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لم يعد خافيًا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك ألنها ترتكز 
التعليمية،  والمنظومة  التعليمي  النظام  ألهداف  باإلضافة  وتطلعاته  المجتمع  فلسفة  على  بطبيعتها-    -
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 وفقًا للمعايير والكفايات سواء العامة 
أو الخاصة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، ولتكون المناهج - برؤيتها الجديدة - ذات 
بعد عملي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلمين وسوق العمل ومتطلبات المجتمع وغيرها من أبعاد 
المناهج، مع تأكيدنا بأنَّ ذلك يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، إْن كانت في مجال الفكر التربوي 
والسلوك اإلنساني، أو القفزات المتسارعة في مجال الفكر التربوي، والتي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة 
اإلنسان، وأيًضا ما أملته التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة وانعكاساتها على الفكر ونمط العالقات 

اإلنسانية.
دولة  أه��داف  تحقيق  في  الدراسية  المناهج  تساهم  أن  إلى  نتطلع  األسلوب،  هذا  خالل  من  ونحن 
مؤمنة  أجيال  تنشئة  طليعتها  في  تأتي  والتي  خاص،  بشكل  التعليمي  النظام  وأهداف  عام  بشكل  الكويت 
بربها، مخلصة لوطنها، تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية، تجعل منهم مواطنين فاعلين 
ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية، ومنفتحين على اآلخر ومتقبلينه، مع احترام حقوق اإلنسان 
المستقرة  الحياة  متطلبات  أهم  من  صارت  والتي  والتسامح  السالم  بمبادئ  والتمسك  األساسية  وحرياته 

الكريمة.
والله ولي التوفيق،،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

د. سعود هالل الحربي
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آله  األولين واآلخرين، وعلى  إمام  المرسلين،  العالمين، والصالة والسالم على سيد  الحمد � رب 
وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 
فيه  بذل  الجديد،  ثوبه  في  االبتدائي  الثاني  للصف  اإلسالمية  التربية  كتاب  الكريم  القارئ  يدي  فبين 
أعضاء 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 الثاني من سلسلة كتب المرحلة االبتدائية، المبنية على نظرية الكفايات التي تربط 
التعّلم كمهمات وظيفية شمولية تهتم بمكونات  الَمَعارف السابقة للمتعلم بالمعطيات الجديدة، وتطرح 
للمعارف،  المتدرج  البناء  خالل  من  والحركي  والوجداني،  العقلي،  المستوى  على  الشخصية  المتعلَّم 
وتستدعي من المتعّلم نشاًطا يستوعب كل قدراته، وإمكاناته ضمن فرق العمل، ويتم اكتساب العادات 
م بإمكانياته،  م، مما يؤدي إلى وعي المتعلِّ التعليمية األساسية، واالهتمام ببناء المواقف اإليجابية نحو التعلُّ
وتصبح لديه الفرصة لتطوير شخصيته بكافة أبعادها، وتيسر له مواجهة مختلف الصعوبات التي تطرأ في 
م، ويكون المعّلم خاللها مدرًبا وموجًها  محيطه، وتساعده على تقويم مدى اكتسابه للكفاية موضوع التعلُّ
ووسيًطا بين الَمْعرفة والمتعّلم من خالل إبداعه في طرائق التدريس الحديثة والمتنوعة، إنَّ األخذ بالكفايات 
الحديثة في طرائق التدريس المتنوعة، يستلزم من إدارة المدرسة التعاون في توفير بيئات التعّلم المتنوعة، 
المطلوبة لتنفيذ الدروس، وكذلك يستلزم من ولي األمر أن يكون قريًبا ومتابًعا ومشاركًا وإيجابًيا في عملية 

النمو الَمْعرفي والوجداني والمهاري ألَبنائه.
هذا، ونسأل المولى جّل في عاله، أن يسدد ُخطى المعّلمين، ويوفقهم في تنفيذ ما جاء في الكتاب من 
كفايات عامة، وخاصة، وتفعيل أنشطة التعّلم الصفية، والالصفية، وغرس القيم التربوية المرصودة، وتقويم 
الدراسي  المنهج  تطبيق معايير  إلى  الدراسي  العام  نهاية  للوصول في  المتعددة،  التقييم  بوسائل  المتعلِّمين 

م عند أبنائنا وبناتنا المتعلمين، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين. وتحقيق الهدف، والغاية من التعلُّ
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دة في السلوك اليومي. 1-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محدَّ

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

 1-1 
ش���رح ج���وان���ب م��ح��ددة  

للعقيدة اإلسالمية.

 1-2 
األرك���ان  أهمية  توضيح 

وال��م��ب��ادئ اإلس��الم��ي��ة في 
حياة األفراد والجماعات.

   2-1 
ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 

اإلس����الم����ي ف���ي م��واق��ف 
حياتية متعددة في مجتمعه 

بالتعاون مع اآلخرين.

  2-2 
في  بفاعلية   ال��م��ش��ارك��ة 

ال��م��ن��اس��ب��ات واألح�����داث 
المنظور  وف��ق  اإلس��الم��ي��ة 
اإلس���الم���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

اآلخرين .

  3-1
ت��م��ي��ي��ز ال���س���ل���وك���ي���ات 

واألخالقيات اإلسالمية عن 
الصحيحة  غير  السلوكيات 
حياتية  مواقف  خ��الل  من 

متنوعة.

  3-2
االع�����ت�����زاز ب����األح����داث 

وال���م���ن���اس���ب���ات  ال��دي��ن��ي��ة 
المجتمع   ف��ي  وال��وط��ن��ي��ة 

اإلسالمي .

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

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

 1-3 
وص������ف ال�����ف�����رق ب��ي��ن 

مجموعت����ه والمجموع�ات 
األخرى.

  2-3 
مجموعته  مع  المشاركة 

بيئة  ف��ي  إليها  ينتمي  التي 
اإلسالمية  القيم  وفق  ودي��ة 

بالتعاون مع اآلخرين .

  3-3
االهتمام بالتواصل الفعال 

األخرى  المجموعات  مع 
في مجتمعه.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق
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يهدف المنهج الكويتي الوطني القائم على الكفايات إلى تربية الفرد ليصبح مواطنًا كويتياّ ً 
ال في المجتمع  , يتميز بقدراته المتعددة التي تساعده على التعلم واالندماج بشكل فعَّ صالحاً

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسالمية هي جزء من المنهج الوطني الكويتي, 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 مشوقة ومحفزة ومتوافقة مع خصائص 
المتكامل  الشامل  النمو  تحقيق  في  للحياة  منهجًا  باعتبارها  المرحلة,  هذه  في  المتعلم  نمو 

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.

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

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

رسالة إلى ولي األمر:
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1- شخصية مريم وعبدالّله : 
قدمت الدروس بشخصية مريم وعبدالّله بدءًا من التمهيد وانتقااًل  إلى األنشطة ليشاركوا  أبناءنا 

المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.

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

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

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

بعض األنشطة الالصفية والفعاليات .
تتنوع األنشطة إلى نوعين : 

النشاط الفردي:  يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده .
النشاط الجماعي : يتفاعل المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمشاركة أقرانه النجاز المهام. 

4- مربع المهارات والملحوظات :
 – اللغة والتعبير  النشاط مثل ) الحفظ والتالوة - إجادة  إتقانها في  المراد  المهارة  تم تحديد 
التعلمية  الوحدة  المطلوبة خالل  المهارة  – التفكير واالستنتاج...( كذلك  والتحديد  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:
بترديدها  ليقوما  المتعلمة  وابنتنا  المتعلم  البننا  وضعت  العلمية   المادة  تخدم  جميلة  أناشيد 
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 وتلخيص الدرس من حقائق وقيم ومهارات. 

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 مشوقة 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
لمحتوى  المتعلمين  ألبنائنا  الشاملة  األسئلة  بعض  وضعت  دراسية  وح��دة  كل  نهاية  في 
الدروس في الوحدة, ومن خاللها يتأكد  من مدى اكتساب المتعلمين لمضمون كفايات التربية 

اإلسالمية.
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ِه َعبُد اللَّ

اِمَنِة ِمْن ُعُمرِه¨  ِطْفٌل ُكَوْيتٌِي ُمْسِلٌم في ال¦َّ
ِة  اإْلِْسالِميَّ بِِقَيِمِه   pٌ ُمتَمسِّ ِدي��َن��َه¨  ُيِحبُّ 
اْلَجميَلِة¨ ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيْشُعُر بِاالْنتِماِء َلُه¨ 
ِصَلِة  َعلى  َوَيْحِرُ’  َفُيطيُعُهما  بِوالَِدْيِه   yَبار
ُكَرَة  ًة  َخاصَّ ياَضَة¨  الرِّ َوُيِحبُّ  َأْرح��اِم��ِه¨ 

اْلَقَدِم َيْلَعُبها َمَع َأْبناِء اْلجيراِن.

َمْرَيُم

ِمْن  ابَِعِة  السَّ في  ُمْسِلَمةٌ  ةٌ  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلةٌ 
َتْحَتِرم  ُهما¨  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها¨ 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه¨  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.
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ِه أ̂م َعبِد اللَّ

ةٌ ُمْسِلَمةٌ¨ ُتحاِفُظ َعلى َب�ْيتِها¨  ُأمy ُكَوْيتِيَّ
¨ َواْلَحناَن¨ َتْحِرُ’  ْسَرتِها اْلُحبَّ أِلُ ر  َوُتَوفِّ
اْلَخْيِر¨  َأْعماِل  في   Ÿُ َتَتَطوَّ إِْسعاِدها¨  َعلى 

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

ِه أبو َعبِد اللَّ
َلَديِه  َوَطَنُه¨  ُيِحبُّ  ُمْسِلٌم   yُكَوْيتي َأٌب 
َعْبِد  ُأمِّ  َزْوَجتِِه  ِمْن  َنةٌ  ُمَكوَّ َصغيَرةٌ¨  ُأْسَرةٌ 
اْلَخْيَر¨  ُيِحبُّ  َوَم��رَي��َم¨  ِه  اللَّ َوَعْبِد  ِه   اللَّ
جيرانِِه¨  َمَع  َيَتواَصُل  اآلَخريَن¨  ُيساِعُد 
ُيَربيِّ َأْبناَءُه َتْربَِيًة صالَِحًة¨ َوُيماِرُس ِهواَيَتُه 
َمpِ ®اْلَحداِق© َوَصْيِد َسَرطاِن  في َصْيِد السَّ

اْلَبْحِر ®الُقْبُقِب©.
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ْبَطبائي شعر: الّدكتور َعْبداْلُمْحِسن َأْحَمد الطَّ

َمجاُل اْلَعقيَدِة

���َه إِْخ���الًص���ا َوِص���ْدَق���ا َّ�����ُه ال�����َم��ع��ب��وُد َح��ّق��اُأط���ي���ُع ال���لَّ َوَأش����َه����ُد َأن
َرس�����وٌل ِم����ْن����ُه  ����ًدا  ُم����َح����مَّ َأَب�����رُّ ال��َخ��ْل��ِق إِْح���س���اًن���ا َوِرْف���َق���اَوأنَّ 

f f f

���ُه َخ���ْي���رٌ ح��اِف��ًظ��ا لي ��ل��ي َع��ْي��ًش��ا َوِرْزق�����اَت��ع��ال��ى ال���لَّ َع��َل��ْي��ِه َت��َوكُّ
���ُه ُي��ْج��زي َوُي��ْع��ط��ي َوَأْب����َق����ىَش���ِه���ْدُت بِ���َأنَّ َخ���ْي���رٌ  َع����ط����اَءُه  َوَأنَّ 

ريِف َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

������َه َوَأذُك�������������ْر ْ��������َع��������َم َأْش�������ُك�������ْرَأح�������َم�������ُد ال������لَّ وبِ������م������ا َأن
ْر ْرَخ�����َل�����َق ال�����َخ�����ْل�����َق َوَص����������وَّ َوَق������������دَّ األرَض  َوَدح������������ا 

f f f
ح����م����ِن ُأْن����ِس����ي ����ن����ُت َن��ف��س��يف����ي ُت����َق����ى ال����رَّ بِ����اْس����ِم����ِه َح����صَّ
ف����اه����َت����دى َق���ْل���ب���ي َوَأْس������َف������ْرَوبِ�������������ِه َأغ������������دو َوُأْم�������س�������ي
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َمَجاُل اْلِفْقِه
ْح�����م�����ِن  �������ْي�������ُت ل�����ل�����رَّ ��������اِك��������ِر ال�������َم�������ّن�������اِنَص�������لَّ ال��������شَّ
َف������������زاَدن������������ي َوَرع���������ان���������يَدَع���������ْوُت���������ُه ف�����ي ُس�����ج�����ودي

f f f

���������ْن���������ُت ُك����������لَّ َح����ي����ات����ي بِ���������زي���������َن���������ِة اإلِي����������م����������اِنَزيَّ
َع���َل���ْي���ن���ا َف�����اْم�����ُن�����ْن  َربِّ  ب�����ال�����ع�����ْف�����ِو َوال�������ُغ�������ف�������راِني�����ا 

