فِّ اْلُمَقدَّ ِبيِّ  َقاَل: »َلْو َتْعَلُموَن َما ِفي الصَّ وَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ

فضل صالة اجلماعة:

حافظ النيب  على صالة اجلماعة، ومل يتركها بغري عذر كاملرض وحنوه.  ومما يدل على أمهيتها أن النيب 

 مل يأذن للرجل األعمى بتركها:  

ِإَلى  َيُقوُدِني  َقاِئٌد  ِلي  َلْيَس  ُه  ِإنَّ اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  َأْعَمى،  َرُجٌل    ِبيَّ  النَّ َأَتى  َقاَل:   ، ُهَرْيَرَة  َأِبي  فَعْن 

ا َولَّى، َدَعاُه، َفَقاَل:  »َهْل َتْسَمُع  َص َلُه، َفَلمَّ َص َلُه، َفُيَصلَِّي ِفي َبْيِتِه، َفَرخَّ اْلَمْسِجِد، َفَسَأَل َرُسوَل اهلِل  َأْن ُيَرخِّ

اَلِة«؟  َقاَل: َنَعْم، َقاَل:  »َفَأِجْب «)3) . َداَء ِبالصَّ النِّ

ومما ورد يف فضل صالة اجلماعة وأمهيتها، وحرص الصحابة عليها: َعْن َعْبِد اهلِل بن مسعود ، َقاَل:  »َمْن 

ُكْم  ُسَنَن  ، َفِإنَّ اهلَل َشَرَع ِلَنِبيِّ َلَواِت َحْيُث ُيَناَدى ِبِهنَّ ُه َأْن َيْلَقى اهلَل َغًدا ُمْسِلًما، َفْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤاَلِء الصَّ َسرَّ

َة  َلَتَرْكُتْم ُسنَّ َبْيِتِه،  ُبُيوِتُكْم َكَما ُيَصلِّي َهَذا اْلُمَتَخلُِّف ِفي  ُكْم َصلَّْيُتْم ِفي  َأنَّ َوَلْو  ُهنَّ َمْن ُسَنَن اْلُهَدى،  َوِإنَّ اْلُهَدى، 

َهِذِه  ِمْن  َمْسِجٍد  ِإَلى  َيْعِمُد  ُثمَّ  ُهوَر،  الطُّ َفُيْحِسُن  ُر  َيَتَطهَّ َرُجٍل  ِمْن  َوَما  َلَضَلْلُتْم،  ُكْم  َنِبيِّ َة  ُسنَّ َتَرْكُتْم  َوَلْو  ُكْم،  َنِبيِّ

َئًة «)٤). اْلَمَساِجِد، ِإالَّ َكَتَب اهلُل َلُه ِبُكلِّ َخْطَوٍة َيْخُطوَها َحَسَنًة، َوَيْرَفُعُه ِبَها َدَرَجًة، َوَيُحطُّ َعْنُه ِبَها َسيِّ

)1( أخرجه البخاري )644(. 
)2( أخرجه مسلم )43٩(. 
)3( أخرجه مسلم )653(. 
)4( أخرجه مسلم )654(. 
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آداب املسجد: 
ىبيمح]اجلن: 18[؛ لذا فعلينا أن  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  املساجد بيوت اهلل، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

نعظم املساجد، وحنرص على تطبيق اآلداب النبوية فيها، ومن تلك اآلداب: 

1 الدعاء عند دخول املسجد بأن نقول: 

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

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

2 صالة ركعتني حتية املسجد قبل اجللوس.

3 اخلشوع وخفض الصوت؛ حىت ال أشوش على احلاضرين.

4 املحافظة على نظافة املسجد.

5 الدعاء عند اخلروج من املسجد بأن نقول:

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

.................................................................................................................................................................................................
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األنشطة
نشاط )1(:

اَلَة َيْوًما َفَقاَل: »َمْن َحاَفَظ َعَلْيَها َكاَنْت َلُه ُنوًرا، َوُبْرَهاًنا،  ُه: َذَكَر الصَّ ِبيِّ  َأنَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ، َعِن النَّ

َوَنَجاًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيَها َلْم َيُكْن َلُه ُنوٌر، َواَل ُبْرَهاٌن، َواَل َنَجاٌة، َوَكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع َقاُروَن، 

َوِفْرَعْوَن، َوَهاَماَن، َوُأَبيِّ ْبِن َخَلٍف« )١).

