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املستوى

التـوزيـع: األفـاق للتوزيـع

 التربية االسالمية

سلسلة التربية االسالمية ،  هي برنامج تعليمّي،  تربوّي،  متكامل العناصر،  علمّي األسس،  مطابق لمواصفات الكتاب المدرسّي الحديث.

هذه السلسلة أشرف على إعدادها و إخراجها  وٱختيار موادّها خبراء في علوم اللّغة والتربية والثّقافة االسالمية،  و  مناهج التّدريس، 

و المختصين في مجال الطباعة وإخراج الكتب.

كُتب هذه السلسلة و برامجها،  معتمدة من قبل المنظّمة اإلسالميّة للتّربية و العلوم و الثّقافة ـ  إيسيسكوـ 

ميزة هذه الّسلسلة : 

 ما تحتكم إليه من مناهج حديثة و ميّسرة في التّعليم،  تُراعي خصوصيّات المتعلّم الّنفسيّة،  و الّذهنيّة و  الثّقافيّة… 

 ما تقوم عليه من أساليب متطّورة في التّرغيب 

 ما تُوفّره من مقاربات منهجيّة مدروسة في التّلقين و التّمثيل و التّمرين… 

 َجمعها بين جمال الّشكل و عمق المضمون 

 قدرتها على تقريب المعرفة من المتعلّم الناطق بغير العربية و ترسيخها و تدبّر العبرة و توظيفها

 ما توظّفه من تقنيّات في اإلخراج الفّني و أساليب و مواد حديثة للطّباعة.



التربية االسالمية 3



مقّدمة لـجنة الّتاأليف 

بسـم الله الّرحمــن الّرحيـم

ظهر بف�سل اهلل تعالى كتاب الم�ستوى الثالث للتربية الإ�سالمية. و نحن اإذ ن�سع بين 

اأيديهم هذا النتاج الجديد لموؤمنين بواجبنا نحو اأبناء الم�سلمين تعليما لدينهم و 

تعزيزا لنتمائهم اإليه اأخالقا و عبادات و معامالت.

و اإنها لغاية كبرى يهدف اإلى تحقيقها هذا الكتاب , فهو ي�سعى اإلى توثيق �سلة 

الدار�س بكتاب اهلل تعالى و �سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و �سلم, و تعليمه قيما واآدابا 

اإ�سالمية تمكنهم من التعاي�س ال�سليم مع بيئتهم و محيطه الجتماعي.

 و لقد حر�سنا في هذا الكتاب - بدرو�سه المتنوعة و محاوره المختلفة - على 

تنمية قدرة المتعلم على الإدراك  و ال�ستنتاج و توفير القدوة الح�سنة التي ت�ساعده 

على بناء �سخ�سيته الإ�سالمية و ذلك ب :

1. موا�سلة ربطه بالقراآن الكريم حفظا و فهما حتى �سورة ال�سحى مع تف�سير مي�سر 
لبع�س المعاني و الألفاظ بما ينا�سب  �سنه.

2. تعليمه المزيد من درو�س العقيدة كالإيمان باهلل عز و جل و المالئكة و الر�سل 
و الكتب ال�سماوية.

3. تقديم الأ�سوة الح�سنة من خالل �سيرة الر�سول �سلى اهلل عليه و �سلم و ق�س�س 
الأنبياء و ال�سالحين.

4. اإثراء معارفه في الجانب التعبدي و تعميقها بما يرغبه في العبادة و يزيده تعلق
و اإلتزاما بها.



و لكي يحقق الكتاب اأهدافه, ق�سمت الدرو�س اإلى وحدات بعدد �سور القراآن مقّدمة لـجنة الّتاأليف 

الكريم المقررة في هذا الم�ستوى, فكانت الدرو�س م�ستوحاة من معاني هذه ال�سور, 

ثم توجت كل وحدة بتمارين تقويمية متنوعة, مما يمكن المتعلم من مراجع

و تثبيت المعلومات التي تلقاها خالل الدرو�س.

و الله الموفق، و هو الهادي إلى سواء السبيل. 