ِة َبويَّ يرِة النَّ َمجاُل السِّ
������ْل َت���ْب���ت���ي���ال ��������������ْل َت���رت���ي���الاْق�������������َرْأ َوَت������َب������تَّ َوَت�������َغ�������نَّ َوَرتِّ
َل َت����ْن����زي����ال ف�������َأن�������اَر ُق�����ل�����وًب�����ا َوُع�����ق�����والُق���������رآ ًن��������ا ُن�������������زِّ

f f f
����َل����ُهِج����ب����ري����ُل اْل����ح����اِف����ُظ َأن�����َزَل�����ُه واْل�����ه�����اِدي ال�����ّص�����اِدُق َرتَّ
�����ُه ال�����َخ�����الِ�����ُق َأرَس������َل������ُه �����ا َوَرس���������والال�����لَّ ل����ل����ن����اِس َن�����بِ�����ّيً

َمَجاُل التَّْهذْيِب

�����الْم �����ِه َأْف������َش������ْي������ُت ال�����سَّ َواْخ������َت������ْرُت َأْط�����َي�����َب ال���َك���الْمل�����لَّ
َوُق�������ْل�������ُت َخ������ْي������ًرا لِ������أَن������اْمع���اَم���ْل���ُت َغ����ْي����ري بِ����اْح����تِ����راْم

f f f
س��������وِل َأْق�������َت�������ديِم�������ْن ن�������وِر َرّب��������ي َأْه������َت������ِدي َوبِ��������ال��������رَّ
���ْي���ُت َخ���ْم���ًس���ا بِ���اْن���تِ���ظ���اْمَوف�������ي ِرح����������اِب َم����ْس����ِج����دي َص���لَّ
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ِه. دًا َرسوُل اللَّ ُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َمجاُل   اْلَعقيَدِة : َأْشَهُد َأْن ال إِلَه إاِلَّ اللَّ

َمجاُل   اْلَعقيَدِة : َربِّي ُيِحبُّني إْن َأَطْعُتُه.

ُن ُخُلقي. َه وُأَحسِّ ريِف: َأتَّقي اللَّ َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه:  وُضْوئِي َشْرُط َصاَلتِي.

دÌ - � - َعلى اْلَبَشريَِّة. يَرِة:  َفCُْل َرسولِي ُمَحمَّ َمجاُل السِّ

الُم. َمجاُل التَّْهذيِب: َتِحيَّتي السَّ

بي ِعْنَد ُدخوِل اْلَخالِء. َمجاُل التَّْهذيِب: َتَأدُّ

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة اأْلولى. ُأَقيِّ

ٌد - � - َخْيُر اأَلناِم الُم َوَرسولي ُمَحمَّ ُه - َتعالى- السَّ ٌد - � - َخْيُر اأَلناِماللَّ الُم َوَرسولي ُمَحمَّ ُه - َتعالى- السَّ اللَّ



ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة األولى
أواًل : الكفايات المتوقع اكتسابها:-
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1

2

3

1.1  شرح جوانب محددة  للعقيدة اإلسالمية.
دة في مجتمعه بالتعاون مع اآلخرين. 2.1  تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي في مواقف حياتية متعدِّ

1 . 3  تميز السلوكيات واألخالقيات اإلسالمية عن السلوكيات غير الصحيحة من خالل مواقف حياتية متنوعة.

1.2  توضيح أهمية األركان والمبادئ اإلسالمية في حياة األفراد والجماعات.

3.2  االعتزاز باألحداث والمناسبات الدينية والوطنية في المجتمع اإلسالمي.

2.3 المشاركة مع مجموعته التي ينتمي إليها في بيئة ودية وفق القيم اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين .

المهارات
الكريمة  اآلي��ات  وحفظ  ترديد   إتقان 

واألحاديث الشريفة واألدعية المأثورة:
والليلة  اليوم  في  الشهادتين  �  ترديد 

بصورة سليمة.
� دعاء ما بعد الوضوء .

� دعاء الدخول والخروج من الخالء.
� إتقان أداء الوضوء الصحيح.

� اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.
-�-والترضي  النبي  على  �  الصالة 
ذكرت  كلما  الكرام  الصحابة  على 

أسماؤهم.
� التعبير عن حب النبي � .

� البحث في كتب السيرة.
� االلتزام بآداب إسالمية منها:

- إفشاء السالم.

- آداب الخالء.
بكلمات  أو  بالّصور  الكلمات  �  ربط 

أخرى.
� الحوار والنقاش الستنتاج الحقائق.

� التفكير اإلبداعي.
� الحوار والمناقشة واالستنتاج.

وية. � التعبير والطالقة  اللغُّ
  � التعبير الحركي اإلبداعي.

القيم واالتجاهات

� العبودية لله تعالى.

� طاعة الله تعالى.

� التقوى.

� حبُّ الوضوء.

� حبُّ الرسول � .

� حبُّ إفشاء السالم.

� حبُّ الطهارة.

المعارف
يستحق  معبود  ال  أن  تعني  �  الشهادتان 
 -  �- محمد  وأن  الله،  إال  العبادة 

عبدالله ورسوله.
مفتاح   : منها  عظيم  فضل  �   للشهادتين 

دخول الجنة، توجب محبة الناس.
أوامره  تنفيذ  تعني  -تعالى-  الله  �  طاعة 

واجتناب نواهيه.
�  بحب الله  - تعالى-  نجني ثمارًا عظيمة منها : 

محبة ورضا الله تعالى وحفظ المالئكة.
�  أتقرب لله - تعالى- بالتزامي بالطاعات.

�  االلتزام بأداء الصالة في وقتها.
 - الله  مراقبة  تعني  -تعالى-   الله   �  تقوى 

تعالى-  في كل األحوال .
الله   من  رحمة  للسيئات  الحسنات  �  محو 

تعالى .
�  حسن الخلق من اإليمان.

�  وجوب استشعار مراقبة الله في سلوكي 
اليومي.

�  االقتداء بالرسول- �- في خلقه.
بأوامره  وااللتزام   -�- الرسول  �  حب 

ونواهيه.
النوم  منها  أمور  بعدة  ينقض  �  الوضوء 

العميق واإلغماء.
على  عظيمة   -�- الرسول  �  منزلة 

العالمين.
�   المسلم يلتزم بواجباته نحو الرسول  � .

�  أوصانا الله تعالى بتحية اإلسالم.

� السالم له آداب يجب االلتزام بها.
�  الطهارة شطر اإليمان.

�  لدخول الخالء آداب نلتزم بها.
�  دعاء الدخول للخالء : »اللهم إني أعوذ 

بك من الخبث والخبائث«.
   �  دعاء الخروج من الخالء : »غفرانك«.

ثانًيا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
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َتْمهيٌد:

ُه ال إِلَه إاِلَّ اللَّ
ُجُل ُه¨ هذا الرَّ ما شاَء اللَّ

هاَدَتْيِن  َأْعَلَن إِْسالَمُه بَِقْولِِه لِلشَّ

ُل     ْرُس اأَلوَّ ُه     الدَّ َأْشهُد َأْن ال إِلَه ِإالَّ اللَّ
ِه ًدا َرسوُل اللَّ وَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ



 27 

:ßَقاَل َتعالى

©1® ˝ ˚

®1© سورة طه∫ 1¥

ِه. ًدا َرسوُل اللَّ ُه وأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ هاَدَتْيِن¨ َأْشَهُد َأْن ال إِلَه إاِلَّ اللَّ ُف َمْعنى الشَّ 111  َأَتَعرَّ

ُه َتْعني: ال إلَه إاِّل اللَّ
ُه ال َمْعبوَد َيْسَتِحُق  َأنَّ

ُه . الِعباَدَة إاِّل اللَّ

ِه َتْعني: داً َرسوُل اللَّ ُمَحمَّ

ِه  داً - � - َعْبُد اللَّ َأنَّ ُمَحمَّ
َوَرسولِِه.

ُدُهما َمَع إْخواني في اْلَفْصِل. هاَدَتْيِن َوُأَردِّ ُأْكِمُل الشَّ

َنشاُط ®1©:
َمْلحوþَةٌ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

َأْشَهُد َأْن ال ......... إاِلَّ ......... 

ِه. َوَأْشَهُد َأنَّ ......... َرسوُل اللَّ
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ِه -�-:         َقاَل َرسوُل اللَّ

.©1®åُة ُه َوَجَبْت َلُه الَجنَّ òَمْن كاَن آِخُر َكالِمِه ال إِلَه إاِلَّ اللَّ

ُه  إَِلَه إاِلَّ اللَّ هاَدَتْين ®َأْشَهُد َأْن ال  222  َأَتحاوُر م�َع ُمَعلِّمي لَِمْعِرَفِة َمكاَنِة الشَّ

ِه©. ًدا َرسوُل اللَّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ُه  ال إِلَه إاّل اللَّ
ٌد ُمَحمَّ

ِه َرسوُل اللَّ

هاَدَتْيِن َمكاَنُة الشَّ

ِمْفتاُح
ِة  ُدخوِل اْلَجنَّ

َأْفCَُل وَأْطَيُب 
اْلَكالِم

ُة النَّاِس َمَحبَّ

Ìَأْحَسُن َمْنِزَلة
ِه ُحبُّ اللَّ
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.Ìَزاِهَية Ìهاَدَتْين بَِأْلوان َجَرَة الَّتي ُتَم¦ُِّل َمكاَنَة الشَّ ُن الشَّ أ- ُأَلوِّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل:  ب - ُأَردِّ

َوِصْدَقا إِْخالًصا  َه  اللَّ َحّقاُأطيُع  اْلَمْعبوُد  َأنَّ���ُه  َوَأْش��َه��ُد 

َرس���وٌل ِم��ْن��ُه  ��ًدا  ُم��َح��مَّ َوِرْف��َق��اَوَأنَّ  إِْح��س��اًن��ا  الَخْلِق  َأَب���رُّ 

ب - أ

ُأ

و

َنشاُط ®2©:

ُه. َّهُ ال َمْعبوَد َيْستحُق اْلِعباَدَة إاِلَّ اللَّ ُه: َأن 1 -َمْعنى ال إِلَه إاِلَّ اللَّ

ِه. ٌد َرسوُل اللَّ ُه¨ ُمَحمَّ هاَدتاِن ُهما: ال إِلَه إاِلَّ اللَّ 2 - الشَّ

هاَدتاِن ُمْفتاُح ُدخوِل اْلَجنَّة. 3 - الشَّ

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

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوþَةٌ

َمْلحوþَةٌ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ
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ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َمْسِجُد الَْمْدَرَسةِ

َتْمهيٌد:

.-ßِه -َتعالى ُف َمْعَنى طاَعِة اللَّ 111 َأَتَعرَّ

ا لُِنْدِرَك  َهيَّ
.Ìْهِر في َجماَعة َصالَة الظُّ

ْرُس الّ¦انِي َرّبي ُيِحبُّني إِْن َأَطْعُتُهالدَّ

ِه َتْعني: طاَعُة اللَّ

َتْنفيَذ َأواِمِرِه َواْجتِناَب َنواهيِه.
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Æ2∏µ ∫ 1© سورة البقرة®

:ßَقاَل َتَعالى

©1® {  ~   ے¡ ˝   
  ...˚

ُصَوُر الّطاعاِتِ 
ك¦يرةٌ ِمْنها:



 3¥ 

في  إِْخواني  َمَع  اْلمْدَرسي  َيْومي  ِخ��الَل  بِها  َأق��وُم  الَّتي  الّطاعاِت  ُد  أ -   ُأَع��دِّ

في  ُزَمالئي  َعلى  َأْعِرُضها  ُثمَّ   ¨Ìواِح��َدة  Ìبِطاَقة في  َوَنْكُتُبها  اْلَمْجموَعِة 

اْلَفْصِل.

