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 مكدمة املادة
   

األطهار  وصحبهِ  وعلى آلهِ  ينَ الّنبيّ  على خاتمِ  والسبلمُ  العالمين والصبلةُ  هلل رب   الحمدُ 
 :ا بعدُ أمّ الدين ،  يومِ إلى  م بإحسانٍ هُ عَ بِ ومن تَ 

 

 علههى أنْ علههى ارّيتههه اميعههًا خهها العهههد عليههه السههبلم أ آدما خلهها اهلل لّمههفإنَّههه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :قهههاع تعهههالىف، شهههي اً  بههههِ وال يشهههر وا  يعبهههدو ُ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 (172:)األعراف.چ

 عَ سُ ، فأرسع اهلل الر   الظلماِت إلى  ورِ ل ن ااتالتهم الشياطين فأخراتهم من الن  
 اهلل عبدَ  داً محم الطاهر الز يَّ  األميَّ  الّنبيّ بعد اآلخر حتى ختم اهلل بهم  واحداً 
 أفضع البشر في  عّ واعله ، خلقه اهلل تعالى عليهِ  ي وسبلمهُ ربّ  صلواتُ  هُ ورسولَ 
 .(4:القلم) چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ : قاع تعالى وُخُلقاً  اً قلْ خَ  شيءٍ 

 القرآنيتها عظيمة حيث فيها تفسير وأهم  أصع  القرآنأصع  ما أّن نة فالس  
يدة العق ما أّن فيها بيان  القرآنوفيها أح ام لم ينص عليها  القرآن أح امِ  وتوضيحُ 
َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ، ةمّ هِ المُ  ، وغيرها من األمورِ رضاها لعباد ِ يو ها اهلل حبّ التي يُ  واألخبلاِ 

- اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -َقاَع: َقاَع َرُسوُع اهلِل -اهلل عنه رضي  – َمْعِدي َ ِرَب اْلِ ْنِدي  
بم ان  ةِ يّ نة من األهمّ الس   ا  انتِ فلمَّ  ،[روا  أحمد] .(َأاَل ِإن ي ُأوِتيُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُه َمَعهُ ): 

 رنا اهللُ ، و يف ال وقد أمَ ةنَّ والس   القرآن نَ مِ  هِ ينِ دِ  مرَ أ مُ تعلّ  سلمٍ مُ  على  ع    ان واابٌ 
 .- اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى - رسولهِ  رِ أوام تباعِ اب

 تعالى: قاعَ 

.(7:)الحشر چہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ چ  
 

ما  رنا  الك بتبليغِ ح ، ُأمِ الِ الصَّ  فِ لِ السَّ  ة بفهمِ نَّ والس   ال تابِ  نَ مِ  لمَ ي العِ رنا بتلقّ ا ُأمِ فلمّ 
غ بلّ يُ  رًة أنْ اشَ بَ مُ  نهُ مِ  معٍ ن سَ مِ  - اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -نا نبيّ  أمرِ  ِمن يناتلقّ 

 .نهسمع مِ م يَ لَ  منْ لِ  أحاديثهُ 

َر  ) َقاَع: - اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -َعِن النَِّبي   -رضي اهلل عنه  –َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد عن  َنضَّ
 [.ترماي]روا  ال(.هو أفقه منه  منفرب حامع فقه إلى  اللَُّه اْمرًَأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها َوَحِفَظَها َوَبلََّغَها
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 األٍداف

 

 -أْن َي ون الطالب قادرًا َعَلى أْن:

 .ظهحف نم العربيةقراءة صحيحة من حيث  الحديث أقر يَ  -1
 .يا ر المعاني الواردة في الحديث -2
 .يا ر المعنى اإلامالّي للحديث -3
 .ُيبّين رغبته في االلتزام باألح ام الواردة في الحديث -4
 .- اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -ُسّنة نبّيه محّمد  التزامه بتطبياُيعّبر عن  -5
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 للنعله توجيَات

 

