
لل�سف الأول املتو�سط
الف�سل الدرا�سي الأول

العلوم اإلسالميةالعلوم اإلسالمية
) التفسير - الحديث - التوحيد - الفقه () التفسير - الحديث - التوحيد - الفقه (

املدار�س العاملية

قام بالتاأليف واملراجعة
فريق من املتخ�ص�صني

طبعة  ١٤٤٢ - ٢٠٢٠

المملكة العربية السعودية



www.moe.gov.sa
حقوق الطبع والن�شر محفوظة لوزارة التعليم







المقدمة





˜ ˜
    












 

˜

˜  





           
 ˜


 










 


 
 
  





 
         

 



 
 


 


               


  

  





فهرس التفسير 
















˜





˜








































˜


   � 

      �





˜


�

�



فهرس الحديث 



         �




              


�

�

�




˜


�

�








�

�

 


ّ�








فهرس التوحيد 













 





 







 





فهرس الفقه 









  













ا�حاديث المطلوب حفظها 


















Ò°ùØàdG Ò°ùØàdG :’hCG:’hCG



١٤

الوحدة الوحدة 
 ا�ولى ا�ولى






١٥


 

  
  
  
  

 
 

 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



١٦









موضوع السورتين



١٧











إضــــــــاءةإضــــــــاءةفضائل السورتين
  �   
˜
  }       
     }|      | 

           
    























 •É°ûf



١٨









 



معاني الكلمات

            
            
          
                    



                           
          
             
            



                 ¢SÉædG IQƒ°S Ò°ùØJ                 ¢SÉædG IQƒ°S Ò°ùØJ

                 ≥∏ØdG IQƒ°S Ò°ùØJ                 ≥∏ØdG IQƒ°S Ò°ùØJ



١٩


 


˜ ˜


 



الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات



             
   

 •É°ûf













 



   





 •É°ûf



٢٠

     •
    •

   •
  •

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم


    





   








 




      
 
       





٢١

الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية






٢٢


 
  

  
  
  

 
 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٢٣












˜ 
     
 

     





٢٤




سبب نزول سورة ا�خالصسبب نزول سورة ا�خالص

 ˜ 
 



موضوع السورتين




˜

 •É°ûf


     




إضــــــــاءةإضــــــــاءةفضائل سورة ا�خالص
     
        
       
˜
    
   ˜ 





٢٥

 






 •É°ûf













معاني الكلمات

           
          
      



  



٢٦

                 
         
          

          ˜

  

  
   

 •É°ûf












  






الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات



٢٧







 •É°ûf


˜


 

  

 •
    •

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 

          
  ˜






٢٨

أضف لمعلوماتك


 ̃


               


 
       

     

  


                    

             




 ̃ ̃



 ̃



٢٩

الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص




٣٠


 
 

  
  

˜ 
 

˜ 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٣١










˜˜





٣٢



موضوع السورتين


  ˜

سبب نزول سورة الكافرونسبب نزول سورة الكافرون
˜ 

˜





معاني الكلمات

                   
           
                   

    

                                    



٣٣

              
                    
                      

     

                 ¿hôaÉµdG IQƒ°S Ò°ùØJ                 ¿hôaÉµdG IQƒ°S Ò°ùØJ

         
   

 •É°ûf

















           






 •É°ûf



٣٤


ملسو هيلع هللا ىلص

 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات



 •É°ûf

فـّكر   ˜






   ˜    •
    •
     •

 •

تطبيقات 
سلوكية

ملسو هيلع هللا ىلص
    





٣٥

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 


 






٣٦



٣٧

الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة

 ˜ ̃




٣٨


 
  

  
  

ملسو هيلع هللا ىلص 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٣٩









       ˜  
  
˜


  






٤٠

موضوع السورتين




˜

 •É°ûf



˜




  




معاني الكلمات

               


        

ôKƒµdG IQƒ°S Ò°ùØJôKƒµdG IQƒ°S Ò°ùØJ



٤١

              
             
            
             •     
               



¿ƒYÉŸG IQƒ°S Ò°ùØJ¿ƒYÉŸG IQƒ°S Ò°ùØJ

˜
 






الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

              
   

 •É°ûf



















٤٢


  




 •É°ûf

˜فـّكر






˜ •
 •

    •
    •

    •

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم


˜
         



٤٣

أضف لمعلوماتك


         

                  
          ˜  



   


˜


˜
















٤٥

الوحدة الوحدة 
 الخامسة الخامسة





٤٦


 

  
 

˜ 
           


 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٤٧









             
 


 






٤٨



 







معاني الكلمات

                            
                  
                 
  

 

                 ¢ûjôb IQƒ°S Ò°ùØJ                 ¢ûjôb IQƒ°S Ò°ùØJ

موضوع السورتين





 •É°ûf



٤٩

     


الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

                            
                 

                    
                

    

                 π«ØdG IQƒ°S Ò°ùØJ                 π«ØdG IQƒ°S Ò°ùØJ

˜









 •É°ûf


 