تَْرِتـيبَُها
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1   َواأَْخَرَجِت اَْلْر�ُس                {  اإَِذا ُزْلِزَلِت الأَْر�ُس ِزْلَزاَلَها   

    
4

ُث اأَْخَبـاَرَها   3   َيْوَمِئٍذ ُتـَحِدّ اُن َماَلَها    2   َوَقاَل اِْلْن�سَ اأَْثَقاَلَها   

 {    5 بِاأَنَّ َربََّك اأَْوَحى َلَها  

�أَْحَفـُظ

َمْقَبـَرةٌ

ٍة ْت بِ�ِسدَّ ُزْلـِزَلِت اَْلْر�ُس : اِْهَتـزَّ

اأَْثـَقاَلَها: اْلـَمْوَتى الَِّذيَن ِفي اْلُقُبـوِر 

ٍة. َيـْوَم اْلِقَيـاَمِة َيـاأُْمُر اللَّـُه اَْلْر�َس َفَتْهَتـزُّ بُِقـوَّ

ـاِب. ُيْخـِرُج اللَّـُه اْلـَمـْوَتى ِمْن ُقـُبوِرِهْم لِْلِح�سَ

اٍن بِـَما َفَعَل ِفي َحَياتِِه.  اإِْن�سَ
ّ
ِ
َت�ْسَهُد اَْلْر�ُس َعَلى ُكل

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن

�أْفَهُم َمـَعـاِنـَي �اْليَـاِت

�أْفَهُم َمَعـاِنـَي �لْكـِلَمـاِت

�لَوْحَدُة �الأُولَـى
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ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن

َتـُه. اأََخـاُف َيـْوَم اْلِقَياَمِة َو�ِسدَّ

الِـًحـا َمـا ُدْمُت َحـيًّـا. اأَْعَمُل �سَ

�أَْدَعـُم

: j َقـاَل َر�ُسوُل �للَّـِه

{ َعِظيٌم  �َسْيٌء  اَعِة  �ل�سَّ لَـَة  َزلَْز نَّ 
ِ
�إ �سورة احلج  ـ 1{ 

�أَ�ْستَِفيُد  



ْعَماَلُهْم        َفَمْن  ُدُر النَّــا�ُس اأَ�ْسَتـاًتـا لِـُيَرْوا اأَ                           { َيـْوَمـِئٍذ َي�سْ

ا َيــَرُه        } ٍة �َسـرًّ ٍة َخـْيـًرا َيـَرُه         َوَمْن َيْعَمـْل ِمْثَقاَل َذرَّ َيْعَمـْل ِمْثَقاَل َذَرّ

15

�أَْحَفـُظ

ِقيَن ُدُر : َيْخـُرُج             اأَ�ْسَتـاًتـا : ُمَتَفِرّ َي�سْ

 َمَثاًل)
ٍ
ا ( َكَحـبَِّة َرْمـل ٍء َخِفيٍف ِجدًّ

ْ
ٍة : َوْزَن �َسي ِمْثَقـاَل َذرَّ

َيـْوَم اْلِقَيـاَمـِة ُيـِري اللَّـُه النَّا�َس َجِميـَع اأَْعَمالِِهْم.

ا. اَن َعَلى َما َعِمَل ِمْن َخْيـٍر اأَْو �َسـر َوَلـْو َكـاَن َقِلياًل ِجًدّ ُيَجاِزي اللَّـُه اِْلْن�سَ

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن

�أْفَهُم َمَعـاِنـَي �لْكـِلَمـاِت

�أْفَهُم َمـَعـاِنـَي �اْليَـاِت

6

8 7
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: j َِقـاَل َر�ُسوُل �للَّـِه

متفق عليه { تَـْمـَرٍة   ّ ِ
ق ِب�سِ َولَـْو  ـاَر  �لـنَـّ ُقـو�  تَـّ �ِ  }

�أَْدَعـُم

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن

 اْلـَخْيـِر َوَلـْو َكـاَن َقـِلياًل.
ِ
اأُْكـثِـُر ِمْن َعَمل

ِغيـًرا. ـِرّ َوَلْو َكـاَن �سَ  ال�سَّ
ِ
اأَْبَتِعُد َعْن َعَمل

اأَْفَعُل اْلـَخْيـَر َوَلْو َكاَن َقِلياًل

�أَ�ْستَِفيُد  
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�أَْحَفـُظ �لْـَحِديَث

�أَْدَعـُم

اأََحبُّ اَْلْعَماِل اإَِلى اللَّـِه :

لَّى اللَّـُه َعَلْيِه َو�َسلََّم :  �ُسِئـَل َر�ُسوُل اللَّـِه �سَ

َوْقِتَهـا }  ِقيـَل ُثمَّ اأَيُّ   َعَلى  اَلُة  �ل�سَّ  اأََحبُّ اإَِلى اللَّـِه ؟ َقـاَل: { 
ِ
اأَيُّ اْلَعَمـل

{  
ِ
�لْـَو�ِلَديْـن ِبـرُّ  ثُمَّ   } 

َ
َقاَل : 

اَلَة ِفي َوْقتَِها. َي اْلـُم�ْسِلُم ال�سَّ اأَْن ُيـوؤَِدّ

اِعَدُهَما. اأَْن ُيِحبَّ َوالَِدْيـِه َوُيِطيَعُهَما َوُي�سَ

ي َواأَبِي. َلى اُأِمّ اأُْح�ِسُن اإِ

ى َتَعَبُهَمـا ِمْن اأَْجِلي. َل اأَْن�سَ

اأَْدُعـو َلُهَمـا.

