




توجيه مهم
نرجــو أبناءنــا األعــزاء ، وأوليــاء األمــور االحتفــاظ بهــذا الكتــاب 
نظيًفــا بعيــًدا عــن العبــث واالمتهــان ، احرتاًمــا لـــام فيه مــن نصوص 
ــه  ــاظ ب ــة ســامية ، ونرجوهــم االحتف ــم ديني ــة وتعالي ــة كرمي قرآني

مبكتبــة األرسة أو الـــمساجد بعــد انتهــاء العــام الــدرايس.
وشـكـًرا

االســــــــــــم  :....................................................................................................

الـمـــــدرســـــــة  :  ..................................................................................

الفــــــصـــــــل     : .......................................................................................

الــــعــــنــــــوان    : ........................................................................................

العام الدرايس : .....................................................................................................
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معاين املفردات

لعملهاالقيامة

كلمة باطلةذليَلة

وسائَدُمتعَبة

ُبُسط مفروشةعني ماء  شديدة السخونة

ُبِسَطتشوك ُمّر

رجوَعهمذات بهجة

تفسير وبيان:

ه من   ديدة  وَما أَعدَّ َيْذُكر الله - َتَعاىل - أَحواَل يوِم القيامِة وما فيها من األَْهوال الشَّ
عقاب للكافرين وما أعده من ثواب للمؤمنني. 
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   آيـــــــة الكـرســـى 

معاين املفردات 
نعاس أو غفوة

يتوسل إليه، يطلب الرحمة

يدركون

يعجزه

وتدعو اآليات الكرمية إىل التأمل ىف مخلوقات الله - تعاىل - الدالة عىل توحيده وقدرته  
مثل اإلبل وخلقها البديع وكيف سخرها الله - تعاىل - للعباد وذللها لهم ، الجبال بهيئتها 

الباهرة والتى حصل بها استقرار األرض وثباتها من االضطراب . كام دعت إىل 
األرض وكيف بسطها الله لتستقر الخالئق عىل ظهرها وتتمكن من عامرتها. 

وىف الختام يأمر الله تعاىل نبيه أن يذكر قومه بعبادة الله الواحد األحد وتبشري املؤمنني  
يرجع  والبالغ، وسوف  الدعوة  إال  الرسول  وليس عىل  بالنار،  الكافرين  وإنذار  بالجنة، 

الناس جميعا لربهم فيحاسبهم عىل ما عملوا من خري ورش . 
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تفسير وبيان:

} أي أنه ال يوجد   من املعاين العظيمة التي تحويها آية الكريس { 
ىف الكون إله غري الله. 

{  } وصف الله نفسه بأنه حي و حياة الله أزليٌة ال بداية لها وأبديٌة  
النهاية له { } أي ال يصيبه نعاٌس وال نوم .

{  } أي أن الله مالك كل ما يف الساموات و األرض  
من ذوي العقول كاملالئكة واإلنس و الجن وغري ذوي العقول كالبهائم و الجامدات. 

  {  } أي ال أحد يشفع عند الله إال إذا أذن الله  
له.

  {  }
أي أن أهل الساموات املالئكة و أهل األرض جميعهم من إنٍس و من جٍن ال  يحيطون 

بىشء ٍ من علم الله إال مبا شاء .

ومعنى قوله - تعاىل {  } الكريس هو جرٌم عظيٌم  
خلقه الله تعاىل وهو تحت  العرش. 

} أي ال ُيتعب الله حفظ الساموات واألرض ألن كل األشياء    }
هينٌة عىل الله {  }  هو  أعىل من كل ىشٍء  قدرًا وأقوى من كل   

قوي وأقدر  من كل قادر. 
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٣  تخري الصواب مام بني القوسني:

 أ ) يرجع الناس يوم القيامة  ربهم:

( للحساب – للجزاء- للحساب والجزاء)

ب ) تعرض   الغاشية :

( أحوال يوم القيامة- عادات العرب قبل اإلسالم –  قصة سيدنا محمد مع قومه)

جـ ) ال يحيط بعلم :

( إنس – جان – إنس والجان)

د ) (التأخذه سنة والنوم ) السنة هي :

( الغفلة – الراحة – النعاس)

َيُؤُدُه ِحْفُظُهاَم)  أي حفظ .................. َوالَ  هـ ) (

( الساموات واألرض - اإلنس والجن – الجنة والنار )

٤  أكمل مكان النقط: 

 أ ) آية الكريس هي آية من سورة ...........................................

ب ) معني "زرايب مبثوثة" : ......................................................................

جـ ) أرسل  تعاىل نبيه ليك ...............................................................
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ُح لَنا َسورُة اْلَعَلِق ما َيأيت : ُتَوضِّ

ِم عند جميِع األَُمِم .  أَنَّ اللَه أَمرَنا بالِقراءة يف َقْولِِه : اْقَرأْ ، فالقراَءُة سبيُل الرُِّقي والتََّقدُّ

َلُه َعىل   أنَّ اللَه َعلََّم اإلْنساَن َما لَْم َيْعَلم ؛ حيُث َعلََّم َسيَِّدنا آدَم األْساْمَء ُكلََّها ، وبذلك َفضَّ
املَالِئَكِة .

أنَّ َبْعَض النَّاِس َيْنَىس وَيْسَتْكِربُ عىل َربِِّه – َعزَّ َوَجلَّ – إذا أْصَبَح َغِنيٍّا . 

ُدُه باإلِْذالِل   الَة ، ولَِكنَّ اللَه َيتوعَّ ُد الرَّسوَل ، َوَيْطُلُب ِمْنُه أْن َيْرتَُك الصَّ أنَّ أبا َجْهٍل َيَتَوعَّ
واْلَهالِك .

ُجوِد َوالتََّقرُِّب إِلَْيِه .  الِة والسُّ ًدا ِبالصَّ أنَّ اللَه – تعاىل – يأُمُر َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

اكيِب : معاين اْلُمْفَرَداِت والرتَّ

 َدٌم جاِمد .

يجاوُز الحدَّ يف الِعْصيان 

الرُُّجوُع يف اآلِخرَِة إىل لله للِحساب 

ٍة ِمْن رَأِْسِه ُه ِبُقوَّ َنُشدُّ

َقْوَمُه َوَعشريََتُه

مالئكُة العذاِب

تفسير وبيان:
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( من دعاء  (

 
 

 
 

«اللَُّهمَّ اْنَفْعِني مِبَا َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َوزِْديِن ِعْلاًم» 

تفسير وبيان:

يدعو الحديث إىل طلب العلم واالنتفاع به والعمل به .. 

يجب عىل املسلم اإلخالص ىف طلب العلم أى يجعل طلبه للعلم ابتغاء مرضاة الله -  
تعاىل ..وأن يكون العلم وسيلة للتقرب لله - تعاىل .
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يدعو الحديث إىل طلب االستزادة من العلم فهذا أرشف مكسب ميكن لإلنسان أن  
يحققه  . ومل يأمر  الله تعاىل نبيه ـ  ـ   بزيادة يف أي أمر إال يف العلم ؛ فإن 

الزيادة فيه ترقى املسلم  إىل أعىل الدرجات ىف الدنيا واآلخرة .

وعىل من يدعو الله بأن يهبه العلم النافع وأن ينفعه مبا علمه كام يف الدعاء السابق،  
البد له مع الدعاء من السعى وبذل الجهد ىف سبيل تحصيل العلم.

١ أكمل الدعاء 

................................................................................................ :

٢  تخري الصواب مام بني القوسني: 

 أ ) العلم النافع الذي يقبل عليه اإلنسان هو ..........................
( علوم الدين  فقط-  علوم الدنيا فقط – علوم الدين والدنيا )

ب ) نفهم من الدعاء أننا نتعلم العلم  يك ..........................
(نفيد أنفسنا وغرينا - نصبح أغنياء  – نفتخر  الناس   )

جـ ) نتعلم من الحديث أن التعلم  يكون بـــ..........................
( الدعاء املستمر -  تحصيل العلم – رشاء الكتب )

د ) عند اكتساب العلم ترتفع مكانة املتعلم عند ..........................
( الله – الناس – الله والناس)
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هـ ) يهدف اإلنسان من علمه إيل ..........................
(ابتغاء مرضاة لله -انتظار مدح الناس–تحقيق الشهرة واملجد)

٣  صل من (أ) مبا يناسبه من (ب) :

ب  أ 
يرفع قدر اإلنسان

طلب العلم واالنتفاع به
  فريضة عيل كل مسلم

يطبقون ما تعلموه

نتعلم من هذا الدعاء
ينتفع الناس بالعلم عندما 

طلب العلم

٤ اذكر رأيك يف كل مام ييل  :

 شخص....................................................
ميارس الرياضة ؛ يك يؤذي الناس ويخيفهم. 
يتعلم الزراعة؛  يك يعمر الصحراء . 
يتعلم اللغات ؛  يك يفيد نفسه  ومجتمعه. 
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 فضل صالة الجماعة 

 
 
 
 

 
 
 

 

الماء الطهور

إىل  ِبِرْحَلٍة  باملَْدرَسِة  البيَئِة  عىل  اُملحاَفَظِة  َجامعُة  َقاَمْت 
َجنوِب َسْيناَء ؛ للتََّعرُّف َعىل البيَئِة يف املَْنِطَقِة .

ْهِر ،  َوأَقاُموا ُمَعْسَكرَُهم يف مكاٍن قريٍب ِمَن الَبْحِر األْحَمر ، وعْنَدما حاَن َمْوِعُد َصالِة الظُّ
ينيَِّة .  ِْبَيِة الدِّ ْهِر ، ، وَذَهَبْت َمْجموَعٌة منُهْم إىل ُمَعلِِّم الرتَّ وَن ألداء صالِة الظُّ َبَدأَ الجميُع يْسَتِعدُّ

َوَتَكلََّم أَحُدُهم َفقال : إنَّ املاَء الذي َمَعنا َيْكفي .

عاِم ، َوُنِريُد الوضوَء حتَّى ُنَصيلِّ ؛ فامذا َنْفَعُل ؟ ِْب ولَِعَمِل الطَّ للرشُّ
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 فضل صالة الجماعة 

 
 
 
 

 
 
 

 

الماء الطهور

إىل  ِبِرْحَلٍة  باملَْدرَسِة  البيَئِة  عىل  اُملحاَفَظِة  َجامعُة  َقاَمْت 
َجنوِب َسْيناَء ؛ للتََّعرُّف َعىل البيَئِة يف املَْنِطَقِة .

ْهِر ،  َوأَقاُموا ُمَعْسَكرَُهم يف مكاٍن قريٍب ِمَن الَبْحِر األْحَمر ، وعْنَدما حاَن َمْوِعُد َصالِة الظُّ
ينيَِّة .  ِْبَيِة الدِّ ْهِر ، ، وَذَهَبْت َمْجموَعٌة منُهْم إىل ُمَعلِِّم الرتَّ وَن ألداء صالِة الظُّ َبَدأَ الجميُع يْسَتِعدُّ

َوَتَكلََّم أَحُدُهم َفقال : إنَّ املاَء الذي َمَعنا َيْكفي .

عاِم ، َوُنِريُد الوضوَء حتَّى ُنَصيلِّ ؛ فامذا َنْفَعُل ؟ ِْب ولَِعَمِل الطَّ للرشُّ
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املاُء   : اُملَدرُِّس  فأجاَب 
ُهوُر َحْولََك َكثرٌي يا ُبنيَّ . الطَّ

املاُء  : ما  ِتْلميٌذ آخر  َسأََل 
هوُر ؟ الطَّ

املاُء  ُهَو   : املَدرُِّس  أجاَب 
 . اْسِتْعامُلُه  َيْسِبْق  مل  الذي 
 ْ َيَتَغريَّ مْل  الذي  املاُء  وَكذلَِك 
َطْعُمُه أو لَْوُنُه أو راِئَحُتُه : ِمْثَل 

ماِء الَبْحِر ، وماِء النَّْهِر ، وماِء الِبْرئِ ، وماء العني ، وماء الثلج ، وماء الربد ،  وماِء املََطِر .

