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سورة 
 ات ــــــ

24- 30( 24- 30(

بتدائيالخامس اال

سورة 
ــــــالذاری
24(اآلیات   24(اآلیات  

 الخامس اال



 ٓاية

 .تتحدث عن الحوار الذي دار بين المالئكة وسيدنا إبراهيم عليه السالم

    

ٓاية 60ٓاياتها سورة مكية عدد سورة الذاريات 

 الذاريات يقصد بها الرياح
آاليات التي سيتم شرحها في هذا الدرس

تتحدث عن الحوار الذي دار بين المالئكة وسيدنا إبراهيم عليه السالم 
 

2

 



 
ٔاهــداف الــدرس                      

    
 ٔاهــداف الــدرس

  صحيحة صحيحة يتلو الطالب آاليات تالوة يتلو الطالب آاليات تالوة ٔان ٔان   صحيحة صحيحة يتلو الطالب آاليات تالوة يتلو الطالب آاليات تالوة ٔان ٔان 

  الصعبةالصعبةيبين الطالب معاني المفردات يبين الطالب معاني المفردات ٔان ٔان 

يفسر الطالب آاليات للتوصل إلى المعنى اإلجمالييفسر الطالب آاليات للتوصل إلى المعنى اإلجمالئان ٔان 

  الكريمةالكريمةيستنتج الطالب ما ترشد إليه آاليات يستنتج الطالب ما ترشد إليه آاليات ٔان ٔان 



ــَراِهيَم اْلُمْكــَرِميَن  َقــاُلوا َســَالًما قَــاَل ِإْذ  )24(َهــْل أَتَــاَك َحــِديُث َضــْيِف ِإبـْ َدَخلُــوا َعَلْيــِه فـَ ــَراِهيَم اْلُمْكــَرِميَن  َقــاُلوا َســَالًما قَــاَل ِإْذ  )24(َهــْل أَتَــاَك َحــِديُث َضــْيِف ِإبـْ َدَخلُــوا َعَلْيــِه فـَ
فـََقرَّبَـُه ِإلَـْيِهْم قَـاَل  )26(فـََراَغ ِإَلى َأْهِلـِه َفَجـاء ِبِعْجـٍل َسـِميٍن 

ـــيٍم  ـــُروُه ِبُغـــَالٍم َعِل ُهْم ِخيَفـــًة َقـــاُلوا َال َتَخـــْف َوَبشَّ  )28(َفـــَأْوَجَس ِمـــنـْ
قَـاُلوا َكـَذِلَك قَـاَل  )29(فََأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيٌم  قَـاُلوا َكـَذِلَك قَـاَل  )29(فََأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيٌم 

ــَراِهيَم اْلُمْكــَرِميَن   َهــْل أَتَــاَك َحــِديُث َضــْيِف ِإبـْ
 قال تعالى في سورة الذاريات

ــَراِهيَم اْلُمْكــَرِميَن   َهــْل أَتَــاَك َحــِديُث َضــْيِف ِإبـْ
فـََراَغ ِإَلى َأْهِلـِه َفَجـاء ِبِعْجـٍل َسـِميٍن  )25(قـَْوٌم مُّنَكُروَن َسَالٌم 

ـــْأُكُلوَن  ـــيٍم  )27(َأَال َت ـــُروُه ِبُغـــَالٍم َعِل ُهْم ِخيَفـــًة َقـــاُلوا َال َتَخـــْف َوَبشَّ َفـــَأْوَجَس ِمـــنـْ
فََأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيٌم فََأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيٌم 

)30(رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم 



 30الى 
َتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن َهْل  ا�

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

نَكُروَن   ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم م�

ْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن  ِإَلى ا�

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيم ٍة َفَصك� ُتُه ِفي َصر� ْقَبَلِت اْمَرا�  َفا�

ُكُلوَن  َال َتا� َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل ا� َفَقر�

ُروُه ِبُغَالٍم َعِليٍم  ْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َتَخْف َوَبش�  َفا�

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيم ٍة َفَصك� ُتُه ِفي َصر� ْقَبَلِت اْمَرا�  َفا�

الى  24آاليات من  سورة الذاريات من رتب 
 َهْل 

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

ْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن َفَراَغ  ِإَلى ا�  

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن�  َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

ُكُلوَن  َال َتا� َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل ا�  َفَقر�



 30الى 
َتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن َهْل  ا�

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

نَكُروَن   ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم م�

ْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن  ِإَلى ا�

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيم ٍة َفَصك� ُتُه ِفي َصر� ْقَبَلِت اْمَرا�  َفا�

ُكُلوَن  َال َتا� َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل ا� َفَقر�

ُروُه ِبُغَالٍم َعِليٍم  ْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َتَخْف َوَبش�  َفا�

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيم ٍة َفَصك� ُتُه ِفي َصر� ْقَبَلِت اْمَرا�  َفا�

الى  24آاليات من  سورة الذاريات من رتب 
 َهْل 

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن� َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�

24 

 :الجواب

ْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن َفَراَغ  ِإَلى ا�  

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  ِك ِإن�  30 َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َرب�
26 
25 
29 

ُكُلوَن  َال َتا� َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل ا�  َفَقر�

29 
27 

28 



 :   شرح الكلمات الصعبة التي تحتها سطر باالستعانة بالجمل آالتية

   .صرةتوصلت فاطمة بخبر وفاة ٔاحد جيرانها  فذهبت إليهم في 

عمي ليس لها ٔاوالد وال بنات ٔالنها   .عقيمعمي ليس لها ٔاوالد وال بنات ٔالنها زوجة  .

شرح الكلمات الصعبة التي تحتها سطر باالستعانة بالجمل آالتيةا  

 .منكرونبٔاشخاص التقيت -

 .إلى ٔاهله وراغخاف الطفل -

 .أالب بقدوم ابنه من السفر ٔاوجس   -

توصلت فاطمة بخبر وفاة ٔاحد جيرانها  فذهبت إليهم في   -

7

.وجهها فصكت السلبيةالنهائية هانتائجبسمعت الطالبة -



مفردات ومعاني

منكرون

راغ إلى ٔاهله

ٔاوجس

صرة

صكت وجهها

عقيم



غير معروفين

ٔاحس

صيحة وضجة

ذهب إليهم بسرعة وخفية

لطمته متعجبة

ال تلد

مفردات ومعاني

منكرون

 :الجواب

راغ إلى ٔاهله

ٔاوجس

صرة

صكت وجهها

عقيم



غير معروفين

ذهب إليهم بسرعة وخفية

ال تلد

 ٔاحس

 متعجبة  لطمته 

 صيحة وضجة

 :المعنى المناسبٔاكـتب الرقم المناسب ٔامام 

صرة1

2

4

3

منكرون

عقيم

ٔاوجس

5
6

راغ إلى ٔاهله

صكت وجهها



غير معروفين 2

ذهب إليهم بسرعة وخفية

ال تلد

 ٔاحس

5

4

3

 متعجبة  لطمته 

 صيحة وضجة

6
1

 :المعنى المناسبالرقم المناسب ٔامام اكـتب 

صرة1

 :الجواب

2

4

3

منكرون

عقيم

ٔاوجس

5
6

راغ إلى ٔاهله

صكت وجهها



َقـاُلوا َسـَالًما قَـاَل َسـَالٌم ِإْذ  )24 ـْوٌم َدَخلُـوا َعَلْيـِه فـَ قـَ

  تفسير آالياتتفسير آاليات

َقـاُلوا َسـَالًما قَـاَل َسـَالٌم ِإْذ  )24 ـْوٌم َدَخلُـوا َعَلْيـِه فـَ قـَ
)27(فـََقرَّبَُه ِإلَْيِهْم قَاَل َأَال تَْأُكُلوَن  )26(فـََراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن 

                  ::ٓاداب الضيافةٓاداب الضيافة

 حثهم على أالكل منه رغم عدم معرفته بهم -4

ٔامسك الضيوف عن تناول الطعام ٔالنهم   مالئكة ال ئاكلون وال يشربون وال ينامون – 5
)            التذكير بالدرس السابق (

24(َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكـَرِميَن  
  قال تعالى في سورة الذارياتقال تعالى في سورة الذاريات

24(َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكـَرِميَن 
فـََراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن  )25(مُّنَكُروَن 

 .ااستقبلهم ورد عليهم التحية بٔاحسن منه - 1

      خفية وذبح لهم عجال فىمال إلى ٔاهله  - 2

 .كان العجل من ٔافضل ما يملك من الطعام -3



ــُروُه ِبغُــَالٍم َعِلــيٍم  ُهْم ِخيَفــًة قَــاُلوا َال َتَخــْف َوَبشَّ فََأقْـبَـَلــِت اْمَرأَتُــُه ِفــي َصــرٍَّة َفَصــكَّْت َوْجَهَهــا  )28(فَــَأْوَجَس ِمــنـْ
قَاُلوا َكَذِلَك قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم 

