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 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.



الـمستوى

التربية اإلسالمية4



مقّدمة لـجنة الّتاأليف 

 بسـم الله الّرحمــن الّرحيـم

 بف�سل من اهلل تعالى و توفيقه، ن�سع بين اأيديكم كتاب للتربية الإ�سالمية الم�ستوى 

الرابع. و هذا الإنتاج، هو حلقة جديدة في �سل�سلتنا التربوية، و لبنة اأخرى ن�سيفها 

عميق  اإيمان  ذلك  في  يحدونا  اأهدافه،  تحقيق  اأجل  من  الدرا�سي  منهجنا  بناء  في 

بالواجب نحو اأبناء الم�سلمين تعليما لدينهم و تعزيزا لنتمائهم اإليه اأخالقا 

و عبادات و معامالت.

و ك�سابقيه، فاإن هذا الكتاب ي�سعى اإلى مزيد من توثيق �سلة الدار�س بالقراآن الكريم، 

و �سنة الر�سول الأكرم �سلى اهلل عليه و �سلم، و تعليمه قيما و اآدابا اإ�سالمية تمكنه من 

التعاي�س ال�سليم مع بيئته و محيطه الإجتماعي.

و لقد حر�سنا في

 هذا الكتاب - بدرو�سه المتنوعة و محاوره المختلفة - على تنمية ملكتي التاأمل 

و ال�ستنتاج لدى المتعلم، بما يمكنه من التمييز بين الخطاإ و ال�سواب، و الخي

 و ال�سر... و يي�سر له اختيار ال�سلوك القويم. و ذلك :

للمعاني  فهم  مع  الأعلى،  �سورة  تعالى حتى  اهلل  كتاب  من  المزيد  على حفظ  بم�ساعدته   .1

ينا�سب عمره.

2. بتعليمه من العقائد ما يثبت اإيمانه و يجعله قادراً على ا�ست�سعار عظمة اهلل جل و عال.

3. اأن بتعليمه جوانب من تاريخه الإ�سالمي، تكون له م�سدرا لإختيار المثال في الأخالق 

و ال�سلوك، و ت�ساعده على بناء �سخ�سيته.

4. اأن بتعميق معارفه في باب العبادات، بما يمكنه من فهم بع�س المقا�سد من اأداء الفرائ�س، 

و ا�ستحقاق الثواب و العقاب.



و ليحقق الكتاب اأهدافه، ق�سمت الدرو�س اإلى وحدات بعدد �سور القراآن الكريم المقررة 

في هذا الم�ستوى، و جعل محتواها م�ستوحى من معاني هذه ال�سور، ثم توجت كل وحدة 

بتمارين تقويمية متنوعة، تمكن المتعلم من مراجعة المعلومات التي تلقاها خالل الدرو�س 

و تثبيتها.

والله من وراء القصد وهو الـمعين .
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�لَوْحَدُة �لأُولَـى

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن
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�أَْحَفـُظ

2 َوَما َخَلَق  1 َوالنََّهاِر اإَِذا َتَجلَّى  ى  ِ  اإَِذا َيْغ�سَ
     { َواللَّْيل

5 ا َمْن اأَْعَطى َواتََّقى   مَّ
4 َفاأَ تَّى   اإِنَّ �َسْعَيُكْم َل�سَ

3 َكَر َوالأُْنَثى  الذَّ

 {  7 ُرُه لِْلُي�ْسَرى  ُنَي�ّسِ 6 َف�سَ َق بِاْلُح�ْسَنى  دَّ َو�سَ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

ى: َي�ْسُتـُر بَِظاَلِمِه    اْلُح�ْسَنى: اْلَجـنَُّة َوالثَّـَواُب   َيْغ�سَ

ٌع َوُمْخَتلـٌِف َف    �َستَّـى:  ُمَتـَنـّوِ   َتَجلَّى: َظَهَر َواْنَك�سَ

اَحِة ِفي اْلَجنَِّة ِريُق اإَِلى الرَّ   اْلُي�ْسَرى: الطَّ

  اْلُح�ْسَنى: اْلَجنَُّة َوالثََّواُب.