متفق عليه

�سورة الإ�رساء ـ 24 { ِغيًر�  �سَ َربَّيَـاِني  َكَمـا  �ْرَحْمُهَمـا  َرِبّ  َوُقْل   }

َقـاَل اللَّـُه َتَعاَلى:

ٌة : ِبــرُّ اْلـَواِلَدْيـِن آَداٌب  إْساَلِميَّ

�أَ�ْستَِفيُد  

�أْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْحِديِث
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َقـاَل اللَّـُه َتَعاَلى: �أَْدَعـُم

 اِْليـَماِن َفَقـاَل:
ِ
 �ُسِئـَل َر�ُسوُل اللَّـِه j َعن

اُن بِاأَنَّ اللَّـه َواِحٌد َل�َسـِريَك َلـُه . اأَْن ُيـوؤِْمَن اِْلْن�سَ

اِزُق. اأَْن ُيـوؤِْمَن بِاأَنَّـُه اْلـَخالِـُق الـرَّ

ٍء َقِديـٌر.
ْ
ّ �َسي

ِ
ِميُع اْلَعِليُم َواأَنَّـُه َعَلى ُكـل اأَْن ُيـوؤِْمَن بِاأَنَّـُه ُهَو ال�سَّ

ـوَم َوَيُحجَّ َطاَعًة َلـُه َو�ُسْكـًرا. َي َوَي�سُ ِلَّي َوُيَزِكّ اأَْن َيْعُبَدُه : َفُي�سَ

َمـا اِْليـَمــاُن بِـاللَّــِه  ؟

رواه م�سلم

يـِه. اأُِطيُع اللَّـه َوَل اأَْع�سِ

اأَْذُكـُر اللَّـه َوَل اأَْغَفُل َعْنُه.

اأَ�ْسُكُر هلِلِ نَِعَمُه اْلَكـثِيـَرَة .

�سورة الن�سـاء ـ  36 { �َسْيـئًـا  ِبِه  ُكـو� 
ِ
تُ�ْسر َواَل  �للَّـَه  َو�ْعـبُـُدو�   }

ــِه  َعِقيـــَدٌة : ْااِليـَمــاُن ِبـاللَّ

ْر�ِس  �أ�ْستَِفيُد ِمَن �لدَّ

ْر�َس  �أْفَهُم �لدَّ

 
ِ
�ْالِخـر  

ِ
َو�لْـيَـْوم َوُر�ُسِلـِه  َوُكـتُِبـِه  َوَماَلِئَكِتـِه  ِباللَّـِه  ِمَن  تُـوؤْ ْن  �أَ  }

{ ِه  ّ ِ
َو�َسـر ِه 

ِ
َخْيـر  

ِ
ِبـالْـَقَدر ِمـَن  َوتُـوؤْ
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 .  َقطُّ
ٍ
َنم ًدا j َلـْم َي�ْسُجْد لِ�سَ َناَم . َلِكنَّ ُمـَحمَّ ـَة َيْعُبُدوَن الأَ�سْ َكاَن اأَْهُل َمكَّ

ا َبَلَغ اَْلْرَبِعيَن ِمْن ُعُمِرِه َجاَءُه ِجْبِريُل  َوَكاَن َيْذَهُب اإَِلى َغاِر ِحَراَء َيَتَعبَُّد. َلـمَّ

 . j َربَِّك الَِّذي 
ِ
 َواأَْقـَراأَُه َقـْوَلُه َتَعـاَلى j اِْقَراأْ بِا�ْسم

ِ
اَلُم بِاْلَوْحي َعَلْيِه ال�سَّ

�ُسوُل j اإَِلى َزْوَجتِِه َخِديَجَة َخائًِفـا  اَن . َعـاَد الرَّ َوَكـاَن َذلَِك ِفي �َسْهـِر َرَم�سَ

َقْتُه َواأَ�ْسَلَمْت. ُثمَّ اأَ�ْسَلَم اأَُبـوَبْكٍر َوَعِليُّ ْبُن اأَبِـي َطالٍِب.  دَّ َيْرَتـِجُف.َاْخَبـَرَها َف�سَ

ُبـوَن  َة ُيَعِذّ ا . َفَكـاَن ُم�ْسـِرُكو َمكَّ  �ِسـرًّ
ِ
�ُسوُل j َيْدُعو النَّـا�َس اإَِلى اِْل�ْساَلم َبَداأَ الرَّ