- مبعاونة معلمك؛ استخرج من هذا احلديث فضل الصالة .
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2(:

تعاون مع زميلك يف بيان األمور اليت ميكنك فعلها إذا دخلت املسجد وصليت، مث جلست تنتظر 
إقامة صالة الفريضة:

- أحتلى بالوقار والسكينة.

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

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

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

)1( أخرجه أمحد )6576(.
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نشاط )3(:

بالتعاون مع جمموعتك اذكر بعض الوسائل للمحافظة على نظافة املسجد.
.............................................................................................................................................................. - 1
.............................................................................................................................................................. - 2
.............................................................................................................................................................. - 3
.............................................................................................................................................................. - 4

التقومي

س١: اكتب دلياًل على ما يأيت:
- الصالة ثاين أركان اإلسالم.

- الصالة تكفر الذنوب.

- فضل صالة اجلماعة.

س٢: أكمل العبارات اآلتية: 
1 الصالة نور وبرهان و ...................................

2 إذا دخلت املسجد فال جتلس حىت ...................................

3 أقول إذا خرجت من املسجد ...................................

4 أدخل إىل املسجد بقدمي ...................................  
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س3: صنف األفعال التالية حسب اجلدول التايل: 
)صالة حتية املسجد - تنظيف املسجد- رمي املناديل داخل املسجد- رمي بقايا السواك داخل املسجد- خفض 

إذا دخلت  السالم  املسجد-  بأدوات  اللعب  املسجد-  العبث يف  املسجد-  الصوت يف  رفع  املسجد-  الصوت يف 

املسجد- قراءة القرآن وقت انتظار الصالة- االصطفاف يف الصف األول يف املسجد- الصالة منفرًدا خلف 

الصف(.

خمالفات تقع من بعض املصلني آداب املسجد
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صفة الصالة
الّدرُس الثاين

قال رسول اهلل  : »صلُّوا كما رَأْيُتموني ُأصلِّي« )١) .

وقد َعلََّمنا نبينا   من خالل السنة املطهرة كيف نصلي كما جيب، وهو ما سنتعلمه يف درس اليوم.
1- النية.

2- تكبرية اإلحرام.
3- دعاء االستفتاح؛ تدعو اهلل قائاًل: "سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك"، 
أو تقول: "وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيًفا مسلًما، وما أنا من املشركني، إن صاليت ونسكي 

وحمياي وممايت هلل رب العاملني؛ ال شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من املسلمني".
4- قراءة الفاحتة.

5- قراءة ما شاء اهلل من آيات القرآن الكرمي.
6- التكبري والزنول للركوع.

7- التسبيح يف الركوع قائاًل: "سبحان ريب العظيم" ثالث مرات.
8- الرفع من الركوع.

٩- التسميع والتحميد؛ بأن يقول إذا استوى من الركوع " مسع اهلل ملن محده"، و"ربنا ولك احلمد".
10- التكبري والزنول للسجود.                  

11- التسبيح يف السجود قائاًل: "سبحان ريب األعلى" ثالث مرات.
12- الرفع من السجود.

13- الدعاء بقوله: "رب اغفر يل وارمحين، واجربين، وارفعين، وارزقين، واهدين، وعافين" بني السجدتني.

)1( أخرجه البخاري )135( بلفظه، وأخرجه مسلم )6247(. 
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14- السجود الثاين والتسبيح مبثل السجود األول.
15- التكبري والقيام للركعة الثانية.

يفعل املصلي يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف الركعة األوىل عدا:
....................................................................................................................................

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

16- بعد الرفع من السجدة الثانية يف الركعة الثانية يقرأ املصلى التشهد قائاًل:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

يكرب املصلي ويرفع للركعة الثالثة؛  يف صالة................... أو يف صالة.................
- يفعل املصلى يف الركعة الثالثة مثل ما فعل يف الركعة األوىل عدا:

......................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................... )2(
يقرأ املصلي التشهد بعد الرفع من السجدة الثانية يف الركعة الثالثة يف صالة املغرب قائاًل:

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

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

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

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

أو يكرب ويرفع للركعة الرابعة يف صالة............أو صالة..............أو صالة ..........
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- يفعل املصلي يف الركعة الرابعة مثل ما فعل يف الركعة الثالثة، ويقرأ التشهد بعد الرفع من السجدة الثانية.
17- االلتفات مييًنا، مث يساًرا بالتسليمتني قائال.......................................................................... 