˜
˜



٥٠

      •
     •

       •
               •

 

تطبيقات 
سلوكية




 
                          

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
         


    





  


أضف لمعلوماتك





     


    
     
     
      






٥١

الوحدة الوحدة 
 السادسة السادسة






٥٢


  

  
   

 
 

 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٥٣










 






٥٤







  

معاني الكلمات

        
               
          
        
          
      
      
              



Iõª¡dG IQƒ°S Ò°ùØJIõª¡dG IQƒ°S Ò°ùØJ

موضوع السورتين







٥٥





         
                        
    
           



ô°ü©dG IQƒ°S Ò°ùØJô°ü©dG IQƒ°S Ò°ùØJ

  





الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

 •É°ûf

فـّكر       








٥٦














 •É°ûf


   

 •É°ûf

 



   



   







  



  



 





٥٧

    •
    •

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم


 








 
  



 



٥٨

أضف لمعلوماتك




˜



         

 







٥٩

الوحدة الوحدة 
 السابعة السابعة






٦٠


 

  
 

 
  

 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٦١











٦٢











معاني الكلمات

                 
                   
                    
                      

                 ôKÉµàdG IQƒ°S Ò°ùØJ                 ôKÉµàdG IQƒ°S Ò°ùØJ

موضوع السورتين






 •É°ûf



٦٣

               
                 
                 
           
                  

 
                  


             

  



                 áYQÉ≤dG IQƒ°S Ò°ùØJ                 áYQÉ≤dG IQƒ°S Ò°ùØJ

     
    
          
           
        
   



إضــــــــاءةإضــــــــاءة



٦٤



      e  dc   b  a  ` 
i  h      g  f


  ˜

   








 •É°ûf

äÉWÉÑæà°S’Gh óFGƒØdGäÉWÉÑæà°S’Gh óFGƒØdG



٦٥

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم



 


   
 







     •
    •

    •

تطبيقات 
سلوكية










        


˜




٦٦







     
   

  




٦٧









 
 




 

 
 

 
 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٦٨

موضوع السورة



 •É°ûf




  

   

معاني الكلمات

                     
                          
                           
                     
                       


                          
               

      

äÉjOÉ©dG IQƒ°S Ò°ùØJäÉjOÉ©dG IQƒ°S Ò°ùØJ



٦٩

فـّكر

  
 È   Ç  Æ  Å








 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

 •É°ûf








٧٠

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 

 È   Ç  Æ  Å 








أضف لمعلوماتك


 


            









٧١










 

  
  

 
 

 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٧٢

موضوع السورة



 •É°ûf



 


معاني الكلمات

                              
         


              

      
                        

    
                      

           

ádõdõdG IQƒ°S Ò°ùØJádõdõdG IQƒ°S Ò°ùØJ



٧٣





   




الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

 •
 •

تطبيقات 
سلوكية







 •É°ûf

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
        

      




٧٤

 










أضف لمعلوماتك

     ملسو هيلع هللا ىلص›
  ملسو هيلع هللا ىلص    
     

 






٧٥

الوحدة الوحدة 
 الثامنة الثامنة





٧٦


 
  

  
  

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟



٧٧

أوال: سبب التسمية:









ثانيا: نزول السورة:ثانيا: نزول السورة:

ثالثا:موضوعات السورة:ثالثا:موضوعات السورة:

 ˜




 





 �

 �
 �

�
 

� �



٧٨

 






 







  
 





 


 



 








ملسو هيلع هللا ىلص



� 
� 
 

�








 
ملسو هيلع هللا ىلص

IQƒ°ùdG äÉYƒ°VƒeIQƒ°ùdG äÉYƒ°Vƒe


�



�



�



�




٧٩

    •
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم




  
   �
 
  � 

ملسو هيلع هللا ىلص 



٨٠

أضف لمعلوماتك

  




 


 

 ×
  ×



٨١










•


 •
 ��




  


 
� 
� 

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟





٨٢





   

 





معاني الكلمات

�موضوع ا يات


      



٨٣

                      
                        
                      
                        
                         
                  


                                          
              

  
                                   
                             



1919--1515 äÉjB’G Ò°ùØJ äÉjB’G Ò°ùØJ




 •É°ûf

 













٨٤



   
�   


�

�
    

  
�

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

   


    
    

.     