اِب,  �ُسوِل j َوُعَمُر ْبُن اْلـَخطَّ  . اأَ�ْسَلَم َحْمَزُة َعمُّ الرَّ
ِ
ُكلَّ َمْن َدَخَل ِفي اِْل�ْساَلم

َمَر اللَّـُه َر�ُسوَلُه j بِاأَْن َيْدُعَو النَّـا�َس َجْهًرا. فُّ اْلـُم�ْسِلِميَن. اآَنـَذاَك اأَ َفَقِوَي �سَ

ا : ُخْفَيًة  =  َجْهًرا اَر ُم�ْسِلًما         �ِسرًّ ُه : َقـَراأَ َعَلْيِه         اأَ�ْسَلَم : �سَ اأَْقـَراأَ

ُل َما َنَزَل ِمَن اْلُقْراآِن اْلَكِريـِم : وَّ
اأَ

ْعـَوِة ــُة : ُنـُزوُل اْلَوْحِي َوَبـْدُء الـدَّ َبِويَّ يـَرُة النَّ الِسّ

�أ�ْستَِفيُد  

�أْفَهُم َمَعـاِنـَي �لْكـِلَمـاِت

{ َخَلَق  �لَِّذي  َرِبَّك   
ِ
ِبا�ْسم ْقَر�أْ  �ِ  }

. j ٌد ُق بـَِما َجاَء بِِه ُمـَحمَّ ِدّ �سَ
اأََنـا ُم�ْسِلٌم اأُ
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ٌم
يـ

وِ
تَْق

َو 
ةٌ 

َجَع
َر�

ُم

1

اإَِذا ُزْلِزَلِت الأَْر�ُس 

ِزْلَزاَلَهاَواأَْخَرَجِت الأَْر�ُس

اُن اأَْخَباَرَهاَوَقـاَل اِْلْن�سَ

ُث َيـْوَمِئٍذ ُتَحِدّ

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

ْحَمــُن  ـ  اْلَقـِويُّ ـ  اْلَخالِـُق اِزُق  ـ  الرَّ الـرَّ

ٍة ْت بِ�ِسدَّ ِقيَن  ـ  اْهَتـزَّ ا  ـ  ُمَتَفـِرّ ءٌ َخِفيٌف ِجـدًّ
ْ
َيْخـُرُج  ـ  �َسي

ُزْلـِزَلِت اَْلْر�ُس : ...........................................

ُدُر : ............................................................... َي�سْ

اأَ�ْسَتـاًتـا : .............................................................

ٍة : ................................................................... َذرَّ

َماَلَهـا

اأَْثـَقـاَلَهـا

ّ �يَـٍة 
ِ
ـُل بَْيَن ُجْز�أَْي ُكل �أ�سِ

ـوَرٍة َما يُنَـا�ِسبَُهـا ِمْن �أَ�ْسَمـاِء �للَّـِه تََعـالَى   �أْكتُُب تَـْحَت ُكِلّ �سُ

ّ َكِلَمٍة َمْعنَاَهـا :
ِ
 �أَْكتُُب �أََماَم ُكل

1
 �أْكتُُب �أََماَم ُكِلّ َكِلَمٍة َمْعنَاَهـا 

..................................................................
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ٌم
يـ

وِ
تَْق

َو 
ةٌ 

َجَع
َر�

ُم

ِه  ـ  ُر�ُسِلِه  ـ  َماَلئَِكتِِه  الآِخِر  ـ  اْلَقَدِر َخْيِرِه َو�َسِرّ
ِ
اللَّـِه   ـ  ُكُتبِِه  ـ  اْلَيْوم

ي ِفي �ُسوؤُوِن اْلَبْيِت. ِمّ
اأُ�َساِعُد اأُ

. اأَْذَهُب اأَْيَنَما �ِسْئُت ُدوَن اأَْن اأَ�ْسَت�ِسيَر َوالَِديَّ

بِي. ي َواأَ ِمّ
�َسِلَّم َعَلى اأُ  اأَْدُخُل اْلَبْيَت ُدوَن اأَْن اأُ

َلْيِهَما.  اإَِذا َتَكلََّم َوالَِداَي اأَ�ْسَتِمُع اإِ

  ُهـَو :   ..........................................
ِ
اْلـَمَلُك الَِّذي َنـَزَل بِاْلَوْحي

ُل َماَنـَزَل ِمَن اْلُقْراآِن :   ........................................................... وَّ
اأَ

ُل َمْن اأَ�ْسَلَم :   ............................................................................. وَّ
اأَ
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