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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:
فإن دور التربية يف هنضة املجتمعات وتنميتها كبري جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل من آثار سلوكية وعقلية ووجدانية على 

األفراد؛ مبا حيقق تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
وتتميز التربية اإلسالمية عن نظرياهتا األخرى باهتمامها بالتنمية املتكاملة والشاملة للفرد؛ الستهدافها عمارة الدنيا، وصالح اآلخرة، 
التربية  نظريات  يف  به  ُيحتذى  منوذًجا  جيعلها  مما  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  من  النابعة  وفلسفتها  مصدرها  وطبيعة 

والفلسفات احلديثة.
ل حتدًيا أمام  وللتربية اإلسالمية أهداف عامة يشترك فيها مجيع املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف املرحلة العمرية؛ مما شكَّ

ي املناهج احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق. معدِّ
ولألثر السليب الذي خّلفته احلرب على بعض الشعوب العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها التعليم؛ مما أدى إىل ضعف عملياته يف 
أغلب املناطق أو توقفها بالكلية، إضافة إىل تسرب الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن التحصيل؛ فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.

وعلى إثر هذه األزمة قامت مبادرات ومشاريع تعليمية فردية ومجاعية يف حماولة للتغلب على مشكلة التعليم؛ مما اضطر بعض املعنيني 
بالعملية التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل تعتمد يف الغالب على املعايري احلديثة يف بناء املناهج، أو نقل جتارب واسترياد مناهج 

مل ُتعْد خصيًصا للطالب يف الدول العربية، فكانت غري مناسبة لثقافته العربية واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.
وهنا تأيت احلاجة إىل إعداد مناهج تعليمية - وخباصة يف التربية اإلسالمية - وفق الطريقة العلمية واملْهنية يف صناعة املناهج؛ ُتسهم يف 
تعّلم فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية، وُتحقق لديه أهداف التربية اإلسالمية املناسبة 
ملرحلته العمرية، حيث قامت شركة )التنمية إسطنبول للتعليم( بإعداد "مناهج التربية اإلسالمية لطالب التعليم العام يف مدارس الدول 
العربية. وقد مت توزيع األهداف العامة للتربية اإلسالمية هلذه املناهج على خمتلف الصفوف الدراسية مبا يتناسب مع املراحل العمرية 

للطالب، ومبا يضمن التتابع العلمي والتربوي للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية كافة.
ولكي تتحقق هذه األهداف مت اختيار حمتوى متنوع ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت صياغته يف موضوعات مترابطة تنسجم مع 
طبيعة األهداف العامة للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع الطالب، واختالف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح بتنوع أساليب التدريس وطرقها.

وقد جاءت طريقة عرض املوضوعات مبا حيقق التعلُّم احلديث املعتمد على دور الطالب يف التعليم؛ فقد مت تزويدها بأنشطة صفية )فردية 
- مجاعية( تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة غري صفية )فردية - مجاعية( تربط بيئة التعلُّم بالبيئة املحيطة بالطالب مما يعدد 

مصادر التعلُّم اليت حتقق أهداف التربية اإلسالمية.
وتنوعت أساليب التقومي لتراعي الفروق الفردية بني الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني لتكون مرشًدا للمعلم 

يف رحلته لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف الثاين يف احللقة األوىل من التعليم األساسي متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، والتوحيد، والفقه 

والسلوك، والسرية واألخالق، معتنًيا باستكمال شخصية الطالب املسلم على النحو التايل:
جمال احلفظ والتالوة؛ جاء لريبط الدارس بكتاب اهلل عز وجل حفًظا وتالوًة من خالل منهج مرتبط مبجال التفسري؛ ليعزز األهداف 

املخطط هلا، ويعد هذا املجال من أهم جماالت التربية اإلسالمية؛ ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل  تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مقدمة
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1(  البدء بسورة الناس لتيسري إتقان احلفظ على الطالب.
2( بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.

3( التدرج يف مستوى احلفظ والتالوة وفق املراحل العمرية.
التوحيد،  وموضوعات جمال  التجويد،  وموضوعات جمال  التفسري،  والتالوة مبوضوعات جمال  احلفظ  موضوعات جمال  ربط   )4

وموضوعات جمال الفقه والسلوك.
جمال التوحيد؛ جاء ليعتين بعقيدة املسلم، وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف قلوب الطالب.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
1( البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية الصحيحة.

2( عرض املفاهيم األساسية يف صورة مبسطة خالية من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية.
3( البناء التصاعدي واالنتقال من املحسوس إىل املفهوم املجرد، وفق املراحل العمرية.

4( البناء الترابطي يف جمال التوحيد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف السابق.
جمال الفقه والسلوك؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية املتعلقة ببعض ما كلف اهلل به املسلم من عبادات، وما ميارسه يف حياته 
من معامالت وآداب وأخالق، وحنوها، إلكساب الطالب بعض اآلداب اإلسالمية وامللكات الفقهية اليت متكنه من عبادة اهلل عز وجل.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
1( اختيار موضوعات تناسب املرحلة العمرية للطالب.

2( ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص، ومن املجرد إىل املحسوس.
3( ربط موضوعات جمال الفقه والسلوك مع موضوعات احلفظ والتالوة.

4( ربط موضوعات جمال الفقه والسلوك مع موضوعات جمال السرية واألخالق.
جمال السرية واألخالق؛ جاء ليعتين بسرية النيب ، وبعض هديه ؛ متضمًنا بعض األخالق اليت أمر هبا اإلسالم، إضافة إىل 

إكساب الطالب بعض املعارف األساسية عن رسول اهلل ، وحماولة ترمجة هذه املعارف إىل أخالقيات.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

1( االعتماد على صحيح السرية النبوية.
2( اختيار جانب من سرية رسول اهلل ، وتقسيمه إىل موضوعات، وتقسيم املوضوعات على الصفوف.

3( اختيار بعض األخالق واآلداب العامة، وصياغتها يف موضوعات وتقسيمها وفق املراحل العمرية.
4( ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص، ومن املجرد إىل املحسوس.

5( ترتيب املوضوعات ترتيًبا تكاملًيا؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما قام بدراسته يف العام املاضي.
6( ربط موضوعات جمال السرية واألخالق مع موضوعات احلفظ والتالوة، وموضوعات جمال الفقه والسلوك.

وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 
ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح بني )2-4( حصة أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ 
ليكون لك زاًدا يف الدنيا واآلخرة.

واحرص - أيها املعلم - على تقدمي تعلُّم فّعال؛ يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا لدى الطالب.
واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ ابنتك يف تعلُّمه لتكون ُمعيًنا للمدرسة يف حتقيق رسالتها.

نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الوحدة األوىل:احلفظ والتالوة:

13 سورة األْعَلى.  سورة الَغاِشَية.  سورة الَفْجر.

الِوْحَدُة الثانية: التوحيد:

ْرُس األول ي.الدَّ 16َأْعِرُف َربِّ

ْرُس الثاين 20َأْعُبُد اهلَل َوْحَدُه.الدَّ

ْرُس الثالث 23الِعَباَدُة )1(.الدَّ

ْرُس الرابع 27الِعَباَدُة )2(.الدَّ

الِوْحَدُة الثالثة: السرية واألخالق:

ُل ْرُس اأَلوَّ 32دعوة النيب .الدَّ

ْرُس الثَّاِني 35سرية النيب  )1(.الدَّ

ْرُس الثَّاِلُث 3٩سرية النيب  )2(.الدَّ

اِبُع ْرُس الرَّ 42املحافظة على البيئة.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس 45حقوق علينا للناس.الدَّ

لوك: الِوْحَدُة الرابعة: الفقه والسُّ

ُل ْرُس اأَلوَّ 50الوضوء )1(.الدَّ

ْرُس الثَّاِني 54الوضوء )2(.الدَّ

ْرُس الثَّاِلُث 57مكانة الصالة.الدَّ

اِبُع ْرُس الرَّ 60َأْدَعَيُة امَلْسِجِد َوامِلزِنِل واخَلالِء.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس 64نظافة البدن.الدَّ

67نظافة املالبس واملكان.الدرس السادس

70اهلل تعاىل حيبُّ اجَلَمال.الدرس السابع

فهرس موضوعات الفصل األول
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فهرس موضوعات الفصل الثاين

الوحدة األوىل:احلفظ والتالوة:

75 سورة البلد.  سورة الشمس.  سورة الليل.

الِوْحَدُة الثانية: التوحيد:

ْرُس األول 78اإلسالم - اإلميان  - اإلحسان.الدَّ

ْرُس الثاين 81اإلسالم.الدَّ

ْرُس الثالث 85اإلميان.الدَّ

ْرُس الرابع 88اإلحسان.الدَّ

الِوْحَدُة الثالثة: السرية واألخالق:

ُل ْرُس اأَلوَّ ٩2تصديق النيب .الدَّ

ْرُس الثَّاِني ٩5حمبة النيب .الدَّ
ْرُس الثَّاِلُث ٩٩طاعة النيب .الدَّ
اِبُع ْرُس الرَّ 102أحافظ على الـَمَراِفق العامة.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس 106أحافظ على املمتلكات.الدَّ

لوك: الِوْحَدُة الرابعة: الفقه والسُّ

ُل ْرُس اأَلوَّ 112الصالة )1(.الدَّ
ْرُس الثَّاِني 116الصالة )2(.الدَّ
ْرُس الثَّاِلُث 120أذكار الصالة.الدَّ
اِبُع ْرُس الرَّ 124ِذْكُر اهلل تعاىل.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس 127أذكار الُعَطاس والنوم.الدَّ
131آداب اللقاء واحلديث.الدرس السادس

134آداب األكل والشرب.الدرس السابع
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف الثاين 

)احللقة األوىل – التعليم األساسي(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
يردد غيًبا السور املقررة ترديًدا متقًنا.  )1(

يتلو السور املقررة تالوة جمودة.  )2(
يتعرف بعض مفاهيم اإلميان املناسبة ملرحلته العمرية.  )3(

يتعرف جانًبا من املولد والنشأة من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم.  )4(
يتعرف بعض أحكام الوضوء والصالة املناسبة ملرحلته العمرية.  )5(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
6 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

8التوحيد
10السرية واألخالق
14الفقه والسلوك

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 4 حصة(
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الوْحَدُة اأُلوَلى

احلفظ والتالوة

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- سورة األْعَلى.
2 - سورة الَغاِشَية.
3 - سورة الَفْجر.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يردد غيًبا السور املقررة ترديًدا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.
5- يتأدب بآداب االستماع للقرآن الكرمي.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الوْحَدُة الثانية

التوحيد

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

ي. 1- أعرف ربِّ
2 - أعبد اهلل وحده.

3 - العبادة )1(.

4 - العبادة )2(.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يتعرف على اهلل عز وجل.
2- يوضح املقصود بالعبادة.

3- يعبد اهلل وحده ال شريك له.
4- خيلص العبادة هلل وحده.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األول
َأْعِرُف َربِّي

ي اّلذِي َخَلَقِني.  َأْعِرُف َربِّ

َعِم. ي اّلِذي َرَزَقِني َجِميَع َأْنَواَع النِّ َأْعِرُف َربِّ

ي اّلِذي َخَلَق ُكلَّ َما ِفي الَكْوِن. َأْعِرُف َربِّ

ي َوَأْعُبُدُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه.   َأْعِرُف َربِّ
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َفُأَحاِفُظ َعَلى َصاَلِتي، َوُأِطيُع َواِلِدي، َوُأْحِسُن 

ِإَلى ُزَماَلِئي.

يمح ]آل عمران:51[ مص  خص  حص  مس  خس  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

ا َتْحَت َمْخُلوَقاِت اهلِل الَواِرَدِة ِفي َهِذِه اآلَياِت: َضْع َخطًّ
مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الشمس: 6-1[ ٰى   ٌّ      ٍّ   َّ     ُّ  ِّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي 

نشاط )2(:

َعم، وارسم ُصورهتا:  َعِم؛ اذُكر اسم إْحَدى النِّ اهلُل َتَعاَلى ُهَو اّلِذي َخَلَقَك َوَأْعَطاَك َجِميَع النِّ
اْسُمَها: .....................................................................................................................................................................................

ُصوَرُتَها: 
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التقومي

ِحْيَحِة َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطِأ: س1: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ
)............( 1 َأْعُبُد اهلَل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه      

)............( اَس َجْميًعا     2 َخَلَق اهلُل َعزَّ َوَجلَّ النَّ

)............( 3 ال ُأْحسُن إىل ُزَمالئي       

)............( 4 ُأَصلِّي َأْرَبَع َصَلَواٍت ِفي الَيْوِم.                    

س 2: َمن َربَُّك؟
...................................................................................................................................................................................................

ِليُل َعَلى ِعباَدِة اهلِل َوْحَدُه ال شِريَك لُه. س 3: الدَّ

]آل عمران:51[ يمح   ............................................................ خص  حص  مس  خس  َقاَل اهلُل َتَعاَلى:ىمحٱ 
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الّدرُس الثاين
َأْعُبُد اهلَل َوْحَدُه

َبْيَنَما َيْجِلُس ِفَراٌس َمَع ُأْسَرِتِه ِفي احَلِديَقِة.
َعِم الَكِثرَيِة َوامُلِفيَدِة. َقاَل اأَلُب: احَلْمُد هلِل َعَلى َهِذِه النِّ

ِفَراٌس: َوَما َفاِئَدُة ُكلِّ َهِذِه اأَلْشَجاِر َيا َأِبي؟
اأَلُب: َنأُكُل ِمن َثَمِرَها وَنْسَتِظلُّ ِبِظلَِّها ونْسَتِفْيُد ِمْن َخَشِبَها.