ُد النَّشيَد َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: ب- ُأَردِّ

َوِصْدَقا إِْخالًصا  َه  اللَّ َحّقاُأطيُع  المعبوُد  َّ���ُه  َأن َوَأْش��َه��ُد 
ٌ َرس���وال ِم��ْن��ُه  ��ًدا  ُم��َح��مَّ َوِرْفَقاَوَأنَّ  إِْحساًنا  اْلَخْلِق  َأَب���رَّ  

ب- أ

.ßُه َتعالى 222 ُأالِحُظ َبْعCًا ِمْن ِصفاِت الّطائِعيَن الَّذيَن ُيِحبُُّهم اللَّ

قيَن ُمَتَصدِّ
يَن  بارِّ

ُرَحماُءبِاْلوالَِدْيِن

َمْلحوþَةٌَنشاُط ®1©:

َمْلحوþَةٌ

ِع َواإلِضاَفِة سُّ َمهاَرُة التوَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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©1® ˝ ˚

®1© سورة آل عمران∫ 3±

ِه َتعالى لِلّطائِعيَن. 333 َأْسَتْنتِ�Zُ َبْعCًا ِمْن َثَمراِت ُحبِّ اللَّ

ِة َوِرضا  َمَحبَّ

ßِه َتعالى اللَّ

ِة النَّاِس َمَحبَّ

ِحْفِظ 

اْلَمالئَِكِة

اْستِجاَبِة 

ْعَوِة الدَّ

َمْلحوþَةٌَنشاُط ®2©: ْرتيِل َمهاَرُة التَّ

:ßِه َتعالى ُأَرتُِّل َقْوَل اللَّ
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ْمُتَها  َتَعلَّ ِة َكما  اأْلَساِسيَّ ال¦َّالَثِة  بِاأَلْلواِن   -ßِه - َتعالى اللَّ َثَمراِت ُحبِّ  ُن  ُأَلوِّ  

ِة. يَّ ِم الَفنِّ ةَِّة.ِمْن ُمَعلِّ ةيةيةَّ َِّّ َِّّ َّن ينيَّن ِّ الَف ن الفنِّ الف ِم ململِّ لعلَع ع مع ُم

ِ ْعَوة اْستِجاَبُة الدَّ

ِحْفُظ اْلَمالئَِكِة

َُّة النَّاِس َمَحب

ِه َتعالى ُة َوِرضا اللَّ َمَحبَّ

َنشاُط ®3©:

ِه -َتعالىß- في ُكلِّ اأْلَْحواِل. 1 -  اْلِحْرُ’ َعلى َطاَعِة اللَّ
ائِعيَن. ِه -َتعالىß- لِِعباِدِه الطَّ 2 -  ُحبُّ اللَّ

ِه َوِرعاَيُتُه َوِحْفُظ اْلَمالئَِكِة  ُة اللَّ ائعيَن محبَّ ِه لِلطَّ 3 -   ِمْن َثَمراِت ُحبِّ اللَّ
ُة النَّاِس َلُهم. َوَمَحبَّ

ِه َتعالى. ْرِس: طاَعُة اللَّ 4 - قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوþَةٌ ةٌ َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

ِه ُح̂ب اللَّ
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ْرِس. الَِيَة ِمْن خالل َفْهِمpَ لِلدَّ 1 - َأْكَمل اْلَفراَغاِت التَّ

ُه َتعالى�. ِه.................... اللَّ أ- الّطائُع لِلَّ

ُه َتعالى�. ِه.................... اللَّ ب- والعاصي للَّ

اْلُمناسِب  اْلَمكاِن  في  اْلتَِيِة  اْلَكِلماِت  بَِوْضِع  ِه  اللَّ َعْبِد  ِعباَرَة  2 -  َأْكِمْل 
ِه - الّناِس(. )الَمالئَِكِة - اللَّ

َه َتعالى َلناَل:   َأنا ُأطيُع اللَّ

ِرضا...........................

. .........................kَِحْف

َة........................... َمَحبَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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تَِيِة:

ْ

لوِك الّداِل َعلى الّطاَعِة في الّصَوِر ال 3-  َضْع َعالَمَة )✔( َتْحَت السُّ
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)1( م�ند أحمد - م�ند ا_نBار- حديY أبي –ر الHGاري.

َئَة اْلَحَسَنَة  يِّ َه َحْيُثما ُكْنَت،  َوأتْبِعِ السَّ ِه -�-:  »اتَِّق اللَّ قاَل َرسوُل اللَّ
َتْمُحها،  َوخالِِق الّناَس بُِخُلٍق َحَسٍن«)1(

َماذا َتْفَعليَن يا َمْرَيُم

إِْن َأْخَطْأِت في ِكتاَبِة اْلواِجِب؟
ُ̀ اْلَخَطَأ َأْمَس

حيَحَة. جاَبَة الصَّ َوَأْكُتُب اْلِ

َه  َأَتْعَلميَن َأنَّ اللَّ

ْيَئَة بِاْلَحَسَنِة؟ َيْمحي السَّ

َتْمهيٌد:

ْرُس الّثالُِث ُن ُخُلقيالدَّ َه َوُأَحسِّ َأتَّقي اللَّ

حديث الدرس 
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ُ· َمْعنى التَّْقوى. 111 َأتََعرَّ

قاَل َتعالى�:

.3-2:‚öD1( سور… ال(

)1(
˝ ˚

َأَتْعِرفوَن 
ما َمْعنى التَّْقوى؟

ِه َتعالى  ُمراَقَبُة اللَّ

في ُكلِّ اْلَْحواِل.

التَّْقوى



 4≤ 

1

3

2

¥

َبِن َواْبَنتِها. ِة بائَِعِة اللَّ ْ· َعلى ِقصَّ لَِنَتَعرَّ

َبِن. اْخِلطي اْلماَء بِاللَّ

َبِن بالّماِء ُقومي بَِخْلjِ اللَّ
في َمْوِضٍع ل َيراِك فيِه ُعَمُر.

إِْن كاَن ُعَمُر ل َيرانا ° 
َفَربُّ ُعَمَر َيرانا.

َبِن َكْيَف َأْخِلjُ اْلماَء بِاللَّ
 َوَقْد نهى َأميُر اْلُمRِْمنيَن عمُر بُن 

الخّطاِب ?  ? َعْن ذلpِ؟°
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ريَف َلْحَفَظُه. ِم اْلَحديَث الشَّ ُد َمَع اْلُمَعلِّ ُأَردِّ

ئاِت. يِّ 222 ُأحاِوُر َمَعلِّمي َحْوَل َمْحو اْلَحَسناِت ِللسَّ

َة َعلى اْلَحَسناِت ِمْن ِخالِل الّصَوِر الَّتي َيْعِرُضها ُمَعلِّمي  أَُصنُِّف اْلَْعماَل الّدالَّ

بَِتْلوينِها بَِأْلواِن َعَلِم  باَِلدي اْلُكَوْيِت اْلَحبيَبِة بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي.

قاَل َتعالى�:

)1( سور… �ود: 11¥. 

)1(
˝ ˚

َنشاُط )1(:

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

kَِمهاَرُة الِحْف

ْلويِن َمهاَرُة التَّْصنيِف َوالتَّ
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333 َأْحِرُص َعلى ُحْسِن اْلُخُلِق.

.‚ö�_الي اFمن رسول الّله - � - باب: ما �ا¡ في م WلB1( س4 الترمذي   كتاب: الذبائح أبواب ال�ر وال(

ِه -�-: قاَل َرسوُل اللَّ

» إنَّ ِمْن َأَحبُِّكم إَِليَّ َوَأْقَربُِكْم ِمني َمْجِلًسا َيْوَم اْلقياَمِة َأْحَسَنُكْم أْخالًقا « )1(

ُر فيها َعْن ُحبِّي لَِصديقي لُِحْسِن ُخُلِقِه. ُم بِطاَقًة َجميَلًة ُأَعبِّ أ - ُأَصمِّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخَواني في اْلَفْصِل: ب - ُأَردِّ

ح��م��ِن ُأْن��ِس��ي َنفسيف��ي ُت��َق��ى ال��رَّ ��ن��ُت  َح��صَّ بِ���اْس���ِم���ِه 

ف��اه��َت��دى َق��ْل��ب��ي َوَأْس����َف����ْرَوبِ���������ِه َأغ��������دو َوُأْم�����س�����ي

ب - أ

َنشاُط )3(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة التَّْصميِم

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ
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ِه -َتعالى�- في ُكلِّ اْلَْحواِل. 1 - َمْعنى التَّْقوى: ُمراَقَبُة اللَّ

يِّئاِت. 2-  اْلَحَسناُت ُيْذِهْبَن السَّ

ْيماِن. 3 -  ُحْسُن الُخلِق ِمَن اْلِ

ْرِس:  التَّْقوى. 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل َتَعلَّ
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ريِف الْتي: 1 - أْكِمل ِكتاَبَة اْلَحديِث الشَّ

َوأَتْ���ب���ِع...........................  ُكْنَت  َحْيُثما  َه  اللَّ »اتَِّق   :-  �  - ِه  اللَّ َرسوُل  قاَل 

َتْمُحَها َوَخالِِق الّناَس بُخُلٍق.................... .

َة َوَأْكِمْلها بَكلماٍت ِمَن اْلقائَمِة الّتالَيِة:  2 -  اِْقَرأ اْلِقصَّ

 )ُأِحبُّ - اْلُخُلِق - َصديقي - َرسولي(

ُه َحَسُن...............َو................َأْن أكوَن َمَعُه َأْقَرَب  َأنا اِْختْرُت ............. َل نَّ

ا إِلى............... - � - في اْلَجنَِّة. َمْجِلَسً

يِّئ في اْلَعموِد )أ( بِما َيْمحوُه ِمن ُسلوٍك َحَسٍن  لوِك السَّ 3 -  ِصْل َبْيَن ُصَوِر السُّ

في العمود )ب( ِفيما َيْأتي:
)ب(  )أ(

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َتْمهيٌد:

الِة. ِة الصَّ ُم َأنَّ اْلُوضوَء َشْرٌط لِِصحَّ 111 َأَتَعلَّ

  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !˚
)1(

˝  21  0  /      .  -  ,  +

  

قاَل َتعالى�: 

)1(   سور… المائد…: ∂.

اْلُوضوُء ُهَو َغْسُل َأْعضاٍء 
الِة. ِة الصَّ َمْخصوَصٍة بِنيَّ

اِبُع ْرُس الرَّ ُوضوئي َشْرُط َصالتيالدَّ
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.v�ين من اسمه عيFراني - باب ال�Dلل jجم ا_وسF1(   الم(

ُد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل ُدعاَء )ما َبْعَد اْلُوضوِء( لَِنْحَفَظُه. ُأَردِّ

ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  ُه  اللَّ إِلَّ  إِلَه  َأْن ل  »َأْشَهُد  ِه -�-:  اللَّ قاَل َرسوُل 
ريَن« )1( َّلُهمَّ اْجَعْلني ِمَن التَّوابيَن واْجَعْلني ِمَن اْلُمَتَطهِّ ِه، ال َرسوُل اللَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:  kَِمهاَرُة اْلِحْف

ُب َعلى َأداِء الوضوِء بُِمتاَبَعِة ُمَعلِّمي. 222 َأَتَدرَّ
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أ- ُأَطبُِّق اْلُوضوَء َمَع إِخواني.

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: ب - ُأَردِّ

ْح���م���ِن  �����ْي�����ُت ل���ل���رَّ ال������ّش������اِك������ِر ال�����َم�����ّن�����اِنَص�����لَّ

َف��������زاَدن��������ي َوَرع�������ان�������يَدَع������ْوُت������ُه ف����ي ُس���ج���ودي

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْطبيِق
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ُ· َعلى َنواِقِض اْلُوضوِء. 333 َأَتَعرَّ

.…öBهار… للDهار…   باب: و�وب الD1( �حيح م�لم   كتاب: ال(

ِه -�- :         يقوُل َرسوُل اللَّ

.©±®åQ ]{ ÓuÓ� Ó� v ]� Ó� ÓÀ Ób Ú� Ó√ « Ó–≈ Úr Ô� b Ó� Ó√ Ô…ö Ó� ÔqÓ� ÚI Ô� ôò

اْلَ�ْوُل 
jُائGَواْل

 Ãُرو�ُ
يِح الرِّ

ْوُم  النَّ
اْلFَميُق

ِْ�ماُ¡ اùنْ

 fَ̂م
ÃِرHَاْلقيُ¡اْل

 الJ�يُر

ال̂رعاُ·
الJ�يُر
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َوَمْرَيَم  ِه  لَِعْبداللَّ َنصيَحًة  ُم  ُأَقدِّ

في اْلَمواِقِف اْلتَيِة:

النَّصيَحُة

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

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

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

النَّصيَحُة

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

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

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

َنشاُط )3(:

الِة . ِة الصَّ 1 - اْلُوضوُء َشْرٌط لِِصحَّ
ْوُم اْلَعميُق َواْلِْغماُء َواْلَبْوُل. ِة َأموٍر ِمْنها النَّ 2 - اْلُوضوُء ُيْنَقُض بِِعدَّ

ْرِس: ُحبُّ اْلُوضوِء. 3 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

نِْمُت َثالÀَ ساعاٍت َبْعَد 
هِر َوالَن َسُأَصّلي َفَأنا َعلى  َصالِة الظُّ

ْهِر. ُوضوِء الظُّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة إِْصداِر اْلُحْكِم
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1 - َأْكِمِل اْلِعبارَة الّتاليَة:

       اْلُوضوُء َشْرٌط لِِصَحِة . ..........................................................