َوَعَلْينا يا أْبنايئ أْن ُنحافَظ عىل املاِء وال ُنْلقي فيِه قاذوراٍت .

صالة الجماعة

ْهَر َجامَعة يف َوْقِته.ِ  أَ ِمن ماِء الَبْحِر ، حتَّى ُنَصيلِّ الظُّ واآلَن َهيَّا يا أْوالدي لَنَتَوضَّ

َع األوالُد واملدرِّسوَن  ْهِر ، َفَتَجمَّ َن أََحُد التَّالميُذ لِصالِة الظُّ َبْعَد اْنِتهاِء الَجميِع ِمَن الُوضوِء ، أذَّ
ُح لَتالميِذِه َكْيِفيََّة صالِة الجامعِة. يِنيَِّة َيْرشَ ِْبَيِة الدِّ ، ووقف ُمَعلُِّم الرتَّ

الِة َسَنِقُف جميًعا َوراَء اإلماِم صفوًفا ُمَتساِوَيًة، وَسْوَف يتَبُع اُملَصلُّوَن اإلماَم  َبْعَد إقامِة الصَّ
الِة .  ُوا وإذا َرَكَع َرَكُعوا ... وهكذا يف َبِقيَِّة أْعامِل الصَّ َ َكربَّ ٍء ، فإِذا َكربَّ يف ُكلِّ َيشْ

ْهِر  َجامَعًة .  وا َصالَة الظُّ َوَقَف الَجميُع َخْلَف اإلماِم ، وأدُّ

َ ُكلٌّ منَّا مِبْفرَِدِه أْم ُنَصيلِّ َجاَمَعًة؟ الِة قاَل اُملَعلُِّم : أيُُّهام أْفَضُل أْن ُيَصيلِّ َوَبْعَد أداِء الصَّ
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(  - )

معاين املفردات 
انتهتقضيت

انرصفوا إليهاانفضوا إليها

َسأََل أحُد التَّالميُذ : وََكْيَف ُنَصيلِّ الُجُمعَة يا أْستاذ ؟

املَعلُِّم : َصالُة الُجُمَعِة َرْكَعَتاِن َجاَمَعًة باملَْسِجِد ، وَتْسِبُقها ُخْطَبُة الُجُمَعِة .

وهي َصالٌة َجْهِريٌَّة ، فاإلماُم يقرأ الفاِتَحَة ، وسورًَة َقِصريًة أو َبْعَض اآلياِت يف ُكلِّ َرْكَعٍة.

َسأَل ِتْلِميٌذ آَخر : وَهْل َنقرأ َمَعُه يا ُأْستاذ ؟

اُملَعلُِّم : ال يا ُبَنيَّ ، فأْنَت َتْسَتِمُع ِبُخشوٍع إىل قراءِة اإلمام ، وال َيْسِبُق أَحٌد اإلماَم . 

ورين، َبْعَد صالِة الُجُمَعِة عاَد الَجميُع إىل ُمَعْسَكرِِهم َفِرِحنَي َمْرسُ

وقاَل لَُهم املَعلُِّم : اآلن َنَتناوُل الَغداَء ، وَبْعَدُه لنا َحديٌث آخُر. 
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٤ ِصْل بنَي ُكلِّ عبارٍة يف (أ) وما ُيناسُبها يف (ب) :

حيحة فيام بني القوسني ملا ييل : ا تحت اإلجابة الصَّ ٥ َضْع َخطٍّ

................... أ ) يف َصالِة الَجامَعِة َيِقُف اإلمام

(أماَم اُملَصلِّني – َوَسَط اُملَصلِّني – َخْلَف اُملَصلِّني).

ب ) َصالُة الَجامَعِة أْفَضُل ِمْن َصالِة الَفرْد ...................

(بِعْرشيَن – بَسْبٍع وِعْرشين – بثالِثني) درجة .

جـ ) ُخْطَبُة الُجُمَعِة تكوُن ...................

الة – َقْبَل اآلذاِن). الة – َقْبَل الصَّ (َبْعَد الصَّ

د ) َصالُة الُجُمَعِة تكوُن ...................

يًَّة وَجْهِريًَّة). يًَّة – َجْهِريًَّة – ِرسِ (ِرسِّ

٦ (اإلْسالُم ديُن النِّظام) . َكْيَف َتتَِّفُق هذه العبارُة َمَع َصالِة الَجامَعِة .

الِة. ٧  ناقْش ُمعلَِّمَك وزمالَءَك يف القيِم والسلوكياِت التي نتعلَّمها من الصَّ

( ب )

الة يف جامعة َقْبَل الصَّ

هارِة ديُن النَّظافِة والطَّ

يسبُِّب األْمراض

( أ )

أ  املْسلُم َيَتَوضَّ

املاُء امللوث

اإلْسالُم
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٨ ماذا تقول يف املواقف  املصورة التالية؟

٩ فكر وناقش 

 (ماذا َيْحُدُث إذا انقطَع ماُء املََطِر يف عاٍم ِمَن األْعواِم ؟)

ْهِر ؟ ١٠ ما الفرُق َبنَي صالِة الُجمَعِة َوَصالِة الظُّ

١١  تعاون مع زمالئك وفكر : ما سبُب تسميِة يوِم الُجُمعِة ِبهذا االسم ؟ 

باالشرتاك مع زمالئك فكر ثم أكمل الشكل التايل : نشاط 
جامعي

فهي:
..............................
..............................

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

فهو:
..............................
..............................

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

النظامالنظافة

 للوضوء والصالة  أثرها يف  اكتساب قيم
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َفْضُل الواِلَدْيِن

 

 
 

 

ساَر أحمُد بجاِنِب والِِدِه َوهَو َسعيٌد ِجًدا ؛ َفَقْد كاَن َيْحِمُل َمالِبَس العيِد .

فاْبَتَسَم لَُه الوالُِد قائال : ُمبارٌَك يا أْحَمُد ، لََقْد اْشَرتَْينا لَك ُكلَّ َمالبِس العيِد.

أْحَمُد : َولَِكنََّك يا أيب لَْم َتْشَرتِ لَِنْفِسَك َشْيًئا . 

األُب : اُملِهمُّ أْنَت يا أْحَمُد .. َفَسعاَدُتَك َسَعادٌة لنا .

أْحَمُد : أْنَت َتْتَعُب ِمْن أْجِلنا كثريًا يا أيب ، وأَنا أُِحبَُّك ألْفضالَِك َعَلْينا . 

َك – أْيًضا – يا أْحَمُد لَها َفْضٌل َعظيٌم َعلْيَك ؛ َفَقْد َحَمَلْتَك يف َبْطِنها ِتْسَعَة أْشُهٍر  األُب : َوأمُّ
، وَسِهرَْت اللَّيايل َعىل راَحِتَك ، وما زالَْت َتْفَعُل الكثرَي ِمْن أَْجِلِك .

ا يا أيب ، إنَّ اآلباَء واألمهاِت أصحاُب َفْضٍل َكبرٍي عىل أْوالِدِهْم. أْحَمُد : َحقٍّ
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٦  تخري الصواب مام بني القوسني

أ ) كان أحمد سعيدا ألنه اشرتي....................

( مالبس املدرسة – مالبس الرياضة – مالبس العيد ).

ب ) األب يتعب كثريا  من أجل ....................

( راحة نفسه – راحة أرسته- راحة أصدقائه).

جـ ) حملت األم طفلها يف بطنها ....................  

( خمسة أشهر- تسعة أشهر -  أربعة أشهر ).

) لفظ يدل  .................... د ) (

( الحزن – الجهل – الضيق)  .
٧  كيف عرب الحديث عن :

أ ) املسارعة إىل أداء الصالة عند سامع املؤذن ....................

ب ) حسن معاملة الوالدين ....................

جـ ) الدفاع عن الوطن والحرص عىل تقدمه ....................
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ِحِم ِصلُة الرَّ

 

 
 

 

 

 

 
 

َمَع  للُخروِج  اْسِتْعداًدا  مالِبَسُه  أْحَمُد  لبَس 
أْرسِتِه .

َنْحُن  أْيَن  إىل   : قائًال  والده  إىل  َم  َتَقدَّ ُثمَّ 
ذاهبوَن يا أيب ؟

َمها  َك َبْعَض الَحْلَوى لُِتَقدِّ ْت أُمُّ َك َوُأْرسَِتِه ، َوَقْد أَعدَّ األُب : َسْوَف َنْذَهُب لِِزيارِة َعمِّ
َك . إىل أوالِد َعمِّ

أْحَمُد : َولَِكنََّنا يا أيب نُزورُُهم َكثريًا ، َمَع أَنَُّهم ال َيزوُروَننا إال قليًال .
األَُب : ِزيارُة األقارِِب يا أْحَمُد واِجَبٌة ؛ ألنَّها ِصَلٌة للرَِّحِم ؛ َفَقْد قاَل الله- تعاىل  :
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 َواْعُبُدوا اللَّـَه َوَال ُتْرشُِكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرىَبٰ َواْلَيَتاَمٰى 
َواْبِن ِباْلَجنِب  اِحِب  َوالصَّ اْلُجُنِب  َواْلَجاِر  اْلُقْرىَبٰ  ِذي  َواْلَجاِر   َواْلَمَساِكنِي 

ِبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم إِنَّ اللَّـَه َال ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًا السَّ
(  سورة النساء :٣٦)  

معاين املفردات 

الجار الذي ليس بينَك وبينه قرابة .َواْلَجاِر اْلُجُنِب

اِحِب ِباْلَجنِب  الصديق والرفيقَوالصَّ

متكربًا معجًبا بنفِسِهُمْخَتاًال َفُخورًا

معاين املفردات 

يوم القيامة .الَيوِم اآلخِر
همَيِصْل رَِحَمُه يزور األقارب ويودُّ

«َمْن كاَن ُيْؤِمُن باللِه والَيوِم اآلخِر َفْلَيِصْل رَِحَمُه"

أْحَمُد : َوَهْل ِصَلُة الرَِّحِم َتكوُن ِبِزيارَِة األَقارِِب َفَقْط يا أيب ؟
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ؤال َعْنُهم ، وَتْقِديِم اُملساَعَدِة للُمْحتاِج  األُب : ِصَلُة الرَِّحِم َتكوُن ِبِزيارَِة األقارِب ، والسُّ
عاِء لَُهْم . ِمْنُهْم ، وُمشاَركِتِهم يف األْفراِح واألْحزاِن والدُّ

معاين املفردات 

كنت سهًال ليًِّنا معهم .

ا قاسًيا جافٍّ
 َتَفرَُّقوا

ِحيُم ْحَمُن الرَّ الرَّ

(آل عمران  ١٥٩)

أْحَمُد : ُشْكرًا لََك يا والِدي .