: وَخَلَق اهلُل َلَنا امَلاَء؛ ِلَنْشَرَبُه، َوَنْغِسَل ِبِه ِثَياَبَنا. اأُلمُّ
ْفَء. ْوَء َوالدِّ ْمَس؛ ِلُتْعِطيَنا الضَّ ُسَعاُد: َوَخَلَق اهلُل َلَنا الشَّ

اٌم: َوَخَلَق اهلُل َلَنا احَلَيَواَناِت؛ ِلَنْسَتِفيَد ِمن ُلُحوِمَها َوَأْلَباِنَها، وُجلوِدها وَأْصَواِفها. َبسَّ
ِفَراٌس: وِلَماَذا َخَلَقَنا اهلُل َيا َأِبي؟

األُب: َخَلَقَنا اهلُل َتَعاَلى ِلِحْكَمٍة َعِظيَمٍة، َوِهَي ِعَباَدُتُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه.
يمح  ]الذاريات: 56[ ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ   ّٰ 

َعِم. ُه ُهَو الَِّذي َخَلَقَنا َوَرَزَقَنا َوَأْنَعَم َعَلْيَنا ِبَجِميِع النِّ : َنَعْم َفاهلُل َوْحَدُه ُهَو امُلْسَتِحقُّ ِلْلِعَباَدِة؛ أِلَنَّ اأُلمُّ
ِفَراٌس: احَلْمُد هلِل َربِّ الَعامَلِيَن.
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األنشطة
نشاط )1(:

ا يلي: َتَعلَّْمَنا َأنَّ اهلَل َتَعاَلى َخَلَقَنا ِلِعَباَدِتِه، َأِجْب َعمَّ
اٍت؟ ِتي َنْفَعُلَها ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ - َما الِعَباَدُة الَّ

 
ِتي َنْفَعُلَها ِفي َشْهِر َرَمَضاَن؟ - َما الِعَباَدُة الَّ

نشاط )2(:

ورد يف ُسوَرِة الَفاِتَحِة ما َيُدل َعَلى َأنَّ الِعَباَدَة هلِل َوْحَدُه، اْكُتْبَها ُهَنا.
َقاَل اهلُل َتَعاَلى: 

يمح   ............................................................................................................................................................................................................................ ىمحٱ 

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

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

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

............................................................................................
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التقومي

س1: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة:
- اهلُل َوْحَدُه ُهَو امُلْسَتِحقُّ .............................................
- َأْعُبُد اهلَل ............................................. اَل َشِريَك َلُه.

اٍت. - ُأَصلِّي ُكلَّ َيْوٍم ............................................. َمرَّ

- َأْحَمُد اهلَل َعَلى َجِميِع .............................................
- َطاَعُة  اهلِل َوَرُسوِلِه َسَبٌب ِفي.............................................

س 2: َأْكِمِل َما َيَلي:
1 َخَلَقَنا اهلُل َتعاَلى ِلِحْكَمة َعظيمٍة َوَهي  ..........................................................................................  

                  قال تعاىل: ......................................................................................................................................................

2 اهلُل َوْحَدُه ُهَو .................................................. ِللِعَباَدة ألنَّه َهَو الذي  ............................................... 

        و  ........................................................  و  ...................................................... 
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الّدرُس الثالث
الِعَباَدُة )1(

َأْثَناَء َعْوَدِة ِفَراٍس َوُأْسَرِتِه ِمن احَلِديَقِة ِإَلى الَبْيِت: 
َقاَل ِفَراٌس: َما الِعَباَداُت الَِّتي َعَلْيَنا الِقَياُم ِبَها َيا َأِبي؟

َياُم. اَلُة َوالصِّ اأَلُب: الِعَباَداُت َكِثرَيٌة، َوِمْنَها: الصَّ
ُسَعاُد: َوِقَراَءُة الُقْرآِن، َوُمَساَعَدُة اجِلرَياِن.
ْتِم. بِّ َوالشَّ اٌم: َوَتْرُك الَكِذِب، وَتْرُك السَّ َبسَّ

َعاُء. ُة اهلِل، َوالدُّ : َوَمَحبَّ اأُلمُّ
ِفَراٌس: َلِكْن َيا َأِبي َما َتْعِريُف الِعَباَدِة؟

اأَلُب: 

. الِعَباَدُة ِهَي: ُكلُّ اأَلْفَعاِل َواأَلْقَواِل الَِّتي ُتْرِضي اهلَل َعزَّ وَجلَّ
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َأْمِثَلٌة 
َعَلى الِعَباَدِة

َتْرُك الّكِذِب

َياُم اَلُة َوالصِّ الصَّ

ُة اهلِل ُمَساَعَدُة اجِلرَياِنَمَحبَّ

الُوُضوُء

ْتمِقَراَءُة الُقْرآِن بِّ َوالشَّ َتْرُك السَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

َضْع َعاَلَمَة )√( ِبجَوار ما ُيِحبُّه اهلُل، وَعاَلَمَة )×( ِبجوار ما ال ُيحبه اهلل ِفيَما يلي:

ِبرُّ الَوالِدْيِن

ِإيذاُء احَليَواَناِت

ْوم الصَّ

ِرَقُة السَّ

َدَقُة الصَّ

الَكِذب

نشاط )2(:

اْرِبط َبْيَن اجُلَمِل ِفي احَلْقِل )أ( َمَع َما ُيَناِسُبَها ِفي احَلْقِل )ب(:

)ب()أ(

. اَلُة َواحَلجُّ ِعَباَداٌت ِبالَقْلِبالصَّ

. ِعَباَداٌت ِباللَساِنُحبُّ اهلِل َتَعاَلى َوُحبُّ َرُسوِلِه

ِعَباَداٌت ِبُكلِّ اجِلْسِمِذْكُر اهلِل َوِقَراَءُة الُقْرآِن الَكِرمِي.
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التقومي

س1: َأْكِمْل َما َيلي:

أ   - الِعبادُة ِهَي:  ............................................................................................................................................

ب - ِمن ِعَباَداِت اللَساِن: ................................ ، ................................

ج - ِمن ِعَباَداِت الَقْلِب: ................................ ، ................................

َن ُجمَلة مفيدة: ِب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ س2: َرتِّ

)الُقْرآَن – َأْقَرُأ – الَكِرمَي (

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

ْتَم – َأْتُرُك – الَكِذَب( )والشَّ

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

- َوَرُسوَلُه  - ُأِطْيُع( )اهلَل َعزَّ َوَجلَّ

...................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس الرابع
العبادة )2(

َدَخَل امُلَعلُِّم الَفْصل َفسلَّم على تالِمْيذه َقائاًل:
الُم علْيكم ورمحُة اهلِل وَبَرَكاُته. السَّ

فأجابه التَّالميُذ: وعلْيكُم السالُم ورمَحُة اهلِل وَبَركاُته.
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  امُلَعلُِّم: َماَذا َتَتَعلَّمون ِمن َقوِل اهلل َتعاَلى : ىمحٱ 

يمح  ]البينة: 5[. جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص 

. ِفَراس: َأْن ُنْخِلَص العباَدَة هلِل عزَّ َوَجلَّ
َُّها الِتْلِميُذ امُلْجَتِهُد، َفَقْد َدلَّْت اآلَياُت َعَلى ُوُجوِب اإِلْخاَلِص هلِل ِفي الِعَباَدِة،  املعلم: َأْحَسْنَت َأيـ

َلِكْن َما ُهَو اإِلْخاَلُص؟
اِس  ِب ِإَلْيِه َتَعاَلى، َوَلْيَس ِبَغَرِض َمْدِح النَّ َقرُّ اإِلْخاَلُص ِفي الِعَباَدِة ُهَو: ِعَباَدُة اهلِل ِبَقْصِد التَّ

َفاُخِر َعَلْيِهْم. َأو التَّ
َفاُخِر َعَلْيِهْم. ْمِر اهلِل َتَعاَلى، َوَلْيَس ِبَهَدِف التَّ َق َعَلى الُفَقَراِء َتْنِفيًذا أِلَ ِمثُل: َأْن َتَتَصدَّ

ًبا هلِل َتَعاَلى، َوَلْيَس ِلَيُقوَل َعْنَك ُزَماَلُؤَك َأنََّك ُتَصلِّي. َوَأْن ُتَصلِّي َتَقرُّ
َم  ِبيُّ :  »ِإنَّ اهلَل َقْد َحرَّ اِر، َيُقوُل النَّ َة َوَأْبَعَدُه َعن النَّ َفَمن َعَبَد اهلَل ِبِإْخاَلٍص َأْدَخَلُه اهلُل اجَلنَّ

اِر ِمن َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اهلل«.)1( َعَلى النَّ
)1( أخرجه البخاري )1186(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ُلوِك اخلطأ: ُلوِك الصحيح، وعالمَة )×( أمام السُّ َضْع َعاَلمَة )√( أمام السُّ
)............( الة  ابِتَغاء رضا اهلل َتَعاىل.   1 - ِفَراٌس ُيْحِسُن الصَّ
)............( ق على الُفَقراِء ِلَيْمَدَحه أْصدقاؤُه .   2 - ُمَهْند َيَتّصدَّ

نشاط )2(:

اْكُتْب َهِذِه اآلَيَة خبط مجيل:  

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  ىمحٱ 

يمح  ]البينة: 5[. جغ  مع  جع  حطمظ  مض 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................
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التقومي

س1: َأْكِمِل اجُلْمَلَة اآلِتَيَة:
َوَلْيَس  َتَعاَلى،  ِإَلْيِه   ............................ ِبَقْصِد  اهلِل  ِعَباَدُة  ُهَو:  العباَدة  يف  اإِلْخاَلُص   - 

َفاُخِر َعَلْيِهْم. ِبَغَرِض .................................َأو التَّ

ِحْيَحِة، َوَضْع َعاَلَمَة )X( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطأ: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ
)............( - اإِلْخاَلُص َواِجٌب ِفي الِعَباَداِت.                      
)............( ار.                          - امُلْخِلُص ِفي الِعَباَدِة ُيْدِخُلُه اهلُل النَّ
)............( ًبا هلِل َوْحَدُه.                             ُق َتَقرُّ - ُأَصلِّي َوَأَتَصدَّ
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الوْحَدُة الثالثة

ْيــرُة واأَلْخــالُق          السِّ

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

. 1- دعوة النَّيب
.)1(  2 - سرية النَّيب
.)2(  3 - سرية النَّيب
4 - املحافظة على الِبْيَئة.

5 - حقوق علينا للناس.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1- يؤمن مبكانة الدين اإلسالمي.

. 2- يتعرف على جانب من سرية النيب
3- يدرك أمهية املحافظة على البيئة.

4- حيافظ على البيئة.
5-  يعدد بعض حقوق الناس عليه.

6- يؤدي حقوق الناس.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األوُل
 َدْعَوُة النيب

اِر  اُس َقْبَل اإِلْساَلِم ِفي َضاَلٍل َوِشْرٍك؛ َفَقْد انَتَشَرْت ِعَباَدُة اأَلْصَناِم َوالَكَواِكِب َوالنَّ َعاَش النَّ

َوَغرِيَها.

ْلِم. ْرْك َوالظُّ ْوِحيِد َوَتْرِك الشِّ اَس ِللتَّ ًدا  ِلَيْدُعو النَّ َنا ُمَحمَّ َوِلَذِلَك َأْرَسَل اهلُل َنِبيَّ

يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ُسِل َقْبَلُه ، َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ  َوَهَذا َسَبُب ِإْرَساِل َجِميِع الرَّ

ىبيمح ]النحل: 36[. نب  مب  زب  رب 

ْلِم ِإَلى الَعْدِل،  اَس ِمن الُكْفِر ِإَلى اإِلمَياِن، َوِمن الظُّ ِبيِّ  َخْيٌر َوَرْحَمٌة؛ َأْخَرَجت النَّ َفَدْعَوُة النَّ

يمح ]األنبياء:107[. يك  ىك  مك  لك  اك  ِة، َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ  َوِمن الَكَراِهَيِة ِإَلى امَلَحبَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحيِح: ِصل اجُلْمَلَة ِباجَلَواِب الصَّ

َأْرَسل اهلُل نبينا حممًدا  

اَس إىل  ِليدُعو النَّ

ْرك الشِّ

ْوِحيِد التَّ

نشاط )2(:

ِغرَيَة. ِبيِّ  َأنَّ َبْعَضُهْم َكاَن َيْقُتل اْبَنَتُه الصَّ ْلِم َواجَلْهِل ِباملْشِرِكنَي َقْبَل َبْعَثِة النَّ َبَلَغ ِمن الظُّ
اْفَتْح ُمْصَحَفَك َواْسَتْخِرْج ِمْن ُسوَرِة التَّكِويِر اآلَيَة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى َهِذِه اجَلِرمَيِة، َواْكُتْبَها ُهَنا:
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التقومي

ِحيَحِة: س1: َضْع )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ

اِس َقْبَل الّبْعَثِة: - َحاُل النَّ

)............( ْوِحيِد.     - َأْكَثُرُهْم َعَلى التَّ

)............( َساَء.      - َيْظِلُموَن النِّ

)............( - َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم.     

س 2: َأْكِمل اجُلْمَلَة اآلِتَيَة: 

اَس ِمَن الُكْفِر ِإَلى ............................................، َوِمن  ِبيِّ  َخْيٌر َوَرْحَمٌة؛ َأْخَرَجِت النَّ - ِبعَثُة النَّ

ْلِم ِإَلى ............................................، َوِمن الَكَراِهَيِة ِإَلى ............................................ الظُّ
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الّدرُس الثاين
)1(  ِِّبي ِسرَيُة النَّ

ِة  يَّ َوَهاِشٌم ِمْن ُقَريٍش، َوُقَريٌش ِمَن الَعَرِب، وهم ِمْن ُذرِّ
ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم عليهما السالم.

ِلِب ْبِن َهاِشٍم. ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد املطِّ ُمَحمَّ

  َنَسُبُه

  امسه

َة )َعاَم الِفيِل(، وُيَواِفقه بالتقويم ِبيُّ  ِبَمكَّ ُوِلَد النَّ
الميالدي 571 م.