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك صنف أفعال الصالة إىل سنن وفروض.
 

فروض الصالةسنن الصالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................
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التقومي

س١: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
- يقال عند الركوع: )سبحان ريب األعلى - سبحان ريب العظيم(.

- يقال عند السجود: )سبحان ريب األعلى- سبحان ريب العظيم(.

- يف الركعة الواحدة )سجدتان - ثالث سجدات(.

- نقرأ الفاحتة فقط يف )الركعة األوىل- الركعة الثالثة والرابعة(.

- صالة العصر )سرية - جهرية(.

- صالة العشاء )سرية - جهرية(.

س٢: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:
)      ( - ال يشترط النية يف الصالة       

)      ( - تكبرية اإلحرام يف كل ركعة يف الصالة                                             

)      ( - نقرأ التشهد يف صالة املغرب مرة واحدة                                          

- تقرأ الفاحتة وما شاء اهلل من آيات القرآن الكرمي يف الركعة األوىل والثانية     )      (

)      ( - تقرأ الفاحتة فقط يف الركعة الثالثة والرابعة                                          

)      ( - تقرأ الفاحتة فقط يف صالة الفجر                                                   
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اخلشوع يف الصالة
الّدرُس الثالث

اخلشوع يف الصالة:
اخلشوع يف الصالة: هو عدم انشغال القلب بغري الصالة، واستحضار ما يقوله وما يفعله يف صالته. 

ىميمح  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  وللخشوع أمهية وفضل عظيم، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

]املؤمنون:2-1[

األسباب املعينة على اخلشوع يف الصالة:

صورة صيب يصلي
1 حمبة اهلل وتعظيمه ورجاؤه واخلوف منه.

2 استشعار الوقوف بني يدي اهلل عز وجل وإظهار الذل 

واالنكسار له سبحانه.

3 احلضور إىل الصالة مبكًرا. 

4 املشي إىل الصالة بسكينة ووقار. 

5 االنشغال أثناء انتظار الصالة بذكر اهلل وقراءة القرآن وصالة النافلة.

6 احلرص على تطبيق السنن القولية والفعلية يف الصالة.
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7 تدبر معاين القرآن والذكر من تكبري وتسبيح وحتميد.

8 جتنب ما يشغل املصلي عن اخلشوع يف صالته.

. ........................................................................................................................................................... ٩

تدبر سورة الفاحتة:
من أسباب اخلشوع تدبر سورة الفاحتة، خاصة أهنا اشتملت على توحيد اهلل، وبعض أمسائه وصفاته، وذكر 

القيامة، وطلب املؤمنني اهلداية للحق، وترك سبيل املجرمني.

وقد فرض اهلل علينا قراءهتا يف الصالة، ومما ورد يف فضل هذه السورة العظيمة: ما رواه أبو سعيد بن الـُمَعلَّى 

َوِر ِفي الُقْرآِن، َقْبَل َأْن َتْخُرَج ِمَن الَمْسِجِد«، ُثمَّ  َك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم السُّ َعلَِّمنَّ  قال: قال يل رسول اهلل : »أَلُ

َك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم ُسوَرٍة ِفي الُقْرآِن "، َقاَل: »الَحْمُد  َعلَِّمنَّ ا َأَراَد َأْن َيْخُرَج، ُقْلُت َلُه: "َأَلْم َتُقْل أَلُ َأَخَذ ِبَيِدي، َفَلمَّ

ْبُع الَمَثاِني، َوالُقْرآُن الَعِظيُم الَِّذي ُأوِتيُتُه«)١). ِ َربِّ الَعاَلِميَن ِهَي السَّ هلِلَّ

آثار الصالة يف سلوك املسلم:

معجغ  جع  مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

]العنكبوت :45[. يمح  خف  حف  جف  مغ 

)1( أخرجه البخاري )4204(. 
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إذا حافظ املسلم على الصالة، وأداها مع اجلماعة، وتذكر وقوفه بني يدي اهلل عز وجل، 
واستشعر أن اهلل تعاىل يراه.

إذا فعل ذلك فإنه: 
- يزداد إميانه.

- يستنري قلبه.

- تقوى رغبته يف اخلري. 

- تقل أو تنعدم رغبته يف الشر. 

