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 : سورة التيناألول  الدرس                                                                                         الوحدة األولى/القرآن الكريم

 المفردات

 والتراكيب
 المبادئ الحقائق المفاهيم و المصطلحات

الشخصيات واألماكن 
 واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 خلقنا
 أحسن
 تقويم
 رددناه
 أجر
 ُيقسم
 بركتها
 البقاع
 المباركة
 المتناسقة
 ميزة
 شقي

 الثواب الدائم
 تستنكر
 اقتالع

 طور سنين
 البلد األمين

 الجبل 
 اإليمان
 الكذب
 الدين

 بيت المقدس
 بالد الشام
 االسالم
 اإلنسان
 التين
 الزيتون

 دين الفطرة
 غير ممنون
 غير ممنون
 أسفل سافلين

اهلل خلق اإلنسان 
 في أحسن صورة.

اهلل ُيقسم بما يشاء 
 من المخلوقات.
العدل أساس 

 ياة.الح
اهلل عز وجل ال 

 يظلم أحدًا.
نعم اهلل كثيرة ال تعد 

 وال تحصى.
ميز اهلل عز وجل 
اإلنسان عن سائر 
المخلوقات بالعقل 

 والنطق.
 االسالم دين الفطرة.

قسم اهلل عز وجل 
بالمخلوقات لفت 

 لالنتباه .
الجزاء من جنس 

 العمل.
الذين يعملون 

الصالحات في الدنيا 
ينالون األجر 

 في اآلخرة. والثواب
اهلل سيحاسب الناس 

على أعمالهم إن 
ن شرًا  خيرًا مخير وا 

 فشر.

 مكة المكرمة
 اإلنسان

 الحياة الدنيا
 النار
 الجنة
 اآلخرة

 المؤمنين
 االحتالل الصهيوني

 األشجار
 جبل الطور

 سيناء
 بالد الشام

ال يجوز للمسلم أن 
 يقسم بالمخلوقات.

وجوب شكر اهلل على 
 نعمه.

نسان يحرم على اإل 
أن يكذب وينكر نعم 

 اهلل عليه.
وجوب المحافظة على 

 الوطن وتشجيره.

يتلو اآليات تالوة 
 صحيحة مجودة.
يفسر المعنى 

 اإلجمالي لآليات.
يوضح معنى 

المفردات الصعبة في 
 اآليات.

يستنتج النعم التي 
تميز بها اإلنسان عن 

 باقي المخلوقات.
استخالص الدروس 
والعبر المستفادة من 

 يات.اآل
 

الحرص على زراعة 
أشجار التين 

والزيتون لكثرة 
 فوائدها.

الحرص على تطبيق 
 العدل في األرض.

يستشعر عظمة اهلل 
وقدرته في 

خلق.المخلوقات 
والمداومة على شكر 
اهلل عز وجل على 

نعمه الكثيرة التي ال 
 تعد وال تحصى.
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 (بروج)سورة ال ثانيالالدرس :                                                             األولى )القرآن الكريم( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 البروج
 شاهد
 مشهود
 الوقود
 نقموا
 ملك
 فتنوا
 جهنم
 الفوز
 بطش
 ئيبد
 ديعي
 يريد

 حديث
 محيط
 خندق
عميق 
 أوشكت

 اليوم الموعود
أصحاب 
 األخدود

 العزيز المجيد
 التوبة

األعمال 
 الصالحة
 األنهار

 الغفور الودود
 العرش المجيد
 لوح محفوظ

 فرعون وثمود
 األخدود

اهلل عز وجل المالك 
 المتصرف في هذا الكون.

 اهلل كل جبار عاصي. يعذب
فرعون ملك ظالم ادعى 

 .الربوبية
ال طاعة لمخلوق في 

 معصية الخالق.
اهلل تكفل بحفظ القرآن من 

 التحريف والتبديل.
 الظلم ظلمات يوم القيامة.
اهلل صاحب اإلرادة والقدرة 

 المطلقة.
 ال إكراه في الدين.

 
 

العدل أساس 
 الحياة.

الجزاء من جنس 
 العمل.

الظلم والفساد يلحق 
 العذاب بصاحبه.

يقسم اهلل عز وجل 
قات للفت بالمخلو 

االنتباه بضرورة 
 اإليمان.

اإليمان بقدرة اهلل 
يحرر المسلم من 
 الخوف والضعف.

الرجوع عن 
المعصية سبب 

 لقبول التوبة.

 السماوات واألرض.
 النجوم العظيمة.

 الكافرين.
 الملك الظالم.

 المرأة.
 الرضيع.

 القرآن المجيد.
 فرعون.
 ثمود.

 المؤمنين.
 المؤمنات.

 .أسماء اهلل الحسنى
 األخدود.
 الظالمين.

 كفار قريش.
 الغفور.
 الودود.
 الخندق.

 حرمة القسم
 بالمخلوقات.

حرمة الظلم والفساد 
 في األرض.

وجوب طاعة اهلل عز 
وجل واجتباب 

 معاصيه.
وجوب الصبر والثبات 

 على اإليمان.
وجوب التضحية 

بالنفس في سبيل اهلل 
 تعالى.

وجوب المجاهرة 
 بالحق.

تالوة النص تالوة 
 صحيحة.

 حفظ اآليات غيبًا.
استنباط األفكار 

الرئيسة من 
 الدرس.
أقوام أسماء كتابة 

 أهلكهم اهلل تعالى.
حصر أسماء اهلل 

الحسنى الواردة في 
 اآليات.

تفسير المفردات 
 الجديدة.

استخالص 
الدروس والعبر 
المستفادة من 

 اآليات.

البعد عن الظلم 
 والفساد.

الحرص على طاعة 
اجتناب اهلل عز وجل و 

 معاصيه.
استشعار عظمة وقدرة 
اهلل في إنطاق الطفل 

 الرضيع.
التحلي بالصبر 

وتحمل األذى في 
 سبيل اهلل.

ضرورة التوبة والندم 
 والبعد عن المعاصي.
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 النصر(رة )سو  ثالثالالدرس :                                                                   األولى )القرآن الكريم(:الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 نصر
 الفتح
 أفواجاً 
 تواباً 
 فسبح

 دين اهلل 
 يثبت

 أقدامكم
 الثناء

 ال تتبدل
 سأرى
 عالمة

 
 
 
 
 
 
 

 مكة
 سنة كونية
 االستغفار

 التوبة
 إلسالما

 الرسول
 سبحان اهلل

نصر المؤمنين سنة كونية ال 
 تتبدل وال تتغير.

ن الرسل مبشرون ومنذرو 
 ألقوامهم.

الناس محاسبون على أقوالهم 
 وأفعالهم يوم القيامة.

 االستغفار سبب لزيادة الرزق.
 

إن تنصروا اهلل 
ينصركم ويثبت 

 أقدامكم.
المسلم يثق 

دائمًا بنصر اهلل 
 عز وجل.

صلى اهلل الرسول 
 عليه وسلم. 

عائشة رضي اهلل 
 عنها.

 مكة المكرمة.
 راية اإلسالم.

 ن.المؤمنو 
 الناس

 دين اهلل 
 فتح مكة

وجوب شكر اهلل 
 على نعمه.

وجوب االستعداد 
 ليوم القيامة.

