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حقوق طباعة ونرش واستخدام هذا الكتاب وما يرتبط به من حمتوى تعليمي أو إثرائي أو داعم حمفوظة مجيعًا لوزارة التعليم باململكة العربية 
السعودية، وُيمنَع منعًا باتًا بيعه أو نسخه أو التربع به أو استخدامه أو إعادة طباعته أو إنتاجه أو مسحه ضوئيًا أو أي جزء منه بأي شكل وأية 

وسيلة كانت، ويقترص استخدامه عىل املدارس التابعة للوزارة واملرخصة باستخدامه فقط.
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فهذا  كتاب الدراسات اإلسالمية املتضمن ملادة التوحيد، ومادة الفقه والسلوك، للصف الثالث االبتدائي،  
وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه الذي جيب إفراده بالعبادة وحده ال رشيك 
له، ومادة الفقه والسلوك يتعّلم الطالب من خالهلا أحكام الدين وأنواع العبادات وصفاهتا الصحيحة مع ربط 
املتعّلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه إىل السلوك احلسن يف تعامله 

مع من حوله.
وقد يرس اهلل تعاىل صياغة موضوعات الكتاب بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشًطا داخل الصف؛ مشارًكا 

يف فقرات الدرس مع معلمه وزمالئه، مطبًقا ما يمكن تطبيقه يف الصف أو املدرسة أو املنزل.
وقد ُروعي يف هذا الكتاب ما ييل:

تنويع العرض للامدة الدراسية؛ ليسهل عىل الطالب فهمها، ويتمكن من استيعاهبا بيرس وسهولة.  أوال: 
تقريب املعارف من خالل األشكال املناسبة، والوسائل املتنوعة، التي تشوقه ملطالعة الكتاب وتعينه عىل  ثانيا: 

فهمه، وترسخ لديه املعارف واألهداف الرتبوية التي يراد منه إدراكها والعمل هبا.
م، والتطبيق، والكتابة، والبحث عن املعلومة،  بث روح املشاركة يف الدروس، فيجمع الطالب بني التعلُّ ثالثا: 
معلمه  توجيه  حتت  قدرته،  وحسب  بأسلوبه  ليكتبها  تركت  وفراغات  تعليمية،  أنشطة  خالل  من 

ومتابعته.
تنمية مهارات التعّلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة، من خالل ترك مساحات للتفكري تتيح له  رابعا: 

التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.

الفاضل معلم املادة:
الفاضلة معلمة املادة:

ُتعّد العناية بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق 
هذا اهلدف من خالل متابعة الطالب/ الطالبة إلتقان كتابة الكلامت والنصوص الواردة يف هذا الكتاب، كام 
وتكليف  وحدة،  كل  هناية  عند  تعبريي(  نص  رشيف،  حديث  كريمة،  آية   ( نصوص  ثالثة  اختيار  يمكنكم 

الطالب/ الطالبة بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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أخي الكريم : ويل أمر الطالب
إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك أكثر 

انتفاًعا بام تعّلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.
والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعّلمه يرسم له طريق سعادته يف الدنيا واآلخرة، وأن يكون ابنك َلبِنًة صاحلًة يف 

بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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الفهارس
)التَّوِحيد(

الوحدة االأولى: االإِيَم�ن

1٢اإلإِيَماُن ِبالُكُتِب.الدر�س االأول

�ُسِل عليِهُم ال�سالُة وال�سالم.الدر�س الث�ني الرُّ 16اإلإِيَماُن ِبِ

الَيوِم اإلآِخِر.الدر�س الث�لث 19اإلإِيَماُن ِبِ

ِه.الدر�س الرابع ٢٢اإلإِيَماُن ِبالَقَدِر َخيِرِه َو�َسرِّ

الوحدة الث�نية: االإِْح�َصــ�ُن

٢6معنى اإلإِح�َساِن.الدر�س الخ�م�س

الفهارس
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لوك( )الِفْقُه وال�سُّ
الوحدة االأولى: الُمزاُح والَكالم

3٢اآداُب الُمزاح.الدر�س االأول
3٥اآَداُب الَكالم.الدر�س الث�ني

الوحدة الث�نية: الَمج�ِل�ُس َواللِّب��س

4٢اآداُب الَمجال�س )1(.الدر�س الث�لث
4٥اآداُب الَمجال�س )٢(.الدر�س الرابع

49اآَداُب اللَِّبا�ِس.الدر�س الخ�م�س

الوحدة الث�لثة: الَبْرَن�َمُج الَيوِميُّ
٥6الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )1(.الدر�س ال�ص�د�س
٥9الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )٢(.الدر�س ال�ص�بع
63الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )3(.الدر�س الث�من
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�أواًًل
�لتَّوِحيد
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�اًلإِيَمان�اًلإِيَمان
�لوحدُة �اًلأُولى

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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ْر�ُس �اًلأول اإِليَماُن ِبالُكُتِب�لدَّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

١

َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالُكُتِب 

الُم  الُة َو�ل�سَّ �أَْنَزَلَها �هلُل َعَلى ُر�ُسِلِه َعَلْيِهُم �ل�سَّ ِديُق ِبالُكُتِب �لَِّتي    �لتَّ�سْ
ا�سُخ ِلَما ِفيَها. ا�ِس، و�أنَّ �لقر�آَن �لَكِريَم هو َخاَتُم �لُكتِب، �لنَّ ِلِهَد�َيِة �لنَّ

�لّدِليُل َعَلى ُوُجوِب �اًلإيَماِن ِبالُكُتِب:
﴿ تَعال��ى:  �هلِل  َق��وُل 

.)١(﴾

)١( �سورة �لبقرة، �آية:285.
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)١( �سورة يون�س، �آية:57.

ْحَمُة:  َفاُء َو�ْلُهَدى َو�لرَّ    �لُقْر�آُن �لَكِريُم فيه �لَمْوِعَظُة َو�ل�سِّ
َتَعاَل��ى:﴿ �هلل  َق��اَل 

.)١(﴾

 . ٍد  َنْعمُل ِبالْقر�آِن �لَِّذي �أُْنِزَل َعَلى َنِبِيَنا ُمَحمَّ

  ِمَن �لُكُتِب �لَِّتي �أَْنَزَلَها �هلُل َتَعاَلى:
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. 1 �أَْنَزَل �هلُل �ُسْبَحاَنُه �لُقْر�آَن �لَكِريَم َعَلى ُمَحمَّ

. ْوَر�َة َعَلى ُمو�َسى 2 �أَْنَزَل �هلُل �ُسْبَحاَنُه �لتَّ

. 3 �أَْنَزَل �هلُل �ُسْبَحاَنُه �اًلإْنِجيَل َعَلى ِعي�َسى

. 4 �أَْنَزَل �هلُل �ُسْبَحاَنُه �لَزبوَر َعَلى َد�وَد

َفو�ِئُد �اًلإِيَماِن بالُكُتِب
ا�س. 1 َرْحَمُة �هلِل َتعاَلى ِبخْلِقه، َحيُث �أَنزَل �لُكُتَب ِهَد�َية ِللنَّ

و�ِهي. 2 �لَعَمُل ِبَما َجاء ِفي �لُقر �آِن �لَكريِم ِمن �أَو�ِمر َو�جِتَناب �لنَّ
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)١( �سورة �لبقرة، �آية:١77.

َقاَل �هلل َتَعاَلى: ﴿

.)١(﴾
َنْت َهِذِه اآلَيُة َعَدًدا ِمْن َأْرَكاِن اإِليَماِن، ِهَي:    َتَضمَّ

...................... 55   ...................... 44   ....................... 33   .......................... 22   .......................... 11

ُن ِفيِه �لُكُتَب �لَِّتي �أُْنِزَلْت  َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ُنْكِمُل َهذ� �لَر�سَم َوُنَبيِّ ِبالتَّ
ُبور( َوَعَلى َمْن �أُْنِزَلْت ِمَن �اًلأَْنِبَياِء. ْوَر�ة - �لزَّ ْنِجيل - �لتَّ )�ْلُقْر�آن - �اًْلإِ

اإْلْنِجيل..............................

  ُأْنِزَل َعَلى 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص

ُبور الزَّ

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

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

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

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

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

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

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

١نشاط

٢نشاط
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١ َما َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالُكُتِب؟
..............................................................................................................................................................................

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

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

ِليُل َعَلى ُوُجوِب �اًلإيَماِن ِبالُكُتِب؟ 2 َما �لدَّ
..............................................................................................................................................................................

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

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

ُرُه،  �أََنا �أُِحبُّ �ْلُقْر�آَن �ْلَكِريَم،  َو�أَْتُلوُه،  َو�أََتَدبَّ
ُق �أْخَبارُه. دِّ �سَ َو�أَْعَمُل ِبَما ِفيِه، َو�أُ

�إِ�ساَءٌة

التقويم
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�ُسِل عليِهُم �ل�سالُة و�ل�سالم:   َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالرُّ
عليه  ُنوٍح  ِلِهم  �أَوَّ ِمْن  و�ل�سالُم،  �ل�سالُة  عليهم  �ُسِل  �لرُّ ِبَجِميِع  ِديُق    �لتَّ�سْ

ٍد  و�عتقاد �أنهم �أف�سل �لخلق. �ل�سالُة و�ل�سالُم �إَلى �آِخِرهم ُمَحمَّ

�ُسِل عليِهم �ل�سالُة و�ل�سالم:   �أَ�ْسَماُء َبْع�ِس �لرُّ
اَلُم َكِثيُروَن، َوِمْنُهم: اَلُة َو�ل�سَّ �ُسُل �لِكَر�ُم َعَلْيِهُم �ل�سَّ �لرُّ

َوُمو�َسى،  َوَيْعُقوُب،  َو�إ�ْسَماِعيُل،   ، َو�إ�ْسَحاُقُ َو�إْبَر�ِهيُم،  اِلُحُ،  َو�سَ َوُهوُدُ،  ُنوُحُ، 
. ُدُ   وُب، َوَيْحَيى، َوِعي�َسى ، َوَخاتُمُهم ُمَحمَّ ، َو�أَيُّ َوَهاُروُن، َوُيو�ُسُف، َو�ُسَعْيُبُ

�ُسِل عليهم �ل�سالُة و�ل�سالُم، َقْوُل �هلِل  �لّدِليُل َعَلى ُوُجوِب �اًلإيَماِن ِبالرُّ
 َتَعاَلى: ﴿

.)١(﴾

)١( �سورة �لبقرة �آية: 285.

ْر�ُس �لثاني ُسِل عليِهُم الصالُة والسالم�لدَّ اإِليَماُن ِبِالرُّ ر�بط �لدر�س �لرقمي2

www.ien.edu.sa
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)2( �سورة �ألأحز�ب �آية: 2١. )١( �سورة �لنحل �آية: 36.  

�ُسُل عليهم �ل�سالُة و�ل�سالُم:  �إَِلى �أَيِّ �َسْيٍء َيْدُعو �لرُّ

�ُسُل عليهم �ل�سالُة و�ل�سالُم َكاُنو� َيْدُعوَن �إَلى ِعَباَدِة �هلِل َوْح��َدُه اًل �سريك له.  �لرُّ

ِليُل َقْوُل �هلِل َتَعالى:  و�لدَّ

.)١(﴾ ﴿

�ُسل َفو�ِئُد �اًلإيَماِن ِبالرُّ
�ُسَل ُمب�ِسريَن وُمْنِذريَن. 1  َرْحمُة �هلِل ِبعباِدِه َحيُث �أْر �َسَل َلهم �لرُّ

�ُسِل و�اًلْقِتد�ُء ِبهم، َقاَل �هلُل َتَعاَلى: ﴿   ُة �لرُّ 2  َمَحبَّ

.)2(﴾

�سِل عليهم  يْت باأ�سماِء �لرُّ د ثالًثا من �ُسَوِر �لقر�آِن �لكريِم �ُسمِّ �أُعدِّ
�ل�سالُة و�ل�سالم.

........................................................................................................................................................................ 11

........................................................................................................................................................................ 22

........................................................................................................................................................................ 33

نشاط
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�س��ِل عليهم  �أَن��ا �أُِحبُّ َجِمي��َع �اًلأنبياِء و�لرُّ
�ل�سالُة و�ل�سالُم.

�إِ�ساَءٌة

�ُسِل؟ 1 ما َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالرُّ
..............................................................................................................................................................................

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

2 �أَْماَلأُ �لَفَر�َغاِت ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِمَن �لَكِلَماِت �اًلآِتَيِة:

ْوِحيِد - ُنوُحُ عليه �ل�سالة و�ل�سالم( - �لتَّ ُدُ )ُمَحمَّ
  َجِميُع �اًلأَْنِبَياِء َدَعْو� �إَلى ..............................................................................................

�ُسِل ............................................................................................................................... ُل �لرُّ   �أَوَّ

�ُسِل .............................................................................................................................   �آِخُر �لرُّ

التقويم
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ْر�ُس �لثالث �لدَّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

اإِليَماُن ِبِالَيوِم اآلِخِر٣

َمْعَنى �اًلإيَماِن ِبالَيْوِم �اًلآِخِر  
ِديُق بيوم �لقيامة وهو يوم �لجز�ء، و�ُسّمي باليوم �اًلآخر اًلأنه     �لتَّ�سْ

اًل يوم بعده.

�لّدِليُل َعَلى ُوُجوِب �اًلإيَماِن ِبالَيْوِم �اًلآِخِر 
َفاِت �ْلُموؤِمنيَن: ﴿ ﴾)١(. َقاَل �هلُل تَعاَلى في ذكَر �سِ

)١( �سورة �لبقرة �آية: 4.

�اًل�ستعد�ُد ِللَيْوِم �اًلآِخِر:  
ِبِه؛  �هلُل  �أََمَر  َما  ِبِفْعِل  َلُه  َي�ْسَتِعدَّ  �أَْن  �اًلآِخِر  ِبالَيْوِم  �آَمَن  َمْن  َعَلى     �لَو�ِجُب 
رِك، و�لكذِب،  كالَتوِحيِد، و�ل�سالِة، و�ل�سدِق، َوَتْرِك َما َنَهى �هلُل َعْنُه كال�سِّ

وُعقوِق �لو�لَدْيِن.
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َذَكَر �هلُل َتَعاَلى ِفي �ُسوَرِة �لَقاِرَعِة َحاَل �لَنا�ِس ِعنَدَما َتُقوُم �لِقَياَمِة، �أَذكُر 
ُل �اًلآيَة �لَِّتي َوَرَد ِفيَها َذِلَك. هَذه �لَحاَل، و�أ�َسجِّ

......................................................................................................................................  .١

......................................................................................................................................  .2

فو�ئد �اًلإيمان باليوم �اًلآخر.

1 �لحر�س على عمل �ل�سالحات و�لحذر من �لمعا�سي.

2 ت�سلية �لموؤمن عما يفوته من �لدنيا بما يرجو من نعيم �اًلآخرة. 

اِلَحاِت و�ْجِتَناِب �إِ�ساءة �أَنا �أَ�ْسَتِعدُّ للَيْوِم �اًلآِخِر ِبَعَمِل �ل�سَّ
ي. �لَمَعا�سِ

نشاط
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١  ما َمْعَنى �اًلإيَماِن ِباْلَيْوِم �اًْلآِخِر؟
..............................................................................................................................................................................

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

ليُل على ُوُجوِب �اًلإيَماِن ِباْلَيْوِم �اًْلآِخِر؟ 2  ما �لدَّ
..............................................................................................................................................................................