يارَِة . َر َعِن الزِّ األُب : واآلَن َهيَّا ؛ َحتَّى ال َنَتأَخَّ

ِه ، سأَلَُه والُِدُه : َبْعَد أْن عاَد أْحَمُد وأْرسَُتُه ِمْن ِزيارِة َعمِّ

َهْل َعرِْفَت َمْعَنى ِصَلِة الرَِّحِم يا أْحَمُد ؟

ؤاُل َعنُهم ، وُمساَعدُتُهم .... . أْحَمُد : َنَعْم يا والِدي . إنَّها زيارَُة األقارِِب ، والسُّ

ٌد  كاَن ِمْن أَرَْحِم ِعباِد اللِه يف األرِْض ؛ َيقوُل َعْنُه املَْوىل- ُسْبحاَنُه وَتَعاَىل  :  ورَسوُلنا ُمَحمَّ
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(طرد كلبا - سقى كلبا - رضب كلبا ). جـ ) غفر الله لرجل  :   

( األْفراِح - األْحزاِن -األْفراِح واألْحزاِن). د ) يجب ُمشاَركُة اآلخرين  يف:  

٤ نشاط جامعي  باالشرتاك مع زمالئك  أكمل الجدول التايل :

طفال  ورأيت  املدرسة  إيل  طريقك   يف  كنت 
يعذب حيوانا

عرفت أن صديًقا لك يرفض زيارة أقاربه

رجل  يشارك أقرباءه يف األْفراِح فقط

حيح : لوِك َغرْيِ الصَّ حيح وعالَمة (×) أماَم السُّ لوِك الصَّ ٥ َضْع َعالَمَة (√) أماَم السُّ

(  ) ُم الَهدايا واملالِبَس للُفَقراِء .     أ ) أْحَمُد ُيَقدِّ

(  ) ُبها .      َتُه َوَيْرضِ ُب ِقطَّ ب ) َحَسٌن ُيَعذِّ

(  ) جـ) َسعيٌد َوَجَد ُعْصفورًا َجريًحا َعىل ناِفَذِتِه َفَعالََجُه وأَْطَلَقُه . 

٦ اكتْب يف هذا الشكِل ما تعلَّْمته من اآليِة القرآنيِة والحديِث الِرشيِف :

٧ َكْيَف يكوُن اإلحساُن إىل الواِلَدْيِن ؟
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َولَْم َيْكَتِف أبو َبْكٍر بَدْعَوة النَّاِس إىل اإلسالم ، َولكنَُّه صاَر ُيْنِفُق أْموالَُه يف رشاء الَعبيِد 
بوَن بسبِب إسالِمِهم وأْصَبَح أبو َبْكٍر ُمالزًِما للرَّسول  ُمْعَظَم الَوْقِت ،  الذين كانوا ُيَعذَّ

ديَق الَوِيفَّ اُملْخِلَص . ُيَؤيُِّدُه وُيداِفُع َعْنُه ، َفكاَن ِبَحقٍّ الصَّ

حيحة :  حيحِة ، وَعالَمَة (×) أماَم العبارَة َغرْيِ الصَّ َضْع َعالَمَة (√) أماَم الِعبارَِة الصَّ ١  

(  ) يق ابن عم الرَّسوِل الكريِم .    دِّ أ ) كاَن أبو َبْكر الصِّ

(  ) َع أبو َبْكر باإلْسالِم عْنَدما َدعاُه الرَّسوُل  .   ب) أْرسَ

(  ) يق آخُر َمْن أْسَلَم ِمَن الرِّجاِل .    دِّ جـ) أبو َبْكر الصِّ

٢  ِصْل كلَّ عبارٍَة يف (أ) مبا يناِسُبها يف (ب) :
( ب )  ( أ ) 

ْد لَحظًة واحدًة ولَْم َيرتَدَّ

ُل َمْن أَْسَلَم َمَن الرِّجاِل أوَّ

َنِبيُّ الُهدى َورَسوُل اإلسالِم

بوَن بسبِب إسالِمِهم الَعبيِد الذين كانوا ُيَعذَّ

ٌد  ُمَحمَّ

يق دِّ أبو َبْكٍر الصِّ

أنفق  أبو بكر أْموالَُه يف رشاء
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٣  تخري الصواب مام بني القوسني :

رسوال : أ ) اختار الله محمًدا 
(ليكون  سيدا  عيل قومه  -  لُِيْخِرَج النَّاَس ِمَن الُظُلامِت إَِىل النُّوِر -  لينفق من 

ماله عيل الدعوة )
ب )  عندما أخرب النبي  أبا بكر مبا جاء به :

ْد لَحظًة واحدًة يف َتصديقه- فكر طويًال قبل تصديقه- رفض تصديقه خوفا  (لَْم َيرتَدَّ
من قومه)

جـ ) كان العبيد يعذبون بسبب :
 (    طمعهم -  رفضهم  للعمل - إسالِمِهم )

٤   أكمل الشكل:

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

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

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

َبْتُه ِمَن اإلْسالِم ، ِمْنها : ٥ اتََّصَف أبو َبْكر ِبِصفاٍت َحميدٍة قرَّ

يق َيْشَرتي الَعبيَد ؟ دِّ ٦ ِلامذا كاَن أبو َبْكٍر الصِّ
٧ دلل عىل : 

  �

،

ً
ً
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َرِفيُق الِهْجَرِة

 

 

 

 

ِة الَحرِّ . َة ِمْن أَْهِلها لِِشدَّ كاَن الَوْقُت ُظْهرًا َوَقْد َخَلْت ُطُرقاُت َمكَّ
َسمَع أْهُل َبْيت أيب َبْكٍر  َطرًْقا عىل الباِب .

اِرُق ..... َوأْرسََعْت أْسامُء ِبْنُت أيب َبْكٍر لَِرتَى َمِن الطَّ
خوِل . َفإذا ِبِه رَسوُل الله  َيْستأِْذُن يف الدُّ

عَىل أيب َبْكٍر قائًال :  َوَدَخَل الرَّسوُل 
لََقْد أذِن الله - تعاىل- يل بالُخروِج َوالِهْجرَِة .

ْحَبَة يا رَسوَل الله ؟! َع أبو بكٍر قائًال : الصُّ فأَْرسَ
ْحَبة يا أبا َبْكٍر إِْن شاَء الله-تعاىل- َفرَيُدُّ الرَّسوُل الكريُم: َنَعْم ، الصُّ

الِهْجَرُة : 
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احبان َعَىل ُكلِّ يشٍء ؛ اْسِتْعداًدا لْلِهجرِة اُملباَركِة . اتََّفَق الصَّ
ًيا ِبَنْفِسِه  َوِعْنَدما حاَنِت اللَّْحظُة اُملناِسَبُة َصِحَب أبو َبْكٍر رسوَل الله  يف ِهْجرَِتِه ُمَضحِّ

َومالِِه وُأْرسَِتِه يف َسبيِل اإلِْسالِم .
َمرًَّة ، َوعنْ  مَييِنِه  َوَعْن   ، َمرًَّة  َوَخْلَفُه   ، َمرًَّة  َبْكٍر يسرُي أماَم الرَّسوِل  ِريِق كاَن أبو  َوِيف الطَّ

ًيا ِبَنْفِسِه ، َحتَّى َوَصال إىل غاِر  ِشاملِِه َمرًَّة ؛ َخْوًفا َعَلْيِه ِمْن أْن ُيصيَب الرَُّسوَل  َمْكروٌه ، ُمَضحِّ
َثْوٍر َفاْختبأ فيِه الرَّسوُل  وصاِحُبُه .

 ، َيْبَحُثوَن َعْنُهام  ؛  َيِقفوَن عَىل باِب الغاِر  اِر َوُهْم  َبْكٍر أْصواَت الُكفَّ َفْرتٍَة َسِمَع أبو  َوَبْعَد 
فاشَتدَّ َخْوُف أيب َبْكٍر عَىل رَسوِل  الله  ، وَقاَل :

«يا رَســـوَل الله ،لَْو َنَظَر أَحُدُهم َتْحَت َقَدَمْيِه لَرآنا. َفُيَطْمِئُنُه الرسول  قائًال:«يا أبا 
َك ِباْثَننْيِ اللُه ثالُِثُهام . ال َتْحزَْن إنَّ اللَه َمَعنا.» بكٍر، ما َظنُّ

ُر الُقرْآُن الَكريُم ذلَك املَْوِقف، َفَيقوُل : إنَّ الِهْجرََة كاَنت اْنِتصارًا ومل تكن فراًرا فيقول  ُيَصوِّ
الله تعاىل : 

في الـغار : 

( ( التوبة :
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حيحة: حيحِة ، وَعالَمَة (×) أماَم العبارَة َغرْيِ الصَّ ٢  َضْع َعالَمَة (√) أماَم الِعبارَِة الصَّ  

(   ) اِر ُقرْيٍش .         يُق َخاِئًفا َعَىل َنْفِسِه ِمْن ُكفَّ دِّ أ ) كاَن الصِّ

( ب ) كاَنْت ِهْجرَُة الرَّسوِل َتْنفيًذا ألْمِر الله-َتعاَىل- .        ( 

( جـ) اْشَرتََك أبو َبْكٍر يف ُكلِّ َغَزواِت الرَّسوِل  .            ( 

( د ) َدَخل املرشكون الَغاَر       ( 

٣  ِصْل كلَّ عبارٍَة يف (أ) مبا يناِسُبها يف (ب) :
( ب )  ( أ ) 

لَْو َنَظَر أَحُدُهم َتْحَت َقَدَمْيِه لَرآنا
ومل تكن فرارًا 

َك ِباْثَننْيِ اللُه ثالُِثُهام   ما َظنُّ
يف جميع الغزوات

اشرتك أبو بكر مع الرسول 
الِهْجرََة كاَنت اْنِتصاًرا لله 

طأمن الرسول  أبا بكر  قائال 

٤  اقرأ وفكر ثم فرس ما يدل عليه النص:
ما يدل عليه تفسريه املوقف 

ِريِق كاَن أبو  ١-َويف الطَّ
الرَّسوِل  أماَم  يسرُي  َبْكٍر 
ملسو هيلع هللا ىلص َمرًَّة ، َوَخْلَفُه َمرًَّة 
، َوَعْن مَييِنِه َمرًَّة ، َوعْن 

ِشاملِِه َمرًَّة ؛ 
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ُل الَخليفُة ا�وَّ

 

 

 .

 

بكٍر  أبا  اُملْسِلُموَن  بايَع   ، الِهْجرَِة  من  َعْرشََة  الحاديَة  َنِة  السَّ الرَّسوِل  يف  َوفاِة  َبْعَد 
ٍء . َخليفَة رَسوِل الله  َفأْعَلَن أماَم اُملْسِلمني َجميًعا أنَُّه ُمتَِّبٌع لرَسوِل الله  يف ُكلِّ َيشْ

َي اإلْسالَم َوَيْنُرشَُه ؛ َفَقْد حارََب الذيَن َخَرُجوا عىل  اْستطاَع أبو َبْكٍر أْثناَء ِخالَفِتِه أْن ُيَقوِّ
اِم . َتُه، ُثمَّ أرَْسَل الجيوَش لَِرتَْفَع رايَة اإلْسالِم يف الِعراِق والشَّ اإلسالم ، وأَعاَد لإلسالِم َهْيَبَتُه وُقوَّ

َوقاَم أبو َبْكٍر ِبأْعَظِم َعَمٍل يف تاريِخ اإلْسالِم ؛ َحْيُث َجَمَع الُقرْآَن الَكريَم يف ُمْصَحٍف واحد 
ياِع . وحفظُه الله-تعاىل -عىل يديه من الضَّ

ٍد  َبْكٍر لِيْلَحَق ِبَصِديِقِه َوَحِبيِبِه ُمَحمَّ يُق أبو  دِّ َ الصِّ ُتُويفِّ الثَّالثَة َعْرشَة لِْلِهْجرَِة  َنِة  َوِيف السَّ
 رَِحَم اللُه أبا َبْكٍر َورَِيضَ َعْنه .