َصاِدقلْيَس بالطويل وال بالقصْير
َأِمينأبْيض بياًضا ُمْشَرًبا بُحْمرة

َرْحيم بالمْؤِمنينشديد سواد العين

  َمْوِلُدُه

  ِصَفاُتُه

ةاخَلْلِقيَّة اخُلُلقيِّ



36

ي  في المِديَنِة المنورة ِفي الثَّاِني َعَشَر ِمْن َرِبيٍع  ُتُوفِّ
ِل َسَنَة )11هـ(، َوَكاَن ُعْمُرُه 63 َسَنًة. اأَلوَّ

  َوَفاُتُه

10 أعوام13 عاًما

  َدْعَوُتُه

فـي املدينةفـي مكة
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيح ِمْنَها ِفيَما َيِلي: ِبيِّ  َأْسَماٌء وِصَفات َكِثرَيٌة، َضْع َعاَلَمَة )√( َعَلى الَصَ ِللنَّ

ٌد ُمَحمَّ

َأْحَمُد

ّزاِق َعْبُد الرَّ

ْحَمِن َعْبُد الرَّ

اأَلِمنُي

املْصَطَفى

نشاط )2(:

َي َوَلُه َثاَلَثٌة َوِستُّوَن َعاًما: ِبيُّ ِفي ِسنِّ اأَلْرَبِعنَي َوُتُوفِّ ُبِعَث النَّ
ُة َدْعَوِتِه ِإَلى اهلِل َتَعاَلى؟ أ ـ َكْم ُمدَّ

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

ُة َدْعَوِتِه ِفي املِديَنِة؟ َة َثاَلَثَة َعَشَر َعاًما، َفَكْم ُمدَّ ب ـ َدَعا ِإَلى اهلِل ِفي َمكَّ
...................................................................................................................................................................................................



38

التقومي

ِبيِّ   َكاِماًل: س1: َأْكِمْل اْسَم النَّ

ٌد ...................................................................................................ُمَحمَّ

. ِِّبي س2: اْكُتْب َثاَلًثا ِمْن ِصَفاِت النَّ
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس الثالث
)2(  ِِّبي ِسرَيُة النَّ

 حممد

أوالده زوجاتهمرضعاته نشأته نسبه مولده
القاسم رضي 	 

اهلل عنه.
عبداهلل رضي 	 

اهلل عنه.
ــم 	  ــ ــ ــي ــ ــ ــراه ــ ــ إب

اهلل  رضـــــــــي 
عنه.

زيـــنـــب رضــي 	 
اهلل عنها.

رقـــيـــة رضـــي 	 
اهلل عنها.

كـــلـــثـــوم 	  أم 
اهلل  رضـــــــــي 

عنها.
رضي 	  فاطمة 

اهلل عنها.

أرضعته 	  من  أول 
أبي  مــوالة  ثويبة 

لهب.
حليمة السعدية.	 

أبــــــوه: عــبــداهلل 	 
ابن عبد المطلب 
)وكان من أجمل 
شباب قريش( .

ــه: آمــنــة بنت 	  أمـ
وهب )كان أبوها 
زهــرة  بني  سيد 
شرفًا وحسبًا(. 

جده  	 
المطلب بن  عبد 
ــم )ســيــد  ــاشــ هــ
قـــبـــيـــلـــة قـــريـــش 
بحفر  واشــتــهــر 

زمزم(.

صلى 	  النبي  ولــد 
وسلم  عليه  اهلل 
االثنين  يــوم  فــي 

عام الفيل.

ــأ الـــنـــبـــي 	  ــشــ ــ ن
صلى اهلل عليه 

وسلم يتيًما.
أبــوه وهو 	  توفى 

بطن  في  حمل 
أمه.

ــه 	  ــ ــت أمـ ــ ــ ــات ــ ــ م
وهـــو ابـــن ست 

سنين.
كفله جده عبد 	 

حتى  المطلب 
ــل ثــمــانــي  ــمـ أكـ

سنوات.
مــــــــــات جـــــده 	 

أبو  عمه  فوليه 
طالب.

زوجـــــاتـــــه 	  أول 
ــة رضــــي  ــــجــ ــدي خــ
ولـــم  عـــنـــهـــا  اهلل 
في  عليها  يــتــزوج 
وأنجبت  حياتها، 
عدا  أوالده  كل  له 
ــم؛ فــقــد  ــ ــي ــراهــ ــ إب
ولـــدتـــه لـــه مــاريــة 

القبطية.
زمعة 	  بنت  ســـودة 

رضي اهلل عنها.
عــائــشــة بــنــت أبــي 	 

بـــكـــر رضـــــي اهلل 
عنها.

عمر 	  بنت  حفصة 
رضي اهلل عنها.

زينب بنت خزيمة 	 
رضي اهلل عنها.

هــنــد 	  ســـلـــمـــة  أم 
ــة  بـــنـــت أبـــــي أمــي
رضي  المخزومية 

اهلل عنها.
رمــلــة 	  حــبــيــبــة  أم 

سفيان  أبـــي  بــنــت 
رضي اهلل عنها.

ــنــت 	  ــة ب ــ ــريـ ــ ــويـ ــ جـ
الحارث رضي اهلل 

عنها.
ــة بــنــت 	  ــ ــون ــ ــم ــ ــي ــ م

الهاللية  الــحــارث 
رضي اهلل عنها.

حيي 	  بــنــت  صفية 
بــن أخــطــب رضي 

اهلل عنها.
زينب بنت  جحش 	 

رضي اهلل عنها.
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األنشطة
نشاط )1(:

ابق َعن النَّيب ، أْكِمل اجلْدوَل الَتايل: سم السَّ الِع َعلى الرَّ باالطِّ

 أوالُد النَّيب َبَناُت النَّيب

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

ن اجُلَمَل التَّاليَة ِبأْلواٍن خمَتِلَفٍة َلوِّ

أنا أحب النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأحب زوجاته أمهات المؤمنني

أنا أحب النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأحب زوجاته أمهات المؤمنني

أنا أحب النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأحب زوجاته أمهات المؤمنني
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التقومي

س1: اْخَتر اإِلجابَة الصحْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى:

- أوُل َمن َتزوَجها النَّيب  .     ) خِدجية  -  عاِئَشة  - َحفَصة  (.

ه ُهَو ) أُبو هلٍب- أبو َطالٍب-  َحمَزُة  - عمُّ النَّيب   الَذي توَلى ِرَعايَته َبعد َموِت َجدِّ

ِلب(. ابُن َعبد املطَّ

- ِولَد النَّيب  يف َعاِم  ) الِفيل- الَفْتح- اهلْجَرة(.

- من أْبَناِء النَّيب  من َخِدجَية ) إْبَراِهيم- الَقاِسم- أبو َطاِلب(.

س2: ِصْل ِمن الَعُموِد ) أ ( َما يناِسبه من الَعُموِد )ب(.

) ب () أ (

 ِلبِمن ُمْرِضعاِت النَّيب َعبداهلل بن َعْبد املطَّ

 ِلب ْبن َهاِشمأمُّ النَّيب َعْبد املطَّ

 ةَأُب النَّيب ْعِديَّ َحِلْيَمة السَّ

 آمِنة بْنت َوْهبَجدُّ النَّيب
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الّدرُس الرابع
امُلَحاَفَظة َعَلى اْلِبيَئِة

فِّ َزهَرًة ُملقاًة على األْرِض، َفَدَخل الَفْصَل وقال : السالُم علْيُكم  رَأى املعلُم ِعْند باِب الصَّ
ورمحُة اهلِل وَبَركاُته . 

الُم ورمحُة اهلِل وَبَركاُته. الُب: َوعليُكم السَّ فأَجاَب الطُّ
املعلم: َهْل َتعلُمون َما املْقُصوُد بالبيَئة؟

ِفَراٌس: ِهَي ُكلُّ ما ُيحيُط ِبَنا ِمْن ُطُيوٍر َوَحَيَواَنات.
الَِّتي  اأَلَماِكَن  َكَذِلَك  َوَتْشَمُل  بات،  والنَّ واهَلَواَء  املاَء  أيًضا  البْيَئُة  َوَتْشَمل  َأْحَسْنَت،  املعلم: 
هرُة من البيئة اليت َيْنبغي  َواِرِع، وهذه الزَّ َنْجِلُس ِفْيَها َأْو َنُمرُّ َعَلْيَها، ِمْثَل: احَلَداِئِق، َوالشَّ

املحافظة َعَليها.

ُيوَر َوَنْرَحُمَها َنْسِقي الطُّ

ُث اهَلَواَء اَل ُنَلْوّ

َنْرُفُق ِباحَلَيَواَناِت َوَنْرَعاَها

اَل َنْرِمي امُلَخلََّفاِت ِفي امِلَياِه

َباَت َوَنْرَعاُه ُهوَرَنْرِوي النَّ اَل َنْقِطُف الزُّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِصِل الَعُموَد )أ ( ِبَما يناسُبه ِمْن العموِد )ب(:

)ب()أ(

املخلَّفات فـي املياهال نْقِطف

ُهْورَنْرُفق بـ الزُّ

احلَيَواَناِتال َنْرمي

نشاط )2(:

ِحيِح ِفْيَما َيْأِتي: ُلوِك الصَّ َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم السُّ
)............( - َوْضُع َسلَِّة ُمْهَماَلٍت ِفي الفصل.      
)............( - َرْمُي النَفَياِت فـي اأَلْنَهاِر.       
)............( َواِرِع.       - ِزَراَعُة األشجار فـي الشَّ
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التقومي

س1: َضِع اْلَكِلَماِت امُلَناِسَبَة ِفي الَفَراَغاِت الَتاِلَيِة:
)ِإيَذاُء – َنْسِقي – َعَلْيَنا(

أ- ....................................................... َأْن ُنَحاِفَظ َعَلى ِبيَئِتَنا ِبَما ِفيَها ِمَن َأشَجاٍر َوَحَيَواَناٍت.
ٌم. ب- ....................................................... اْلَحَيَواِن ُمَحرَّ

ج- ....................................................... اأَلْشَجاَر ِلَنْسَتِفيَد ِمنَها.

س2: ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

بأ

َتُة احَلَيواَناُت امَليِّ ُث اهَلَواَء ُيَلوِّ

َقَذْفَناَها ِباحِلَجاَرِة ُث اأَلْنَهاَر ُتَلوِّ

ُهوَر َقَطْفَنا الزُّ

َحْرُق الُقَماَمِة

ُنْؤِذي احَلَيَواَناِت ِإَذا

َتْفِقُد احَلِديَقُة َجَماَلَها ِإَذا
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الّدرُس اخلامس
اِس ُحُقوٌق َعَلْيَنا ِللنَّ

اِس ُحُقوَقُهْم، َسَواٌء َأَقاِرُب َأْم َغْيُرُهْم، َوَعَلْيَك َأيَُّها الِتْلِميُذ  امُلْسِلُم َيْحِرُص َعَلى ِإْعَطاِء النَّ
امُلْجَتِهُد َأْن َتْعِرَف َهِذِه احُلُقوَق ِلَتُقوَم ِبَواِجِبَك ِتَجاَه َأْفَراِد ُأْسَرِتَك َوُمْجَتَمِعَك.

َطاَعُتُهَما، َوَعَمُل َما ُيْفِرُحُهَما، َوَتْرُك َما ُيْغِضُبُهَماَحقُّ اأُلمِّ َواأَلِب

َحقُّ اأَلَقاِرِب
ِعيَدِة،  ِزَياَرُتُهْم، َوُمَشاَرَكُتُهْم ِفي اُلَمناَسَباِت السَّ

َوالتَّْخِفيُف َعْنُهْم ِعنَد امَلَصاِئِب.

ُمَساَعَدُتُهْم، َوَعَدُم ِإْيَذاِئِهْم، َوامُلَحاَفَظُة َعَلى ُبُيوِتِهْم.َحقُّ اجِلرَياِن

ُنْصُحُهْم ِبَعَمِل اخَلْيِر، َوُمَساَعَدُتُهْم.َحقُّ اأَلْصِدَقاِء

ُق َعَلْيِهْم، َوِرَعاَيُتُهْم.َحقُّ اُلَفَقرِاء ُمَعاَمَلُتُهْم ِبَتَواُضٍع، َوالتََّصدُّ
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األنشطة
نشاط )1(:

َقاَل َرُسوُل اهلل : »َواهلُل ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعوِن َأِخيِه«.)1(.
اِس، َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الَِّذيَن َسُتَساِعُدُهْم. - َيُدلُّ َهَذا احَلِديُث َعَلى َفْضِل ُمَساَعَدِة النَّ

اأَلَقاِرُب

اأَلْشَراُر

الُفَقَراُء

اأَلْصِدَقاُء

نشاط )2(:

ِف اْلَخَطِأ ِفيما يأيت: ِد َوَعالَمَة )×( َأَماَم التََّصرُّ ِف اْلَجيِّ َضْع َعالَمَة )√( َأَماَم التََّصرُّ

)............( - ُأَساِعُد ِفي َتْنِظْيِف الَبْيِت.      

)............( - ُأَزاِحُم ِعْنَد اْلُخُروِج من اْلَمْدَرَسِة.              

)............( - ُأَصاِحُب ِمن ُيْؤِذي اآلَخِريَن.    

)............( ي امَلِرْيَض ِفي امُلْسَتْشَفى.                  - َأُزوُر َعمِّ

)1( أخرجه أبو داود )4٩46(، ابن ماجه )225(.
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التقومي

س1: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة:

ي َوَأْتُرُك َما ................................................................................................................................. 1 ُأِطيُع َأِبي َوُأمِّ

2 ُأَساِعُد َأْصِدَقاِئي وَأْنَصُحُهم بـ  ....................................................................................................................

ُق َعَلى ............................................................................................................................................................. 3 َأَتَصدَّ

4 ُأَشاِرُك َأْهِلي ِفي امُلَناَسَباِت ..............................................................................................................................

ِحْيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفْيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

)............( 1 َأَمَر اإِلْساَلُم ِبَطاَعِة الَواِلدين.          

)............( َدَقِة.              2 َأْفَتِخُر َعَلى الُفَقَراِء ِبالصَّ

)............( 3 ُأَواِسي َأَقاِرِبي ِعْنَد امَلَصاِئِب.             

)............( اَلَم َعَلى أْصِدَقاِئي.          4 َأُرُد السَّ
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الوْحَدُة الرابعة

           الفقه والسلوك

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

2 - الوضوء)2(. 1 - الوضوء)1(.  
4 - أْدعيُة املْسجد وامَلْنزل واخَلالء. الة.    3 - مَكاَنُة الصَّ

6 - نظاَفُة امَلالِبس وامَلَكان. 5 - َنَظافُة الَبَدِن.   
7 - اهلُل تعاىل حيبُّ اجَلَمال.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1- يشرح كيفية الوضوء.

2- يتوضأ كما جيب.
3- يوضح نواقض الوضوء.

4- يبني أمهية الصالة.
5- يؤمن مبكانة الصالة.

. 6- يتمسك ببعض األدعية الواردة عن النيب
7- يؤمن مبكانة النظافة يف اإلسالم.

