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مقدمة
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  ُيحتذى به يف نظريات  النبوية املطهرة، مما جيعلها منوذًجا  والسنة  الكرمي  القرآن  النابعة من  وطبيعة مصدرها وفلسفتها 

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 شعوب الدول 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 احلالة 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 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 
التدريس  للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع الطالب، واختالف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح بتنوع أساليب  العامة  مع طبيعة األهداف 

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 األول يف احللقة األوىل من التعليم األساسي متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، والتوحيد، والفقه 

والسلوك، والسرية واألخالق، معتنًيا باستكمال شخصية الطالب املسلم على النحو اآليت:
مجال الحفظ 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 اآلتية:
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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.
4( ربط موضوعات جمال احلفظ والتالوة مبوضوعات جمال التفسري، وموضوعات جمال التجويد، وموضوعات جمال التوحيد، وموضوعات 

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

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

رة خالية من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية. 2( عرض املفاهيم األساسية يف صورة ُميسَّ
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.
مجال 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 اآلتية:

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.

مجال 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 اآلتية:

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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فهرس موضوعات الفصل األول
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

ــاس.  ســــــــورة  الـــفـــلـــق.  ــ ــنـ ــ ــة.  ســــــــورة  الـ ــاحتــ ــ ــف ــ  ســـــــورة ال
ــد.  ســـــــورة  الــنــصــر.  ــســ ــ  ســـــــورة  اإلخــــــــالص.  ســــــورة امل
 سورة  الكافرون.  سورة الكوثر.  سورة  املاعون.  سورة  قريش. 
 سورة  الفيل. سورة  اهلمزة.  سورة  العصر.  سورة  التكاثر. 

 سورة القارعة.
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الوحدة الثانية: التوحيد:

ُل ْرُس اأَلوَّ 1٨َأَنا ُمْسِلٌم.الدَّ
ْرُس الثَّاِني 21اهلُل َرِبّي.الدَّ
ْرُس الثَّاِلُث 24اهلُل اخَلاِلُق.الدَّ
اِبُع ْرُس الرَّ 2٧اهلُل َخَلَقِني.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس اُق.الدَّ زَّ 30اهلُل الرَّ
اِدُس ْرُس السَّ 32اهلُل َيرُزُقِني .الدَّ

ْيَرُة َواأَلْخاَلُق: الوْحَدُة الثالثة: الِسّ
ُل ْرُس اأَلوَّ ٌد .الدَّ   36َنِبِيّي ُمَحمَّ

ْرُس الثَّاِني ٌد  َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه.الدَّ   40ُمَحمَّ
ْرُس الثَّاِلُث   43بر الوالدين.الدَّ

الوْحَدُة الرابعة: الفقه والسلوك:
ْرُس األول   4٨الطهارة.الدَّ

ْرُس الثاين   51الوضوء.الدَّ
ْرُس الثالث   55الصلوات املفروضة.الدَّ
ْرُس الرابع   5٨أركان اإلسالم.الدَّ

ْرُس اخلامس   62حب اخلري للغري.الدَّ
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فهرس موضوعات الفصل الثاين

الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
 سورة العاديات.  سورة الزلزلة.  سورة البينة.  سورة القدر. 

6٧ سورة العلق.  سورة التني.  سورة الشرح.  سورة الضحى.

الِوْحَدُة الثانية: التوحيد:
ُل ْرُس اأَلوَّ ٧0َأْعُبُد اهلَل َرِبّي.الدَّ

ْرُس الثَّاِني ٧3ُأِحبُّ اهلَل َرِبّي.الدَّ
ْرُس الثَّاِلُث ٧6ِعَباَدُة اهلِل َتَعاَلى.الدَّ
اِبُع ْرُس الرَّ ٧٩ِدْيِني اإِلْساَلُم.الدَّ

ْرُس اخَلاِمُس ٨2َأْرَكاُن اإِلْساَلِم.الدَّ
اِدُس ْرُس السَّ .الدَّ ْيُن اْلَحقُّ ٨5اإِلْساَلُم ُهَو الِدّ

الوحدة الثالثة: السرية واألخالق:
ُل ْرُس اأَلوَّ ٨٨صدق النيب  وأمانته.الدَّ

ْرُس الثَّاِني ٩2حق املعلم.الدَّ
ْرُس الثَّاِلُث ٩6حتية اإلسالم.الدَّ

الوحدة الرابعة: الفقه والسلوك:
ُل ْرُس اأَلوَّ اَلِة )1(.الدَّ 102ِصَفُة الصَّ

ْرُس الثَّاِني اَلِة )2(.الدَّ 105ِصَفُة الصَّ
ْرُس الثَّاِلُث اَلِة )3(.الدَّ 10٨ِصَفُة الصَّ
اِبُع ْرُس الرَّ اَلِة )4(.الدَّ 112ِصَفُة الصَّ

ْرُس اخَلاِمُس 116آداب الطعام.الدَّ
اِدُس ْرُس السَّ م.الدَّ 11٩التبسُّ
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األهداف العامة ملقرر الرتبية اإلسالمية يف الصف األول 

)الحلقة األوىل – التعليم األسايس(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.  )1(

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

يتعرف بعَض أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم.  )4(
يتعرف بعَض أحكام الطهارة والصالة املناسبة ملرحلته العمرية.  )5(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
23 سورة قرآنيةاحلفظ والتالوة

12التوحيد
6السرية واألخالق
11الفقه والسلوك

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 4 حصة(
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الَفْصُل 
ُل َراِسيُّ اأَلوَّ الدِّ





الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
- حيفظ سورة الفاحتة حفًظا متقًنا.

- حيفظ من سورة القارعة إىل سورة الناس حفًظا متقًنا.
- يتلو ما حفظه تالوة جمودة.

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

موضوعات الوحدة:
 ســـــــــورة الـــــفـــــاحتـــــة.  ســـــــــــورة  الــــــنــــــاس.  ســـــــــــورة  الـــفـــلـــق. 
ــر.  ــصـ ــنـ  ســــــــــورة  اإلخـــــــــــالص.  ســــــــورة املـــــســـــد.  ســــــــــورة  الـ
 ســورة  الكافرون.  ســورة الكوثر.  ســورة  املاعون.  ســورة  قريش. 
 ســـورة  الفيل. ســـورة  اهلــمــزة.  ســـورة  العصر.  ســـورة  التكاثر. 

 سورة القارعة.





الوحدة الثانية

التوحيد

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
- يشعر بوجود اهلل تعاىل.
- يعتز بانتمائه لإلسالم.

- يعدد نعم اهلل تعاىل عليه.
- يشكر اهلل تعاىل على نعمه.

موضوعات الوحدة:

2- اهلُل َرِبّي. 1- َأَنا ُمْسِلٌم.   
4- اهلُل َخَلَقِني. 3- اهلُل اخَلاِلُق.   

6- اهلُل َيرُزُقِني.  اُق.    زَّ 5- اهلُل الرَّ
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الّدرُس األوُل
َأَنا ُمْسِلٌم

أنا ُمسلٌم
اهلُل َرِبّي

اإلسالُم ِديِني
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َنِبييَّ  ُمَحمَّ

األنشطة
نشاط )1(:

ْكِر ثالَث َمْراٍت ُكَل َصباٍح وَمَساٍء: َحاِفْظ َعلى َقوِل هَذا الِذّ
ا« )1( ٍد َنبيًّ »َرِضْيُت باهلِل َربًّا، وباإلْسالِم ِديًنا، وِبُمَحمَّ

)1( حديث شريف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجه: أمحد )1٨٩6٧(، وأبو داود )50٧2(، والترمذي )33٨٩(.
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التقومي

نشاط )2(:

اِلَيَة ْب َأْرَكاَن اإِلْساَلِم التَّ َعاُوِن َمَع ُمَعِلِّمَك، َرِتّ ِبالتَّ

س 1: أجب شفوًيا:

َمْن ربَُّك؟ 1

َما ِديُنَك؟ 2

َمْن َنِبُيَك؟ 3

اَلُةَصْوُم َرَمَضاَن َكاُةالصَّ الزَّ

 َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ

ًدا َرُسوُل اهلِل   ُمَحمَّ

 َحجُّ الَبْيِت ِلَمِن اْسَتَطاَع
ِإَلْيِه َسِبْياًل
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ِدييناهلُل

َنِبيَّياإلسالُم 

َربَّيُمحمُد

س2: ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة مبا ُيَناسُبَها:
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الّدرُس الثَّاِني
اهلُل َرِبّي

َأَنا ُمْسِلٌم

اهلُل َخَلَقِني

اهلُل ُيْطِعُمِني

اهلُل َيْرُزُقِني

اهلُل َيْسِقيِني
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األنشطة
نشاط )1(:

ْر َمَع ُمَعلِِّمَك اأَلْسِئَلَة َواأَلْجِوَبَة اآَلِتيَة:  َكِرّ

َمِن الَِّذي َخَلقَك؟

ي َرَزَقَك؟ َمِن الِذّ

َمِن الَِّذي ُيْطِعُمَك؟

ي َيْسِقيَك؟ َمِن الذَّ

اهلُل الَِّذي َخَلَقِني

اهلُل الَّذي َرَزَقِني

اهلُل الَّذي ُيْطِعُمِني

اهلُل الَّذي َيْسِقيِني

نشاط )2(:
وَرِة امُلَناِسَبِة: اِلَيَة َتْحَت الصُّ َضِع الَكِلَماِت التَّ

َفاِكَهٌة-َخْضَرَواٌت-َلَبٌن-َأْسَماٌك

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

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

س 1: أجب شفوًيا:

َن ُجْمَلًة: ِب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ س 2: َرتِّ

َمِن اّلذي َخَلَقَك؟ 1

َمِن الَّذي َرَزَقَك؟2

اهلُل – َوَيْسِقيِني – ُيْطِعُمِني
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الّدرُس الثَّالُِث

اهلُل اخَلاِلُق

 اهلُل َتَعاَلى خَاِلُق اْلَكْوِن َوَما ِفْيِه

اهلُل تَعاَلَى َخَلَق الّسَماَء

اهلُل تَعاَلَى َخَلَق اللَّيَل

اهلُل تَعاَلَى َخَلَق اجِلَباَل

اهلُل تَعاَلَى َخَلَق اأَلْرَض

َهاَر اهلُل تَعاَلَى َخَلَق النَّ

اهلُل تَعاَلَى َخَلَق الِبَحاَر
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األنشطة
نشاط )1(:

نشاط )2(:

َوِر اآلِتَيِة: َأْكِمِل اجُلَمَل اليت َتْحَت الصُّ

ْطِر اآْلِتي:  َلّوْن َكَما يف السَّ

اهلُل َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء

اهلل خالق كل شيء
اهلل خالق كل شيء

الَّذي َخَلَق الَشَجَر ُهَو ..............................

ُيوَر ُهَو ..............................      الَّذي َخَلَق احلَيواَن ُهَو .............................. الَّذي َخَلَق الطُّ
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التقومي

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: ِحْيَحِة ِممَّ ًا َتْحَت اْلَكِلَمِة الصَّ س 1: َضْع َخطَّ

اِلَيَة: ْع ِبَقَلِمَك اجُلْمَلَة التَّ س 2: َتَتبَّ

)األمساك – الطيور( اهلُل تَعاىَل َخَلَق ................ يف البحار.  

)اهلَل - اخْلَلَق( نعُبُد ................ َوْحَدُه ال َشِرْيَك َلُه.       

1

2

اهلل خالق لك يشء ال إهل إال هو
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اِبُع الّدرُس الِرّ
اهلُل َخَلَقِني

اهلُل الَِّذي َخَلَقِني

اهلُل الَِّذي َخَلَق َسْمِعي وَبَصِري

اهلُل الَِّذي َخَلَقِني يف َأْحَسِن ُصوَرٍة

]التني: 4[. يمح  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ   َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

َتَتبَّْع ِبقَلِمَك الْجُمَلَة التَّالَِيَة:

نشاط )2(:

َلْوِن اأْلَْحَمِر: ، واملستطيل الذي فيه َمْعِصَيٌة ِباللَ َلْوِن األَْخَضِ ِن املستطيل الذي فيه َطاَعٌة ِباللّ لَوِّ

ْتُم َدَقُةالشَّ الصَّ اْحِتَراُم اْلُمَعِلِّمِقَراَءُة الُقْرآِن

ِإيَذاُء اْلَحَيَواِناْحِتَراُم اجَلاِراْلَكِذُب ُة  َمَحبَّ
 ِّبِي النَّ

ِعْصَياُن اْلَواِلَدْيِن

أنا مسلم أطيع اهلل اذلي خلقين

اَلُة الصَّ
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التقومي

س 1: َأْكِمِل اْلِعَباَراِت اآْلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:

س 2: ِصْل ُكّلَ َكِلَمٍة ِبَما ُيَناِسُبَها:

اهلُل الَِّذي .................... َسْمِعي وَبَصِري.

أَنا .................... أِطيُع اهلَل.

1

2

َأْسَمُع ِبـــ 

ُأْبِصُر ِبـــ

َأْمِشي َعَلى 
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الّدرُس اْلَخاِمُس
اهلُل الّرّزاُق

ُه ُيَبِلُّل َماَلِبِسي ! نَّ َها: ِإِنّي اَل ُأِحبُّ اْلَمَطَر؛ أِلَ ِمّ َنَزَل َمَطٌر َغِزْيٌر، َفَقاَلْت ِهْنٌد أِلُ

ْرَع،  : ِإنَّ اْلَمَطَر ِرْزٌق َوِنْعَمٌة ِمَن اهلِل َتَعاَلى، َفِمْنُه: َنْشَرُب اْلَماَء، َوَنْسِقي الزَّ َفَقاَلِت اأْلُمُّ

ِيِّب. ْزِق الطَّ َوَعَلْيَنا َأْن َنْحَمَد اهلَل َعَلى َهَذا الِرّ

ي.   ِيِّب، َوَجَزاِك اهلُل َخْيًرا َيا ُأِمّ ْزِق الطَّ َفَقالْت ِهْنٌد: اْلَحْمُد هلِل َعَلى َهَذا الِرّ

اهلُل الَِّذي ُيْنِزُل امَلطَر ِمَن 

َماِء السَّ

َباَت  اهلُل الَِّذي ُيْخِرُج النَّ

ِمَن اأَلْرِض

َقاَل اهلُل َتَعاَلى:

ىثيمح ]الذارايت: 58[. نث  مث  زث  رث  يت  ىمحٱىت 
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األنشطة
نشاط )1(:

ْساَلِم َأْن َنُقوَل ِعْنَد ُنُزوِل اْلَمَطِر: )ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اهلِل َوَرْحَمِتِه(.  ِمْن َهْدِي اإْلِ
يَِّب َمرََّتْيِ واحفظه.  َتَتبَّْع ِبَقَلِمَك َهَذا الَّذْكَر الطَّ

مطرنا بفضل اهلل ورمحته
مطرنا بفضل اهلل ورمحته

نشاط )2(: 

ِحيَحِة، َوَضْع َعالَمَة )×( َأَماَم اْلُجْمَلِة اخَلَطأ: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اْلُجْمَلِة الصَّ
 )...............( َراِب.     َعاِم َوالشَّ ( َبْعَد الطَّ 1  َأُقوُل: )اْلَحْمُد هلِلِ

 )...............( 2  امَلَطُر َلْيَس َلُه َفاِئَدٌة.      

التقومي

َن ُجمَلًة: ِب اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ س 1: َرتِّ
1  )ِبَفْضِل - ُمِطْرَنا – َوَرْحَمِتِه – اهلِل(       ..................................................................

اُق – اْلَمِتنُي(  .................................................................. زَّ ِة - اهلُل - ُهَو الرَّ 2  )ُذْو الُقوَّ

س 2: َأْكِمِل اْلِعَباَراِت اآْلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ِمْن َهِذِه اْلَكِلَماِت: ]األرض - السماء[:
    - اهلل الَِّذي ُيْنِزُل امَلطَر ِمَن .................................
َباَت ِمَن .............................     - اهلل الَِّذي ُيخرُج النَّ
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اِدُس الّدرُس السَّ
اهلُل َيْرُزُقِني

َراَب َعاَم َوالشَّ اهلُل َتَعاَلى َيْرُزُقِني الطَّ

َة َواملال حَّ اهلُل َتَعاَلى َيْرُزُقِني الِصّ

ِنَعُم اهلِل َعَلْيَنا َكِثَيرٌة
                             

]إبراهيم: ٣٤[.  يمح  حن  جن  يم  ىم  مم  خم    َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 

َعَم، َوُأِطْيُعُه َواَل َأْعِصْيِه. َأْشُكُر اهلَل َتَعاَلى الَِّذي َرَزَقِني ِتْلَك الِنّ
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األنشطة
نشاط )1(:

َعاِم: ِبيُّ  َأْن َنُقوَل َبْعَد َتَناُوِل الطَّ  َعلََّمَنا النَّ

) َِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا َوَجَعَلَنا ُمْسِلِمنَيٍ )اْلَحْمُد هلِلِ ال

اٍت َحتَّى َتْحَفَظُه. ِيَّب َمَع ُمَعِلِّمَك َخْمَس َمرَّ ْكَر اْلطَّ ْر َهَذا اْلِذّ َكِرّ
نشاط )2(:

 : اْرُسْم ُصوَرَتْيِن ِلِنْعَمَتْيِن ِمْن ِنَعِم اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

التقومي

ُلوِك  اخَلَطِأ، ِفيَما َيْأِتي: ِحْيِح، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم السُّ ُلوِك الصَّ س 1 : َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم السُّ
 	)...............( َة َواَل َيْحَمُد اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيَها.                   حَّ َوَلٌد َرَزَقُه اهلُل الِصّ
 	)...............( َعاِم اّلِذي َمَعُه.                     اًما ِمَن الطَّ َأْحَمُد ُيْعِطْي َزِمْيَلُه َبسَّ
 	)...............( ْرِب.               ُر ِإْخَوَتُه ِبَقْوِل اْلَحْمُد هلِلِ َبْعَد الشُّ ِإْبَراِهْيُم ُيَذِكّ

. س 2 : اْذُكْر ِلُمَعلِِّمَك َثالَث ِنَعٍم ِمْن ِنَعِم اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
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الوحدة الثالثة

ْيَرُة َواأَلْخاَلُق السِّ

أهداف الوحدة:

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

. 2 - يتعرف على فضائل النيب
. 3 - يقتدي بالنيب

4 - يدرك مزنلة الوالدين يف اإلسالم.
5 - يؤدي حق الوالدين.

موضوعات الوحدة:

. ٌد 1- َنِبِيّي ُمَحمَّ
ٌد  َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه. 2- ُمَحمَّ

3- ِبرُّ الَواِلَديِن.
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ُل الّدرُس اأَلوَّ
ٌد صلى اهلل عليه وسلم  َنِبِيّي ُمَحمَّ

ي اإِلْساَلَم؟ َمْن َعلََّمنِّ

ي الُقْرآَن؟ َمْن َعلََّمنِّ

ي اإِلْحَساَن؟ َمْن َعلََّمنِّ

. ُد َنِبِيّي ُمَحمَّ

. ُد َنِبِيّي ُمَحمَّ

. ُد َنِبِيّي ُمَحمَّ
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ِبيُّ  َعلََّمَنا اإِلْساَلَم َفَنْعُبُد اهلَل َوْحَدُه. النَّ

ِبُع َأَواِمَر اهلِل. ِبيُّ  َعلََّمَنا الُقْرآَن َفَنتَّ النَّ

اِس. ِبيُّ  َعلََّمَنا اإِلْحَساَن َفُنْحِسُن ُمَعاَمَلَة النَّ النَّ

 ًدا أََنا أُِحبُّ َنِبّيي ُمَحمَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

اِس، ومنهم: ِبيُّ  َأْن ُنْحِسَن ُمَعاَمَلَة ُكلَّ النَّ      - َعلََّمَنا النَّ

.........................................................................................................................................................................................  - 1

.........................................................................................................................................................................................  - 2

.........................................................................................................................................................................................  - 3

نشاط )2(:

ِن الِعَباَرَة اآلِتَيَة ِبَثاَلَثِة َأْلَواٍن ُمْخَتِلَفٍة: َلِوّ

ًدا صلى اهلل عليه وسلم َأَنا ُأِحبُّ َنِبّيي ُمَحمَّ

ًدا صلى اهلل عليه وسلم َأَنا ُأِحبُّ َنِبّيي ُمَحمَّ

ًدا صلى اهلل عليه وسلم َأَنا ُأِحبُّ َنِبّيي ُمَحمَّ
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التقومي

س 1: تتبع بقلمك اجلملة التالية: 

ِـّي حممد صىل اهلل عليه وسلم نبي

س 2: َأْكِمِل الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:
ِبِيّ  َتُقوُل: ............................................ ِإَذا َسِمْعَت اْسَم النَّ  •
ُسوَل  َدَخَل ......................................................... َمْن َأَطاَع الرَّ  •
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ٌد  َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه ُمَحمَّ
الّدرُس الثَّاِني

حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  قال تعالى: ﴿حن 
.]١١٠  : ]الكهف  مي﴾  خي 

ٌد  أََحبُّ الَبَشِ إىَِل َقْلِبي َنِبيِّي ُمَحمَّ

ُسلَأْفَضُل الَبَشِرَعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه َرُسوٌل ِلْلَعاَلِمْينآخر الرُّ

 َُّنا ُمَحمٌَّد َنِبي
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األنشطة
نشاط )1(:

ا«)1(. ٍد  َنِبيًّ »َرِضْيُت ِباهلِل َربًّا، َوِباإِلْساَلِم ِدْيًنا، َوِبُمَحمَّ

اٍت. ْكَر َمَع ُزَماَلِئَك َخْمَس َمرَّ ْر َهَذا الِذّ -  َكِرّ  

اٍت َمَساًء. اٍت َصَباًحا، َوَثاَلَث َمرَّ ْكِر َثاَلَث َمرَّ -  َحاِفْظ َعَلى َهَذا الذِّ  

نشاط )2(:

ا َبنَي الَقْوَسنِي:     ِحيَحِة ِممَّ ا َتْحَت الَكِلَمِة الصَّ َضْع َخطًّ

ا َأُبو الَبَشِر َفُهَو ............................................ ٌد  َأْفَضُل الَبَشِر، َأمَّ -  َنِبيَُّنا ُمَحمَّ

اَلُم( اَلُم – ِإْبَراِهْيُم َعَلْيِه السَّ )آَدُم َعَلْيِه السَّ

)1( أخرجه أمحد )1٨٩6٧(، وابن ماجه )3٨٧0(.
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التقومي
ِحيَحِة: اِئَرَة الَِّتي ِبِجَواِر الِعَباَرِة الصَّ ْن الدَّ س 1: َلِوّ

ُسِل.                              ُل الرُّ َأوَّ

ُسِل. آِخُر الرُّ

ٌد  َنِبِيّي ُمَحمَّ


ِحْيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ: س 2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اْلِعَباَرِة الصَّ

)...............( ِبيُّ  ِمَن املالِئَكِة.           - النَّ

)...............( اِس.            ٌد  َأْفَضُل النَّ - َنِبيَُّك ُمَحمَّ

)...............( ُسل.            ٌد  َخاَتُم الرُّ - َنِبيَُّك ُمَحمَّ
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الّدرُس الثالث
 ِبرُّ الَواِلَدْيِن

َأَنا ُمْسِلٌم

يَباٌرّ ِبَأِبي َباٌر ِبًأِمّ

اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َأَمَرَنا ِبِبِرّ الَواِلَديِن، َفَقاَل:

ىن  َّ  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ُّ
                                                     ]اإلسراء: 23[

َبِة:  ِيّ اِس ِبامُلَعاَمَلِة الطَّ َواأَلَُب َواأَلُمُّ َأَحقُّ النَّ

اس ِبُحْسِن َصَحاَبيت َيا َرُسوَل اهلل؟ )1( ِبُي ، َفَقاَل: َمْن أَحقُّ النَّ َفقد َجاَء َرُجّل إىل النَّ

َك« قال: ُثمِّ َمْن؟  َك«، قال: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُأمُّ َك«، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُأمُّ َقاَل: »ُأمُّ

َقال: »َأُبوَك«.)1( 

)١( أخرجه الُبَخاِريُّ )1٧٩5(.
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َوِبرُّ الَوالَدْيِن َيُكوَن ِبُأُموٍر َكثريٍة مْنَها:

برُّ الَوالَدْيِن

َطاَعُة 
الَوالَدْيِن

الِم  إلقاء السَّ
َعَلْيهَما َتْقدْيُمهما 

ُخوِل              عْنَد الدَّ
َواخُلُروِج

ُروِر  ِإْدَخاُل السُّ
َعَلْيهَما

وِت  َخْفُض الصَّ
ِعْنَدُهما

االْسِتْئَذاُن عْنَد 
ُخوِل َعَلْيهَما الدُّ

اْلَحْمُد للِه؛ َتَعلَّْمُت َكيَف أُكوُن َبارًّا ِبَوالَِديَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيِح: ُلوِك الصَّ وَرِة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى السُّ         َضْع َعاَلَمَة )√( َتْحَت الصُّ

                           يستأذن               ال يستأذن 

نشاط )2(:                          

  اقرأ اآْليَة اآلتية، مث تتبْع كتابتها بقَلِمَك:

يمح ]اإلسراء: 23[ ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل               ىمحٱ 
..................................................................................................................................................................................................
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التقومي

س 1: َأْكِمِل احَلِديَث:
اِس ِبُحْسِن َصَحاَبيت َيا َرُسوَل اهلِل؟  ِبيِّ ، َفَقاَل: َمْن أَحقُّ النَّ َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ

- َقاَل:  ............................................
- َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ 

- َقاَل: ............................................
- قال: ُثمَّ َمْن؟ 

- َقاَل: ............................................
- قال: ُثمِّ َمْن؟ 

- َقال: ............................................

ِحْيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ، ِفيَما  س 2 : َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

َيأِتي:
)...............( ي َأْثَناَء َنْوِمَها.          - اَل َأْطُرُق َباَب ُحْجَرِة ُأمِّ
)...............( ي َوَأِبي.                            - ُأِطْيُع ُأمِّ
)...............( ي َوَأِبي.           ُث َمَع ُأمِّ - َأْخِفُض َصْوِتي َوَأَنا َأَتَحدَّ
)...............( ُل َيَد َواِلِدي.                            - ُأَقبِّ
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الوحدة الرابعة

ُلوُك الِفْقُه َوالسُّ

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - َيشرَح مفهوَم الطهارِة.
2 - ُيحافَظ على طهارته.

3 - َيشرَح كيفيَة الوضوِء. 
4 - ُيْحِسَن الوضوَء.

َد الصلواِت املفروضَة. 5 - ُيعدِّ
6 - ُيصلِّى الصلواِت املفروضَة.

َد أركاَن اإلسالِم. ٧ - ُيعدِّ
اِس. ٨ - ُيِحبَّ اخلرَي للنَّ

موضوعات الوحدة:

1 - الطهارة.        2 - الوضوء.
3 - الصلوات املفروضة.   4 - أركان اإلسالم.

5 - حب اخلري للغري. 
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الّدرُس األوُل
َهاَرُة  الطَّ

َهاَرِة َيا ُمَعِلَّمَنا؟ َهاَرُة(، َفَسَأَلُه ُعَمُر: َما َمْعَنى الطَّ بُّوَرِة: )الطَّ َكَتَب امُلَعِلُّم َعَلى السَّ

ِتي َأَمَرَنا اإِلْساَلُم ِبَها. َظاَفُة، َوِهَي ِمَن اأُلُموِر الَّ َهاَرُة ِهَي النَّ امُلَعِلُّم: الطَّ

اَلِة. َف: َأْجَساَمَنا، َوَماَلِبَسَنا، َوَأَماِكَن الصَّ َأْحَمُد: َنَعْم َيا ُمَعِلَّمَنا، َفَيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنَنِظّ

ْنِظْيُف ِبامَلاِء، َأِو الَوَرِق. : َوَيُكوُن التَّ َعِلٌيّ

َمْوِضٍع  َأِيّ  َتْنِظْيُف  َوَكَذِلَك  َوالَغاِئِط،  الَبْوِل  َمْخَرِج  َتْنِظْيُف  َفَيِجُب   ، َعِليُّ َيا  َأْحَسْنَت  امُلَعِلُّم: 

َوَقَعْت َعَلْيِه َنَجاَسٌة. 

أمحد: َوَدَعاَنا ِديُنَنا َأْيًضا ِإَلى: َتْنِظْيِف ِثَياِبَنا، َوَغْسِل َأْجَساِدَنا، َوَتْقِصْيِر َأَظاِفِرَنا.

امُلَعِلُّم: َصِحْيٌح، َفاهلُل َجِمْيٌل ُيِحبُّ اجَلَماَل. 
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األنشطة
نشاط )1(:

ْوَرِة الَِّتي ُتَناِسُبَها: ِصْل ُكلَّ آَيٍة ِبالصُّ

َقاَل اهلُل َتَعاَلى:                        
]املدثر: 4[  يمح  مت  خت  ىمحٱ 

يق  ىق  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
]الفرقان: 4٨[ يمح  مك  لك  اك 

نشاط )2(:

تتبع اجُلْملة التالية خبطٍّ مجيل:

أحرُص ىلع طهارة مالبيس
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التقومي

س 1: ِصْل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(:

أٌَقّلُم َأْظَفاِري ُكلََّما

ُأطّهُر َمْخَرَج الَبْوِل َوالَغاِئِط

أ بامَلاِء َأَتوضَّ

ُف ِثَياِبي ُكلََّما ُأَنِظّ

ُهور الطَّ

اتََّسخْت

ِباملاء أو الَوَرِق.

َطاَلْت

بأ

س 2: َأْكِمْل ما يْأِتي بالكلمات املناسبة ]أجسامنا - أمرنا - النظافة - أماكن - مالبسنا [:
َف ..................... و ..................... و ..................... الصالة. 1 - َيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنَنظِّ
َهارُة هي  ..................... وهي ِمن اأُلُمور اليت ..................... اإلْسالُم ِبَها. 2 - الطَّ
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1

الّدرُس الثاين
الُوُضوُء

الُوُضوُء َلُه َفْضٌل َعِظْيٌم ِعْنَد اهلِل. 

                       

ُأ؟  َكْيَف َتَتَوضَّ

اٍت( َأْسَتْنِشُق )َثالَث َمرَّ 4

َأُقوُل: "ِباْسِم اهلِل". 1

ِاٍت( ْسَغْين )َثاَلَث َمرَّ َأغِسُل يديَّ إىل الرُّ

ِاٍت( َأَتَمْضَمُض  )َثاَلَث َمرَّ

2

3

َأ َكَما ُأِمَر َوَصلَّى َكَما ُأِمَر ُغِفَر َلُه  ِبيُّ : »َمْن َتَوضَّ َيُقوُل النَّ
)1(. » َّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَا تَقَد

)1( أخرجه النسائي )144(، وابن حبان )1042(، واللفظ له.
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اٍت( َأْغِسُل َوجِهي )َثالَث َمرَّ 5

ًة َواِحدًة( َأْمَسُح َرْأِسي )َمرَّ

ًة َواِحدًة( َأْمَسُح ُأُذِني )َمرَّ

٧

٨

اٍت( مع  َأْغِسُل ِرْجَليَّ إَلى الكْعَبنِي )َثالَث َمرَّ
االبتداء باليمىن

٩

َأْغِسُل َيَديَّ ِمن َأَطَراف اأَلَصابِع ِإَلى امِلْرَفقْيِن 
اٍت( مع االبتداء باليمىن )َثالَث َمرَّ 6

َبْعَد ااْلنتَهاِء ِمن الُوُضوِء َأُقوُل:
)َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اهلُل َوْحَدُه اِل ِشِريِك َلُه، ِوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحّمًدا َعْبُدُه 

َوَرُسوُلُه(.
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األنشطة
نشاط )1(:

َة الُوُضوِء.  ْق َكْيِفيَّ ِبُمَتاَبَعِة ُمَعِلِّمَك َطِبّ

نشاط )2(:

ْد َمْوِضَع امِلْرَفِق َوالَكْعِب، ِبَوْضِع َداِئَرٍة َحْوَلُه: َحدِّ

نشاط )3(:

اٍت َحتَّى َتْحَفَظُه، ِلَتُقولُه َبْعَد ُكلِّ ُوُضوٍء. َة َمرَّ ْكَر ِعدَّ ْر َهَذا الِذّ َكِرّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه( )َأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ هللُا َوْحَدُه َل َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ
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التقومي

ْقِم امُلَناِسِب: ْب أفَعال الُوُضوِء ِبوْضِع الرَّ س 1: َرتِّ
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الّدرُس الثالث
َلَواُت امْلَفْروَضُة الصَّ

اَلِة،   الصَّ َأَداِء  َعَلى  ُأَحاِفُظ  ُمْسِلٌم،  َأَنا 

ْكُن الثَّاِني ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم  اَلُة ِهَي الرُّ َفالصَّ

َهاَدَتْيِن. َبْعَد الشَّ

 َوَيِجُب َعَلى امُلْسِلِمْيَن َأَداُء َخْمِس َصَلَواِت ِفي 

الَيْوِم َواللَّْيَلِة، َوِهَي:

َصاَلُة الَعْصِر  4  َرَكَعاٍت َصاَلُة امَلْغِرِب  3  َرَكَعاٍت3 4

َصاَلُة الِعَشاِء  4  َرَكَعاٍت 5

َصاَلُة الَفْجِر َرْكَعَتاِن  ْهِر 4  َرَكَعاٍت1 َصاَلُة الظُّ 2

اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر  اهلُل 

ُأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر

. َأَنا ُأَصّلي َطاَعًة هلِل َوَرُسوِلِه

ِة. َلَواِت اَلْمُفروَضِة َسَببُّ ِلُدُخوِل الَجنَّ الُمَحاَفَظُة َعَلى الصَّ
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1

األنشطة
نشاط )1(:

اختر اإلجابة الصحيحة:
جتب الصالة على:

)  ( )1( الرجل فقط    
)  ( )2( املرأة فقط  
)  ( )3( الرجل واملرأة  

نشاط )2(:

ِحْيَح: اكُتْب الَعَدَد الصَّ

)............( ْهِر   - عدد َرَكَعاُت الظُّ

            )............( - عدد َرَكَعاُت امَلْغِرِب  

   )............( - عدد َرَكَعاُت الِعَشاِء  
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التقومي

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: ِحْيَحِة ِممَّ ا َتْحَت الَكِلَمِة الصَّ س 1: َضْع َخطًّ
الُة اليت ّتلي َصاَلَة الَعَصِر َهَي َصالة:           - الصَّ

)امَلْغِرب - الِعَشاِء(  
مِس ُأَصلِّي َصاَلَة:                         - َقْبل ُطُلوِع الشَّ

)امَلْغِرب - الَفْجر(
- َعَدُد َرَكَعاِت َصاَلِة الِعَشاِء:          

)3 ركعات - 4 ركعات( 

َن ُجْمَلًة: ِب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ ِلُتَكوِّ س 2: َرتِّ

اَلُة ِهَي. ْكُن الثَّاِني – اإلْسالِم - الصَّ ِمْن َأْرَكاِن - الرُّ
.................................................................................................................................................

ِة - امُلَحاَفَظُة - َسَبٌب. َلَواِت - ِلُدُخوِل اجَلنَّ َعَلى الصَّ
.................................................................................................................................................

س 3: ِصْل ِمَن الَعُموِد )أ( َما ُيَناِسُبه يف الَعُموِد )ب(:
3 ركعات - َصاَلة الفجر   
4 ركعات - َصاَلة املغرب   

ركعتان                         - َصاَلة الِعشاء   
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الّدرُس الرابع
أركان اإلسالم

 
ًدا َرُسوُل  قال رسول اهلل  : »ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس؛ َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«) 1(. اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ اهلِل، َوِإَقاِم الصَّ

) 1 ( أخرجه البخاري )٨(، ومسلم )16(، والترمذي )260٩(، واللفظ له.



59

معناهاالكلمة

اَلِة أداء الصلوات الخمس المفروضةِإَقام الصَّ

َكاةِ دفع المال لمن يستحق الزكاةِإيَتاء الزَّ

صوم شهر رمضانوَصْوم َرَمَضاَن

الحج إلى الكعبة المشرفةَحّج اْلَبْيِت

أتعلم من الدرس:
1  اإلسالم مثل البيت؛ له أركان ال يقوم إال هبا.

ى مسلًما. 2  يدخل املرء يف اإلسالم بالشهادتني، وُيسمَّ

3  أركان اإلسالم مخسة؛ هي الشهادتان، والصالة، والزكاة، وصوم رمضان، 

واحلج ملن استطاع إليه سبياًل.
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1

األنشطة
نشاط )1(:

اْقَرأ احَلِديَث، َوَأْكِمل َأرَكاَن اإلْساَلِم اخَلْمَسَة:

ًدا َرُسوُل  ُسوُل : »ُبِنَي اإلْسالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهادِة َأْن الَّ ِإَلَه ِإالَّ اهلُل وأنَّ ُمَحمَّ َقاَل الرَّ

َكاِة، َوَصْوِم َرَمضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت« )1(. الة، وإيَتاِء الزَّ اهلِل، َوإَقاِم الصَّ

هاَدَتاِن َكاُةالشَّ احَلُجالزَّ ..................................................................

نشاط )2(:

اذكر أركان اإلسالم اخلمسة.
. ..............................................................................................................................  1

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

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )٨(، ومسلم )16(، والترمذي )260٩(، واللفظ له.
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نشاط )3(:

انظر إىل الصور التالية، واكتب اسم الركن املناسب هلذه الصورة:

التقومي
س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، أو عالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:

.)     ( أركان اإلسالم مخسة                                                   -

.)     ( الشهادتان مها آخر أركان اإلسالم                                    -

.)     ( ُتعطى الزكاة للفقراء واملساكني                                        -

س2: أكمل الفراغات التالية:
- قال رسول اهلل : »ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس؛ َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، 

اَلِة، و...........................، َوَصْوِم َرَمَضاَن،  و........................... َوِإَقاِم الصَّ
و...........................«.

ى ........................... . - يدخل املرء يف اإلسالم بـ........................... ، وُيسمَّ



62

الّدرُس اخلامس
حب اخلري للغري

قال رسول اهلل : »ال ُيؤِمُن أحُدكم حتى ُيحبَّ ألِخيه ما يحبُّ لنفِسه«) 1(.

معناهاالكلمة

ال يكتمل اإليمان.ال يؤمن

يوّد ويْرَغب.يحب

أتعلم من الدرس:
1  ال يكتمل إمياين حىت أحب اخلري لآلخرين.

2  املؤمنون كاجلسد الواحد؛ يعني بعضهم بعًضا.

3  األخوة يف الدين من أعظم ِنَعم اهلل تعاىل على املسلمني.

) 1 ( أخرجه البخاري )13(.
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1

األنشطة
نشاط )1(:

اذكر ثالثة أشياء حتبها، وتود أن تعطيها ألخيك.
. ..............................................................................................................................  1

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

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

نشاط )2(:

ضع عالمة )(أمام السلوك الصحيح:
)  ( فراس طالب حيب إخوانه.      -
)  ( خالد طالب ال حيب إخوانه.      -
)  ( عمر حيب أن  يلعب مع أصدقائه بألعابه.   -
)  ( سامل ال حيب أن يلعب مع أصدقائه بألعابه.   -
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التقومي
س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، أو عالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:

.)     ( أحب اخلري لنفسي فقط        -

.)     ( أحب إلخواين املسلمني ما أحب لنفسي            -

أحب أصدقائي، وأتعاون معهم                    )     (.  -

س2: تتبع بقلمك هذا احلديث مرتني واحفظه:

ال يؤمن أحدكم حتى ُيحّبَ ألِخيه ما يحّبُ لنفِسه

ال يؤمن أحدكم حتى ُيحّبَ ألِخيه ما يحّبُ لنفِسه



65

الَفْصُل 
َراِسيُّ الثَّاِني الدِّ
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الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة أن:

- حيفظ من سورة العاديات إىل سورة الضحى حفظًا متقًنا.
- يتلو من سورة العاديات إىل سورة الضحى تالوة سليمة.

- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.
- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.

- يتأدب بآداب تالوة القرآن الكرمي.

موضوعات الوحدة:

البينة.  الزلزلة.  ســورة  الــعــاديــات.  ســورة   ســورة 
ــتــني.  ــورة ال ــ ــورة الــعــلــق.  سـ ــ ــورة الـــقـــدر.  سـ ــ  سـ

 سورة الشرح.  سورة الضحى.
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الوحدة الثانية

التوحيد

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1 - يعبد اهلل وحده.

2 - حيب اهلل أكثر من غريه.
3 - يبني معىن العبادة.

4 - يبني أركان اإلسالم.
5 - يؤمن أن اإلسالم هو الدين احلق.

موضوعات الوحدة:

1 - أعبد اهلل ريب.

2 - أحب اهلل ريب.
3 - عبادة اهلل تعاىل.

4 - ديين اإلسالم.
5 - أركان اإلسالم.

6  - اإلسالم هو الدين احلق.
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الّدرُس األوُل
َأْعُبُد اهلَل َرِبّي

َأَنا ُمْسِلٌم
َخَلَقِني اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِلِعَباَدِتِه َوْحَدُه.

يمح ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  َقاَل اهلُل َتَعاَلى:ىمحٱ   ّٰ 
 ]الذاريات : 56[.

أنا 
َأْعُبُد اهلَل َوْحَدُه، َواَل َأْعُبُد َغْيَرُه

َأَخاُف ِمَن اهلِل َواَل َأْعِصيِه

ُأِحبُّ اهلَل َوُأِطْيُع َأَواِمَرُه
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األنشطة
نشاط )1(:

اِلَيَة: َقاَط التَّ ْع ِبَقَلِمَك الِنّ َتَتبَّ

َخَلَقِني اهلُل ِلِعَباَدِتِه؛ َفَأَنا )أصيل( َو )أصوُم( هلِلِّ َوْحَدُه.

نشاط )2(:

وَرَة باجُلْمَلِة اّلِتي ُتَناِسُبَها: ِصِل الصُّ

ْوِم َرَمَضاُن َشْهُر الصَّ

يِن اَلُة ِعَماُد الِدّ الصَّ

قبلة املسلمني
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التقومي

س 1: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة:
يمح   ....................................... نئ  مئ  زئ  رئ  -  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ   ّٰ 

-  َأْعُبُد .................................................َوْحَدُه.

س 2: اْرِبْط َبْيَن الِفْقَرِة ِفي اجَلْدَوِل )أ( َمَع َما ُيَناِسُبَها ِفي اجَلْدَوِل )ب(:

بأ

امَلَعاِصيامُلْسِلُم ُيَحاِفُظ َعَلى

اَعاِت الطَّ  امُلْسِلُم ُيْكِثُر ِمَن

اَلِة الصَّ امُلْسِلُم َيْبَتِعُد َعِن
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الّدرُس الثاين

ُأِحبُّ اهلَل َرِبّي

َوَأْعَطاِني ِنَعًما َكِثْيَرًةَوَجَعَلِني ِمَن امُلْسِلِمْيَنَوَرَزَقِنيَخَلَقِني

  َفَأَنا ُأِحبُّ اهلَل، َوُأِحبُّ َرُسوَل اهلِل
ي َوَأِبي، َوُأِحبُّ َجِمْيَع امُلْسِلِمْيَن َوُأِحبُّ ُأِمّ

أنا ُمْسلٌم

ُأِحبُّ اهلَل َوُأِطْيُعُه أِلَنَّ اهلَل َتَعاَلى
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األنشطة
نشاط )1(:

َتْيِن: اْكُتِب الِعَباَرَة اآلِتَيَة َمرَّ

َأَنا ُأِحبُّ اهلَل َوُأِطْيُعُه
.....................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

وَرٍة ِبالَفاِئَدِة امُلَناِسَبِة: َأَماَمَك ُصَوٌر ِلَبْعِض ِنَعِم اهلِل َعَلْيَنا، َفِصْل ُكلَّ صُّ
  

َنْشَرُب ِمْنُه

ُتِضْيُء َلَنا

َنْأُكُل ِمْنُه
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التقومي

س 1: َأْكِمل الِعَباَرَة اآلِتَيَة:

ي َو ............................... َوُأِحبُّ َجِميَع ............................... ُأِحبُّ اهلَل َوُأِحبُّ ............................... َوُأِحبُّ ُأِمّ

ِحْيَحِة، وَضْع َعاَلَمَة )X( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطأ: س 2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ

)............( َعِم.       - َرَزَقَنا اهلُل َتَعاَلى َبْعَض الِنّ

)............( ي.                           ، َوُأِطْيُع َأِبي َوُأِمّ - ُأَصِلّي هلِلِّ

)............( - ُأِحبُّ اخَلْيَر ِلَجِمْيِع امُلْسِلِمْيَن.                          
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الّدرُس الثالث

ِعَباَدُة اهلِل َتَعاَلى

 

ُه اللُه ِمَن األَْقَواِل َواألَْعَمِل الِعَباَدُة: ُكلُّ َما ُيِحبُّ

اَلُة الصَّ

ِقِراَءُة الُقْرآِن

َياُم الِصّ

اإِلْحَساُن ِإَلى اجَلاِر

َطاَعُة الَواِلَدْيِن
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األنشطة
نشاط )1(:

َضِع اأَلْقَواَل ِفي ُصْنُدوِق اأَلْقَواِل، َواأَلْفَعاَل ِفي ُصْنُدوِق اأَلْعَمال:

هاُب إىل امَلْسِجد الذَّ

ِقَراَءُة الُقْرآِن

َدُقُة الصَّ

َعاُء الدُّ

ِزَياَرُة اأَلَقاِرِب

األعمالاألقوال

نشاط )2(:

اْكُتب اْسَم َثاَلِث َطاَعاٍت: 

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

س 1: َضْع َكِلَمًة ُمَناِسَبًة ِفي الَفَراِغ ِمْن َهِذِه اْلَكِلَماِت ]َطاعُة الَواِلَدْيِن - الَكِذُب - اإِلْحَساُن ِلْلَجاِر[: 

َأْقَواٌل وأْعَمال َيْبَغُضَها اهلُلَأْقَواٌل َوأْعَمال ُيِحبَُّها اهلُل

ِعْصَياُن الَواِلَدْيِن

ْدُق الِصّ

ُة اجَلاِر َأذيَّ

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

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

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

اِلَيِة: اَعاِت التَّ ُر َعْنَها ِمْن الطَّ ِتي ُتَعِبّ اَعِة الَّ س 2: اْكُتْب َتْحَت ُكِلّ ُصوَرٍة اْسَم الطَّ

]الصدقة - تالوة القرآن - الصالة[ 

                                

..............................................................................................................................
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الّدرُس الرابع
ِديِني اإِلْساَلُم

اإِلْساَلُم ِديِني، َوِدْيُن َجِمْيِع اأَلْنِبَياِء.

ْساَلُم﴾ ]آُل ِعْمرَاَن: 19[ يَن ِعْنَد اهلِل اإْلِ  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ﴿ِإنَّ الدِّ

َواإِلْساَلُم ُهَو 

1

2

3

4

ْوِحْيِد االْسِتْساَلُم هلِلِّ ِبالتَّ

اَعِة  َواالْنِقَياُد َلُه ِبالطَّ

َوالُبْعُد َعْن َمْعِصَيِتِه

ْرِك َوَأْهِلِه َوالَبَراَءُة ِمَن الشِّ
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األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيَحِة ِفْيَما َيْأِتي: ِبُمَعاَوَنِة ُمَعِلِّمَك َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اْلِعَباَرِة الصَّ
ُق ِبــــ: ْوِحْيِد َيَتَحقَّ - االْسِتْساَلُم هلِل ِبالتَّ

)............( 1 ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه.        

)............( 2 َقْوِل: "َأَنا ُمْسِلٌم".                          

نشاط )2(:

ْن امُلْسَتِطيالِت الَِّتي ُكِتَب َداِخَلَها َطاَعاٌت: اَعِة، َلِوّ ُب ِإَلى اهلِل ِبالطَّ َأْنَت ُمْسِلٌم َتَتَقرَّ

اَلُة ْدُق اْحِتَراُم امُلَعِلِّمالصَّ ِقَراَءُة الُقْرآِنالِصّ

َدَقُةَطاَعُة الَواِلَدْيِن اأَلَماَنُةُمَساَعَدُة ِإْخَواِنَكالصَّ
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التقومي

س 1: ِصل الِعَباَراِت ِمَن الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

االْسِتْساَلُم هلِل

َواالْنِقَياُد َلُه

َوالَبَراَءُة

َوالُبْعُد َعِن

اَعِة  ِبالطَّ

َمْعِصَيِتِه

ْوِحْيِد ِبالتَّ

ْرِك َوَأْهِلِه ِمَن الِشّ

بأ

س 2: اْكُتْب آَيًة َتُدلُّ َعَلى َأنَّ ِدْيَنَك ُهَو اإِلْساَلُم.

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

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

َقاَل اهلُل َتَعاَلى:
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الّدرُس اخلامس
َأْرَكاُن اإِلْساَلِم

َأْرَكاُن اإِلْساَلِم1

ًدا َرُسوُل اهلِل َشَهاَدُة َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ
اَلِة ِإَقاُم الصَّ

َصْوُم َرَمَضاَن

َكاِة ِإْيَتاُء الزَّ

َحجُّ الَبْيِت

َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ُبِني اإلِْساَلُم َعَلى َخْمٍس:
ًدا رَُسوُل اللِه،  َشَهاَدِة أَن لَّ إِلََه إِلَّ اللُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

َكاِة، َوَصْوِم رََمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت «.)1( اَلِة، َوإِْيَتاِء الزَّ َوإَِقاِم الصَّ

)1( أخرجه البخاري )٨(، ومسلم )16(.



83

األنشطة
نشاط )1(:

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ِممَّ

) 5  - 6 ( َلَواِت ِفي ُكِلّ َيْوٍم ........................     - َعَدُد الصَّ

)َرَمَضاَن - َشْعَباَن( - َيِجُب ِصَياُم َشْهر ........................     

)امَلِدْيَنِة - َمَكَة( - َنُحجُّ ِلْلَبْيِت احَلَراِم ِفي ........................    

نشاط )2(:

اٍت: ِرْيَف َثاَلَث َمرَّ اِلَيَة، َواْقَرأ اْلَحِدْيَث الشَّ َقاَط التَّ ْع ِبَقَلِمَك الِنّ َتَتبَّ
َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:

»ُبين اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن  ال إهل إال اهلل، 
وأن حممًدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزاكة، 

وصوم رمضان، وحج البيت«.
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التقومي

س 1: َأْكِمل الَفَراَغ:
-  َأْرَكاُن اإِلْساَلِم ِهَي:

َشَهاَدُة َأن اَل َِإلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ 

ًدا َرُسوُل اهلِل. ....................................................................................ُمَحمَّ

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

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

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

س 2: ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَما ُيَناِسُبَها: 

َرَمَضاَن َصاَلُة 

ِلْلُفَقَراِءاحَلجُّ

َكاُة  َةالزَّ ِفي َمكَّ

الَعْصِرَصْوُم

)ب()أ(
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الّدرُس السادس
ْيُن احَلقُّ اإِلْساَلُم ُهَو الِدّ

. ْيُن احَلقُّ -  اإِلْساَلُم ُهَو الِدّ
-  ُكلُّ ِدْيٍن َغرَي اإِلْساَلِم َباِطٌل.

-  َأَنا ُمْسِلٌم اَل َأْقَبُل َغْيَر اإِلْساَلِم ِدْيًنا.

مئ  زئ  رئ  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ   ٍّ    َّ   ُّ      ِّ   ّٰ 
]آل عمران  : ٨٥[. زبيمح  رب  يئ  ىئ  نئ 

َفَمْن َماَت َعَلى َغْيِر اإِلْساَلِم َفُهَو َخاِسٌر َيْوَم الِقَياَمِة.
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األنشطة
نشاط )1(:

َبِويَّ َحتَّى َتْحَفَظُه: َعاَء النَّ ْد َهَذا الدُّ َرِدّ
ْت َقْلِبي َعَلى ِدْيِنَك« )1( »َيا ُمَقِلَّب الُقُلوِب َثِبّ

نشاط )2(:

اكتب خبط مجيل العبارة التالية:

َفَمْن َماَت َعَلى َغْيِر اإِلْساَلِم َفُهَو َخاِسٌر َيْوَم الِقَياَمِة.
...............................................................................................

التقومي

س 1: َأْكِمل الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:
ْيُن ....................................... 1 اإِلْساَلُم ُهَو الِدّ

2 ُكلُّ ِدْيٍن َغرَي اإِلْساَلِم ..................................
َوُهَو ِفي  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفَلْن  ِديًنا  َغْيَر .........................................  َيْبَتِغ  َتَعاَلى:  )َوَمْن  َقاَل اهلُل   3

اآْلِخَرِة ِمَن ................................(.
ْت َقْلِبي ...................................«. 4 َقاَل النيُب : »َيا ُمَقِلَّب الُقُلوِب َثِبّ

)1( أخرجه أمحد )3/ 112، 25٧(، والترمذي )2140، 3522(.
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الوحدة الثالثة

ْيَرُة َواأَلْخاَلُق السِّ

أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
.  1 - يدرك حسن خلق النيب
. 2 - يبني بعض أخالق النيب

. 3 - يقتدي بالنيب
4 - يؤمن مبكانة املعلم.

5 - يؤدي حق املعلم.
6 - يبني حتية اإلسالم.
٧ - يؤدي حتية اإلسالم.

موضوعات الوحدة:

1- صدق النيب  وأمانته.
2- حق املعلم.

3- حتية اإلسالم.
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الّدرُس األول
ِصْدُق الَنِبِيّ  وَأَماَنُتُه

أَُبوُه: 

ِلِب َعْبُد اهلِل بُن َعْبِد امُلطَّ
ُه: أُمُّ

آِمَنُة ِبْنُت َوْهٍب

َمِة َعاَم الِفيِل َة امُلَكرَّ ُوِلَد يِف َمكَّ
اِس َجِمْيًعا ِلَيْدُعوُهْم ِإَلى اإِلْساَلِم. أْرَسَلُه اهلُل ُسْبَحاَنُه ِإَلى النَّ

َماَنِة  ْدِق َواأْلَ ِبيُّ  ُمْنُذ ِصَغِرِه ِبالِصّ اتََّصَف النَّ

 ٌد َنِبيُّنا ُمَحمَّ
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 ِصْدُقُه
َوْحَدُه  اهلِل  ِعَباَدِة  ِإَلى  أَقارَبُه  َيْدُعَو  ْن  َأَ اهلُل  َأَمَرُه  ا  َلمَّ
أَقاِرَبُه،  َوَناَدى  َمِة  اْلُمْكرَّ َة  َمكَّ ِفي  َفا  الصَّ َجَبَل  َصَعَد 
َلْو  َأّنُه   : َفَسَأَلَهُم  )َأُبوَلَهٍب(  ُه  َعمُّ َوِفيِهْم  َفَجاُءوا 
َأَخَبَرُهْم ِبَأنَّ َخْياًل ِباْلَواِدي ُتِريُد َأْن َتْهِجَم َعَلْيِهْم، َهْل 
ْبَنا َعَلْيَك َكِذَبا. َقاَل:  ُقوَنُه؟ َقاُلوا: َنَعْم، َما َجرَّ َسُيَصِدّ

َفِإّني َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد. )1( 

 َأَماَنُتُه
َساَلِة َوَبْعَدَها. ٌد  ِباأَلَماَنِة َقْبَل الِرّ ُعِرَف َنِبيَُّنا ُمَحمَّ

َوَأشَياِئهُم  َأْمَواهِلِم  ِلِحْفِظ  َيْخَتاُروَنُه  اُس  النَّ َفَكاَن 
ا َأَراَد اهِلْجَرَة ِإىَل امَلديَنِة َطَلَب ِمْن ابِن  الَثِميَنِة، َفلمَّ
ِه َعِلِيّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه َأْن َيُردَّ الَوَداِئَع  َعِمّ

إىَل َأْصَحاِبَها.

اْلَحْمُد ِهلِل 
َتَعلَّمُت أْن:

. ُسوِل 1- َأْقَتِدي ِبالرَّ
2- َأُكوَن َصاِدًقا يِف َأقَوايِل.

3- َأُردَّ اأَلَماَناِت إَلى َأصَحاِبَها.
الِم َعَلى النَّيب  عْنَد ِذكِره. الِة والسَّ 4- َأحِرَص َعَلى الصَّ

)١( أخرجه الُبَخاِريُّ )1٧٩4(، َوُمْسَلٌم )٨02(.
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األنشطة
نشاط )1(:

 ِصْل ُكلَّ ِعَباَرٍة يِف الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبها ِمَن الَعُموِد )ب(:

 ُسول الَكذَبَأَنا ُأِحُب الرَّ

ُأْرِجُعُه ِلَصاِحِبِهإَذا اْسَتعرُت شيًئا

َوُأِطيُعُهَأَنا َأْكَرُه

بأ

نشاط )2(:

اِئَرَة امُلَناِسَبَة ِلْلُمْسَتِطيِل األخضر ِباللَّوِن اأَلَخَضر:   َلّوِن الدَّ

اِئَرَة امُلَناِسَبَة ِلْلُمْسَتِطيِل األمحر  ِباللَّوِن اأَلمَحِر: وَلّوِن الدَّ

ُه الَناُس ُه اللُه َوُيِحبٌّ ُيْبغُضُه اللُه َوُيْبِغُضُه الناُسُيِحبٌّ

ِحيُم اِرُقالرَّ اِدُقالسَّ الصَّ

اُب اخَلاِئُناأَلِمنُيالَكذَّ
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التقومي

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: س 1: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ِممَّ
َة - امَلِدْيَنِة(. 1 )َمكَّ ِبيُّ  ِفي  .............................      ُوِلَد النَّ
)آِمَنُة - َأِمْيَنُة(. 2 ِبِيّ  اْسُمَها: .............................      ُأمُّ النَّ
َماَنِة( . 3 ْرَعِة - اأْلَ )السُّ ْدِق و .............................     ِبيُّ  ِبالِصّ ُعِرَف النَّ
)احَلِجّ - الِفْيِل(. 4 ِبيُّ  ِفي َعاِم .............................         ُوِلَد النَّ

ْحَمِن(. 5 )َعْبُد اهلِل – َعْبُد الرَّ ِلِب.      ِبِيّ  اْسُمُه ........................ ْبُن َعْبِد امُلطَّ َواِلُد النَّ

ِحْيَحِة، َوَضْع َعاَلَمَة )X( َأَماَم اجُلْمَلِة اخَلَطأ: س 2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اجُلْمَلِة الصَّ
1 .)...............(                                . ِّبِي ُأَصِلّي َعَلى النَّ
2 .)...............( ي.                   ِبِيّ  َفاَل َأْكِذُب َعَلى ُأِمّ َأْقَتِدي ِبالنَّ

3 .)...............( ِإَذا َوَجْدُت َقَلًما ِفي امَلْدَرَسِة أَضُعُه ِفي َحِقْيَبِتي.    
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الّدرُس الثاين
َحقُّ امُلَعلِِّم

 

ُه ُيَعِلُّمِني نَّ َأَنا ُأِحبُّ ُمَعِلِّمي َوَأْحَتِرُمُه؛ أِلَ

ِحْيَح يَن الصَّ َبالِدّ يِّ ُلوَك احَلَسَناخُلُلَق الطَّ َعةالسُّ الُعلوم املَتنوِّ
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َتَعلََّمُت ِمْن ُمَعلَِّمي َأْن:

                    . فِّ ُخوِل َوِعْنَد اخُلُروِج ِمَن الصَّ َأْسَتأِذَن َقْبَل الدُّ

َة. َأُحلَّ واِجَبايت امَلْدَرسيَّ

ُأَحاِفَظ َعَلى ُكُتِبي وَأَدَواِتي.

َأْسَأَل َوُأِجيَب وأعَمَل َوَأْلَعَب ِبَأَدٍب.

حق املعلم

تنفيُذ 

نصائِحِه

الُم َعَلْيه إلقاُء السَّ

الدعاُء له
الّتحدُث معُه 

بأدٍب
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األنشطة
نشاط )1(:

ِن العبارَة التاليَة:     لوِّ

َجزاَك اللُه َخريًا َيا ُمَعّلِمي

نشاط )2(:

     ضْع عالمَة )√( حتَت العبارِة الصحيحِة، َوَضْع عالمَة )X( حتَت العبارِة اخلطأ:

                   

َهْل َتْأَذُن ِلي َيا ُمَعّلِمي َأْن 
َأْخُرَج ِلُشَرِب امَلاِء؟

فِّ أَلْشَرَب  َسَأْخُرُج ِمَن الصَّ
امَلاَء.

)...............()...............(
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التقومي

س 1: َأْكِمِل الِعَباَراِت اآلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:
ُث َمَع ُمَعِلِّمي ......................................................... - َأَتَحدَّ

- َتَعلَّْمُت ِمْن ُأْسَتاِذي اخُلُلَق ........................................
- ُأَحاِفَظ َعَلى َأَدَواِتي َو ..................................................

س 2: اْسَتِمْع ِلُمعلِِّمَك ُثمَّ َأِجْب َشَفٍويًّا: 
- ِلَماذا َتْسَتِمُع للُمَعلِِّم؟

- َكْيَف ُتَسِلُّم َعَلى امُلَعّلِم؟
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الّدرُس الثالث
ُة اإِلْساَلِم َتِحيَّ

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل وَبَرَكاُتُه السَّ

اِس؟ َة النَّ َقاَل امُلَعلُِّم لَِتالَِمِيِذه: َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َطِريقٍة َتْكِسُبوَن ِبَها احَلَسَناِت الَكثرَيَة و َمحبَّ

التَّالَِميُذ: َنَعْم َيا ُمَعّلَمَنا.

ُة اإلْساَلِم، َتُقوُلوَن ِلَمْن َتْلَقْوَنُه: َها َتِحيَّ امُلَعّلُم: إنَّ

الُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه السَّ

َقاَل َخالٌد: َوِبَماَذا َنُردُّ َعلى َمْن َسلََّم َعَلْيَنا؟

الُم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه. امُلَعلَُّم: َنُقوُل: َوَعَلْيُكُم السَّ
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األنشطة
نشاط )1(:

١- اْسَتِمْع َجيًِّدا لُِمَعلِِّمَك َوُهَو َيْقَرُأ لََك الَحِديَث التَّاِل: 

اَلُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ َعَلْيِه ُثمَّ َجَلَس َفَقاَل:  ِبيِّ  َفَقاَل: السَّ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنٍي، َأنَّ َرُجاًل َجاَء ِإَلى النَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل، َفَردَّ َعَلْيِه ُثمَّ َجَلَس َفَقاَل: »ِعْشُروَن«. ُثمَّ َجاَء  »َعْشٌر «. ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه َفَردَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َجَلَس َفَقاَل: »َثاَلُثون« )1( .  آَخُر َفَقاَل: السَّ

الِم ِبأَْجرَها امُلرَتّتِب َعَلْيَها: ٢- ِصْل ُكلَّ ِصيَغٍة ِمْن ِصَيِغ السَّ

20 َحَسَنة

30 َحَسَنة

10 حسنات

الّساَلُم َعَليُكْم َورمحة اهلِل َوَبَرَكاُتُه

الّساَلُم َعَليُكْم 

الّساَلُم َعَليُكْم َورمحة اهلِل 

)١( أخرجه أبو داود )5٩15(، والترمذي )٩٨62(.



98

نشاط )2(:

ِة: ِشْيَد اآْلِتي؛ َحتَّى ُتْلُقوَنُه ِفي اإِلَذاَعِة امَلْدَرِسيَّ ْد َمَع ُزَماَلِئَك النَّ َرِدّ
ـــالُم عليكـُم َفِهي السَّ ُخـْذ يـا أَُخـيَّ َتحيَِّتـي      

َتْلَقـــى ِبَهــا وُتَسلِّــُم ُقْلَهــا ِبُكــلِّ ِبَشاَشـــٍة      

التقومي

ا َتْحَت الِعَباَرِة الّصِحْيَحِة: س 1: َضْع َخطًّ
الَِم:. ١ أَْفَضُل ِصَيِغ السَّ

• الّساَلُم َعَليُكْم َوَرْحَمُة اهلِل. 	
• الّساَلُم َعَليُكْم.	
• اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل وَبَرَكاُتُه.	 السَّ

اّلِم:. ٢ َتْسَتِفيُد ِمْن إِْلَقاِء السَّ

• اِس ِمْنَك.	 َخْوَف النَّ
• اِس َعَلْيَك.	 َثَناَء النَّ
• اِس َلَك.	 َة النَّ َمَحبَّ
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س2: َضْع عاَلمَة ) √( أو)×( أَْسَفَل الِعَباَراِت الّتاِلَيِة:
1- َأْسَعدِني َأِخي ِعْنَدَما َدَخَل الَبْيَت َوَقاَل:

الّسالَُم َعَلُيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه، 

َكْيَف َحاُلِك َيا أُّمي؟
َكْيَف حاُلِك َيا أُّمي؟

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

2- َأْعَجَبِني الّتْلميُذ ِعْنَدَما َدَخَل الَفْصَل:

َواتََّجَه إىَِل َمْقَعِدِه َوَجَلَس َعَلْيِه.
َقاَل: الّسالَُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه

ُثّم اتََّجَه إىََل َمْقَعِدِه َوَجَلَس َعَلْيِه.

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

ِني َقْوُلُه: َصَل َأِخي ِبَزميِلِه َفَسرَّ 3- اتَّ

أَْيَن َعْبُد اللِه؟
الّسالَُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة الله َوَبَرَكاُتُه

أَْيَن َعْبُد اللِه؟

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

ِني ِعْنَدَما َدَخْلُت َعَلى َأِخي َوُقلُت: الّساَلُم َعَليُكْم َورمحة اهلِل َوَبَرَكاُتُه 4- َسرَّ

َقاَل: وَعَلُيُكْم الّسالَُم َورَْحَمُة اللِه 

َوَبَرَكاُتُه. 

َهْل أَْحَضَْت ِل َحْلَوى؟

َقاَل:

َهْل أَْحَضَْت ِل َحْلَوى؟

........................................................................................................................
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أهداف الوحدة:

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - يشرح كيفية الصالة.
2 - يؤدي الصالة كما جيب.

3 - يؤمن مبزنلة األخالق يف اإلسالم.
4 - يتبسم يف وجه اآلخرين.

5 - يشرح آداب الطعام.
6 - يتمسك بآداب الطعام.

موضوعات الوحدة:

1 - صفة الصالة )1(. 
2 - صفة الصالة )2(.

3 - صفة الصالة )3(. 
4 - صفة الصالة )4(.

5 - آداب الطعام.    
م. 6 - التَّبسُّ

الوحدة الرابعة

ُلوُك الِفْقُه َوالسُّ
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الّدرُس األول
اَلِة )1( ِصَفُة الصَّ

ْورَِة:  بُّ - َدَخَل امُلَعلُِّم الَفْصَل وََكَتَب َعَل السَّ

)(

َقاَل النَّيّبُ : »َصلُّوا َكَما رَأْيُتُمْوِني ُأَصِلّي« )1(

ُقوَن  ِبِيّ ، َوُيَطِبّ ُهْم َيْقَتُدوَن ِبالنَّ نَّ اَلَة ِبِصَفٍة ُمَتَشاِبَهٍة؛ أِلَ ي َجِمْيُع امُلْسِلِمْيَن الصَّ - ُثمَّ َقاَل: ُيَؤدِّ

َهَذا احَلِدْيَث.
  . ِّبِي اَلِة، َوَنْقَتِدي ِبالنَّ - أَْحَمُد: َوَنْحُن َأْيًضا ُنِرْيُد َأْنَ َنَتَعلََّم ِصَفَة الصَّ

َباَع اأُلُموِر اآلِتَيِة: - امُلَعلُِّم: َحَسًنا، َفَعَلْيُكُم اِتّ

3

4

َفِة. ُه َناِحَيَة الَكْعَبِة امُلَشرَّ اْسَتْقِباُل اِلقْبَلِة، َفَتَتَوجَّ

ْهِر َوَهَكَذا. ْبِح َأِو الظُّ ُة، َفَتْنِوي َصاَلَة الصُّ الِنيَّ

َتْكِبرَيُة اإلْحراِم، َقاِئاًل: )اهلُل َأْكَبُر(.

2

)1( أخرجه البخاري )631(.

َهاَرُة1 الطَّ
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ْدِر وَأْعَلى الُسّرِة.5 َوْضُع الَيِد الُيْمَنى َعَلى الُيْسَرى َأْسَفل الصَّ

قَراءُة ُسوَرة الَفاِتَحِة.٧

قَراءُة ُسْوَرة َقِصْيرة أو عدة آياٍت ِمْن الُقْرآِن بعد قَراءِة الَفاِتَحِة.٨

6

َك، واَل إَلَه َغْيُرَك(  ِقَراءُة ُدَعاِء االْسِتْفَتاِح: )ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، وَتَعاَلى َجدُّ
أو )وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيًفا مسلًما وما أنا من املشركني، إن صاليت 

ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني(. 
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األنشطة
نشاط )1(:

ِة َصاَلِتَك. َد ِمْن ِصحَّ اَلِة َأَماَم ُمَعِلِّمَك؛ ِلَتَتَأكَّ ْق َما َتَعلَّْمَتُه ِمْن ِصَفِة الصَّ َطِبّ
نشاط )2(:

اْقَرْأ ُسْوَرَة الَفاِتَحِة َأَماَم ُمَعِلِّمَك. 

التقومي

ِحْيَحِة: وَرِة الصَّ س 1: َضْع َعاَلَمَة )√( َأْسَفَل الصُّ
َنْسَتْقِبُل الِقْبَلَة ِتَجاَه:  -     

ِحْيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطَأ، ِفيَما  س 2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم اْلِعَباَرِة الصَّ
َيْأِتي: 

    )............( ِبِيّ  ِفي َصاَلِتي.                    َأْقَتِدي ِبالنَّ  -
)............( َأُقوُل ُدَعاَء االْسِتْفَتاِح َبْعَد ُسْوَرِة الَفاِتَحِة.           -
)............( َأَضُع َيِدي الُيْمَنى َعَلى َيِدي الُيْسَرى.             -

                    )............( ُر ِقَراَءَة الَفاِتَحِة ِفي ُكِلّ َرْكَعٍة.                   ُأَكِرّ  -
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الّدرُس الثاين
اَلِة )2( ِصَفُة الصَّ

َة امَلاِضَيَة؟ امُلَعلُِّم: َما الَِّذي َتَعلَّْمَناُه احِلصَّ

ُة، َوَتْكِبْيَرُة اإِلْحَراِم. يَّ أَْحَمُد: اْسِتْقَباُل الِقْبَلِة، َوالِنّ

: َوُدَعاُء االْسِتْفَتاِح، َوِقَراَءُة الَفاِتَحِة. َعِلٌّ

امُلَعلُِّم: َفْلُنْكِمِل الَيْوَم: 

10

11

12

13

َقْوُل )اهلُل َأْكَبُر(، والُرُكوُع.

اِت. َقوُل: )ُسْبَحاَن َرّبَي الَعِظيِم( َثالَث َمرَّ

َقْوُل )اهلُل َأْكَبُر(، َوالُسُجوُد.

اٍت. َقْوُل: )ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى( َثالَث َمرَّ

ُكوِع، وَقوُل: ْفُع ِمَن الرُّ الرَّ
َنا َوَلك احَلْمُد(.  )َسِمَع اهلل ِلمْن مِحَدُه، َربَّ

٩
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األنشطة
نشاط )1(:

ُجْوِد َأَماَم ُمَعِلِّمُكْم. ُكْوِع َوالسُّ َقْم َأْنَت َوُزَماَلُؤَك ِبَتْطِبْيِق ِصَفِة الرُّ

نشاط )2(:

ْقِم امُلَناِسِب َأَماَم ُكِلّ َكِلَمٍة:  َرِتّب اأَلْعَماَل اآلِتَيَة ِبَوْضِع الرَّ

)............( َنا َوَلك احَلْمُد(.  - َقْوُل: )َسِمَع اهلُل ِلمْن مِحَدُه، َربَّ

)............( - قْوُل: )ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى(.    

)............( ُجوُد.        - السُّ

)............( ُكْوُع.        - الرُّ

التقومي

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: س 1: َأْكِمل اجُلَمَل اآلِتَيَة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ِممَّ
اِت – مرتني - مرة واحدة ( )َثاَلَث َمرَّ

َي اْلَعِظيم" يف كل ركعة .................................... َأُقْوُل: "ُسْبَحاَن َربِّ  -
د يف صالة الَفْجر  .................................... َأْقرأ التشهُّ  -

أْقرأ الفاِتَحَة يف  َصاَلِة الَفْجِر ....................................  -
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س 2: ِصْل ِمَن امَلْجُموَعِة )أ( ِبَما ُيناسُبه مَن امَلْجُموَعِة )ب(:
                      

َأُقْول: َسِمَع اهلُل ِلمْن حِمَدُه ُكوِع فـي الرُّ

َأُقْول: ُسْبَحاَن َرّبَي اأَلْعَلى ُكوِع  ْفِع ِمَن الرُّ فـي الرَّ

ُجوِد َأُقْول: ُسْبَحاَن َرّبَي الَعِظيِمفـي السُّ

بأ
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ْرُس الثالث الدَّ
اَلِة )3( ِصَفُة الصَّ

ُجوِد، َوُنِريُد َتَعلَُّم َباِقي  ُكوِع َوالسُّ ِحْيَحَة ِللرُّ َفَة الصَّ إِْسَمِعْيُل: َمْرَحًبا َيا ُمَعِلَّمَنا، َلَقْد َتَعلَّْمَنا الصِّ

اَلِة. الصَّ
اَلِة: َة ِصَفِة الصَّ امُلَعلُِّم: َحَسًنا، َوَعَلْيُكْم َأْن َتْعَلُموا َأنَّ ُكلَّ َرْكَعٍة ِبَها َسْجَدَتاِن، َفَتاِبُعوا َمِعي َبِقيَّ

14

15

16

1٧

َقْوُل: )اهلُل َأْكَبُر(، واجُلُلوُس عَلَى اأَلْرِض.

َقْوُل: )َرِبّ اْغِفْر ِلي، َرِبّ اْغِفْر ِلي( 
ْجدَتَيِن. َأْثَناَء اجُللُوِس َبْيَن السَّ

ًة َثاِنَيًة، َوَقْوُل:  ُجوُد  َمرَّ َقْوُل: )اهلُل َأْكَبُر(، وَالسُّ
اِت. )ُسْبَحاِن َرّبَي األْعَلى( َثالَث َمرَّ

اِنَيِة َقاِئاًل: )اهلُل َأْكَبُر( َوَأْفَعُل ِفيَها ِمْثَل  الِقَياُم ِللَرْكعِة الثَّ
ْكِعة اأُلَوىل َعَدا ُدَعاء االسِتْفَتاح. َما َفعْلُتُه ِفي الرَّ
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1٨

ِل.  اأَلوَّ ِد  التََّشهُّ َوِقَراَءُة  اِنَيِة،  الثَّ ْكَعِة  الرَّ َبْعَد  اجُلُلوُس 
َأّيَها  َعَليَك  الَساَلُم  يَباُت،  َوالطِّ َلَواُت  َوالصَّ  ِ هلِلَّ اُت  )التَِّحيَّ
ِبيُّ َورمحُة اهلِل وَبَرَكاُتُه، الّساَلُم َعَليَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل  النَّ
ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  إاّل اهلل،  إَله  اَل  َأْن  َأْشَهُد  اِلِحنَي.  الصَّ

َعْبُدُه َوَرُسوُلُه(.



110

األنشطة
نشاط )1(:

ِحْيَحَة: ِن الَكِلَمَة الصَّ َلوِّ
ْكَعِة الواِحَدِة: َنْرَكُع ِفي الرَّ  -

       
ًة َواِحَدًة َتْيِنَمرَّ َمرَّ

ْكَعِة الواِحَدِة: َنْسُجُد ِفي الرَّ  -
      

ًة َواِحَدًة َتْيِنَمرَّ َمرَّ

نشاط )2(:

َعَها ِلُمَعِلِّمَك َغًدا. ًدا، َوُتَسمِّ ِد َحتَّى َتْحَفَظَها َجِيّ ْر َمَع َأْصِدقاِئك ِصَفَة التََّشهُّ َكِرّ

نشاط )3(:

بالتعاون مع زمالئك، وبالرجوع إىل معلمك؛ ألصق على ورقة خارجية صوًرا تبني فيها صفة 
الصالة كما درستها.
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التقومي

س 1: َأْكِمل اجَلْدَوَل اآلِتي َكَما ِفي امِلَثاِل:

ْكُر َعَدُد َمرَّاِت َقْولِِهَمْوِضُعُهالذِّ

َمرًَّة َواِحَدًةالِقَياُمُسورَة الَفاِتَحِة

ُسْبَحاَن َرّبَ الَعِظيِم

ُسْبَحاَن َرّبَ األَْعَل

ُد التََّشهُّ

ْقِم امُلَناِسِب َتْحَت ُكِلّ عبارة:  ْب اأَلْعَماَل اآلِتَيَة ِبَوْضِع الرَّ س 2: َرِتّ

ُجود السُّ

ُكْوع الرُّ

ة الِنيِّ

َتْكبرية اإلحرام

ِقراَءة الفاحتة
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الّدرُس الرابع
اَلِة )4( ِصَفُة الصَّ

اِنَيِة؟ ْكَعِة الثَّ ِد ِفي الرَّ إِْبرَاِهيُم: َماَذا َنْفَعُل َيا ُمَعِلَّمَنا َبْعَد التََّشهُّ

َبْعَد    ِّبِي َفَسُتَصِلّي َعَلى النَّ ْبِح،  ِمْثَل َصاَلِة الصُّ َرْكَعَتْيِن  ِمْن  ُتَصِلّي َصاَلًة  امُلَعلُِّم:ِإَذا ُكنَت 

ِد، َكَما َيِلي:  ِقَراَءِة التََّشهُّ

اهلِل  َورمحُة  ِبيُّ  النَّ َأّيَها  َعَليَك  الّساَلُم  يَباُت،  َوالطِّ َلَواُت  َوالصَّ هلل  التَِّحيَّاُت 
اِلِحنَي. َأْشَهُد َأْن اَل إَله إاّل اهلل،  وَبَرَكاُتُه، الّساَلُم َعَليَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه.  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
آَل  َوَعَلى  ِإْبَراِهيَم  َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آَل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ِصّل  اللُهمُّ 
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آَل ِإْبَراِهيَم ِإّنَك َحِميٌد َمِجيٌد.
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الُم َعليُكْم َوَرْحَمُة اهلِل(، َوَعَلى الَيَساِر َكَذِلَك. :ُثمَّ َأْلَتِفُت َعَلى الَيِمنِي َوَأُقوُل: )السَّ َعِلٌّ

، َباَرَك اهلُل ِفْيَك.  امُلَعلُِّم:َأْحَسْنَت َيا َعِليُّ

ْهَر َأو امَلْغِرَب؟ أَْحَمُد: َوَماَذا َأْفَعُل ِإْن ُكْنُت ُأَصّلي الظُّ

امُلَعلُِّم: تقرأ ............................................................................................................................

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

مث   ........................................................................................................................................

اِلَثَة  ْهِر، َأْو الثَّ اِبَعَة ِفي الظُّ اِلَثَة َوالرَّ ْكَعَة الثَّ اِنَيِة، َوُتَصِلّي الرَّ ْكَعِة الثَّ ِد ِفي الرَّ َتُقوُم َبْعَد التََّشهُّ

ِبِيّ  َوُتَسِلُّم. َد َوُتَصِلّي َعَلى النَّ اَلِة َتْقَرُأ التََّشهُّ اِنَيِة، َوِفي آِخِر الصَّ ِفي امَلْغِرِب ِمْثَل اأُلْوَلى َوالثَّ

اَلِة َيا ُمَعِلَّمَنا؟ إِْبرَاِهيُم: َوَما ُمْبِطاَلُت الصَّ

َأْثَناَء  الَكِثرَيُة  احَلَرَكُة  َأو  ِحُك  الضَّ َأو  الَكاَلُم  َأو  ْرُب  الشُّ َأو  اأَلْكُل  ُالُوُضوِء،  اْنِتَقاض  امُلَعلُِّم: 

اَلِة. الصَّ

إِْبرَاِهْيُم:َجَزاُكُم اهلُل َخْيًرا َيا ُمَعِلَّمَنا اجَلِلْيَل.
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األنشطة
نشاط )1(:

َناِقْش َمَع ُمَعِلِّمَك َما َأْسَباُب اْنِتَقاِض الُوُضوِء.

نشاط )2(:

ِد، واْكُتْبه أمام معلمك. ْكر الواِرَد يف التََّشهُّ اْحَفْظ الذِّ

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

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

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

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

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

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

س 1: ِصْل ِمَن امَلْجُموَعِة )أ( ِبَما ُيَناِسُبُه ِمَن امَلْجُموَعِة )ب(:

اِبَعِة اِلَثِة، والرَّ ْكَعِة الثَّ الرَّ

الُم َعليُكْم َوَرْحَمُة اهللَأْقَرُأ سورة الَفاِتَحَة َفَقْط ِفي السَّ

َأُقوُل ِعْنَد التَّْسِليِم

بأ

س 2: صل من املجموعة )أ( مبا يناسبه من املجموعة )ب(:

أقول فـي السجود

أقول فـي الركوع

أقول عند التسليم

أقول عند الرفع من الركوع

سبحان ريب العظيم

سبحان ريب األعلى

مسع اهلل ملن محده

السالم عليكم ورمحة اهلل

بأ
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الّدرُس اخلامس
آداب الطعام

ا َيِليَك«)1(. قال رسول اهلل : »َيا ُغاَلُم، َسمِّ اهلَل، َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّ

معناهاالكلمة

الغالم هو الصبي الصغير.ُغاَلُم

قل: ِبسم  اهلل.َسمِّ اهلَل

ا َيِليَك من أمامك.ِممَّ

 

أتعلم من الدرس:
1 حرص اإلسالم على تربية األطفال وتعليمهم.
2 من أسباب الربكة يف الطعام قول: بسم اهلل.

3 للطعام آداب البد من مراعاهتا.

)١( أخرجه البخاري )6٧35(، ومسلم )2202(.
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األنشطة
نشاط )1(:

اذكر ثالثة من آداب الطعام:
. ............................................................................. 1
. ............................................................................. 2
. ............................................................................. 3

نشاط )2(:

ضع عالمة ) √(  أسفل السلوك السليم، وعالمة )×( أسفل السلوك غري السليم:
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التقومي

س1: ضع عالمة )√(، أو عالمة )×( أمام العبارات التالية:
.)     ( - الغالم هو الرجل العجوز                                  
- قول: »بسم اهلل« من أسباب الربكة يف الطعام          )     (.
.)     ( - األكل باليد اليسرى أفضل من األكل باليد اليمىن 

س2: أكمل الفراغات التالية:
- قال رسول اهلل : »يا غالم، ..........................................................................مما يليك«.

- من أسباب الربكة يف الطعام قول.......................................................................... .
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الّدرُس السادس
م التَّبسُّ

 
ُمَك يف وْجِه َأِخْيَك صدقة«)1(. قال رسول اهلل  : »َتَبسُّ

معناهاالكلمة

االبتسامة هي ضحكة خفيفة بال صوت.تبسمك

ينال بها األجر والثواب عند اهلل تعالى.صدقة

أتعلم من الدرس:
1 اإلسالم حيث على األخالق احلسنة.
2 االبتسامة تدخل السرور على الناس.

3 اإلسالم دين حمبة وسالم.
4 أفعال اخلري كثرية ومتنوعة.

)١( أخرجه ابن حبان )4٧4(.
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األنشطة
نشاط )1(:

اذكر سببني إلدخال السعادة على اآلخرين.
. ............................................................................. 1
. ............................................................................. 2

نشاط )2(:

تتبع العبارة التالية بألوان مجيلة:

تبسمك يف وجه أخيك صدقة
تبسمك يف وجه أخيك صدقة
تبسمك يف وجه أخيك صدقة
تبسمك يف وجه أخيك صدقة
تبسمك يف وجه أخيك صدقة
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التقومي

س1: ضع عالمة )√(، أو عالمة )×( أمام العبارات التالية:
اإلسالم حيث على التبسم                   )     (.  -
ليس للمتبسم أجر وال ثواب                  )     (.  -
التبسم يغضب الناس وينفرهم              )     (.  -

س2: أكمل الفراغات التالية:
- قال رسول اهلل : »تبسمك ........................................................................................«.

- اإلسالم حيث على ..................................................... .







كتاب الطالب
الرتبية اإلسالمية
للصف األول - احللقة األوىل