  �
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حيحة فيام بني القوسني ملا ييل : ا تحت اإلجابة الصَّ ١ َضْع َخطٍّ

أ)  رَُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يف العاِم : 

-الحادَي َعَرش- الثَّالَِث َعَرش) ِمَن الِهْجرِة النبوية الرشيفة. ( العاِرشِ

َنِة :  يُق يف السَّ دِّ ب)  أبو بكر الصِّ

(الحادية َعْرشَة - الثَّاِنَية َعْرشَة-الثَّالَِثة َعْرشَة) ِمَن الِهْجرَة النبوية الرشيفة.

جـ) أبو بكر هو الخليفة  : (الثاين- األول- الثالث ) من الخلفاء الراشدين.

٢ قاَم أبو َبْكٍر أْثناَء ِخالَفِتِه ِبأْعامٍل َعظيمٍة ، رََفَعْت ِمْن َشأِْن اإلسالِم ، ِمْنها : 
( أ 

كيف  أبو بكر الخالفة  بعد رسول الله  ٣
حيحة: حيحِة، وَعالَمَة (×) أماَم العبارَة َغرْيِ الصَّ ٤ َضْع َعالَمَة (√) أماَم الِعبارَِة الصَّ

يق الُقرْآَن الَكريَم يف ُمْصَحٍف واحد فحفظُه اللُه من الضياِع .  دِّ أ ) َجَمَع أبو َبْكٍر الصِّ
(  )           
(  ) ب ) َفَتَح أبو َبْكٍر ِمْرصَ َوليبيا .        

َ تُُوىفِّ

َ تُُوىفِّ
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(  ) جـ)  أْصَبَح أبو َبْكٍر َخليفًة َبْعَد َوفاة ُعَمَر .    

(        ) د ) بايَع اُملْسِلُموَن أبا بكٍر  ليكون َخليفًة لرَسوِل الله      

٥  فكر ثم أكمل الجدول التاىل:

الدليل عليه املوقف

الكريم  القرآن  تعاىل-  الله-  حفظ 
ياِع عىل يدي أيب بكر  من الضَّ

أْن  ِخالَفِتِه  أْثناَء  َبْكٍر  أبو  اْستطاَع 
َي اإلْسالَم َوَيْنُرشَُه ُيَقوِّ

استعن مبكتبة املدرسة ٦  ملاذا ُوِصَف أبو َبْكٍر بالصديق ؟
٧ ناقْش زمالءك فيام تعلمته ِمْن ِدراَسِتَك لَهِذِه الَوْحَدِة  
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معاين املفردات
َجَهنََّمُأْقِسُم (أَْحِلُف)
ة اُملكرََّمة َتْحريُر ُمْسِلٍم ِمَن األَْرسَِمكَّ
ة َمجاعٍةَتَعٌب َوَمَشقَّ

َفقريًاَكثريًا
ّ ُمْغَلَقةَطريق الَخرْيِ َوَطريق الرشَّ

تفسير وبيان:

فيها  أقسم الله بالبلد الحرام وهي مكة املكرمة التي زاد فضلها ورشفها بإقامة الرسول 
لقد خلق الله اإلنسان يف مشقة وتعب طلبا لرزقه . 
اإلنسان املتكرب يظن أنه قوي ال يغلبه أحد فهو ميلك املال الكثري والجاه والسلطان. 
الله مطلع عىل هذا اإلنسان وسيحاسبه عىل غروره . 
لقد منح الله هذا اإلنسان نعام كثرية منها العني واللسان والشفتني وهي وسائل تعرفه  

عىل العامل املحيط به ، ومن الواجب أن يشكر الله، ويحسن استخدام هذه النعم .
هدى الله اإلنسان إىل طريق الخري، وأبان طريق الرش، ومنحه العقل ليختار ما ينفعه . 
اإلنسان يجب أن يفعل كل ما يريض الله مثل تحرير رقبة وإطعام املساكني واإلحسان  

إىل األيتام وخاصة األقارب .
اإلنسان املؤمن يتصف بالرحمة  والصرب ويحرص عىل صلة الرحم  . 
جزاء الطائعني الجنة، وجزاء العصاة والكفار النار . 
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تفسير وبيان:

والجاه؛ ألن عاقبة  ذلك   باألموال  واألوالدة   والتكاثر   التفاخر  اآليات  عن  تنهي 
سيئة، ويحض عيل العمل الصالح   واالنشغال  بطاعة الله تعايل، تؤكد اآليات  عيل  
أن يوم  القيامة  حق  وعيل أن  الحساب حق، وتدعو  اآليات  إيل شكر  الله تعايل  
عيل  نعمه  باستعاملها يف الخري، وسوف يحاسبنا  الله تعايل  عيل ما قدمناه  يف هذه 
الدنيا وعن نعمه ماذا عملنا بها  فيجب أن نشكر الله - تعايل - عيل نعمه وبأن 

نحسن  استخدامها .

١ أكمل  :

أ ) من قوله تعايل من سورة البلد :   إيل قوله :

إيل قوله تعايل :  ب ) من قوله تعايل منة سورة (التََّكاُثُر) : 

٢  اكتب من سورِة (البلد) اآلياِت التي َتْفَهُم ِمْنها ما َييل : 
اإلنسان املتكرب يظن أنه قوي ال يغلبه أحد فهو ميلك املال الكثري والجاه والسلطان .

٣ اقرأ وفكر ثم أجب:  

تعايل:  قال 

أ ) ما البلد املشار إليها يف األيات؟
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اكيِب : معاين اْلُمْفَرَداِت والرتَّ

َيسرُي وَيْذَهُب

صاِحِب َعْقٍل

َصاِحِب الجنوِد والعساكِر

اخَتَربَُه

َضيََّق َعليِه ِرزَْقُه

املرياُث تأكلوَنُه أكًال شديًدا

ُحبٍّا َكثريًا

َمت تحطياًم َشديًدا ُحطِّ
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والسعي   النشاط  أيضا  فيه  ويبدأ  الظهور  يف  النهار  فيه  يبدأ  الذي  الوقت  هو  الفجر 
للعمل.

الليايل العرش هي الليايل العرش األول من ذي الحجة، حيث يؤدي الناس مناسك الحج،  
جميع  بالشفع  فاملراد  والوتر  الشفع  .أما  لعباده  الله  من  والعطاء  الخري  فيها  ويكرث 

املخلوقات من ذكر وأنثى والوتر يقصد به الله الواحد األحد .
ال يدرك عظمة الخالق ودالئل قدرته يف الخلق إال صاحب العقل السليم . 
الله سبحانه وتعاىل يعاقب الطغاة والكفار عىل طغيانهم وكفرهم كام حدث لعاد وإرم  

ومثود وفرعون حيث أهلكهم الله جزاء طغيانهم وكفرهم وإفسادهم يف األرض .
اإلنسان حينام يعطيه الله النعم فإنه يتباهى ويتفاخر بها وحينام يضيق عليه يف الرزق  

فإنه يظن أن الله قد أهانه .
ضيق الرزق أو سعته ليس دليال عىل بغض الله للعبد، ولكن هناك دعوة إىل إكرام اليتيم  

وإطعام املساكني وهذا دليل رحمة وحب الله للعبد .
اإلنسان يحب املال حبٍّا كثريًا . 
يوم القيامة يتذكر اإلنسان أعامله ويندم ألنه مل يعمل الخري أو مل يكرث منه فينفعه يف  

اآلخرة .
النفس املطمئنة تدخل يف رحمة الله وجنته . 

تفسير وبيان:

  �ô°üe - Üƒ«∏b - ájQÉéàdG ΩGôgC’G ™HÉ£e





ô°üe - Üƒ«∏b - ájQÉéàdG ΩGôgC’G ™HÉ£e ١٢ 

حيحة فيام ييل : ا تحَت اإلجابِة الصَّ ١ َضْع َخطٍّ

ريُق - املرياُث- الكتاُب) اث ُهَو (الطَّ أ ) الرتُّ

ب ) َيْصُدُر الناس: ( ينامون ليال -  يخرجون من القبور-   يذهبون إيل أعاملهم)

َبُه- أصاَبُه بالَبالِء - اْخَتَربَُه) جـ )  املقصود بــ( اْبتالُه)  (َعذَّ

د ) معني أشتاتا  ( سعداء- متفرقون- متفوقون)

هـ )  معني َجامٍّ (َقليًال-  َكثريًا - َجميًال)

ُتؤّكُد اآلَياُت الَكرميُة أنَّ َيْوَم الِقَياَمِة حٌق ، وأنَّ كلَّ إنساٍن سُيَجازي عيل َحْسِب عمله  
يف الدنيا ، وسوف يعرف كل إنسان جزاء عمله  وما أعده الله تعايل له عيل ما قدمه يف 
حياته،  فمن قدم يف دنياه عمال  صالحا   فسوف يري مثاره  الطيبة  حتي ولو كان هذا 
العمل  صغريا جدا  ، ومن عمل عمال سيئا  يف دنياه فسوف يري مثاره السيئة   حتي ولو 

كان هذا العمل صغريا  جدا .
ب يف العمل الصالح  وفعل الخريات،  ونسأل  الله تعايل أن يجعلنا  جميعا    واآليات ترغِّ

ممن يواظبون عيل فعل الخريات .

تفسير وبيان:
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الصدق وا�مانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدق

؛ ألنَُّه  إْزعاِجِه  َعَدَم  اْبَنِتِه «فاِطَمَة»  ِمْن  الوالُِد  َطَلَب   
ٌء َعْن َعَمِلِه . َلُه َيشْ َمْشُغوٌل ِبَعَمٍل ، وال ُيريُد أَْن ُيَعطِّ

قالْت فاِطَمُة : َسْمًعا وطاعًة يا أيب ، َولَْن أْسَمَح ألَحٍد 
ُلَك ، َفَقْد َعلَّْمَتَنا أنَّ من يأيت للزيارة البد أْن يكون  بأْن ُيَعطِّ
َغرُي  أنَّك  أْخِربه  َفَسوَف  مبوعد سابق. وإذا سأل عنك أحد 

َموجوٍد .

نظَر األُب إىل ابنِتِه َوُهَو غاضٌب وقاَل لَها : ال يا اْبَنِتي ، 
اُملْسِلُم ال َيْكِذُب أَبًدا ، قاَل - َتعاىل - :  

ْدِق : ًة َتَتَعلَّمنَي ِمْنها ِقيَمَة الصِّ َوَسْوَف أْحيك لَِك ِقصَّ

 . أْغرَُق  إينِّ  أْنِقذوين..  أغيثـوين..  ُخ..  َيْرصُ أَخَذ  وَفْجأًَة   ، الَبْحِر  يف  َيْسَبُح  األْوالِد  أَحُد  كاَن 
ـَْحُك،  َوَيُقوُل : ُكْنُت  َع إليِه النَّاُس إلْنقاِذِه ، َوعْنَدَما اْقَرتَُبوا ِمنُه أَخَذ َيْسَبـُح َوُهـَو َيض َفأْرسَ
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نظَر األُب إىل ابنِتِه َوُهَو غاضٌب وقاَل لَها : ال يا اْبَنِتي ، 
اُملْسِلُم ال َيْكِذُب أَبًدا ، قاَل - َتعاىل - :  

ْدِق : ًة َتَتَعلَّمنَي ِمْنها ِقيَمَة الصِّ َوَسْوَف أْحيك لَِك ِقصَّ

 . أْغرَُق  إينِّ  أْنِقذوين..  أغيثـوين..  ُخ..  َيْرصُ أَخَذ  وَفْجأًَة   ، الَبْحِر  يف  َيْسَبُح  األْوالِد  أَحُد  كاَن 
ـَْحُك،  َوَيُقوُل : ُكْنُت  َع إليِه النَّاُس إلْنقاِذِه ، َوعْنَدَما اْقَرتَُبوا ِمنُه أَخَذ َيْسَبـُح َوُهـَو َيض َفأْرسَ
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 ... َوَيْسَتغيُث  ُخ  َيْرصُ فأَخَذ  باحِة  السِّ َعىل  َيْقِدْر  َولَْم 
أغيثويِن ، أَنِقُذويِن ، إينِّ أْغرَُق ... ولَِكنَّ النَّاَس لَْم َيَتَحرَُّكوا 
بُرسَْعٍة ، وقالوا : إِنَُّه َيْكِذُب ، َكام َفَعَل َقْبَل ذلَك .َواْسَتَمرَّ 
 ، ِفْعًال  َيْغرَُق  أنَُّه  النَّاُس  أَْدرََك  َحتَّى  ؛  ْفِل  الطِّ ُرصاُخ 
فأَْنَقذوُه. َوِعْنَدِئٍذ َنِدَم َعىل َفْعَلِتِه َوقاَل : لَْن أْكِذَب أَبًدا .