اَحِة ِفي اْلَجنَِّة.  َيُة اإَِلى الرَّ ِريُق اْلُموؤَّدِ   اْلُي�ْسَرى: الطَّ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

َعةٌ. اِن ُمْخَتِلَفةٌ َوُمَتَنّوِ   ُيْق�ِسُم اللَّـُه َتَعاَلى اأَنَّ اأَْعَماَل الإِْن�سَ

 َمْن :
ِ
ُل اللَّـُه َطِريَق اْلَخْيِر لُِكّل ّهِ   ُي�سَ

 اللَّـِه. 
ِ
      ُيْعِطي ِمْن َمالِـِه ِفي �َسبِيل
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     َيَخاُف َربَُّه. 

ُق بِاْلَجنَِّة. ّدِ        ُي�سَ

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

  َيْهِدي اللَّـُه َتَعاَلى ُكلَّ َمْن اأََراَد اأَْن َيتَّبِـَع َطِريَق اْلَخْيِر.

�أَْدَعـُم

ِه يُ�ْسًر� }  �سورة الطالق ـ 4
ِ
َه يَْجَعْل لَُه ِمْن �أَْمر  �للَـّ

ِ
َقاَل �للَّـُه تََعالَى:  { َوَمْن يَتَّق
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�أَْحَفـُظ

 9 َب بِاْلُح�ْسَنى  8 َوَكذَّ ـا َمْن َبِخَل َوا�ْسَتْغَنى  مَّ
   { َواأَ

      12   اإِنَّ َعَلْيَنا َلْلُهَدى 
11 ى  10 َوَما ُيْغنِي َعْنُه َماُلُه اإَِذا َتَردَّ ـُرُه لِْلُع�ْسَرى  ُنَي�ّسِ َف�سَ

  {  13 َواإِنَّ َلَنـا َلالآِخَرَة َوالأُوَلى 

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

َك َوَمَنَع     َبِخـَل : اأَْم�سَ

 َحاَجتِِه اإَِلْيِه
ِ
ِء لَِعَدم

ْ
ي  ال�سَّ

ِ
  اِ�ْسَتْغَنى : َتَخلَّى َعن

ِريُق اإَِلى النَّـاِر = اْلُي�ْسَرى     اْلُع�ْسَرى : الطَّ

ى : �َسَقَط ِفي النَّـاِر = َهَلَك   َتَردَّ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

 َمْن :
ِ
ـُل اللَّـُه َطِريَق النَّـاِر لُِكّل ّهِ   ُي�سَ

 اللَّـِه. 
ِ
     َل ُيْنِفُق ِمْن َمالِِه ِفي �َسبِيل

، َوبِاْلَجنَِّة.
ِ
ن ُب بِاْلَجَزاِء اْلَح�سَ      ُيَكّذِ

اَن َماُلُه.   َيْوَم اْلِقَياَمِة َل َيْنَفُع اْلإِْن�سَ

اُء.  ْنَيا َوالآِخَرُة لِلَّـِه َوْحَدُه ، ُيْعِطي ِمْنُهَما لَِمْن َي�سَ   الدُّ

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن
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�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

الَِحُة.   َيـْوَم اْلِقَياَمِة، َل َتْنَفُعنِـي اإِلَّ اأَْعَمالِـي ال�سَّ

�أَْدَعـُم

 �َسِليٍم } 
ٍ

لَّ َمْن �أَتَى �للَّـَه ِبَقْلب
ِ
َقـاَل �للَّـُه تََعالَى: { يَـْوَم َل يَْنَفُع َماٌل َوَل بَنُوَن. �إ

              �سورة ال�سعراء - 88 و 89
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�أَْحَفـُظ

   15 اَلَها اإِلَّ الأَ�ْسَقى  14 َل َي�سْ ى      { َفاأَْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّ

  18 ى   17 الَِّذي ُيوؤْتِي َماَلُه َيَتَزكَّ 16 َو�َسُيَجنَُّبَها الأَْتَقى َب َوَتَولَّى  الَِّذي َكذَّ

ْوَف  20  َوَل�سَ   اإِلَّ اْبتَِغـاَء َوْجِه َرّبِِه الأَْعَلى
19 َوَما لأََحٍد  ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجـَزى 

             {  21 ى  َيْر�سَ

    

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

اَلَها : َيْحَتـِرُق بَِها ُد    َي�سْ ى : َتْلَتِهُب َوَتَتَوقَّ   َتَلظَّ

  ُيَجنَّـُبَها : ُيْبَعُد َعْنَها     ُتْجَزى : ُيَجاَزى ، َوُيَكاَفـاأُ بَِها

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

ُر اللَّـُه َتَعاَلى ِمْن َنـاٍر:   ُيَحّذِ

 . ّرِ   َل َيْدُخُلُها اإِلَّ َفاِعُل ال�سَّ

  َوُيْبَعُد َعْنَها:    الَِّذي َيْفَعُل اْلَخْيَر َوَيَخاُف اللَّـَه. 