8- يبني أمهية النظافة.
٩- حيرص على النظافة.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األوُل
الُوُضوِء )1(

 َكْيِفيَُّة الُوُضوِء:

  

)1( َأُقوُل: )ِباْسِم اهلِل( 

)3( َأَتَمْضَمُض. 

)5( َأْغِسُل َوْجِهي.

)2( َأْغِسُل َكفَّ َيِدي الُيْمَنى َوالُيْسَرى.

)4( َأْسَتْنِشُق. 
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)6( َأْغِسُل الَيَديِن ِمْن َأْطَراِف اأَلَصاِبِع ِإَلى امِلْرَفَقنِي.

ْأِس.  )7( َمْسُح الرَّ

)8( مسح اأُلُذَننِي. 

ْجَلنِي ِإَلى الَكْعَبنِي. )٩( َغْسُل الرِّ

ٌة ُماَلَحَظاٌت ُمِهمَّ

- اَل ُتَخاِلْف َتْرِتيَب َأْعَضاَء الُوُضوِء.
- اَل َتْفِصْل َبنَي َغْسِل َأْعَضاِء الُوُضوِء ِبَوْقٍت َطِويٍل.

- اَل ُتْسِرف ِفي اْسِتْخَداِم امَلاِء.
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األنشطة
نشاط )1(:

اْكُتب ِبَخطٍّ َجِميٍل العَبارَة التَّالية:

ال تسرف فـي استخدام املاء

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

نشاط )2(: 

يمح ]البقرة:222[ جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
َهاَرِة َوالُوُضوِء، َبّيْن َذِلَك ِبِإْكَماِل اجُلْمَلِة اآلِتَيِة: َتُدلُّ َهِذِه اآلَيُة َعَلى َفْضِل الطَّ

- َمْن ُيَحاِفْظ َعَلى الُوُضوِء ُيِحبُُّه ................................................... 
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التقومي

ْرِتيِب: س1: َأِعْد ِكَتاَبَة اأَلْفَعاِل اآلِتَيِة ِبالتَّ
ْأِس – َقْوُل باسم اهلِل – َغْسُل الَيَديِن ِإَلى امِلْرَفَقنِي - َغْسُل الَوْجِه( ْجَلنِي – َمْسُح الرَّ )َغْسُل الرِّ

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

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

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

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

س3: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ِريَنَغْسُل الَكْعَبنِي َمَع املَتَطهِّ

َماِء الُوُضوِءُيِحبُّ اهلُل َتَعاَلى

ْجَلنِي اَل ُأْسِرُف ِفي  َغْسِل الرِّ

بأ
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الّدرُس الثاين
الُوُضوِء )2(

َيِجُب َعَليَنا ِإَعاَدُة الُوُضوِء ِإَذا َفَسَد، َوَيْفُسُد الُوُضوُء ِإَذا َحَدَثْت َلَنا ِإْحَدى َنَواِقِض الُوُضوِء، َوِهَي:
ُبُر، ِمْثُل: ِبيَلنِي َوُهُما الُقُبُل َوالدُّ )1( َما َيْخُرُج ِمن السَّ

الَبْوِل

الَغاِئِط

يِح الرِّ

)2( َزَواُل الَعْقِل، َوَيُكوُن ِبَسَبِب:

ْوِم النَّ

اإِلْغَماِء

اجُلُنوِن
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األنشطة
نشاط )1(:

أكمل الَفراَغاِت  ِفي اجلْدِوِل التَّايل:

ال يْنُقض الوضوءينُقُض الوضوءاحلالة

األْكل

رب الشُّ

ِحك الضَّ

الَغاِئط

الَبْول

نشاط )2(:

َظاَفِة  َظاَفِة ِفي اإِلْساَلِم، َفاْكُتْب َثاَلَثًة ِمْن َمَظاِهِر النَّ َة النَّ يَّ َعَرْفَنا ِمْن ِخاَلِل َما َتَعلَّْمَناُه َأَهمِّ
الَِّتي َتُقوُم ِبَها:

............................................................................................................................................................................................ 1

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

............................................................................................................................................................................................ 3
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التقومي

س1: اْرُسْم َداِئَرًة َحْوَل الَكِلَمِة اليت ال َتْعِني َزَواَل اْلَعْقِل:

يُح – اإلْغَماُء – اجُلُنوُن ْوُم – الرِّ النَّ

س2: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

َواِف َحْوَل .............................................................. 1 َيِجُب الُوُضوُء ِللطَّ

ِبيَلنِي: الَغاِئُط، َو.......................... َو.......................... ا َيْخُرُج ِمن السَّ 2 ِممَّ

3 َيُزوُل الَعْقُل ِبَسَبِب اجُلُنوِن، َو.......................... َو.......................... 

4 َيِجُب َأْن َأُكوَن َعَلى ُوُضوٍء َقْبَل َأَداِء ..............................................................
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الّدرُس الثالث
اَلِة َمَكاَنُة الصَّ

َهاَدَتنِي،  ْكُن الثَّاِني َبْعَد الشَّ يِن، َوِهَي الرُّ اَلِة َمزِنَلٌة َعِظيَمٌة ِفي اإِلْساَلِم، َفِهَي ِعَماُد الدِّ ِللصَّ
دًا َرُسوُل  َيُقوُل َرُسوُل اهلِل : »ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن«. )1( َكاِة، َواْلَحجِّ اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ اهلِل، َوِإَقاِم الصَّ
ُنوَب َواملَعاِصي َعن الَعْبِد. ُر اهلُل ِبَها الذُّ ِه، َوُيَكفِّ اَلُة ِصَلٌة َبنَي الَعْبِد َوَربِّ َوالصَّ

ِبِه  َل َما ُيَحاَسُب  َأوَّ ِبيُّ : »ِإنَّ  ْنَيا َواآلِخَرِة، َقاَل النَّ َجاِح ِفي الدُّ َدِليُل الَفاَلِح َوالنَّ اَلُة  َوالصَّ
الَعبُد َيوَم الِقَياَمِة ِمن َعَمِلِه َصالُتُه، َفِإن َصَلَحت َفَقد َأفَلَح َوَأنَجَح، َوِإن َفَسَدت َفَقد َخاَب 

َوَخِسَر«.)2(

َأَنا ُأَحاِفُظ َعَلى َصاَلتي

)1( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )21(.
)2( أخرجه الترمذي )413(، وقال: حديث حسن.
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحيِح: ِف الصَّ َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم التََّصرُّ
اَلُة َفِإنِّي: ِإَذا ُأِقيَمت الصَّ

)............( اَلِة.              - َأْذَهُب ِللصَّ
)............( ْوم.               - َأْذَهُب للنَّ
)............( - َأْقِضي َواِجَباِتي.              

نشاط )2(:

اَلِة الَِّتي ُتَحاِفُظ َعَلى َأَداِئَها ِفي َجَماَعٍة: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الصَّ

ْبح الصُّ

الِعَشاءامَلْغِرب

ْهر الَعْصرالظُّ
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التقومي

س1: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:
َهاَدَتنِي. ْكُن ................................... َبْعَد الشَّ اَلُة ِهَي الرُّ 1 الصَّ

ْنَيا و ................................... َجاِح ِفي الدُّ اَلُة َدِليُل الَفاَلِح َوالنَّ 2 الصَّ

اَلِة ِمْن َأْسَباِب َتْكِفرِي ...................................................... 3 َأَداُء الصَّ

اَلِة ِفي ........................................................ َداِء الصَّ 4 َأْدُعو ُزَماَلِئي أِلَ

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: ِب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ س2: َرتِّ
اَلِة – ُأَحاِفُظ . ِفي امَلْسِجِد – َأَنا- َعَلى الصَّ

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

ه الُة - بْيَن - َوَربِّ الَعْبد - ِصَلة - الصَّ
...................................................................................................................................................................................................
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 ................

الّدرُس الرابع
َأْدَعَيُة امَلْسِجِد َوامَلْنِزِل َواخَلالِء

َياِطْيَن. ا الشَّ ُبَنا ِمَن اهلِل، َوُتْبِعُد َعنَّ ًة َيْحَفُظَنا اهلُل ِبَها، َوُتَقرِّ ِبيُّ  َأْدِعَيًة َيْوِميَّ َعلََّمَنا النَّ
َوِمن َهِذِه اأَلْدِعَيِة: 

ِبْسِم اهلِل، َتَوَكْلُت 
َعَلى اهلِل، وال َحْوَل 

َوال ُقَوَة ِإال ِباهلِل.
ِبسم اهلل

ُدَعاُء ُدُخوِل امَلْسِجِد.

ُدَعاُء ُدُخوِل امَلْنِزِل.

ُدَعاُء اخُلُروِج من امَلْسِجِد.

ُدَعاُء اخُلُروِج من امَلْنِزِل.

لُهمَّ افَتْح ِلي َأْبَواَب  الَّ
َرمَحِتَك.

لُهمَّ ِإنِّي َأسَأُلَك ِمْن  الَّ
َفْضِلَك.
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ِبْسِم اهلِل، اللُهمَّ ِإنِّي 
َأُعوُذ ِبكَّ ِمَن اخُلْبِث 

واخلبائث
ُغْفَراَنَك

ُدَعاُء اخُلُروِج من اخَلالِء.ُدَعاُء ُدُخوِل اخَلالِء.

ًدا  ي ُمَحمَّ َأْحَفُظ َهِذِه اأَلْذَكاَر، َوَأْحرُص َعَلْيَها أَلَنَّ َنْبيِّ
 َأَمَرِني ِبَها.
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيَحة: َضْع َعالَمَة )√( َأَماَم الِعَبارة الَصَ
)............( َعاُء ِمن َأْفَضِل الِعَباَداِت.    - الدُّ
)............( َعاَء.     - اَل ِعَباَدَة ِإالَّ الدُّ
)............( َعاِء.     - اَل َأْحِرُص َعَلى الدُّ

نشاط )2(:

اْكُتب الَوْقَت املَناِسَب ِلكلِّ ُدَعاء من اأَلْدِعيِة الَتاِلَية:

ِبْسِم اهلِل، َتَوَكْلُت َعَلى 
اهلِل، وال َحْوَل َوال ُقَوَة 

ِإال ِباهلِل
ُغْفَراَنَك

لُهمَّ ِإنِّي َأسَأُلَك ِمْن  الَّ
َفْضِلَك

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

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

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

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

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

..........................................................
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التقومي

س1: َأْكِمْل اجُلَمَل اآلِتَيَة:
1 ُدَعاُء اخُلُروِج ِمَن اخَلالِء ..................................................................................................................................

2 دعاء دخول املزنل  .................................................................................................................................................

لُهمَّ ِإنِّي َأسَأُلَك ................................................................................................................................................... 3 الَّ

س2: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ِبْسِم اهلِلُدَعاُء ُدُخوِل امَلْسِجِد

ُدَعاُء ُدُخوِل اخَلالِء
ِبْسِم اهلِل، َتَوَكْلُت َعَلى اهلِل، وال 

َحْوَل َوال ُقَوَة ِإال ِباهلِل.

لُهمَّ افَتْح ِلي َأْبَواَب َرمَحِتَكُدَعاُء اخلروج من امَلْنِزِل الَّ

بأ
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الّدرُس اخلامس
َنَظاَفُة اْلَبَدِن

مخ  جخ  مح  جح  مج  ُه اهلُل، قال تعاىل: ىمحٱ  ِر َحتَّى ُيِحبَّ َظاَفِة َوالتََّطهُّ امُلْسِلُم َيْحِرُص َعَلى النَّ

يمح ]البقرة: 222[ جس 

اهلُل،  َك  ُيِحبَّ َحتَّى  َبَدِنَك،  َنَظاَفِة  َعَلى  ُتَحاِفَظ  َأْن  َعَلْيَك  ِجيُب  النَّ ْلِميُذ  التِّ َأيَُّها  َأْيًضا  َوَأْنَت 
اُس. َك النَّ َوُيِحبَّ

 وِلَكي ُتَحاِفَظ َعَلى َنَظاَفِة ِجْسِمَك ُقْم ِبَما َيْأِتي:

َقصُّ اأَلَظاِفِر ِإَذا َطاَلْت ُف َأْسَناَنَك ِبالُفْرَشاِة َوامَلْعُجوِنَتْغِسُل َيَدْيَك َقْبَل اأَلْكِل َوَبْعَدُه ُتَنظِّ

ًة َيْوَم اجُلُمَعِة االْغِتَساُل َخاصَّ ْعِر َواْلِعَناَيُة ِبِهَتْنِظيُف َأْنِفَك ِبامِلْنِديِل َتْسِريْح ُالشَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِف اْلَخَطِأ: ِحيِح َوَعالَمَة )×( ِبَجاِنِب التََّصرُّ ِف الصَّ َضْع َعالَمَة )√( ِبَجاِنِب التََّصرُّ

الَعَبُث باألْنِفقصُّ األَظاِفِر

االْغِتَسالغسل اليدين

نشاط )2(:

اكتب َبْعَض اأَلَدَواِت الَِّتي ُتَساِعُدك َعَلى َتْنِظيِف َشْعِرك َواْلِعَناَيِة ِبِه؟

1ـ ......................................................

3ـ ......................................................

2ـ ......................................................

4ـ ......................................................
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التقومي

ا َيْأِتي ِفي َمَكاِنَها اْلُمَناِسِب: س1: َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ
ِرْيَن – اأَلْظَفاِر – اْلِمنِديَل( َواِك - اْلَيَدِيِن - امُلَتَطهِّ )ِبالسِّ

أ-  َأْسَتْخِدُم .............................................. ِلَنَظاَفِة َأْنِفي.
َلوَُّث َبِإْذِن اهلِل. ُبِني التَّ ب- َغْسُل .............................................. َقْبَل اأَلْكِل ُيَجنِّ

ج- َأْحِرُص َعَلى َعَدِم َإَطاَلِة ..............................................
د ـ اهلُل َتَعاَلى ُيِحبُّ ..............................................
ُف َأْسَناِني .............................................. هـ- ُأَنظِّ

س2: ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ِبامُلْشِط

ُح َشْعِري ُأَسرِّ

َسَخْت َوِإَذا اتَّ

َأْغِسُل َيِدي ِعْنَد اأَلْكِل 

ُف َأْسَناِني ُأَنظِّ

ُكلَّ َيْوٍم

بأ
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الّدرُس السادس
َنَظاَفُة اْلَمالِبِس َواْلَمَكاِن

َكْيُف ُنَحاِفُظ َعَلى َماَلِبِسَنا، َواأَلَماِكِن الَِّتي َنْسَتْخِدُمَها، َأْو َنِعيُش ِفْيَها؟

ِص َفاَياِت ِفي َمَكاِنَها اْلُمَخصَّ َنَضُع النِّ ُنَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة َدْوَراِت اْلِمَياِهَنْغِسُل امَلاَلِبَس امُلتَِّسَخَة

َوَعَلْيَك َأْيًضا:

َف اْلِمْرَحاَض َقْبَل اْلُخُروِج ِمْن َدْوَرِة اْلِمَياِه. َأْن ُتَنظِّ

ُع َأَماَم َباِب اْلَمْنِزِل. َفاَيات َتَتَجمَّ َوأالَّ تْتُرك النِّ

َوَأالَّ تْكُتب َعَلى ِجَداِر اْلَفْصِل.

