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اإلیمان بالرسل

الصف الرابع االبتدائي الصف الرابع االبتدائي 
  التربیة اإلسالمیة

اإلیمان بالرسل

الصف الرابع االبتدائي الصف الرابع االبتدائي 
التربیة اإلسالمیة



 الستة، اإلیمان أركان من ركن والسالم

اإلیمان بالمالئكة
اإلیمان بالكتب 

السماویة

اإلیمان بالیوم 
اإلیمان بالقدراآلخر

والسالم الصالة علیھم بالرسل اإلیمان
:وھي:وھي

اإلیمان بالمالئكةاإلیمان با� 

اإلیمان بالیوم اإلیمان بالرسل
اآلخر



أھداف الدرسأھداف الدرس

.ف مفھوم الرسول.ف مفھوم الرسول
.ز بین صفات الرسل ووظائفھم

د هللا بھ���ا ل ل���بعض المعج���زات الت���ي أیَّ���

أھداف الدرسأھداف الدرس

ف مفھوم الرسولأعرّ  -1 ف مفھوم الرسولأعرّ  -1
ز بین صفات الرسل ووظائفھمأمیّ  -2
ل ل���بعض المعج���زات الت���ي أیَّ���أمثّ��� -3

.رسلھ



تعریف الرسولتعریف الرسول

 عنده، من ورسالة بوحي إلیھ وأوحى

تعریف الرسولتعریف الرسول

وأوحى البشر، من هللا اختاره رجل ھو
  .بتبلیغھا وأمره



عدد الرسل عدد الرسل 

 من ومنھم الكریم، القرآن في ذكره
.رسوالً 25 الكریم القران في

عدد الرسل عدد الرسل 

ذكره درَ وَ  من منھم كثیرون، الرسل
في هللا ذكرھم الذین والرسل یرد، لم



أولو العزم من الرسلأولو العزم من الرسل

موسى علیھ السالمموسى علیھ السالمإبراھیم علیھ السالمإبراھیم علیھ السالم موسى علیھ السالمموسى علیھ السالمإبراھیم علیھ السالمإبراھیم علیھ السالم

محمد علیھ الصالة محمد علیھ الصالة 
والسالموالسالم

أولو العزم من الرسلأولو العزم من الرسل

إبراھیم علیھ السالمإبراھیم علیھ السالمنوح علیھ السالمنوح علیھ السالم إبراھیم علیھ السالمإبراھیم علیھ السالمنوح علیھ السالمنوح علیھ السالم

عیسى علیھ السالمعیسى علیھ السالم



11نشاط نشاط 

:أكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبة
...................... وأوحى إلی�ھ ، ....................

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

.رسوالً ............ الكریم 

، ...................، ................أول������و الع������زم م������ن الرس������ل خمس������ة، وھ������م  ، ...................، ................أول������و الع������زم م������ن الرس������ل خمس������ة، وھ������م 
علیھم أفض�ل الص�الة وأت�م .................... 

نشاط نشاط 

أكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبة
....................من ...................... ھو رجل  -1

......................من عنده، وأمره .................. و 

الكریم القرآن الرسل الذین ذكرھم هللا في  -2

أول������و الع������زم م������ن الرس������ل خمس������ة، وھ������م  -3 أول������و الع������زم م������ن الرس������ل خمس������ة، وھ������م  -3
....................... ،...................... ، ....................

.التسلیم



11إجابة النشاط إجابة النشاط 

:أكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبة:أكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبة
عن�ده، وأم�ره م�ن  رس�الةو  ب�وحيإلی�ھ ، وأوح�ى 

.رسوالً  25الرسل الذین ذكرھم هللا في القران الكریم 

عل�یھم  محم�د، عیس�ى، موسى، إبراھیم، نوح

إجابة النشاط إجابة النشاط 

أكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبةأكمل العبارات التالیة بكتابة الكلمة المناسبة
، وأوح�ى البش�رمن   اختاره هللاھو رجل  -1

.بتبلیغھا

الرسل الذین ذكرھم هللا في القران الكریم  -2

نوحأولو العزم من الرسل خمسة، وھم  -3
.أفضل الصالة وأتم التسلیم



صفات الرسل صفات الرسل 

األمانةاألمانة
الفطانة الفطانة 

تعني حدة الذكاء تعني حدة الذكاء (( تعني حدة الذكاء تعني حدة الذكاء ((األمانةاألمانة
))وقوة الحجةوقوة الحجة