 نفَّاوُ  ِمن إرشادات.ُمتابعة الّطَلبة حوع ما  -1
 قراءة نص الحديث النبوّي قراءًة مح مًة ِمن حيث الحر ات والس نات. -2
ِمن نفٍي واستفهاٍم قراءة الحديث النبوّي قراءًة ُتظِهُر أساليب العرب  -3

 الخ.  وتعاٍب...
ِقراءة الطالب للحديث الّنبوّي ِمن ِحفِظِه، وَتصِويب إلى  اإلنصاتُ  -4

 حيث العربية. األخطاء إْن ُوِادت من
  تابة الحديث النبوي على الّسبورة وبألواٍن مختلفة.  -5
 ي ون الاواب على األس لة شفهيًا. -6
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 الدرس األول 

  الكرآٌباب فضل قراءة  
 

 صههلَّى -َسههِمْعُت رسههوع اهلل  :قههاع -رضههي اهلل عنهه  -عهن َأبههي ُأَماَمههَة  -1
؛ َفإنَّهُه َيهأِتي َيهْوَم الِقَياَمهِة َشهِفيعًا القهرآناْقهَرُؤوا )) :يقهوع  - اللَُّه َعَلْيِه َوَسهلَّمَ 

 .]روا  مسلم[ .أَلْصَحاِبِه((
 
 
 
 
 

 معناها ال لمة
 .ُمِعينًا وُمداِفعاً  َشِفيعاً 

 .ويعملون به سونهدرُ حَفظونه ويَ ونه ويَ ؤ قر هم الايَن يَ  أَلْصَحاِبهِ 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 .ال ريم القرآنعلى فضع  التمهيد للموضوع من خبلع أحاديث أخرى تدع   -أ

 الّطَلبة.( على السبورة وحساب عدد الحسنات أمام   ٱتقسم ) -ب
 .التي تقام في المسااد ّشرعّيةن خبلع االلتحاا بالدورات الال ريم م القرآنعلى تعلم  الطلبةحث  -ج
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اللَُّه  صلَّى -َقاَع رسوُع اهلِل  :قاع -رضي اهلل عنه  -مسعوٍد  عن ابنِ  -2
، َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر َحَسَنةٌ به ِ َتاِب اهلِل َفَلُه  َمْن َقَرأ َحْرفًا ِمنْ )) - َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

، َوِميٌم أِلٌف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرفٌ  :، َولِ نْ َحرفٌ ( ٱ) ، ال أقوعثَاِلَهاأمْ 
 .]روا  الترماي[.َحْرٌف((

 صلَّى -َقاَع رسوع اهلل  :قاع -رضي اهلل عنه  -عثمان بن عفان  عن -3
  ]روا  البخاري[. .َوَعلََّمُه(( القرآنَخْيُرُ ْم َمْن َتَعلََّم ))- اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 

 

 معناها ال لمة
 .أفضل م وأحسُن م َخْيُرُ مْ 

 

  



 

00 

 

 

 :اآلتية( أمام العبارات  عبلمة )أو  ( عبلمة ) ضع

  .)    (          اسلنّ مه انعل  ال و  القرآن نقرأ -1
 .)    ( هُ مَ وعلّ  القرآنم اس من تعلّ النّ  فضعُ أ -2

  :ال لمات اآلتيةما معنى 

  َشِفيعاً         

 َخْيُرُ مْ         
 

  :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

 .ثَاِلَهاأمْ  ، َوالَحَسَنُة  اهلِل َفَلُه   َمْن َقَرأ َحْرفًا ِمنْ 

 ؟فيها  م حسنةً  (ٱ)اا قرأت في  تاب اهلل إ

 ؟القرآناقرؤوا  - اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى - رسوع اهلللمااا قاع 

 :لّون  
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 الدرس الثاىي 

 احملافظة على السيةباب 

 اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -َأنَّ َرُسوَع اللَّهِ  -رضي اهلل عنه  - َأِبي ُهَرْيَرةَ َعْن 
َيا َرُسوَع اللَِّه َوَمْن  :  َقاُلوا . اْلَانََّة ِإالَّ َمْن َأَبى لّونُ ع  ُأمَِّتي َيْدخُ )) :َقاعَ  -

((َمْن َأَطاَعِني َدَخَع اْلَانََّة َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َأَبى :َقاعَ  ؟  َيْأَبى
.