ْسِم ِة ِبالرَّ اَسِتك اْلَخاصَّ َوَأْن َتْرُسَم ِفي ُكرَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

َما الَِّذي َتْفَعُلُه َكْي ُتَحاِفَظ َعَلى َنَظاَفِة َماَلِبِسَك؟ َضْع عالمة )√( َأَماَم َما َتُقوُم ِبِه.
- َأَضُع ِمنِدْياًل َعَلى َماَلِبِسي َأْثَناَء اأَلْكِل َحتَّى اَل َتتَِّسَخ َماَلِبِسي.

ُف َثْوِبي َفْوًرا ِإَذا َوَقَع َعَلْيِه َطَعاٌم َأْو َشَراٌب. - ُأَنظِّ
- َأْلَعُب الُكَرَة ِبَماَلِبِس امَلْدَرَسِة.

واَلِب. ي ِفي َتْنِظيِف َماَلِبِسي َوَأَضُعَها ِفي الدُّ - ُأَساِعُد ُأمِّ

نشاط )2(:

ِحيِح، َوَعالَمَة )×( َأَماَم الِفْعِل اْلَخَطِأ ِفيَما َيِلي: َضْع َعالَمَة )√( َأَماَم ُصوَرِة اْلِفْعِل الصَّ
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التقومي

ِحيِحة، َوَعالَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اْلَخَطِأ ِفيَما َيِلي: س 1: َضْع َعالَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

)............( 1 َوَضْعُت الُزَجاَجاِت الَفاِرَغَة ِفي َسلَِّة امُلْهَماَلِت.  

)............( 2 َرَسْمُت ُصوَرِتي َعَلى ِغاَلِف الِكَتاِب.    

)............( 3 اَل َأَضُع َحِقيَبِتي ِعْنَد َباِب املزنل.    

)............( ُب َماَلِبِسي ِفي اخلزانة.    ُف ُحْجَرِتي َوُأَرتِّ 4 ُأنظِّ

س2: َأْكِمْل اجُلَمَل اآلِتَيَة:

1 ال أْكُتُب َعلى ................................................... الَفْصل.

2 ُأْفِرُغ امَلاَء ِفي ................................................... َقْبَل اخُلُروِج ِمن َدْوَرِة امِلَياِه.

3 َنْغِسُل ................................................... امُلتَِّسَخَة. 
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الّدرُس السابع
اهلل تعاىل ُيِحب اجَلَمال

َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ِإنَّ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل«)1(.

معناهاالكلمة

اْلَجَمال
َنظاَفة الَبَدن واللَباس، والتَّخلُّق ِباألْخاَلِق 

احَلَسَنة.

  
ْرِس: َأَتَعلَُّم ِمَن الدَّ

1 اهلُل َتعاىل َخلَق ُكلَّ َجماٍل يف الكْون؛ فَله َأكَمُل اجلَماِل وأْحسُنه.

2 اإِلْساَلُم ِديُن َجَماٍل وَطَهاَرة.

3 املْسلُم َنظيٌف َجمْيُل املْظَهر، وَجميُل األْخاَلق ِبالتَّواُضع وَعدِم الِكْبر.

)1( أخرجه مسلم )٩1(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ضح عالمة )( أمام السلوك الصحيح، وعبارة )×( أمام السلوك اخلطأ، فيما يلي:

)     ( ها                 1 َأَظاِفُر َسعيٍد َطوْيلٌة وُمتَّسخة، وَهو اَل َيحرُص َعلى َقصِّ

)     ( 2 َيْحُضر ِفراٌس إىل املدَرسة بِثَياٍب َنِظيَفة                               

)     ( 3 َيتَفاَخُر أمحُد ِبثياِبه اجلِميلِة َأماَم ُزمالِئه                                  

نشاط )2(:

د َثالَثًة ِمْن َهِذه األْخاَلق: األْخالُق احَلَسَنة ِمن اجَلماِل؛ ِبالتَّعاُوِن مع ُزمالئَك َعدِّ

. .................................................................................................................... 1

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

. .................................................................................................................... 3
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التقومي

س1: رتب الكلمات التالية:
- )َجَمال - ِدين - وَطَهاَرة - اإِلْساَلم(.

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

- )يف الكْون - ُكلَّ َجمال - اهلُل َتعاىل - َخلق(.
.........................................................................................................

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : » ِإنَّ اهلَل َجِميٌل ...................................................................... «.
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الَفْصُل 
َراِسيُّ الثَّاِني الدِّ
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الوْحَدُة اأُلوَلى

احلفظ والتالوة

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- سورة البلد.
2 - سورة الشمس.

3 - سورة الليل.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يردد غيًبا السور املقررة ترديًدا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.
5- يتأدب بآداب االستماع إىل القرآن الكرمي.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الوْحَدُة الثانية

           التوحيــــــد

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- اإلْسالم - اإلْيمان - اإلْحَسان.
2 - اإلْسالم.
3 - اإلْيمان.

4 - اإلْحَسان.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يقارن بني اإلميان واإلسالم واإلحسان.

2- يتمسك بتعاليم اإلسالم.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األوُل
مراتب الدين

اإِلْحَساُن

اإِلمَيـاُن

اإِلْســاَلُم

ْرِك. اَعِة، واخللوص من الشِّ اإِلْساَلُم:ُهَو االْسِتْساَلُم هلِل، َواالْنِقَياُد َلُه ِبالطَّ

ِه. اإِلمَياُن: ُهَو َأْن ُنْؤِمَن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َوالَيْوِم اآلِخِر، َوالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

ُه َيَراَنا. َنا َنَراُه، َفْإن َلْم َنُكْن َنَراُه َفِإنَّ اإِلْحَساُن: ُهَو َأْن َنْعُبَد اهلَل َكَأنَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِصْل ُكلَّ ِعَباَرة ِبَما ُيَناِسُبَها:

اَعِة،  االْسِتْساَلُم هلِل، َواالْنِقَياُد َلُه ِبالطَّ
ْرِك. واخللوص ِمن الشِّ

اإِلْحَساُن

ُه  َنا َنَراُه، َفْإن َلْم َنُكْن َنَراُه َفِإنَّ َأْن َنْعُبَد اهلَل َكَأنَّ
اإِلمَيـاُنَيَراَنا

َأْن ُنْؤِمَن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، 
ِه. اإِلْســاَلُمَوالَيْوِم اآلِخِر، َوالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

نشاط )2(:

اكتب خبط مجيل:
ورضيت لكم اإلسالم ديًنا
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التقومي

س1: أكمل ما يلي: 

اإِلْساَلُم ُهَو: .................................................................................................................................................................................

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

اإلميان هو:  .................................................................................................................................................................................

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

اإلحسان هو:  ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس الثاين
اإِلْساَلِم

 ِلِلْساَلِم َخْمَسُة َأْرَكاٍن ِهَي:

َشَهاَدُة َأن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل 
ًدا َرُسوُل اهلِل َوَأنَّ ُمَحمَّ

َواَل َيْدُخُل َأَحٌد اإِلْساَلَم ِإالَّ َبْعَد النُّْطِق ِبِهَما. 1

اَلِة َفَيِجُب َأَداُء َخْمِس َصَلَواٍت ِفي الَيْوِم َوالّلِيَلِة.ِإَقاُم الصَّ 2

َكاِة َفَيِجُب َعَلى اأَلْغِنَياِء ِإْعَطاُء ُجْزٍء ِمْن َأْمَواِلِهْم ِإيَتاُء الزَّ
ِلْلُفَقَراِء ُكلَّ َعاٍم.

3

َفَيِجُب َصْوُم َشْهِر َرَمَضاَن ِمْن ُكلِّ َعاٍم.َصْوُم َرَمَضاَن 4

َفَيِجُب َعَلى َمْن اسَتَطاَع ِإِلْيه َسِبْياًلَحجُّ َبْيِت اهلِل احَلَراِم 5
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األنشطة
نشاط )1(:

َرِة َعْنُه: وَرِة امُلّعبِّ ِصْل ُكلَّ ُرْكٍن ِبالصُّ

احَلجُّ

َياُم الصِّ

اَلُة الصَّ

َكاُة الزَّ

بأ

َوُراأَلْرَكاُن الصُّ
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نشاط )2(:

: ْكِن الَِّذي ُقْمَت ِبَعَمِلِه َوَتْطِبيِقِه َيا ُبَنيَّ َضْع َعاَلَمَة )√( ِبَجاِنب الرُّ

اَلِة ِإَقاُم الصِّ

َصْوُم َرَمَضاَن

َكاِة ِإيَتاُء الزَّ

َحجُّ الَبْيِت

التقومي

اِت َأَداِئِه: س1: ِصْل ُكلَّ ُرْكٍن ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم ِبَعَدِد َمرَّ

اَلُة                       الصَّ

َكاُة                      الزَّ

ْوُم                       الصَّ

ًة ُكلَّ َعاٍم ّمرَّ

ُكلُّ َعاٍم َعَلى الَغِنيِّ

اٍت ِفي الَيْوِم َواّللْيَلِة َخْمُس َمرَّ

بأ
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س2: َأْكِمْل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

َشَهاَدُة َأن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل 

ًدا َرُسوُل اهلِل َوَأنَّ ُمَحمَّ

َصْوُم َرَمَضاَن
َحجُّ 

َبْيِت اهلِل احَلَراِم

23

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

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

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

ْل َقْوَل اهلِل َتَعاَلى: س3: َتَأمَّ

يمح ]البقرة: 43[  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ىمحٱ 

اْشَتَمَلْت َهِذِه اآلَيُة َعَلى ُرْكَننِي ِمْن َأْرَكاِن اإِلساَلِم. 
َما ُهَما؟ 

............................................................................................................................................................................................ 1

 ............................................................................................................................................................................................ 2
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الّدرُس الثالث
اإِلمَياُن

ُة َأْرَكاٍن هي:   لِلْيَماِن ِستَّ

ُه َتَعاَلى َوْحده املْسَتِحقُّ ِلْلِعَباَدِة.اإِلمَياُن ِباهلِل َفُنْؤِمُن َأنَّ 1

ِمْثُل: ِجْبِريَل .اإِلمَياُن ِبامَلاَلِئَكِة 2

ِمْثُل: الُقْرآِن الَكِرمْي.اإِلمَياُن ِبالُكُتِب 3

ُسِل اَلُم.اإِلمَياُن ِبالرُّ اَلُة َوالسَّ ٍد َعَلْيِهَما الصَّ ِمْثُل: ِإْبَراِهيَم َوُمَحمَّ 4

اِر.اإِلمَياُن ِباَلْيِوم اآلِخِر ِة َوالنَّ َفُنْؤِمُن ِباجَلنَّ 5

ِر. اإِلمَياُن ِبالَقَدِر ُه ِمْن ِعنِد اهلِل ِفي اخَلْيِر َوالشَّ َفُنْؤِمُن َأنَّ 6
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األنشطة
نشاط )1(:

اِئَرِة اّلِتي ُتَناِسُبُه: ِصْل املْسَتِطيَل ِبالدَّ

أركان اإِلمَيان

أركاُن اإِلْساَلم

احَلجُّ

اإلميان باملالئكة

نشاط )2(:

ْب َأْرَكاَن اإِلْيماِن التالية َكما تعلَّمَته: َرتِّ

اإِلمَياُن ِباهلِل

اإِلمَياُن ِبامَلاَلِئَكِة

اإِلمَياُن ِباَلْيِوِم اآلِخِر

اإِلمَياُن ِبالَقَدِر

اإِلمَياُن ِبالُكُتِب

ُسِل اإِلمَياُن ِبالرُّ
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التقومي

س1: اكُتْب َأْرَكاَن اإِلمَياِن؟
............................................................................................................................................................................................ 1

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

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

............................................................................................................................................................................................ 4

............................................................................................................................................................................................ 5

............................................................................................................................................................................................ 6

س2: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

الُقرآُن الَكرميِمْن املالِئَكة

ِجْبِريل ِمن اأَلْنبَياء

ماوية ِعيَسى من الُكُتب السَّ

بأ
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الّدرُس الرابع
اإِلْحَساُن

ُه َيَراَك. َك َتَراُه، َفِإن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ اإِلْحَساُن ُهَو: َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

ِلُع َعَلى َأْعَماِلِه، َفَيْبَتِعُد  ُه َتَعاَلى َيَراُه َوَيطَّ ُر َداِئًما َعَظَمَة اهلِل َتَعاَلى، َوَأنَّ َفاملْحِسُن ُهَو الَِّذي َيَتَذكَّ

يمح  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن  اِلَحاِت ِبِإْتَقاٍن، َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ  َعن املَعاِصي، َوَيْعَمُل الصَّ

]سبأ: 11[

يمح خب  حب  جب  هئ  ُه اهلُل َتَعاَلى، َقاَل ُسْبَحاَنُه: ىمحٱ  َوَمن اتََّصَف ِباإِلْحَساِن: َأَحبَّ

]البقرة: 1٩5[    

يمح  جخ  مح  جح  مج  حج  َوَقْد َجَعَل اهلُل َتَعاَلى َثَواَب اإِلْحَساِن ِإْحَساًنا، َفَقاَل: ىمحٱ 

]الرمحن: 60[
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األنشطة
نشاط )1(:

َأْكِمل الَفراَغ ِبَما ُيناسُبه:

 ................................................................................................................................................. اهلل  َتعُبَد  َأْن  ُهَو:  اإلْحَساُن 

ِفإْن مْل َتُكن ...................................................................................... َفإنَّه ......................................................................................