ِة َعلى َنواِقِض اْلُوضوِء: ورِة  الّدالَّ 2 - َضْع َعالمَة )✔( ُمقابَل الصُّ

)        (            )         (        
3 - َأِجْب َعّما َيلي:

أ، َفما ُحْكُم َصالتِِه؟ ِه دوَن َأْن َيَتَوضَّ        أ - َصّلى َعْبُد اللَّ

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

أْت َمْريُم،  ُثمَّ  ُأْغِمَي َعلْيها، َفما ُحْكُم ُوضوئِها؟        ب - َتَوضَّ

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َتْمهيٌد:

َماذا َتْقرُأ يا 
َأبي؟

ُه َعَلْيِه  ى اللَّ َصلَّ
َم ما َأْعَظَمه° َوَسلَّ

fُْرُس اْلخاِم ِةالدَّ ٍد- � - َعلى اْلَبَشريَّ َفْضُل َرسولي ُمَحمَّ

َأْقَرُأ ِكتابًا َأْجَنبِّياً ُمَتْرَجًما 
َوَقْد َصنََّف فيِه اْلُمRلُِّف َبْعَض اْلَمشاهيِر 

َل  ُدُ -�- َأْعَظَم َوَأوَّ َوَقْد كاَن ُمَحمَّ
.aِثَِّرٍة في التَّاريRٍَة ُم َشْخِصيَّ



 56 

. ِه  ٍد -�- ِعْنَد اللَّ ُ· َعلى َمكانِة َرسولِنا ُمَحمَّ 111  َأَتَعرَّ

.µ∂ :ابe1(   سور… ا_ح(
)2(   سور… الJو�ر: 1.

قاَل َتعالى�: 

   J  I  HG  F   E  D  C  B ˚
)1( ˝P  O  N  M  L  K

 -    - ُه  اللَّ َعَلْيِه  ي  -  ُيَصلِّ

الُم. َوَمالئَكُتُه  َعَلْيِهُم السَّ

قاَل َتعالى�: 

)2(  ˝Y  X  W    V ˚

َنْهَر   -    - ��ُه  ال��لَّ -  َأْع��ط��اُه 

اْلَكْوَثِر.

��ُه -   - اْس��َم  -  َج��َم��َع ال��لَّ

اْسِمِه  إِل��ى   -�- س��وِل  ال��رَّ

هاَدَتْيِن َواْلَذاِن. في الشَّ

اٍت. سوِل -�- َعْشَر َمرَّ ي َعلى الرَّ ُأَصلِّ

َنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ ْرديِد َمهاَرُة  التَّ

ُه  َأْشَهُد َأْن ل إِلَه إِلَّ اللَّ

ِه دًا َرسوُل اللَّ أْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
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ٍد فيها. ُن َكِلَمَة ُمَحمَّ أ- َأْقَرُأ  اْلِعباَرَة اْلتَيَة َوُأَلوِّ

ٌد -�- َرْحَمةٌ لِْلعاَلميَن. َرسولي ُمَحمَّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: ب - ُأَردِّ

��َل��ُهِج��ْب��ري��ُل اْل���ح���اِف���kُ َأْن���َزَل���ُه َواْل���ه���ادي ال���ّص���اِدُ‚ َرتَّ

����ُه اْل���خ���الِ���ُق َأْرَس����َل����ُه لِ���ل���ّن���اِس َن���بِ���ّي���اً َوَرس������ولال����لَّ

ٍد -� -َعَلْينا. ُد َبْعَض َفضائِل َرسولِي ُمَحمَّ 222 ُأَعدِّ

ب - أ

َه������������دان������������ا إِل����������ى 
������ِه  ِع����������ب����������ادِة ال������لَّ
-َوْح������������������َدُه. -

اْلَخْيِر  إِلى  َأْرَشدنا 
ي  �������ذي ُي�������Rَدِّ الَّ
���ِة. إِل�����ى اْل���َج���نَّ

��َم��ن��ا َأْح��َس��َن  َع��لَّ
اَلْخ��������������الِ‚.

َنشاُط )2(:
َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

ْلويِن َمهاَرُة  التَّ

َمهاَرُة  الِْنشاِد
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الِة َعلى  أ-  ُأِعدُّ َمَع إْخواني في اْلَمْجموَعِة بِطاَقًة َجميَلًة َتُحثُّ َعلى الصَّ

ُتها َعلى  َلْوحاِت اْلحائjِِ في اْلَمْدرَسِة. ،  وُأثَب�ِّ النَّبيِّ

ْلِعباَرِة اْلتَِيِة:                                                                                                 ب -  ُأشاِرُك َمْجموَعتي بإِْكماِل ا

ًدا -�- ف�......................(.            )َنْحُن ُنِحبُّ َرسوَلنا ُمَحمَّ

ٍد �. 333 َواِجبي َنْحَو َرسولِى ُمَحمَّ

ًدا �. - ُأِحبُّ َرسولي ُمَحمَّ

-  َأْجَمعين. - ُأِحبُّ آَل بيتِهِ َوَصْحَبُه -

- ُأطيُع َرسولي  �.

ى ُبكلِّ َأْخالِقِه. - َأَتَحلَّ

ما ُذِكَر اْسُمُه. ُم َعَلْيِه ُكلَّ ي َوُأَسلِّ - ُأَصلِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َمهاَرُة  التَّْصميِم
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. ِه  ٍد -�- َمكاَنةٌ َعظيَمةٌ ِعْنَد اللَّ سوِل ُمَحمَّ 1 - لِلرَّ

ٍد -�- َعَلْينا َأْن َهدانا إِلى َطريِق اْلَجنَِّة. سوِل ُمَحمَّ 2 - ِمْن َفضائِل الرَّ

ًدا - � - َفُيطيُعُه َوَيْقَتدي بِِه َوُيِحبُّ آَل  سوَل ُمَحمَّ 3 -  اْلُمْسِلُم ُيِحبُّ الرَّ

- َأْجَمعين. َبْيتِِه َوَأْصحاَبُه -

سوِل �.  ْرِس: ُحبُّ الرَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل َتَعلَّ
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:- ِه - سوِل -�- ِعْنَد اللَّ 1 -  َضْع َعالمَة )✔( َأماَم ما َيُدلُّ َعلى َمكاَنِة الرَّ

)  ( ًة.     - لِلّناِس كافَّ ُه - أ - َأرَسَلُه اللَّ

)  ( - َنْهَر اْلَكْوَثِر.     ُه - ب - َمَنَحُه اللَّ

)  ( - ِمَن اْلَمالئَِكِة.     ُه - ج - اْختاَرُه اللَّ

اْلَمْجموَعِة  ِمَن  ُيناِسُبها  َوما  )أ(  اْلَمْجموَعِة  ِمَن  ِعبارٍة  بْيَن ُكلِّ  2 -  ِصْل 

ْقِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب فيَما َيْأتي: )ب( بَِوْضِع الرَّ

)ب(الرقم)أ(الرقم
َّه1ُ سوِل -�- َعَلْينا َأن - َنْقَتِدَي بِِه.)   (- ِمْن َفْضِل الرَّ

ًدا 2 - َرسوَلنا ُمَحمَّ ُه - -  َأَكَرَم اللَّ

-�- َفَجَمَع َبْيَ
ســـوِل )   ( الرَّ َواْسِم   - - - اْسِمـِه 

. ِ هاَدَتينْ -�- في الشَّ

سوِل -�- َعَلْينا َأْن3 َفنا َطريَق الـَخْيِر.)   (- ِمْن َحقِّ الرَّ - َعرَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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َتْمهيٌد:
الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته. َة  َوَرْحَمُة اللَّ ِحيَّ َلَقْد َأْلَقْيُت التَّ

َول يوَجُد َأَحٌد في اْلَبْيِت 
َبُب؟ َوَأنا َمَعpَ، َفَما السَّ

الَم  َما َأْجَمَل السَّ
ْسالِم. َة اْلِ َتِحيَّ

ِفْعاًل َمْرَيُم َلنَّ 
ةٌ لِْلَمالئَِكِة. الَم َتِحيَّ السَّ

ْرُس الّساِدُس الُمالدَّ َتِحيَّتي السَّ

الِم. ِه -َتعالى- بِالسَّ ِة اللَّ ُ· َعلى َوِصيَّ 111 أََتَعرَّ

       

قاَل َتعالى�: 

)1(  سور… النور: ±∂.

                                                                                                                       ˚  
)1( 

˝  



 6≤ 

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

ٌد نا ُمَحمَّ أْوصانا َنبيُّ
الِم. -�- بإْفشاِء السَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ
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َغَة فيها: ُن اْلَكِلماِت اْلُمَفرَّ أ- َأْقَرُأ اْلِعباراِت اْلتَيَة وُأَلوِّ

الُم َوديُنَنا اْلِْسالُم ُه السَّ اللَّ

ُة َأْهِل اْلَجنَِّة: ُتنا َتحيَّ َوَتحيَّ

ِه َوَبَركاُتُه.  الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

ِة اْلِْسالِم َواْلَمَطِر. ُر َمَع َمْجموَعتي َحْوَل اْلعالَقِة َبْيَن َتحيَّ ب- ُأَفكِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

ْلويِن َمهاَرُة الِقراَءِة َوالتَّ

َمهاَرُة التَّْفكير اْلُعْليا

.............................-1.............................-2

.............................-3
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َوِر اْلتَيِة: الِم ِمْن ِخالِل الصُّ ُد َمَع ُ“َمالئي آداَب السَّ 222  ُأَعدِّ

بنتان يBافحان بCFهما م�ت�مان

َسالُم الّراِكِب َعلى اْلُمْرَتِجِل.

اْلُمصاَفَحُة واْلَبشاَشُة.

َسالُم اْلماِشي َعلى اْلقاِعِد.

َسالُم الَقليِل َعلى اْلَكثيِر .

الِم بِِمْثِلِه َأْو بَِأْفَضَل ِمْنُه. َرُد السَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته.  َوَرْحَمُة اللَّ

الُم َعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته. الُم   َوَرْحَمُة اللَّ وَعَلْيُكم السَّ

ِه َوَبَركاُته. َوَرْحَمُة اللَّ
الُم َعَلْيُكم. السَّ
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ُلُه َمَع َمْجموَعتي في اْلَفْصِل. الِم َوُأَمثِّ أ- أَْختاُر أََحَد آداِب السَّ

ُد النَّشيَد َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: ب - ُأَردِّ

���الْم ���ِه أْف����َش����ْي����ُت ال���سَّ َوأْخ���َت���ْرُت َأْط���َي���َب اْل��َك��الْم ل���لَّ

َوُق����ْل����ُت َخ����ْي����ًرا لِ���َأن�������اْمع��اَم��ْل��ُت َغ��ْي��ري بِ��اْح��تِ��راْم

الِم ِمْن ِمْنَهِج َنبيِّي �. 3 َأْستْنتُِج َثَمَرَة إِْفشاِء السَّ

قاَل َرسوُل الّلِه -�-:

وا  عاَم َوِصلوا اْلَْرحاَم َوَصلَّ الَم َوَأْطِعموا الطَّ »يا َأي�ُّها الّناُس َأْفشوا السَّ

َة بَِسالٍم«. والّناُس نيامٌ َتْدُخلوا اْلَجنَّ

)1(  المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الهجرة.

َمْلحوَظةٌَنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ

ْمثيِل  َمهاَرُة التَّ

َمهاَرُة اإِلْنشاِد
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ُنها. الِم َوُأَدوِّ ِّلمي َوَأْسَتْنتُِج َأْجَر ُكلِّ صيَغٍة ِمْن ِصَيِغ السَّ  َأْسَتِمُع لُِمع

)1(   سنن الترمذي   كتاب: الذبائح   أبواب االستئذان واآلداب عن رسول الّله -�-.