وجوب طاعة اهلل  
عز وجل وتنفيذ 

 أوامره.
وجوب الحرص 

األعمال على عمل 
الصالحة لكسب 

 رضا اهلل.

تالوة  تالوة اآليات
 صحيحة.
حفظ  استظهار

 اآليات غيبًا.
تفسير المعاني 

 والمفردات.
شرح اآليات شرحًا 

 موجزًا.
كتابة آيات من سورة 

النصر تتفق مع 
 معاني معطاة.

توضيح كيفية تحقيق 
النصر في الوقت 

 الحاضر.
استنباط الدروس 
 والعبر المستفادة.

االقتداء باألنبياء 
 والرسل عليهم السالم.

طاعة اهلل عز بالتمسك
 وجل ورسوله.

االكثار من عمل 
 الصالحات.

المداومة على 
االستغفار ألنها سبب 

 لجلب الرزق.
االستعداد للقاء اهلل 

 عز وجل.
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 (عاديات)سورة اللرابع االدرس :                                                                األولى )القرآن الكريم( :الوحدة

 ات المفرد
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات واألماكن  المبادئ الحقائق
 واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 العاديات
 ضبحاً 
 لكنود
 لشهيد
 يعلم 
 بعثر
 القبور
 لخبير

 الصدور
 يقسم 
 غارت
 معقود

 نواصيها
 جاحد
 البخل

 الحساب
 بصيرة
 معاذيره ألقى

الموريات 
 قدحاً 

المغيرات 
 صبحاً 

 فأثرن به نقعاً 
فوسطن به 

 جمعاً 
حصل ما في 

 الصدور
 الفروسية
 البخل

نعم اهلل تعالى ال تعد 
 وال تحصى.

الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى 

 يوم القيامة.
اهلل تعالى يقسم بما 
 يشاء من المخلوقات.
عذاب اهلل يصيب كل 

 جبار جاحد لربه.
اهلل ال يعجزه شيء في 

ال في األرض و 
 السماء.

اهلل يعلم السرائر وما 
 تخفي الصدور.

المال والبخل صفات 
 يبغضها اهلل ورسوله.

يقسم اهلل عز وجل 
بالمخلوقات للفت 
االنتباه بضرورة 

 اإليمان.
اهلل يجازي بالخير 

خيرًا وبالشر شرًا يوم 
 القيامة.

إذا اتصف اإلنسان 
بحبه الشديد للمال 
 كان من البخالء.

 ة وحبكفران النعم
العقل السليم في 

 الجسم السليم.

 الرسول
 الخيل

 ساحات القتال
 الشرر

 حركة أقدامها
 العدو 

 الصباح 
 المساء
 الغبار
 الدواب

 النواصي 
 يوم القيامة
 اإلنسان 
 األموات
 القبور
 السماء
 األرض
 الصخور الحوافر

وجوب اإليمان 
بالجزاء والثواب 

 والحساب.
وجوب شكر اهلل 

 على نعمه.
م نكران نعم اهلل تحري

 .على اإلنسان
وجوب القسم باهلل 
 وحده ال شريك له.
وجوب اجتناب ما 
يغضب اهلل عز 

 وجل.

تالوة اآليات 
 تالوة صحيحة.
حفظ اآليات 

 غيبًا.
شرح وتفسير 

 المفردات.
كتابة آيات من 
سورة العاديات 

تتوافق مع 
المعاني 
 المعطاة.
استنباط 

الدروس والعبر 
المستفادة من 

 ات.اآلي

شعور المسلم بعظمة 
 اهلل ومراقبته له.
ضرورة العناية 

بالفروسية والتدرب 
 على ركوب الخيل.
يستشعر عظمة 

الخالق وقدرته على 
 مخلوقاته.

الحرص على شكر 
 اهلل على نعمه.
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 (اإليمان بأسماء اهلل وصفاته) خامسالالدرس :                                                (عقيدة اإلسالمية)ال لثانيةا:الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

األحكام 
 الشرعية

 القيم واالتجاهات المهارات

 يبعث
 عذاباً 
 عليم 
 صفات

 المخلوقين
 كاملة

 ال يعتريها
 نقص
 رفيق

 يشركون
 يسبح

 الطمأنينة
 السكينة
 مغيث
 العطاء الحياء

 العفو الكرم
 زمان
 مكان

 الغفور الرحيم 
 السميع البصير

 القدير
 األول اآلخر

 الظاهر الباطن
 القرآن الكريم
 السنة النبوية

 الرسول
 اإليمان

 الحديث الصحيح
 األسماء الصفات

 أحصاها
 الملك المؤمن
 القدوس السالم
 المهيمن العزيز
 الجبار المتكبر

أعظم أسماء اهلل تعالى اهلل 
نه يدل على الذات أل

 اإللهية.
صفات اهلل عز وجل ال 
 تشبه صفات المخلوقات.

صفات اهلل كاملة ال 
 يعتريها نقص.

الرفق من صفات اهلل عز 
 وجل.

إن اهلل جميل يحب 
 الجمال.

القدرة من صفات اهلل 
 والقادر والقدير من أسمائه.

اإليمان بأسماء اهلل 
وصفاته يجعل 
المؤمن مطمئن 

 النفس.
م يعظم أسماء المسل

 اهلل وصفاته.
القرآن الكريم 

المصدر األول 
 للتشريع.

األحاديث الشريفة 
المصدر الثاني 

 للتشريع.
محبة اهلل ورسوله 

تتحقق بامتثال أوامر 
اهلل واالقتداء برسوله 

 الكريم.

 أسماء اهلل تعالى.
 صفات اهلل تعالى.

 القرآن الكريم.

 السنة النبوية.
 فوقكم.

 تحت أرجلكم 
 خلوقينالم

 الكون 
 الرفق

وجوب اإليمان 
بأسماء اهلل 

وصفاته الواردة 
في القرآن 

الكريم والسنة 
 النبوية.

ر من ينكر كفيت
اإليمان بأسماء 

 اهلل وصفاته.
إحصاء وجوب 

أسماء اهلل 
التسعة 

 والتسعين.

تالوة اآليات الواردة 
 في الدرس.

االستدالل على 
أسماء اهلل وصفاته 
من القرآن الكريم 

 لسنة.وا
استخالص آثار 

اإليمان بأسماء اهلل 
وصفاته على سلوك 

 المسلم.
تعظيم أسماء اهلل 

 وصفاته.
ذكر أمثلة على 

أسماء اهلل وصفاته 
غير الواردة في 

 الدرس.

التواضع والتذلل هلل 
 تعالى.

الدعاء بأسماء اهلل 
 وصفاته.

حفظ أسماء اهلل 
 وصفاته والعمل بها.
استشعار عظمة اهلل 

قدرته من عز وجل و 
خالل أسمائه 

 وصفاته.
محبة اهلل عز وجل 
واالقتداء برسوله 

 الكريم.
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 (اهلل الخالق المالك) سادسالالدرس :                                                        :الثانية )العقيدة اإلسالمية(الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

لشخصيات ا المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 تؤفكون
 مالك
 الملك
 تؤتي
 تنزع
 ينفروا

 بنيناها 
 زيناها
 فروج

 عظمته
 أحسن
 أبدعه

 المتصرف
 المستحق

 
 
 
 

 الشرك
 الخالق
 البارئ

 المصور
 العزيز
 الحكيم
 قدير

اهلل خالق األشياء كلها في غاية 
 االتقان واالبداع.
لك المتصرف ااهلل عز وجل الم
 في هذا الكون.