رَنا ِمَن الَكِذِب َفقاَل : ْدِق َوَحذَّ قال األُب : َدعانا الرَّسوُل  إىل الصِّ

َر الَولَُد ِفْعَلَتُه َوَيُقول : ُكْنُت أَْمَزُح .. أْمَزُح . وََكرَّ

ويف إِْحدى املَرَّاِت، كاَن الَولَُد َقْد أَصاَبُه َتَعٌب َشديٌد 

معاين املفردات 

َيْهِدي إىل  الِربَّ  َوإِنَّ   ، الِربِّ  إِىل  َيْهِدي  ْدَق  الصِّ دِق فإنَّ  «عليكم بالصِّ
ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد  الَجنَِّة ، وما يزاُل الرَّجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّى الصِّ
الُفُجوِر، َوإنَّ  َيْهدي إىل  يًقا، وإياكم والَكذَب فإنَّ الكذَب  اللِه ِصدِّ
الُفجوَر َيْهدي إىل النَّاِر ... وما يزاُل الرَّجُل َيْكِذُب ويَتحرَّى الَكِذَب 
(متفق عليه) اًبا» .     َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِه َكذَّ
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ِحيَحِة:  حيَحِة وَعَالَمَة (×) أماَم الِعبارَِة َغرْيِ الصَّ ٢  َضْع َعالَمَة( √) أَماَم الِعَبارَِة الصَّ

(  ) ُه الله والنَّاُس َويدُخُل الَجنََّة .    اِدُق ُيِحبُّ  أ ) الصَّ

(  ) ب ) الكاِذُب َيْكرَُهُه الله والنَّاُس َويدُخُل النَّاَر .   

(  ) اِدِق األمنِي .     جـ ) ُعرَِف رَسوُل الله  بالصَّ

( د ) األَمانُة تَكوُن يف األْمواِل َفَقط                              ( 

٣  ِصْل َبنْيَ ُكلِّ ِعبارٍَة يف (أ) وما ُيناِسُبها يف (ب) :

( ب ) ( أ )        

ِحْفُظ املاِل واألْرساِر األمنُي      

يطلب مساعدة الناس الخائُن     

َيْكرَُهُه اللُه والنَّاُس األمانُة     

ُه اللُه والنَّاُس ُيِحبُّ

حيِح يف الِعبارَِة التَّالية : اِبَقِة يف َمكاِنها الصَّ ٤ َضِع الكِلامِت السَّ

اًبا - النَّار - الربِّ - الُفجور )  ( - يَتحرَّى- الَجنَّة - َكذَّ

أ ) الصْدُق َيهدي إىل ............. َوالِربُّ َيهدي إىل ............. .............

ب ) َوالَكِذُب َيهدي إىل ............. والُفُجوُر َيهدي إىل .............

جـ ) وما يزاُل الرَّجُل َيْكِذُب و............. الَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِه ............. .
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التسامح والتعاون

 
 
 
 

 

ِمْن أخالِق اُملْسِلِم ُخُلُق التَّساُمِح .

سأل تلميٌذ : ما َمْعَنى التَّساُمح ؟

ْن ُيِيسُء إلينا ، وال َنْسَمُح للَغَضِب  فأجاَب املَعلُِّم : التَّساُمُح يا أْبنايِئ َمْعَناُه أْن َنْعُفَو َعمَّ
أْن ُيَسْيِطَر َعَلْينا ، وإذا َحَدَث ِخالٌف َبْيَنَنا َنْلَجُأ إىل التَّفاُهِم والِحواِر ،  

وَيْعَتِذُر اُملخطُئ ، َوَيْقَبُل الزَّميُل هذا االْعِتذاَر َوُيساِمُحُه .

سأَل ِتْلميٌذ : َهْل َيُكوُن التَّساُمُح بنَي األْصِدقاِء واألقارِِب َفَقْط ؟

املَعلُِّم : ال يا ُبَنيَّ ، إنَّ التَّساُمَح َيكوُن بنَي ُكلِّ النَّاِس .

التسامح 
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؛  واْضِطهاٍد  َتْعِذيٍب  ِمْن  َوأْصَحاَبُه  الرَّسوَل   َمَع  اُملْرشُِكوَن  َفَعَلُه  ما  َعِلْمُتم  َوقْد 
َة  َوأَنَُّهْم حاَوُلوا َقْتَلُه ، َولَِكنَّ اللَه-َتَعاَىل-أْنَقَذُه ِمْنُهْم ، َوَنَرصَُه َعَلْيِهم ، َوأَيََّدُه َحتَّى َدَخَل َمكَّ

َة ، وَقاَل لَُهْم : ما َتُظنُّوَن أيَنِّ فاِعٌل ِبكْم ؟ فاِتًحا ًمْنَتِرصًا، َفَجَمَع أَْهَل َمكَّ

قالوا : َخرْيًا ، أٌخ َكِريٌم ، وابُن أٍخ َكريٍم .

َلقاُء» ، وساَمَحُهم الرَُّسوُل الَكِريُم َوَعَفا َعْنُهُم . فقاَل : «اْذَهُبوا َفأَْنُتُم الطُّ

َوَهَكذا ُيَعلُِّمنا الرَّسوُل الَكريُم أنَّ التَّساُمَح ِمْن أْخالِق اُملْسِلِم .

ويقول الله-تعاىل-يف صفات املؤمنني :

(آل عمران: ١٣٤)

معاين املفردات 
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الصدق وا�مانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدق

؛ ألنَُّه  إْزعاِجِه  َعَدَم  اْبَنِتِه «فاِطَمَة»  ِمْن  الوالُِد  َطَلَب   
ٌء َعْن َعَمِلِه . َلُه َيشْ َمْشُغوٌل ِبَعَمٍل ، وال ُيريُد أَْن ُيَعطِّ

قالْت فاِطَمُة : َسْمًعا وطاعًة يا أيب ، َولَْن أْسَمَح ألَحٍد 
ُلَك ، َفَقْد َعلَّْمَتَنا أنَّ من يأيت للزيارة البد أْن يكون  بأْن ُيَعطِّ
َغرُي  أنَّك  أْخِربه  َفَسوَف  مبوعد سابق. وإذا سأل عنك أحد 

َموجوٍد .

نظَر األُب إىل ابنِتِه َوُهَو غاضٌب وقاَل لَها : ال يا اْبَنِتي ، 
اُملْسِلُم ال َيْكِذُب أَبًدا ، قاَل - َتعاىل - :  

ْدِق : ًة َتَتَعلَّمنَي ِمْنها ِقيَمَة الصِّ َوَسْوَف أْحيك لَِك ِقصَّ

 . أْغرَُق  إينِّ  أْنِقذوين..  أغيثـوين..  ُخ..  َيْرصُ أَخَذ  وَفْجأًَة   ، الَبْحِر  يف  َيْسَبُح  األْوالِد  أَحُد  كاَن 
ـَْحُك،  َوَيُقوُل : ُكْنُت  َع إليِه النَّاُس إلْنقاِذِه ، َوعْنَدَما اْقَرتَُبوا ِمنُه أَخَذ َيْسَبـُح َوُهـَو َيض َفأْرسَ
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ُيْحىَك أنَّ أََحَد الُحَكامء َجَمَع أَْوالَدُه الثَّالثة، وأعْطى أصغرهم مْجموَعًة مْن أَْعواِد الَحَطِب 
َيْقدْر،  َفَلْم  َكْرسَها  ِمْن االبن األوسط  َفَطَلَب  َيْقدِر،  َفَلْم  َكْرسَها  ِمْنُه  َوَطَلَب  ِبَحْبٍل،  َمْربوَطًة 

َوأخريًا أْعطاها أَْكَربَُهْم َفَعَجَز أيًضا َعْن َكْرسَِها.

ِمْنُه  أََخَذ الَحكيُم ُحزْمَة األْعواد َوَفكَّ الَحْبَل، ُثمَّ أَْعَطى ُكلَّ واِحد ُعوًدا َواِحًدا. َوَطَلَب 
َكْرسَُه، َفَكَرسَ ُكٌل ِمْنُهم عوَدُه.

فقاَل األُب: ِعنَدما أَعَطْيُتكْم أَْعواَد الَحَطِب َوِهَى َمْجموَعٌة َعَجَز ُكلٌّ ِمْنُكْم َعْن َكْرسِها، 
َفامذا  ِبُسُهولٍَة،  َكَرسَُه  واِحًدا  عوًدا  ِمْنُكْم  واحٍد  ُكلَّ  َوأْعَطْيُت  فرْقُتها  َولـامَّ 

َتْسَتنتجون ِمْن َهذه التَّْجِرَبِة؟

ٌة َواالْخِتالَف َوالُفرَقَة َضْعٌف. : َنْسَتْنِتُج أَنَّ االتِّحاد ِقوَّ قاَل االبُن األْكَربُ

َوَقاَل االْبُن األْصَغُر: َحًقا..لََقْد َصُعَب َعَلْينا َتْكسرُي األَْعواِد َوِهى ُمْجَتِمَعٌة.

َوأضاَف االْبُن األوسط: َولِكنَّنا َكَرسناها ِبسهولٍَة وَهى ُمَتَفرََّقٌة.

التعاون 

«َرِحَم اللُه َرجًال َسْمًحا إِذا َباَع وإذا اْشَرتَى وإذا اْقَتَىض»

معاين املفردات 

قال  :
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أو  األْرسَِة  أْفراِد  لُِكلِّ  َوبالنِّْسَبِة   ، أْبناىئ  َيا  لَُكْم  بالنِّْسَبِة  الحاُل  َوَهكذا  األُب:  َفَقال 
املجتمع فإذا َتَعاَوَن الَجميُع كانوا أَقِوياَء، َوإذا َتَفرَّقوا كانوا ُضَعفاَء.

ُد ذلك؟ قاَل اُملَعلُِّم: َمْن ِمْنُكْم َيْذُكُر لنا ِمَن الُقرْآن َوالحَديث ما ُيؤكِّ

قاَل ِتْلِميٌذ: قال تعاىل: 

معاين املفردات 

«املؤمُن للُمْؤمن َكالُبْنياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا»

(سورة املائدة : ٢)

معاين املفردات 
َكالُبْنياِن

َيُشدُّ
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الصدق وا�مانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدق

؛ ألنَُّه  إْزعاِجِه  َعَدَم  اْبَنِتِه «فاِطَمَة»  ِمْن  الوالُِد  َطَلَب   
ٌء َعْن َعَمِلِه . َلُه َيشْ َمْشُغوٌل ِبَعَمٍل ، وال ُيريُد أَْن ُيَعطِّ

قالْت فاِطَمُة : َسْمًعا وطاعًة يا أيب ، َولَْن أْسَمَح ألَحٍد 
ُلَك ، َفَقْد َعلَّْمَتَنا أنَّ من يأيت للزيارة البد أْن يكون  بأْن ُيَعطِّ
َغرُي  أنَّك  أْخِربه  َفَسوَف  مبوعد سابق. وإذا سأل عنك أحد 

َموجوٍد .