  تفسير آالياتتفسير آاليات

.ٔالنها عجوز عقيم تعجبت زوجه من ذلك فلطمت وجهها - 3
 

ــُروُه ِبغُــَالٍم َعِلــيٍم  ُهْم ِخيَفــًة قَــاُلوا َال َتَخــْف َوَبشَّ فََأقْـبَـَلــِت اْمَرأَتُــُه ِفــي َصــرٍَّة َفَصــكَّْت َوْجَهَهــا فَــَأْوَجَس ِمــنـْ
)30(قَاُلوا َكَذِلَك قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم 

بالغالمبالغالم البشرى البشرى    

 
 .على كل شيءالقادر  تعالى ال عجب من ٔامر هللا–4

ــُروُه ِبغُــَالٍم َعِلــيٍم  ُهْم ِخيَفــًة قَــاُلوا َال َتَخــْف َوَبشَّ فَــَأْوَجَس ِمــنـْ
قَاُلوا َكَذِلَك قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم 

  قال تعالى في سورة الذارياتقال تعالى في سورة الذاريات

.استشعر سيدنا إبراهيم عليه السالم في نفسه الخوف -1

ــُروُه ِبغُــَالٍم َعِلــيٍم  ُهْم ِخيَفــًة قَــاُلوا َال َتَخــْف َوَبشَّ فَــَأْوَجَس ِمــنـْ
قَاُلوا َكَذِلَك قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم  )29(َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم 

رغم تقدمهما في  -عليه السالم-بشروه بٔان زوجه سارة ستلد له اسحاق -2
 .العمر 

 



واستقباله بالترحاب الضيفإكرام  بوجو - 1 .واستقباله بالترحاب .واستقباله بالترحاب

:آالياتما يستفاد من 
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 الذارياتلدرس سورة نشاط ختامي 

:اشرح المفردات آالتية  :اشرح المفردات آالتية    

منكرون

راغ إلى ٔاهله

ٔاوجسٔاوجس

صكت وجهها



غير معروفين

ٔاحس

ذهب إليهم بسرعة وخفية

ٔاحس

لطمته متعجبة

 الذارياتلدرس سورة نشاط ختامي 

:اشرح المفردات آالتية  :اشرح المفردات آالتية    

منكرون

راغ إلى ٔاهله

ٔاوجسٔاوجس

صكت وجهها



 سم المالئكة الذين حلوا على إبراهيم عليه السالم:سم المالئكة الذين حلوا على إبراهيم عليه السالم

 ما البشارة التي بشر بها إبراهيم عليه السالم ؟

 كيف استقبلت زوجة إبراهيم هذه البشارة ؟



:سم المالئكة الذين حلوا على إبراهيم عليه السالم

إسرافيل إسرافيلميكائيل ميكائيل

إسحاقبشروه بغالم يولد له ويكبر ويصبح واسع العلم وهو 

عقيماستقبلت زوجة إبراهيم هذه البشارة بتعجب واستغراب ٔالنها 

جبريل

 سم المالئكة الذين حلوا على إبراهيم عليه السالم

ميكائيل

 :الجواب

ميكائيلجبريل

 ما البشارة التي بشر بها إبراهيم عليه السالم ؟

بشروه بغالم يولد له ويكبر ويصبح واسع العلم وهو 

 كيف استقبلت زوجة إبراهيم هذه البشارة ؟

 استقبلت زوجة إبراهيم هذه البشارة بتعجب واستغراب ٔالنها 



ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟

لماذا ٔامسك ضيوف إبراهيم 
السالم عن الطعام ورفضوا ٔاكله؟عليه  السالم عن الطعام ورفضوا ٔاكله؟عليه    

ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟



ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟

.يشربونٔالنهم مالئكة ال ئاكلون وال 

ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟

.ٔان هللا سبحانه على كل شيء قدير

لماذا ٔامسك ضيوف إبراهيم 
السالم عن الطعام ورفضوا ٔاكله؟عليه   

 :الجواب

السالم عن الطعام ورفضوا ٔاكله؟عليه   

ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟

 ٔالنهم مالئكة ال ئاكلون وال 

ماذا استنتجت من خبر المالئكة لسيدنا إبراهيم؟

 ٔان هللا سبحانه على كل شيء قدير


