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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 اإلسالمية5



مقّدمة لـجنة الّتاأليف 

 بسـم الله الّرحمــن الّرحيـم

بف�سل من اهلل تعالى و توفيقه، ن�سع بين اأيديكم كتاب الم�ستوى الخام�س للّتربية 

الإ�سالمّية.  . و هذا الإنتاج، هو حلقة جديدة في �سل�سلتنا التربوية، و لبنة اأخرى 

ن�سيفها في بناء منهجنا الّدرا�سي من اأجل تحقيق اأهدافه، يحدونا في ذلك اإيمان 

عميق 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 �سّنة الر�سول الأكرم �سلى اهلل عليه و �سلم، و تعليمه قيما و اآدابا اإ�سالمّية تمّكنه من 

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

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

تنمية ملكتي الّتاأمل و ال�ستنتاج لدى المتعّلم، بما يمكنه من الّتمييز بين الخطاإ و 

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

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

ينا�سب عمره.

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

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

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

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

ا�ستحقاق الّثواب و العقاب.



و ليحّقق الكتاب اأهدافه، ق�ّسمت الّدرو�س اإلى وحدات بعدد �سور القراآن الكريم المقّررة 

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

بتمارين تقويمّية متنّوعة، تمكن المتعّلم من مراجعة المعلومات اّلتي تلّقاها خالل الدرو�س 

و تثبيتها.

والله من وراء القصد وهو الـمعين .
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�لَوْحَدُة �لأُولَـى

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن
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10 وَرِة  اإَِلى اْلآَيـِة  ِل ال�سُّ وَّ
: ِمْن اأَ

 
�أَْحَفُظ �ْلٱيَـــاِت

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

َماِء ). ـاِرُق : الَِّذي َيِجيُء َلْياًل ( النُُّجوُم الَّتِي َتْظَهُر ِفي ال�سَّ   الطَّ

 . ( 
ِ
يُء ( َيْثُقُب َظاَلَم اللَّْيل   الثَّـاِقُب : اْلُم�سِ

ٍة. ُبوٌب بُِقوَّ   َداِفـٌق : َم�سْ

ْهِر .    ْلُب : �ِسْل�ِسَلُة ِفَقاِر الظَّ   ال�سُّ

ْدِر.   التَّـَرائُِب : ِعَظاُم ال�سَّ

ُف .      ُتْبَلـى : ُتْمَتَحُن َوُتْكَت�سَ

َرائِـُر : َما اأُْخِفَي ِمَن اْلأْعَماِل َوالّنِيَّاِت.   ال�سَّ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

يَئَة َلْياًل. َماَء َوَجَعَل ِفيَها النُُّجوَم اْلُم�سِ   اللَّـُه َخَلَق ال�سَّ

َد:   ُيْق�ِسُم اللَّـُه َتَعاَلى بَِهِذِه اْلَمْخُلـوَقاِت لُِيـوؤَّكِ

   اأَنَُّه َعِظيٌم َوَقِديـٌر. 
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ْقـَواَلَها.  َماَلئَِكـًة َيْحَفُظوَنَها َوَيْكـُتـُبوَن اأَْعَماَلَها َواأَ
ٍ

 َنْف�س
ِ
  اأَنَُّه َجَعَل لُِكّل

ِلِه، ُثمَّ ُيْخبِـُرُه : �سْ
ـِر ِفي اأَ اَن اإَِلى التََّفكُّ   َيْدُعو اِْلْن�سَ

.
ِ
ِحم ِة اْلَمْراأَِة ِفـي الرَّ  َيْخَتِلُط بُِبَوْي�سَ

ِ
ُجل   اأَنَُّه َخَلَقُه ِمْن َماٍء، َوْهَو َمنِيُّ الرَّ

اِب. ٍة، َقاِدٌر َعَلى اإِْحَيائِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة لِْلِح�سَ َل َمرَّ وَّ
  َواأَنَّ الَِّذي َخَلَقُه اأَ

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

ْنَيا. اُن ُيْخِفيِه ِفي الدُّ   اللَّـُه َعِليٌم بَِما َكاَن اِْلْن�سَ

ْنَيـا. الُِح ِفي الدُّ اَن اإِلَّ َعَمُلُه ال�سَّ اِب َل َيْنَفُع اِْلْن�سَ   َيْوَم اْلِح�سَ

�أَْدَعـُم

ٍة   ٍة َخْيًرا َيَرُه.َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى:{ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  

ا َيَرُه } �سورة الزلزلة 8 ـ 7  �َسرًّ     
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وَرِة   اإَِلى اآِخـِر ال�سُّ
11 �أَْحَفُظ �ْلٱيَـــاِت : ِمَن اْلآَيـِة 

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

 َوَيْرِجُع اإَِلْيَها ) .
ِ

ْجُع : اْلَمَطـُر ( لأَنَُّه َيْخُرُج ِمَن اَْلْر�س   الرَّ

 ِعْنَدَما َيْخُرُج ِمْنَها النََّباُت ) .
ِ

ُق اَْلْر�س قُّ قُّ  ( َت�سَ دُّ : ال�سَّ   ال�سَّ

  .  
ِ
ُل َبْيَن اْلَحّقِ َواْلَباِطل ٌل : َيْف�سِ   َف�سْ

ـَْزُل : اللَِّعُب َواْلَباِطُل .   اْله

  َيِكيُدوَن : َيْمُكُروَن ـ ُيَدّبُِروَن اْلِحيَلَة َبْعَد الأُْخَرى .   

ْل : اِْنَتِظْر .              ُرَوْيًدا : َقِلياًل .   َمّهِ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �ْلآيَـاِت

ًة اأُْخَرى :     ُيْق�ِسُم اللَّـُه َتَعاَلى َمرَّ

َماِء الَّتِي َتاأْتِي ِمْنَها ِمَياُه الأَْمَطاِر.    بِـال�سَّ

ُق َفَيْخُرُج ِمْنَها النََّباُت. قَّ  الَّتِي َتَت�سَ
ِ

   َوبِالأَْر�س

   ُيْق�ِسُم َعَلى:

ءٌ ِمَن اللَّْهِو َواللَِّعِب.
ْ
   اأَنَّ اْلُقْراآَن ُكلَُّه ِجـدٌّ َلْي�َس ِفيِه �َسي

.
ِ
ُل َبْيَن اْلَحّقِ َواْلَباِطل    َواأَنَُّه َيْف�سِ

ِفي ِرَحـاِب اْلُقـْرآِن
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ُدُهْم. �ُسوَل َوُيَهّدِ ُبوَن الرَّ َة الَِّذيَن ُيَكّذِ اَر َمكَّ ُر اللَّـُه َتَعاَلى ُكفَّ    ُيَذّكِ

ـّرِ َلُهْم.  ا�ْستِْعَجاِل ال�سَّ
ِ
ْبـِر َوَعَدم �ُسوَل j اإَِلى ال�سَّ    َوَيْدُعـو الرَّ

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

   اأَ�ْسُكُر اللَّـَه الَِّذي َخَلَقنِي، َواأُوِمُن بِاأَنَُّه َقاِدٌر َعَلى اأَْن ُيْحيِـَي اْلَمْوَتى.

ُك بِِه. ا َواأََتَم�سَّ  اأُوِمُن بِاأَنَّ اْلُقْراآَن ِكَتاُب اللَّـِه َحقًّ

ُب اأَْعَداَءُهْم. ُر ِعَباَدُه اْلُموؤِْمنِيَن َوُيَعّذِ  اللَّـُه َتَعاَلى َيْن�سُ

�أَْدَعـُم

ُروَن .  لَّ �لُْمَطهَّ
ِ
ُه �إ يٌم . ِفي ِكتَاٍب َمْكنُوٍن . َل يََم�سُّ

ِ
نَُّه لَُقـْر�آٌن َكر

ِ
َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى: { �إ

يٌل ِمْن َرّبِ �لَْعالَِميَن }  �سورة الواقعة 80 ـ 77
ِ
تَْنز
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�أَْحَفـُظ �لَْحِديَث

ْكُتْم بِِهَما : لُّوا َمـا َتَم�سَّ  َلْن َت�سِ
ِ
َقـاَل َر�ُسوُل اللَّـِه j :{ َتَرْكُت ِفيُكْم اأَْمَرْيـن

 ِكَتاُب اللَّـِه َو�ُسنَُّة َنبِـّيِِه }  ُموّطاأ مـالك

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

لُّوا : َلْن َتْبَتِعُدوا َعْن َطِريِق اْلَحّقِ .    َلْن َت�سِ

َك : َتَعلََّق  ـ  اِتََّبَع .    َتَم�سَّ

  ِكَتاُب اللَّـِه : اْلُقْراآُن اْلَكِريـُم.  