اهلل عز وجل أحسن كل شيء 
 خلقه.

التأمل والتفكر 
في خلق اهلل 

يقود إلى 
اإليمان 
 الصحيح.

انتظام حركة 
الكواكب 

والنجوم دليل 
على وجود 
 خالق مبدع.
اإليمان باهلل 

وبأسمائه 
وصفاته سبب 
 لدخول الجنة.

 الخالق
الرسول صلى اهلل 

 .عليه وسلم
 اإلنسان
 النجوم

 الكواكب
 السماوات
 األرض
 الجبال

 األمطار
 طين

وجوب التفكر والتأمل 
 في إبداع اهلل عز وجل.

وجوب اإليمان باهلل 
 وحده ال شريك له.
حرمة الشرك باهلل 

 تعالى.

تالوة آيات من 
القرآن عن 

 الخلق والملك.
استشعار 

اهلل -معنى
-الخالق المالك

. 
استخالص 
مظاهر ملك 

 تعالى.اهلل 
استشعار 
عظمة اهلل 

 وقدرته.
تعليل لجوء 

النبي إلى غار 
 حراء.

التفكر والتأمل 
في إبداع خلق 
 اهلل وعظمته.

التفكر والتأمل في 
معاني أسماء اهلل وفي 

 مدلوالتها.
ضرورة التفكر في 
بداعه.  خلق اهلل وا 
االقتداء باألنبياء 

 والرسل عليهم السالم.
استشعار عظمة اهلل 

 الخلق. وقدرته في
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زاق الكريم)سابع الالدرس :                                                              :الثانية )العقيدة اإلسالمية(الوحدة  (اهلل الرَّ

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 م واالتجاهاتالقي المهارات األحكام الشرعية

 يتأمل 
 سرب
 رآه

 إالم تنظر
 ابتسم 

 يحصل 
 دابة 
 رزقها 
 تسعى 
 البحث
 يوفقهم
 القوة

 المتين
 فامشوا  ذلوالً 

 النشور مناكبها
 محرومونيهب

 األخذ باألسباب
 

 التوكل
 التواكل
 الرزاق
 الكريم
 الكافر
 اإليمان
 الدعاء
 الرحمة
 العمل

 العدل أساس الحياة.
لمخلوقات اهلل مقسم األرزاق ل

 بالعدل.
التوكل على اهلل يستجلب 

 الرزق.
اهلل عز وجل يرزق المؤمن 

 والكافر.
من يتوكل على اهلل فهو 

 حسبه.

السعي للعمل 
سبب لجلب 

 .الرزق
اإليمان بأن اهلل 

هو الرزاق 
يحمي من 

 البخل والطمع.
اإليمان بأن اهلل 
هو الرزاق يدفع 

 إلى العمل.
البذل والجود 
سبيل لسعة 

 .الرزق

 النمل
 األرض
 الولد

 المؤمن
 الكافر

 اإلنسان
 دابة

وجوب اإليمان بأن اهلل 
 هو الرزاق.

وجوب التوكل على اهلل 
 حق توكله.

حرمة سلب أرزاق الناس 
 حتى ولو كافر.

وجوب عدم الخوف على 
 الرزق.

وجوب إقامة العدل في 
 األرض.

قراءة بعض 
 فقرات الدرس.
قراءة الشواهد 
 من الدرس.
واجب الاستنباط 

تجاه اهلل الرازق 
 الكريم.

استنباط 
الدروس والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.

الحرص على التوكل 
على اهلل واالبتعاد عن 

 التواكل.
حب اإلنفاق والبذل 
 والجود في سبيل اهلل.
استشعار عظمة اهلل 

وقدرته في توزيع 
 األرزاق.

امتثال العدل في 
 جميع األمور.

البعد عن البخل 
تصاف والطمع واال

 بالبذل والجود.
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 (-صلى اهلل عليه وسلم -شجاعة النبي) الثامنالدرس :                                                   الثالثة )الحديث النبوي الشريف( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات واألماكن  المبادئ الحقائق
 واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات شرعيةاألحكام ال

 الشجاعة
 الجرأة
 اإلقدام
 حمي

 الوطيس
 برزت

 أصابهم
 النبل

 الرماح
 فثبت اقتحم
 دابته زمام

 بغلته الجهوري
 يهب فالتحم
 حفنة انهزموا

 فتلقاهم
 يحاذي به

 تجلت البأس
 

 النبي
 غزوة

 الرسول
 المالئكة
 النصر
 السكينة
 النصر
 السكينة
 عرى
 تراعوا

 الصحابي
 ألقصىا

 السرية

 الصبر مفتاح الفرج
 أنا النبي ال كذب 

 أنا ابن عبد المطلب
الرسول مثال على 

الشجاعة والثبات على 
 الحق.

القائد المسلم يقدم روحه 
 دفاعًا عن وطنه ودينه.
الجهاد في سبيل اهلل 
 طريق الرفعة والعزة.

االقتداء بالرسول سبب 
 للوصول إلى النصر.
محبة الرسول صلى 

عليه وسلم تتحقق اهلل 
باتباع سنته صلى اهلل 

 عليه وسلم.
شجاعة القائد تدفع 

الجيش للثبات 
 والتضحية.

الجهاد نصرة 
للمستضعفين وحماية 

 للدين.
القائد يضحي بنفسه 
 وبأقاربه ثم باآلخرين.

 غزوة حنين. فتح مكة
المشركون النبي/ المسجد 

 األقصى
 الصحابة

 أبو سفيان بن الحارث
 حربأبو سفيان بن 

 الحارث بن هشام العرب
 ابن عبد المطلب

 العباس بن عبد المطلب
 هـ 8السنة 
 فرس

 البراء بن عازب 
 أبي طلحة

 سرج أبي عبيدة
عمر  /خالد/ حمزة 

 /عكاشة بن محسن
 .سهيل بن عمرو

وجوب الدفاع عن  -1
الوطن والمسجد 

 األقصى.
وجوب الثبات  -2

 على الحق.
وجوب اإليمان  -3

بأن المالئكة تنزل 
مع الرسول  تجاهد

 في الغزوات.
حرمة التولي يوم  -4

 الزحف.
استحباب االقتداء  -5

 بالصحابة الكرام.

حفظ الحديث 
 غيبًا.

قراءة بعض 
 فقرات الدرس.
وصف موقف 

الصحابة رضي 
هلل عنهم عندما ا

سمعوا صوت 
 يناديهم. العباس

استنباط 
الدروس والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.

االقتداء بالرسول 
وسلم  صلى اهلل عليه

 في القول والعمل.
االقتداء بالصحابة 

الكرام في الدفاع عن 
 الوطن.

الشجاعة والتضحية 
في سبيل الدفاع عن 

 المسجد األقصى.
االلتزام باألخالق 

 الحميدة.
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 (-صلى اهلل عليه وسلم -)وفاء النبيالتاسع الدرس :                                                        الثالثة )الحديث النبوي الشريف( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 رأيتها
 ذكرها ربها

 الشاة
 أعضاء
 يبعثها
 حدائق
 امرأة

 كانت 
 العشرة
 الجحود
 الهجران 

 يدوم الحب
 عاونته
 آزرته
 ظل

 قمة/ أنجبت
مسئواًل/ حبًا 

 جمًا.

 الغيرة
 الصديق
 الوفاء
 العهد 
 الموت

النبي صلى اهلل عليه وسلم 
شديد الوفاء لخديجة رضي 

 اهلل عنها.
خديجة رضي اهلل عنها ام 

 المؤمنين.
خديجة رضي اهلل عنها هي 

التي أنجبت للنبي صلى 
اهلل عليه وسلم األوالد 

 والبنات.
مرأة في اإلسالم كرم ال

 حياتها وبعد مماتها.
الرسول صلى اهلل عليه 

 وسلم قدوة للمؤمنين.
السيدة حفصة بنت عمر 
بن الخطاب رضي اهلل 

 عنهما.

الوفاء أجمل ما 
يوصف به اإلنسان 
وبه يدوم الحب بين 

 الناس.
خير متاع الدنيا المرأة 

 الصالحة.
من البر واإلحسان 

والوفاء صلة أصدقاء 
 ها.الوالدين بعد وفات
االقتداء بالرسول 

صلى اهلل عليه وسلم 
طريق للهداية 

 والصالح.

خديجة رضي اهلل 
 عنها .

عائشة رضي اهلل 
 عنها.

النبي صلى اهلل 
 عليه وسلم 

 الزوجة 
حفصة بنت عمر 
 رضي اهلل عنه.
جويرية بنت 

الحارث رضي اهلل 
 عنها.

ام سلمة رضي اهلل 
 عنها 

 المسجد.

وجوب االقتداء بأخالق 
صلى اهلل عليه  النبي
 وسلم.

جواز صلة أهل الصديق 
 بعد وفاته.

وجوب تكريم المرأة في 
 حياتها وبعد مماتها.
وجوب التزام المسلم 

 بالخلق الحسن.

أن يحفظ 
 الحديث غيبًا.
يفسر معاني 

المفردات 
الواردة في 
 الحديث .

معرفة معنى 
 الوفاء

ذكر بعض 
صور للوفاء 
 من حياته.
استنباط 

 الدروس والعبر
المستفادة من 

 الدرس.

لي حالحرص على الت
 بخلق الوفاء.

االقتداء بالرسول 
صلى اهلل عليه وسلم 
 في األقوال واألفعال.

الدعاء لألموات 
 بالرحمة والمغفرة.
اختيار الزوجة 

 الصالحة.
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 العاشر )الصديق الصالح(الدرس :                                                                             :الثالثة )الحديث النبوي الشريف(الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 الجليس
 الصالح
 السوء
 حامل
 المسك
 نافخ
 يرالك

 يحذيك
 تبتاع منه

 ريحاً 
 طيبة
 ثيابك
 خبيثة

 يخالط الناس
 متفاوتون

 شقائه
 أولياء

 األخالء

 الرسول
 المؤمن
 المسلم
 التقي
 العقيدة
 الصدق
 األمانة

صحبة األشرار تنقلب 
 إلى عداوة يوم القيامة.
من يصحب األخيار 

فيكن معهم يوم القيامة 
 في الجنة.

يحشر المرء مع من 
 أحب يوم القيامة.

ذكر اهلل حفظ للعبد 
 في دينه ودنياه.

المؤمن ال يقول إال 
 خير

قول الخير والصمت عن 
 الشر ينجي من عذاب اهلل.

صداقة أهل التقوى 
والصالح تجلب الخير 

 والنفع.
شرار تأتي صحبة األ

 بالمضرة والشر على الفرد.
صاحبه يجر جليس السوء 

 إلى بذاءة اللسان.
مؤمن ال يؤذي اآلخرين ال

 رهم.ويتجنب ضر 

 الجليس الصالح.
 ء الجليس السو 
 حامل المسك

 نافخ الك
 الدنيا
 اآلخرة

 أهل الخير
 الريح الطيبة
 الريح الخبيثة

 العطر
 النار
 الهواء

وجوب االلتزام بأوامر اهلل 
 عز وجل.

حرمة صحبة األشرار 
 ومجالستهم.

 حرمة الغيبة والنميمة.
وجوب التحلي باألخالق 
الحسنة كالصدق واألمانة 

 وحفظ األسرار.
 حرمة المعاصي والقيام

 بها.

قراءة الحديث 
 قراءة صحيحة.
حفظ الحديث 

 غيبًا.
تفسير المعاني 

والمفردات 
الواردة في 

 الدرس.
ذكر مواقف 

مؤثرة للصديق 
 الصالح.

الحرص على حسن 
 اختيار الصديق.

الحرص على التحلي 
باألخالق الحسنة 
 كالصدق واألمانة.

االبتعاد عن صحبة 
 األشرار ألنها تضر.
االقتداء باألصحاب 

 األخيار.
تقديم النصيحة 

 لآلخرين.
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 (-صلى اهلل عليه وسلم -الحادي عشر )تفاعلي( )مراحل حياة النبيالدرس :                                               :الرابعة )السيرة النبوية(الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 األزمنةواألماكن و 

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 نسبه
 كفالة 
 جده
 عمه
 الذبيحينابن 

 الْخلقية
 الُخلقية
 اشتغاله
 يسرد

 الحاضنة
 أبنائه
 شوقاً 

 يسلكه 
 قدميه

 
 
 

 التجارة
 الهجرة
 البعثة
 النبي

 الرسول 
 الطائف
 الصبر
 المسجد

محمد صلى اهلل عليه وسلم كان 
 خلقه القرآن.

 بي إال ورعى األغنام.ما من ن
 اهلل ينصر أنبياؤه وأولياؤه.

ال طاعة لمخلوق في معصية 
 الخالق.

 الرسول قدوتنا في القول والعمل.

التخطيط الجيد 
سبب لنجاح 

 المهمة.
األخذ باألسباب 
والتوكل على 
اهلل يستجلب 

 النصر.
اإلسالم طريق 
السعادة والخير 

في الدنيا 
 واآلخرة.

 

 الطائف
 وادي محرم

 دةه
 كدة
 كمرا
 شداد

 عين زبيدة
 مسجد نمرة

 عرفات
 وادي اليمانية
 مسجد الخيف

 المزدلفة
 مكة المكرمة

 الحبشة
خديجة رضي اهلل 

 عنها

وجوب الهجرة من دار 
 الكفر إلى دار االسالم.
وجوب طاعة اهلل تعالى 

 ورسوله.
وجوب الصبر وتحمل 
 األذى في سبيل اهلل.

وجوب الدعوة إلى اهلل 
واألمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر.

الحوار وربط 
 األفكار.
التمثيل 

المسرحي 
 للشخصيات.

 تحليل المواقف.
استنباط 

الدروس والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.

محبة الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم 

 واالقتداء بسيرته.
الصبر والثبات وتحمل 
 األذى في سبيل اهلل.