ولذا فإن صالته تأمره باملعروف واخلري، وتنهاه عن الوقوع يف املعاصي واملنكرات. 
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األنشطة
نشاط )1(:

 اشتملت سورة الفاحتة على أمور عظيمة يف ديننا، بالتعاون مع جمموعتك: استخرج منها ما يأيت:

اآلية اليت تدل عليهما اشتملت عليه سورة الفاحتة

اهلل تعاىل خالق هذا الكون.

اهلل تعاىل املستحق للعبادة.

دعاء املؤمنني رهبم. 

اتصاف اهلل تعاىل بالرمحة الواسعة.

اهلل تعاىل وحده ميلك يوم القيامة.
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نشاط )2(:

يعاين كثري من الناس من عدم اخلشوع يف الصالة، بالتشاور مع أسرتك: اذكر ما مينع اخلشوع 
يف الصالة، مث اعرضه على معلمك.

ما مينع اخلشوع يف الصالة
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التقومي

س١: ما املراد باخلشوع يف الصالة؟ وما أمهيته؟
س٢: اكتب ثالثة أمور تعني على اخلشوع يف الصالة.

س3: اكتب دلياًل على فضل سورة الفاحتة.
س٤: اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
1 املحافظة على الصالة سبب يف:

)تضييع الوقت ـ زيادة اإلميان ـ نقص األموال(

2 من األسباب املعينة على اخلشوع يف الصالة:

)التبكري إىل الصالة ـ اإلسراع يف املشي ـ الذكر وقت الصالة(

3 ورد يف سورة الفاحتة ما يدل على:

)رمحة اهلل الواسعة – فضل الصالة – وجوب الزكاة(

س5: ما أثر إقامتك للصالة يف حياتك.
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الوحدة السابعة

السيرة واألخالق

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

. 1- يؤمن مبكانة النيب
. 2- يتمسك بسنة النيب

. 3- يتخلق بأخالق النيب
. 4- يستخرج الدروس املستفادة من سرية

موضوعات الوحدة:
1 - ميثاق الظلم وِشْعب بين هاشم.
2 - عام احلزن والدعوة خارج مكة.

3 - بيعتا العقبة األوىل والثانية.
 4 - االتفاق على قتل النيب

. .5 - هجرة النيب
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ميثاق الظلم وِشْعب بين هاشم
الّدرُس األول

خالد: ماذا حدث بعد أن جهر النيب  بالدعوة إىل اإلسالم؟

املعلم: أسلم محزة بن عبد املطلب؛ فاشتد األمر باملشركني ملا شعروا بأنه رغم كل ما يفعلونه باملسلمني من ظلم 

وإيذاء فإن ذلك ال مينعهم عن دينهم، بل أعدادهم يف تزايد، فاجتمع املشركون وحتالفوا على بين هاشم وبين 

عبد املطلب أال يتزوجوا منهم، وال يبايعوهم، وال خيالطوهم، وال يدخلوا بيوهتم، وال يكلموهم؛ حىت يسلموهم 

النيب  ليقتلوه، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلقوها يف جوف الكعبة.

فراس: وماذا حدث بعد كتابة هذه الصحيفة؟

املعلم: مل يدع املشركون طعاًما يدخل مكة إال اشتروه حىت مينعوه من املحاصرين يف شعب بين هاشم.

خالد: وكم استمر هذا احلصار؟

املعلم: استمر ثالثة أعوام حىت سلط اهلل تعاىل على هذه الصحيفة املعلقة يف جوف الكعبة األرضة فأكلتها.

فراس: لقد عاىن املسلمون كثرًيا خاصة يف بداية الدعوة.

املعلم: نعم يا فراس، لقد عاىن املسلمون كثرًيا، ولذلك البد لنا مجيًعا أن نصرب كما صرب املسلمون األوائل، 

وكل ما نعانيه يف هذه احلياة جيزينا اهلل به خرًيا إن صربنا عليه.
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األنشطة
نشاط )1(:

. بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب قصة إسالم محزة بن عبد املطلب
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

اكتب كلمة تقرأها على الطالب يف اإلذاعة تدعوهم فيها إىل الصرب على البالء، والرضا به؛ 
موضًحا هلم مناذج من صرب املسلمني األوائل على إيذاء املشركني.

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
-  أسلم ..................، فاشتد األمر ...........................، وشعروا بأنه................................