اَء اللَّـِه.             َوالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ُيِريُد ِر�سَ

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن
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�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

ًة لِلَّـِه َوْحَدُه.   اأُِحبُّ اأَْن َتُكوَن اأَْعَمالِي َخالِ�سَ

 َجـَزاًء َوَل �ُسُكوًرا.
ِ

  َل اأُِريُد ِمَن النَّـا�س

�أَْدَعـُم

مر ـ 14 ا لَـُه ِديِني }  �سورة الزُّ  �للَّـَه �أَْعبُُد ُمْخِل�سً
ِ
َقـاَل �للَّـُه تََعالَى: { ُقل
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�أَْحَفـُظ �لَْحِديَث

ُعـوا َحتَّى َل َيْفَخـَر اأََحٌد َعَلى   اأَْن َتَوا�سَ
َّ
َقاَل َر�ُسوُل اللَّـِه j :{ اإِنَّ اللَّـَه اأَْوَحى اإَِلي

اأََحٍد َوَل َيـْبِغي اأََحٌد َعَلى اأََحٍد } رواه م�سلم

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

، َغْيَر ُمَتَكّبٍِر
ِ

َع: َكاَن َلّيًِنا َمَع النَّا�س   َتَوا�سَ

  َيْفَخُر: َيَتَباَهى َوَيَتَكبَُّر

  َيْبِغي َعَلْيِه: َيْظِلُمُه

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

اُه اللَّـُه.  َواْحتَِقاُرُهْم ُظْلٌم َل َيْر�سَ
ِ

  التََّكـبُُّر َعَلى النَّا�س

ٌع :   اْلُم�ْسِلُم ُمَتَوا�سِ

   اإَِذا َكاَن َغنِيًّا، َفاَل َيْحِقُر اْلَفِقيَر.

ِعيِف.    َو اَِذا َكاَن َقِويًّا، َفاَل َيْعَتِدي َعَلى ال�سَّ

   َو اإَِذا َكاَن َعالًِما، َفاَل َيَتَعاَلى َعَلى اْلآَخِريَن.

 
�أَْدَعـُم

 }  �سورة لقمان ـ 18
ٍ
نَّ �للَّـَه َل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَـاٍل  َفُخـور

ِ
َقـاَل �للَّـُه تََعالَى: { �إ

ـَواُضُع آداب إسالميـة: الـتَّ
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اَن:  ْوُم َرَم�سَ �سَ

 . 
ِ
ابُِع ِمْن اأَْرَكاِن الإِ�ْساَلم ْكُن الرَّ   ُهَو الرُّ

، َقاِدٍر.
ٍ
، َبالِغ

ٍ
 َعاِقل

ٍ
 ُم�ْسِلم

ِ
  َوْهَو َفْر�ٌس َعَلى ُكّل

ْمُه }  �سورة البقرة ـ 185 ْهَر َفْليَ�سُ َد ِمْنُكُم �ل�سَّ
ِ
َقـاَل �للَّـُه تََعـالَى: { َفَمْن �َسه

نُِحبُّ َر�ُسوَل �للَّـِه jَونَتَِّبُع �ُسنَّتَُه:

 َواْلَخِمي�َس         
ِ
وُم ِمْثَلُه الْثَنْين   َن�سُ

.
ٍ

 �َسْهٍر َقَمِرّي
ِ
 ِمْن ُكّل

ٍ
يَّام

   اأَْو َثاَلَثَة اأَ

اَن)  اَل ( َبْعَد َرَم�سَ  ِمْن �َسوَّ
ٍ
يَّام

  َو�ِستََّة اأَ

.(
ِ
 اْلَحّج

ِ
يَّام

  َوَيْوَم َعَرَفَة (ِمْن اأَ

وُمَهـا :     �لَِّتي َل نَ�سُ
ِ
ِمَن �لأَيَّام

  َيْوُم ِعيِد اْلِفْطـِر .   