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

التقويم
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ْر�ُس �لر�بع ِه�لدَّ اإِليَماُن ِبالَقَدِر َخيِرِه َوَشرِّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

٤
ِه    َمْعَنى �اًلإيَماِن بالَقَدِر َخْيِرِه َو�َسرِّ

اِء �هلِل َتَعاَلى َوَقَدِرِه. ِديُق ِباأَنَّ ُكلَّ َما َيَقُع من خيٍر �أو �َسرٍّ َفُهَو ِبَق�سَ   �لتَّ�سْ

ِليُل َعَلى ُوُجوِب �اًلإيَماِن بالق�ساِء و�لَقَدِر  �لدَّ
.)١(﴾ قال �هلل تَعالى: ﴿

)3( �سورة �لتوبة �آية: 5١. )١( �سورة �لقمر �آية: 49                     )2( �أخرجه م�سلم برقم )2999(.           

اِء و�لَقَدِر   فو�ئد �اًلإيَماِن ِبالَق�سَ
ن ِبه و�اًلْعِتماُد َعَليه. َقُة باهلِل َتَعاَلى وُح�سُن �لظَّ 1 �لثِّ

َقاَل  َقاَل:  َهيٍب،  �سُ َفَعْن  ائِب،  �لَم�سَ ِعنَد  �لَجَزِع  َوَعدُم  ف�ِس،  �لنَّ َر�َحُة   2

ر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَجًبا اًلأَْمِر �لُموؤِْمِن، �إنَّ �أْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، ولي�َس ذ�َك 
�ُء �َسَكَر، َفكاَن َخْيًر� له، و�إْن �أ�ساَبْتُه  اًلأََحٍد �إاًلَّ ِلْلُموؤِْمِن، �إْن �أ�ساَبْتُه �َسرَّ

َبَر َفكاَن َخْيًر� له«)2(. �ُء، �سَ رَّ �سَ
   ﴿ َتعاَلى:  َق��اَل  �لَعزيَمِة،  ُة  وُق��وَّ َباُت  �لثَّ  3

.)3(﴾ 
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ُل �لِعَباَر�ِت ِفي �لَقاِئَمِة )�أ( ِبَما ُيَنا�ِسُبَها في �لَقاِئَمِة )ب(: �أَ�سِ
بب�أ�أ

�ء رَّ �ل�سَّ
�ء رَّ �لَو�ِجُب ِعْنَد �ل�سَّ
ُر ِعْنَد اًل �أَْخَتاُل َو�أََتَكبَّ

ُط ِعْنَد اًل �أَْجَزُع و�أََت�سخَّ

ْكر �ل�سُّ
�ء رَّ �ل�سَّ
ْبر �ل�سَّ

�ء رَّ �لَو�ِجُب ِعْنَد �ل�سَّ

نشاط

ڄ     ڄ  ڄ    ڃ  ڃ﴾ �إِ�ساءة  ﴿ يَبة:  �أُقوُل عنَد �لُم�سِ
يَبِتي و�أَْخلِْف لي خيًر� ِمْنَها )١(. �للهم �أُْجْرِني ِفي ُم�سِ

)١( �أخرجه م�سلم برقم )9١8(.



ِه؟ ١ َما َمْعَنى �اًلإيَماِن بالَقَدِر َخْيِرِه َو�َسرِّ
...............................................................................................................................................................................

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

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

ِليَل َعَلى وجوِب �اًلإيَماِن ِبالَقَدِر. 2 �أَْذُكُر �لدَّ
...............................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................
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التقويم



�اًلإِْح�َس��اُن�اًلإِْح�َس��اُن
اِنيُة �لوحدُة �لثَّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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ْر�ُس �لخام�س معنى اإِلحَساِن�لدَّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

٥

يِن َثالٌث: َمر�تُب �لدِّ
ْعَلى َهذِه �لَمر�ِتُب.   �اًلإ�ْساَلُم، و�اًلإيَماُن، و�اًلإح�َساُن؛ و�اًلإح�َساُن ُهَو �أَ

َمْعَنى �اًلإح�ساِن 
  �أَْن َتْعُبَد �هلَل َكاأَنََّك َتَر�ُه، َفاإْن َلْم َتُكْن َتَر�ُه َفاإنَُّه َيَر�َك.

نتائج �اًلإْح�َساِن
ِلُعُ َعَلْيِه َوَيَر�ُه، َفَيْجَتِهَد ِفي  ، وَيْعَلَم �أنه ُمطَّ َم �لُم�ْسِلُم �هلَل عزَّ وجلَّ �أَْن ُيعظِّ
ُه ِفي ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن، وعلى ُكلِّ َحاٍل.  َيُه، َوُيَر�ِقَب َربَّ َطاَعِتِه �ُسْبَحاَنُه َواًَل َيْع�سِ
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ِديِقي؟ َكْيَف �أُكوُن ُمْح�ِسًنا ِلَجاِري، َو�سَ

11  �ْلَجاُر: ....................................................................................................................................................

ِديُق: ............................................................................................................................................. 22  �ل�سَّ

ْرِب َمَع َحاَجِتِه �إَِلْيِهَما َوُقْدَرِتِه  اِئُم َعِن �اًلأَْكِل َو�ل�سُّ ِلَماَذ� َيْمَتِنُع �ل�سَّ
َعَلْيِهَما؟

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

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

١ نشاط

٢ نشاط
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يِه. �هلُل َيَر�ِني  َفاأُِطيُعُه واًل �أَْع�سِ

١ َما َمْعَنى �اًلإْح�َساِن؟
..............................................................................................................................................................................

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

2 �أَْماَلأُ �لَفَر�َغاِت ِبَما ُيَنا�ِسُبَها ِمَن �لَكِلَماِت �اًلآِتَيِة:

) اًل َتْخَفى   -   َي�ْسَمُعُه     -    َيَر�ُه (

اَلِتِه؛ اًِلأَنَُّه َيْعَلُم �أَنَّ �هلَل ............................................ ُ ِفي �سَ ُمُُ   �أَْح�َسَن َعا�سِ

  اًَل َيْكِذُب �أَْحَمُد ِفي �لَحِديِث؛ اًِلأَنَّه َيْعَلُم �أَنَّ �هلَل ........................................

. نَّها َتْعَلُم �أَّن �هلَل.....................................َعَلْيِه َخاِفَيُةُُ   اًَل َت�ْسِرُق �سارٌة؛ اًِلأَ

�إِ�ساَءٌة

التقويم



ثانًيا
ُلوُك  الِفْقُه وال�سُّ
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الُمزاُح والَكالمالُمزاُح والَكالم
الوحدُة األأُولى

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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رابط الدر�س الرقمي١
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ْر�ُس األأول الدَّ

، َوال َأْكِذُب، َوال َأْسَتْهِزُئ بَِغْيِري، َوال ُأوِذيِه: نِّ  َأْحَتِرُم ِكَباَر السِّ

ُبَها ِعْنَدَما َأْمَزُح: تِي َأَتَجنَّ ُلوكات الَّ ُد السُّ الَِيَة َوُأَحدِّ  أْقَرُأ الَمَواِقَف التَّ

ال�سلوك الخطاأالموقف

َر  رَّ َرَمى َطاِرُقُ اأََخاُه �ُسْلَطاَن بالَقَلِم، َفَت�سَ
َرْب��َت اأَخ��اَك يا  بوُهَم��ا: ِل��َم �سَ َفَق��اَل اأَ

َطارُق؟ َفَقاَل: ُكْنُت اأُماِزُحُه.
ه��ا، َوِعْنَدَما اأََخذ  ا َجدِّ اأَْخَفت �س��ارة َع�سَ
َكت �س��ارة  ِحِ ا �سَ الَج��دُّ يْبَح��ُث َع��ِن الَع�سَ

ي. َقاِئلة: اأََنا اأَْخَفْيُتها أِلأُماِزَحَك َيا َجدِّ

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

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

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

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

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

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

ِا�ْس��َتَكى عب��ُد اهلِل اإَِل��ى ُمَعلِِّم��ِه اأن َزِميَل��ُه 
ُظ  يَتَلفَّ َم��اَم ُزَمالِئِه، َوَ ُمعاذًا، ي�ْس��َتْهِزُئ ِبه اأَ
َعَلْي��ِه ِباأَْلَف��اٍظٍ َجاِرَح��ٍة، َوِعْنَدَم��ا َعاَت��َب 

الُمَعلُِّم ُمَعاًذا َقال: اإِنَِّني اأُماِزُحه.

آداُب الُمزاح

اآَداُب املَُزاِح
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، َوَهْل ِهَي  الَِيِة بُِأْسُلوبَِك الَخاصِّ َوِر التَّ َعبِّر َعِن الصُّ
ِمْن َأْمثَِلِة الُمَزاِح الَمْقبوِل َأْو الَمْرفوِض؟

بِالتَعاُوِن َمع َمجُموَعتِي ُأبيُِّن َبعَض َأْضَراِر الُمَزاِح الَمْرفوض َبيَن اأَل صِدقاِء.
...................................................................................................

يِن ال َأْمَزُح ِفي ُأُموِر الدِّ
يِن. َذهَب َأحمُد لِيزوَر َأحَد ُزَمالئِِه، َفسِمَع َأحَد الَحاِضِريَن َيمَزُح في َأمٍر من ُأموِر الدِّ

          َلْوُكْنَت َمكاَن َأْحَمَد فماذا َتفَعُل؟
................................................................................................ .

 نشاط

؛ ِفي ُمَزاِحه، حيث َكاَن َرُسوُل الّلِه   ُسوِل  َأْقَتِدي َبالرَّ
ا.  َيْمَزُح َمَع َأْصَحابِِه َوال َيُقوُل إاِل َحقًّ



1 َأْكُتُب َثالَثًة ِمْن آَداِب الُمَزاِح:
.................................................................................................

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

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

ُف َمَعُه؟ 2 َأَحُد َأْصِدَقائَِك ال ُيِحبُّ الُمَزاَح، َكْيَف َتَتَصرَّ
ِحيِح. ِف الصَّ َأَضُع َعالَمَة )✓ ( َأَماَم التََّصرُّ

)          ( 1  َأْسَتِمرُّ ِفي الُمَزاِح َمَعُه.                                

)          ( 2  َأتََجنَُّب الُمَزاَح َمَعُه اْحتَِراًما لَِمَشاِعِرِه.   

)          ( 3  َأْتُرُك ُمَصاَحَبَتُه.     

ُروَر َعَلى اآلَخِريَن َوُيَؤانُِسُهم. 3 الُمَزاُح ُيْدِخُل السُّ
َأْذُكُر َأْمثَِلًة ِمْن ُمَزاِحي َمَع إِْخَوتِي.

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

.................................................................................................
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التقويم
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ْر�ُس الثاني الدَّ

)1( سورة البلد، آية )8- 9(.
)٢( أخرجه البخاري، برقم )6094(.

 ِمْن َفْضِل اهللِ َأْن َأْنَعَم َعَليَنا بِنِْعَمِة الِّلَساِن، َقاَل اهلُل َتَعاىََل:
 .)1( ﴾     ﴿        

ْعَمَة؛ َكْيَف َسَتُكوُن َحاُلنا؟   َتَخيَّل َلْو ُحِرْمنا َهِذِه النِّ

َما َواِجُبَنا ُتجاَه َهِذِه النِّْعَمة؟

ُب بِآَداِب الكالم التالية: َأدُّ َواِجُبَنا ُشْكُر اهللِ ُسْبَحاَنُه َوالتَّ

آَداُب الَكالم رابط الدر�س الرقمي٢

www.ien.edu.sa

ْدُق ِفي الَحِديث: 1 الصِّ
ُح ما جََيُِب عيلَّ يف هذه احلاالت: ُأَوضِّ

ِخي. 	 ِعنَدما َأْنُقُل َخرًبا أِلَ
َصَلت يِِل. 	 إذا أخربُت عن ِقصٍة َحَ
ا َحَدَث لِي في الَمْدرَسة. 	 ُث والديَّ َعمَّ ِعنَدما ُأحدِّ

آداب الكالم:

ْدُق الصِّ
ُ َنَجاُة

، َوإِنَّ الرِبَّ هََيِْدي إىََِل اجَلنَّة« )٢(.    ْدَق هََيِْدي إىََِل الرِبِّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الصِّ
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ْدُق َيُكوُن: الصِّ
في اأَلقواِل فقط ) (  في اأَلعماِل فقط ) (  في اأَلقواِل واأَلعَماِل جميعًا ) (

)1( أخرجه البخاري، برقم )6407(.

ُه َمَثُل احَليِّ َواملَيِّت « )1(. ُه َوالَِّذي ال َيْذُكُر َربَّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص:» َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

ْكر: 2 َكْثَرة الذِّ

ْمُت. َأْكُتُب َثالَثَة َأْذَكاٍر مِِمَّا َتَعلَّ

ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن اهللِ الَعِظيم

ُدُق ِفي َكالِمي َمَع األآَخِريَن أِلأَنَّ اهلَل ُيِحُب ال�سادقين اأََنا اأَ�سْ
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بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: الُة َعَلى النَّ 3 َكْثَرة الصَّ
بِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص. الُة َعىََل النَّ ُع ِفيَها الصَّ َأْذُكُر َمَواِطَن ُترْْشَ

1  ِعْنَد ِذْكِرِه ملسو هيلع هللا ىلص.

..................................................................................................  2

................................................................................................... 3

يُِّب، َوِمْنُه: 4 الَكالُم الطَّ
إَِذا َعِمَل يِِل َأَحُدُ َمْعُروًفا َأُقوُل:..................................................... 	

إَِذا َأَساَء إيَِِلَّ َزِمييِل اَل َأُردُّ بَِكالٍم..................................................... 	

)1( أخرجه مسلم، برقم )408(.
)٢( أخرجه البخاري، برقم )6018(.

)3( أخرجه البخاري برقم )10(.

ا«)1(.  َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َصىَلَّ َعيَلَّ َواِحَدًة، َصىَلَّ اهلُل َعَلْيِه َعرْْشً

ا َأْو لَِيْصُمْت«)٢(. َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخرْْيً

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »امُلْسِلُم َمْن َسِلَم امُلْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِده«)3(.

م: ُب الَكالِم الُمَحرَّ ٥ َتَجنُّ
ال َأْذُكُر ُعُيوَب اآلَخِريَن َوال َأْسَخُر ِمْنُهم. 	

ال َأْغَتاُب َأَحًدا َوال َأْسَعى بَِنِميَمٍة. 	



38

ِة،  َجَلَس َخالُِدُ َمَع َبْعِض ُزَماَلئِِه يِف اْلُفْســحَ
ُثوَن َعْن َزِميِلِهْم َنارِِصٍ يِف َغْيَبتِِه  َوَكاُنوا َيَتَحدَّ
ا بام  ُه ُمْهِمُلُ يِف ُدُروِسِه، َفَأْخَبَر َخالُِدُ َنارِِصً بَِأنَّ

َقاُلوُه َعْنُه َفَساَءُه َذلَِك.
ُأْكِمُل الَفَراَغ بِالَكِلَمِة امُلَناِسَبِة:

»َنِميَمة  -   َكِذب  -  ِغيَبة « 
ى............................. 	 ِب َعْن َزِميِلِهْم َنارِِصٍ يِف َغْيَبتِِه باَِم َيْكَرُه ُيَسمَّ الَّ ُث الطُّ دُّ حََتَ
ى................................. 	 يَِّئ الَِّذي ِقيَل ِفيِه ُيَسمَّ َنْقُل َخالٍِد إىََِل َنارِِصٍ الَكالَم السَّ

َكْيَف َيْسَلُم امُلْسِلُموَن ِمْن لَِسايِِن؟
• ال َأْكِذب.                            