.......................................ال مينعهم عن ......................................

أال....................    ........................ و    ............. على  ..................و............  اجتمع   - 

وال ........................ وال.................... وال .............، وال ...............، حىت ...................، 

وكتبوا .................وعلقوها .......................

مل يدع املشركون ...................... إال .........حىت ...................................  -

هاشم،  بين  وميثاق  باملشركني،  األمر  اشتداد  أسباب  أحد    محزة  إسالم  قصة  كانت  س٢: 
. وشعب أيب طالب؛ ناقش ذلك موضًحا قصة إسالم محزة

س3: قارن بني موقف محزة بن عبد املطلب  من النيب  وموقف أيب هلب.
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عام احلزن والدعوة خارج مكة
الّدرُس الثاين

خالد: وماذا حدث بعد نقض ميثاق الظلم؟ وماذا فعل أبو طالب مع النيب  ؟

املعلم: استمر النيب  يف الدعوة إىل اإلسالم، ومرض عمه أبو طالب، واشتد مرضه، مث مل يلبث أن تويف بعد 

اخلروج من شعب أيب طالب بأشهر قليلة.

ه؟ فراس: وماذا حدث للنيب  بعد وفاة عمِّ

ه الذي نصره، وزاد ُحْزن النيب  أنه بعد وفاته توفيت أم املؤمنني خدجية ك. املعلم: حزن النيب  لوفاة عمِّ

. خالد: هذا عام احلزن للنيب

. املعلم: نعم يا خالد، فقد مساه بعضهم بعام احلزن؛ ملا فيه من أحداث مؤملة للنيب

خالد: وهل توقف النيب  عن الدعوة إىل اإلسالم؟

املعلم: ال؛ مل يتوقف النيب  عن الدعوة، بل توسع يف الدعوة واجته إىل الدعوة خارج مكة، فخرج إىل الطائف 

وا عليه رًدا قاسًيا، وأغروا  ماشًيا على قدميه، ومعه مواله زيد بن حارثة، وبدأ بدعوة ساداهتم، إال أهنم ردُّ

ِه وَرْمِيه باحلجارة؛ حىت أن النيب  أصيب يف قدميه، وسالت منه  سفاءهم وعبيدهم مبتابعة النيب ، وسبِّ

الدماء، وأصاب النيب  التعب واحلزن، وسقط على وجهه.

فراس: وماذا فعل النيب ؟

املعلم: سقط مغشًيا عليه، وملا أفاق وجد جربيل قائًما عنده خيربه بأن ملك اجلبال يقول له: إن شئت أن ُأطبق 

عليهم األخشبني، فجاء جواب النيب  قائاًل: »أرجو أن خيرج من أصالهبم من يعبد اهلَل وحده، وال ُيشرُك 

به أحًدا«.
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األنشطة
نشاط )1(:

مبناقشة زمالئك؛ اكتب ماذا نتعلم من موقف النيب  يف دعوة أهل الطائف.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

جاءت رحلة اإلسراء واملعراج لتكون عوًضا للنيب  عما لقيه يف عام احلزن، ناقش معلمك؛ 
واكتب مقالة عن رحلة اإلسراء واملعراج تقرأها على زمالئك.

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: ملاذا مسى بعضهم عام احلزن هبذا السم؟

س٢: أكمل الفراغات التالية:
 ............... شعب  من  اخلروج  بعد  تويف  أن  يلبث  مل  مث  مرضه،  واشتد   ،................. مرض     -

بـ............................. .

َي ذلك العام بـ................. . -  بعد موت أيب طالب توفيت ................................، وُسمِّ
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بيعتا العقبة األوىل والثانية
الّدرُس الثالث

فراس: وماذا حدث بعد دعوة النيب  أهل الطائف؟
املعلم: استمر النيب  يف دعوة الناس يف كل وقت، وكان الناس يأتون إىل مكة ألداء فريضة احلج كل عام، 

فكان النيب  يدعوهم قبيلًة قبيلًة، ومنهم أهل يثرب.
وكان أهل يثرب يسمعون من حلفائهم من يهود املدينة بأمر نيب آخر الزمان، فلما عرض النيب  اإلسالم 
على النفر الستة القادمني من املدينة للحج، أسلموا ورجعوا إىل أهليهم مسلمني، داعني إليه، فلم يبق بيت يف 