 صحابة الكرام.توفير ال
التحلي باألخالق 
الحسنة في القول 

 والعمل.
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 الثاني عشر )عام الحزن(الدرس :                                                                               :الرابعة )السيرة النبوية(الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

شخصيات واألماكن ال المبادئ الحقائق
 واألزمنة

األحكام 
 الشرعية

 القيم واالتجاهات المهارات

 مضى
 اإلعراض

 يضمن  آذاهم
 ألتباعه آمن

 عرض نفسه
 القادمة
 المواسم مستفيداً 
 مكانته قبيلة
 يالحقهيتبعه

 يصرف
 ظالم

 عيون المشركين
 المعاديين
 مضايقة
 مالحقة
 بنفر

 استجابوا
 قصارى جهدهم

 الحج
 التجارة 

 ئلالقبا
 البعثة 
 اإلسالم
 الحكمة
 الصبر 
 الفرج

 الجاهلية 

أبو لهب شديد 
العداوة للنبي صلى 

 اهلل عليه وسلم.
أبو بكر الصديق 

أول من آمن 
 بالنبي من الرجال.

علي بن ابي 
طالب أول من 

آمن بالرسول من 
 الصبيان

الصبر مفتاح 
 الفرج.

اإلسالم وجد 
لى القلوب طريقهإ

والعقول بفضل اهلل 
 ل.عز وج

والء المسلم هلل 
 ولرسوله وللمؤمنين.
وظيفة الرسل تبليغ 
رساالت ربهم إلى 

 الناس.
الدعوة إلى اهلل سبب 

لنيل مرضاة اهلل 
 تعالى.

استخدام الذكاء 
والحكمة في الدعوة 

إلى اهلل سبب 
 لقبولها.

التنوع في استخدام 
أساليب الدعوة سبب 

 لنجاح الدعوة.

 الرسول
 مكة

 قريش ابي لهب
 امر بن صعصعةبنو ع

 فزارة حنيفة
 كنده

 كفار قريش
 كلب
 يثرب

 ابو بكر الصديق
 علي بن أبي طالب

 أسعد بن زرارة
 عوف بن الحارث

 رافع بن مالك
 قطبة بن عامر بن حديدة

 عقبة بن عامر
 سعد بن الربيع

وجوب الدعوة 
 إلى اهلل تعالى.
حرمة الشرك 
 باهلل تعالى.

حرمة التصدي 
لإلسالم 

والمسلمين 
 ربتهم.ومحا

وجوب 
التضحية 

بالنفس من 
أجل الحفاظ 
على اإلسالم 
 والمسلمين.

وجوب الصبر 
وتحمل األذى 
 في سبيل اهلل.

قراءة فقرات من 
 الدرس.

كتابة نبذة عن 
دعوة النبي 

للعرب والحجيج 
 في أسواقهم.

تفسير المفردات 
 الصعبة.
استنباط 

الدروس والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.

غرس محبة الرسول 
لى اهلل عليه وسلم ص

 في نفوس الطالب.
استخدام الحكمة في 
 الدعوة إلى اهلل تعالى.

الصبر والثبات وتحمل 
 المشاق في سبيل اهلل.
تقدير دور الصحابة 
 في الدعوة إلى اهلل.

غرس محبة الصحابة 
 في نفوس الطالب.
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 الثالث عشر )معجزة اإلسراء والمعراج(الدرس :                                                                  :الرابعة )السيرة النبوية(الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 كفل
 عائلته

 حبًا عظيماً 
 يصحبهيقدمه
/تعرضه ذهب
 لألذى
 حمايته قاومت

 حاميًا مدافعاً 
 / تكرههال اسلمك
 ُيمثل سنداً 

يغضب له/ أيد 
 تنال

 ساندته/ آزرته
 بلقاء جراء/ وفرت

 يعينه / مشاق
خففت/ جراء 

 تعذيب

 عام الحزن
 المقاطعة

 االقتصادية
 الحصاد
 الرسول
 البعثة
 الموت
 العداوة

 سنده الداخلي
 الجنة

 أنصار الدعوة
 الكذب 
 المثالية
 اإلسراء 

 راجالمع
 الوحي

عبد المطلب جد الرسول 
 صلى اهلل عليه وسلم.
أبو طالب عم النبي 
 صلى اهلل عليه وسلم.

خديجة بنت خويلد زوجة 
الرسول صلى اهلل عليه 

 وسلم.
بشر الرسول خديجة 
 بالجنة قبل وفاتها.

اهلل أكرم النبي محمد 
برحلة اإلسراء والمعراج 

مواساة له في عام 
 الحزن.

عنها خديجة رضي اهلل 
أول من آمن بالنبي من 

 النساء.
الرسو قدوة لنا في القول 

 والعمل.

أبو طالب سند 
الرسول 

الخارجي له 
يحميه ويدافع 

 عنه.
حزن النبي 

على موت أبو 
طالب ألنه 
مات على 

 الكفر.
اختيار الزوجة 
الصالحة سبب 
 لصالح األسرة.

 
 

 كفار قريش.
أبو طالب عم 

 الرسول.
 خديجة بنت خويلد

 بد المطلب.جده ع
الرسول صلى اهلل 

 عليه وسلم.
 العام العاشر للبعثة.

 المقاطعة.
 عام الحزن.

 قريش
 المؤمنين

 اإلسراء والمعراج.
 ورقة بن نوفل

 الوحي

وجوب طاعة اهلل 
 وحده ال شريك له.
تحريم الشرك باهلل 

 تعالى
استحباب اختيار 
 الزوجة الصالحة.

وجوب الثبات على 
 الحق.

قراءة فقرات من 
 لدرس.ا

بمواقف  االستشهاد
من حياة أبو طالب 
وخديجة رضي اهلل 
عنها في حماية 

النبي صلى اهلل عليه 
 وسلم.

 
استنباط الدروس 

والعبر المستفادة من 
 الدرس.

 
معرفة الحوار الذي 
دار بين الرسول 
 وورقة بن نوفل.

اختيار الزوجة 
 الصالحة.

الصبر على مشاق 
 الدعوة اإلسالمية.

 
ؤمنين أم الممحبة 

خديجة رضي اهلل 
 عنها.

 
التضحية في سبيل 

اهلل والدفاع عن 
 الرسول.
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 الرابع عشر )عرض الدعوة إلى اهلل في المواسم(الدرس :                                                            الرابعة )السيرة النبوية( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
المصطلحا

 ت

الشخصيات  المبادئ لحقائقا
واألماكن 
 واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 حكمة اهلل
 اقتضت

 يؤيد
 تصديقا
 األقصى
 البغل البرق

 أقصى بصره
 الكذب
 البهتان
 الزور

 حائط المبكى
 خاتم الرساالت 

 عجائب
 عمود الدين

 السامية
 أنكر

 اإلسراء
 المعراج
 القدس
 المعجزة
 البراق
 النبي
 جبريل
 اليهود
 الصالة
 اإلسالم
 الجنة
 النار
سدرة 

 المنتهى 
 المالئكة 
 يوم القيامة

رحلة اإلسراء والمعراج دليل 
 على صدق محمد في دعوته.

أبو بكر الصديق أول من صدق 
الرسول في رحلة اإلسراء 

 والمعراج.
النبي محمد صلى اهلل عليه 

وسلم صلى باألنبياء إمامًا في 
صى ليلة اإلسراء المسجد األق
 والمعراج.

اهلل عز وجل يؤيد األنبياء 
بمعجزات دليل على صدقهم في 

 دعواهم.
فرض اهلل عز وجل الصلوات 

الخمسة في رحلة اإلسراء 
 والمعراج.

أول ما يحاسب عليه اإلنسان 
 يوم القيامة الصالة.
 الديانات. الدين اإلسالمي خاتم

فضل الصالة في 
المسجد األقصى 

صالة عمن بخمسمائة 
 سواه من المساجد.

 

المسجد 
 األقصى

 المسجد الحرام
السماوات 

 العال
 حائط البراق

 البراق
 القدس
 مكة

 الجنة والنار
 سدرة المنتهى

 المالئكة
 األنبياء 

 بيت المقدس
 كفار مكة
أبو بكر 
 الصديق

وجوب تحرير المسجد 
 األقصى من العدو.

وجوب تعظيم قدرة اهلل 
عز وجل وعظمته في 

 اإلسراء والمعراج. رحلة
وجوب تصديق الرسول 

 في دعواه.
تحريم تكذيب النبي في 

 دعوته.
وجوب اإليمان بالجنة 

 والنار.

قراءة فقرات من 
 الدرس.

تفسير معاني 
بعض المفردات 

مثل اإلسراء 
 والمعراج.

تمثيل الحوار 
الذي دار بين 
الرسول وكفار 

مكة حول 
 الرحلة.
استنباط 

الدروس والعبر 
دة من المستفا
 الدرس.

المحافظة على 
 الصالة في أوقاتها.
الصالة وصلة بين 

 العبد وربه.
استشعار عظمة اهلل 

وقدرته في رحلة 
 اإلسراء والمعراج.

الحرص على تحرير  
 المسجد األقصى.

 
تصديق األنبياء في 

 دعواهم.
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 الخامس عشر )تفاعلي()تذكير بأحكام الوضوء والتيمم(الدرس :                                                  الخامسة )الفقه اإلسالمي( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 تيمم
 المرافق
 التوابين

 المتطهرين
 مبطالت
 أسرى
 التراب

 استنشاق
 ب ظاهرترا

 نفضها
 االحتالل

 ترشيد
 استهالك

 
 
 
 
 

 الشرط
 الركن

 الصالة
 فرائض
 السنن
 التيمم
 النية

 البسملة
 الوضوء
 األحكام

 اإلسالم دين النظافة.
الدين اإلسالمي دين يسر وليس 

 عسر.
 الطهارة نصف اإليمان.

 الوضوء شرط لصحة الصالة.

 الماء نعمة من نعم اهلل تعالى.
يء من تبطل الصالة بخروج ش

 أحد السبيلين.

التيمم شرعه 
اإلسالم لرفع 
الحرج عن 

 الناس.
المسلم بطهوره 

ما يشاء  يؤدي
 من الصلوات.
التيمم مظهر 
من مظاهر 

رحمة اإلسالم 
ويسره 

 بالمسلمين.

 الوضوء
 الوجه 

 اليد اليمنى
 اليد اليسرى

 التراب 
 مسح الرأس

 األسرى
 اإلسالم 
 الرسول 

 السلم

 لةاوجوب التيمم في ح
انعدام الماء أو عدم القدرة 

 على استخدام الماء.
وجوب التيمم بالتراب 

 الطاهر.
وجوب غسل الوجه 
واليدين ومسح الرأس 
وغسل األرجل في 

 الوضوء.
 وجوب النية في التيمم.

التيمم إذا وجد  ال يجوز
الماء وكان قادر على 

 استعماله.

قراءة بعض 
 فقرات الدرس.
يمثل كيفية 

فرائض وسنن 
 وء.الوض

يمثل كيفية 
 التيمم.

تصميم جدول 
لدرجة اتقان 

الطالب 
ألعمال 
الوضوء 
 والتيمم.
استنباط 

األحكام الواردة 
 في الدرس.

 الحرص على النظافة.
المحافظة على الماء 

 من التبذير.
االقتداء بسنة الرسول 
 صلى اهلل عليه وسلم.

استشعار سماحة 
اإلسالم ويسره في 

 تشريع التيمم.
هارة الظاهر العناية بط
 والباطن.
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 السادس عشر )الصلوات المسنونة(الدرس :                                                        )الفقه اإلسالمي( خامسة:الالوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات واألماكن  المبادئ الحقائق
 واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 يؤديها
 عظمتها
 تطوعاً 

 غير المفروضة
 مكانتها
 عظمتها

 بشر
 يحافظ
 أداء

 تطوعاً 
 وجبت

 إيمانًا واحتساباً 
 غفر
 تقدم

 بمستحب
 مادحاً 

 انحباس
 الغيث

 الفض
 النوافل
 الركن

 الصالة
 سنة الوضوء

 صالة الضحى
 صالة التراويح
صالة تحية 

 المسجد
 صالة الوتر
صالة قيام 

 الليل
 لتهجدا

 صالة العيدين
صالة 

 االستسقاء
 صالة الكسوف
 صالة الخسوف

الصالة تقرب العبد من 
 ربه.

فرضت الصالة ليلة 
 اإلسراء والمعراج.
ما  كملالسنن الرواتب ت

حصل من تقصير في 
 الصلوات المفروضة.

شرع اإلسالم الصلوات 
 غير المفروضة.

الصالة هي الركن الثاني 
 من أركان اإلسالم.

ظة على المحاف
صالة اثنتي 
ركعة غير 
سبب الفريضة 

بيت في لبناء 
 الجنة.

االقتداء بالرسل 
طريق للهداية 

 والصالح.
الصلوات 

المسنونة طريق 
 لنيل مرضاة اهلل.

النوافل تقرب 
 المسلم من ربه.

 

 الفجر
 الظهر
 العصر
 المغرب 
 العشاء

 الوضوء 
 الرسول

 أم حبيبة رضي اهلل عنها
 شروق الشمس
 اهلل عنها عائشة رضي
 شهر رمضان

 الليل 
 وقت الضحى

 المطر
 الغيث

 كسوف الشمس
 خسوف القمر

 المسلم 
 المعراجو اإلسراء 

وجوب الجنة لمن 
يحسن الوضوء 

ويصلي ركعتين سنة 
 الوضوء.

وجوب أداء 
الصلوات المفروضة 

 في أوقاتها.
قيام الليل  استحباب

 في حق المسلم.
وجوب قيام الليل في 
حق الرسول صلى 

  عليه وسلم.اهلل
صالة العيدين سنة 

 مؤكدة.
صالة الوتر سنة 

 مؤكدة.
ال تصح الصالة 

 بدون طهارة.

قراءة بعض 
فقرات من 

 الدرس.
استنباط الحكمة 

من تشريع 
الصلوات 
 المسنونة.

 
يمثل الصلوات 

 المسنون.
يصمم جدول 
الوقت كل 

صالة وعدد 
ركعاتها 
 المسنونة.

استخالص 
الدروس والعبر 

من المستفادة 
 الدرس.

االقتداء برسول اهلل في 
 أداء الصلوات.

الحرص على أداء 
الصلوات المسنونة 

لنيل مرضاة اهلل عز 
 وجل.