    


:¬ª n©pf ≈∏Y ¤É©J ˆG ôµ°T ôgÉ¶e øe -:¬ª n©pf ≈∏Y ¤É©J ˆG ôµ°T ôgÉ¶e øe -22

            
     










       •


   •

تطبيقات 
سلوكية



٨٥

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم


��  

�







�
  � 


 







�










٨٨



٨٩

الرواةالرواة

 ̃

  ̃
 ̃





٩٠

…ô©°TC’G ≈°Sƒe ƒHCG

˜
 ˜˜
 �   
   ˜


  

»°ShódG Iôjôg ƒHCG

�
          �   
  
˜  
  
          

 ˜
   
�
   ˜

 











٩١

»°SQÉØdG ¿Éª∏°S

»ehôdG Ö«¡°U

áÑ©°T øH Iô«¨ªdG


˜   
  
     
               
               
    
     



 
 

        
˜
˜    


�

 
 
   �      

�



٩٢

 ≥jó°üdG ôµH »HCG âæH á°ûFÉY

…ô©°TC’G ∂dÉe ƒHCG

 
˜
   
˜ ˜ 
�

 

          ˜       
�
˜ 
   
˜

�

Oƒ©°ùe øH ˆG óÑY

˜   
     ˜


˜˜
      ˜
    ˜
�        

    
 





٩٣

 
   

  

»fõªdG ôZC’G

¿ÉHƒK

πÑL øH PÉ©e




˜˜
˜

�

   

 ̃ ̃ ̃
˜ �

 � 

¿ÉØY øH ¿ÉªãY


  ˜ 
˜  ˜
 ˜  
 ˜��
 
˜�
� �

� 



٩٤


˜

   
�



٩٥

الوحدة الوحدة 
 ا�ولى ا�ولى

˜̃        
      

٩٥



٩٦

        ˜    
˜   


    

    ˜   
   ˜     
˜   
˜    
˜    

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة:الوحدة:


  ̃
        
˜ ˜    

˜  





٩٧






˜ p    










     ˜ّ 
                      
                        
                          
                             
                    
        ˜        
                       
                                    
                         



٩٨


    










       

معاني الكلمات

˜
˜ 

˜
˜

  ̃ 
   
 

 
 
˜



من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



٩٩

فـّكر

     ˜     •
  

  ˜    •


تطبيقات 
سلوكية

       �    ˜   




؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
   ˜  


    

  
˜   

˜  
� 

معلومات إثرائية

˜
  

     


˜





    


     




















١٠٠

أسئلة عامة
 

     ˜
˜

  
   ˜  

˜   ˜ ˜



     



��  �



١٠١

?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe

















?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ;ÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãj;ÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©HMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©H



















١٠٢



١٠٣

الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

          



١٠٤

  ̃ �  
 � 

        ˜  


     
   
   

   
   

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة:الوحدة:

   
  
                   




١٠٥





 



 

معاني الكلمات












       ˜             
                               

          
  ˜       
             
    

  

  


      
      
  


  


   ˜   
     
    





١٠٦

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

مصطلحاتمصطلحات 



    


    


}    
|               

  
   

 
  ̃

 


    
 

  
  
 
  

 
  

    






١٠٧

فـّكر       ˜     �     
  

�   •


؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
          


       

 

معلومات إثرائية

   
 
          
       


           



  •
  •
•
 •

تطبيقات 
سلوكية





١٠٨

فـّكر

فـّكر

 •
     
          








   •






؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
ملسو هيلع هللا ىلص 






١٠٩




معاني الكلمات












˜  
                    
                    

   


    

   

     
 



من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته








١١٠

 


 
 
     




 
     

فـّكر
  



 •
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 
    




١١١

 



  

معلومات إثرائية

 
       
      
      
      
         
      
        
      
            
 
     

    
     





١١٢

أسئلة عامة







   




 ×   
    
       
    

  
  

     

        



      

   



١١٣

?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe

















?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ;?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ; mÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjmÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©HMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©H



















١١٤



١١٥

الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة





١١٦

                      ˜  
                

                   ˜  
                        

              
   ˜  

  
 ̃  
 ̃    


     ˜  



     
    

  
    

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة:الوحدة:



        }
|           

  
            
 ̃

  





١١٧


  


معاني الكلمات









 

             
        ˜ 
               
           

1    

  


 
 
    
 



مصطلحاتمصطلحات    



١١٨

فـّكر


 

   
  

 
  

  
   
 ̃









من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



  
 ̃
   ˜  

 




١١٩

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم


 
     

   ˜        


˜ 
      
        



معلومات إثرائية


 
 

 
  

   





 

 



   

  




  •
   •

تطبيقات 
سلوكية



١٢٠

     
     



  










  




˜         
                            
                         
               

          
˜        
                        
                      
               




 



معاني الكلمات






١٢١

فـّكر






من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

 
 



 

  










 

  
 



    




١٢٢

  •
     •



تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
   

  
        

 
    








   




 

معلومات إثرائية

  
  

 
•

  •
  •

 •
 •
 •
•

    •


 •



١٢٣




معاني الكلمات









˜        
               

        

     


 
   
      



مصطلحاتمصطلحات








١٢٤

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



 ̃
 |     }

˜ 


   




 






  
 ̃

فـّكر
˜   



 •
 •

 •

تطبيقات 
سلوكية



١٢٥

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم


 
       







معلومات إثرائية

   

 
     

     
ِ

}

 |                                       

 | { }  ِ
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ®¬  «ª  ©  ¨  §  ¦
 µ  ´  ³  ²  ±°¯
 Ã }|¶
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 Í  Ì  Ë  Ê
|Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î