نشاط )2(:

ُل اإِلْحَساَن: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الَِّتي ُتَمثِّ

)............( ْهَر ِبُخُشوٍع.     - ُعمر ُيَصلِّي الظُّ

)............( ُر َعَظمَة اهلِل َتعاىل .    - امُلْحِسُن ال يتذكَّ

)............( ًدا.     ٌد ُيْتِقُن ِحْفَظ الُقْرآِن ُمَجوَّ - ُمَهنَّ
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التقومي

ْف اإِلْحَساَن؟ س1: َعرِّ

س2: َأْكِمْل َمَكاَن الَفَراِغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

ِليُل َعَلى َذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى:  أ ـ َجَعَل اهلُل َتَعاَلى َثَواَب اإِلْحَساِن .................. َوالدَّ

يمح     ............................................................. مح  جح  مج  ىمحٱحج 

يمح جب ..................................................................  هئ  بـ  ُيِحبُّ اهلُل َتَعاَلى املْحِسِننَي، َقاَل ُسْبَحاَنُه: ىمحٱ 
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الوْحَدُة الثالثة

           السرية واألخالق

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

 . 1 - َتْصديُق النَّيب
. ُة النَّيب 2 - حمبَّ
 . 3 - طاعُة النَّيب

4 - أحافُظ على امَلراِفِق العامة.
5 - ُأَحاِفُظ على امُلْمتَلَكاِت.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

. 1- حيب النيب

. 2- يطيع النيب
. 3- يصدق النيب

4- حيفظ لسانه ويديه عما هنى اهلل عز وجل.
5- حيافظ على املرافق.

6- حيافظ على املمتلكات.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األول
  تصديق النيب

املعلُم: مباَذا ُعِرف النَّيب  َقْبَل الِبْعَثة؟
اِدِق اأَلِمْين. ِفَراٌس: بالصَّ

ه َعزَّ  املَعلُِّم: َأحَسْنَت؛ وَقْد َأْخَبر اهلُل َتعاىل ِبِصْدِقه  ِفْيَما َيُقوُل، وصْدِق ما ُيخِبُر ِبه َعن َربِّ
. وَجلَّ

يمح ]النجم: 4-3[.. جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  َقاَل اهلُل َتَعاىل: ىمحٱ 
املَعلُِّم: َما اأُلُموُر اليت َأْخَبرَنا ِبَها النَّيب ، َوَيجب َعلى املْسِلِم التَّْصِديُق ِبَها؟

إْبراِهْيُم: الُقْرآُن الَكِرمُي.
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ٍد  ِلَيْتُلوُه َعَلْيَنا، َوُيَعلَِّمَنا  َنا ُمحمَّ املَعلُِّم: َأْحَسْنَت؛ َفَهَو الِكَتاُب الِذي َأْنَزَله اهلُل َتعاىل َعلى َنِبيِّ
ُبَنا إىل اهلِل َتعاَلى. ِبِه َما ُيَقرِّ

َرِة. ة املَطهَّ نَّ َق ِبِكلِّ َما َأْخَبر ِبه النَّيب  يف السُّ َوَيِجُب َعلى املْسِلِم أْيًضا َأْن ُيَصدِّ

عاَدِة  نَّة النََّبِويَّة َسَبٌب  ِلَتَحقُّق السَّ َباُع الُقرآِن الَكَرْيم َوالسُّ اتِّ
ْنَيا َواآلِخَرِة ِفي الدُّ

األنشطة
نشاط )1(:

َرة ِة املَطهَّ نِّ جوِع إىل ُمعلِِّمك؛ اْكُتب الَفْرَق َبْيَن الَقرآِن الَكرمِي والسَّ بالرِّ
 

َرُةالُقْرآُن الَكِرْيُم ُة املَطهَّ نَّ السُّ

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................
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نشاط )2(:

ن َما َيِلي َبأْلَواٍن َجِمْيَلٍة: لوِّ

أصدق النيب صىل اهلل عليه وسلم يف لك ما أخرب به

أصدق النيب صىل اهلل عليه وسلم يف لك ما أخرب به

أصدق النيب صىل اهلل عليه وسلم يف لك ما أخرب به

التقومي

ِحيَحة ِفيَما َيِلي: س1: َضْع َعالَمة )( أَماَم الِعَباراِت الصَّ
.)   ( اِدِق اأَلِمْيِن                             - ُعِرَف النَّيب  َقْبل الِبْعَثِة ِبالصَّ
.)   (                                     َقْد َأْخَبَر اهلُل َتعاَلى ِبصْدِق النَّيب -
.)   ( ٍد  َهَو اإِلْنِجْيُل          نا حممَّ - الِكَتاُب الِذي َأْنَزله اهلُل َتَعاىل َعَلى َنِبيِّ

اِلَيَة: س2: أْكِمل الِعَباَراِت التَّ
ٍد  ِلَيْتُلوُه  نا َمَحمَّ - الُقْرآُن الَكِرمُي َهَو .....................الــِذي ..................... اهلُل َتعاىل َعَلى َنِبيِّ

.....................، َوُيعلَِّمنا ِبه َما .....................

- َيِجُب َعلى املْسِلِم أْيضًا أْن ..................... ِبُكلِّ َما َأْخَبَر ِبِه النَّيبُّ  يف .....................
عادِة يف ..................... و ..................... ِق السَّ َباُع الُقرآِن الَكرمِي و..................... َسَبب  لَتحقُّ - اتِّ
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الّدرُس الثاين
 ِِّبي ُة النَّ َمَحبَّ

ُجُل: ُحبَّ اهلِل َوَرُسوِلِه،  اَعُة؟ فَقاَل َلُه : "َما َأْعَدْدَت َلَها؟ َقاَل الرَّ َقاَل َرُجٌل ِللنيب  َمَتى السَّ
َقاَل : "َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت")1(

ِة. ِبيِّ  َطِريٌق ِإَلى اجَلنَّ ُة النَّ فَمَحبَّ

وهي ِمْن َأْعَظِم الَواِجَباِت َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة.

 : النيب  يقول  َأْجَمِعنَي؛  اِس  َوالنَّ َوالَواِلَديِن  ْفِس  النَّ ِة  َمَحبَّ َعَلى  َمٌة  ُمَقدَّ   ِبيِّ  النَّ ُة   وَمَحبَّ

اس أْجَمِعيَن«.)2(  »ال يْؤِمن َأحُدكم حتى أكْون أحبَّ إلْيه ِمن ولده وواِلِده والنَّ

َنا َعَلى اخَلْيِر. ُه َدلَّ نَّ َنا ؛ أِلَ ُنِحبُّ َنِبيَّ

ُه َأْفَضُل اخَلْلِق. نَّ َنا ؛ أِلَ ُنِحبُّ َنِبيَّ

)1( أخرجه البخاري )3688(.
)2( أخرجه مسلم )44(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ِبيِّ ؛ َفَما َأْفَضُل َعَمٍل َسَتُقوُم ِبِه؟ َك َتِعيُش ِفي َزَمِن النَّ ْل َأنَّ َتَخيَّ

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

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

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

نشاط )2(:

ِبيِّ ، َفَضْع َعاَلَمًة َأَماَم َما َتُقوُم ِبِه ِمْنَها: ِة النَّ اَلِئِل َعَلى َمَحبَّ ِإَلْيَك َبْعَض الدَّ
)............(                   . َطاَعُة َأْمِرِه -
)............(                 . اَلُة َعَلْيِه - الصَّ
)............(                  . ِتِه - َنْشُر ُسنَّ
)............(               . ُة َأْهِل َبْيِتِه - َمَحبَّ
)............(               . ُة َصَحاَبِتِه - َمَحبَّ
)............(             . ْوُق ِلُرْؤَيِتِه - الشَّ
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نشاط )3(:

ْكَل التَّاِلي: ْن الشَّ َلوِّ

ًدا  َأَنا ُأِحبُّ َنِبيِّي ُمَحمَّ

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَِّم



98

التقومي

س1: َأْكِمل الَفَراَغاِت ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:
ِبيَّ ؛ أَلنَّه  ................................................................................................................................................ - ُنِحبُّ النَّ

َو.....................................................    ....................................................... نشر   :   حمبته  دالِئل  من   - 

عليه، وطاعة.................................

س2: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

 ِِّبي ُة النَّ َمَحبَّ

ُه َنا  أِلنَّ ُنِحبُّ َنِبيَّ

ِة َطِريٌق ِإَلى اجَلنَّ

ِبيِّ  َيْقَتِضي ُحبُّ النَّ

 ِتِه َباَع ُسنَّ اتِّ

َنا َعَلى اخَلْيِر َدلَّ

بأ
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الّدرُس الثالث
 ِِّبي طاعة النَّ

اِبَقة؟ ُروِس السَّ لُِّم: َماَذا َتعلَّْمَنا يف الدُّ املعَّ
. َة النَّيب ِفَراٌس: َتَعلَّْمَنا َمَحبَّ
املَعلُِّم: َأْحَسْنَت؛ وَماَذا أْيًضا؟

. َخاِلد: َتعلَّْمَنا ُوُجوَب َتْصِديِق النَّيب
املَعلُِّم: َأْحَسْنُتْم َجمْيًعا؛ واآلن َنَتَعلَُّم َطاَعَة النَّيب ، َوِهَي َطاعُته ِفْيَما َأَمر، واْجِتَناُب َما َنَهى 

َعْنه َوَزَجر.
. ا َأَمرَنا ِبه النَّيب َمْن ِمْنُكْم َيْذُكُر يل ِمَثااًل َعمَّ

ِفَراٌس: َأَمَرَنا النُّيب  بالِعَباَداِت واأَلْخالِق احَلَسَنِة.
. املَعلُِّم: َأْحَسْنَت َيا ِفَراٌس، َفالنَّيب  َأَمَرَنا ِبِكلِّ َما ُيرِضي اهلَل عزَّ وجلَّ

. َُّمْن ِمْنُكْم َيْذُكُر ِلي ِمَثااًل ِلَما َنهاَنا النَّيب
يَئِة. َخاِلد: َنهاَنا النَّيب  َعن الَكِذِب واأَلخاَلِق السَّ

. املَعلُِّم: َأْحَسْنَت؛ َفالنَّيب  َنهاَنا َعن ُكلِّ َما ُيْغِضُب اهلَل َعزَّ وَجلَّ

يمح ] آل عمران:31[. زئ  رئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ      ّٰ 
يمح ] األنفال: 3[. جي  يه  ىه  مه  جه  ين  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

أْكِمل اجلْدوَل الَتايل:
 

 ُسوُل ُسوُل مما َأَمرَنا به الرَّ مما هنانا عنه الرَّ
الة الَكِذبالصَّ
وم الِغْيَبةالصَّ

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
نشاط )2(:

ْن اآليَة الكِرْيمَة ِبَأْلواٍن َجِمْيلٍة: لوِّ

َوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنيَن
َوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنيَن
َوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنيَن
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التقومي

ُلوِك الِذي ُيرِضي اهلَل َتعاىل، فيما يلي: س1: َضْع َعاَلَمَة )( َأَمام السُّ
)      ( الُة يف أْوَقاهتا    - الصَّ
)      ( ْدُق      - الصِّ
)      ( - الَكِذُب     
)      ( - إْيَذاُء احلَيَواَناِت    
)      ( - صْوُم َرَمَضاَن    
)      ( - َطاَعُة الَواِلَدْين    
)      ( - إْهَماُل الَواِجَباِت املدرِسيَّة  

س2:  أْكِمل َما َيِلي:
يمح.  ............................................................................................................................. - َقال اهلُل َتعاىل: ىمحٱ  ٌّ  ٍّ    َّ 

- طاعُة النَّيب ، وهي َطاعُته .........واْجِتَناُب َما .............. و..................
- هَناَنا النَّيب  َعن ............. و..........................

- أَمَرَنا النَّيب  ...................... و................................
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الّدرُس الرابع
ة ُأَحاِفُظ َعَلى امَلَراِفِق الَعامَّ

ٍد، ِمْثَل:  اِس، َوَلْيَسْت ِمْلًكا ِلَشْخٍص ُمَحدَّ امَلَراِفُق ِهَي اأَلْشَياُء الَّيت َيْسَتِفيُد ِمنَها ُكلُّ النَّ

امَلَساِجِد َوامَلَداِرِس َوامَلْكَتَباِت

احَلَداِئِق َوامُلْسَتْشَفَياِت

ُرِق َوَوَساِئِل امُلَواَصاَلِت الطُّ

امَلاِء، َوالَكْهَرَباِء
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ِة ِفي َحَياِتَنا؟ َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى َهِذِه امَلَراِفِق َواأَلَماِكِن امُلِهمَّ

     

امُلَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِتَها

َتْرُك اَلَعِبثِ َبها، َوَعَدُم الِكَتاَبِة َعَلْيَها

َعَدُم إْتاَلِفَها
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األنشطة
نشاط )1(:

وَرِة الَِّتي ُتْعِجُبَك: َوَر اآلِتَيَة َوَضْع َعاَلَمَة )√( َتْحَت الصُّ ْل الصُّ َتَأمَّ

نشاط )2(:

َضْع َكِلَمَة )َأَنا( َأْو َكِلَمَة )َأَنا اَل( يف اْلَمَكاِن اْلُمَناِسِب:
1 .......................................... ُأَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفة املْدَرَسة.

ُهوَر ِمن احَلِديَقِة. 2 .......................................... َأقِطُف الزُّ

3 .......................................... َأْكُتُب اْسِمي َعَلى ُجْدَران املزنل.

ُم الُكُتَب َداِخَل حقْيبيت. 4 .......................................... ُأَنظِّ
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التقومي

س1: اكُتب َما يلي ِبَخط َجِميل:
يجب المحافظة على المرافق العامة

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

ِحْيَحِة َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطِأ: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ
)............( 1 ُأَشاِرُك ُزَماَلِئي ِفي َتْنِظيف الَفْصِل.       

)............( ُمَها.   2 أْمَسُح الُغَباَر َعِن امَلَصاِحِف ِبامَلْسِجِد َوُأَنظِّ

)............( 3 َأْقِطُف َزْهَرًة َواِحَدًة ِمن َحِديَقِة املْدَرَسة.          