نظَر األُب إىل ابنِتِه َوُهَو غاضٌب وقاَل لَها : ال يا اْبَنِتي ، 
اُملْسِلُم ال َيْكِذُب أَبًدا ، قاَل - َتعاىل - :  

ْدِق : ًة َتَتَعلَّمنَي ِمْنها ِقيَمَة الصِّ َوَسْوَف أْحيك لَِك ِقصَّ

 . أْغرَُق  إينِّ  أْنِقذوين..  أغيثـوين..  ُخ..  َيْرصُ أَخَذ  وَفْجأًَة   ، الَبْحِر  يف  َيْسَبُح  األْوالِد  أَحُد  كاَن 
ـَْحُك،  َوَيُقوُل : ُكْنُت  َع إليِه النَّاُس إلْنقاِذِه ، َوعْنَدَما اْقَرتَُبوا ِمنُه أَخَذ َيْسَبـُح َوُهـَو َيض َفأْرسَ
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حيَحة: حيَحِة، َوعالَمة (×) أماَم الِعبارَِة َغرْي الصَّ ٤  َضْع َعالَمة (√) أماَم الِعبارَِة الصَّ

( غرُي َعْن َكْرسِ الخَشِب ألنَُّه َضعيٌف.    (  أ ) َعَجَز الَولَُد الصَّ

(      )               . ب ) الَحكيُم أراَد أَْن ُيعاِقَب أَْوالَدهُ 

( جـ ) اُملْسِلموَن ُمَتعاِونوَن ِىف الَخرْيِ.        ( 

د )  علينا أن ُنسيطَر عىل أنفسنا عند الغضِب.              (    )

حيِح ِمَن الَحديِث الرشيف: اِبَقة ِىف َمكاِنها الصَّ ٥ َضْع الَكِلامِت السَّ

( َبْعًضا- َيُشدُّ - للُمؤِمِن )
« املؤمُن ............. َكالُبْنياِن ............. َبْعُضُه ............. »

٦ قال تعاىل:

أ ) من خالِل اآليِة . متي يصبُح التعاوُن مطلوًبا ؟ومتي ُيصبُح مرفوًضا؟
ب )  أكمل . الربُّ هو ............. ............. واإلثُم هو ............. .............

جـ ) اذكْر صورًا  للتعاوِن  شاهَدتها أو َسمعَت عنها .

٧  أجب عام ييل : 

َلقاُء» .ما املوقُف الذي ِقيلْت فيه الجملُة.؟ أ ) «اْذَهُبوا َفأَْنُتُم الطُّ
ب )  ما الدرُس الذي نتعلَُّمه من ِقصِة الرجِل مع أوالِدِه؟

جـ )  كيف َتَترصُف  إذا حدَث خالٌف بينَك وبني صديقك؟



٢٠ 

الصدق وا�مانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدق

؛ ألنَُّه  إْزعاِجِه  َعَدَم  اْبَنِتِه «فاِطَمَة»  ِمْن  الوالُِد  َطَلَب   
ٌء َعْن َعَمِلِه . َلُه َيشْ َمْشُغوٌل ِبَعَمٍل ، وال ُيريُد أَْن ُيَعطِّ

قالْت فاِطَمُة : َسْمًعا وطاعًة يا أيب ، َولَْن أْسَمَح ألَحٍد 
ُلَك ، َفَقْد َعلَّْمَتَنا أنَّ من يأيت للزيارة البد أْن يكون  بأْن ُيَعطِّ
َغرُي  أنَّك  أْخِربه  َفَسوَف  مبوعد سابق. وإذا سأل عنك أحد 

َموجوٍد .

نظَر األُب إىل ابنِتِه َوُهَو غاضٌب وقاَل لَها : ال يا اْبَنِتي ، 
اُملْسِلُم ال َيْكِذُب أَبًدا ، قاَل - َتعاىل - :  

ْدِق : ًة َتَتَعلَّمنَي ِمْنها ِقيَمَة الصِّ َوَسْوَف أْحيك لَِك ِقصَّ

 . أْغرَُق  إينِّ  أْنِقذوين..  أغيثـوين..  ُخ..  َيْرصُ أَخَذ  وَفْجأًَة   ، الَبْحِر  يف  َيْسَبُح  األْوالِد  أَحُد  كاَن 
ـَْحُك،  َوَيُقوُل : ُكْنُت  َع إليِه النَّاُس إلْنقاِذِه ، َوعْنَدَما اْقَرتَُبوا ِمنُه أَخَذ َيْسَبـُح َوُهـَو َيض َفأْرسَ
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زيارة صديق

 
 
 
 
 

 
 

 

َبْعَض  ُمْصَطفى  ريِق رَأى  الطَّ َوِيف   ، لِزيارِة َصِديِقهام َمْحمود  ؛  َوُمْصَطَفى  َذَهَب ِهشاٌم 
ريِق . اِرِع ؛ َفرََفَعها ِمْن َمكاِنها إىل جاِنِب الطَّ األحجاِر الَكبريَِة ِيف َوَسِط الشَّ

اِرَع؛  اِرَع ؛ َفَذَهَب إليِه ، َوأْمَسَك ِبيِدِه َوعَربَ ِبِه الشَّ ُثمَّ رَأَى رَُجًال أْعَمى ُيريُد أْن َيعُربَ الشَّ
َفَشَكرَُه الرَُّجُل .

ِة َفأرَْشَدها إلَْيها . ُثمَّ َسأَلَْتُه َفَتاٌة َعِن املَْكَتَبِة العامَّ

ْدناُه  ُر َعْن َمْوِعِدَنا الَّذي َحدَّ َفقاَل ِهشاٌم ُمَتساِئًال : ما َهذا يا ُمْصَطِفى ؟ َيْبُدو أنَّنا َسَنَتأَخَّ
َمَع َمْحمود .

آداُب الطريِق
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ريِق قاَل : ُمْصَطَفى : َبْل ِهَي َمْسُئولِيَُّة ُكلٍّ ِمنَّا ، َفالرَُّسوُل   ِعْنَدَما ُسِئَل َعْن َحقِّ الطَّ

ُمْصَطَفى : لاِمذا يا ِهشاُم ؟ َسَنِصُل يف املَْوِعِد ِبإِْذِن الله-َتعاَىل - . 

ِهشاٌم : َكْيَف َنِصُل َوقْد أْصَبْحَت رَُجًال ِمْن رِجاِل النَّظافِة ، وُرشِْطيٍّا لِْلُمروِر ، َوَهاِدًيا 
للتَّاِئهني ، َوهَذا لَْيَس ِمْن َمْسُئولِيَّاِتَك .

معاين املفردات 

َخفُض

منٌع

القبيُح من األفعاِل واألقواِل

الِم ، واْألَمُر ِباْلَمْعروِف َوالنَّْهُي  «َغضُّ الَبَرصِ وََكفُّ األََذى ، َورَدُّ السَّ
َعِن اُملْنَكِر» .

َفرَدَّ ِهشاٌم ُمْبَتِساًم: أنا آِسٌف يا ُمْصَطَفى ؛ لََقْد ُكْنُت َنسيُتُه فقد أَمَر رسوُل اللِه يف هذا 
ريِق، واألْمُر ِباملَْعروِف،  الحديِث «ِبَكفِّ األَذى» َوأَْنَت رََفْعَت الِحجارََة َعْن الطَّ
آداَب  أْلَتزُِم  َوَسْوَف   ، الفتاَة  َوأَرَْشْدَت   ، األَْعَمى  الرَُّجَل  َساَعْدَت  َقْد  َوأْنَت 

ريِق ِبإِْذِن الله . الطَّ

آداُب االْسِتْئذاِن

ِد ؛ َفَوَجَدا باَب املَْنزِِل  َوَصَل ِهشاٌم وُمْصَطَفى إىل َبْيِت َصِديِقهام َمْحموٍد يف املَْوِعِد اُملَحدَّ
َمْفُتوًحا :

ى ، و ،
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معاين املفردات 

تسَتأِْذُنوا .

أفضُل وأْطهُر 

إثم .

منفعة

ُخوِل . َم ُمْصَطَفى للدُّ ُمْصَطَفى : َهيَّا َنْدُخُل ................ َوَتَقدَّ

خوِل َعَىل  ِهشاٌم : (َوهَو مُيِسُك مُبْصَطَفى): اْنَتِظْر يا ُمْصَطَفى .. الُبدَّ أْن َنْسَتأِْذَن َقْبَل الدُّ
النَّاِس حتى لو كانت أرستك .

ُمْصَطَفى : َولاِمَذا َنْسَتأِْذُن َوالباُب َمْفُتوٌح ؟ أنا أْعَلُم أَنََّك َتْسَتأِْذُن لَِيْفَتَح لََك صاحُب املَْنزِِل الباَب .

ُخوِل، َفإِْن  ِهشاٌم : ال يا ُمْصَطفى؛ االْسِتْئذاُن َمْطُلوٌب َحتَّى َيْسَمَح لََك صاِحُب املَْنزِِل ِبالدُّ
لَْم َيأَْذْن لََك َفارِْجْع . َفالله-َتعاَىل-َيقوُل :

(النور: ٢٧ – ٢٩)
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معاين املفردات 

تسَتأِْذُنوا .

أفضُل وأْطهُر 

إثم .

منفعة

ُخوِل . َم ُمْصَطَفى للدُّ ُمْصَطَفى : َهيَّا َنْدُخُل ................ َوَتَقدَّ

خوِل َعَىل  ِهشاٌم : (َوهَو مُيِسُك مُبْصَطَفى): اْنَتِظْر يا ُمْصَطَفى .. الُبدَّ أْن َنْسَتأِْذَن َقْبَل الدُّ
النَّاِس حتى لو كانت أرستك .

ُمْصَطَفى : َولاِمَذا َنْسَتأِْذُن َوالباُب َمْفُتوٌح ؟ أنا أْعَلُم أَنََّك َتْسَتأِْذُن لَِيْفَتَح لََك صاحُب املَْنزِِل الباَب .

ُخوِل، َفإِْن  ِهشاٌم : ال يا ُمْصَطفى؛ االْسِتْئذاُن َمْطُلوٌب َحتَّى َيْسَمَح لََك صاِحُب املَْنزِِل ِبالدُّ
لَْم َيأَْذْن لََك َفارِْجْع . َفالله-َتعاَىل-َيقوُل :

(النور: ٢٧ – ٢٩)
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٥  أجب عام ييل :

َبُب ؟ خوَل َفَمَنَعُه ِهشاٌم . ما السَّ أ ) أراَد ُمْصَطَفى الدُّ

ب ) ما اآلداُب التي يجُب االلتزاُم بها ِعنَد زيارِة اآلخريَن ؟

رِْس وناقشها َمَع زَُمَالِئَك َوُمَعلِِّمَك  جـ ) اِْسَتْنِتج اآلَداَب اّلِتي َتَعلَّْمَتَها ِمَن الدَّ

د ) دلْل عيل أن االستئذاَن  يكوُن ثالَث مراٍت.

٦ أكمل الشكل:

(النور: ٢٩)

أ )  مامعني جناح ؟  ما املقصود بـ ( فيها متاع لكم )؟

ب ) أعِط أمثلًة لبيوٍت غرِي مسكونٍة.

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

..................................................
.................................................
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٥٠ 

من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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إبراهيُم  مع َأِبيه وَقْوِمه 

  
 
 

 

 

كاَن إبراهيُم  من أهِل َبْلدة بالعراِق اسُمها «ِفدان» .