    
      ˜
  
   
       
�q �p �o �n �m �lk �ji} 

 |r






١٢٦






معاني الكلمات









  



   ˜     �  
                  

            
 ̃ � 
    
   
   



 
 



١٢٧







 



مصطلحاتمصطلحات
  
        

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



  



   


    


   


  





١٢٨


   


   
˜ 



  ˜

 
   

˜  
  

                 


˜فـّكر     ˜ 
 



 •
•

 •
 •

تطبيقات 
سلوكية





١٢٩

؟؟؟؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم؟التقويمالتقويمالتقويم
˜   

   
  




















معلومات إثرائية


�¬ �«�ª�©�¨�§}

 |±�°�¯�®

�� }        
 |�����������

        
 |À � �¿ �¾ �½ �¼ �» }


      
������������������� }

 |�����



١٣٠

أسئلة عامة
............................................................. 
............................................. .........
........................... .........    

 



  

  ˜            
˜   

             
  ˜

 

 
   




˜
 
 

 



١٣١

˜ 
 
 

 
 

 
 

 









 



 

ترك الذنب مع نية العودة إليه.١
اإلقبال على الطاعات.٢
مخالطة جلساء السوء.٣



١٣٢

الندم عند الوقوع في الذنب مع معاودة الفعل مرة ثانية.٤
 اإلقالع عن الذنب مع العزم على عدم العودة إليه.٥
التحدث بالذنب والتباهي به.٦

 
 


˜



١٣٣

?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe

















?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ;?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ; mÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjmÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©HMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©H



















١٣٤



١٣٥

الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة





١٣٦

  ˜  
 ̃  
 ˜  


 ˜  

  
 

   
   

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة:الوحدة:

       
   
 ̃  
    


           

    



١٣٧









         �      
                 ˜      
˜                    

         
    �      
                  ˜
                            
                    

                 



 

  

  






١٣٨

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

 


 






  



معاني الكلمات





 



 



١٣٩

فـّكر             �  




؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
˜    


      ˜     

 
 ˜  


     

   

  ˜    •
 •

تطبيقات 
سلوكية

 
 
 

  ˜   



١٤٠


   
  
 


معاني الكلمات









 ˜  � 
                        
                              

             
 ˜    

                    




˜
        

 
 ̃  
      


   








١٤١

فـّكر
  



 ˜ •
 •

تطبيقات 
سلوكية

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

 ̃  





  



   

˜   
  


                

  



١٤٢

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم


˜ 
 

  
 



 

معلومات إثرائية

      


       


       


    



     

    



       
       




 



١٤٣

أسئلة عامة
  

 
         



     
 

       
˜

 


 
  
 

    

     

  
   








١٤٤

?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe?IóMƒdG √òg »a âª∏©J GPÉe

















?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ;?πª©J ¿CG …ƒæJ GPÉe ; mÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjmÜGOBGh nóFGƒa øe É¡ãjOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóOÉMCG »a Ée âª∏©Jh IóMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©HMƒdG √òg â°SQO ¿CG ó©H























١٤٦

الوحدة الوحدة 
 ا�ولى ا�ولى





١٤٧

   
 
 

 
 
  

  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:



١٤٨

  







ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس




 




       

   
˜ 

﴾Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿
 F  E  D  C  B  A  @  ?﴿        

﴾K J I H G









١٤٩

 •É°ûf •É°ûf






˜



  



 


















١٥٠




 

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم











١٥١

        
            
        





















ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس



١٥٢

 































 

  













 

  

























































 




















































˜




̃



































 

































































































































































١٥٣




 ̃



 

 
  

  
 

    









 







 





١٥٤


   




         








 •É°ûf •É°ûf

 













                           






١٥٥







         

 

 
 ˜
  

˜

 




؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم



١٥٦





         ˜ 
  



 



        









ó«¡“ó«¡“



عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس





١٥٧

 •É°ûf •É°ûf























؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم







١٥٨

الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية





١٥٩

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:



١٦٠









ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

            





  




   
   








١٦١













˜



  


 
˜

  

  

 •É°ûf •É°ûf













١٦٢

  

 

 

       


  


         







؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم









١٦٣





•
•




•
•



•
 •



 ˜
            

 ˜

 







ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس


















١٦٤

 




     



     

 •É°ûf •É°ûf

 

•


•


•



         
 



 







١٦٥

 
 

˜  


؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم





١٦٦



 ˜ 
             

  





    
             

 











عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

  




   
 

ó«¡“ó«¡“







١٦٧

 

 

       ˜             
 

  ̃ 
˜ 

     
     

˜ 


 •É°ûf •É°ûf







١٦٨

     












 


 
  



 

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم



١٦٩


        
     ˜   
   
        




 
      











  
  







ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس







١٧٠

  






 

 


 •É°ûf •É°ûf


      



˜ •
     ˜ 
      


 





      
       


           •


˜    
       




        





؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم

معلومات إثرائية



١٧١

    
      
                  
             

 

˜

   
               









ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس







    
 

       

 ˜     
   


                        



١٧٢

  ˜      
 

 ˜        
 
        

 

˜   

     

  



   
  

 

   ˜  
       
 ِ  
 


 

         
     

   


معلومات إثرائية







          
       
        
               



  
  

  

         






١٧٣



 •É°ûf •É°ûf

 








˜
   
 










؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم







١٧٤









ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس






 


 
 

     
  

   
  


    ˜  
         











١٧٥

    
 
˜  
 ˜    
           
    

   

�  


 ِ  
 

 
 

 




 
   ˜  
         

    

 

 

 





١٧٦

 •É°ûf •É°ûf

˜  


˜•




•




 
˜•

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم



  
 





١٧٧

الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة






١٧٨

 
 

 
 

  
 

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:



١٧٩









ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس











   





  


  







١٨٠

 










 ِ







١٨١









 ˜  •


˜  ˜  •



















١٨٢

 •É°ûf •É°ûf

       






















































١٨٣


   





؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم



١٨٤









ó«¡“ó«¡“

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

 
   









 
  
˜
    
 


    
  





١٨٥

  
 

   


   
  

 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿
﴾] \ [ Z Y XW










  


























١٨٦

 •É°ûf •É°ûf

  

          
        

 

    

 




؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم







١٨٨

الوحدة الوحدة 
 ا�ولى ا�ولى





١٨٩

 
  

  
  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







١٩٠






 



   



 
 
 
 
 

?IQÉ`````¡`` q£dG Ée?IQÉ`````¡`` q£dG Ée

ΩÓ°SE’G »a IQÉ¡` q£dG áfÉµeΩÓ°SE’G »a IQÉ¡` q£dG áfÉµe



 





١٩١

AÉ``````ªdG á```ª`©`f  AÉ``````ªdG á```ª`©`f  

     
  



   








 

 

 

 



 



١٩٢

 












        










 
 






 






قاعدةقاعدة
        

    
 



√É````«`ªdG ΩÉ```°ù`bCG√É````«`ªdG ΩÉ```°ù`bCG



١٩٣

 









   
     


˜ 

   


 

فـّكر

á°†ØdGh ÖgòdG á«fBG ∫Éª©à°SGá°†ØdGh ÖgòdG á«fBG ∫Éª©à°SG



     




تمرين جماعيتمرين جماعي



١٩٤

فـّكر

  




      

   








É`¡```eÉ`````°ù```bCGÉ`¡```eÉ`````°ù```bCG





١٩٥

 

 









 

  


  









á«ªµ oëdG á°SÉéædG




  



  


á«JGòdG á°SÉéædG



١٩٦

 

  
 

   ˜ 
             

   

  

  
       

  ˜ 


  

 
     



á````°SÉéædG äÉ```LQOá````°SÉéædG äÉ```LQO




 


فـّكر



١٩٧









فـّكر

قاعدةقاعدة
        









١٩٨



 ˜   



˜     




  ̃  ̃  





 ˜   
 

    ˜  





áLÉëdG AÉ°†b óæY Öéj ÉeáLÉëdG AÉ°†b óæY Öéj Ée

áLÉëdG AÉ°†b óæY Öëà°ùj ÉeáLÉëdG AÉ°†b óæY Öëà°ùj Ée






 



  



١٩٩

   ̃    





  ˜  
  




 ˜   




          ˜  



  

 ˜  




áLÉëdG AÉ°†b óæY Ωôëj ÉeáLÉëdG AÉ°†b óæY Ωôëj Ée

áLÉëdG AÉ°†b óæY √ôµj ÉeáLÉëdG AÉ°†b óæY √ôµj Ée

 
 

 
 

  



٢٠٠

 



 

    
 

 

 

      
   




      





É¡``````Øjô`©`JÉ¡``````Øjô`©`J

Éª¡à«Yhô°ûe øe á``ªµëdGÉª¡à«Yhô°ûe øe á``ªµëdG

¬H ôªéà°ù oj Ée •hô°T¬H ôªéà°ù oj Ée •hô°T

 



٢٠١

QÉ``ªéà°S’ÉH AÉ``Øàc’GQÉ``ªéà°S’ÉH AÉ``Øàc’G

       
 




    




     
 






    

   
 

 



٢٠٢

I
QÉ

¡`
``£

dG
 

I
QÉ

¡`
``£

dG
 






















































































































































































 































































































 






























 













 























 















٢٠٣

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 

   
   

 


 
  












٢٠٤

الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية





٢٠٥

 
 ˜ 





  
  
  

   
  

 
 

  
 

   
  
 

 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







٢٠٦



äGOÉÑY çÓãd Aƒ°VƒdG ÖéjäGOÉÑY çÓãd Aƒ°VƒdG Öéj

:É¡æe ∫GƒMCG ‘ Aƒ°VƒdG Öëà°ùj:É¡æe ∫GƒMCG ‘ Aƒ°VƒdG Öëà°ùj









فـّكر









  
   ̃



  









 
ملسو هيلع هللا ىلص
      

 


















   
 ˜   
      

 


 





٢٠٧

فـّكر



 

   


   
      

    





    ملسو هيلع هللا ىلص
  





      ملسو هيلع هللا ىلص






  










   

Aƒ````°VƒdG πFÉ``°†aAƒ````°VƒdG πFÉ``°†a





٢٠٨

}
Aƒ`````°VƒdG á`Ø```°UAƒ`````°VƒdG á`Ø```°U

 


   
    




     
   
    


 
     





     




     
 



    
    

























}



٢٠٩







¿CG ô scòJ¿CG ô scòJ







   


    ˜




Aƒ°VƒdG •hô°TAƒ°VƒdG •hô°T






  


 

   

     



  

  





       
       
 





٢١٠




ملسو هيلع هللا ىلص
  

Aƒ`````°VƒdG ¢Vhô``aAƒ`````°VƒdG ¢Vhô``a

Aƒ`````°VƒdG øæ````°S

:»g ,áà°S Aƒ°VƒdG ¢Vhôa:»g ,áà°S Aƒ°VƒdG ¢Vhôa

Aƒ`````°Vƒ`dG ```°SAƒ`````°Vƒ`dG ```°S
























 


Aƒ`````°VƒdG øæ````°SAƒ`````°VƒdG øæ````°S

























 












٢١١

Aƒ`````°VƒdG ¢†``bGƒfAƒ`````°VƒdG ¢†``bGƒf

Aƒ`````°VƒdG ΩÉµ```MCGAƒ`````°VƒdG ΩÉµ```MCG

Aƒ````°VƒdG ¢†```bGƒ`fAƒ````°VƒdG ¢†```bGƒ`f










 






 










 

 

 
       

 




٢١٢



فـّكر
  







 

























٢١٣











A
ƒ

```
```

°V
ƒ

dG
A

ƒ
```

```
°V

ƒ
dG









 































































































































































































 































































 



































































 























 


































































٢١٤

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم



  


 



   





 


˜ ˜


  


 








٢١٥









٢١٦

الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

πFGƒëdG ≈∏Y í°ùªdπFGƒëdG ≈∏Y í°ùªdGG



٢١٧

  
˜ 




  
  

  
  

  
  

  


أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

 





٢١٨




˜    
        

  

 

 

  

  

πFGƒëdG ≈∏Y í°ùªdG

   


  


 



٢١٩

    





  



      
 ˜ 
 

 


  













 



  

























   







٢٢٠

á∏«dh Ωƒj







فـّكر             








 
      








 

تطبيق



٢٢١

 



 



 



   


 
 
 














 








تمرين فرديتمرين فردي



٢٢٢

  



              



 

  

¥ƒ°üs∏dGh ÖFÉ°ü©dGh ôFÉÑédG ≈∏Y í°ùªdG



  

  

  



٢٢٣






  




 
 








تطبيق



٢٢٤












































































 






























































































































 





















 

 




























































































 






































































٢٢٥

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
   

  


  
     
  




    


   



٢٢٦

الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

  



٢٢٧

 
˜ 

  
 

    
 

  
  

  

  
 

 
 
  

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







٢٢٨

فـّكر




 

   ˜  
     

        











 ˜

º`ª«àdG ∞jô©Jº`ª«àdG ∞jô©J

º```````µëdGº```````µëdG

π````«dódGπ````«dódG

 







٢٢٩



                  


 
 

ºª«àdG É¡«a ´ô°ûj »àdG ä’ÉëdGºª«àdG É¡«a ´ô°ûj »àdG ä’ÉëdG

  









تمرين جماعيتمرين جماعي

 

 







٢٣٠

˜   


ºª``«àdG á`Ø°Uºª``«àdG á`Ø°U

























   تطبيق



٢٣١

ºª«àdG •hô°Tºª«àdG •hô°T

ºª«àdG ¢Vhôaºª«àdG ¢Vhôa

ºª«àdG äÓ£Ñe





ºª«àdG äÓ£Ñeºª«àdG äÓ£Ñeºª«àdG äÓ£Ñe

















ºª«àdG äÓ£Ñeºª«àdG äÓ£Ñeºª«àdG äÓ£Ñe



















تمرين فرديتمرين فردي





٢٣٢

ملسو هيلع هللا ىلص







فـّكر




 







ºª«àdGh AÉªdG ∫Éª©à°SG øY õLÉ©dG ºµMºª«àdGh AÉªdG ∫Éª©à°SG øY õLÉ©dG ºµM

      








 
 

 

تمرين فرديتمرين فردي









٢٣٣












































 





























































































º
ª

```
«à

dG
º

ª
```

«à
dG



٢٣٤

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم


•
•

•
  


  
  
    
     







٢٣٥

الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة





٢٣٦

  
˜

  


  
 

  
 

   

 
 

 
 

 
 
 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







٢٣٧

    



 









 •

  •



      



  ˜ 

   