َحى.    َيْوُم ِعيِد الأَ�سْ

ـْوُم ِعـَبـــاَداٌت: الصَّ
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:
ِ
ْوم لَّى �للَّـُه َعَلْيِه َو�َسلََّم ِعْنَد �ل�سَّ �ُسوِل �سَ ايَـا �لرَّ  ِمْن َو�سَ

َدَقِة     تاَِلَوُة اْلُقْراآِن  ُحوُر     اْلإِْكَثاُر ِمَن ال�سَّ   َتْعِجيُل الإِْفَطاِر     ال�سَّ

َعاُء ِعْنَد الإِْفَطاِر... الَِحِة      الدُّ   اْلإِْكَثاُر ِمَن اْلأَْعَماِل ال�سَّ

ُدَعــاُء الإِْفَطـاِر
    

�أَْدَعـُم

ْمُت ، َوَعَلى ِرْزِقَك اأَْفَطْرُت ، َفاْغِفْر لِي َما    َقاَل َر�ُسوُل اللَّـِه j :{ اللَُّهمَّ َلَك �سُ

َماأُ ، َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق ، َوَثَبَت  الأَْجـُر اإِْن �َساَء اللَّـُه }    ْرُت، َذَهَب الظَّ ْمُت َوَما اأَخَّ َقدَّ

 
رواه م�سلم
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َنِة 11 َبْعَد اْلبِْعَثـِة النََّبِويَّـِة ، اِْلَتَقى النَّبِيُّ j ِعْنَد اْلَعَقَبِة، �ِستَّـَة ِرَجـاٍل ِمْن  ِفي ال�سَّ

�ْسَلُموا. َيْثـِرَب... َعـَر�َس َعَلْيِهُم الإِ�ْساَلَم ، َفاأَ

تَُّة َوَمَعُهْم اآَخُروَن. اأَْعَلُنوا اإِ�ْساَلَمُهْم َوَباَيـُعـوا  َنِة 12 ، َعاَد َهوؤَُلِء ال�ّسِ ِفي ال�سَّ

�ُسوَل j َعَلى ِعَباَدِة اللَّـِه َوْحَدُه ، َوَطاَعِة َر�ُسولِِه... ُثمَّ َرَجُعوا اإَِلى َيْثِرَب  الرَّ

َعَب ْبَن ُعَمْيٍر لُِيْقِرَئُهْم   . اأَْر�َسَل النَّبِيُّ j َمَعُهْم ُم�سْ
ِ
ُروا ِفيَها ِديَن اِل�ْساَلم لَِيْن�سُ

اْلُقْراآَن َوُيَعّلَِمُهْم ِديَنُهْم.

 اْلَمِديَنـِة 
ِ
َة َوَمَعُه ِمْن اأَْهل َعُب ْبُن ُعَمْيـٍر َعاًمـا ِفي َيْثـِرَب ، ُثمَّ َعـاَد اإَِلى َمكَّ َبِقَي ُم�سْ

ْبِر،  �ُسوَل j َعَلى اْلَحّقِ َوال�سَّ 73 َرُجـاًل َواْمَراأََتـاِن. اأَ�ْسَلُموا َجِميًعـا َوَباَيُعـوا الرَّ

.
ِ
  الإِ�ْساَلم

ِ
َوَعَلى ِحَماَيِة ِدين

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

َرُة            َيْثِرُب : اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ

ـَة   اْلَعَقَبُة : َمَكاٌن ُقْرَب َمكَّ

�ُسوَل j : َعاَهُدوُه    َباَيُعوا الرَّ

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

ْوا بَِعْهِدِهْم. اَعِة ، َوَوفَّ    َعاَهَد اأَْهُل اْلَمِديَنِة َر�ُسوَل اللَّـِه j َعَلى الطَّ

ْرَعٍة.  �َسْهٌل ، َيْدُخُل اْلُقُلوَب بِ�سُ
ِ
   ِديُن اِْل�ْساَلم

اِدُق ُيَوّفِي بَِعْهِدِه اإَِذا َعاَهَد ، َوَل ُيْخِلُف.    اْلُم�ْسِلُم ال�سَّ

اِنَيِة ــُة: َبْيَعـَتـا اْلَعَقَبِة اأُلوَلى َوالثَّ َبِويَّ يـَرُة النَّ السِّ

*1
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َحِديٌث َوَمـْعـنًــى 

�أَْحَفـُظ �لَْحِديَث

 َقـاَل َر�ُسوُل اللَّـِه j :{اإِنَّ اللَّـَه َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل } َرَواُه ُم�ْسِلٌم

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

ٌن ـ َبِديٌع ـ َطّيٌِب.  َجِميٌل : َح�سَ

 اْلَجَماُل : اْلُح�ْسُن ≠ الُقْبُح.