ُه. �ُسوُل َوَما َفَعَلُه َوَما اأََقرَّ ـنَُّة : َما َقاَلُه الرَّ   ال�سُّ

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْحِديِث

  اْلُقْراآُن اْلَكِريـُم ُهَو ِكَتاُب اللَّـِه َوَكاَلُمُه �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى.

 َجِميًعا.
ِ

ٍد j  لُِيَبّلَِغُه لِلنَّا�س   اللَّـُه َعَلى َنبِّيِِه ُمَحمَّ

. ّرِ  َوَبْيَن اْلَخْيـِر َوال�سَّ
ِ
  َميََّز اللَّـُه ِفيِه َبْيَن اْلَحّقِ َواْلَباِطل

  َيتَّبُِع اْلُم�ْسِلُم اْلُقـْراآَن، َفـَيْعَمُل بَِما َجـاَء ِفيِه.

.
ٍ
 ُم�ْسِلم

ِ
ٌد j ُهَو ُقْدَوةٌ لُِكّل �ُسوُل ُمَحمَّ   الرَّ

. �ُسـوِل َفُيْهَدى اإَِلى َطـِريـِق اْلَحّقِ نَِّة الرَّ   َيْعَمُل اْلُم�ْسِلُم بِ�سُ

ـِة نَّ ُك ِباْلُقـْرآِن َوالسُّ سُّ َ ــٌة : الـتَّ آَداٌب  ِإْساَلِميَّ
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�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

. j نَِّة لأَّنِي اأُِحبُّ اللَّـَه َواأُِحبُّ َر�ُسوَلُه ُك بِاْلُقْراآِن َوال�سُّ   اأََتَم�سَّ

ـَر ِمْنُه.   اأَُداِوُم َعَلى ِقـَراَءِة اْلُقْراآِن بِاأََدٍب ، َواأَْحَفُظ َما َتَي�سَّ

َحاِديـثِِه. ـَر ِمْن اأَ ْحَفُظ َما َتَي�سَّ   اأَْقَتِدي بَِر�ُسوِل اللَّـِه j َواأَ

�ُسوِل ُتَبّيُِن َوَت�ْسـَرُح َكثِيًرا ِمْن َمَعانِي اْلُقْراآِن.   �ُسنَُّة الرَّ

�أَْدَعـُم

�ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفانْتَُهو� } َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى: { َوَما َء�تَاُكُم �لرَّ

                        �سورة الح�سر  ـ  7
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يـَن } �سورة البقـرة ـ 222
ِ
ر

ِ
�ِبيـَن َويُِحبُّ �لُْمتََطّه وَّ نَّ �للَّـَه يُِحبُّ �لتَـّ

ِ
َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى: { �إ

ْر�َس �أَْفَهُم �لدَّ

َها النََّجا�َسُة.  ،َوَعْك�سُ
ِ

َهاَرُة ِهَي النََّظاَفُة َوالنََّقاُء ِمَن اْلأَْو�َساخ   الطَّ

َواِف بِاْلَكْعَبِة. اَلِة َوالطَّ ُر اْلُم�ْسِلُم لِل�سَّ َهاَرُة َواِجَبةٌ لأََداِء اْلِعَباَداِت، َفَيَتَطهَّ   الطَّ

ا لِِقَراَءِة اْلُقْراآِن َولُِدُخوِل اْلَم�ْسِجِد. ُر اأَْي�سً   َوَيَتَطهَّ

 اْلَحَيَواَناِت 
ِ

ُم  ـ اْلَخْمُر ـ  ُلَعاُب َبْع�س   ِمَن النََّجا�َساِت : اْلَبـْوُل ـ اْلَغائُِط ـ الدَّ

َكاْلـَكْلِب...

وُء. ْغَرى َوْهَي اْلُو�سُ َهاَرُة ِق�ْسماِن :      َطَهاَرةٌ �سُ الطَّ

ِر    اْلَبَدِن بِاْلَماِء بِنِيَِّة التََّطهُّ
ِ
          َوَطَهاَرةٌ ُكْبَرى َوْهَي َغ�ْسُل َجِميع

لِْلِعَباَدِة.     