   ................................ •
• ال َأْسَتْهِزُئ بَِأَحد.

.......................................... •

١نشاط

2نشاط
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ِحيَحة: 1  أَضُع َعالَمَة )✓( َأَماَم  اإلَجاَبِة الصَّ

ٍة َفاْنَكَسَر ِمْصَباُح  �أ  َكان َبْدُرُ يْلَعُب بِالُكَرِة ِفي ِفَناِء الَمْنِزِل َفَرَماها بِِشدَّ
اإلَناَرِة، فاَمَذا َيْفَعل؟

)  ( ِفي اأَلْمَر َعْن َوالَِدْيِه.     • خُُيْ
)  ( • خُُيرُب َوالَِدْيِه َوَيْعَتِذُر إليهام.   
)  ( • ُيْنِكُر َما َحَدَث ِمْنُه.    

ُف؟ ِب، َكْيَف يَترََصَّ الَّ ب َجَلَس َسِعيُدُ َمَع ُزَماَلئِِه َفاْغَتاُبوا َأَحَد الطُّ

)  ( • ُيَشاِرُكهُم يف الِغيَبِة.    
)  ( • َيْصُمُت.      
)  ( • يذكر حماسن زمالئه ويثني عليهم  

ج َقاَمت هنٌد بِِزَياَرِة َأَحِد َأَقاِرهِِبا بُِرْفَقِة إْخَوهِِتِا، َفَعاَبْت َسارٌة َأَثاَث

ى َهَذا الَكاَلُم؟  َمْنِزلِِهم.َماَذا ُيَسمَّ
)  ( • ُسْخِرَيًة.      
)  ( • َكِذًبا.       
)  ( • َنِميَمًة.      

التقويم
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والَدْيك

ك َجدِّ
اإْخَوِتك
ُمَعلِِّمك
ُزَمالِئك
ِجرياِنك

)1( أخرجه البخاري برقم )٢891(، ومسلم برقم )1009(.

بُة َصَدقة« )١(. يِّ 2  َعْن َأبي ُهَرْيرَة  أنَّ رُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »والَكِلمُة الطَّ

يِِّب َمَع ُكلٍّ ِمْن:   َأْذُكُر َأْمثِلًة ِمَن الَكالِم الطَّ
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الَمجاِل�ُس َواللِّبا�سالَمجاِل�ُس َواللِّبا�س
الوحدُة الثانية

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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 أداب املجالس كثرْية، منها ما ييل:

  

الُم  ِب َقائاًِل: »السَّ الَّ َم َعىََل الطُّ ُم الَفْصَل، َفَسلَّ َدَخَل امُلَعلِّ

ُب:  الَّ ُة اهللِ َوَبَرَكاُته«، فَردَّ َعَلْيِه الطُّ َعَلْيُكْم َوَرمْْحَ

َفَرَغ  َوِعْنَدَما  َوَبَرَكاُته«،  اهللِ  ُة  َوَرمْْحَ الُم  السَّ »َوَعَلْيُكُم 

الُم  َقائاًِل:»السَّ َب  الَّ الطُّ ًعا  ُمَودِّ َخَرَج  َدْرِسِه  ِمْن  ُم  امُلَعلِّ

ُة اهللِ َوَبَرَكاُته«. الُم َوَرمْْحَ ُب: »َوَعَلْيُكُم السَّ الَّ ه«، فَردَّ الطُّ ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُ َعَلْيُكْم َوَرمْْحَ

ابَِق، ُثمَّ ُأِجيب:  َأْقَرُأ الَمْوِقَف السَّ
ُم ِعنَْدَما َدَخَل الَفْصل؟ 	 َماَذا َقاَل امُلَعلِّ

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

ب؟ 	 بَِم َردَّ َعَلْيِه الطُّالَّ
......................................................................................................................................................

ُم ِعنَْد اخُلُروِج؟ 	 َماَذا َقاَل امُلَعلِّ
......................................................................................................................................................

السالم عليكم 
ورحمة الله 

وبركاته

رابط الدر�س الرقمي٣

www.ien.edu.sa

ْر�ُس الثالث آداُب الَمجالس )١(الدَّ

الُم ِعْنَد ُدُخوِل الَمْجِلِس َوِعْنَد الُخُروِج ِمْنُه: 1 السَّ
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص »ال َتحِقرنَّ ِمْن الَمعروِف شيئًا،  َعْن َأبي َذرٍّ  َقاَل: َقاَل لي رُسوُل اللَّ
ولو أْن َتْلَقى َأَخاَك بِوجٍه َطْلق«)1(.

ُِّن َمعنى بِوجٍه َطْلق: ابَِق وُأَبي       َأقرُأ الَحِديَث السَّ
.............................................................................................................................................................

  

َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ﴾)2(.

َأَمَر اهلُل َتَعاىََل امُلْؤِمننَِي يِف َهِذِه اآلَيِة َأْن ...................................................................

)1( أخرجه مسلم برقم )٢6٢6(.
)٢( سورة المجادلة، آية )11(.

الَبَشاَشُة:

اِخِل: ُح ِفي الَمْجِلِس لِلدَّ التََّفسُّ 3

2
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َتَحاَبْبُتم؟   َفعلُتموُه  إِذا  َشْيٍء  َعلى  ُكْم  َأُدلُّ »َأَواَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِه  اللَّ رُسول  1  َقال 
َأفُشوا السالَم بينُكْم«)1(.

َهَنا إِليِه الرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َأْقَرُأ الَحديَِث وُأَبيُِّن  اأَلدَب الذي َوجَّ
...............................................................................................................................................

2   َأْقَرُأ وأصنف السلوكيات حسب الَجدوَل التالي:
الَحاِضريَن،  على  َم  وَسلَّ َبشوٍش،  بَِوْجٍه  الَمجِلَس  منصوٌر  َدَخَل 

وكاَن الَمجِلُس ُمْمَتِلًئا، ولم َيفَسْح لُه أحٌد ِمن الَحاِضريَن.

�سلوك خاطئ�سلوك �سائب

)1( أخرجه مسلم برقم )54(.

التقويم
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آداُب الَمجالس )2(٤  ْر�ُس الرابع الدَّ

َتاُر؟ َأيَّ املَْجِلَسنْيِ خََتْ

ابِِق َأنَّ ِمن آَداِب املََجالِِس: رِس السَّ َعرفَنا يف الدَّ

ال�ساَلَم ِعنَد ِدُخوِل الَمجل�ِس 
وِعنَد الُخروِج ِمنُه

َتِمُع��وَن  ِب جُُمْ ��الَّ َع��َدُدُ ِم��َن الطُّ
ُث ُكلُّ َواِح��ٍد ِمْنُه��م َعْن  َيَتَح��دَّ
اِئ��ِه اإَِج��اَزَة ِنَهاَيِة  ��ِة َق�سَ َكْيِفيَّ
ُه��م  َبع�سُ َوُيَقاِط��ُع  األأُ�ْس��ُبوِع، 

وٍت ُمْرَتِفع. ا ِب�سَ َبع�سً

ُث  ِب َيَتَحدَّ الَّ ُموَعة ِم��َن الطُّ جَُمْ
َع��ْن  ِبُه��ُدوٍء  ِمنُه��ْم  َواِح��ٍد  ُكلُّ 
اِئ��ه اإَِج��اَزَة ِنَهاَيِة  ��ِة َق�سَ َكْيِفيَّ
ُهِم اإىََل  ��ُت َبع�سُ األأُ�ْس��ُبوِع َوُيْن�سِ

َبع�س.