 .]روا  البخاري[

 

 معناها ال لمة
 امتنع َأَبى
 

 

 - اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -ة محمدٍ مّ أُ  إلىمن انتسب  هع  عّ 
 ؟الانة عُ يدخ

 :اآلتية( أمام العبارة  عبلمة )أو  ( ضع عبلمة )
 .- اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -يدخع الانة من أطاع رسوع اهلل        
 :اآلية التالية لّون

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 

ت ون في  ع ما قاله وفعله ، وضرب أمثلة على  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -التأ يد على أّن طاعة رسوع اهلل 
 الك من ساحة الحياة تتناسب مع المرحلة العمرية للطالب.
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 الدرس الثالث 

ُِ َوَسلََّه  صلَّى -باب الصالة على الرسول  ُُ َعَلِي  -اللَّ
 صلَّى -َقاَع رُسوُع اهلِل  :قاع -رضي اهلل عنه -بي طالبأبن عن علّي  -1

((-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم       الترماي[. ]روا .))الَبِخيُع َمْن ُاِ ْرُت ِعْنَدُ ، َفَلْم ُيَصع  َعَليَّ

 

 

 معناها ال لمة

اللَّههُه َعَلْيههِه  صههلَّى - الّنبههيّ الههاي يمتَنههُع عههن الصههبلة علههى  الَبِخيعُ 
 . ما يمتِنُع عن إعطاء الماع لمن يحَتااهُ  -َوَسلََّم 

 .أي ا ر اسم الرسوع عليه الصبلة والسبلم في ماِلسهِ  ُاِ ْرُت ِعْنَد ُ 
 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 وفضله على الّناس اميعًا. -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -التمهيد لهاا الدرس حوع م انة الّنبيّ  -أ
 .، والتي ي ون فيها المسلم بخيبلً بيان الصورة تطبيقاً  -ب
يوميًا وخاصة ليلة الامعة -َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -االتفاا مع الّطَلبة على المداومة بالصبلة على الّنبيّ  -ج

 ويومها.
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اللَُّه َعَلْيِه  صلَّى -، َأنَّ َرُسوَع اهللِ  -رضي اهلل عنه  - َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  -2
 .]روا  مسلم[.(( اهلل َعَلْيِه َعْشًرا صلَّىَعَليَّ َواِحَدًة  صلَّىَمْن )) َقاَع:  -َوَسلََّم 

 

 

 معناها ال لمة

  .على محمد ع  ص مَّ هُ اللَّ  :أي قاع َعَليَّ  صلَّى

 .عنه ورضيَ ، وغفر انبه  ، عليه أثنى اهللُ  اهلل َعَلْيهِ  صلَّى
 

 

 نْ أ مااا عليك  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  صلَّى -الرسوع  سما ر اا اُ إ
 ؟تقوع

 ؟من هو البخيع

    :لّون
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الرابعالدرس   

 باب السالو

أنَّ راهبًل سهأع  -امرضي اهلل عنه -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -1
          :َقههههههاعَ  ؟ِم َخْيههههههرٌ أي  اإلْسهههههبل -اللَّهههههُه َعَلْيههههههِه َوَسههههههلََّم  صههههههلَّى -رسهههههوع اهلل 

 .]متفٌا َعَلْيِه[.َوَتْقَرُأ السَّبَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف(())ُتْطِعُم الطََّعاَم، 

 

 معناها ال لمة
 .األعَماع ِفي اإلسبلم َأ ثر أارًا وثواباً  َأيّ  أي  اإلْسبَلِم َخْيرٌ 

 .ة ، والضيافةاإلطعام على واه الصدقة ، والهديَّ  ُتْطِعُم الطََّعامَ 
 .السبلم علي م ورحمة اهلل وبر اته :ُتلقي السبلم بقوِلك السَّبَلمَ َوَتْقَرأُ 