املدينة إال وعرف باإلسالم.
فراس: وهل عادوا إىل النيب  بعدها؟

  املعلم: عاد مخسة منهم يف موسم احلج التايل، وتغيب أحُدهم، وجاء معهم سبعة آخرون، وبايعوا النيب
يت هذه البيعة ببيعة العقبة األوىل، وعاد هؤالء القوم إىل يثرب، وأرسل النيب  معهم  على اإلسالم، وُسمِّ
مصعب بن عمري  ليعلمهم شرائع اإلسالم، ويفقههم يف الدين، مث جاءوا إىل املدينة يف العام التايل، وكانوا 
بضًعا وسبعني نفًسا من املسلمني، وكانوا يف الطريق إىل مكة يتساءلون فيما بينهم ماذا ميكنهم أن يفعلوا لرسول 
اهلل  يف ظل ما يلقاه هو وإخواهنم املسلمون من ظلم املشركني وبطشهم، فاجتمعوا مع النيب ، وكان معه 
عمه العباس بن عبد املطلب، وكان أول من تكلم، فقال: "إن حممًدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا 
ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو يف عز من قومه ومنعة يف بلده،. وإنه قد أىب إال االحنياز إليكم، واللحوق بكم؛ 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما حتملتم من ذلك ،  وإن كنتم 

ترون أنكم ُمْسِلُموه وخاذلوه بعد اخلروج به إليكم فمن اآلن فدعوه؛  فإنه يف عز ومنعة من قومه وبلده" .  
فراس: ومباذا أجابوا عمَّ النيب ؟

املعلم: بأهنم سينصرونه وسيدافعون عنه؛ فقرر النيب  اللحاق هبم، ومتت بيعة العقبة الثانية.
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األنشطة
نشاط )1(:

ناقش زمالءك، وقارن بني البيعة األوىل والثانية، وما ترتب على كلٍّ منهما.

بيعة العقبة الثانيةبيعة العقبة األوىل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
نشاط )2(:

كان مصعب بن عمري   أول سفري يف اإلسالم، بالرجوع إىل املكتبة؛ اكتب قصة إسالم مصعب، 
وكيف كانت حياته قبل اإلسالم؟

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
. ...................  كان الناس يأتون إىل مكة ..................، فكان النيب -

-كان أهل يثرب يسمعون من حلفائهم من ..........................، بأمر ......... .

- ملا عرض النيب  اإلسالم على .................................. أسلموا و......................... .

- كان عدد املسلمني يف بيعة العقبة األوىل..............، بينما كان عدد املسلمني يف بيعة العقبة الثانية .......

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

س٢: كان العباس بن عبد املطلب أول من تكلم يف بيعة العقبة الثانية، ماذا قال؟ عالم يدل 
حديثه؟ وكيف كان رد أهل يثرب عليه؟
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 التفاق على قتل النيب
الّدرُس الرابع

خالد: وماذا فعلت قريش ملا مسعت ببيعة العقبة الثانية؟

املعلم: رأى املشركون أن أصحاب رسول اهلل  جتهزوا وخرجوا حاملني أهلهم إىل املدينة؛ فخافت وشعرت أن 

يف ذلك خطًرا عظيًما.

فراس: وملاذا خافت قريش، ومل يسمحوا خبروج املسلمني من مكة؟

املعلم: خافوا أن تنتشر دعوة اإلسالم بني القبائل، ويعود املسلمون لينتقموا منهم ملا كانوا يتعرضون هلم باألذى 

الشديد.

خالد: وماذا فعلت قريش؟

املعلم: اجتمعوا يف دار الندوة، وتشاوروا، واقترح أبو جهل عليهم أن يأخذوا من كل قبيلة شاًبا ذا نسب يف 

قبيلته، ويعطوه سيًفا صارًما؛ فيجتمعون على رسول اهلل ، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيقتلونه؛ فال تقدر 

بنو عبد مناف على حرب القوم مجيًعا فريتضوا بالدية.