É```ª````¡`ª`µ`MÉ```ª````¡`ª`µ`M

٢٣٧



٢٣٨



   ˜      


               
    

      


  



 
 

 
   

 

¿GPC ’G øæ``°S¿GPC ’G øæ``°S









٢٣٩

     
  
    

   

 
   


˜   

      ˜ 
   

 

¿GPC ’G •hô°T¿GPC ’G •hô°T

¿GPC ’G ´Éª°S óæY ø°ù oj Ée¿GPC ’G ´Éª°S óæY ø°ù oj Ée










 


 



تمرين فرديتمرين فردي

فـّكر   








٢٤٠















 





































































































 ملسو هيلع هللا ىلص






















 á
e

Éb
E’

Gh
 ¿

GP
C’

G
 á

e
Éb

E’
Gh

 ¿
GP

C’
G









٢٤١

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 




  










 





٢٤٢



٢٤٣

الوحدة الوحدة 
 السادسة السادسة







  
  

 

 
 

 
 

 
 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة



٢٤٤



٢٤٥













IÓ°üdG áfÉµeIÓ°üdG áfÉµe


     



ملسو هيلع هللا ىلص

































٢٤٥



٢٤٦

 
    ملسو هيلع هللا ىلص�





É`¡`∏````°†`aÉ`¡`∏````°†`a

É¡à«Yhô°ûe øe áªµëdGÉ¡à«Yhô°ûe øe áªµëdG



    
 

  ملسو هيلع هللا ىلص� 


     � ملسو هيلع هللا ىلص 


    ملسو هيلع هللا ىلص�    
 









 
 
 





٢٤٧





    ملسو هيلع هللا ىلص  

 

¢ùªîdG äGƒ∏°üdG ºµM¢ùªîdG äGƒ∏°üdG ºµM







٢٤٨

™`ª`àéªdGh Oô`ØdG IÉ`«M »`a IÓ`°üdG ô`KCG™`ª`àéªdGh Oô`ØdG IÉ`«M »`a IÓ`°üdG ô`KCG



 






٢٤٩

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
 







 




٢٥٠

الوحدة الوحدة 
السابعةالسابعة






٢٥١

  
  

  
  

 
 
  

 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







٢٥٢












     ملسو هيلع هللا ىلص  �   
  
         






   ملسو هيلع هللا ىلص     �   
   






  
ملسو هيلع هللا ىلص  

 






 

ÉgQÉ¶àfGh IÓ°üdG ≈dEG »°ûªdG π°†aÉgQÉ¶àfGh IÓ°üdG ≈dEG »°ûªdG π°†a



٢٥٣




      ملسو هيلع هللا ىلص   �     





ملسو هيلع هللا ىلص �
             

  










 ملسو هيلع هللا ىلص     �       
          




 




  






IÓ°üdG ≈dEG »°ûªdG ÜGOBGIÓ°üdG ≈dEG »°ûªdG ÜGOBG



٢٥٤

    





 ملسو هيلع هللا ىلص�
           
    








ملسو هيلع هللا ىلص 
         

     










 ملسو هيلع هللا ىلص�
   

 








ملسو هيلع هللا ىلص  �   
          

   

 


  
 



٢٥٥








 ملسو هيلع هللا ىلص   
   

      









ملسو هيلع هللا ىلص                
          







 ملسو هيلع هللا ىلص    �         
 

  












 

IÓ°üdG QÉ¶àfG ÜGOBG IÓ°üdG QÉ¶àfG ÜGOBG 



٢٥٦




تمرين جماعيتمرين جماعي





٢٥٧



ملسو هيلع هللا ىلص  
 
    ملسو هيلع هللا ىلص     





 
 



ملسو هيلع هللا ىلص
  �


 

     
    







      
   



     
     









٢٥٨

 



    






 














  

 




  

  

       
  




 







٢٥٩

 
 











     
     
     
 

   
   




 
  



  
    
     
 













٢٦٠

 






ملسو هيلع هللا ىلص 




 






   ملسو هيلع هللا ىلص  
 











        
     
    
   



    

 
     
 



 














٢٦١

                
  

 
 


 

 


 
 

 




 














IÓ°üdG ó©H áYhô°ûªdG QÉcPC ’GIÓ°üdG ó©H áYhô°ûªdG QÉcPC ’G



٢٦٢




  


  


    
ملسو هيلع هللا ىلص

 







 

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويم



٢٦٣



٢٦٤

الوحدة الوحدة 
الثامنةالثامنة






٢٦٥



  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة





٢٦٦



        ملسو هيلع هللا ىلص



 

π°ù¨dGhCG Aƒ°VƒdÉH çóëdG øe IQÉ¡£dG :∫hC’G •ô°ûdGπ°ù¨dGhCG Aƒ°VƒdÉH çóëdG øe IQÉ¡£dG :∫hC’G •ô°ûdG

á°SÉéædG ÜÉæàLG :»fÉãdG •ô°ûdGá°SÉéædG ÜÉæàLG :»fÉãdG •ô°ûdG

    