َعْن ُعْمراَن بِن ُحَصْيٍن -�-:  َأنَّ َرُجاًل جاَء إلى النَّبيِّ -�-  َفقاَل: 

الُم  الُم َعَلْيُكم، َفقاَل النَّبيُّ -�- »َعْشرٌ« ُثمَّ جاَء آَخُر َفقاَل: السَّ »السَّ

ِه َفقاَل النَّبيُّ -�- »عْشروَن«،  ُثمَّ جاَء آَخُر َفقاَل:  َعلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ
ِه َوَبَركاُتُة َفقاَل النَّبيُّ -�- »َثالثوَن« )1( الُم َعلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

الِم: َمنا َنبيُّنا -�- اْلَْجَر اْلُمَتَرتَِّب َعلى ِصَيغِ السَّ َعلَّ

........ َحسناٍت. الُم َعَلْيُكْم:      السَّ

........... َحَسَنٍة. ِه:    الُم عَلْيُكم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

ِه َوَبَركاُتُه:  ........... َحَسَنٍة. الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )3(: َمهاَرُة اْلْستِْنتاِج 
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الُم. 1 -  َأْوصانا الِْسالُم بإْفشاِء السَّ

الِم  السَّ بِصيَغِة  اْلْلتِزاُم  ِمْنها،  اْلُمْسِلُم  َبها  َيْلَتِزُم  آداٌب  الِم  2 -  لِلسَّ

ِه َوَبَركاُتُه. الُم َعَلْيكُم َوَرْحَمُة اللَّ َوِهَي:  السَّ

الِم َثمراٌت َعظيَمةٌ ِمْن َأَهّمها ُدخوُل اْلَجنَِّة. 3 - ِلْفَشاِء السَّ

الِم. ْرِس:  إِْفشاُء السَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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1 -َأِجْب َشَفهّياً َعّما َيْأتي:

الِم. أ - ُاْذُكْر َثالثًة ِمْن آداِب السَّ

ْسالِم؟ الِم في اْلِ ب - ما َجزاُء إِْفشاِء السَّ

الِم فيما َيْأتي: وَرِة اْلُمَعبِّرِة َعْن آداِب السَّ 2 - َضْع َعالَمَة )✔( َأماَم الصُّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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ْسالُم: ِة الَّتي َدعا إَِلْيها اْلِ ( َأماَم التَّحيَّ ْل َعالَمَة ) 3 - َظلِّ

) ( أ - َصباُح اْلَخْيِر.      

) ( ب - َسالمٌ.       

) ( ِه َوَبَركاُتُه.   الُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة اللَّ ج� - السَّ
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َتْمهيٌد:

َأْسَمُعpِ َوَلْم َأْسَتِطع 
دَّ َعَلْيpِ َأَتْعَلميَن لِماذا؟ الرَّ

ِه  َأْيَن َأْنَت يا َعْبَد اللَّ
ُكْنُت ُأناديpَ َفِلَم َلْم ُتِجْبني؟

)1(  سور… ال�قر…: 222

ابُِع ْرُس السَّ بي ِعْنَد ُدخوِل اْلَخالِءالدَّ َتَأدُّ



 7≤ 

َمني َرسولِي �. هاَرَة َكما َعلَّ 111 ُأِحبُّ الطَّ

قاَل َتعالى�: 

)1( ˝   ˚

ْكَثُر  ُل َأنَّ اْلماَء اْنَقَطَع ِمْن َمْنِزلي،  َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َثالَثِة َأْعماٍل ِهَي اْلَ َأَتَخيَّ

ًة َوُمناسَبًة َحسَب َرْأيي لَِحلِّ اْلُمْشِكَلِة. َأَهميَّ

وِ‚. 2- ِشراُء اْلماِء ِمَن السُّ واِرِ∆.     1- التِّصاُل بِالطَّ

4- اْلِْستِعاَنُة بِاْلجيراِن. 3- اْلِْنتِظاُر َحتَّى َيْحُضَر اْلماُء.  

∂- اْلَبْحُث َعْن َسَبِب اْلْنِقطاŸِ في َمْنِزلي. هاُب لَِبْيِت َأَحِد َأقاِربي.   µ- الذَّ

َنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة َحل الُمشكالِت
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ُم آداَب اْلَخالِء. 222 أَنا ُمْسِلٌم أََتَعلَّ

 ُأْكِمُل َمَع إْخوانِي اْلِعباراِت في )ِقطاِر اْلداِب(.

َأْم���َت���نِ���ُع َع���ِن 
ال�.........

قائًما .

َأق������وُل ُدع����اَء 
 .........

و ......... 
ِمِن الَخالِء.

َأْدُخُل بِِرْجلي 
........

َأْخُرُج بِِرْجلي 
........

َأْس���َت���ْق���بِ���ُل  ل 
 .........

َول َأْسَتْدبُِرها

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ ِر  َمهاَرُة التََّذكُّ

1- َأْدُخُل َمكاَن اْلَخالِء برْجلي اْلُيْسرى.
2- ل َأْسَتْقبُِل اْلِقْبَلَة َول َأْسَتْدبُِرها.

ُل قائًِما. 3- ل  َأَتَبوَّ

خوِل واْلُخروِج ِمَن اْلَخالِء. عاَء ِعْنَد الدُّ 4- َأقوُل الدُّ

ُم. µ- ل َأَتكلَّ

∂- َأْخُرُج بِِرْجلي اْلُيْمنى.



 74 

خوُل َواْلُخرْوُج ِمْنُه(. ٍد -�- ُدعاَء اْلَخالِء )الدُّ ُم ِمْن َرسولِي ُمَحمَّ 333   أََتَعلَّ

.¡ö1(  �حيح ال�خاري   كتاب: الو}و¡   باب: ما يقول عند الخ(
.¡öمن الخ Ãراني   باب: القول عند الخرو�D2( الدعا¡ لل(

 
أ -  كاَن النَّبيُّ -�- إِذا َدَخَل اْلَخالَء َيُقول:

.©±®å YzU� Ó� Ú�« ÓË Y� Ô� Ú�« Ós � Óp� Ô–u� Ó√ w =� ≈ ]r ÔN ]K�«ò

.©≤®å ÓpÓ�«d ÚH Ô�ò
   

ب - كاَن النَّبيُّ -�- إِذا َخَرَج ِمَن اْلَخالِء قاَل:

ُد وَأْحَفkُ َمَع إْخواني ُدعاَء ُدخوِل اْلَخالِء و اْلُخروِج ِمْنُه. أ - ُأَردِّ

خوِل َأْو اْلُخروِج ِمَن اْلَخالِء  ُم َمَع َمْجموَعتي َلْوَحًة َجميَلًة لُِدعاِء الدُّ ب -  ُأَصمِّ

اِم اْلَمْدَرَسِة. �ُتها ِعْنَد َمْدَخِل َحمَّ ُنثَ�بِّ

َنشاُط )3(:

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

 kَِمهاَرُة اْلِحْف

َمهاَرُة التَّْصميِم 
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َمني َرسولي ُقْدَوتي. هاَرةَ َكما َعلَّ 1 - ُأِحبُّ الطَّ

2 - اْلُمْسِلُم َيْلَتزُم بِآداِب اْلَخالِء.

خوِل َواْلُخروِج ِمَن اْلَخالِء. 3 - اْلُمْسِلُم َيقوُل ُدعاَء الدُّ

هاَرِة. ْرِس:  ُحبُّ الطَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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ِة َعلى آداِب اْلَخالِء: )1( َضْع َعالَمَة )✔( ُمقابَِل الّصوَرِة الّدالَّ

)2( اْكُتْب ُدعاَء اْلَخالِء اْلُمناِسَب في اْلَمْوِقَفْيِن الّتالَِيْيِن:

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

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

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

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

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

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

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

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

)        ()        (

 ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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)3( َأْكِمِل اْلِعباراِت اْلتَيَة بِما ُيناِسُبها ِمْن آداِب اْلَخالِء:

أ - ل َأْسَتْقبُِل..............................................   

ْمَت َوَأْمَتنُِع َعن............................. ب - َأْلَتِزُم الصَّ

ج - َأْحِرُص َأّل............................. َقائًِما.
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 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Òô≈ Ót� ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ]ÊÓ√ Ôb ÓN ÚýÓ√ ∫ Ó‰uIÓ½ ÚÊÓQÐ ÊUð ÓœUN ]A�«  ≠√
Æ t ]K�« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ « Îb ]L Ó× Ô� ]ÊÓ√ Ôb ÓN ÚýÓ√ ÓË

Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W Ó×B� Ï◊ Úd Óý Ô¡u{ ÔuÚ�« ≠»

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ó»UM² Úł« ÓË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÓcOHÚMÓð ∫ wM ÚFÓð t ]K�« ÔW ÓŽUÞ ≠Ã

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w� v�UFÓð t ]K�« ÓW Ó³ Ó�«d Ô� ∫ wM ÚFÓð Èu ÚI]²�« ≠œ

 Æ Ôt ]K�« ]ô≈   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ôo×² Ú�Ó¹ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ô Ôt]½Ó√ ∫wM ÚFÓð Ôt ]K�« ]ô ≈ Ót� ≈  ô ≠?¼

Æt�uÝ Ó— ÓË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠¸≠ « Îb ]L Ó× Ô� ÒÊÓ√ ∫wM ÚFÓð t ]K�« Ô‰uÝ Ó— Ïb ]L Ó× Ô�  ≠Ë

Æ ÓWÓOð Úü«  «—U³ FÚ�« q L Ú�Ó√ ≠±

 ∑π 

Ó



Æ Ôt ÔÔð Ó“U ]J ÔŽ ÔtÚM � ÚX ÓF Ó� ÓË « ÎdO³ Ó� U Î�ÚO Óý Ó  Úb Ół ÓË ≠√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 r =K ÓF ÔLÚ�« r ÚK Ž ÓÊËœ ÊU×² Ú� ÚôUÐ Ì‰«R ÔÝ w� ÔtÓð Ób ÓŽU� Ô� ÓpÚM � ÓVÓK ÓÞ Óp ÔKO� Ó“  ≠»
Æ V�«d ÔLÚ�«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ ÚQ ]{ ÓuÓ²Ó¹ ÚrÓ� ÓË w ÒK ÓBÔ¹ Ó„UšÓ√ ÓXÚ¹Ó√ Ó— ≠Ã

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

w� Ô· ]d ÓBÓ²Óð ÓnÚO Ó� ≠≤

ÆWÓOð Úü« n�«u ÓLÚ�« 

 ∏∞ 



 ∏± 

Æ ÓT�x]�« ÔÊ =u ÓK Ô½ UMÐ U ÒO Ó¼ ≠≥

 ‰̂ ÔbÓ¹ U� ÓË ¨d ÓH Ú�Ó Ú_« Ê Úu ]K�UÐ ¡ö Ó�Ú�« »«œ¬ vK ÓŽ ‰̂ ÔbÓ¹ U�

Æd ÓC ÚšÓ Ú_« Ê Úu ]K�UÐ ¡u{ ÔuÚ�« i�«uÓ½ vK ÓŽ

·UŽd̂�«
dO¦ ÓJÚ�«

¡w ÓIÚ�«
dO¦ ÓJÚ�«

 ¡U−ÚM² ÚÝ Úô«
vM ÚL ÔOÚ�UÐ

 ‰ =uÓ³ ]²�«
ÎULzU�

¡UL Úž Úù«

 ‰ ÚuÓ³ Ú�«
jzUGÚ�«Ë

Ôr ]K ÓJÓðÓ√ ô

Â Úu]M�«
oOL ÓFÚ�«

 ÃËd Ôš
̀ ¹ Òd�«

=f Ó�
Ã Úd ÓHÚ�«

  ‰ušb̂�«
Èd Ú�ÔOÚ�UÐ ‰U³ ÚI² ÚÝ«

W ÓK Ú³ IÚ�«

‰̂ Ôb¹ U�b¹ U�bÓ¹ U�ÓbÓb¹ U�bÓb

Ó Ú



4- َأِصُل َبْيَن اْلِمْفتاِح َواْلباِب اْلُمناِسِب َلُه.

)          ()          ()          ()          ()          ()          (

)          ()          ()          ()          ()          ()          (

َنْجني َثَمَرَة 
ِه : طاَعِة اللَّ

َنتَِّصُفَنتَّبِـُع
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سوِل -�- َعظيَمةٌ ألنَّ اللَه: 6- َمكاَنُة الرَّ

سوِل اْلَكريِم َفَأقوُل: 7- ُأَصّلي َعلى الرَّ

اأْلَذاِن - َأْعطاُه َنْهَر

- َأمَر اْلَمالئَِكَة

-َقَرَن اْسَمُه بِاْسِم َرسولِِه في

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

اْلَكْوَثِر

الِة َعَلْيِه بالصَّ
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∏- َأِصُل ِغطاَ¡ ُعْلَبِة اْلَهدايا َمَع ما ُيناِسُبها.

π- َأْكِمل ال̂دعاَ¡ اآْلتي:

أ- ِعْنَد ال̂دخوِل لِْلَ�الِ¡.  

 .å................ ÓË ................ Ós � Óp� ................ wÒ� ≈ ]r ÔN ]K�«ò  

         «- ِعْنَد اْلُ�روÃِ ِمَن اْلَ�الِ¡.

  .å ............................................ò                 

         ج?- ما َبْعَد اْلُو}وِ¡.