َح ِفي الَمْجِل�ِس الَب�سا�َسَة الَتَف�سُّ

للَداِخل

  

َأْخَتاُر الَمْجِلَس َرْقَم )...............(

3 2 1

١٢

١ نشاط

وِت ِعنَد الَحِديِث: ُب َرْفِع الصَّ ِث َوَعَدُم ُمَقاَطَعتِِه، َوَتَجنُّ اإلْنَصاُت لِلُمَتَحدِّ 4



46

 
يء: ُلوِك السَّ ُلوِك الجّيد، َو َعالَمَة )✗( َأَماَم  السُّ أَضُع َعالَمَة )✓( َأَماَم  السُّ

1  ِذْكُر اهللِ َتَعاىََل.      ) (

بِّي  ملسو هيلع هللا ىلص.    ) ( الُة َعىََل النَّ 2  الصَّ

3  امُلَزاُح الَكثرُِْي.       ) (

4  االْستِْهَزاُء بِاآلَخِريَن.      ) (

)1( أخرجه الترمذي، برقم )3433(. *  على المعلم متابعة حفظ الطالب هذا الِذكر.  

اَرَة الَمْجِلِس َأَنا َأْحَفُظ َكفَّ

»ُسْبَحاَنَك الَّلُهمَّ َوبَِحْمِدَك َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِل َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِليَك«*.)1(

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: الُة َعَلى النَّ ِذْكُر اللِه َوالصَّ

ارِة الَمْجِلس: الُمحاَفظُة على َكفَّ

٥

٦
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ُأْكِمل الَفراَغ باألْفعاِل الُمناِسَبة:

ِفيَها ِذْكُر اهلل.
ِفيَها ب�سا�سة وُح�ْسن ا�ستماع.

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

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

ِفيَها الَكِذب.
 ِفيَها الَنميمة.

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

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

اِل�ُس اخَلرْيِ وِء   جَُمَ اِل�ُس ال�سُّ جَُمَ

اأَْنَواُع املََجاِل�ِس

ح َف�سُّ المالَب�سا�سةالتَّ ارُة املَْجِل�سال�سَّ َكفَّ

الُة  ِذْكُر اهلِل وال�سَّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  على النَّ

  عدُم اإيذاِء   
األآَخِرين

عدُم ُمقاطعِة 
ث املَُتَحدِّ

َعَدُم َرْفِع 
ْوت ال�سَّ

2 نشاط

ل. ُرُه َوِفي داِخِل الَف�سْ ُق َهِذِه األآَداَب ِفي َكلِّ َمْجِل�ٍس اأَْح�سُ اأَُطبِّ

وِء. ُب َمَجاِل�َس ال�سُّ اأَْحِر�ُس َعَلى َمَجاِل�ِس الَخْيِر، َواأََتَجنَّ
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لوِكاِت التي ُأَحاِفُظ َعليَها في الَمجلِس،  1  ُأَصنُِّف في الجدوِل اآلتي السُّ
والسلوكاِت التي أتجنُبَها:

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص - الُمزاُح الَكثيُر -  الُة َعلى النَّ ِذْكُر الّلِه - االْستِْهزاُء باآلَخريَن - الصَّ

ارُة الَمْجِلس  - الِغيبة: َكفَّ

 �سبحانك �للهم وبحمدك �أ�سهد �أن ال �إله �إال �أنت �أ�ستغفرك  �سبحانك �للهم وبحمدك �أ�سهد �أن ال �إله �إال �أنت �أ�ستغفرك 
و�أتوب �إليك.و�أتوب �إليك.

ارِة الَمْجِلِس ُثم َأنُقُلُه في الَفراِغ التالي: 2 ُألوُن ُدعاَء َكفَّ

ُبها�ُسُلوكاُتُ اأُحاِفُظ َعليها �ُسُلوكاُتُ اأََتَجنَّ

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

التقويم
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َباِس٥ آَداُب اللِّ

قاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »... إِنَّ اهلَل مََجِيُلُ حُُيِبُّ اجَلاَمَل...« )1(.
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْحِرُص َعىََل َأْن َيُكوَن: َأمَتثُِل َقْوَل النَّ

َبَديِِن َنِظيًفا. 	
َثْويِِب........................................................ 	
َنْعيِل...................................................... 	
َرائَِحتِي.................................................... 	

)1( أخرجه مسلم برقم )91(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْر�ُس الخام�س الدَّ

َظاَفُة: النَّ

ل َظاَفِة َوالتََّجمُّ اأَْهَتمُّ ِبَنَظاَفِة َمالِب�سي، َفاألإ�ْسالُم َيْدُعو اإِىََل النَّ

َباِس كثرْية، منها ما ييل:  أداب اللِّ

1
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وِق لِِشَراِء ماَلبَِس َجِديَدٍة، َفَأَخَذ  َذَهَب خالد وأسماء َمَع َأبِيِهما إَِلى السُّ
خالد  َفَسَأَله  َبْعَضَها،  اأَلُب  اْسَتْبَعَد  َعًة،  ُمَتَنوِّ ماَلبَِس  َعَلْيِهم  َيْعِرُض  الَبائُِع 
اْسَتْبَعْدُتُ  َلَقْد  اأَلُب:  َفَقاَل  الماَلبِِس.  َلِهِذِه  اْستِْبَعاِدِه  َسَبِب  وأسماء َعْن 

ِمَن الماَلبِِس َما ال َيِليُق بِالُمْسِلِم. َقااَل: َوَما ُهَو؟ َأَجاَب اأَلُب َقائاًِل:

رْْت. •  الِّلَباُس غرْي املحتشم؛ ألنُه شفاٌف أو ضّيق أو قصرْي َعْن َحدِّ السِّ
التِّي  والِعَباَراِت  كالصور  َمًة؛  رَّ حَمُ ِعَباَراٍت  أو  صوًرا  ِمُل  حَُيْ الَِّذي  • و الِّلَباُس 

ُن أمورًا غرُْي الئقٍة. يَن، أو َتَتَضمَّ الُف الدِّ خََتُ
َبْعَد َأْن َعَرْفُت ُمَواَصَفاِت الِّلَباِس أْكُتُبَها:

•  َأْن َيُكوَن َساتًِرا.

.............................................................  •

.............................................................  •

.............................................................  •

َمة: ُب الَمالبِِس الُمَحرَّ َتَجنُّ 2
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َأربُِط ُكلَّ ُصورٍة بما ُيَناِسُبها:

اتِِر. 	 َأْعَتزُّ بِِلَبايِِسَ الوطني السَّ

َجاِل؛ َكَأْن  	 َجاِل بِالنَِّساِء َوالنَِّساِء بِالرِّ ُه الرِّ ُرُم َتَشبُّ حَُيْ

َد الَمْرَأُة  ا، َأو ُتَقلِّ ُجُل الَمْرَأَة ِفي لَِباِســهَ َد الرَّ ُيَقلِّ

ُجَل ِفي لَِباِسه. الرَّ

مالبُس لِلمرأةمالبُس لِلرجل

١ نشاط

الحرص على اللباس المناسب: 3
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َقاَل اهلل َتَعاىََل:{  })١(.

)1( سورة األعراف اآلية )31(.

تِي ال َأْحَتاُج إَِليَها 	 ُق بِاملاَلبِِس الَّ اِء املاَلبِِس، َوَأَتَصدَّ ُف يِف رِِشَ ال ُأرْْسِ

ِحيَحَة: َأْخَتاُر اإِلَجاَبَة الصَّ

)     ( َأْشرَْتِي ُكلَّ َما ُيْعِجُبنِي ِمَن املاَلبِس.

)     ( َأْشرَْتِي َما َأْحَتاُج إَِليه.

)     ( َأْشرَْتِي املاَلبَِس َغالَِيَة الثََّمِن.