  



  









٢٦٧









 

âbƒdG ∫ƒNO :ådÉãdG •ô°ûdGâbƒdG ∫ƒNO :ådÉãdG •ô°ûdG







   

 



 









٢٦٨



 

















































٢٦٩

 ملسو هيلع هللا ىلص  
        
       

 

�ملسو هيلع هللا ىلص
     



âbƒdG ¬H ∑nQ ró oj  ÉeâbƒdG ¬H ∑nQ ró oj  Ée





 

فـّكر   ملسو هيلع هللا ىلص�
   




 
  



       






٢٧٠


 ملسو هيلع هللا ىلص �


 




تمرين جماعيتمرين جماعي






IQƒ©dG ôà°S :™HGôdG •ô°ûdGIQƒ©dG ôà°S :™HGôdG •ô°ûdG

 





٢٧١



    ملسو هيلع هللا ىلص 

á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG :¢ùeÉîdG •ô°ûdGá∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG :¢ùeÉîdG •ô°ûdG

á«ædG :¢SOÉ°ùdG •ô°ûdGá«ædG :¢SOÉ°ùdG •ô°ûdG



ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

ملسو هيلع هللا ىلص�
 


 





٢٧٢






 ملسو هيلع هللا ىلص   


ملسو هيلع هللا ىلص�

      ملسو هيلع هللا ىلص   �      
 




ملسو هيلع هللا ىلص �



ملسو هيلع هللا ىلص�

 





 ملسو هيلع هللا ىلص 





 



 









٢٧٣

ملسو هيلع هللا ىلص�
 

  ملسو هيلع هللا ىلص�
 
 
 




ملسو هيلع هللا ىلص�

   


ملسو هيلع هللا ىلص�
 

ملسو هيلع هللا ىلص








 












تطبيق



٢٧٤



  


         ملسو هيلع هللا ىلص 





ملسو هيلع هللا ىلص�









ملسو هيلع هللا ىلص      �      ملسو هيلع هللا ىلص 
 



   


 ملسو هيلع هللا ىلص�





ملسو هيلع هللا ىلص�
 

    


  ملسو هيلع هللا ىلص  �  ملسو هيلع هللا ىلص 




  

  

       




 


 











٢٧٥

  










É¡JÉÑLGhh IÓ°üdG ¿ÉcQCG ø«H ¥ôØdGÉ¡JÉÑLGhh IÓ°üdG ¿ÉcQCG ø«H ¥ôØdG

 äÉÑLGƒdGh ¿ÉcQC’G ΩÉµMCG øe äÉÑLGƒdGh ¿ÉcQC’G ΩÉµMCG øe

   


 


 


              




٢٧٦














   




























































IÓ°ü∏d É¡æe óH’ »àdG QƒeC’GIÓ°ü∏d É¡æe óH’ »àdG QƒeC’G



٢٧٧


  


   
   
 


      


ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص



   





     

    





؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم



٢٧٨

الوحدة الوحدة 
التاسعةالتاسعة






٢٧٩

�   
 ملسو هيلع هللا ىلص

   

  
  

  
  

  
  

   
 
 

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة







٢٨٠

























   

 
  




 





       


 





       
       





  









        





 








٢٨١

 



















تطبيق

:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG øæ°S ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG øæ°S ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG

 

 

 

 



٢٨٢






:» pJ rCÉ nj Éª«a IÓ°üdG »a ághôµªdG QƒeC ’G ≈∏Y ±ô©JCG:» pJ rCÉ nj Éª«a IÓ°üdG »a ághôµªdG QƒeC ’G ≈∏Y ±ô©JCG

   

 

 

 

 

  



٢٨٣

       


:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG äÉghôµe ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG äÉghôµe ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG

 

 

 

 

    
تمرين جماعيتمرين جماعي













٢٨٤




IÓ°üdG äÓ£Ñe

: IÓ°üdG π£ÑJ »àdG QƒeC ’G ≈∏Y ±ô©JCG: IÓ°üdG π£ÑJ »àdG QƒeC ’G ≈∏Y ±ô©JCG

  

           

  

  


       
 
      

 

:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG äÓ£Ñe ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG:»JCÉj Éª«a IÓ°üdG äÓ£Ñe ΩÉµMCG ≈∏Y ±ô©JCG

















٢٨٥

    ملسو هيلع هللا ىلص� 
 
  
  ملسو هيلع هللا ىلص
 


             �    

        
 

  


تمرين جماعيتمرين جماعي


 







٢٨٦

É¡JÓ£Ñeh É¡JÉghôµeh IÓ°üdG øæ°S É¡JÓ£Ñeh É¡JÉghôµeh IÓ°üdG øæ°S 



  




    


    
    









  
   
 


  



 














    









  


  
   
   



    
   



















   











    




   


   

  
  
   







 







٢٨٧

؟؟التقويمالتقويمالتقويمالتقويمالتقويم
  


  ملسو هيلع هللا ىلص  
  
   


 
 


 







٢٨٨