ارًا َيْنحُت األْصناَم ، َوَيبيُعها للنَّاِس لَيْعُبدوها . وَكاَن َقْوُمُه َيْعُبدوَن األْصناَم، وكان أبوُه َنجَّ

ليَم ؛ َفَعِلَم أنَّ ّهِذِه األْصناَم التي  أناَر اللُه َقْلَب إبراهيَم ُمْنُذ ِصَغرِِه ، وَرزََقُه الَعْقَل السَّ
َيْعُبُدها النَّاُس ال تسمُع وال تبُرص ..

وال َتُرضُّ وال َتْنَفُع ؛ َفأبوه هَو الذي َيْصَنُعها ِمَن الَخَشِب .

َث َمَعُه بأدٍب قائًال : َذَهَب إبراهيُم إىل أبيِه وتحدَّ
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يا أَبِت ملاَذا َتْعُبُد ما ال َيْنَفُع وال َيُرضُّ َوال ُيْغِني َعْنَك َشْيًئا ؟

األُب : اْسُكْت يا إبراهيُم وإال َغضَبْت َعَلْيَك اآللهُة !

إبراهيُم : َكْيَف َتْغَضُب َوِهَي ال َتْسَمُع َوال ُتْبِرصُ َوأْنَت الَّذي َتْصَنُعها ؟

األُب : إِذا لَْم َتْبَتِعْد َعْن َهَذا الَكالِم َفأَنا الذي َسْوَف أَْنَتِقُم ِمْنَك لآللِهِة ، َوال َتْنَس أنََّنا 
َوَجْدَنا آَباَءَنا َيْعُبُدوَنها َقْبَلَنا .

إِْبراهيُم : لََقْد كاَن آباؤُكْم ُمْخِطِئنَي ، َوأَْنُتْم أْيًضا ِمْثُلُهم . وإِْن لَْم َتْرتُكوا ِعباَدَة األْصناِم 
اَر َفَسْوَف ُيِصيُبُكْم َعذاٌب َشِديٌد . وَتْعُبدوا اللَه الواِحَد الَقهَّ

َر أْن َيْسَتِمرَّ  َحزَِن إبراهيُم  ُحزًْنا َشِديًدا؛ ألنَّ والَِدُه لَْم َيْسَتِمْع إَِيل ِنداِء اإلِمياِن ، َوَقرَّ
يف َدْعَوِة أْهِلِه َوَقْوِمِه إىل ِعباَدِة الله وإىل َترِْك ِعبادِة األَْصَناِم .

ْخِرَيِة واالْسِتْهزاِء ، َوقالوا: اْبُن صاِنِع األْصناِم َيأُْمُرنا  قاَبَل َقْوُم إبراهيَم  َدْعَوَتُه ِبالسُّ
بأَْن َنْرتَُك ِعباَدِة األًْصناِم ؟

َوقاَل َبْعُض الَكافِريَن : اْتُرُكوُه َفَسْوَف َتْنَتِقُم ِمْنُه آلَِهُتنا .

ُ لِلنَّاِس َحقيقَة هِذِه األْصناِم، وأَنَّها لَْن ُتْؤِذَيهم إذا َتَركوا ِعبادَتَها  َر إبراهيُم يف َعَمٍل ُيَبنيِّ َفكَّ
، ولَْن َتْنَفَعُهم إِذا َعَبُدوها .

َويف َيْوٍم ِمْن أَياِم أَْعياِدِهم الَّتي َيْخُرُجوَن فيها لَِيْمَرُحوا َوَيْلَعُبوا، َتَسلََّل إبراهيُم  إىل 
َمها َجميًعا ِبفأِْسِه، َوَترََك أْكَربَ األْصناِم َسلياًم، ُثمَّ َوَضَع  األصناِم الَكبريِة الَّتي َيْعُبُدها َقْوَمُه ، َوَحطَّ

الَفأَْس َعَىل َكِتِفِه ، ُثمَّ َتَرَكها َوعاَد لَِبْيِتِه.



٥٠ 

من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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َفَوَجدوا  ولِعِبِهم  َمَرِحِهم  ِمْن  الَقْوُم  عاَد 
َمْت َجِميُعها ، َومْل َيْبَق إال كبرُي  آلَِهَتُهم َقْد َتَحطَّ

اآللَِهِة َوعَىل َكِتِفِه الفأُس .

وقال  َشديًدا  َغَضًبا  إبراهيَم  قوُم  َغِضَب 
واحٌد مْنُهم:

الِمني . َمْن َفَعَل هذا بآلَِهِتنا؟ إنَّه ملن الظَّ

إبراهيُم ألنَّه  أنَّه  : البدَّ  َعَلْيِه بعُضهم  فردَّ 
كاَن يدُعو إىل َترِْك ِعباَدِتها ..

وه . صاَح الجميُع يف َصْوٍت واحٍد : أحِرضوه أحِرضُ

َمِة وسأُلوه : أحَرض الُكفاُر إبراهيَم  أماَم األْصناِم اُملَحطَّ

قالوا : هل أنَت َفَعْلَت هذا بآلَِهِتنا يا إبراهيُم ؟

قال : َبْل َفَعَلُه َكبريُهم هذا ..فاسأُلوهم .

قالوا : أنَت َتْعَلُم أنَّهم ال َينِطُقون ، وال َيْسَمُعون .... َفَهْل َتْهَزُأ بنا ؟

َتعبُدوَنهم  َفكْيَف  ؛  أْنَفَسهم  َيْحُموا  أن  َيْسَتطيُعون  وال   ، َينِطُقون  ال  كاُنوا  إذا   : قال 
وَتْطُلُبون منُهْم ِحامَيَتُكم ؟

ُروا إِْحراَقُه بالنَّاِر  َفِهَم َقْوُم إبراهيَم  أنَّه َفَعَل ذلك، لَِيْسَخَر منُهم وِمْن آلَهِتِهم ، َفَقرَّ
َجزاَء ما فعَل بآلَِهِتِهم .

النَّاَر وهي  أَْشَعَل الكفاُر نارًا شديدًة ، ووضُعوا فيها إبراهيَم  ووقُفوا ُيشاهُدون 
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َفِرحنَي  ُيهلُِّلون  وُهم  وترتفُع  َتزداُد 
َتْنَتهي  َحتَّى  واْنَتَظُروا  َمْرسورين، 
وقد  إبراهيَم   لريوا  النَّاُر؛ 

َم .... اْحَرتََق َوَتَفحَّ

كاَنت  التي  اُملفاَجأََة  َولَِكنَّ 
َفَقْد   ، َعة  ُمَتَوقَّ َتُكْن  مل  َتْنَتِظرُُهم 
َخَرَج إبراهيُم  أماَمهم سلياًم، 
ُمْعِجزٌَة  إِنَّها   .. ُسوٍء  بأيِّ  ُيَصْب  ومْل 

عظيمٌة .

لَقْد أََمَر الله –سبحانه وتعاىل 
َبرًْدا وسالًما عىل  النَّار بأن تكوَن   –
إبراهيَم  ، ورََجَع الكفاُر َخاِئبني 

َخاِرسين .

قاَل الله – َتعاَىل- : 

األنبياء: ٦٩



٥٠ 

من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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معاين املفردات 
ِهداَيته وَصالَحه

ُمقيمون عىل ِعباَدِتها

َخَلَقُهنَّ

َمة ِقَطًعا ُمَحطَّ

عادوا إىل ِكْربِِهم وُكْفرِِهم
ُقْبًحا لكم

هالًكا 



٥٠ 

من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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حيحة : حيحِة ، وَعالَمَة (×) أماَم العبارَة َغرْيِ الصَّ ١ َضْع َعالَمَة (√) أماَم الِعبارَِة الصَّ

(  ) أ ) استمَع والُد إبراهيَم  لدعوِة اْبِنِه ِبهدوٍء وِحْكَمٍة .   

(  ) ر معاقَبَته .     ب ) َغِضَب إبراهيُم  من والِِده وقرَّ

(  ) جـ ) قوُم إبراهيَم  يعبُدون األصناَم من دوِن الله – تعاىل - .  

(  ) َم أصناَمهم.   د ) َسِخَر إبراهيُم  من عقوِل قوِمه  َحطَّ

٢ اكتب اآليات التي تدلُّ عىل املعايِن اآلتيِة :

َم اآللهَة إال كبريَهم . أ ) إبراهيم  حطَّ

ب ) أعَطى الله – تعاىل – إبراهيَم  الحكمَة صغريًا .

جـ ) الكفاُر يسألون إبراهيَم  عن َتحطيِم األصنام . 

د ) الله – تعاىل – يأمُر الناَر بأال ُتْحرُِق إبراهيَم  .

٣ فكر ثم أجب :

أ ) ما الصفُة التي اتَّصَف بها إبراهيُم  يف دعوِته لقوِمه ؟

ي عَدم إحراِق الناِر له ؟ ب ) مباذا تسمِّ

مع قومه . جـ ) احك لزمالئك قصة إبراهيم 
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٤ أكمل مكان النقط بكلمة مناسبة مام بني القوسني :

( سالما – أعني – التامثيل – الهداية )

أ ) آىت الله إبراهيم  ................

عاكفني عىل عبادة ................ ب ) كان قوم إبراهيم 

به عىل ................ الناس . جـ ) أىت قوم إبراهيم 

د ) كانت النار بردا و................ عىل إبراهيم .

٥ أكمل الشكل :

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

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

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

ٍ
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من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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من سيرة النبى 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

رَِة _ َيرْثِب _ ، وبعَد االْسِتْقباِل الَعظيِم الذي  ِعْنَدَما َوَصَل الرَّسوُل   إىل املدينِة اُملَنوَّ
ُط  ُيَخطِّ َوَبَدأَ  ؛  اُملْجَتَمِع الجديِد  ُر يف أْمِر َهذا  ُيَفكِّ أَْهِلها ، َجَلَس اُملْصَطَفى    َوَجَدُه ِمْن 

ٍة َقِويٍَّة ُمَتامِسَكٍة ، َفَكاَن أوَل ما َبَدأَ بِه الرَُّسوُل الَكريُم   ِبناُء املَْسِجِد . إلقامة أُمَّ

َطَلَب الرَُّسوُل ِمَن اُملْسِلمنَي أْن يأتوُه ِبالِحجارَِة، اْشَرتََك َمَعُهم الرَّسوُل  يف الِبناِء 
وَكاَن َيْحِمُل األْحجاَر ، َواْسَتَمرَّ الَعَمُل َحتَّى َتمَّ الِبناُء .

الرسول  فى المدينة 
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َوَتْرِجُع أَهميَُّة املَْسِجِد يف اإلِْسالِم إِىل أَنَُّه :

َمَكاُن الِعباَدِة الذي َيِصُل العباَد بربِِّهم . 

املَْدرََسُة الَّتي َيَتَعلَُّم فيها اُملْسِلموَن أُموَر ديِنِهم َوُدْنياُهم . 

اِهُر الذي يجتمُع فيه املسلموَن عنَد القياِم ِبأيِّ َعَمٍل َعظيٍم.  املكاُن الطَّ

هَو الَعالمُة التي ُتَفرُِّق َبنْيَ اُملْجَتَمِع اإلِْسالِميِّ َوَغرْيِِه . 

وَكاَن ثاين األموِر التي اْهَتمَّ بها الرَّسوُل   أنه آَخى بنْيَ اُملهاِجرين واألنصاِر ؛ فَجَعَل 
لكلِّ واِحٍد من املهاجرين أًخا من األنصاِر ؛ فأصبَح املسلمون جميُعهم إخوًة يف اإلسالِم .

وقد َحرَِص أهُل املدينِة من األنصاِر عىل إكراِم إخواِنهم املهاجِرين من مكَة؛ الذين ترُكوا 
ديارَهم وأموالَهم يف سبيِل اللِه .