س3: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة َفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

َكَما ُأِحبُّ َأْن َأَراَهااَل َتْكُتْب َعَلى

امُلْسَتْشَفَياُتَأْتُرُك احَلِديَقَة َنِظيَفًة

ِة امَلاِء َوالَكْهَرَباِءِمَن امَلَراِفِق الَعامَّ

َحاِئِط الَفْصِلَيِجُب َتْرِشيُد اْسِتْخَداِمَنا ِفي 

بأ
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الّدرُس اخلامس
ُأَحاِفُظ َعَلى امُلْمَتَلَكاِت

اَراُت َوُكلُّ امُلْمَتَلَكاِت ِنْعَمٌة ِمَن اهلِل َيِجُب َعَلْيَنا امُلَحاَفَظُة َعَلْيَها. يَّ امَلاُل َوالُبُيوُت ُوالسَّ
َفَعَلْيَك َأيَُّها الِتْلِميُذ احَلِبيُب َأْن ُتَحاِفَظ َعَلى:

       

َمالِبِسَك

ُكُتِبَك

أقاَلِمَك

َحِقيَبِتَك

ِة َأَنا َأَحاِفُظ َعَلى َمالِبِسي َوَأَدَواِتي اْلَمْدَرِسيَّ
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َوَعَلْيَنا َأْن ُنَحاِفَظ َعَلى ُمْمَتَلَكاِت اآلَخِريَن:

َفاَل َنْكُتُب َعَلى اجُلْدَراِن

اَراِت يَّ َواَل ُنْتِلُف السَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيِح ِفي امَلَواِقِف اآلِتَيِة: ا َتْحَت الُسُلوِك الصَّ َضْع َخطًّ

اَجَتُه َحتَّى َيْدُخَل َدْوَرَة امِلَياِه: - َأْعَطاَك َجاُرَك َدرَّ

اَجَة َقْبَل َأْن َيْرِجَع.  رَّ - َتْرَكُب الدَّ

اَجَة َوَتْدُخُل َبْيَتَك.  رَّ - َتْتُرُك الدَّ

- َتْنَتِظُرُه َحتَّى َيْرِجَع َوُتْعِطيَها َلُه.

- َوَجْدَت َقَلًما َعَلى َأْرِض الَفْصِل. 

ِس َلَيْسَأَل َعْن َصاِحِبِه . - ُتْعِطْيِه ِلْلُمَدرِّ

- َتَضُعُه ِفي َحِقْيَبِتَك. 

- َتُقْوُم ِبَكْسِرِه.
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نشاط )2(:                   

ِد ِفيَما َيْأِتي: ِف َغْيِر اْلَجيِّ ِد َوَعالَمَة )×( َأَماَم التََّصرُّ ِف اْلَجيِّ َضْع َعالَمَة )√( َأَماَم التََّصرُّ

التقومي

س1: اكتب ما يلي خبط مجيل:
َأَنا َأَحاِفُظ َعَلى َمالِبِسي َوَأَدَواِتي اْلَمْدَرِسيَِّة

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

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

ِحْيَحِة: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ
)............( - َأَضُع امُلْلَصَقاِت َعَلى ُسوِر امَلْدَرَسِة.     
)............( - اَل َأْكُتُب َعَلى ِغاَلِف ِكَتاِبي.      
)............( - ُأَحاِفُظ َعَلى َحِقيَبِة َزِميِلي ِمْثَل َحِقيَبِتي.    
)............( - اَل َأْفَتُح ُصْنُبوَر امِلَياِه َعَلى آِخِرِه َأْثَناَء الُوُضوِء.   
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الوْحَدُة الرابعة

         الفقه والسلوك

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

الة )1(. 1 - الصَّ

الة )2(. 2 - الصَّ
الة. 3 - أْذَكاُر الصَّ

4 - ِذْكُر اهلِل تعاىل.
وم. 5 - أْذكاُر الُعَطاس والنَّ
6 - آداُب اللَقاِء واحَلديِث.
ْرب. 7 - آداب األْكِل والشُّ

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1- يبني كيفية الصالة.

2- يؤدي الصالة كما جيب.
. 3- يردد بعض األذكار الواردة عن النيب

4- يتحلَّى ببعض اآلداب اإلسالمية .

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األول
اَلُة )1( الصَّ

اَلِة َفَقاَل : »َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي«. )1( ِة الصَّ ِبيُّ  ِباالْقِتَداِء ِبِه ِفي َكْيِفيَّ َأَمَرَنا النَّ
َقَها: اَلِة َوُتَطبِّ َة الصَّ ِجيُب َأْن َتَتَعلََّم َكْيِفيَّ ْلِميُذ النَّ َفَعَلْيَك َأيَُّها التِّ

أ وأصلي  فـي َمَكاٍن َنِظيٍف. )1( َأَتَوضَّ

ُر َتْكِبرَيَة اإِلْحَراِم َقاِئاًل: )اهلُل  )3( َأْرَفُع َيِدي، َوُأَكبِّ

َأْكَبُر(.

اَلَة. )2( َأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة، َوَأْنِوي الصَّ

)4( َأْقَرُأ ُدَعاَء االْسِتْفَتاِح: )ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك 
ْهُت  َك، َواَل ِإَله ََغْيُرَك(، أو )َوجَّ َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ
ماوات واأَلْرض َحَنيفًا ُمْسلما وَما َأَنا  وْجِهي للذي َفَطر السَّ
ِمن املشِركني، إنَّ صاليت وُنسكي وحمَياَي ومماِتي هلِل ربِّ 

الَعاملني ال َشرْيَك َلُه وِبذلِك ُأِمرُت َوَأَنا ِمن املْسِلمْيَن(

)1( أخرجه البخاري، )631(.
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ا َأْحَفُظ ِمن  )5( َأْقَرُأ الَفاِتَحَة، ُثمَّ َأْقَرُأ َشْيًئا ِممَّ

الُقْرآِن الَكِرمِي.

ُكوِع َقاِئاًل: )َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه(، َو  )7( َأْرَفُع ِمن الرُّ

ماوات  نا َلَك احلمُد ِمْلَء السَّ َنا َوَلَك احَلْمُد(، اللهم ربَّ )َربَّ

وِمْلَء اأَلْرض وِملء َما ِشْئت من شيٍء َبْعد(

َي  ُكْوع َقاِئاًل: )ُسْبَحاَن َربِّ ُر، َمَع الرُّ )6( ُأَكبِّ

اٍت. الَعِظيِم( َثاَلَث َمرَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

اَلِة. ْق َما َتَعلَّْمَتُه ِمْن ِصَفِة الصَّ َتْحَت ِإْشَراِف ُمَعلِِّمَك: َطبِّ

نشاط )2(:

اَلة ْق َما َتُدلَُّك َعَليِه َأْثَناَء الصَّ َتنِي، َوَطبِّ اْكُتْب َهِذِه اجُلْمَلَة َمرَّ
اَلَة َواَل َأْلَتِفُت َواَل َأْعَبُث بَشْيٍء َأَنا َأْخَشُع فـي الصَّ

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

...................................................................................................................................................................................................
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التقومي

س1: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

ُكوِع.................................................................................................................................................... 1 َأُقوُل َأْثَناَء الرُّ

2 ِقْبَلُة املْسِلِمنَي ِهَي ....................................................................................................................................................

3 َيِجُب ِقَراَءُة ُسوَرِة ............................................ ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة.

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِلَيَة ِلُتَكوِّ ْب الَكِلَماِت التَّ س2: َرتِّ

ُأَصلِّي - َكما رأْيُتُموِني - َصلُّوا

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

َك - َوَتَباَرَك اْسُمُك ـ َواَل ِإَلَه َغْيُرَك ـ ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَحْمِدَك َوَتَعاَلى َجدُّ

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

َنِظْيف - فـي مكان - ُأَصلِّي

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

اَلِة؟ س3: َماَذا َتْقَرُأ فـي الصَّ

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

...................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس الثاين
اَلِة )2( الصَّ

ُكوِع. ْفِع ِمن الرُّ ْرِس: َماَذا َنْفَعُل َبْعَد الرَّ َنَتَعلَُّم ِفي َهَذا الدَّ

ْبَعِة، ُثمَّ أقوُل:  ُر َوَأْسُجُد َعَلى اأَلْعَضاِء السَّ )8( ُأَكبِّ

اٍت. َي اأَلْعَلى( َثاَلَث َمرَّ )ُسْبَحاَن َربِّ

َي  ُر، ُثمَّ َأُقوُل: )ُسْبَحاَن َربِّ )10( َأْسُجُد َثاِنَيًة، َوُأَكبِّ

اٍت.  اأَلْعَلى( َثاَلَث َمرَّ

ُر، ُثمَّ َأُقوُل:  ُجوِد َجاِلًسا، َوُأَكبِّ )٩( َأْعَتِدُل ِمن السُّ

)َربِّ اْغِفْر ِلي، َربِّ اْغِفْر ِلي(، أو )ربِّ اغفر 

يل، وارمحين، وأْجُبرين، واْرفعين ، واْرُزَقين، 

وعاِفِني(.

ُر، ُثمَّ َأْفَعُل ِفيَها ِمْثَل َما َفَعْلُتُه  اِنَيِة، َوُأَكبِّ ْكَعِة الثَّ )11( َأُقوُم ِللرَّ

ْكَعِة اأُلوَلى ِإالَّ ُدَعاء االْسِتْفَتاح. ِفي الرَّ
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ْكَعِة  ُجوِد الثَّاِني ِفي الرَّ )12( َأْجِلُس َبْعُد السُّ

َد. اِنَيِة، ُثمَّ َأْقَرُأ التََّشهُّ الثَّ

َد. )15( َأْجِلُس ِفي آِخِر َصاَلِتي، َوَأْقَرُأ التََّشهُّ

اِلَثِة. ْكَعِة الثَّ َل َأُقوُم ِللرَّ َد اأَلوَّ )13( َبْعَد َأْن َقَرْأُت التََّشهُّ

ْكَعَتنِي  ِة َصاَلِتي ِمْثَل َما َفَعْلُتُه ِفي الرَّ )14( َأْفَعُل ِفي َبِقيَّ

اِبَقَتنِي َلِكْن َأْقَتِصُر َعَلى ِقَراَءِة الَفاِتَحِة. السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  )16( ُأَسلُِّم َعْن َيِميِني َقاِئاًل: )السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  اهلِل(، َوَعْن َيَساِري َقاِئاًل: )السَّ

اهلِل(.
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األنشطة
نشاط )1(:

اَلِة. ْق َما َتَعلَّْمَتُه ِمْن ِصَفِة الصَّ َتْحَت ِإْشَراِف ُمَعلِِّمَك: َطبِّ

َواْنُظْر ِفي َتْطِبيِق ُزَماَلِئَك َواَلِحْظ َما َيَقُعوَن ِفيِه ِمْن َأْخَطاٍء.

نشاط )2(:

ُجوُد َعَلْيَها. َأْكِمْل َأْسَماَء األْعَضاء الَِّتي َيِجُب السُّ

- اجَلْبَهُة َواأَلْنُف.

...................................................................................................... -

...................................................................................................... -

- الَقَدَماِن.
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التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ُجوِد اهلُل َأْكَبُرَأُقوُل ِفي السُّ

ُر َقاِئاًل َي اأَلْعَلىُأَكبِّ ُسْبَحاَن َربِّ

ْكَعُة َتْحَتِوي َعَلى  اجَلْبَهُة َوالَقَدَماِنالرَّ

ا َأْسُجُد َعَليِه َسْجَدَتنِيِممَّ

بأ

س2: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

ْجَدَتنِي: َربِّ .................................................................................................................................. 1 َأُقوُل َبنَي السَّ

2 َأْسُجُد َعلى اأَلْعَضاء  ..........................................................................................................................................

اَلُم َعَلْيُكْم ........................................................................................................................... 3 ُأَسلُِّم َقاِئاًل: السَّ
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الّدرُس الثالث
اَلِة َأْذَكاُر الصَّ

ِلع َعَليها  اَلِة، اطَّ اَلِة َحتَّى َتْحَفَظَها، َوُتَواِظَب َعَلى َقْوِلَها ِفي الصَّ ْلِميُذ امُلْجَتِهُد َأْذَكاَر الصَّ ِإَليَك َأيَُّها التِّ
وَأْكِمل الَفَراغ:

ْكُر ًة َنُقوُلُهَمْوِضُعُهالذِّ َكْم َمرَّ

ُدَعاُء االْسِتْفَتاِح: )ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ 
َك،  َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ
ْهُت وْجِهي للذي  َواَل ِإَلَه َغرُيَك(، أو )َوجَّ
ماوات واأَلْرض َحَنيفًا ُمْسلما  َفَطر السَّ

وَما َأَنا ِمن املشِركني، إنَّ صاليت وُنسكي 
وحمَياَي ومماِتي هلِل ربِّ الَعاملني ال َشرْيَك 

َلُه وِبذلِك ُأِمرُت َوَأَنا ِمن املْسِلمْيَن(.

ًة َواِحَدًةَبْعَد َتْكِبرَيِة اإِلْحَراِم َمرَّ

َي الَعِظيِم(. ُكوِع)ُسْبَحاَن َربِّ ...........................َأْثَناَء الرُّ

َنا َوَلَك احَلْمُد(،  )َسِمَع اهلُل ِلَمِن َحِمَدُه، َربَّ
ماوات  نا َلَك احلمُد ِمْلَء السَّ أو )اللهم ربَّ

وِمْلَء اأَلْرض وِملء َما ِشْئت من شيٍء 
َبْعد(.

ِفِع ِمَن  ِعْنَد الرَّ
ُكوِع الرُّ

ًة َواِحَدًة َمرَّ
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ْكُر ًة َنُقوُلُهَمْوِضُعُهالذِّ َكْم َمرَّ

َي اأَلْعَلى(. ُجوِد)ُسْبَحاَن َربِّ اٍتَأْثَناَء السُّ َثاَلَث َمرَّ

ْجَدَتنِي)َربِّ اْغِفْر ِلي(. ...........................َبْيَن السَّ

َلَواُت  ِ َوالصَّ اُت هلِلَّ ِد: »التَِّحيَّ ِصيَغُة التََّشهُّ
ِبيُّ  الُم َعَلْيَك َأيَُّها النَّ َباُت، السَّ يِّ َوالطَّ

الُم َعَلْيَنا َوَعَلى  َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه، السَّ
اِلِحيَن، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال  ِعَباِد اهلِل الصَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه«. اهلل َوَأْشَهُد َأْن ُمَحمَّ

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

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

ِبيِّ : »اللُهمَّ َصلِّ َعَلى  اَلُة َعَلى النَّ الصَّ
ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم، َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد 
ٍد، َوَعَلى آِل  َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل  ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«.