الحرص على 
االستزادة من عمل 

 الخيرات.
الحرص على أداء 
الصلوات بخشوع 

 وطمأنينة.
المحافظة على النظام 

 والنظافة في حياتنا.
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 السابع عشر )فضل الزكاة والصدقة(الدرس :                                                            )الفقه اإلسالمي( خامسةال :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 عبادة مالية
 عوناً 

 للمحتاجين/ 
 أهله قرنت/

 أهميتها/ المنفق
 دورها/ الشحيح

 يضاعف
 اليد السفلى

 الرفاهية/ البذل
 السخاء/العطاء 
 رحمتي/ أطيعوا
 يتعفف/ يمنحه

 ينفقونترحمون/
 العفاف

 يستهوي/ تحث
 السكينة/ 
 مؤدبها

 تقى/ أواصر/ 
 

 الصدقة
 الزكاة 
 أركان 
 البطالة

 الحديث 
 الصوم
 التعاون
 الحسد

 البغضاء
 الدعاء
 المؤلفة
 قلوبهم

 في الرقاب
 الغارمون
في سبيل 

 اهلل
 ابن السبيل

 الصدقة تطفئ غضب الرب
 اليد العليا خير من اليد السفلى
من يتعفف عن سؤال الناس 

 يمنحه اهلل العفاف
 الزكاة ركن من أركان اإلسالم.
اهلل يضاعف أجر المتصدق 
 وثوابه ويبارك في رزقه وماله.
ي الزكاة عبادة مالية للفقراء حق ف

 مال األغنياء.

أفضل الصدقة 
ما كان عن 
 ظهر غنى.

المنفق من ماله 
أفضل عند اهلل 
من الذي يتلقى 

 الصدقة.
الزكاة تطهر 

نفسالمزكي من 
 البخل والشح.
الزكاة تحقق 
الرفاهية في 

المجتمع 
 اإلسالمي.

الصدقة تبعت 
في النفس 

الرضا 
 والطمأنينة.

 أبو هريرة
 رمضان

 المجتمع/  الفرد
لثانية السنة ا
 للهجرة
 الفقير/ الغني

 المحتاجين
 المالئكة
 المتصدق

 الناس
 المساكين

 العاملون عليها
 المؤلفة قلوبهم
 في الرقاب 
 الغارمون

 ابن السبيل

وجوب الزكاة في مال 
 عطاءها للفقراء.ا  الغني و 

نفاق على وجوب اإل
 الزوجة والعيال والوالدين.

نفاق في استحباب اإل
 سبيل اهلل.

ة اهلل وحده ال وجوب عباد
 شريك له.

يقرأ فقرات من 
 الدرس.

يستشهد بدليل 
قرآني أو حديث 

شريف على 
مشروعية 

 الزكاة.
س و يستنبط الدر 

والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.
معرفة الحكمة 
من مشروعية 

 الزكاة.
مناقشة قضية 
انتشار الفقر 

بين أفراد 
 الشعوب.

يقدر قيمة اإلنفاق في 
 سبيل اهلل تعالى.

ان إلى الفقراء اإلحس
 والمساكين.

التعفف عن سؤال 
 الناس.

التحلي باألخالق 
الحسنة والبعد عن 

الحق والحسد 
 والكراهية.

تحقيق التكافل 
االجتماعي بين الناس 

عن طريق إخراج 
 الزكاة والصدقات.

الحرص على القيام 
 باألعمال الصالحة.
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 الثامن عشر )مكانة المسجد األقصى والقدس وفلسطين(الدرس :                                       السادسة )الفكر اإلسالمي( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات واألماكن  المبادئ الحقائق
 واألزمنة

القيم  المهارات األحكام الشرعية
 واالتجاهات

 خّص / قدسية
 مكانة/  توثقت
 باركها/ القباب
 منزلتها/ تشد

 أسرى /الرحال
 باركنا حوله
 لنريه/ األجر
 آياتنا/ طائفة
 ابتلينا/ أمتي
 أفتنا/ائتوه

 بيت المقدس/فتهدي
 ينشأ/ ُيسرح فيه
 ذرية/ قاهرين

 يغدون/ خالفهم
 يروحون/ أحبابهم

 نجينا /أكناف
 تكفل /انهيارات

 الفتن/  الحفريات
 المصائب/ ظاهرين

 لوط
 النبي

اإلسراء 
 والمعراج
 الصحابي
 مقدسات
 إسالمية

 دونم
 المعجزة
 الرسول
المسجد 
 األقصى
المسجد 
 الحرام
 الصالة
 المحشر
 المنشر

 المستوطنين
 

المسجد األقصى ثاني 
 مسجد وضع على األرض.
المسجد األقصى مسرى 
الرسول ومعراجه إلى 

 السماوات العال.
بيت المقدس أرض 
 المحشر والمنشر.

المسجد األقصى أولى 
القبلتين وثالث الحرمين 

 الشريفين
الصالة في المسجد 

 األقصى بخمسمئة صالة.
الصالة في المسجد الحرام 

 بمئة ألف صالة.
الصالة في المسجد النبوي 

 بألف صالة فيما سواه.
صالح الدين األيوبي حرر 

المسجد األقصى من 
 الصليبين.

بارك اهلل عز 
وجل أرض 

 فلسطين.
حب الوطن 
والمقدسات 

الدينية مغروس 
في نفس 

 .المسلم
تكفل اهلل عز 
وجل بخالص 
فلسطين من 

الفتن 
والمصائب 
 واألعداء.
المسجد 

األقصى قضية 
كل مسلم وأمانة 

 في عنقه.

المسجد /  فلسطين/ العرب
المسجد /األقصى/ الصليبين 

اإلسالم/ / الحرام/ المسلمين
 األنبياء

عبادة بن الصامت/ شداد بن 
 قبة الصخرة /  أوس

المسجد اإلبراهيمي/ الجامع 
المصلى المرواني/ / القبلي 

 ابن عباس رضي اهلل عنه
الكعبة/ مسجد الرسول صلى 

 اهلل عليه وسلم.
ميمونة موالة النبي صلى اهلل 

 عليه وسلم.
 اليهود/ جيش االحتالل

عمر بن الخطاب رضي اهلل 
 عنه.

 صالح الدين األيوبي.
 

وجوب حماية 
األقصى  المسجد

 والدفاع عنه.
وجوب التضحية 

المال بالنفس و 
في سبيل تحرير 
 المسجد األقصى.

وجوب حب 
 الوطن.

 ه.والدفاع عن
وجوب شد 
الرحال إلى 

 .المساجد الثالثة 
تحرير المسجد 
األقصى فرض 
 على كل مسلم.

 

يحدد موقع القدس 
على خريطة 

 فلسطين.
يتلو اآلية األولى من 
 سورة اإلسراء غيبًا.
يمثل من بطوالت 
المسلمين والدفاع 

عن المسجد 
 ألقصى.ا

يستشهد بحديث 
نبوي على أهمية 
 المسجد األقصى.
يستنبط واجب 
المسلمين تجاه 

 المسجد األقصى.
يصف المسجد 
األقصى بلغته 

 الخاصة.

المحافظة على 
المقدسات 
 اإلسالمية.