َرِت اْلُقْدَرُة َعَلى ا�ْستِْعَمالِِه.      َر اْلَماُء َوَتَوفَّ َوْهَي َنْوَعـاِن:            َمائِيَّةٌ : اإَِذا َتَوفَّ

: 
ِ
وِء اأَِو اْلُغ�ْسل ُم ، َوَيُقوُم َمَقاَم اْلُو�سُ            َوُتَرابِيَّةٌ : َوْهَي التََّيمُّ

 اأَْو   
ِ

َبِب اْلَمَر�س  ا�ْستِْعَمالِِه بِ�سَ
ِ
   ِعْنَد ِفْقَداِن اْلَماِء، َوِعْنَد اْلَعْجِز َعن

َغْيِرِه.   

ةٌ ِمَن اللَّـِه َتَعاَلى َو َرْحَمةٌ ِمْنُه بِِعَباِدِه.    َوْهَو ُرْخ�سَ

َهــاَرُة  ِعـَبـــاَداٌت : الطَّ
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�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

ِحيَحـًة. َهـاَرَة لَِتُكـوَن ِعَبـاَدتِي �سَ   اأََتَعلَُّم الطَّ

ـَر اأَ�ْسَتْعِمـُل َمـاًء َطُهـوًرا.   لأََتَطهَّ

 َطُهـوٌر ، َما َلْم َيَتَغيَّْر َلْوُنـُه اأَْو َرائَِحُتُه اأَْو 
ِ
 َواْلبِْئِر َوالثَّْلج

ِ
  َماُء اْلَمَطِر َواْلَبْحـِر َواْلَعْين

َطْعُمُه.

ـَم. ـاِهَرَة لأََتَيمَّ   اأَ�ْسَتْعِمُل التُّـَراَب َواْلِحَجــاَرَة الطَّ

َم. وَء ُيْنِق�ُس التََّيمُّ   َما ُيْنِق�ُس اْلُو�سُ

�أَْدَعـُم

يُد 
ِ
 َولَِكْن يُـر

ٍ
يُد �للَّـُه ِليَْجـَعـَل َعَلْيُكْم ِمْن َحـَرج

ِ
َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى:{ َما يُـر

ـَرُكْم } �سورة المائدة ـ 6
ِ
ِليَُطّه
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ٍء ِفي 
ْ
ي �ُسـوُل j اإَِلى اْلَمِديَنِة �َسَنَة 622 م، َفَما َفِرَح اْلُم�ْسِلُموَن لِ�سَ َهاَجـَر الرَّ

 .j َحَياتِِهْم َكَفَرِحِهْم َيْوَم َقِدَم َر�ُسوُل اللَّـِه

ْيُت َيْوًما َقطُّ ، َكاَن  َي اللَّـُه َعْنُه، َوْهَو َيْوَمِئٍذ ُغاَلٌم : ‘‘َما َراأَ َقاَل اأََن�ُس ْبُن َمالٍِك َر�سِ

 َدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلْيَنا.’’
ِ
َواأَ ِمْن َيْوم َن َوَل اأَ�سْ اأَْح�سَ

�ُسوُل j اأَْن َبَنى اْلَم�ْسِجَد ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َبَرَكْت ِفيِه   َقاَم بِِه الرَّ
ٍ
َل َعَمل وَّ

  َكاَن اأَ

 ِقيَمةٌ ُكْبـَرى :
ِ
َناَقُتـُه. َفِلْلَم�ْسِجِد ِفي الإِ�ْساَلم

ُلوَن بَِخالِِقِهْم. اَلِة، َفَيتَّ�سِ    ِفيِه َيْجَتِمُع اْلُم�ْسِلُموَن لِل�سَّ

اَوُروَن ِفي �ُسوؤُوِن اْلَحَياِة.    َوِفيِه َيْلَتُقوَن َوَيَت�سَ

 َوالإِيَثاِر...
ِ
ْبِر َوالتََّراُحم �ِسيَدَة َكال�سَّ  j اْلأَْخاَلَق الرَّ

ِ ّ
   َوِفيِه َيَتَعلَُّموَن ِمَن النَّبِي

اِر.   ُثمَّ اآَخى َبْيَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلأَْن�سَ

 اْلُمَهاِجـُروَن : 

َة اأَْمَواَلُهْم َوِدَياَرُهْم. َة، َهاَجُروا اإَِلى اْلَمِديَنِة َوَتَرُكوا بَِمكَّ  َمكَّ
ِ
ُهُم اْلُموؤِْمُنوَن ِمْن اأَْهل

ـاُر :   اْلأَْن�سَ

َلْيِهْم ،   اْلُمَهاِجِريَن اإِ
ِ
 )، َفِرُحوا بُِقُدوم

ِ
 َواْلَخْزَرج

ِ
ُهْم اأَْهُل اْلَمِديَنِة ( ِمَن اْلأَْو�س

ُموا َمَعُهْم َما َيْمِلُكوَن ، َواآَثُروُهْم َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم َرْغَم  َواأَ�ْسَكُنوُهْم ُبُيوَتُهْم ، َواْقَت�سَ

َحاَجتِِهْم.