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

...........................
...........................
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األنشطة
نشاط )1(:

َعاُوِن َمَع َأَحِد َأْفَراِد ُأْسَرِتَك  ِبيِّ  ِفي َمَواِضَع َوَأْوَقاٍت َكِثرَيٍة، ِبالتَّ اَلُة َعَلى النَّ ُتْسَتَحبُّ الصَّ
َف َعَلى َبْعِض ِتْلَك اأَلْوَقاِت. َأْكِمل الِعَباَراِت اآلِتَيَة ِلَتَتَعرَّ

- ................................. اأَلَذاِن.
- ................................. اجُلُمَعِة َوَلْيَلِتَها.

َباِح َو ................................. - َمَع َأْذَكاِر الصَّ

نشاط )2(:

اكتب خبط مجيل:
َي اأَلْعلى ُسْبحاَن َربِّ

...................................................................................................................................................................................................
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التقومي

س1: اْمأَلْ الَفَراَغاِت ِبالَكِلَمِة املَناِسَبِة:

َك ِبَحْمِدَكاْسُمَكَجدُّ

)ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َو..............................، َوَتَباَرَك.................................. َوَتَعاَلى....................................َواَل ِإَلَه َغْيُرَك(

ِبيُّ َعْبُدُههللَعَلْيَناالنَّ

اهلِل  َوَرْحَمُة   .................... َأيَُّها  َعَلْيَك  الُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ  .................... اُت  )التَِّحيَّ
اِلِحنَي، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اهلل َوَأْشَهُد َأْن  الُم .................... َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ َوَبَرَكاُتُه، السَّ

ًدا .................... َوَرُسوُلُه( ُمَحمَّ

س2: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ْجَدَتنِي: ًة َواِحَدًةَأُقوُل َبنَي السَّ َمرَّ

ُسْبحاَن َرّبي األْعلىَأُقوُل: َسِمَع اهلُل ِلَمِن َحِمَدُه

َربِّ اْغِفْر ِلي ُجود َأُقْوُل ِفي السُّ

بأ
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الّدرُس الرابع
ِذكُر اهلِل َتعاَلى

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
ْحَمِن: ُسْبَحاَن اهلل  »َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن ِفي امِليَزاِن، َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّ

الَعِظيِم، ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه« )1(.

معناهاالكلمة

َسْهَلَتان.َخِفيَفَتاِن
يف َوْزِن َثواِبهَما.َثِقيَلَتاِن

ْرِس: َأَتَعلَُّم ِمَن الدَّ
1 ِذْكُر اهلِل َتَعاَلى ِمْن أْسهِل الِعَباَداِت، وأعظِمَها أْجًرا.

2 َيْحِرُص املْسِلُم َعَلى َتْعِظيم اهلِل َتعاىل َوَتزِنْيِهه ِمْن ُكلِّ ُسْوء.

احَلُة ُتْثِقُل ِميزاَن الَعبِد َيوَم الِقَياَمِة باألْجِر واحَلسَناِت. 3 اأَلعَماُل الصَّ

)1( أخرجه البخاري )13(.



125

األنشطة
نشاط )1(:

ن الَعَباَرة التَّاِلية: لوِّ

سبحان اهلل العظيم، سبحان اهلل وحبمده

سبحان اهلل العظيم، سبحان اهلل وحبمده

سبحان اهلل العظيم، سبحان اهلل وحبمده

نشاط )2(:

باِح واملَساِء اليت ُيحاِفُظ عَليَها املْسِلُم: اْكُتب بالتَّعاوِن مَع ُزمالِئك اثنني من أْذكاِر الصَّ
.......................................................................................................................................................................  1

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي

س1: َضْع َعاَلمَة )(، أو َعاَلَمَة )×( َأماَم الِعَباَراِت الَتاِليِة:
.)     ( احَلِة   - ذْكُر اهلِل تعاىل ِمن َأعَظِم األْعَماِل الصَّ
.)     ( - ذْكُر اهلِل تعاىل ِمن َأْصعِب الِعباَداِت   
.)     ( - َمْن أحبَّ اهلَل تعاىل َأكَثر ِمن ِذْكره   

س2: َأْكِمل الَفراَغات التالية:
 - َقال رسوُل اهلِل : » َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن ......................................... ، َثِقيَلَتاِن .................................. 

       َحِبيَبَتاِن ......................................... ُسْبَحاَن اهلِل الَعِظيِم، ......................................... َوِبَحْمِدِه«.

احَلُة ُتْثِقُل .........................................الَعبِد َيوَم .........................................   - اأَلعَماُل الصَّ
    بـ ......................................... و......................................... .
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الّدرُس اخلامس
ْوِم َأْذَكاُر الُعَطاِس َوالنَّ

َأْذَكاُر الُعَطاِس:

َيْرَحُمَك اهلُلاحَلْمُد هلِل

َيهِدُيُكُم اهلُل وُيْصِلُح 

َباَلُكم

َيُقوُل َلُه َمْن َيْسَمُعُهَيُقوُل الَعاِطُس

ُيِجْيُبُه الَعاِطُس

َأَنا ُأَحاِفُظ َعَلى آَداِب الُعَطاِس
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ْوِم: َأْذَكاُر النَّ

ِبامِسَك اللُهمَّ 

َأُموُت َوَأْحَيا

احَلْمُد هلِل الَِّذي أْحَياَنا 
َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه 

النُُّشوُر

ْوِم َنُقوُل ِعْنَد االْسِتيَقاِظَنُقوُل ِعْنَد النَّ

َُّنا ُمَحمٌَّد  َهِذِه اأَلْذَكاَر، َوَأَنا أَحاِفُظ  ََّمَنا َنِبي َعل
َعَلْيها؛ أَلنَّ اهلَل َتعاَلى َيحفُظِني ِبَها.
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األنشطة
نشاط )1(:

ْوِم: َوِر الَِّتي ُيَسنُّ ِقَراَءُتَها َقْبَل النَّ ِبُمَساَعَدِة َأْفَراِد ُأْسَرِتَك: َظلِّْل َأْسَماَء السُّ

الَكاِفُروَناإِلْخاَلُصالَبَقَرُة

اُسالَفَلُق النَّ

نشاط )2(:

اِلَيَة: ْب اأُلُموَر التَّ ْكِر الَواِرِد؟ َرتِّ ْوِم َوَقْوِل الذِّ َما الَِّذي َيْنَبِغي َأْن َتْفَعَلُه َبْعَد االْسِتيَقاِظ ِمَن النَّ

)............( - اْرِتَداُء َماَلِبِس امُلْدَرَسِة.    

)............( اَلُة.            - الُوُضوُء َوالصَّ

)............( - َتَناُوُل اإِلْفَطاِر.             
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التقومي

س1: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُبُه:
)َيْرَحُمَك اهلل - َيهِديُكُم اهلُل وُيْصِلُح َباَلُكم - احَلْمُد هلل(

- َأُقوُل ِإَذا َعَطْسُت:  ........................................................................................................................................................

- َيُقوُل الَِّذي َيْسَمُعِني: ...................................................................................................................................................
- ُأِجيُبه: .................................................................................................................................................................................

ِحيَحِة، َوَعالَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطأ: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

)............( ْوِم َيْحَفُظِني اهلُل َتعاَلى ِبَها.                           1 َأْذَكاُر النَّ

)............( 2 َأُقوُل ِعْنَد االْسِتيَقاِظ: ِباْسِمَك اللُهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا.    

)............( 3 َأْقَرُأ ُسوَرَة اإِلْخاَلِص َبْعَد االْسِتيَقاِظ.                 
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الّدرُس السادس
َآَداُب اللَقاِء َواحَلِدْيِث

اِس ِبَأَدٍب َواْحِتَراٍم َحتَّى َيْنَتِشَر احُلبُّ َوالتََّساُمُح ِفي امُلْجَتَمِع، َوِمن  ِبيُّ  ُمَعاَمَلَة النَّ َعلََّمَنا النَّ
اِس. َذِلَك: آَداُب اللَقاِء َواحَلِديِث َمَع النَّ

اًل: آَداُب اللَقاِء: َأوَّ

اِس َة اإِلْساَلِمَأْبَتسُم ِفي َوْجوِه النَّ ُأَصاِفُحهم ِعْنَد اجُلُلوِس َمَعُهْمُأْلِقي َعَلْيِهْم َتِحيِّ

ثانًيا: آَداُب احَلِديِث:

ُث ِبَصْوٍت ُمْنَخِفٍض َأَتَحدَّ

َأْسَتِمُع ِلَغْيِري ِباْهِتَماٍم

اَل ُأَقاِطُع َأَحًدا َأْثَناَء َحِديِثِه
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيِح مما يلي: - َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الَعَمِل الصَّ
)............( 1 َتْبَتِسُم ِفي َوْجِه ِمن ُيَقاِبُلَك.    

)............( اَلَم َعَلى الَعاِبِس.    2 اَل ُتْلِقي السَّ

)............( الِم.    ُر َأْصِدَقاَءَك ِبِإلَقاِء السَّ 3 ُتَذكِّ

نشاط )2(:

ا َيْأِتي: ا َتْحَت اْلِفْقَرة ِاْلُمَناِسَبِة ِمن َبْيِن اْلِخَياَراِت ِفي ُكلٍّ ِممَّ َضْع َخطًّ
1 ِإَذا َأْخَطْأَت ِفي َحقِّ َزِميِلَك َأْثَناَء احَلِديِث:

)مْتَتِنُع َعن اجُلُلوِس َمَعُه - ُتَسلُِّم َعَلْيِه، َوتْعَتِذُر ْلُه(.
ا. 2 ِإَذا َدَخَل اْلَمْجِلَس َمن هَو َأْكَبُر ِمنك ِسنًّ

)َتْبَقى ِفي َمَكاِنَك – َتُقوُم َوُتْجِلُسُه ِفي َمَكاٍن ُمَناِسٍب(.
3 ِإَذا َقاَبْلَت َطاِلًبا ِفي امَلْدَرَسِة اَل َتْعِرُفُه 

اَلَم(. اَلَم، اَل ُتْلِقي َعَلْيِه السَّ ) ُتْلِقي َعَلْيِه السَّ
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س1: َأْكِمْل َمَكاَن الَفَراِغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

اَلَم َعَلى َأْصِدَقاِئَك َقاِئاًل ............................................................................................................. 1 ُتْلِقي السَّ

ُثَك ..................................................................................................................... 2 َيْنَبِغي َأْن َتْسَتِمَع ِلِمن ُيَحدِّ

......

اَلُم َعَلْيُكْم و ................................................  و .................................................. اَلَم َقاِئاًل: السَّ 3 ُتْلِقي السَّ

اَلَم َقاِئاًل: ................................................................................................................................................. 4 َتُردُّ السَّ

ِحْيَحِة َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطِأ: س 2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ

)............( 1 ُأَصاِفُح ُزَماَلِئي ِفي امَلْدَرَسِة.             

)............( ي.                     ًزا أِلَِبي َوُأمِّ ُص َمْقَعًدا ُمَميَّ 2 ُأَخصِّ

)............( ِغرِي.                3 اَل َأْرَفُع َصْوِتي ِإالَّ َعَلى َأِخي الصَّ

)............( 4 َأْسَتْأِذُن ِمن ُمَعلِِّمي َقْبَل احَلِديِث.               

)............( الم.          اَلَم َعَلى َمن َباَدَرِني بالسَّ 5 َأُردُّ السَّ
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الّدرُس السادس
ْرِب آَداُب اأَلْكِل َوالشُّ

عام. امُلعلِّم : َمْن يْذُكر َبْعَض آداِب الطَّ
أنُس: َأْن َنْغِسل َأْيِدينا قْبل اأَلْكل وَبْعَده.

املَعلِّم: َأْحَسنت، وَماَذا أْيًضا؟
ِفراٌس: التَّْسمية َقْبَل اأَلْكِل.

َراِب: َعاِم َوالشَّ امُلعلِّم: َأْحَسْنَت، َواآلَن َنَتَعلَُّم َأَهمَّ آَداِب الطَّ

ا َيِلي اإِلَْنساَن اأَلْكُل ِممَّ ْرِبَتْغِسُل َيَدْيَك َقْبَل اأَلْكِل َوَبْعَدُه التَّْسِمَيُة َقْبَل اأَلْكِل َوالشُّ

ْرِب َقْوُل: اْلَحْمُد هلِل َبْعَد اأَلْكِل َوالشُّ ْرُب ِبالَيِمنِي ْرِباأَلْكُل َوالشُّ َعَدُم اإِلْسَراِف ِفي اأَلْكِل َوالشُّ

ْرِب ُِّمِني آَداَب اأَلْكِل َوالشُّ ِديِني ُيَعل
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نشاط )1(:

ْرِب مما يلي: ا َتْحَت آَداِب اأَلْكِل َوالشُّ َضْع َخطًّ

- َغْسُل اليِديِن َقْبل اأَلْكِل.         

َعاِم.        - اإِلْكَثاُر ِمن الطَّ

- التَّْسِمَيُة َقْبَل اأَلْكِل.           

ْرُب بالَيمْيِن.          - اأَلْكُل والشُّ

- َعَدُم اأَلْكُل ِمما َيلي.    

       
نشاط )2(:

اكتب خبط مجيل:
َعاَم امُلِفيَد َعَلْيَنا َأْن َنْأُكَل الطَّ

................................................................................................................................................................
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ا َبْيَن اأَلْقَواِس: ِحيَحَة ِممَّ س1: اْخَتر اإِلَجاَبَة الصَّ
1 َتُقوُل: ِباْسِم اهلِل 

ْرب ( ْرب – َبْعَد الشُّ )َقْبَل الشُّ
2 َتُقوُل: اْلَحْمُد هلِل 

)َبْعَد اأَلْكِل – َقْبل اأَلْكل(
3 َتْشَرُب ِبَيِدَك 

)الُيْمَنى - الُيْسَرى(

اِلَيَة: س2: َأْكِمْل الِعَباَراِت التَّ

- تغسل يديك  ............................................... األكل و ...............................................

- األكل والشرب بـ ............................................... 

- التسمية قبل  ............................................... و  ...............................................
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