 الدفاع عنها.
الحرص على 
الصالة في 

المسجد 
األقصى لفضل 

 الصالة فيه.
السعي لتحرير 

المسجد 
االقصى من 

 ل.االحتال
االقتداء 

بالرسول صلى 
اهلل عليه وسلم 

في القول 
 والعمل.



20 
 

 التاسع عشر )وحدة المجتمع اإلسالمي وتماسكه(الدرس :                                                السادسة )الفكر اإلسالمي( :الوحدة

 المفردات 
 والتراكيب

المفاهيم و 
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 ألماكن واألزمنةوا

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 اعتصموا
 /وهيبتها
 / الوحدةبحبل اهلل

 /الخالفاتقبائل
 /عزة متفرقة
 /اعترى متناحرة
 / خطبالسيئة
 /تتفرقواالظلم
 / الرماحالخمر
 /نكرا أسس

/ال  متماسك
 تنازعوا 
 / فتفشلوامتكافل
 / تذهبخيره
 /ريحكم  شره

 اسك/التم أمتكم
 / كلمة اهللشتى

 / اتصفجوانب
 الغاية/الهدف

 الفقراء 
 المحتاجين
 العادات 
 وأد البنات
 المجتمع
 الهجرة
 العقيدة

 المالئكة
 الكتب السماوية

 الرسل 
 اليوم اآلخر
 العبادات
 األحكام 
 الشرائع

 المهاجرين
 األنصار

 الحج
 الزكاة

 الصدقات

أول مجتمع 
ه إسالمي ظهر 

في المدينة  كان
ة بعد المنور 

 الهجرة.
األخالق السيئة 

سبب لتفكك 
 المجتمع وضعفه.

المسلم يحب 
وطنه ويدافع 

 عنه.
المسلمون يردون 

الشعائر 
ويحتكمون إلى 
شرائع وأحكام 

 واحدة.
رابطة الدين أقوى 

من رابطة 
 النسب.

المال وسيلة وليست 
 غاية.

وحدة المجتمع اإلسالمي 
تتحقق بالنصر واألمن 

 والتمكين.
ى أساس األخوة عل

العقيدة سبيل إلى القوة 
 والوحدة.

الصدقات تسد حاجة 
الفقراء وتزيد تماسك 

 المسلمين.
االلتزام بشرع اهلل ومنهجه 

طريق للقوة والوحدة 
 والنصر.

في االتحاد قوة وفي 
 التفرق ضعف.

 العدل أساس الحياة.
 

 العرب قبل اإلسالم.
 صلى اهلل عليه وسلم.الرسول 

 المدينة المنورة
 المسلمين/ رةالهج

 المالئكة
 الكتب السماوية

 الرسل
 اليوم اآلخر
 المهاجرين
 األنصار

 المجتمع اإلسالمي
 الوقت الحاضر

 الفرد
المهلب بن أبي 

 صفرة
 األسرى

 السجون اإلسرائيلية

وجوب اإليمان 
بأركان اإليمان 

 جميعها.
وجوب الثبات على 

الحق والدين والعقيدة 
 اإلسالمية.

وجوب المحافظة 
وحدة الوطن على 

 وتماسكه.
تفقد أسر  استحباب

 الشهداء واأليتام.
وجوب السعي 
 لتحرير الوطن.
وجوب التمسك 

بكتاب اهلل وشرائعه 
 وتطبيقها.

يصف حال 
المجتمع العربي 

 قبل اإلسالم.
يستدل من القرآن 

على وحدة 
المجتمع 
 اإلسالمي.

يستنبط واجب 
المسلمين اليوم 
لتحقيق الوحدة 

 اإلسالمية.
صور من  يمثل

وحدة المجتمع 
اإلسالمي 
 وتماسكه.

يقرأ فقرات من 
 الدرس.

يستنبط الدروس 
 والعبر المستفادة.

الحرص على الوحدة 
 والتعاون والتكافل.

أداء الزكاة والصدقات 
إليجاد مجتمع 

 متكافل.
مناصرة إخواننا 

المسلمين والضعفاء 
 والمضطهدين.
عدم اليأس 

واالستسالم أمام القوى 
 الطاغية.

غرس حب الوطن في 
نفوس الطالب 
 والسعي لتحريره.

غرس روح العطاء 
واالنتماء ومساعدة 

 أسر الشهداء والفقراء.
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 المفردات 
 والتراكيب

اهيم و المف
 المصطلحات

الشخصيات  المبادئ الحقائق
 واألماكن واألزمنة

 القيم واالتجاهات المهارات األحكام الشرعية

 تشريف اهلل
 / سائرتفضيله

 المخلوقات
 أحسن صورة

 /كرمناتسخير
 بني آدم
 حملناهم
 رزقناهم
 الطيبات
 فضلناهم

 أحسن تقويم
 /استخلف سخر

 لإلصالح
 / يعاقبإعمار

 واالشرع/ ال تسب
 اعتداء/ جريمة

ما قدموا/ 
 أفضوا

الكرامة 
 اإلنسانية

 البر
 البحر
 التقوى 
 حقوق
 العتق
 الرق
 الحياة
 العمل

 التعليم 
التعبير عن 

 الرأي

كرم اهلل عز وجل اإلنسان 
 وخلقه في أحسن صورة.

سخر اهلل عز وجل ما في 
 الكون لخدمة اإلنسان.

مقياس التفاضل بين الناس 
 التقوى.

سماوات واألرض اهلل خالق ال
 وما فيهن.

لكل خلق حكمة وغاية 
 ووظيفة.

شرع اإلسالم العتق ولم يشرع 
 الّرق.

 لن نركع لغير اهلل.

 العدل أساس الحياة.
وظيفة اإلنسان 

عبادة اهلل وحده ال 
 شريك له.

كرم اهلل عز وجل 
اإلنسان في الحياة 
والمأكل والعلم في 

 حدود الشرع.
االعتداء على حق 

نسان من حقوق اإل
جريمة يعاقب عليها 
 في الدنيا واآلخرة.

استخلف اهلل اإلنسان 
في األرض 

 لإلصالح واإلعمار.

 اإلنسان
 السماوات
 األرض 
 المأكل 
 المشرب
 الملبس
 التنقل
 العمل

 التعبير عن الرأي
 اإلسالم

 المخلوقات
 العقل
 الدنيا
 اآلخرة

 حقوق اإلنسان
 األموات

 الّرق

وجوب شكر اهلل على 
 نعمه.
مة سب األموات ألنهم حر 

 أفضوا إلى ما قدموا.
عمار  وجوب إصالح وا 

 األرض وفق الشرع.
حرمة اإلفساد في 

 األرض.
وجوب إفراد اهلل عز وجل 

 بالعبودية.

قراءة فقرات من 
 الدرس.
استنباط 

الدروس والعبر 
المستفادة من 

 الدرس.
تفسير وتوضيح 
المقصود من 

الكرامة 
 اإلنسانية.

استخراج ثالث 
من القرآن  آيات

تشير إلى كرامة 
 اإلنسان.

استشعار عظمة اهلل 
وقدرته في خلق 

 اإلنسان.
الحرص على إعمار 
صالحها  األرض وا 

وفق الشريعة 
 اإلسالمية.

 
التعامل مع الناس 

 بالحسنى.
االبتعاد عن االعتداء 
 على حقوق اآلخرين.

 

 