ِديَنِة ُسوِل j ِفي اْلَ ــُة : َأْعَماُل الرَّ َبِويَّ يـَرُة النَّ السِّ
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 .
ٍ

َة َنْف�س ًفا ، َوِعزَّ اُر َعَلى اْلُمَهاِجِريَن َماَلُهْم ، َفاأََبى َكثِيـٌر ِمْنُهْم َتَعفُّ َعَر�َس اْلأْن�سَ

.( 
ِ
ْيِديِهْم ( �َسـَرُف اْلَعَمل  اأَ

ِ
ُكُلـوا ِمْن َعَمل وِق لَِي�ْسَتِغُلـوا َوَياأْ ُلوا َعْن َمَكاِن ال�سُّ َو�َساأَ

 ِفي اْلَمِديَنِة ، َوُيَبّيُِن ُحُقوَقُهْم 
ِ

ُم َحَياَة النَّا�س   ُثمَّ َكَتَب ِكَتاًبا ( َوثِيَقًة ) ُيَنّظِ

 .
ِ
 َواِلْحتَِرام

ِ
ح اُوِر َوالتََّنا�سُ  َوالتَّ�سَ

ِ
َوَواِجَباتِْهْم. َوَيُحثُّ َعَلى التََّعاُوِن َوالتََّكاُفل

ُد َعَلى َمْن َخاَلَف َما َجاَء ِفيِه.  ّدِ اَواِة... َوُي�سَ يَِّة َواْلُم�سَ  الأَْفَراِد بِاْلُحّرِ
ِ
َيْعَتِرُف لَِجِميع

 اْلَمِديَنِة  الإِ�ْساَلَم ِمْنُهْم َعَدٌد ِمَن اْلَيُهوِد.
ِ
َبْعَد َهِذِه الأَْعَماِل ، َدَخَل َكثِيٌر ِمْن اأَْهل

�أَْفَهُم َمـَعـاِنـَي �لَْكِلَماِت 

ُلوُهْم.     اآَثُروُهْم : َف�سَّ

  اأََبى : اِْمَتَنَع ُمَتَرّفًِعا  ـ  َلْم َيْقَبْل  ـ  َلْم َيْر�َس.

اِت.   : �ُسُعوٌر بِاْلَكَراَمِة َواْحتَِراُم الذَّ
ِ

ُة النَّْف�س   ِعزَّ

ُب. ُع  ـ  ُيَرّغِ ّجِ   َيُحثُّ : َيُح�سُّ  ـ  ُي�سَ

�أَ�ْسـتَـِفـيـُد

 َعِظيـٌم :
ِ
   ِديـُن اِْل�ْسـاَلم

 اْلَم�ْسِجِد َوِعَمـاَرتِِه .
ِ
             َياأُْمـُرَنـا بِاْحـتِـَرام

 َوالتََّعاُوِن َواْلَوْحَدِة لَِنُكـوَن اأَْقِوَيـاَء .
ِ
ع              َوَيُحثَُّنـا َعَلى التََّجمُّ

ُة َواْلَمَحبَُّة َواْلَعَداَلُة.  َق َبْيَنَنـا اُْلُخوَّ              َوُيَعّلُِمَنا اإِيَثـاَر اْلُمْحَتاِجيَن ، لَِتَتَحقَّ
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اَواِة .  اْلآَخِريَن ، َوَياأُْمـُرَنـا بِاْلَعْدِل َواْلُم�سَ
ِ
             َوُيَرّبِيَنا َعَلى اْحتَِرام

. 
ِ

 َبْيَن النَّـا�س
ِ
اَلم  َوال�سَّ

ِ
             َوَيْدُعـوَنـا اإَِلى َن�ْسـِر اْلأَْمن

�أَْدَعـُم

 ُرَحَماُء بَْينَُهْم }  
ِ
�ُء َعَلى �لُْكفَّار ٌد َر�ُسوُل �للَّـِه َو�لَِّذيَن َمَعـُه �أَ�ِسدَّ َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى:{ ُمَحمَّ