اللَُّه َعَلْيِه  صلَّى -أنَّ رسوع اهلل  - رضي اهلل عنه -عن َأبي هريرة  -2
))ُيَسل ُم الرَّاِ ُب َعَلى الَماِشي، َوالَماِشي َعَلى الَقاِعِد، َوالَقليُع  :َقاعَ  -َوَسلََّم 

 .]متفٌا َعَلْيِه[.َعَلى الَ ِثير((
 

 معناها ال لمة
 .َفرسًا وما َشاَبه الكأو  ارةالاي َير ب سيّ  الرَّاِ بُ 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 التأ يد على إفشاء السبلم على  ع الّناس من المسلمين ألّنه يزرع الحبَّ والموّدة بينهم. -أ
 يوضح  للطّلبة بعض آداب السبلم ل ي يتحلوا بها. -ب
الماشي على الواقف والرا ب على الماشي والصغير على ال بير.... توضيح أّن الواقف ُيسّلم على الاالس و  -ج
 .إلخ
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  :ال لمات اآلتيةما معنى 

  :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 
 و سبلم في اإل إّن للسَّبلم -1

 ن ومَ ن لى مَ م عَ سل  تُ  -2

 :بخطِصِع 
 ُيسل م الرا ب               

 ُيسل م الماشي
 ُيسل م القليع

 على ال ثير      
 على الماشي      
 على القاعد     

           

 :-اهلل عليه وسلم  صلَّى -قوله  لّون

 معناها ال لمة

  ُتْطِعُم الطََّعامَ 

  الرَّاِ بُ 
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 الدرس اخلامس 

 باب آداب الطعاو

 
 -َقههاَع لههي رسههوُع اهلل  -رضههي اهلل عنهمهها -عههن عمههر بههن َأبههي َسههلَمة  -1

ها ا ُغبلُم، َسم  اهلَل َتَعهاَلى، َوُ هْع ِبَيميِنهكَ ))يَ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  صلَّى ، َوُ هْع ِممَّ
    ]متفٌا َعَلْيِه[. .َيِليَك((

  

 

 معناها ال لمة
 .ِبسم اهلل :قع َسم  اهللَ 

 .ِمن الااِنب الاي َيِليك ِممَّا َيِليكَ 
 

اللَُّه  صلَّى -َقاَع رسوع اهلل  :قالت - رضي اهلل عنها -عن عا شة  -2
))ِإَاا أَ َع أَحُدُ ْم َفْلَيْاُ ِر اْسَم اهلِل َتَعاَلى، فإْن َنِسَي أْن َيْاُ َر  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

ِلِه، َفْلَيُقعْ  َلُه َوآِخَرُ (( :اْسَم اهلِل َتَعاَلى في أوَّ  .]روا  أبو داود[.بسم اهلِل أوَّ

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 

بأن ها  الحاالت ال ترقى  لبة، ويقنع الطالحاالت التي تاعع المسلم ال يأ ع مما يليه المعّلمن بيّ أن يُ  - أ
 .-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى - بيّ ، بع تاعله مخالفًا للنّ بالمسلم

 ان يحب الّتياُمن في  ّع أمر  وقد نهى عن األ ع  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -تا ير الطلبة بأن الّنبّي  - ب
 بالشماع.
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 معناها ال لمة
 (بسم اهلل) عيقُ لِ  َفْلَيْاُ ِر اْسَم اهللِ 

 

 

 ؟الغبلم -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  صلَّى -م رسوع اهلل مااا علّ 
 ؟(ِممَّا َيِليكَ ع ما معنى )و ُ 

 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

 .ن تقوع أمن آداب الطعام  -1

سم اهلل تعالى في أوله فليقع ان نسي أن يا ر إف -2
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  السادسالدرس 

 باب آداب الصرب

 

اللَُّه  صلَّى -قاع رسوع اهلل  :، َقاعَ -رضي اهلل عنهما -اسٍ عن ابن عبّ 
ُثبَلَث،  وَ أ))ال َتْشَرُبوا َواِحدًا َ ُشْرِب الَبِعيِر، َوَلِ ِن اْشَرُبوا َمْثَنى -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 ]روا  الترماي[. .َواْحَمُدوا ِإَاا أْنُتْم َرَفْعُتْم((َوَسم وا ِإَاا أْنُتْم َشِرْبُتْم، 
 

 

 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 

من الشرب مثنى، والبدء اإلتيان بقدح ماء والشرب منه أمام الطلبة بطريقة تتوافر فيها اميع آداب الشرب 
 .نتهاء بالحمد، فضبًل عن الالوس، واال بالبسملة

 معناها ال لمة
 .ال تشربوا بنفس واحد ال َتْشَرُبوا َواِحداً 

 .أو ثبلث َمرتينِ  َمْثَنى َوُثبَلثَ 
 .قولوا بِسم اهللو  َوَسم وا
 .الحمد هلل :قولوا َواْحَمُدوا
 .انَتهيُتم َرَفْعُتمْ 
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 :اآلتية( أمام العبارات  عبلمة )أو  ( ضع عبلمة )

 .)   ( حدةً او  نشرب الماء شربةً  -1
  .)   (    ي اهلل قبع الشربسمّ نُ  -2
 .)   (     الشربِ  نحمد اهلل بعدَ  -3

 .(ال تشربوا واحداً )ما معنى 

 :لّون
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 الدرس السابع

 باب احلند

اللَُّه  صلَّى -َقاَع: َقاَع َرُسوُع اهللِ  -رضي اهلل عنه  - َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 
أو  ِإنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُ َع اأْلَْ َلَة َفَيْحَمَدُ  َعَلْيَها)) -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 ]روا  مسلم[.. ((َفَيْحَمَدُ  َعَلْيَهاَيْشَرَب الشَّْرَبَة 
  

 

 

 معناها ال لمة
 .نسان من الطعامما يأ له اإل  اأْلَْ َلةَ 
  ما يشرب اإلنسان من ماء ونحو . الشَّْرَبةَ 

الحمد هلل  :عمة بقولهيش ر اهلل تعالى على ها  النّ  َفَيْحَمَدُ  َعَلْيَها
 .الاي أطعمنا وسقانا

 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 التأ يد على حمد اهلل سبحانه وتعالى على نعمه ال ثيرة وش رها. -أ
 اهلل وش ر  على نعمه فيه رضى اهلل سبحانه وتعالى. بيان أّن حمد -ب
 إخبار الطلبة ِبش ر النعمة وعدم البطر والرضى بما قسمه اهلل. -ج
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 
َيْشَرَب أو  ، ِإنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُ َع اأْلَْ َلةَ  

 . الشَّْرَبةَ 
 

 :-اهلل عليه وسلم  صلَّى -قوله  لّون
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 الثامًالدرس 

 الوالديً باب بّر
 صلَّى -َرُسوِع اهلل إلى  ااء راع :َقاعَ  -رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة 

 ؟َيا َرُسوع اهلل َمْن أَحا  النَّاِس ِبُحْسِن َصَحاَبِتي :َفَقاعَ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
))ُأم ك((،  :َقاعَ  ؟ثُمَّ َمنْ  :))ُأم َك((، َقاعَ   :َقاعَ  ؟ثُمَّ َمنْ  :ُأم َك(( َقاعَ )) :َقاعَ 
 .]ُمتََّفٌا َعَليِه[.))أُبوَك((:َقاعَ  ؟ثُمَّ َمنْ  :َقاعَ 

 

 

 معناها ال لمة
 .من أ ثر استحقاقًا وواِاَباً  َمْن أَحا  النَّاسِ 
 .الب ر واإلحسان ِبُحْسِن َصَحاَبِتي

 

 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 .، وم انة األب عامة في اإلسبلمخاصة د لهاا الدرس عن م انة األم  التمهي -أ
 .وأبا  في ها  المرحلة العمرية هُ بعض األمثلة التي يطيع فيها االبن أمَّ  حصر -ب
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

يا رسوع اهلل من  :فقاع -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  صلَّى -ع راع رسوع اهلل أس

 ،  :قاع ؟ من مَّ ثُ قاعقاع  ؟بحسن صحابتياس حا النّ أ

 .() قاع ؟ نمَ  مّ ثُ  :قاع

 (؟ِبُحْسِن َصَحاَبِتي)ما معنى 

 :لّون
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 التاسعالدرس 

 باب صلة األرحاو

 صلَّى -رسوع اهلل  أنّ  -رضي اهلل عنه  -ابيِر بن مطعم  دٍ عن َأبي محمّ 
 ]ُمتََّفٌا َعَليِه[..: ))ال َيْدُخُع الَانََّة َقاِطٌع((َقاعَ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 

 معناها ال لمة
 .واإلحساِن إليِهمالُممتنع عن ِزيارة األقاِرب  َقاِطع

 

 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 
 .ليهمإحسان قارب واإلهو الممتنع عن زيارة األ -1
 .رضا هماإبي أوع من ياب أو  -2

 ؟(َقاِطع)ما معنى 

 :-اهلل عليه وسلم  صلَّى -قوله  لّون

 
 

  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
  تابة الحديث على السبورة باأللوان وقراءته. -أ
 ت ليف بعض الطلبة بترديد نص الحديث  عٌّ حسب تسلسله. -ب
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  عاشرالدرس ال

 باب حل اجلار
اللَُّه َعَلْيِه  صلَّى - َقاَع َرُسوُع اهللِ  :قاع -رضي اهلل عنهما - ُعَمرَ  اْبنِ عن 

  . ((َما َزاَع ِاْبِريُع ُيوِصيِني ِباْلَااِر، َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َسُيَور ثُهُ ))  -َوَسلََّم 

 ]ُمتََّفٌا َعَليِه[.

                     

 

 

 معناها ال لمة
 .نيني ويحث  ض  حُ يَ  ُيوِصيِني
  .بالماع  بقية الورثة ياعع له نصيباً  َسُيَور ُثهُ 

  

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 .لهاا الدرس بالواقع األليم لبعض تصرفات الاار مع اار  التمهيد -أ
ثابتهم على الك لتشايع  الّطَلبةال شف عن  -ب اآلخرين على  الّطَلبةالاين يتعاملون مع اارهم بش ع حسن وا 

 .فعع الخير مع اارهم
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

هُ نّ أحتى ظننت   به  ما زاع ابريع

 ؟(َسُيَور ُثهُ )ما معنى 

  :لّون

  

 ااري بيت بيتي

ايه
 أؤ

/ ال
دة 

ساع
الم
 / 

حب 
ال
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 عصر احلاديالدرس 

 باب الصدم
 :َقاعَ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  صلَّى -الّنبيّ عن  -رضي اهلل عنه-عن ابن مسعود

دَا َيْهِدي نَّ البرَّ إلى  ))إنَّ الص  ، وا  نَّ الرَُّاَع َلَيصُدُا إلى  َيهِدي البر  الَانَِّة، وا 
نَّ الَ ِاَب َيْهِدي .َحتَّى ُيْ َتَب ِعْنَد اهلِل ِصد يقاً  نَّ الُفُاوَر إلى  َواِ  الُفُاوِر، َواِ 

نَّ الرَُّاَع َلَيْ ِاُب َحتَّى ُي َتَب ِعْنَد اهلل َ اَّابًا((إلى  َيهِدي  .]ُمتََّفٌا َعَليِه[.النَّاِر، َواِ 

 

 

 

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 .عاقبة ال ااب أو فضع الصدا نُ بيّ التمهيد لهاا الدرس بقصة تُ  -أ
 .والهزع د  ال اب ماموم في الاِ  التأ يد على أنّ  -ب
 إيضاح أن الشيطان ُيزي ُن لئلنسان ال اب. -ج

 معناها ال لمة
 .أن ُيواِفا قوُع اإلنساِن الواِقعَ  الص دا
 .درشِ يُ  َيْهِدي
 .أفعاِع وأقواِع الِخير اسٌم ااِمٌع ل ع   البرّ 

 .أْن ُيخاِلف قوُع اإلنساِن الواِقعَ  الَ ِاب
 .ر  أفعاِع وأقواِع الش   اسٌم ااِمٌع ل ع   الُفُاور
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