الَحَذُر ِمَن اإلْسَراف:

2 نشاط

4
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َأَنا ُأَحاِفُظ َعَلى آَداِب الِّلَباِس

َوِعْنَدَما َأْخَلُعَها َأْبَدُأ بِالَيَساِر ِعْنَدَما َأْرَتِدي َمالبيِِِس َأْبَدُأ بِالَيِمنِي 

ن: َيمُّ التَّ ٥
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وَرِة َوُأْكِمُل اْلِعَباَرة: 1 َأْنُظُر إَِلى الصُّ
ِعْنَدَما َأْرَتِدي َمالبيِِِس َأْبَدُأ بـ ......................................

2 َأْمأُل الَفَراَغ  أِلْحُصَل َعَلى َبْعِض آَداِب الِّلَباِس:

ال َأْلَبُس َمالبَِس ِفيَها......................... َأْو ِعَباَراُتُ  	
..............................

اإلْسالُم َيْأُمُر بِاالْعتَِداِل يِف الِّلَباِس َوَيْنَهى َعْن..............................  	
ِفيه.

املالبس التي استغني عنها....................................هِبا. 	

التقويم
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الَبرَنامُج الَيوِميُّالَبرَنامُج الَيوِميُّ
الوحدُة الثالثة

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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)1( أخرجه البخاري، برقم )631٢(.

َريِن؟ 	 ْوِم َواالْستِيَقاِظ الُمَبكِّ ْحَمِن َعَلى النَّ لَِم َيْحِرُص َعْبُد الرَّ
	 ................................................................................................................ 

؛ ًرا  ًرا َواالْستِيَقاِظ ُمَبكِّ ْوِم ُمَبكِّ ْحَمِن َيْحِرُص َعَلى النَّ َعْبُد الرَّ

ي َصالَة الَفْجِر  ِفي  ٍة َوَنَشاٍط، َفُيَؤدِّ ُع بِِصحَّ  َفُهَو لَِذلَِك َيَتَمتَّ

؛ َفيْكِسُب ِرَضا الّلِه ُسبَحاَنُه، ُثمَّ ِرَضا  ُز  ِفي ِدَراَستِِه  َوْقتَِها، َوَيَتَميَّ

الوالِدْيِن َواآلَخِريَن.

ُم الُسلوكياِت واأَلعَماَل التِي أحب َأْن َيتضمَنَها بِرناَمِجي الَيوِمّي  َأتعلَّ

 

 )احَلْمُد هلِلِ الَِّذي

 َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا 
ُشور( )1( َوإَِلْيِه النُّ

ْر�ُس ال�ساد�س٦ الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )١(الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ًرا: ْوُم َواالْستِيَقاُظ ُمَبكِّ  النَّ

ْوِم: ُدعاُء االْستِيَقاِظ ِمَن النَّ

1

2
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بِن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َصالُة اجَلاَمَعِة َأْفَضُل ِمن  َعْن َعْبِد اهللِ 

يَن َدَرَجًة«)1(. َصالِة الَفْرِد بَِسْبٍع َوِعرْْشِ

)1( أخرجه البخاري برقم )645(، ومسلم برقم )650(، واللفظ له.

ْضِل َصالِة الجَماَعِة َأْقرُأ الَحِديَث َوَأسَتخِرُج ِمنُه ما َيدلُّ على َفَ
	 ............................................................................................................................................. 

الِة ِفي وقتها:  الُمَحاَفَظُة َعَلى الصَّ

الَة َجَماَعًة يِِف املَ�ْسِجِد؛ لَيَناُلوا األأَْجَر الَكِثرَي ِمَن اهلل. ي املُ�ْسِلُموَن ال�سَّ ُيوؤَدِّ

3
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التقويم

1 ما الَفوائُِد التِي َيْسَتِفيُدها الِجْسُم ِمَن النوِم ُمبكًرا؟
.....................................................................................................................

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

4  أكُتُب الُجمَلَة التالية بخطٍّ جميٍل: 
ًرا.  أناُم مبكًرا وأستيِقُظ ُمبكِّ

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

3 عندما أذهب مع أبي وأخي األكبر إلى المسجد ألداء الصالة، فأنا:

ِحيَحَة: 2 َأخَتاُر اإِلَجاَبَة الصَّ
ِعنَدَما َأسَتيِقُظ مَن النّوِم َأدُعو بِالُدَعاِء التالي:

ُهمَّ َأموُت َوَأحَيا. (   باْسِمَك اللَّ  (
ِه الذي َأحَياَنا َبعد َما َأَماَتنَا وإِليِه النُشوُر. (  الَحمُد للَّ  (

ِه. (  الَحمُد للَّ  (

اأجري واأ�سرعاأذهب ِبخ�ُسوًع َوُطَماأِْنيَنٍة

التقويم
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َباح. املََساء    -    الصَّ

َنا َوبَِك َأْصَبْحَنا  »الَّلُهمَّ بَِك َأْمَســيْ
َوبِــَك َنْحَيا َوبَِك َنُمــوُت َوإَِلْيَك 

املَِصرْيُ«)٢(. 

......................................... .....................................ِمْن َأْذَكارِ ِمْن َأْذَكارِ

)1( أخرجه الترمذي، برقم )3391(.

)٢( أخرجه الترمذي، برقم )3391(.

َأْمَسْيَنا  َوبَِك  َأْصَبْحَنا  بِكَ  »الَّلُهمَّ 
َوبَِك َنْحَيا َوبِــَك َنُموُت َوإَِلْيَك 

ُشوُر«)١(. النُّ

 

أَضُع الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة ِفي الَفَراغ:�أ

الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )2(٧
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْر�ُس ال�سابع الدَّ

ِة: ِة الَيوميَّ الُمواَظبِة على ِقراءِة القرآِن الكريم واأَلذَكاِر الشرعيَّ  

ناَمُج الَيْوِميُّ )1( بعض األعامل التي أحب أن يتضمنها  َعرفَنا يف الرَبْ
يومي، هي:

3 2 1

4
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إَِلى  َذَهابِِه  َقْبَل  الَمْنِزِل  ِفي  الَفطوِر  َوْجَبَة  الرحمِن  عبُد  َتَناَوَل 
ْرِس. ٍة َوَنَشاٍط َأْثَناَء الدَّ ٍة َوَحَيِويَّ ُع بِِصحَّ الَمْدَرَسِة؛ َفُهو لَِذلَِك َيَتَمتَّ
ُم بعبِدالرحمِن، َوَكَذلَِك ُأْعِجَب به ُزَمالُؤُه، َفَسَأَلُه  ُأْعِجَب الُمَعلِّ
َوْجَبَة  تناوُله  َذلَِك  َسَبَب  َأنَّ  إَِلى  َل   َوَتَوصَّ َبِب،  السَّ َعِن  المعلُم 

ة. ْفِريِط ِفي َهِذِه الَوْجَبِة الُمِهمَّ ر ُزَماَلُء عبِدالرحمِن َعَدَم التَّ الَفطوِر، َفَقرَّ
ِة َوالنََّشاِط؟ 	 ِع عبِدالرحمِن بِالَحَيِويَّ َما َسَبُب َتَمتُّ

َر ُزَماَلء عبِدالرحمِن؟ 	 َماَذا َقرَّ

ب َقاَل اهلُل َتَعاىَل:﴿  ﴾)١(

أختاُر كلَّ إجابٍة َصحيحٍة ِفيام َيْأيت بَِوْضِع َعالمِة )✓( َأَماَمَها:   
ِه:         َأْكِسُب بِِقَراَءِة الُقْرآِن َوِذْكِر اللَّ

1 اأَلْجَر الَعِظيَم ِمَن اهلل.     )       (

ْهَرَة.      )       (  2 الَماَل والشُّ
َعاَدَة.       )       ( اَحَة والسَّ 3 الرَّ

ْيَطاِن َعنِّي.       )       ( 4 إْبَعاَد الشَّ

)1( سورة األحزاب، آية )41(.

ِة الَيْوِميَّة َوِقَراَءِة الُقْراآن الَكِرمِي ْرِعيَّ اأَُداِوُم َعَلى األأَْذَكاِر ال�سَّ

َتَناُوُل الَفطوِر ِفي الَمْنِزل: ٥
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وَرة؟ 	 َماَذا َترى يِف الصُّ
ِلَس َمَعَك يف تناول هذه الوجبة؟ 	 َمْن حَُتِبُّ َأْن جََيْ
ِب الَّتِي سبق أن َدَرْسُتَها   	 ْ ُر آَداَب اأَلْكِل َوالرْشُّ َأتَذكَّ

َوأْكُتُب اْثَننْيِ ِمْنَها:

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

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

ُك األْكَل َمَع َأْهِلِه. َترََصًة مِلَْن َيرْْتُ َأكتُب َنِصيَحًة خُُمْ
..............................................................................

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

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

َعاِم ِمْن َفَواِئِد األْجِتَماِع َعَلى الطَّ

َكِة يِِف  وُل الرََبَ ُح�سُ
َعاِم الطَّ

ُروِر َعَلى  اإِْدَخاُل ال�سُّ
الَواِلَدْيِن َواألأَْهِل

يِة. حِّ اأََتَناَوُل َجِميَع الَوَجَباِت َمَع اأَْهِلي، َواأْحِر�ُس على الَوَجباِت ال�سِّ

ُمَشاَرَكُة اأَلْهِل ِفي َتَناُوِل الَوَجَباِت: ٦
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)1( سورة الرعد، اآلية  )٢8(.

ُه َتَعالى: ﴿  ﴾)١(. 1  َقاَل اللَّ
   أ. َأْقَرُأ اآلَيَة الكِريَمَة.

كِر.أستنبُِطها، ُثم َأكُتُبها. ب. َدلَِّت اآلَيُة الكِريَمُة َعَلى َفائِدٍة ِمْن َفوائِِد الذِّ
..............................................................................................

الفراغاِت  في  الصحِة(   – فهِم   – )األنشطِة  اآلتيَة:  الَكِلَماِت  2   َأضُع 
الُمناِسبِة ِفيما يأتي:

ي إلى ........................... َوالَعاِفيِة  َتَناُوُل َوجبِة الَفطوِر في المنِزِل ُيَؤدِّ
وُيعيُن  ِة،  الَمدرسيَّ  ............................. في  الُمَشارَكِة  على  وُيَساِعُد 

على ............................... الدروِس.

التقويم
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: ِعنَْدَما َتُكوُن لدي َواِجَباُتُ َمنِْزلِيَُّةُ

يت.  أْطُلُب امُلَساَعَدَة ِمْن َأَحِد َأْفَراِد ُأرْْسَ

هََيا بَِنْفيِِس َوأْطُلُب امُلَساَعَدَة إَِذا اْحَتْجُت إىََِل َذلِك.  ُأَؤدِّ

هََيا يِف املَْدَرَسِة َنْقاًل ِمْن َغرْيي.  ُأَؤدِّ

الَبْرناَمُج الَيْوِميُّ )٣(٨
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْر�ُس الثامن الدَّ

ِة: َأَداُء الَواِجَباِت الَمْنِزلِيَّ

َة َوأل اأُْهِمُلَها. ي َواِجَباِتي الَمْنِزِليَّ اأُوؤَدِّ

٧

يتضمنها  أن  التي أحب  السابقني بعض األعامل  الدرسني  َعرفَنا يف 
يومي، وهي:

3

٦

2

٥

1

4
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؟ َكْيَف َأْخُدُم َوالَِديَّ
َأَتَعاَوُن َمَع جْمُموعتي يِف ِذْكِر َأْمثَِلٍة َعىََل ِخْدَمِة الَوالَِدْين:

  

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

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

12

34

 َأتَعاوُن َمع َمجمُوَعتِي في ِذكِر اأَلشَياِء الُمِفيَدِة التي َنْقِضي فيها َوقَتَنا َبعَد   
 االنتِهاِء ِمْن أَداِء الَواِجَباِت.

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

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

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

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

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

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

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

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

ِخْدَمُة الَوالَِدْيِن َوُمَصاَحَبُتُهَما ِعْنَد ِزَياَرة اأَلَقاِرب: ٩

 
َوُر التالية؟ ٍء َتُدلُّ الصُّ َعىََل َأيِّ يََشْ

َقَضاُء الَوْقِت بَِما ُيِفيد:

ي َوْقِتي ِبَما َيْنَفُعِني ِفي ِديِني َوُدْنَياي. اأَْق�سِ

٨
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 )١({ أْقَرُأ اآلَيَة الَكِريَمَة، َقاَل اهللُ َتَعاىََل:{ 

ا: يِف اآلَيِة الَكِريَمِة َأْمَراِن َعِظياَمِن َقَرَن اهللُ َبْيَنُهاَم، مُُهَ

)1( سورة اإلسراء، آية )٢3(.

و ........................................................................................................................

ِه، فاَمَذا  َعَلْيِه  َهاِب لِِزَياَرِة جدَِّ َطَلَب األُب ِمِن اْبنِِه عبِدامللِك َأْن ُيَراِفَقُه يِف الذَّ
َأْن َيْفَعل؟

ِحيِح: ِف الصِّ ا حََتَت التَّرََصُّ َأَضُع َخطًّ  
ُيَواِفَق َوَيْذَهَب َمَعه. 	
َهاِب َمَعه. 	 ِعَب َعىََل الذَّ ُل اللَّ  ُيَفضِّ

ا ِعْنَدَما َأُزوُر َأَقاِريِب: َب هِِبَ تِي َيْنَبِغي َأْن أَتَأدَّ  َأْذُكُر َبْعَض اآلَداِب الَّ

ال ُأْفِسُد َأْلَعاَب َأْبَنائِِهم. 	

........................................................................................................  •

........................................................................................................  •

١ نشاط

2 نشاط

اأُِحبُّ َواِلَديَّ َواأَْخُدُمُهَما َواأَُراِفُقُهَما ِعْنَد ِزَياَرِة األأََقاِرب.
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تِي َأماِمي، ُثمَّ ُأبنيِّ َأنواَع اإِليذاِء ِفيها:  وَر الَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ُ َرأيي يف ِمْثَل َهِذه األعامل. 	 ُأبنيِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

الُبْعُد َعن إِيَذاِء اآلَخِرين:

اأََنا أل اأُوِذي األآَخِريَن ِبَقْوٍل اأو ِفْعل.

1٠
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1  لماذا أْحِرُص َعَلى َتْأِدَيِة الَواِجَباِت الَمْنِزلِيِِّة؟
....................................................................................

الَِّذي   - َوَجلَّ -َعزَّ  ِه  لِلَّ َطاَعًة  َوالَِديَّ  َمَع  َأَقاِربِي  ِزَياَرِة  َعَلى  2   أْحِرُص 
ِحم. َأَمَرَنا بِِصَلِة الرَّ

   أ. أكمل ما يأتي:
       أقاربي هم: ............................................................................

ُر في ِزياَرِة َأقاِربِِه؟  ب. ماذا تقول لِمن ُيقصِّ
...............................................................................................

َف الَِّذي ُيْعِجُبني: 3  أْخَتاُر التََّصرُّ
َدَعانِي أبي َوَأنا ُأَذاِكُر ُدُروِسي:

 ُأْكِمُل امُلَذاَكَرَة، ُثمَّ َأْذَهُب إَِليِه.
 ُأِجيُبُه، ُثمَّ َأُعوُد لِْلُمَذاَكَرة.

ُر َعن َهذا الَمعَنى بُأْسلوبي. 4  َنهى اإلسالُم َعن إيَذاِء اآلَخِريَن، ُأعبِّ
...............................................................................................

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

التقويم