اإلسالُم  يأمرُُهم  كام  عمٍل رشيٍف  َبحُثوا عن  بل   ، األنصاِر  َكرَم  املهاجرون  يستغلَّ  ومل 
وَشَكُروا لألنصاِر هذا الَكرََم العظيم .

ُد عىل ذلك. وقصُة عبد الرحمن بن عوٍف مع أخيه األنصاري سعد بن الربيع تؤكِّ

بينُهام  الرَّسوُل    آَخى  فعندَما 
ُمه بينى  قال سعٌد : يا أخي هذا مايل أَقسِّ
وبيَنك ، وهذِه داري نصُفها لك ونصُفها 
يل، ويل زوجتاِن ُأَطلُِّق إحداهام وتتزوجها.

قال عبد الرحمن : بارَك اللُه لك يا 
أِخي يف مالِك وبيِتك وأهِلك ، ولكن ُدلَِّني 

وِق. عىل السُّ
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قال سعد : وماذا تصنُع فيه يابَن َعوٍف ؟!

الربِح  من  به  تراين عدُت  ما  َيُرسَُّك  وأكسُب وسوَف  وأبيُع  أشرتي   : الرحمن  عبُد  قال 
الحالِل .

تاَجَر عبد الرحمن بن عوٍف وأنَعَم اللُه عليه وأصَبَح من أغنياِء املدينِة .

بهذا وضع الرسوُل الكريُم أُسَس العالقِة التي تجمُع بني املسلمني. فهم إخوٌة يف الديِن، 
وقىض عىل العصِبيِِّة القبِليَِّة، وزَرَع الحبَّ واإلخاَء واملودَة بينهم .

َعْهُد الَمدينِة :

ملجتمِع  واألماِن  األمِن  تحقيُق  كاَن  فقد  الرسوُل   به  اهتمَّ  الذي  الثالُث  األمُر  أما 
املدينة من مسلمني وغري مسلمني .

فعندما َوَصل الرَّسوُل   إىل املدينِة وجَد بَعَض القبائِل اليهودية تعيُش يف املدينِة مع 
أهِل املدينِة من األوِس والخزرِج .

وكان كثرٌي من األوِس والخزرِج قد أسلموا وأصبحوا إخوًة للمهاجرين .

يرتبَط هذا  بأْن  اهتمَّ  بل   ، أو مخاصمتهم  اليهوِد  الكريُم  بحرِب  الرسوُل  يبدأ  مل 
املجتمُع كلُُّه برباٍط متني ، وأن يعيَش الجميُع يف أْمٍن وأماٍن واستقرار .

وضَع الرَّسوُل  عهًدا بني املسلمني واليهود ، ُعرف بــــ «َعْهِد املدينة».

وقد ريض اليهوُد كام رَِيضَ املسلمون بهذا الَعْهد وما ورد فيه .

وكاَن َعْهُد املَدينِة َيُنصُّ عىل أن : 

يََّة الِعباَدِة للَجميِع .. ١ ُحرِّ
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فاِع َعنها ِضدَّ أي ُعدواٍن . ٢ أَْهَل املَدينِة ِمَن املسِلمنَي والَيهوِد َمسئولوَن َعِن الدِّ
َعليها .

أنهم أمٌة واحدٌة من دون الناِس .. ٣

أنَّ بينهم النصَح والِربَّ دوَن اإلثم .. ٤

أنَّ النَرص للمظلوم .. ٥

يعيُش  وطٍن  أوُل  َظهَر  الَعهِد  وبَهَذا 
يَِّة الِعبادِة . أبناُؤه عىل ُحرِّ

وأْثَبَت الرَّسوُل الكريُم أنَّ اإلِْسالَم ديُن 
يَِّة واإلخاِء واملساواِة . الُحرِّ

الَعْهَد  هذا  َنَقُضوا  اليهوَد  َولَِكنَّ 
رَِة . َفَطرََدُهم الرَُّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن املَدينِة اُملَنوَّ
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٦ استدل من خالل َفهمك الدرس عىل : 

أ ) حبِّ أهِل املدينِة للرسول  .

ب) تواضع الرسول   .

جـ) العالقة التى يجب أن تربط بني أبناء الوطن الواحد .

٧  فكر ثم أجب :

أ ) ما رأيك يف ترصُّف سعٍد بن الربيع ؟ وترصف عبد الرحمن بن عوف ؟

ب) من خالل فهمك الدرس استنتج الصفات التاليَة موضًحا ما يؤكُد كلَّ صفة : (اإليثار 
– العمل والنشاط – العفة – الصفاء)

َع الرَّسوُل الكريُم الَعْهَد َمَع الَيهوِد ؟ جـ ) لاِمذا َوقَّ

د ) ما أَهمُّ املَبادئ التي اْشَتَمَل َعَلْيهاَ العهُد مَع اليهوِد ؟
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ِحيَحِة:  حيَحِة وَعَالَمَة (×) أماَم الِعبارَِة َغرْيِ الصَّ (١) َضْع َعالَمَة( √) أَماَم الِعَبارَِة الصَّ

(  ) َم اآللهَة .     أ ) اعرتَف إبراهيُم  بأنَّه هو الَّذي َحطَّ

( ا .                    (  ب ) عاقَب الُكفاُر إبراهيَم  بدْفِنِه َحيٍّ

( جـ ) َعَدُم إحراِق النَّار إلبراهيَم  معجزٌة إلهيٌة .              ( 
(  ) د ) استغلَّ املهاجرون كرََم األنصار ومل يعَمُلوا .     
( هـ ) كانت املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من أفضل األعامل .    ( 
(  ) و )  آخى الرسوُل الكريُم بنْيَ عبد الرحمِن بن عوٍف وسعد بن عبادة .  

(٢) تخري الصواب مام بني القوسني :
أ ) نص عهد املدينة عىل حرية العبادة (للمسلمني – لليهود – للمسلمني واليهود)

ب ) طرد الرسول اليهود من املدينة ؛ ألنهم (حافظوا عىل العهد – نقضوا العهد – قبلوا العهد)

جـ )  ترصُّف إبراهيَم  َمَع َقْوِمِه دليل عىل (قوِته – حزِنه – ذكاِئه)

د ) أراد إبراهيم  إقناَع قوِمه بــــ (الدليل – الحرب – العنف)
(٣) فكر ثم أجب :

أ ) ارجع إىل كتاب قصص األنبياء واإلنرتنت وتعرف قصة إبراهيم  بيشء من التفصيل .

؟ عوه مع رسول الله  ب ) عالم يدل موقف اليهود من عهد املدينة الذي وقَّ

عىل املواطنِة والوحدِة الوطنيِة  جـ ) دلل من عهِد املدينة عىل ما يؤكُد حرَص الرسوِل 

د ) ِملاَذا َبَدأَ إبراهيُم  ِبَدْعَوِة واِلِدِه إىل عبادِة الله ؟
(٤)  ما رأيك يف حوار إبراهيَم  مع أبيه ؟ وماذا نتعلم منه ؟
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التربية الدينية اإلسالمية / أحمد محمد صقر .......]وآخ[،

مراجعة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية:- القاهرة:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اإلدارة المركزية لشئون الكتب، 2020-2019.

عدد الصفحات : 116 صفحة بالغالف     المقاس:        )57×82( سم

الصف الثالث اإلبتدائى

1- التعليم الدينى اإلسالمى.

2- التعليم اإلبتدائى.

أ- صقر ، أحمد محمد                                     ) مؤلف مشارك (

بـ - مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية               ) مراجع(

377٫1                                                                                                      
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َوَتْرِجُع أَهميَُّة املَْسِجِد يف اإلِْسالِم إِىل أَنَُّه :

َمَكاُن الِعباَدِة الذي َيِصُل العباَد بربِِّهم . 

املَْدرََسُة الَّتي َيَتَعلَُّم فيها اُملْسِلموَن أُموَر ديِنِهم َوُدْنياُهم . 

ِّ َعَمٍل َعظيٍم.  َّاِهُر الذي يجتمُع فيه املسلموَن عنَد القياِم ِبأي املكاُن الط

ِّ َوَغريِِه .  هَو الَعالمُة التي ُتَفرُِّق َبنيَ اُملْجَتَمِع اإلِْسالِمي

َّ بها الرَّسوُل   أنه آَخى بنيَ اُملهاِجرين واألنصاِر ؛ فَجَعَل  وَكاَن ثاين األموِر التي اْهَتم
ِّ واِحٍد من املهاجرين أًخا من األنصاِر ؛ فأصبَح املسلمون جميُعهم إخوًة يف اإلسالِم . لكل

وقد َحرَِص أهُل املدينِة من األنصاِر عىل إكراِم إخواِنهم املهاجِرين من مكَة؛ الذين ترُكوا 
ديارَهم وأموالَهم يف سبيِل اللِه .

َّ املهاجرون َكرَم األنصاِر ، بل َبحُثوا عن عمٍل رشيٍف كام يأمرُُهم اإلسالُم  ومل يستغل
وَشَكُروا لألنصاِر هذا الَكرََم العظيم .

وقصُة عبد الرحمن بن عوٍف مع أخيه األنصاري سعد بن الربيع تؤكُِّد عىل ذلك.

فعندَما آَخى الرَّسوُل   بينُهام 
ُِّمه بينى  قال سعٌد : يا أخي هذا مايل أَقس
وبيَنك ، وهذِه داري نصُفها لك ونصُفها 
يل، ويل زوجتاِن ُأَطلُِّق إحداهام وتتزوجها.

قال عبد الرحمن : بارَك اللُه لك يا 
أِخي يف مالِك وبيِتك وأهِلك ، ولكن ُدلَِّني 

ُّوِق. عىل الس
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٦ استدل من خالل َفهمك الدرس عىل : 

أ ) حبِّ أهِل املدينِة للرسول  .

ب) تواضع الرسول   .

جـ) العالقة التى يجب أن تربط بني أبناء الوطن الواحد .

٧  فكر ثم أجب :

أ ) ما رأيك يف ترصُّف سعٍد بن الربيع ؟ وترصف عبد الرحمن بن عوف ؟

ب) من خالل فهمك الدرس استنتج الصفات التاليَة موضًحا ما يؤكُد كلَّ صفة : (اإليثار 
– العمل والنشاط – العفة – الصفاء)

َع الرَّسوُل الكريُم الَعْهَد َمَع الَيهوِد ؟ جـ ) لاِمذا َوقَّ

د ) ما أَهمُّ املَبادئ التي اْشَتَمَل َعَلْيهاَ العهُد مَع اليهوِد ؟

e-mail: acp@ahram.org.eg

FRONT

دين 3 بـ فـ1 ، فـ2

4 لونالوان الطبع للمنت116 صفحةعدد الصفحات بالغالف

4 لونالوان الطبع للغالف    57 × 82 سممقاس الكتاب

حصانالتجليد    19٫5 × 27 سماملقاس النهاىئ

70 جم ابيضوزن املنت180 جم كوشيهوزن الغالف

رقم الكتاب :  25/10/1/33/3/1

الكمية املسنده: 500٫000

الدراسات االجتامعية  6بـ فـ1

4 لونالوان الطبع للمنت116 صفحةعدد الصفحات بالغالف

4 لونالوان الطبع للغالف    57 × 82 سممقاس الكتاب

حصانالتجليد    19٫5 × 27 سماملقاس النهاىئ

70 جم ابيضوزن املنت180 جم كوشيهوزن الغالف

رقم الكتاب :  76/10/1/11/6/1

الكمية املسنده: 250٫000

املواصفات الفنية

املواصفات الفنية

http ://elearning.moe.gov.eg

http ://elearning.moe.gov.eg
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