   إلى  يوصعا دالص -1

   إلى  يوصعب اال  -2

 :لّون 
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 الثاىي عصرالدرس 

 باب توقري الكبري

 صهلَّى -َرُسهوع اهلل  :َقاعَ  :َقاعَ  -اهلل عنهما رضي -عمرو  عبد اهلل بن عن
  .((َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرْف َحاَّ َ ِبيِرَنا َفَلْيَس ِمنَّا)) -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 [.بو داودأروا  ]

  

 

 

 معناها ال لمة
 .لم يأت باإليمان الواابه نّ أ َلْيَس ِمنَّا

 .ُيراِعيهِ أو  عليهيشِفْا  َيْرَحمْ 
 .ُيعطي أهمية لم انِة الراع ال بير فيحتِرَمه ويوق ر وَ  َحاَّ َوَيْعِرْف 
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

 ويعرف شرف ا من لم يرحم ليس منّ 

 ؟(َلْيَس ِمنَّا) ما معنى

 :-اهلل عليه وسلم  صلَّى -قوله  لّون
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  الثالث عصرالدرس 

 باب التواضع

اللَّههُه َعَلْيههِه  صههلَّى -قههاع رسههوع اهلل  :قههاع -رضههي اهلل عنههه  -عههن عيههاض 
ِإنَّ اهلَل َأْوَحى ِإَليَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّهى اَل َيْفَخهَر َأَحهٌد َعَلهى َأَحهٍد، َواَل )) -َوَسلََّم 

 .]روا  مسلم[.((َيْبِغي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ 

 

 

 
 معناها ال لمة

 .ال تت بروا وال يتعالى بعض م على بعضٍ  َتَواَضُعوا
 .ال يتباهى اَل َيْفَخر
 .وال يؤايه على أحدٍ  وال يعتدي أحدٌ  َواَل َيْبِغي

 

  

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 الت ّبر يؤدي إلى ال راهية والظلم بين الّناس. -أ
 أّن  ماع اإليمان الوااب ال ي ون إال بأن ُنحبَّ لآلخرين ما ُنحب  ألنفسنا. إيضاح -ب
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 :ضع دا رة حوع اإلاابة الصحيحة
 .المنافقين( ،ال افرين ،......... )المؤمنين.التواضع من صفات
 (؟َيْبِغي)ال ما معنى 

 ؟ما ع س التواضع
 :لّون
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 الرابع عصرالدرس 

 باب فضل احلب يف اهلل

اللَُّه َعَلْيِه  صلَّى -َقاَع: َقاَع َرُسوُع اهلِل  -رضي اهلل عنه - َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
اْلَانََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحاب وا، َأَواَل َأُدل ُ ْم  لوناَل َتْدخُ )) -َوَسلََّم 

 ]روا  مسلم[..((َعَلى َشْيٍء ِإَاا َفَعْلُتُموُ  َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّبَلَم َبْيَنُ مْ 

 

 

 

 معناها ال لمة
 .بعضنا بعضاً  حبَّ ن يُ أ َتَحاب وا
 .د مرشِ أُ  َأُدل ُ مْ 

 . ثروا السبلم على المسلمين وال تبخلوا بهأ َأْفُشوا السَّبَلمَ 
 .السبلم علي م ورحمة اهلل وبر اته :هو قوع السَّبَلمَ 

 

  

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
التأ يد على أّن السبلم ال ي ون على من يعرف المسلم فحسب، بع على من يعرف وعلى من ال يعرف ، وعلى  -أ

 الحا م والمح وم وال بير والصغير والغنّي والفقير.
 تبين أّن المسلم إاا أحّب أخا  فعليه أن يخبر  أّنُه ُيِحب ه في اهلل.. -ب
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 ؟ة بين المسلمينالمحبَّ   يف تعم  

 ؟الطريامااا نفعع عندما نرى شخصًا في 

 ؟سبلمة اإلما تحيَّ 

 :لّون
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 عصر  خلامسالدرس ا

 باب حسً اخللل  
 صلَّى - َسِمْعُت رسوَع اهلل :قالت - رضي اهلل عنها - عا شةَ  نْ عَ  -1