�سورة الفتح ـ 29            



26

ٌم
يـ

وِ
تَْق

َو 
ةٌ 

َجَع
َر�

ُم

1  �أُْكِمُل �ْليَـاِت ِبَمـا يُنَـا�ِسُب :  

ـاِرِق . َوَمـا اأَْدَراَك ......................... . النَّْجُم  َمـاِء َوالطَّ َقاَل اللَّـُه َتَعاَلى: { َوال�سَّ

ـاُن ........................ .    .................. َحاِفٌظ . َفْلَيْنُظـِر اِْلْن�سَ
ٍ

الثَّـاِقُب . اإِْن ُكـلُّ َنْف�س

 ......................... َو ....................... }
ِ
ُخِلـَق .............................. . َيْخُرُج ِمْن َبْين

 ِعبَـاَرٍة :
ِ
ِحيَح ِلُكّل ُع ِفي َد�ِئَرٍة �لَْمْعنَى �ل�سَّ 2  �أَ�سَ

ــ اْلَمَطـُر ْجُع :  ــ َيْوُم اْلِقَياَمِة     الرَّ

ــ اْلَفَرُح    اْلَهـْزُل :  ــ اللَِّعُب َواْلَباِطُل  

ــ َيْمُكُروَن َوُيَدّبِـُروَن    َيِكيُدوَن :  ــ َيْنَتِظـُرونَ  

3  �أَ�ْسُطُب �لَْخَطـاأَ :

        
ِ
ُر اْلُم�ْسِلُم لاِلأَْكل   َيَتَطهَّ

ُم اْلُم�ْسِلُم اإَِذا ا�ْسَتدَّ اْلَبْردُ    َيَتَيمَّ

َهاَرُة َواِجَبةٌ لأََداِء اْلِعَبـاَداِت   الطَّ

ُم وِء َيْنُق�ُس بَِها التَّـَيمُّ   َنَواِق�ُس اْلُو�سُ

ُم   ْغَرى ِهَي التََّيمُّ َهاَرُة ال�سُّ   الطَّ

َهاَرُة اْلُكْبَرى ِهَي َغ�ْسُل اْلَبَدِن لِْلِعَباَدِة   الطَّ
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ٌم
يـ

وِ
تَْق

َو 
ةٌ 

َجَع
َر�

ُم
ُلَهـا : ـُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِبَمـا يَُكّمِ �سِ

4  �أَ

ـَر ِمْنُه  َواأَْحَفُظ َما َتَي�سَّ لُّـوا َتْعـنِي              َلْن َت�سِ

لأَ ّنِي اأُِحبُّ اللَّـَه َوَر�ُسوَلُه         j َر�ُسوُل اللَّـِه 

َلْن َتْبَتِعُدوا َعْن َطِريِق اْلَحّقِ  نَِّة     ُك بِاْلُقـْراآِن َوال�سُّ  اأََتَم�سَّ

ٍ
 ُم�ْسِلم

ِ
ُهَو ُقْدَوةٌ لُِكّل  اأَُداِوُم َعَلى ِقـَراَءِة اْلُقْراآنِ    

َرتُِّب �لأَْحَد�َث �لـتَّاِلـيََة :
5  �أُ

َة.      َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اإَِلى اْلَمِديَنِة َوَتَرُكوا اأَْمَواَلُهْم بَِمكَّ

َحاَبُه ِفي بَِنـاِء اْلَم�ْسِجِد. �ُسوُل اأَ�سْ      �َسـاَرَك الـرَّ

ـوِل َر�ُسوِل اللَّـِه j اإَِلى اْلَمِديَنِة .      َفِرَح اْلُم�ْسِلُموَن بُِو�سُ

     اأَ�ْسَلَم َعَدٌد ِمَن اْلَيُهـوِد.

6  �أُْكِمُل ِبَما يُنَـا�ِسُب : 

َل اإَِلى اْلَمِديَنِة ُهَو .................................... . ا َو�سَ �ُسوُل j َلمَّ  َقاَم بِِه الرَّ
ٍ
ُل َعَمل وَّ

 اأَ

اُر ُهْم .............................................................................................. .  اَْل ْن�سَ

�ُسوُل j َبْيَن .................................... َو ................................... .  اآَخى الرَّ

�ُسوُل j ِكَتاًبا لِـ ..................................................................... .  َكَتَب الرَّ
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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.