 ]r ÔN ]K�«  ،................ ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد   ................ َأنَّ    òَأْشَهُد 

.å............ اْجَعْلني ِمَن ............ واْجَعْلني ِمَن

 8¥ 

pِةُغْفراُن ُة َأْهِل اْلَجنَّ الِمَتِحيَّ ِة كاِماًلِمْن ¬داِ« السَّ ِحيَّ َر̂د التَّ

الُم  َعَلْيُكُم  السَّ
ِه َثالثوَن َحَسَنةَوَرْحَمُة اللَّ

 Ãَِدعاُ¡ اْلُ�رو
ِمَن اْلَ�الِ¡

ُم  الّراِكُب ُيَسل=
َعلى اْلماشي



الدرو”:

اِدِق ِه حاِفظي َوَأْقَتدÍ بِاأْلَميِن الصَّ ي لِلَّ ُأَصل=

1∏7

2πµ

31∞µ

¥113

µ122

6
-

12∏

13¥

ُه َخْيرٌ حاِفًظا لي. َمجاُل   اْلَعقيَدِة : اللَّ

.Ìريِف: ديني ديُن َسالم َمجاُل اْلَحديYِ الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه:  َصالتي َصحيَحةٌ بُِشروِطها.

عي والت=جاَرِة. ْيَرِة: َعِمُل َرسولي -¸≠ بالرَّ َمجاُل الس=

ٌد -¸≠ في َشبابِِه. ْيَرِة: َرسولي ُمَحمَّ َمجاُل الس=

َمجاُل التَّْهcيِب: ال َأقوُل ≈اِّل َخْيًرا.

ُم َمْعلوماتي لِْلوْحَدِة الّثانيَِّة. أَُقي=

 8µ 
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1

2

3

دة  للعقيدة اإلسالمية. 1.1  شرح جوانب محدَّ
3.1   تمييز السلوكيات واألخالقيات اإلسالمية عن السلوكيات غير الصحيحة من خالل مواقف حياتية متنوعة.

2.2 المشاركة بفاعلية  في المناسبات واألحداث اإلسالمية وفق المنظور اإلسالمي، بالتعاون مع اآلخرين .
3.2  االعتزاز باألحداث والمناسبات  الدينية والوطنية في المجتمع  اإلسالمي .

1.3  وصف الفرق بين مجموعته والمجموعات األخرى.
3.3  االهتمام بالتواصل الفعال مع المجموعات األخرى في مجتمعه.

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

المهارات
الكريمة  اآليات  وحفظ  ترديد  إتقان 
واألدع��ي��ة  الشريفة  واألح��ادي��ث 

المأثورة:
بني   - يحفظك  الله  احفظ  � حديث 

اإلسالم على خمس.
َكما  ُخُلقي  ن  َحسِّ ُهمَّ  »اللَّ دع��اء    �

ْنَت َخْلقي«. َحسَّ
�إتقان التعبير:

على  وفضله  تعالى  الله  �  نعم 
اإلنسان.

�  شكر الله تعالى على نعمتي اللسان 
واليد. 

� يحسن الكالم الحسن الطيب.
� إجادة الصالة بشروطها.

والترضي  الرسول  على  �  الصالة 
ذكرت  كلما  الكرام  الصحابة  على 

أسماؤهم.
حسن اإلنصات واالستماع للقصص:

زمن  ف��ي  الكعبة  ب��ن��اء   � تجديد 
الرسول � .

�  تحكيم الرسول -�- للحجر األسود.
 -�- ال���رس���ول  ع��م��ل  �  ق��ص��ة 

بالتجارة.
� البحث في كتب السيرة.

� الطالقة اللغوية.
�  اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.

بكلمات  أو  بالصور  الكلمات  �  ربط 
أخرى .

�  الحوار والمناقشة الستنتاج الحقائق.
� التفكير اإلبداعي.

   � التعبير الحركي اإلبداعي.

القيم واالتجاهات

� اإليمان بالله.

� كف األذى.

� حبُّ الصالة.

� حبُّ العمل.

� االقتداء بالرسول �.

� حبُّ الرسول �.

� عف اللسان.

المعارف
� الله -تعالى- خير حافظ لعباده.

�  َحَفَظ الله -تعالى- المرسلين في كثير 
من المواقف.

�  حفظ المسلم لله تعالى في حفظ عالقته 
به ليحفظه الله.

� نَِعُم الله عظيمة منها اليد واللسان.
عن  يده  ويكف  لسانه  يعف  �  المسلم 

إيذاء اآلخرين.
�  حق الله -تعالى- علينا شكر الله تعالى 

على كل شيء.
� الصالة ركن من أركان اإلسالم.

� صحة الصالة. بشروطها.
وتنتهي  بالتكبير  تبدأ  وأق��وال  أفعال  �  الصالة 

بالتسليم.
حل  من   -�- النبي  موقف  �  معرفة 

الخالف ونصرة المظلوم.
كما  التصرف  حسن  في  العقل  �  رجاحة 
َحّكم نبينا محمد -�- في قصة حمل 

الحجر األسود.
� عمل الرسول -�-  بالتجارة.

من  تعالى  الله  حفظه   -�- �  محمد 
المحرمات منذ صغره.

�  مكانة الرسول -�- عظيمة قبل البعثة 
وبعدها .

� الصدق واألمانة من صفة التاجر. 
� الكلمة الطيبة هي األلفاظ الحسنة.

من  اإلس��الم  وتحية  والشكر  �  الدعاء 
الكلم الطيب.

من  صاحبها  تقي  صدقة  الطيبة  �  الكلمة 
النار.

� التعرف على شخصيات كويتية تطوعية .
� االقتداء بشخصيات خيرية تطوعية.

ثانًيا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-



 ∏∑ 

∫ÏbON ÚLÓð

ÆÁœU³ F� ≠ßv�UFÓð≠ t ]K�« k ÚH Š vM ÚF Ó� vK ÓŽ Ô· ]d ÓFðÓ√ ±±±

Ót ]K�« Úr ÔJ ÔŽœ ÚuÓ² ÚÝ«
Æ ‰ eÚM ÓLÚ�« Ós� ÃËd Ô�Ú�« Ó¡UŽ Ôœ «u�ÚMÓð ô

 ÏsOM Ół U½Ó√ ÓË wÒÐ Ó— wM ÓE ÓH ÓŠ

Æw Ò�Ô√ s ÚDÓÐ w�

 U½Ó√ ÓË wÒÐ Ó— wM ÓE ÓH ÓŠ

Æw Ò�Ô√ s ÚC ÔŠ w�

 U½Ó√ ÓË wÒÐ Ó— wM ÓE ÓH ÓŠ

Æwð Ód ÚÝÔ√ Ój ÚÝ ÓË

    Ô‰ ]Ë Ó_« Ô” Ú— ]b�«    w� U ÎE�UŠ ÏdÚO Óš Ôt ]K�« 

Æw =�Ô√ U¹ Ôt ]K�« Ó¡Uý ÚÊ≈

 t ]K�« rÝUÐ
 Ó‰ Úu ÓŠ ô ÓË t ]K�« vK ÓŽ ÔXÚK ]� ÓuÓð

Æt ]K�UÐ ]ô ≈ Ó… ]u Ô� ô ÓË



 ∏∏ Æ∑≠∂ ∫v�C�« …—u�  ©±®

 ]q Ô� tÐ ÓuŽ Úœ Ó _ ‰ eÚM ÓLÚ�« Ós� ÃËd Ô�Ú�« Ó¡UŽ Ôœ q ÚB ÓHÚ�« w� w½«u Úš≈ Ól Ó� Ôœ =œ Ó—Ó√  ≠ »

Æ ‰eÚM ÓLÚ�« Ós� włËd Ôš ÓbÚM Ž ÌÂ ÚuÓ¹

 ≠¸≠  Ìb ]L Ó× Ô�  UM=O³ ÓM�  ≠ßv�UFÓð≠  t ]K�«  k ÚH Š  ÓW ]B�  wL=K ÓF Ô�  Ús�  Ôl LÓ² ÚÝÓ√  ≠ √

Ætð ÓœôË ÔcÚM Ô�

 ∫ßv�UFÓð Ó‰U�

∫©±® Ô◊UAÓ½ÏW Óþu×ÚK Ó�

ÏW Óþu×ÚK Ó�

jAM�«  UBÚ½ù« Ô… Ó—UN Ó�

b¹œ Úd]²�« ÓË k ÚH ×Ú�« Ô… Ó—UN Ó�

 t ]K�« r Ú�Ð
t ]K�UÐ ]ô ≈ Ó… ]u Ô� ô ÓË Ó‰ Úu ÓŠ ô ÓË t ]K�« vK ÓŽ ÔXÚK ]� ÓuÓð

˚˚©±®



 ∏9 

ُه َتعالى�. 222  أَْسَتِمُع لقَصhِ َبْعiِ الَنبياِء الَّذيَن َحِفَظُهم اللَّ

ِه  ِة ِحْفِظ اللَّ أ -  ُأشارُك ُمَعلِّمي في اْلَبْحِث في اْلَمصاِدِر اْلُمتاَحِة َعْن ِقصَّ

الُم في َبْطِن اْلحوِت. َتعالى� ليونَس َعَلْيِه السَّ

ُد ُدعاَء َسيِِّدنا يونس )–ا النُّون(. ب - ُأَردِّ

قاَل َتعالى�: 

Æ∏∑ ∫¡UO��_« …—u�  ©±®

َنشاُط )2(:

َمْلحوþَةٌ َمهاَرُة اْلَبْحِث

ُه - َتعالى-  َحِفَظ اللَّ
داً -�- وصاِحَبُه  نا ُمَحمَّ َنبيَّ

َأبا َبْكرÌ َوُهما في اْلغاِر.

ة َفْلَنْسَتِمْع لِِقصَّ
ِمنا. َنبيِّنا في اْلغاِر ِمْن ُمَعلِّ

)1( ˝ ٨٧   ÆÆÆ˚
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ائِعيَن. ِه -َتعالى�- لِِعباِدهِ الطَّ 333  ُأƒِْمُن بِِحْفِظ اللَّ

ÆULNM� t ÒK�« w{— ”U�� s� t ÒK�«b�� bM�√ U�Ë ¨t ÒK�«b�� tL�« s� ≠ w�«d�DK� dO�J�« r�FL�« ©±®

 ¨ ÔÂö Ô� U�ò  :≠›- Ìِه بِن َعبَّاس ِه -�- لَِعْبِد اللَّ قاَل َرسوُل اللَّ

.©±®å Óp Ó�U� Ô� ÔÁ Úb � Ó� Ót ]K�« k ÓH Ú�« ¨ Óp ÚE ÓH Ú� Ó� Ót ]K�« k ÓH Ú�«

ِه -َتعالى- لي في ُحدوِد َدقيَقَتْيِن. أ - َأْ–ُكُر َأماَم إْخواني َمْوِقًفا لِِحْفِظ اللَّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: ب - ُأَردِّ

لي حاِفًظا  َخْيرٌ  ُه  اللَّ َوِرْزقـــاَتعالى  َعْيًشا  لي  َتَوكُّ عَلْيِه 

َوُيْعطي ُيْجeي  ُه  بَأنَّ ــىَشِهْدُت  ــَق َوأْب ــرٌ  ــْي َخ َعـــطـــاَءُه  َوَأنَّ 

َنشاُط )3(:
َمْلحوþَةٌ

َمْلحوþَةٌ

ْعبيِر َمهاَرُة اإِلْلقاِء َوالتَّ

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ

ب - أ

َت

ش
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ُه -َتعالى�- َخْيرٌ حاِفًظا لي. 1 - اللَّ

نبياِء َواْلُمْرَسلين. ِه -َتعالى�- لِِعباِدِه اْلَ 2 - ِحْفُظ اللَّ

ائِعيَن اْلُمْحِسنيَن اْلُمتَّقين. ِه -َتعالى�- لَِعباِدِه الطَّ 3 - ِحْفُظ اللَّ

ِه. ْرِس: اإلِْيماُن بِاللَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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عاَء الَّذي ُتِحبُّ قْوَلُه ِعْنَد َوداِع َأَحِد َأْصِدقائَِك: ِط الدُّ 1 - حوِّ

َه. الَمِة   -    َأْسَتْوِدُعُكم اللَّ ُه   -    َمَع السَّ ِه   -    َيْحَفُظَك اللَّ       في َأماِن اللَّ

َيُكوَن في  َأْن  َصاِحُبها  َيْسَتِحقُّ  الَّتي  وَرِة  الصُّ َعلى  َعالَمَة )✔(  2 -  َضْع 
ِه َتعالى�: ِحْفِظ اللَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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اْلِعباَرِة  حيَحِة َوَعالَمَة )✘( َأماَم  اْلِعبارِة الصَّ 3 -  َضْع َعالَمَة )✔( َأماَم 
حيَحِة فيما َيْأتي: َغْيِر الصَّ

)  ( هاتِنا.                 ُه َوَرعانا وَنْحُن في ُبطوِن ُأمَّ أ - َحِفَظنا اللَّ

)  ( اُر َقْتَلُه.  داً -�- ِعْنَدما حاَوَل الُكفَّ ُه -َتعالى- َسيَِّدنا ُمَحمَّ ب - َحِفَظ اللَّ

) ج - ماَت يونُس في َبْطِن اْلحوِت ِعْندما اْبَتَلَعُه.                          )   

ُه َخْيرٌ حاِفًظا َلنا؟ ِه -َتعالى- َبْعَد َأْن َعَرْفَت َأنَّ 4 - ما واِجُبَك تجاَه اللَّ

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

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

.....................................................................
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 9µ 

َتْمهيٌد:

رِس َحديُثُ الدَّ

ْنَت َخْلقي ن ُخُلقي َكما َحسَّ ُهمَّ َحسِّ اللَّ

 
ِه �: قاَل رسوُل اللَّ

.©±®å Á bÓ� ÓË t�U�� Ús � ÓÊuL K Ú� ÔL�« Ór K Ó� Ús Ó� Ôr K Ú� ÔLÚ�« ò

ÆÁb�Ë t�U�� s� ÊuLK�L�« rK� s� rK�L�« ∫»U�    ÊUL�ù« ∫»U��   Í—U���« `O��  ©±®

ْرُس الّ¦انِي ديني ديُن َسالمÌالدَّ
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ساِن َواْلَيِد. ِة نِْعَمَتي اللِّ يَّ 1 أََتحاَوُر َمَع ُزَمال ئي في أََهمِّ

قاَل َتعالى': 

)1( } 7 {

)1(  سورة السجدة: 7.