اِ ِم  :يقوع -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ))إنَّ الُمْؤِمَن َلُيْدِرُك بُحْسِن ُخُلِقه َدَرَاَة الصَّ
 .]روا  أبو داود[. الَقاِ ِم((

   

 

 

 معناها ال لمة
 .ليناعُ  َلُيْدِركُ 

اِ ِم الَقاِ مِ   .م ليلهو منزلة الاي يصوم يومه ويق َدَرَاَة الصَّ

 

  

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 يمهد للطلبة ما لؤلخبلا من منزلة عظيمة عند اهلل سبحانه وتعالى. -أ
نه من صفا -ب  ت الرسع واألنبياء.التأ يد على التحل ي بالخلا الحسن لما فيه من أثر إياابي في الماتمع وا 
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 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 

  نُ سْ يمان حُ ِمن  ماع اإل -1

 دراة  عادعُ يُ  ما لاِ ن الخُ مِ  -2

 ؟(َلُيْدِركُ ) ما معنى

 :قوله تعالى لّون
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 عصر السادسالدرس 

 باب تصنيت العاطس

 -اللَّهُه َعَلْيهِه َوَسهلََّم  صلَّى - الّنبيّ عن  - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
: َصهاِحُبُه أو  الَحْمهُد هلِل، َوْلَيُقهْع َلهُه أُخهو ُ  : َفْلَيُقهعْ ، ))ِإَاا َعَطَس أَحُدُ ْم  :َقاعَ 

اهلُل َوُيْصههههِلُح  َيْهههههِديُ مُ  : ، َفلَيُقههههعْ َحُمههههَك اهللُ َيرْ  : فههههإَاا َقههههاَع َلهههههُ  ،َيْرَحُمههههَك اهلل
 .]روا  البخاري[.َباَلُ ْم((

 

 

 معناها ال لمة
 .رضا إلى  ما ُيوِصل مإلى  يرشد م أيّ  َيْهِديُ ُم اهللُ 

 . لَّه يصِلح شأن م وَحالُ م َوُيْصِلُح َباَلُ مْ 
 

  

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 .ة التشميتنَّ تطبيا سُ  فيه ام الطلبة وأل ثر من مرة يتم  سريع وبسيط أم تشبيهيعمع مشهد  -أ
لخ من إ.. أو الّناس. التأ يد على بعض آداب الِعطاس مع استعماع المنديع ، وعدم العطس على الطعام -ب

 .والصحية ها  اآلداب الخلقية
 إيضاح أنَّ على المسلم أن ُينب َه أخا  المسلم إلى حمد اهلل إاا عطس ولم يحمد اهلل. -ج
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 ؟(َيْهِديُ ُم اهللُ )ما معنى 

 :اآلتية( أمام العبارات  عبلمة )أو  ( ضع عبلمة )

 .)    (                  هلل سبحان م فليقع اا عطس أحدُ إ -1
 )    (.           يصلح شان م وحال م: معنى يصلح بال م  -2

 :لّون
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 الدرس السابع عصر 

 باب حتريه الظله
اللَُّه َعَلْيِه  صلَّى -َأنَّ َرُسوَع اهلِل  -رضي اهلل عنه  - َعْن َااِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ 

 .]روا  مسلم[.((َم اْلِقَياَمةِ اتَُّقوا الظ ْلَم، َفِإنَّ الظ ْلَم ُظُلَماٌت َيوْ ))َقاَع:  -َوَسلََّم 

 

 
 

 :ِصِع الّنقط في ال لماِت التي تحتها خطٌ 
 .هو العدوان على الغير -1
 .الظلم -2

 :-اهلل عليه وسلم  صلَّى -قوله  لّون

 
  اآلتي : المعّلمفي هاا الدرس يلحظ 
 َحصْر أمثلة على الظلم الاي يمارسه الطالب في ها  المرحلة العمرية. -أ
 خرة.إيضاح أنَّ  عَّ ما يفعله اإلنسان في الدنيا ياد  في اآل -ب

 معناها ال لمة
 .احاروا اتَُّقوا
 هو العدوان على الغير. الظ ْلمَ 



 

 
 