فراس: أليس أبو جهل عم النيب ؟

املعلم: ال يا فراس، فأبو جهل ليس من أعمام النيب ، ولكنَّ أعمام النيب  تسعة هم: العباس، ومحزة، 

م، وضرار، وأبو هلب وامسه عبد العزى. وأبو طالب وامسه عبد مناف، والزبري، واحلارث، وَحْجاًل، واملقوِّ



٢١8

األنشطة
نشاط )1(:

: ناقش معلمك، وسجل أمساء َعمَّات النيب
.................................................................................................................................................................. )1(

.................................................................................................................................................................. )2(

.................................................................................................................................................................. )3(

.................................................................................................................................................................. )4(

.................................................................................................................................................................. )5(

.................................................................................................................................................................. )6(

نشاط )2(:

ناقش معلمك، وسجل أمساء أنبياء قتلتهم بنو إسرائيل:
.................................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
من أعمام النيب  ................، و........................... و.................... .  -

من عمات النيب  ......................، و................................، و................  -

مل يكن ................................ من أعمام النيب ، وهو الذي اقترح أن ............................  -

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

....

س٢: ملاذا خافت قريش من هجرة النيب  واملسلمني إىل يثرب؟

س3: وضح ماذا فعلت قريش ملا مسعت هبجرة النيب  إىل يثرب.



٢٢٠

  هجرة النيب
الّدرُس اخلامس

خالد: وماذا فعل النيب  ملا عرف مبا ختطط له قريش؟
املعلم: ملا أخربه اهلل عز وجل مبا ختطط له قريش، وأذن له باهلجرة، ذهب النيب  إىل أيب بكر الصديق 
وأخربه أنه سيكون معه يف اهلجرة، وفرح أبو بكر بشدة على صحبة النيب ، وخططا لألمر معا، وعاد النيب 
 إىل بيته، وكان من عادة النيب   أن ينام بعد العشاء وخيرج منتصف الليل إىل املسجد احلرام، فأمر 

.  علًيا أن ينام مكانه، وأن يتغطى بغطاء النيب
فراس: وماذا فعلت قريش؟

املعلم: قضت قريش هنارها يف اإلعداد سًرا لتنفيذ خطتهم يف قتل النيب ، وملا جاء الليل خرج النيب  من 
بيته ومرَّ بني صفوف املشركني، وأخذ حفنة من التراب ونثرها على رؤوسهم.

خالد: كيف؟! أمل يره املشركون؟
املعلم: أخذ اهلل أبصارهم، ومضى النيب  إىل بيت أيب بكر، فخرجا مًعا، واجتها جهة اليمن حىت وصال 
   غار ثور، وظالَّ يف الغار ثالث ليال، فجن جنون قريش، وقررت إعطاء مكافأة مائة ناقة ملن يعيد حممًدا

ومن معه إىل مكة.
فراس: وماذا فعل النيب ؟

املعلم: ارحتل النيب ، ومعه أبو بكر، ودليلهم عبد اهلل بن أريقط على طريق الساحل حىت وصلوا املدينة.
خالد: وهل كان أهل يثرب يعلمون مبجيء النيب ؟

املعلم: كانوا يعلمون أنه سيهاجر إليهم، وكانوا خيرجون إىل مدخل املدينة، من الصباح وال يعودون إال ظهًرا 
ينتظرون جميئه، حىت جاء اليوم املشهود، ووصل رسول اهلل  فاستقبلوه بكل حب وترحاب.
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٢٢١

األنشطة
نشاط )1(:

ضربت السيدة أمساء بنت أيب بكر g مثاًل حيتذي به يف احلرص على رسول اهلل ، وكان هلا 
.g دور بارع يف اهلجرة؛ بالرجوع إىل معلمك اكتب ماذا كانت تفعل

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

أيد اهلل عز وجل رسوله  يف هجرته إىل املدينة املنورة مبعجزات، منها ما حدث لسراقة بن 
مالك ؛ بالرجوع إىل معلمك اكتبها.

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

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

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

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

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

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



٢٢٢

نشاط )3(:

. بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب كيف هاجر عمر بن اخلطاب
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

التقومي

س١: أكمل الفراغات التالية:
-  أخرب .............. حممًدا  مبا .......................

خرج ...................... من بيته مهاجًرا، ونام .................... مكانه.  -

بات رسول اهلل يف الغار......................، وكانت قريش قررت إعطاء مكافأة قدرها................ مل  -

ن.................................................... .

ارحتل النيب  إىل املدينة بصحبة ......................................  -

كان دليل النيب  إىل يثرب..............................................  -

س٢: وضح الدروس املستفادة من اهلجرة النبوية.
 



الصف الرابع االبتدائي

٢٢3







كتاب الطالب
الرتبية اإلسالمية
للصف الرابع - احللقة األوىل