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

  اللَّـُه َجِميٌل :     َخَلَق اْلَكْوَن َفاأَْبَدَعُه.

.  
ٍ
  َجِميل

ٍ
ن   َح�سَ

ٍ
 َعَمل

ِ
     اأََمَر بُِكّل

. 
ٍ
 َقبِيح

ٍ
  �َسّيِئ

ٍ
 َعَمل

ِ
     َنَهى َعْن ُكّل

  اللَّـُه َجِميٌل ِفي َما َخَلَق، َوِفي َمااأََمَر، َوِفي َماَنَهى.

. 
ِ
ْتَقاَن ِفي اْلَعَمل   اللَّـُه َتَعاَلى :    ُيِحبُّ اْلِْبَداَع َواْلِ

ُلوِك.  اْلَمْظَهِر، َوِطيِب اْلُخُلِق ، َوَجَماِل ال�سُّ
ِ
     َوَياأُْمُر بُِح�ْسن

 . 
ِ
ْبع اِد الطَّ   اْلَقْوِل ، َوَف�سَ

ِ
     َوَيْنَهى َعْن �ُسوِء اْلُمَعا�َسَرِة، َوُقْبح

ُلوُك َواأَلْخاَلُق: ُحْسُن اْلَمْظَهِر َوَجَماُلُه السُّ
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�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

ٍء َفاأَْبَدَعُه َواأَْتَقَنُه.
ْ
  اللَّـُه َجِميٌل، َخَلَق ُكلَّ �َسي

.
ٍ
 َتْقِويم

ِ
ن اَن ِفي اأَْح�سَ   َخَلَق اِلْن�سَ

ْذَهَب َجَماَلَها. َدَها، َفَقَطَع اأَ�ْسَجاَرَها َواأَ اُن اأَْف�سَ   َوالَغاَباُت نِْعَمةٌ، َوالإِْن�سَ

ارَ  بَّ ِفيَها الِمَياَه الُم�ْسَتْعَمَلَة، َف�سَ َدَها، َف�سَ اُن اأَْف�سَ   َوالأَْنَهاُر نِْعَمةٌ، َوالإِْن�سَ

ًثا.  َماوؤَُها ُمَلوَّ

َماَء، َوَزيََّنَها بِِزيَنِة اْلَكَواِكِب .   َوَخَلَق ال�سَّ

ُيوِر،  ُهوِر َوالطُّ   َوَخَلَق اَْلْر�َس َوَزْخَرَفَها بِاْلِجَباِل ، َواَْلْنَهاِر َواَْل�ْسَجاِر، َوالزُّ

َوَغْيِرَها.

 اأَْن َيُكوَن َدْوًما َجِمياًل.
ِ
  لأَنَّ اللَّـَه ُيِحبُّ اْلَجَماَل، َفَعَلى اْلُم�ْسِلم

  الُم�ْسِلُم :      ِهْنَداُمُه َنِظيٌف َوُمَرتٌَّب َوُمْحَت�ِسٌم.     َذْوُقُه َرِفيٌع

و�ٌس.       َرائَِحُتُه َطّيَِبةٌ.         َوْجُهُه َب�سُ

ٌن       �ُسُلوُكُه َقِويٌم.         َحِديُثُه َح�سَ

ٌم.      ِج�ْسُمُه �َسِليٌم.  َوُمَنظَّ
ٌّ

        َم�ْسَكُنُه َنِقي

�أَْعـَمـُل

 ُيِحبَّنِي اللَّـُه.
ْ
  اأُِحبُّ اأَْن اأَُكوَن َجِمياًل لَِكي



27

  اأَُحاِفُظ َعَلى ثَِيابِي َنِظيَفًة َوُمَرتََّبًة.

.
ٍ

 َغْيَر َعُبو�س
ٍ
ن   اأَْلَقى النَّا�َس بَِوْجٍه َح�سَ

ّيَِئَة.   اأَْجَتنُِب اْلَكاَلَم اْلَبِذيَء، َواْلَحَرَكاِت ال�سَّ

  اأَْحِر�ُس َعَلى اأَْن اأَُكوَن ُم�ْسَتِقيًما ِفي �ُسُلوِكي.

تِِه.   اأَُحاِفُظ َعَلى �َساَلَمِة ِج�ْسِمي َوُقوَّ

  اأَْعَمُل َعَلى �َساَلَمِة اْلُمِحيِط الَِّذي اأَِعي�ُس ِفيِه َوَنَظاَفتِِه َوَجَمالِِه.