العصمة من العصمة من 
المعاصي واآلثامالمعاصي واآلثام

صفات الرسل صفات الرسل 

األمانةاألمانةالصدقالصدق األمانةاألمانةالصدقالصدق

الصبرالصبر



وظائف الرسلوظائف الرسل

.الحكم بین الناس بالعدل

وظائف الرسلوظائف الرسل
))11((الوظیفة رقم الوظیفة رقم 

.دعوة الناس إلى التوحید، والتحذیر من الشرك

))22((الوظیفة رقم الوظیفة رقم 
.تربیة الناس، وتزكیة نفوسھم   

))33((الوظیفة رقم الوظیفة رقم 
الحكم بین الناس بالعدل    



22نشاط نشاط 
:صنف ما یأتي إلى صفات ووظائف الرسل في الجدول أدناه

المعاصي العصمة من  - دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك 
)الصبر - الفطانة –الناس وتزكیة نفوسھم  )الصبر - الفطانة –الناس وتزكیة نفوسھم 

وظائف الرسل

نشاط نشاط 
صنف ما یأتي إلى صفات ووظائف الرسل في الجدول أدناه

دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك  - الصدق –الحكم بین الناس بالعدل (
الناس وتزكیة نفوسھم تربیة  -األمانة –واآلثام  الناس وتزكیة نفوسھم تربیة  -األمانة –واآلثام 

صفات الرسل



22إجابة النشاط إجابة النشاط 
:أدناه

المعاصي العصمة من  - دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك 
)الصبر - الفطانة –تربیة الناس وتزكیة نفوسھم  )الصبر - الفطانة –تربیة الناس وتزكیة نفوسھم 

وظائف الرسل

الحكم بین الناس بالعدل 
دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك 

تربیة الناس وتزكیة نفوسھم 

إجابة النشاط إجابة النشاط 
أدناه الجدول في الرسل ووظائف صفات إلى یأتي ما صنف

دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك  - الصدق –الحكم بین الناس بالعدل (
تربیة الناس وتزكیة نفوسھم   -األمانة –واآلثام  تربیة الناس وتزكیة نفوسھم   -األمانة –واآلثام 

صفات الرسل

الصدق 
دعوة الناس إلى التوحید والتحذیر من الشرك األمانة 

العصمة من المعاصي واآلثام
الفطانة 
الصبر



تعریف المعجزةتعریف المعجزة

ب�ھ التح�دي وإثب�ات رس�الة قص�د یُ البشر عن اإلتی�ان بمثل�ھ، 

تعریف المعجزةتعریف المعجزة

البشر عن اإلتی�ان بمثل�ھ، عجز یَ ھي أمر 
.الرسول



أمثلة على معجزات الرسلأمثلة على معجزات الرسل

))22((مثال رقم مثال رقم  ))22((مثال رقم مثال رقم 
ناقة صالح علیھ السالم التي خلقھا هللا 

.خرالصَّ من ھا وأخرجَ 

أمثلة على معجزات الرسلأمثلة على معجزات الرسل

))11((مثال رقم مثال رقم 
عصا موسى علیھ السالم التي تحولت إلى ثعبان 

.  بإذن هللا.  بإذن هللا



أمثلة على معجزات الرسلأمثلة على معجزات الرسل

))44((رقم رقم مثال مثال 
.القرآن الكریم معجزة سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

أمثلة على معجزات الرسلأمثلة على معجزات الرسل
))33((مثال رقم مثال رقم 

حوت یونس علیھ السالم الذي التقمھ ثم ألقاه على جانب 
. البحر. البحر

مثال مثال 
القرآن الكریم معجزة سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم



33نشاط نشاط 

:اختر رقم الرسول في العمود األول ثم اكتبھ أمام المعجزة المناسبة في العمود الثاني

العمود الثاني

المعجزةالرقم

القران الكریم

صاحبھ الحوت الذي التقم

ثعبان العصا التي تحولت إلى

الناقة التي خرجت من الصخر

نشاط نشاط 

اختر رقم الرسول في العمود األول ثم اكتبھ أمام المعجزة المناسبة في العمود الثاني

العمود األول

اسم الرسولالرقم

موسى علیھ السالم1

صالح علیھ السالم2

یونس علیھ السالم3

الصالة والسالم محمد علیھ4



33إجابة النشاط إجابة النشاط 

:اختر رقم الرسول في العمود األول ثم اكتبھ أمام المعجزة المناسبة في العمود الثاني

العمود الثاني

المعجزةالرقم

القران الكریم4

صاحبھ الحوت الذي التقم3 صاحبھ الحوت الذي التقم3

ثعبان العصا التي تحولت إلى1

الناقة التي خرجت من الصخر2

إجابة النشاط إجابة النشاط 

اختر رقم الرسول في العمود األول ثم اكتبھ أمام المعجزة المناسبة في العمود الثاني

العمود األول

اسم الرسولالرقم

موسى علیھ السالم1

صالح علیھ السالم2 صالح علیھ السالم2

یونس علیھ السالم3

الصالة والسالم محمد علیھ4



النشاط الختاميالنشاط الختامي

:أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یأتي) 

الرسول ھو رجل اخت�اره هللا م�ن البش�ر، وأوح�ى إلی�ھ ب�وحي ورس�الة م�ن عن�ده، ول�م ی�ؤمر 

.رسوالً  25الرسل الذین ذكرھم هللا في القرآن الكریم 

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة 

.المعجزة أمر یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھ، یقصد بھ التحدي وإثبات رسالة الرسول

النشاط الختاميالنشاط الختامي

) ×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة : أوالً 

1-  (         )

2- (         )

3- (         )

الرسول ھو رجل اخت�اره هللا م�ن البش�ر، وأوح�ى إلی�ھ ب�وحي ورس�الة م�ن عن�ده، ول�م ی�ؤمر 
.بتبلیغھا

الرسل الذین ذكرھم هللا في القرآن الكریم 

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة : أولو العزم من الرس�ل ، وھ�م 3- (         )

4-  (         )

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة : أولو العزم من الرس�ل ، وھ�م
.وأتم التسلیم

المعجزة أمر یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھ، یقصد بھ التحدي وإثبات رسالة الرسول



إجابة النشاط الختاميإجابة النشاط الختامي

:أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یأتي) ×

الرسول ھو رجل اخت�اره هللا م�ن البش�ر، وأوح�ى إلی�ھ ب�وحي ورس�الة م�ن عن�ده، ول�م ی�ؤمر 

.رسوالً  25الرسل الذین ذكرھم هللا في القرآن الكریم 

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة 

.المعجزة أمر یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھ، یقصد بھ التحدي وإثبات رسالة الرسول

إجابة النشاط الختاميإجابة النشاط الختامي

×(أمام العبارة الصحیحة وإشارة ) √(ضع إشارة : أوالً 

1-    )   × (

2-   )   √(

3-    )   ×(

الرسول ھو رجل اخت�اره هللا م�ن البش�ر، وأوح�ى إلی�ھ ب�وحي ورس�الة م�ن عن�ده، ول�م ی�ؤمر 
.بتبلیغھا

الرسل الذین ذكرھم هللا في القرآن الكریم 

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة : أولو العزم من الرس�ل ، وھ�م 3-    )   ×(

4-   )  √ (

ن�وح، إب�راھیم، موس�ى، ی�ونس، محم�د عل�یھم أفض�ل الص�الة : أولو العزم من الرس�ل ، وھ�م
.التسلیم وأتمّ 

المعجزة أمر یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھ، یقصد بھ التحدي وإثبات رسالة الرسول



النشاط الختاميالنشاط الختامي

: للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات: للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات

النشاط الختاميالنشاط الختامي

:أكمل ما یأتي: ثانیاً 

للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات -1 للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات -1
...............................................أ-

...............................................ب-
...............................................ج-

:من وظائف الرسل علیھم الصالة والسالم -2
...............................................أ- ...............................................أ-

...............................................ب-
...............................................ج-



إجابة النشاط الختاميإجابة النشاط الختامي

: للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات

.العصمة من المعاصي واآلثام

إجابة النشاط الختاميإجابة النشاط الختامي

:أكمل ما یأتي: ثانیاً 

للرسل صفات یمتازون بھا عن غیرھم، ومن ھذه الصفات -1
.الصبر -د.              الصدق أ-

العصمة من المعاصي واآلثام -ـ ھ.               األمانةب-
.الفطانةج-

:من وظائف الرسل علیھم الصالة والسالم -2
.دعوة الناس إلى التوحید، والتحذیر من الشركأ-

.تربیة الناس، وتزكیة نفوسھمب-
.الحكم بین الناس بالعدل ج-



مع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیقمع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیق


