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تصدير.

المقدمـــُة.

الكفاياُت العامُة والخاصُة.

رسالةٌ لِولي اأَلمِر.

مفاتيُح الكتاِب.

شخصياُت الكتاُب.

ِد اأَلناشيَد. َهّيا بِنا ُنَردِّ

نا َوَرسوُلنا ُمَحّمٌد -�- َنبِيُّنا. ُه ـ َتعالى ـ َربُّ اْلوْحَدُة األْولى: اللَّ

ُع ِمَن الُمَتَعّلِم اِْكتِسابُه في اْلوْحَدِة اأُلولى. َما ُيَتوقَّ

ُه َربِّي. َمجاُل  اْلَعقيَدِة: اللَّ

َه ـ َتعالى ـ َوْحَدُه. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : َأْعُبُد اللَّ

ريِف: َأنا ُمْؤِمٌن. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َه ـ َتعالى ـ َوُأطيُعُه. َمجاُل اْلِفْقِه:  َأعْبُد اللَّ

ٌد -�- هادي اْلَبَشِريَِّة. يَرِة: َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

. َمجاُل التَّْهذيِب: ُأِحبُّ والَِديَّ

. َمجاُل التَّْهذيِب: ُأبِرُّ والَِديَّ

ولى. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة اأْلُ ُأَقيِّ



ُمنا. نا ُمَحّمٌد -�- ُمَعلِّ ُه ـ َتعالى ـ َخالُِقنا  َوَنبِيُّ اْلوْحَدُة الّثانَِيُة : اللَّ

ِم اِْكتِسابُه في اْلوْحَدِة الّثانِيِة. ُع ِمَن اْلُمَتَعلِّ َما ُيَتوقَّ

ُه  َخالِقي. َمجاُل   اْلَعقيَدِة: اللَّ

ريِف: َأنا ُمْسلٌم. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ُه. ريِف: َأْشهُد َأْن ال إِلَه إاِل اللَّ َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ُر َبََدَني وَمْلَبسي َوَمكاني. َمجاُل اْلِفْقِه: ُأَطهِّ

ٍد �. يَرِة: َنَسُب َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: َأْحَتِرُم اْلِكباَر.

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّثانَِيِة. ُأَقيِّ
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لم يعد خافًيا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك ألنها ترتكز - 
بطبيعتها - على فلسفة المجتمع وتطلعاته، باإلضافة ألهداف النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، لذلك 
نجد أن صناعة المنهج أصبحت من التحديات التي تواجه التربويين؛ الرتباط ذلك بأسس فنية ذات عالقة 
وثيقة في البنية التعليمية، مثل األسس الفلسفية والتربوية واالجتماعية والثقافية، ومن هنا اكتسبت المناهج 

الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.

ونظًرا لهذه المكانة التي احتلتها المناهج الدراسية ، قامت وزارة التربية بعملية تطوير واسعة، استكمااًل 
لكل الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج الدراسية وفًقا للمعايير والكفايات سواء العامة 
ذات  الجديدة  برؤيتها   المناهج  ولتكون  والمضمون،  الشكل  في  نوعية  نقلة  لتحقيق  الخاصة؛ وذلك  أو 
بعد عملي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلمين وسوق العمل ومتطلبات المجتمع وغيرها من أبعاد 
المناهج التربوية، مع تأكيدنا بأن ذلك يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر 
التربوي والسلوك اإلنساني أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من 
حياة اإلنسان، وأيًضا ما أملته التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة وانعكاساتها على الفكر ونمط العالقة 

اإلنسانية.

ونحن من خالل هذا األسلوب نتطلع إلى أن تساهم المناهج الدراسية في تحقيق أهداف دولة الكويت 
بشكل عام وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، والتي تأتي في طليعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربها، مخلصة 
ومتفاعلين،  فاعلين  مواطنين  منهم  تجعل  واجتماعية،  ومهارية  عقلية  ومهارات  بقدرات  تتمتع  لوطنها، 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  احترام  مع  ومتقبلينه،  اآلخر  على  ومنفتحين  الوطنية،  هويتهم  على  محافظين 

األساسية والتمسك بمبادئ السالم والتسامح، التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة الكريمة.

والله ولي التوفيق،،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج
 د. سعود هالل الحربي





آله  وعلى  واآلخرين،  األولين  إمام  المرسلين،  سيد  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  للَّه  الحمد 
وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 
التربية اإلسالمية للصف األول االبتدائي في ثوبه الجديد، َبذلت فيه  القارئ الكريم كتاب  فبين يدي 
لجنة تأليف الكتاب غاية جهدهم، وأعملوا فيه فكرهم، ليصل ألبنائنا، وبناتنا مشوًقا في عرضه، واضًحا 
في طرحه، مناسًبا في أسلوبه لمستوى المتعلمين، متوافًقا مع البيئة الكويتية في جمالها وأصالتها، ومكماًل 

مع بقية المجاالت الدراسية في تنمية المهارات، وتعزيز القيم التربوية المنشودة.
إن هذا الكتاب هو األول من سلسلة كتب المرحلة االبتدائية، المبنية على نظرية الكفايات التي تربط 
التعلم كمهمات وظيفية شمولية تهتم بمكونات  المعارف السابقة للمتعلم بالمعطيات الجديدة، وتطرح 
للمعارف،  المتدرج  البناء  خالل  من  والحركي  والوجداني،  العقلي،  المستوى  على  الشخصية  المتعلم 
وتستدعي من المتعلم نشاًطا يستوعب كل قدراته، وإمكاناته ضمن فرق العمل، ويتم اكتساب العادات 
التعليمية األساسية، واالهتمام ببناء المواقف اإليجابية نحو التعلم، مما يؤدي إلى وعي المتعلم بإمكانياته، 
وتصبح لديه الفرصة لتطوير شخصيته بكافة أبعادها، وتيسر له مواجهة مختلف الصعوبات التي تطرأ في 
محيطه، وتساعده على تقويم مدى اكتسابه للكفاية موضوع التعلم، ويكون المعلم خاللها مدّرًبا وموجًها 
ووسيًطا بين المعرفة والمتعلم من خالل إبداعه في طرائق التدريس الحديثة والمتنوعة، إن األخذ بالكفايات 
الحديثة في طرائق التدريس المتنوعة، يستلزم من إدارة المدرسة التعاون في توفير بيئات التعلم المتنوعة 
المطلوبة لتنفيذ الدروس، وكذلك يستلزم من ولي األمر أن يكون قريًبا ومتابًعا ومشارًكا وإيجابيًّا في عملية 

النمو المعرفي والوجداني والمهاري ألبنائه.
هذا، ونسأل المولى جل في عاله، أن يسدد ُخطى المعلمين، ويوفقهم في تنفيذ ما جاء في الكتاب من 
كفايات عامة وخاصة، وتفعيل أنشطة التعلم الصفية والالصفية، وغرس القيم التربوية المرصودة، وتقويم 
الدراسي  المنهج  تطبيق معايير  إلى  الدراسي  العام  نهاية  للوصول في  المتعددة،  التقييم  بوسائل  المتعلمين 

وتحقيق الهدف والغاية من التعلم عند أبنائنا وبناتنا المتعلمين، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين.

لجنة تأليف مناهج المرحلة االبتدائية
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1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محددة في السلوك اليومي:

2-  اكتشاف بأسلوب نشط الخبرات والمواقف الحياتية اليومية المستوحاة 
من التعاليم اإلسالمية:

 1-1 
بعض  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 

ال��ج��وان��ب األس��اس��ي��ة في 
ال��ع��ق��ي��دة اإلس���الم���ي���ة مع 
قدراته  بالحسبان  األخ���ذ 

الشخصية.

 1-2 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى م��ب��ادئ 

وأرك�����ان اإلس����الم وأث��ره��ا 
ف����ي م��ح��ي��ط��ه ال����ف����ردي 

واالجتماعي.

  2-1 
األخالقية  المبادئ  تطبيق 

اإلسالمية من خالل مواقف 
حياتية يومية  داخل وخارج 
ال��م��درس��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

اآلخرين.

  2-2 
العبادات  ف��ي  المشاركة 

والمناسبات  واألح����داث 
أسرته  مع  مناسبة   بصورة 
وم��درس��ت��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 

اآلخرين .

  3-1
إظهار االهتمام بالجوانب 

السلوكية للمسلم المستمدة 
من األدلة الشرعية.

  3-2
ببعض  االه��ت��م��ام  إظ��ه��ار 

ال��ع��ب��ادات وال��م��ن��اس��ب��ات 
األسرة  حياة  في  اإلسالمية 

والمجتمع.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

مجال االتجاهات
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القيم  بيئة ودية وفق  أقرانه واآلخرين في  التعاون في عالقاته مع  3-  تحقيق 
اإلسالمية.

 1-3 
في  ال��ت��ن��وع  عناصر  فهم 

الجماعات المختلفة.

  2-3 
ال����ت����ع����اون م����ع أق���ران���ه 

محيطه  ف��ي  وال���راش���دي���ن 
داخل المدرسة وخارجها.

  3-3
بالتعاون  االهتمام  إظهار 

المجموعات  مع  اإليجابي 
األخرى في محيطه.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق

 15 
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ا  الفرد ليصبح مواطًنا كويتّيً تربية  إلى  الكفايات  القائم على  الوطني  الكويتي  المنهج  يهدف 
المجتمع  في  فعال  بشكل  واالندماج  التعلم  على  تساعده  التي  المتعددة  بقدراته  يتميز  صالًحا 

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسالمية هي جزء من المنهج الكويتي الوطني, و تتعلق مادة التربية اإلسالمية 
بدراسة الدين اإلسالمي بشكل مجمل فيما يتعلق بجانب العقيدة والعبادات, والقيم األخالقية, 

واألحكام الشرعية المستمدة من مصادر التشريع الرئيسية .
فهي تعرض تعاليم الدين اإلسالمي وتشريعاته بطريقة شائقة ومحفزة ومتوافقة مع خصائص 
نمو المتعلم في هذه المرحلة باعتبارها منهًجا للحياة في تحقيق النمو الشامل المتكامل للمواطن 

المسلم الكويتي.    

ويحقق تدريس مادة التربية اإلسالمية للمتعلمين ما يأتي :

القرآن  من  الدليل  على  المبنية  واألحكام  اإلسالمية  والتشريعات  العقيدة  مفهوم  1- ترسيخ 
الكريم والسنة النبوية الشريفة.

2-االعتزاز بالعبادات والحرص على إتقانها  بمهارة, واإليمان بدورها في تقويم سلوكياته.
3- اتخاذ النهج اإلسالمي السليم المتسم بالوسطية والمستمد من كتاب الّله وسنة نبيه -� - 

في سلوكه وعالقته باآلخرين.
4-التعريف بسيرة النبي -�- وأصحابه, واالقتداء ببعض من أقواله وأفعاله الشريفة.

5- تحقيق روح المواطنة الصالحة, واالعتزاز باالنتماء للكويت وتاريخها, والوعي بأهمية 
العمل من أجل نهضة الوطن.

6- تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان وتقبل الرأي اآلخر.

رسالة إلى ولي االمر:
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1- شخصية مريم وعبدالّله : 
ليشاركوا  األنشطة,  إلى  وانتقااًل  التمهيد  من  بدًءا  وعبدالّله  مريم  بشخصية  الدروس  قدمت 

أبناءنا المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.

2-محاور الدروس :
عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات والقيم األساسية المناسبة لبناء شخصية المتعلم .

3- النشاط :
وتنمية  الكفايات,  منظومة  وفق  معينة  تربوية  أهداف  لتحقيق  المتعلم  بها  يقوم  إج��راءات 
المتعلم تنمية شاملة متكاملة سواء تم ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه أو داخل المدرسة 

أو خارجها شريطة أن يظل تحت إشرافها .
تم وضع نشاط أو نشاطين لكل محور, وهي مواقف وتطبيقات يقوم بها ابننا المتعلم وابنتنا 
المتعلمة داخل الفصل أو خارجه منفرًدا أو مع إخوانه في الفصل, ويمكن إشراك ولي األمر في 

بعض األنشطة الالصفية والفعاليات .
تتنوع األنشطة إلى نوعين : 

نشاط فردي:  يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده .
النشاط الجماعي : يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمشاركة أقرانه إلنجاز المهام. 

4- مربع المهارات والملحوظات :
 – اللغة والتعبير  النشاط مثل ) الحفظ والتالوة - إجادة  إتقانها في  المراد  المهارة  تم تحديد 
التعلمية  الوحدة  خالل  المطلوبة  المهارة  كذلك  واالستنتاج...(  التفكير   – والتلوين  الرسم 
مثل ) التعلم الذاتي, المبادرة إلى التعاون – أداء العمل الجمعي على أكمل وجه, االندماج مع 

األقران والتعامل مع اآلخرين... (.

مفاتيح الكتاب:
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تأدية  أثناء  قياسها  يعني  ال  المتعلمين  ألبنائنا  البنائي  التقييم  األم��ر,  ولي  أخي  ملحوظة: 
األنشطة الواردة في الكتاب فقط, وإنما يقيسها المعلم أثناء تفاعل المتعلمين معه داخل الفصل 

وخارجه.

5- األناشيد:
أناشيد جميلة تخدم المادة العلمية, وضعت البننا المتعلم وابنتنا المتعلمة كي يقوما بترديدها 
خالل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية, ويمكن توظيفها في البرامج اإلذاعية وتقديمها مع 

زمالئه باالتفاق مع المعلم .

6- تعلمت مع إخواني:
خصصت هذه الصفحة إلبراز فوائد الدرس من حقائق وقيم ومهارات مع تلخيصها. 

7 - أنمي مهاراتي: 
صفحة خصصت ألبنائنا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل أوراق عمل وتكاليف يقدمها 

المعلم  ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية.

8- معلمي يسأل ونحن نجيب:
صفحة خصصت في نهاية كل درس بأسئلة مناسبة  متنوعة وبصورة شائقة ألبنائنا, ويمكن 

أن يجيبها المتعلم مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته .

9- المشاريع التربوية :
سيطلب من أبنائنا المتعلمين عمل مشاريع تربوية داخل الفصل بالتعاون مع المعلم, ويتم 
من خاللها إكساب المتعلمين بعض المهارات والقيم والمبادئ ضمن العمل الجماعي, ومن 

خاللها يتم تقييم أداء المتعلم.
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ُم َمْعلوماتي:  10-  ُأَقيِّ
في نهاية كل وحدة دراسية وضعت بعض األسئلة الشاملة ألبنائنا المتعلمين لمحتوى الدروس 
في الوحدة, ومن خاللها يتأكد  من مدى اكتساب المتعلمين لمضمون كفايات التربية اإلسالمية 

من حقائق ومعلومات ومهارات وقيم.
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ِه َعبُد اللَّ
ِمْن  ابَِعِة  السَّ في  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتِيٌّ  ِطْفٌل 
ِة  ٌك بِِقَيِمِه اإْلِْسالِميَّ ُعُمرِه، ُيِحبُّ ِديَنَه، ُمتَمسِّ
اْلَجميَلِة، ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيْشُعُر بِاالْنتِماِء َلُه، 
ِصَلِة  َعلى  َوَيْحِرُص  َفُيطيُعُهما  بِوالَِدْيِه  َبارٌّ 
ُكَرَة  ًة  َخاصَّ ياَضَة،  الرِّ َوُيِحبُّ  َأْرح��اِم��ِه، 

اْلَقَدِم َيْلَعُبها َمَع َأْبناِء اْلجيراِن.

َمْرَيُم
ِمْن  اِدَسِة  السَّ في  ُمْسِلَمةٌ  ةٌ  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلةٌ 
َتْحَتِرُم  ُهما،  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها، 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.
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ِه أمُّ َعبِد اللَّ
َبْيتِها،  ُمْسِلَمةٌ، ُتحاِفُظ َعلى  ةٌ  ُأمٌّ ُكَوْيتِيَّ
، َواْلَحناَن، َتْحِرُص  ُر أُلْسَرتِها اْلُحبَّ َوُتَوفِّ
اْلَخْيِر،  َأْعماِل  في  ُع  َتَتَطوَّ إِْسعاِدها،  َعلى 

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

ِه أبو َعبِد اللَّ
َلَديِه  َوَطَنُه،  ُيِحبُّ  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتيٌّ  َأٌب 
ِه   َنةٌ ِمْن َزْوَجتِِه ُأمِّ َعْبِد اللَّ ُأْسَرةٌ َصغيَرةٌ، ُمَكوَّ
ُيساِعُد  اْلَخْيَر،  ُيِحبُّ  َوَمرَيَم،  ِه  اللَّ َوَعْبِد 
اآلَخريَن، َيَتواَصُل َمَع جيرانِِه، ُيَربِّي َأْبناَءُه 
َصْيِد  في  ِهواَيَتُه  َوُيماِرُس  صالَِحًة،  َتْربَِيًة 
اْلَبْحِر  َسَرطاِن  َوَصْيِد  )اْلَحداِق(  َمِك  السَّ

)الُقْبُقِب(.



شعر: الدكتور عبدالمحسن أحمد الطبطبائي

َمجاُل اْلَعقيَدِة

������ُه ال���َح���ك���ي���ْم ������َن������ا ال������لَّ م����الِ����ُك ال���ُم���ل���ِك ال��َع��ظ��ي��ْمَربُّ

�������ُه َت�����َع�����اَل�����ى �������ن�������ا ال�������لَّ َخ�����الِ�����ُق ال����َخ����ْل����ِق ال��َع��ل��ي��ْمَربُّ

f f f

�����َه َف���َن���ْح���ي���ا ف������ي ُس��������������روٍر َوَن�����ع�����ي�����ْمَن�����ْح�����َم�����ُد ال�����لَّ

َك�����ري�����ْم َرّزاٌق  ُه���������َو َرْح��������َم��������ٌن َرح�����ي�����ْمُه����������َو 

ريِف َمجاُل الَحديِث الشَّ

����������ي ُم�����وِق�����ُنَأن������ا ُم����ْس����ِل����ٌم َأن������ا ُم����ْؤِم����ٌن بِ�����ال�����ّل�����ِه َربِّ
َف���ُه���َو ال��ُم��ج��ي��ُب ال��ُم��ْح��ِس��ُنَأْدع���������و َوَأْع�������ُب�������ُد خ��الِ��ق��ي

f f f
�������ي ُق����ْدَوت����يَأن������ا ُم����ْس����ِل����ٌم ي����ا إِْخ�����َوت�����ي َوَرس�����������وُل َربِّ

ف���ي���ه���ا ُأِس������������رُّ َوُأْع��������ِل��������ُنُك�����لُّ اْل����ُه����َدى ف���ي َدْع����َوت����ي
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َمجاُل اْلِفْقِه
َوص������اَن������ن������ي َوَه�������دان�������يَش�������َك�������ْرُت َم��������ْن ع���اف���ان���ي
����ْرُت ِج��ْس��م��ي َوَن��ْف��س��ي َوَم�����ْل�����َب�����س�����ي َوَم�����ك�����ان�����يَط����هَّ

f f f

������ي ������ِه ُق�������ْم�������ُت ُأَص������لِّ اأَلذاِنل������لَّ َص��������ْوَت  ْدُت  َردَّ
�������ي َواإلِْح�������س�������اِنَوَق�������ْف�������ُت َأْذُك��������������ُر َربِّ اْل�����َم�����نِّ  ذي 

َبويَِّة يَرِة النَّ َمجاُل السِّ
�����ن�����اج������اَءن������ا َخ������ْي������ُر اْل�����������َوَرى ������ن������اِء َوال�����سَّ بِ������ال������سَّ
��������ٍة ف����ي����ه����ا ال����َه����ن����اَوَدع�������������ا ال������َخ������ْل������َق إِل������ى َج��������نَّ

f f f
ي������َن لِ����َم����ْن �������ُه ك����������اَن ال����ُم����َن����ىَأْخ������َل������َص ال������دِّ ُح�������بُّ
���������اَس بِ�������ِه ��������َر ال���������نَّ م������ا َت�������وان�������ى َواْن������َث������ن������ىَب��������شَّ

ْهِذْيِب َمَجاُل التَّ

ُأِح������������بُّ ُك���������لَّ ُأْس������َرت������يُأِح��������������بُّ ُأّم������������ي َوَأب����������ي
���تِ���ي ����ِةَدْوًم������������ا َل�����ُه�����ْم َم���َح���بَّ َأْدع����������و َل�����ُه�����ْم بِ����ال����َج����نَّ

f f f
���ْي���َخ ال��َك��ب��ي��ْر ��غ��ي��ْرَأْح������َت������ِرُم ال���شَّ ���ْف���َل ال��صَّ َوأْرَح��������ُم ال���طِّ
بَّ ال���َق���دي���ْر ���ْع���َم���ِةَوَأْش������ُك������ُر ال��������رَّ َع����َل����ى َج�����زيِ�����ِل ال���نِّ
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نا ٌد -�- َنبِيُّ نا  َوَرسوُلنا ُمَحمَّ ُه - َتعالى - َربُّ اللَّ
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الدروس:

126

232

338

448

556

662

-
7

80

70

ُه َربِّي. َمجاُل   اْلَعقيَدِة: اللَّ

َه � تعالى � َوحَدُه. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : َأعْبُد اللَّ

ريِف: َأنا ُمْؤِمٌن. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َه -َتَعالى- َوُأطيُعُه. َمجاُل اْلِفْقِه:  َأعْبُد اللَّ

ٌد -�- هاِدي الَبشريَِّة. يَرِة: َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

. َمجاُل التَّْهذيِب: ُأحبُّ والِديَّ

. َمجاُل التَّْهذيِب: َأبرُّ والِديَّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة األولى. ُأَقيِّ
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1

2

3

1.2  التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
3.2  إظهار االهتمام ببعض العبادات واملناسبات اإلسالمية في حياة األسرة واملجتمع.

2.3  التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل املدرسة وخارجها بالتعاون مع اآلخرين.

1.1  التعرف على بعض اجلوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ باحلسبان قدراته الشخصية.
2.1  تطبيق املبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية  داخل املدرسة وخارجها بالتعاون مع اآلخرين.

3.1  إظهار االهتمام باجلوانب السلوكية للمسلم املستمدة من األدلة الشرعية.

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة األولى
أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانًيا: نواتج التعلم / مجموعة المعارف والمهارات والقيم المتوقع اكتسابها :

القيم واالتجاهات

� حب الله.

� التوحيد.

� اإليمان.

� العبودية لله تعالى.

� حب الرسول -�- .

� حب الوالدين.

� بر الوالدين.

المهارات
الكريمة  اآليات  وحفظ  ترديد  �  إتقان 
واآلحاديث الشريفة واألدعية المأثورة 

ومنها:
- سورة الفاتحة.  

- حديث أركان اإليمان الستة.  
- حديث بني اإلسالم على خمس.  

- حديث عن بر الوالدين.  
- دعاء :»رضيت بالله ربًّا  

»..............  
- الدعاء للوالدين بالمغفرة.  
- النطق السليم للشهادتين.  

� التعبير والطالقة اللغوية.
� حسن اإلنصات واالستماع للقصص .

� تنظيم معلومات وأحداث القصة.
� اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.

على  والترضي  الرسول  على  �  الصالة 
الصحابة كلما ذكرت أسماؤهم.

� االلتزام باآلداب اإلسالمية.
� ربط الكلمات بالصور أو بكلمات 

     أخرى.
� التفكير اإلبداعي.

� الحوار والنقاش الستنتاج الحقائق.
� التعبير الحركي اإلبداعي.

المعارف
تأكيد معنى الربوبية لله تعالى.  �

� التأمل والتفكر في خلق الله تعالى.
� إخالص العبادة لله وحده.

ومفتاح  العبادة  أصل  التوحيد  �  كلمة 
لدخول الجنة.

وصدقه  القلب  في  استقر  ما  �  اإليمان 
العمل.

�  اإليمان بأركان اإليمان الستة.
� اإليمان له أثر كبير في وحدة المجتمع.

�  العبادة كل طاعة تقوم بها لله وحده.
� عبادة الله تعالى بأداء األركان الخمس 

لإلسالم.
الله  يحبها  طاعة  صالح  عمل  �  كل 

تعالى.
التوجه بالعبادة لله تعالى وحده.  �

ضالل البشرية قبل بعثة سيدنا محمد �.  �

�  فضل الرسول -�- على العالمين.
�  الرسول -�- هادي البشرية.

إلى  الكفر  ضالل  من  الناس  أخرج   �
نور اإليمان.

أوصانا الله تعالى بالوالدين إحسانا.  �
فضل الوالدين في حياتنا.  �

رضا الله في رضا الوالدين.  �
بالدنيا  ثماره  يجني  الوالدين  �  بر 

واآلخرة.
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َتمهيٌد:

َه َتعالى ُنِحبُّ اللَّ
خالَِق ُكلِّ َشْيٍء

َهّيا بِنا يا َمْريُم 
ُد َمْخلوقاِت ُنعدِّ

ِه ِمْن َحْولِنا اللَّ

ِه َتعالى. ُر في َخْلِق اللَّ 1 ُأشاِهُد َوَأتَ�َفكَّ

ُل     ْرُس اأَلوَّ ُه ربِّي    الدَّ اللَّ
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َنشاُط )1(:

َل في  َر َونَتَأمَّ لَِنَتَفكَّ ِم إِلى خاِرِج الَفْصِل  بِِرْفَقِة الُمَعلِّ أ-    أَْخُرُج َمَع إِْخواني 

ِه - َتعالى -  ُر َشَفِهّيًا َعْن َجماِل َخْلِق اللَّ ِه -َتَعالى- َوُأَعبِّ َمْخلوقاِت اللَّ

َأماَم ُزَمالئي.

ُد َمَع ُمَعلِّمي هذا النَّشيَد : ب - ُأَردِّ

�����ُه ال���َح���ك���ي���ْم �����َن�����ا ال�����لَّ م���الِ���ُك ال��ُم��ل��ِك ال��َع��ظ��ي��ْمَربُّ

�����ُه َت����َع����اَل����ى �����ن�����ا ال�����لَّ َخ����الِ����ُق ال���َخ���ْل���ِق ال��َع��ل��ي��ْمَربُّ

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِة َغِويَّ الَقِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ
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)1( سورة الفاتحة:  كاملة .

َنشاُط )2(:

َه -َتعالى- َربُّ ُكلِّ َشْيٍء.  2 َأْسَتْنتِ�ُج بَِأنَّ اللَّ

} ٱ   ٻ  ٻ  ٻ ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ    
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ     ٺ  
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ  
ڄ{)1( ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  

أ -  ُأَرتُِّل َمَع إِْخواني ُسوَرَة اْلفاتَِحِة بَِصْوٍت َجميٍل.

ُه َتعالى: َقاَل اللَّ

ُر اْلَمليُك َربِّ اْلخالُِق اْلُمَدبِّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّرتيِل
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ْوِن األَْزَرِق. ُن اْلِعباَرَة بِاللَّ ب - ُألَوِّ

ُه َر بِّي اللَّ
ِه -َتعالى- َطريُق الِهداَيِة . ُر في َمْخلوقاِت اللَّ َفكُّ 1 - التَّ

ُه  -َتعالى- َربُّ ُكلِّ َشْيٍء. 2 -  اللَّ

ِه  َتعالى. ْرِس:  ُحبُّ   اللَّ 3 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ةٌ َمْلحوَظةٌَمهاَرةٌ َحَرِكيَّ
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َقِط لَِتْكَتِشَف اْلِعباَرَة الَمْنُقوَطَة. 1 – ِصْل َب�ْيَن النُّ

أشهد أن ال إله إال اهلل

2 - َأِجْب َشَفِهّيًا:

الِة؟ وَرِة الَكريَمِة الَّتي َنْقَرُؤها في ُكلِّ َرْكَعٍة في الصَّ أ - َما اْسُم السُّ

ْرِس؟   ِه« في َهذا الدَّ ًة َوَرَد ِذْكُر اْسِم »اللَّ ب - َكْم َمرَّ

ِه الَّتي َرَأْيَتها اْلَيْوَم. ْد َبْعًضا ِمْن َمْخلوقاِت اللَّ ج� - َعدِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َنَعْم إِنَّها َفريَضُة اْلَحجِّ 

في َهذا اْلَمكاِن 
َيْأتي النَّاُس ِمْن ُكلِّ َأْنحاِء اْلعاَلِم 

ِة( لَِفريَضٍة َعظيَمٍة  في َشْهر )ِذْي اْلِحجَّ
َفِر. لوَن َأْعباَء السَّ َيَتَحمَّ

َتمهيٌد:

ْرُس الثَّاني َه -َتعالى- َوْحَدُهالدَّ َأْعُبُد اللَّ

َه -َتعالى- َوْحَدُه ال َشريَك َلُه. 1 َأْعُبُد اللَّ
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)1(  سورة األنعام: 162.

}ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ¬{)1(

ِه -َتعالى- َوْحَدُه بَِلْوٍن َجميٍل.  ُن ِعباَدتي لِلَّ أ- ُألَوِّ

ُد النَّشيَد َمَع إِْخواني. ب -  ُأَردِّ

������َه َف���َن���ْح���ي���ا ف�������ي ُس����������������روٍر َوَن������ع������ي������ْمَن�����ْح�����َم�����ُد ال������لَّ

َك������ري������ْم َرّزاٌق  ُه����������َو َرْح���������َم���������ٌن َرح�����ي�����ْمُه������������َو 

قاَل َتعالى: 

َنشاُط )1(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

َمهاَرُة اإْلِْنشاِد
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َه  -َتعالى- َوْحَدُه ال َشريَك َلُه. 2 َأْدُعو اللَّ

قاَل َتعالى: 

)1(  سورة غافر: 60.
)2( صحيح ابن حبان  كتاب: الرقائق  باب: األذكار.

ِه �: قاَل َرسوُل اللَّ

ا،  َنبًِيّ  -|- ٍد  َوبُِمَحمَّ ديًنا،  ِْسالِم  َوبِالإْ ��ا،  َرًبّ ِه  بِاللَّ َرضيُت  قاَل  »َمْن 

َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة« )2(.

ْحَفَظُه. عاَء َمَع ُمَعلِّمي أِلَ ُد الدُّ أ - ُأَردِّ

ِه َتعالى. عاِء لِتوَجَب لي ......... بِإِْذِن اللَّ ب -  َأْحِرُص َعلى َهذا الدُّ

َنشاُط )2(:

}ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   {)1(

ٌ َمْلحوَظة ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ديَن. َه -َتعالى- َأْن َجَعَلني ِمَن اْلموحِّ 3 ُأِحبُّ اللَّ

ِه -َتعالى- بُِجَمٍل َبسيَطٍة وبُِمشاَرَكِة ُزَمالئي. ا َعْن ُحبِّي لِلَّ ُر َشَفِهّيً ُأَعبِّ

َنشاُط )3(:

ُه  -َتعالى- لِِعباَدتِِه َوْحَدُه. 1 - َخَلَقنا اللَّ

ِه َوْحَدُه. عاِء لِلَّ ُه بِالدُّ 2 - اْلُمْسِلُم َيَتَوجَّ

ديَن.    َه  -َتَعالى-  ألَ ن�َّه َجَعلُه ِمن الُمَوحِّ 3 - اْلُمْسِلُم ُيحبُّ اللَّ

ِه َتعالى. ُة للَّ ْرِس: اْلُعبوِديَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظةٌ ِة َغِويَّ الَقِة اللُّ َمهاَرُة الطَّ
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1 -  ِصْل َبْيَن اْلَكِلماِت في اْلَمْجموَعِة ) أ ( َمَع ماُيناِسُبها ِمَن اْلَمْجموَعِة )ب( فيما َيْأتِي:

)ب()أ(

ُه َرسولياللَّ

ٌد دينيُمَحمَّ

َربِّياإلِْسالُم

ْر َشَفهّيًا عّما ُتشاِهُده في ُصَوِر اْلِعباداِت اآلتَِيِة: 2 - َعبِّ

ِد اْلِعباداِت الَّتي ُقْمَت بِها اْلَيْوَم )َأِجْب َشَفهّيًا(. 3 - َعدِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َنشاُط )1(:

1
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ُم ِمْن ُمَعلِّمي َمْفهوَم اإِليـْماِن. 2 َأَتَعلَّ

ْحَفَظُه. ا ِلَ ريَف َتْرديًدا َجماِعّيً ُد اْلَحديَث الشَّ ُأَردِّ

اإِليْماُن ما اْسَتَقرَّ 
َقُه الَعَمُل. في اْلَقْلِب َوَصدَّ ْرُس الثَّاني الدَّ

َأنا ُمؤِمٌن

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة الِحْفِظ
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تَِّة. ُد َمَع إِْخواني َأْركاَن اإِليـْماِن السِّ ُأَردِّ

ـَبًة. تَِّة، َوَأْحَفُظها ُمَرتَّ 3  َأنا ُأْؤِمُن بَِأْركاِن اإِليـْماِن السِّ

قاَل َتعالى: 
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4
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َنشاُط )4(:
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ِة َأْركاٍن. ِه -َتعالى- َيـقوُم َعلى ِستَّ 1 - اإِليْماُن باللَّ

ُقُه الَعَمُل. ُه اْلَقْلُب َوُيَصدِّ 2 - اإِليْماُن َمَحلُّ

يِن واإِليـْماِن. ـوَن َتْجَمُعُهْم رابَِطُة الدِّ 3 - الكوْيـتِـيُّ

ْرِس: اإِليـْماُن. 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1 -  َأِجْب َشَفِهّيًا:  ما َمْعَنى اإِليْماِن؟

يِن في َبَلِدي اْلُكَوْيِت. 2 - َأْلِصُق صَوًرا َمَع ُأْسَرتي َتُدلُّ َعلى ِوْحَدِة الدِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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ْهَرَة  اْلَجميَلَة. ِن الزَّ ريِف, َوَلوِّ 3 - َأْكِمْل َأْركاَن اإِليـْماِن َكما َحِفْظَتها في اْلَحديِث الشَّ

اْلَيْوُم اآلِخُر

3

5

2

4

6
1

َأْركاُن
اإلِ ْيماِن

اْلَقَدُر
اهلل

مـالئكته

كتبه
رسله
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ريِق  ُأزيُل األَذى َعِن الطَّ

ه َتعالى. طاَعًة للَّ
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1



 50 

قاَل َرسوُل        |:

ًدا َرسوُل  ُه, وَأنَّ ُمَحمَّ ّّّّّّّّّّّ اللَّ »ُبنَي اإِلْسالُم على َخْمٍس, َشهاَدِة َأْن ل إِلَه إِلّّّّّّّّّّّ

, َوَصْوِم َرَمضاَن«)1(.  كاِة, والَحجِّ الِة, وإِيتاِء الزَّ ِه, وإِقاِم الصَّ اللَّ

2
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َة  ِه في َطريِق اإلِيـْماِن َعلى َبْعِض اأْلَْعماِل الَّتي ُتْدِخُلنا الَجنَّ ُف َمَع َعْبِداللَّ َأَتَعرَّ

ِه َتعالى. بِإِْذِن اللَّ

3
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ِه َتعالى«. 1 -  الِعباَدُة  هي: »ُكلُّ طاَعٍة َنقوُم بِها لِّلَّ

ِه -َتعالى- َسبيُل الَفْوِز بالَجنَِّة. 2 - طاَعُة اللَّ

الَِحِة. ِه -َتعالى- بِاأْلَْعماِل الصَّ ُب إِلى اللَّ 3 - الُمْسِلُم َيَتَقرَّ

ِه َتعالى. ُة  لِلَّ ْرِس: اْلُعبوِديَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ا َعْن َمْعنى »الِعباَدِة«. 1 - َأِجْب َشَفهّيً

ِه َتعالى. ِة َعلى ِعباَدِة اللَّ 2 - َضْع دائَِرًة َحْوَل الّصوَرِة الّدالَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َة َعلى اْلِعباَدِة  الَّتي ُتِحبُّها وُتماِرُسها َيومّيًا. ِن الّصوَرَة الّدالَّ 3 - َلوِّ
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ِه:  َه َوَأَنا بِِجواِر بِْيِت اللَّ َأْدعو اللَّ

ٍد -|- َنبِّيًا َوَرسوًل«. ِه َرّبًا، َوباإلِْسالِم ديًنا، َوبُِمَحمَّ »َرضيُت بِاللَّ

َتمهيٌد:

ْرُس اْلخاِمُس ِةالدَّ ٌد -|- َهاِدي اْلَبَشِريَّ َرسولي ُمَحمَّ
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ُف َعلى َبْعِض َمظاِهِر َضالِل الّناِس َقْبَل اإِلْسالِم. 1   َأَتَعرَّ

َقاَل َتعالى: 

}ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ .....{)1(

)1( سورة الجمعة: 2.

حيَحِة في  لوكّياِت َغْيِر الصَّ ُأَناِقُش إِْخواني في اْلَمْجموَعِة في َأَحِد السُّ

ُمْجَتَمِعنا لَِنَضَع اْلُحلوَل َلُه.

َنشاُط )1(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة َحلِّ اْلُمْشِكالِت

َعفاِء واْلُفَقراِء ْلُم واْلَقْسوُةِعباَدُة اأَلْصناِمَتْعذيُب الضُّ الظُّ

؟

اْلُعْنُف
إِيذاُء اْلَخَدِم 

َواْلعاِمليَن

إِْتالُف 

اْلَمراِفِق
إِْيذاُء اْلَحْيواِن



)1(  سورة  األحزاب: 45 - 46 58 

ُف َعلى َبْعِض َفضائِل  َرسولي -|- في ِهداَيِة اْلعاَلميَن.  2  َأَتَعرَّ

قاَل َتعالى: 

ُد النَّشيَد َمَع إِْخواني. أ - ُأَردِّ

����ن����اج�����اَءن�����ا َخ�����ْي�����ُر اْل��������َورى �����ن�����اِء َوال����سَّ بِ�����ال�����سَّ

�������ٍة ف����ي����ه����ا ال����َه����ن����اَوَدع����������ا ال�����َخ�����ْل�����َق إِل�����ى َج�������نَّ

ي����َن لِ���َم���ْن ������ُه ك��������اَن ال����ُم����َن����ىَأْخ�����َل�����َص ال����دِّ ُح������بُّ

��������اَس بِ������ِه �������َر ال��������نَّ م�����ا َت������وان������ى َواْن�����َث�����ن�����ىَب�������شَّ

َنشاُط )2(:

}ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ{)1(

ٌ َمْلحوَظة َمهاَرُة  اإلِْنشاِد

ِه داعًيا إِلى اللَّ َنذي�ًراشاِهًدا ًرا ُمَبشِّ
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ٌ َمْلحوَظة ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ما ُذِكَر اْسُمُه. ي َعَلْيِه ُكلَّ ًدا -|- َوُأَصلِّ 3 ُأِحبُّ َرسولي ُمَحمَّ

1 - َعاَش الّناُس َقْبَل اإِلْسالِم في َضالٍل.

ٌد | َسَبُب ِهداَيِة العاَلميَن. سوُل ُمَحمَّ 2 - الرَّ

ٍد | واِجَبةٌ َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة. سوِل ُمَحمَّ الُة َعلى الرَّ 3 -  الصَّ

سوِل |.  ْرِس: ُحبُّ الرَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ٍد -|- َقائليَن: سوِل ُمَحمَّ الَة على الرَّ ُد  َمَع ُزَمالئي بَِصْوٍت َجميٍل الصَّ - ُأَردِّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة  التَّ

َفضائِِل  ِمْن  َبْعًضا  ُن   ب-  ُأَل��وِّ

ٍد | . َرسولِنا ُمَحمَّ

ُر      النَّذيُر الـُمَبشِّ

َم ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصّلى اللَّ
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يَنِة. 1 - َزيِِّن البِطاَقَة اآلتيَة الَّتي َتْحِمُل اْسَم َرسولَِنا -|- بِاأْلَلواِن أَْو أََدواِت الزِّ

ٌد | . 2 - َضْع َعالَمَة )( َأماَم ما َهداَنا إِليِه َسيُِّدنا ُمَحمَّ

3 - ِصِل اْلُجَمَل اآلتيَة بِما ُيناِسُبها ِمَن الَكِلماِت الَّتي َأماَمها. 

ٌد -|-  إِلى ِعباَدِة: أ  -  َدعا  ُمَحمَّ

ِة ُهَو: ب -  هادي الَبَشِريَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

دٌ | ُمَحمَّ

)        ()        ()        ()        (

ٌد  |  ُمَحمَّ

ِه    اللَّ
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اِدُس ْرُس السَّ ُأِحبُّ  والَِديَّالدَّ

ُأِح����بُّ ُك���لَّ ُأْس��َرت��يُأِح�����بُّ ُأّم�����ي َوَأب����ي

َمَحبَّتي َل��ُه��ْم  ِةَدْوًم����ا  بِالَجنَّ َل��ُه��م  َأْدع����و 

ا ُنْنِشْد لِوالَِدْيَنا َهِذِه  َهيَّ

األنُشوَدِة بَِصوٍت َجميٍل.

َتمهيٌد:
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قاَل َتعالى: 

)1( سورة األحقاف: 15.

 

ْوِن اأَلْزَرِق. ْوِن الَوْرِديِّ وَكِلَمَة ) َأبي ( بِاللَّ ي( بِاللَّ ُن َكِلَمَة ) ُأمِّ ُأَلوِّ

ِه -َتعالى- بِاْلوالَِدْيِن.  ِة اللَّ ُف َعلى َوِصيَّ 1  َأَتَعرَّ

َنشاُط )1(:

ي َوَأبي ُأمِّ

ٌ َمْلحْوَظة ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ُه � َتعالى � بِاْلوالَِدْيِن إِْحسانا« »َأْوَصانا اللَّ

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ .....{ )1(
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ُر َفْضَل  والَِديَّ في َحياتي.  2 ُأقَدِّ

ُر َأماَم ُزَمالئي َعْن َفْضِل َوالَِديَّ في َحياتي.  ُأَعبِّ

َنشاُط )2(:

َتوفيُر حاجاتِنا

َأْمٌن واْستِْقرارٌ ْعليُم التَّ

عاَيُة الرِّ

َمْلحوَظةٌ ْعبيِر َمهاَرُة التَّ
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3  ُأِحبُّ والَِديَّ  وُأطيُعُهما. 

)1(  صحيح الترغيب والترهيب - باب: الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما، ج 2، ص 331، ط 5، حديث )2503(.
)2(   سورة نوح: 28.

}حئ  مئ     ىئ  يئ....{)2(

ِه   |: قاَل َرسوُل اللَّ

ِه َتَباَرَك َوَتعالى  بِّ َتباَرَك َوَتعالى في ِرضا اْلوالَِديِن، َوَسَخُط اللَّ »ِرَضا الرَّ
في َسَخِط اْلَوْالَِدْيِن«)1(

ِه َتعالى ُمحاِكًيا ُمَعلِّمي: ُد  بَِصْوٍت َجميٍل َقوَل اللَّ ُأَردِّ

َنشاُط )3(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلُمحاكاِة
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ُه -َتعالى- بِاإلِْحساِن لِْلوالَِدْيِن. 1 - َأْوَصى اللَّ

2 - لِْلوالَِدْيِن َفْضٌل َعِظْيٌم في َحياتِنا.  

ِه ِمْن ِرضا اْلوالَِدْيِن 3 - ِرضا اللَّ

ْرِس: ُحبُّ اْلوالَِدْيِن. 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ا َعْن َثالِث َوسائَل لِطاَعتَِك والَدْيَك. ْر َشَفِهّيً 1- َعبِّ

لِوالَِدْيَك  ُحبَِّك  َعْن  فيها  ُر  ُتَعبِّ بِطاَقٍة  إِْعداِد  في  ُأْسَرتَِك  َمَع  2 -  َتعاَوْن 
ِة الحائِط  داِخَل  الَفْصِل.  واْعِرْضها  في َمَجلَّ

َرَة َعْن َفْضِل والَِدْيَنا في َحياتِنا، َوَضْعها في ِقطاِر   َوَر الُمَعبِّ 3-  اِْنَزِع الصُّ
ُحبِّ اْلوالَِدْيِن ُمْسَتعيًنا بالُملَصقاِت َصْفَحة )145(.

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َرِة َعْن َمظاِهِر ُحبَِّك لِوالَِدْيَك. وَرِة الُمَعبِّ 4- َضْع دائَِرًة َحْوَل الصُّ

َربِّ 
اْرَحْمُهما َكما 
َربَّياني َصغيًرا
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َنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اإلِنصاِت

1
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ة. ي َوَأبي بَِوسائَل ِعدَّ 2 أبرُّ ُأمِّ

اْلُمَتَسْلِسِل  ْقِم  الرَّ بَِوْضِع  ُمفيَدًة  ُجْمَلًة  َن  أُلَكوِّ اآلتَِيَة  الَكِلماِت  أ -  ُأَرتُِّب 

َبْيَن اْلَقْوَسْيِن.  

َنشاُط )2(:

ي َوَأبِي ُأَقبُِّلَرْأَسُأمِّ

)          (        )          (         )          (    

َمْلحوَظةٌ ْبِط َمهاَرُة الرَّ

ُم َمَعُهما بَِأَدٍب. ُأِطيُعُهما.َأَتَكلَّ

َأْحِرُص على إِْرضائِهما.َأْدعو َلُهما.

َأْرَحْمُهما.
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َوِر اآلتَِيِة، ُثمَّ ُنعاِهُد  ب -  ُأناِقُش َمْجموَعتي َحْوَل َوسائَِل البَِرّ ِمْن ِخالِل الصُّ

لتِزاِم بِها.

ْ

َمْلحوَظةٌَبْعَضنا َعلى ال َمهاَرُة اْلُمناَقَشِة َواْلِحواِر
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ِة اآلتَِيِة: أ - َأْسَتِمـُع ِمْن ُمَعلِّمي إلى اْلِقصَّ

ِه  ُاْكُتْب َواِجباتَِك يا َعْبَد اللَّ
ْلَها لِْلَغِد. ُأطيُع والَِدتي، َول ُتَؤجِّ

َوُأذاِكُر ُدروسي.

ْقُت يا َأبي. ُه َلَقْد َتَفوَّ َلَقْد َوَفَقَك اللَّ
-َتَعاَلى- بِطاَعتَِك َلنا 

ِه. َيا َعْبَد اللَّ

ْنيا َواآلِخَرِة. 3  َأْسَتنتِــُج َأنَّ طاَعتي لِوالَِديَّ َسَبُب َتْوفيقي في الدُّ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة  اإلِْصغاِء النَِّشِط
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ب - َضْع ُعنواًنا ُمناِسًبا 

ِة.             لَِهِذِه الِقصَّ

]  .........................[          

ِه.  ُن اْلقيَمَة الَّتي اْلَتَزَم بِها َعْبُد اللَّ جـ - ُأَلوِّ

بِرُّ
اْلوالَِدْيِن

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة التَّْفكيِر اإل ْبداعي

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ
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ريِف َأنَّ طاَعتي لِوالَِديَّ َسَبُب ُدخولي اْلَجنََّة. 44  َأْسَتْخِلُص ِمَن الَحديِث الشَّ
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ِه ـ َتعالى ـ بِبِرِّ اْلوالَِدْيِن . ُب إِلى اللَّ َقرُّ 1 - التَّ

وِت ِعنَدُهما. 2 -  ِمْن َوسائِِل بِرِّ اْلوالَِدْيِن: طاَعُتُهما َوخْفُض الصَّ

3 - ِرضا اْلوالَِدْيِن َطريُق اْلَجنَِّة. 

ْرِس: بِرُّ اْلوالَِدْيِن. 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1 - َأْكِمِل اْلِعباراِت اآلتيَة بالَكِلمِة اْلُمناِسَبِة:

................... ُه ـ َتعالى ـ بِبِرِّ  أ    - َأَمَرنا اللَّ

ب – بـِرُّ الوالَِدْيِن ُيْدِخُل...................... 

َرِة َعْن بِرَّ الوالَِدْيِن.  وَرِة الُمَعبِّ 2 - َأنا َأَضُع دائَِرًة َحْوَل الصُّ

.)O( أو )( 3 -  ُأناِقُش إِْخواني في الَموِقَفْيِن الّتالَِيْيِن، ُثمَّ َأْحُكُم عَلْيِهما بـ

 ) ه ِعْنَد َعْوَدتِِه ِمَن الَمْدَرَسِة.                 )    أ     – َقبََّل سالٌِم  رْأَس ُأمِّ

الِم  ب -  َذَهَبْت َعبيُر إلى ُغْرَفتِها ِعْنَد َعْوَدتِها  ِمَن الَمْدَرَسِة دوَن السَّ

) ها.                                                    )              على ُأمِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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نا َفُهَو: ُه َتعالى َربُّ أ- اللَّ

ُقني ُيَوفِّ

َيْشفيني

ُيْطِعُمني

 81 
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رب 
ارحمهما كما 
ربياني صغيرا

 84 



ٌد َأقوُل: - إِذا ُذِكَر َرسولي ُمَحمَّ

 85 



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

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

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

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

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

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

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

)1( سورة األحزاب : 45 - 46.  86 
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ُمنا ٌد -�- ُمَعَلّ نا ُمَحمَّ ُه ـ َتعالى ـ َخالُِقنا  َوَنبِيُّ اللَّ
الدروس:

190

296

3104

4112

5120

6
-

128

134

ُه خالِِقْي. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : اللَّ

ريِف: َأنا ُمْسلٌم. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ريِف: َأْشهُد َأْن ال إِلَه إاِل الّلُه. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

ُر َبَدني َومْلَبسي َوَمكاني. َمجاُل اْلِفْقِه:  ُأَطهِّ

ٍد �. يَرِة: َنَسُب َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: َأْحَتِرُم الِكباَر.

انَِيِة. ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الثَّ ُأَقيِّ

 87 





 89 

2

1

3

أولاً : الكفايات المتوقع اكتسابها:-

ثانياًا: نواتج التعلم / مجموعة المعارف والمهارات والقيم المتوقع اكتسابها :

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثانية
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ُه -َتعالى- خالُِق َجميِع الَمْخلْوقاِت. 1 اللَّ
قاَل َتعالى: 



 91 



 92 
)1( سورة التين: 4

2
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1 - َأْكِمِل اْلِعباَرَة الْتِـَيَة:

اْلخالُِق هو ...........
وَرِة. ِه -َتعالى- الَمْوجوَدِة في الصُّ ْن َثالَثةاً ِمْن َمْخلوقاِت اللَّ 2 - َلوِّ

َه -َتعالى- الَّذي َخَلَقَك في َأْحَسِن َتْقويٍم؟ 3 -    َأِجْب َشَفِهّياًا: َكْيَف َتْشُكر اللَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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1 ُأِقرُّ َأنَّ ديني اإلِْسالُم.

ُأَرتُِّل َقوَلُه َتعالى:
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َّالصْوُم َُالحّج ُالّزكاة َ
هادَتانِ الشَّ

2
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3



 100 

ُمْسَتِعيًنا  ابَِقُة  السَّ اْلِعباراُت  إَِلْيها  َأشاَرْت  الَّتي  اْلِعباداِت  ُصَوَر  ُأْلِصُق 

َتْرديِد  َمَع  الُمناِسِب  ِع  الُمَربَّ في  َأْلِصُقَها  ُثمَّ  َصْفَحِة )147(،  بُِملَصقاِت 

ريِف.  اْلَحديِث الشَّ

)أ(

)د(

)جـ()ب(

)هـ(

َنشاُط )3(:
َمْلُحْوَظةٌ َمهاَرُة التَّْصنيِف
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ِه اإلِْسالُم.  1 - ِدْيُن اللَّ

2 - ُبنَِي اإلِْسالُم َعلى َخْمَسِة َأْركاٍن.

ْنيا َواْلِخَرِة. 3 -  اْلِعباداُت َتْنَفُعنا في الدُّ

ْرِس: ُحبُّ اإْلِْسالِم . 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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 103 



 104 



 105 

1
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َنشاُط )2(:

2



 107 

3



 108 

4
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ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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 112 

1



 113 



 114 

2



 115 

3
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ريَن. ُه ـ َتعالى ـ ُيِحبُّ الُمَتَطهِّ 1 - اللَّ

ُص ِمَن النَّجاَسِة.  هاَرُة ِهَي النَّظاَفُة والتََّخلُّ 2 -  الطَّ

الِة. ِة الصَّ 3 - النَّجاَسُة ِهَي الَقذاَرُة اْلمانَِعُة ِمْن ِصحَّ

4 - الُمْسِلُم ُيحاِفُظ َعلى َطهاَرِة الَبَدِن َواْلَمكاِن َواْلَمْلَبِس. 

هاَرِة . ْرِس: ُحبُّ   الطَّ 5 - قيَمُة الدَّ
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)  (

)  (
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الرقم املدني 
Civil ID No

االســــــــــــم..................................

اجلـنـسيـــــة
Nationality

تـاريخ امليالد
Birh Date

اجلنس
Sex         
تـاريخ االنتهاء

     Expirty Date   

Name

املدير العام

STATE OF KUWAIT CIVIL ID CARD
000000000000

KWT / كويتي
....................

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

1
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2



 123 

ب7

ح

م

آ

ــة

ص

س
ن

2
1

54

4618

3

6 8

3
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................................................
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 128 



 129 

2

1



 130 



 131 

3
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 133 



 134 



ْسَمِة اْلتَِيِة: ِه -َتعالى- في الرَّ أ- َخْمًسا ِمن َمْخلوقاِت اللَّ

 135 



 136 

ب - َكِلَمَة التَّْوحيِد:

ه أستغفر اللَّ

وأتوب إليه

ه  الحمد للَّ

ربُّ العالمين

ه وبحمده سبحان اللَّ

ه العظيم سبحان اللَّ

ه ال إله إال اللَّ

ه محمد رسول اللَّ
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...............................................................

..................... .....................
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َة  الَّ َوَر الدَّ ْن َمعي الصُّ 4- َلوِّ
َعلى النَّجاَسِة بَِلْوٍن َأْزَرق، َوما َيُدلُّ

هاَرِة بَِلْوٍن َأْصَفر.  َعلى الطَّ
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5- اِْكُتْب اْسَم 
سوِل - � -. الرَّ

6- َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَِيَة

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

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

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

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

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

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

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



�  سنن النسائي - أحمد بن شعيب النسائي - مكتب المطبوعات اإلسالمية - الطبعة الثانية 1406هـ - سوريا.
�  شرح  العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - المكتب اإلسالمي - الطبعة التاسعة 1988م - لبنان.

�  صحيح البخاري - اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري - دار القلم - الطبعة األولى 1987م - لبنان
� صحيح مسلم - اإلمام مسلم بن الحجاج - دار إحياء التراث العربي - لبنان.

� صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني - مؤسسة مناهل العرفان - الطبعة األولى 1986م.
� العقائد اإلسالمية - السيد سابق - دار الكتاب العربي 1985م - لبنان.

�   العقيدة اإلسالمية وأسسها - عبدالرحمن حبنكة - دار القلم - الطبعة التاسعة 2000م - سوريا.
�  فتح الباري - الحافظ ابن حجر العسقالني - دار الريان للتراث - الطبعة الثانية 1988م - مصر.

� قصص األنبياء - ابن كثير - دار الكتاب الحديث - 1989م - الكويت.
� قصص األنبياء - عبدالوهاب النجار - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثالثة - لبنان.

�  فقه السيرة النبوية - محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر - الطبعة الحادية عشرة 1991م - سوريا.
�  فقه العبادات على المذهب المالكي - كوكب عبيد - مطبعة اإلنشاء - الطبعة األولى 1986م.

� فقه العبادات - سعاد زرزور - مطبعة الصباح 1986م - روما.

 - النموذجية  الدار   - الغرناطي  جزي  بن  أحمد  بن  محمد   - المالكية  مذهب  تلخيص  في  الفقهية  �  القوانين 
المكتبة العصرية 2002م - لبنان.

� في ظالل القرآن  - سيد قطب - دار الشروق - الطبعة العاشرة 1982م - لبنان.
�  الكون واإلعجاز العلمي - منصور محمد حسب النبي - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية 1991م - مصر.

�  الكواكب الدرية في فقه المالكية - محمد جمعة عبدالله - دار المدار اإلسالمي 2002م - لبنان.
ا فاعالاً - ميسون يونس عبدالله - دار الكتاب الجامعي - الطبعة السابعة عشرة 2003م  �  كيف تكون مدرساً

- اإلمارات.
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� مختصر السيرة النبوية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - 1998م -  الكويت.
�  مختصر الفقه اإلسالمي - محمدبن إبراهيم التويجري - بيت األفكار الدولية 2002م - الرياض.

�  المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي - مجموعة من المستشرقين - مكتبة بريل - 1936 - لندن.
�  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن - محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث - 1945م - لبنان.

�  مسند اإلمام أحمد - اإلمام أحمد بن حنبل - دار إحياء التراث العربي - الطبعة األولى 1991م - لبنان.

�  مناهــــل العرفان في علـــــوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزرقاني - إحياء الكتاب العربي - الطبعة األولى 

- مصر.
�  المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم - فهيم مصطفى - دار الفكر العربي - الطبعة األولى 2003م - 

مصر.
�  مهارة التعليــــم األساســية - شيرين نوفل - دار الكتـــــاب الجامعـــي - الطبعـــــة الثامنــــة عشــرة 2004م 

- اإلمارات.
� الموسوعة الفقهية - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت.

�  مواقع اإلنترنت:
1. www.dorar.net

2. www.alalbany.net

3. www.al-iskam.net

4. http://hdith.com
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