�أَْدَعـُم

 َم�ْسِجٍد }  �سورة الأعراف ـ 31
ِ
ينَتَُكْم ِعْنَد ُكّل

ِ
َقـاَل �للَّـُه تََعـالَى:{ يَابَِني �آَدَم ُخُذو� ز
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ٌم
يـ ِو

تَْق
َو 

ةٌ 
َجَع

َر�
:ُم

ِ
 ِمَن �لِْعبَاَر�ِت  �لتَّاِليَِة ِفي �ُسوَرِة �للَّْيل

ٍ
1   �أَبَْحُث َعْن ُمَر�ِدٍف ِلُكّل  

 �َسَقَط ِفي النَّاِر: ........................................................

 َيْحَتِرُق بَِها: ..............................................................

 َي�ْسُتُر بَِظاَلِمِه:    ......................................................

ٌع َوُمْخَتِلٌف: ........................................................  ُمَتَنّوِ

َها: دَّ 2   �أَْقـَر�أُ ثُمَّ �أَْكتُُب �لَْكِلَمَة َو�سِ

اللَّْيُل  /  اْلُع�ْسـَرى  /  الأَْتَقى  /  النََّهـاُر    

َكُر  /  اْلُي�ْسَرى  /  الأُْنَثى  الأَ�ْسَقى  /  الذَّ

..........................   =  ...........................     ..........................  = ........................... 

..........................   = ...........................     ..........................   = ........................... 

:
ِ
ع ي �أَْعتَِبُرُه ِمَن �لتََّو��سُ

ِ
يْتُـُه ِعْنَد َغْير 3   �أَْذُكُر َعَماًل ُقْمُت ِبِه �أَْو َر�أَ

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

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

4   �أُْكِمُل �ْليَـَة ِبالَْكِلَمِة �لُْمنَا�ِسبَِة :

ى ـ �لأَتَْقى ى ـ �لأَْعَلى ـ تُْجَزى ـ يَتََزكَّ يَْر�سَ

َقـاَل اللَّـُه َتَعاَلى :{ َو�َسُيَجنَُّبَها ................................. .  الَِّذي ُيوؤْتِي َماَلُه 

............................... .َوَما لأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة .................................. .  اإِلَّ اْبتَِغـاَء 

ْوَف ........................... } َوْجِه َرّبِـِه ............................... .  َوَل�سَ
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ٌم
يـ ِو

تَْق
َو 

ةٌ 
َجَع

َر�
ُم : 

ِ
ع  يَُدلُّ َعَلى �لتََّو��سُ

ٍ
 َعَمل

ِ
ُع َعاَلَمَة  X  �أََماَم ُكّل 5   �أَ�سَ

  َيْبَت�ِسُم ِفي ُوُجوِه الآَخريَن.

ْوَتُه َعالًِيـا.   َيْرَفُع �سَ

ُث َكثِيًرا َعْن َنْف�ِسِه.   َيَتَحدَّ

وِن اْلَبْيِت. ُه ِفي �ُسوؤُ مَّ
  ُيِعيُن اأُ

6   �أَْكتُُب  نََعْم  �أَْو  َل :

    .
ٍ
 ُم�ْسِلم

ِ
اَن َفْر�ٌس َعَلى ُكّل َياُم َرَم�سَ    �سِ

 َعَرَفَة �ُسنَّـةٌ.            
ِ
َياُم َيْوم    �سِ

ـوَم َيْوَم اْلِعيِد.               ُيْمِكُننِي اأَْن اأَ�سُ

ائًِما.            اْلَخْيـِر اإَِذا ُكْنُت �سَ
ِ
   اأُْكثِـُر ِمْن ِفْعل

7   �أَْربُُط ُكلَّ ُجْمَلٍة ِبَما يُنَا�ِسبَُها :

ْبـِر   َجاَء �ِستَُّة ِرَجاٍل ِمَن اْلَمِديَنِة          َعَلى اْلَحّقِ َوال�سَّ

ِ
ـُروا ِفيَها ِديَن الإِ�ْساَلم �ُسوَلj     لَِيْن�سُ   َباَيَع اأَْهُل اْلَمِديَنِة الرَّ

َماَم َر�ُسوِل اللَّـِه َجاُل اإَِلى اْلَمِديَنة             لُِيْعِلُنوا اإِ�ْساَلَمُهْم اأَ   َعـاَد الّرِ
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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.