ساُن واْلَيُد نِْعَمتاِن  اللِّ
َعظيَمتاِن في َحياتي.



 9∑ 

أ( َأْرُسُم اَلْعCاَء الّناِقَصَة في الّصوَرِة.

ُد اْلَحديَث َمَع ُمَعلِّمي ِلَْحَفَظُه. ب( ُأَردِّ

َمْلحوþَةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوþَةٌ

ةٌ  َمهاَرةٌ َحَرِكيَّ

َمهاَرُة الِحْفِظ 



 9∏ 

.Èَ–َ222 أَِعفُّ لِسانِي َوأَُكفُّ َيدي َعن اْل

َنِعفُّ لِساَننا 

.È–ََعِن اْل.È–ال .È–ال .È– نعنعِن
. ُأف<

َأْنِت ُمْهِمَلةٌ.

َنُكفُّ َأْيدينا

.È–ََعِن اْل .È–ال .È–ال .È– ن عن عِنِِ
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هوِر اْلَجميلِة. ُّeُنُهُ بَِأْلواِن ال كِل َوُأُلَوِّ يِِّب في الشَّ أ -  َأْقَرُأ ما َيُدلُّ َعلى اْلَكالِم الطَّ

ةِ ŁَالÀِ َدقائَِق¨  ُف Þاِوَلتي في ُمدَّ ب -  أَقوُم بَِتْنظيِف َوَتْرتيِب الَفْصِل َوُأَنظِّ

َه -َتعالى-  َعلى نِْعَمِة اْلَيِد. Łُمَّ أَْحَمُد اللَّ

Æ« Îd ÚJ Ô�Æ t ]K� Ôb ÚL Ó�?�«

Æ Óp�̂ � Ô√ Ôt ]K�« Ó„ Ó—U�
Æ ÓpO�

َمْلحوþَةٌَنشاُط )2(: َمهاَرُة الّتْلويِن 

َمْلحوþَةٌ َمهاَرُةُ التَّطبيِق



 ±∞∞ 

Æ bÓOÚ�« ÓË ÊU�=K�« wÓ² ÓL ÚF½ vK ÓŽ Ót ]K�« Ôd ÔJ ÚýÓ√ ≥≥≥

 ÔtÓðUO ÓŠ Ó” ]d Ó� ÏrK Ú� Ô� yw²Ú¹ Óu Ô� ¨ÍœöÐ Ús� ÏW ]O B Ú� Óý Á c Ó¼
 U Î� —Uð Ów =�uÔð ÓË ¨… ÓdOI ÓHÚ�« ‰ ÓË Òb�« v� ≈ Á bÓOÐ  «b ÓŽU� ÔLÚ�« r¹b ÚIÓ²ÐË t½U�KÐ  … Óu ÚŽ ]bK�

øÁuLÔ² Ú� d ÓŽ Úq Ó¼ Æv Ó�ÚM Ôð ô ÎW ÓLOE ÓŽ Î… ÓdOÝ

 Ó„ d Ú� cÐ w½U�� Úq G ÚýÓ√ ]r ÔN ]K�«

Æ dÚO Ó�Ú�« q ÚFHÐ ÍbÓ¹ ÓË

vK ÓŽ Ôb ÚL Ó×Ú�« ÓpÓ� ]r ÔN ]K�«
 vK ÓŽ ÓË ¨ bÓOÚ�«Ë ÊU�=K�« wÓ² ÓL ÚF½ 

ÆUMÚO ÓK ÓŽ tÐ ÓX ÚL ÓFÚ½Ó√ U� =q Ô�

Ô—u² Ú� Òb�« ÔaÚO ]A�«
jOL Ò��« sLŠ ]d�« Ôb³Ž

Æßv�UFÓð Ôt ]K�« Ôt ÓL Š Ó—
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ِه َعلى النَِّعِم. ِة َعلى ُشْكِر اللَّ ُد َمَع ُمَعلِّمي َبْعiَ اْلَْ–كاِر الّدالَّ أ- ُأَردِّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: ب - أَردِّ

ــــَه َوَأ–ُكـــــــــْر ــــلَّ ـــــُد ال ـــــَم ــــــَم َأْشـــــُكـــــْرَأْح ــــــَع ــــا َأْن ــــم وبِ

ْر ـــَق َوَصــــــوَّ ـــْل ـــَخ ْرَخـــَلـــَق ال َوَقـــــــدَّ الرَ÷  َوَدحـــــــا 

ب - أر

َأْح

َخ

َنشاُط )3(:

ُة نِْعَمَتي اللِّسانِ َواْلَيِد. يَّ 1 - َأَهمِّ

2 - َكفُّ اْلَ–�Èَ َعِن الَخريَن ِمْن ِصفاِت اْلُمْسِلم.

َه -َتعالى�- َعلى نَِعِمِه اْلَعظيَمِة. 3 - َيِجُب َعلى اْلُمْسِلِم َأْن َيْحَمَد اللَّ

.È–َْرِس: َكفُّ اْل 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوþَةٌ ْرديِد  َمهاَرُة التَّ
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ريِف الْتي: 1 - َأْكِمل ِكتابَة اْلَحديِث الشَّ

ِه -�-:  قاَل َرسوُل اللَّ  

»اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلـُمْسِلموَن ِمْن .............. َو.............. «.  

ساِن واْلَيِد. ِة نِْعَمَتي اللِّ يَّ 2 - َأْلِصُق ُصَوًرا َمَع ُأْسَرتي َتُدلُّ َعلى َأَهمِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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ُف في اْلَمواِقِف اْلتَيِة: 3 - َأِجْب َشَفِهّياً َكْيَف َتَتَصرَّ

حيَحَة. جاَبَة الصَّ ََّك َلْم َتْعِرِف اإْلِ أ- َسِخَر ِمْنَك َزميُلَك في اْلَفْصِل َلن

غيُر دوَن َأْن َيْدري. ب- َضَرَبَك َأخوَك الصَّ
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 10µ 

الة. ُف َعلى َمْعَنى الصَّ 111  أََتَعرَّ

َتْمهيٌد:

َصالتي َصحيحةٌ بُِشروÞِها ْرُس الّ¦الُِث الدَّ

الُة َتْعني:  الصَّ

ْكبيِر َوَتْنَتهي بالتَّْسليِم. َأْفعاôً َوَأْقواôً َتْبَدُأ بالتَّ

َما–ا تْفعُل 
ِه؟ يا َعْبَد اللَّ



 10∂ 

ُدُه َمَع َأْصحابِي  سوُم في التَّْعريِف¨  Łُمَّ ُأَردِّ اِت الَّتي ُتشيُر إَِلْيها الرُّ أ-  َأْكُتُب اْلَكلمِ

في اْلَمْجموَعِة:

............. بـ  َوُتْخَتَتُم   ............ بـ  َتْبَدُأ  َوَأْقواٌل  َأْفعاٌل  الُة  الصَّ     

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: ب - أَردِّ

ْحــــمــــِن  ـــــْيـــــُت لـِـــلــــرَّ ـــــاِنَصـــــلَّ ـــــّن ـــــَم ــــــِر ال ــــــاِك ــــــّش ال

ــــــــي َوَرعـــــــانـــــــيَدَعــــــْوُتــــــُه فـــي ُســـُجـــودي ــــــــeاَدن َف

ب - أر

َص

َدع

َمْلحوþَةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوþَةٌ

jِْب َمهاَرُة الرَّ

ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ُ



 10∑ 

الَة ِمْن أَْركاِن اإِلْسالِم. 222  أَْسَتMْتZُِ أَنَّ الصَّ

ÆrJ�UL�≈ r�ƒU�œ ∫»U�   ÊUL�ù« ∫»U��   Í—U���« `O��  ©±®
±∞≥ ∫¡U�M�« …—u�    ©≤®

:ßvَتعال tِ ُأَرت=ُل َمَع َأْ�×ابي َقْوَل اللَّ

©2® ˝ ١٠٣  ÆÆÆ˚

َنشاُ◊ ®2©:

َمْل×وþَةٌ ْرتيِل َمهاَرُة التَّ

َأْركاُن اإِلْسالِم 

الُة. َخْمَسةٌ ِمMْها الصَّ  
سوُل -¸-: I¹َوُل الرَّ

 … ÓœUN Ó�  ¨ Ìf ÚL Ó�  vK Ó�  ÔÂö?? Ú�ù«  ÓwM Ô�  ò

  ¨t ]K�« Ô‰u� Ó— « Îb ]ÒL�� ]Ê√Ë Ôt ]K�« ]ô≈ Ót� ≈ ô ÚÊÓ√

  ¨ =Z Ó��« ÓË  ¨…U� ]e�«  ¡U� Ú� ≈ ÓË  ¨…ö ]B�«  ÂU�≈ ÓË

.©±®å ÓÊUC Ó� Ó— Â Úu Ó� ÓË
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الةِ. ِة الصَّ ýُ œُروَ◊ ِ�×َّ 333 ُأŽَد=

pâ rb nƒ rdG o∫ƒN oO

oπ r≤ n© rdG

oI nQÉ¡ s£dG

oΩÓ r°SpE r’G

pán∏ rÑ
p≤ rdG o∫ÉÑ r≤ pà r°SG

oÆƒ∏ oÑ rdG

pI nQ rƒ n© rdG oô rà n°S

tُ َأْكَبر t َأْكبُر  اللَّ اللَّ
tُ َأْكَبر t َأْكبُر  اللَّ اللَّ

 tُ َأýَْهُد َأْن ل إِلtَ إِلَّ اللَّ
tِ داÎ َرسول اللَّ أýَْهُد أنَّ ُمَ×مَّ



 10π 

وِر: Òالِة ِمْن ِخالِل الص ýُ œُروَ◊ الصَّ أ- ُأَحد=

œُ الMَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: =œأَر - »

??????Mْ??????ُت ُك???????لَّ َح???ي???ات???ي بِ???????Mَ???????¹e???????ِة اإل¹ِ????????م????????اِنَ“¹َّ

Žَ??َل??ْي??M??ا َف???اْم???Mُ???ْن  َر«=  ب????ال????َع????ْف????ِو َوال?????Gُ?????ْف?????راِن¹???ا 

« - أر

Ôd Ó� Ú� Ó√ Ôt ÒK�« Ôd Ó� Ú� Ó√ Ôt ÒK�«
Ôt ]K�« ]ô ≈ Ót� ≈ ô ÚÊ Ó√ Ôb ÓN Ú� Ó√ Ôt ]K�« ]ô ≈ Ót� ≈ ô ÚÊ Ó√ Ôb ÓN Ú� Ó√

t]K�« Ô‰u� Ó— Î«b ]L Ó� Ô� ]Ê Ó√ Ôb ÓN Ú� Ó√ t]K�« Ô‰u� Ó— Î«b ]L Ó� Ô� ]Ê Ó√ Ôb ÓN Ú� Ó√
…ö ]B�« vK Ó� ]w Ó� …ö ]B�« vK Ó� ]w Ó�
Õö ÓH�« vK Ó� ]w Ó� Õö ÓH�« vK Ó� ]w Ó�

Ôd Ó� Ú� Ó√ Ôt ÒK�« Ôd Ó� Ú� Ó√ Ôt ÒK�«
Ôt ]K�« ]ô ≈ Ót� ≈ ô

َمْل×وþَةٌَنشاُ◊ ®3©:

َمْل×وþَةٌ

jِْب َمهاَرُة الرَّ

َمهاَرُة التر¹œد
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ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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)1( َأْكِمِل اْلَعبارَة اآلتيَة:

الُة: ِهَي.............................................................        الصَّ

ْكِن الثَّاني ِمْن أْركاِن اإلْسالِم: )2(  َضْع َعالَمَة )√( َتْحَت الّصوَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى الرُّ

حيَحِة: الِة الصَّ )3( َضْع َدائرًة َحْوَل َأحد ُشروِط الصَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:



 112



 113 

َتْمهيٌد:

ْعَي ِمْهَنُة اْلَنْبياِء. ُف ِمْن ِخالِل اْلَحديث أَنَّ الرَّ 111 أََتَعرَّ

قاَل النَّبيُّ -�-:

 ∫ Ó‰UI Ó� ø ÓXÚ� Ó√ ÓË ∫t Ô�U� Ú� Ó√  Ó‰UI Ó� ¨ ÓrÓM ÓG�«  v Ó� Ó—  ]ô ≈  U ÎÒO� Ó�  Ôt ]K�«  ÓY ÓFÓ�  U� ò

.©≤® åÓW ]J Ó� q Ú�Ó _ ©±® Ój�—«d Ó� vK Ó� U�U� Ú—Ó√ ÔXÚM Ô� Úr ÓFÓ�

Æ÷—ú� ”UOI�Ë —UM�b�« dA� ◊«dOI�« ©±®
Æj�—«d� vK� rMG�« w�— ∫»U�    …—U�ù« ∫»U��   Í—U���« `O�� ©≤®

ْعِي َوالتِّجارِة َعِمَل َرسولي -�- بِالرَّ ْرُس الّرابُِع الدَّ

w� ÓM ÚN � V̂ �Ô√

ما َأْجَمَل َأْن َتكوَن 
لُِكلِّ إْنساٍن ِمْهَنةٌ َيْمَتِهُنها َوُيِحبُّها 

َكما ُيِحبُّ والَِديَّ ِمْهَنَتيِهما°

ِه، َحتَّى ْاَلنْبياُء  ِفْعاًل يا َعْبَد اللَّ
ُسُل كاَنت َلُهْم ِمَهٌن َيْمَتِهنوَنها. َوالرُّ
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ُث َعْن َسَبِب اِْختياري َلها. ُلها َوَأَتَحدَّ َأنا َأْختاُر اْلِمْهَنَة الَّتي ُأَفضِّ

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(: َمهاَرُة اإلِْلقاِء 
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دٌ -�- بَِرْعِي الَغَنِم في ِصَغِرهِ. 222 َعِمَل َرسولي ُمَحمَّ

َأْبَحُث َعْن َفوائِِد  َرْعي اْلَغَنِم:

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

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

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

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة اْلَبْحِث 

اْكَتَسَب َرسوُلنا 
ٌد -�- ِمْن َرْعيِه لِْلَغَنم  ُمَحمَّ
ْحَمُة  ِصفاٍت َعظيَمًة ِمْنها الرَّ

جاَعُة. بُر والشَّ والصَّ
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دٌ -�- بِالتِّجاَرةِ. 333 َعِمَل َرسوُلنا ُمَحمَّ

يِّدِة  َوتاَجَر بَِأْمواِل السَّ
- َكَذلَِك. َخدْيَجَة -

ٌد-�- تاَجَر َرُسوُلنا ُمَحمَّ
اِم. ِه َأبِي َطالٍب إلى الشَّ َمَع َعمِّ
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ُد َع��لى اْلَخريَط��ِة  ��جاَرِة ف��ي ُق��َرْيٍش سابِ��ًقا، ُث��مَّ ُأَح��دِّ ُأشاِه��ُد َع��ْرًضا لِلتِّ

يِّدِة  السَّ بِماِل   -�- سوُل  الرَّ فيِه  تاَجَر  ي  الذَّ اْلَمكاَن  اْلَمْعروَضِة 

َخديَجَة.

َنشاُط )3(:

¶

¶

َمْلحوَظةٌ ْبِط  َمهاَرُة الرَّ
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ُأَصنُِّف َأنْواَع التِّجاَرِة في َدْوَلتِنا اْلُكَوْيِت بِِكتاَبِة َكِلَمِة )َقديًما َأو َحديًثا(.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ُمْسَتعيًنا  بِالتِّج�اَرِة،   -�- س��وِل  الرَّ َنج��اِح  َع��واِم��َل  444  أْكَتِش��ُف 
سوِل �. بَِحديِث الرَّ

Æ©±∑∏≤® Y�b� ≠ ±∂≤’ ≠≤Ã ÁdO�Ë lO��U� »U���ô« w� VO�d��«  »U� ≠ w�U��ú� VO�d��«Ë VO�d��« `O��  ©±®

َنشاُط )4(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْصنيِف

َقال النَّبيُّ -�-:
.©±® å ¡«b ÓNÂ�« ÓË  ¨ ÓsOI� =b =B�« ÓË ¨ ÓsO=O� ]M�« Ól Ó� ÔsO� Ó Ú_« Ô‚Ëb ]B�« Ôd �U ]��«ò
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1 - َرْعُي اْلَْغناِم كاَنْت ِمْهَنَة اْلَنْبياِء.

ْعيِّ في ِصَغِرِه. ٌد -�- بِالرَّ سوُل ُمَحمَّ 2 - َعِمَل الرَّ

ْبِر  َوالصَّ ْح��َم��ِة  ال��رَّ ِصَفَة  لِْلَغَنم  َرْع��يِ��ِه  ِم��ْن   -�- س��وُل  ال��رَّ 3 -  اْكَتَسَب 

جاَعِة. َوالشَّ

ٍد -�- بالتِّجاَرِة في َشبابِِه. سوِل ُمَحمَّ 4 -اْشتِغاُل الرَّ

ميِن في َعَمِلِه بِالتِّجاَرِة. اِدِق اْلَ 5 - َنجاُح الصَّ

ْرِس: ُحبُّ الَعَمِل. 6 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ
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َبْيِن  ِمْن  المْهَنِة  صاِحُب  َيْكَتِسُبها  الَّتي  َفِة  الصِّ و  المْهَنِة  ُص��وَرِة  َبْيَن  1 - ِصْل 

اْلَكِلماِت اآلتيةِ:

ا َبْيَن الَقْوَسْين. 2 - َأْكِمْل ما َيْأتي بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة ِممَّ
ْحَمِة( )ِعباَدةٌ - ِصَغِرِه- الرَّ

عي في ....................... سوُل -�- بِالرَّ أ - َعِمَل الرَّ
رْيُف....................... ب - اْلَعَمُل الشَّ

ُم ُخُلَق....................... ْعُي ُيَعلِّ ج - الرَّ

ْقِم َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: 3 -  َرتِِّب اْلَْحداَث اآلتَيَة بَِوْضِع الرَّ
اِم. ( - َفساَفَر بالتِّجاَرِة إلى الشَّ  (

( - َوُهناَك باَع َواْشَتَرى، ُثمَّ عاَد بِرْبٍح َكبيٍر.  (

ًدا -�- لُِيتاِجَر بِمالِها. -َسيَِّدنا ُمَحمَّ َدُة َخديَجُة - يِّ ( - اْختاَرِت السَّ  (

4 - َضْع دائَِرًة َحْوَل ُكلِّ ِصَفٍة َتْجَعُلَك تاِجًرا ناِجًحا.

ماَحُة. ُة    -     السَّ دَّ ْدُق     -    اْلِغشُّ    -    الشِّ ماَنُة     -    الصِّ اْلَ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

ْعُي َلْهوٌالرَّ

َصْبرٌ

ٌ َقْسَوة
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َتْمهيٌد:

ٍد -�- في َشبابِِه. ≠ لَِسيِِّدنا ُمَحمَّ ِه ≠ ُف َعلى َمظاِهر ِحْفِظ اللَّ 111 أَتََعرَّ

ِل َأمُّ ِر َوالتَّ َفكُّ أ -كاَن  -�-   َيْخَتلي في غاِر ِحراٍء لِلتَّ

ِب - َيَتَجنَُّب ُشْرَب اْلَخْمِر َوِعباَدَة اْلَْصناِم. ِ

ْرُس اْلخاِمُس ٌد - � - في َشبابِِهالدَّ َرُسولي ُمَحمَّ

ُه -تعالى- ِفي  َنعْم َحِفَظُه الَلّ
ِصَغِرِه ِمْن َمساِوِ∆ اْلجاِهليَِّة.

ٌد -�- عاَ‘ َرُسوُلنا ُمَحمَّ
في ِصَغرِه ِفي بادَيِة َبني َسْعٍد َعْنَد 

ْعديَّة. ُمْرِضَعتِِه َحليَمَة السَّ
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اْختاِلئِِه  ِعْنَد   -�- ٍد  ُمَحمَّ َرسولي  ةِ  لِقِصَّ ُمَعلِّمي  مْن  أ -  َأْسَتِم��ُع 

في اْلغاِر .

ُد النَّشيَد َمَع إْخواني في اْلَفْصِل.  ب - ُأَردِّ

�����ْل َت��ْب��ت��ي��ال ���������ْل َت��رت��ي��الاْق���������َرْأ َوَت�����َب�����تَّ َوَت�����َغ�����نَّ َوَرتِّ

َل َت���ْن���زي���ال ً������ا ُن����������زِّ ً���ا َوُع���ق���والُق������رآن ف����َأن����اَر ُق���ل���وب

��َل��ُهِج��ب��ري��ُل اْل���ح���اِف���ُظ َأن���َزَل���ُه واْل���ه���اِدي ال���ّص���اِدُق َرتَّ
����ُه ال���خ���الِ���ُق َأْرَس�����َل�����ُه ���اِس َن���بِ���ّي���اً َوَرس������والال����لَّ لِ���ل���نَّ

 ب - أ

َنشاُط )1(:

ٍد -�- لَِرجاَحِة َعْقلِه َوِحْكَمتِِه. 222 أَْعَتزُّ بَِرُسولي ُمَحمَّ

اْلَحْرِب في ِخالِفِهْم َعلى َتْجديِد بِناِء  ُقَرْيٍش ِمَن  َقبيَلَة  -  َأْنَقَذ بِِحْكَمتِِه 

اْلَكْعَبِة.

َمْلحوَظةٌ

َمْلحوَظةٌ

َمَهاَرُة االْستِماِع النَِّشِط 

ْرديِد َمهاَرُة التَّ
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ُسوِل -�- ُثمَّ ُنعْيُد  ِة )َتْجديِد بِناِء اْلَكْعَبِة في َزَمِن الرَّ َفْلَنْسَتِمْع َمًعا  لِِقصَّ

الْمناِسِب  ْقِم  الرَّ بَِوْضِع  اْلَمْعروَضِة  َوِر  الصُّ ِمْن ِخالِل  اَلْحداِث  َتْرتيَْب 

ِفي اْلُمَربََّعاِت.

َنشاُط )2(:

ًدا -�- ِمْن َمساوِ∆ اْلجاِهليَِّة. سوَل ُمَحمَّ ≠ الرَّ ُه - 1 - َحِفَظ اللَّ
ٍد -�-  سوِل ُمَحمَّ - َعلى نِْعَمِة إِْرساِل الرَّ َه - 2 -   اْلُمْسِلُم َيْشُكُر اللَّ

لِْلَبَشريَِّة.
ٍد -�- َمواِقُف َعظيَمةٌ في َشبابِِه. سوِل ُمَحمَّ 3 - لِلرَّ

سوِل  �. ْرِس: االْقتِداُء بِالرَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظةٌ ْرتيِب َمهاَرُة اإلِْنصاِت َوالتَّ

tLJ� UMO{— sO�_« «c�
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ُر َعْنُه. وَرِة َوِصِف اْلَمْوِقَف الَّذي ُتَعبِّ 1 - ُانُْظْر إِلى َهِذِه الصُّ

2 -  َضْع َأماَم ُكلِّ َحَدٍث فيما َيْأتي اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة الَّتي ُتَعبُِّرعْن َمراِحِل 

َحياِة النَّبيِّ -�- )ِطْفاًل - شاًبا(.

)  (    .- ْعديَِّة - هاُب إِلى َبني َسْعٍد َمَع السيَدِة َحليَمَة السَّ أ - الذَّ

)  ( ب - االِْختاِلُء في غاِر ِحراٍء .       

) ْسَوِد َمكانُه.)  سوِل -�- في ِخالِف اْلَقبائِل في َوْضِع اْلَحَجِر اْلَ ج� - َحلُّ الرَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:
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حيَحَة لْلِعباراِت اآلتَيِة بَِوْضِع َخطِّ َتْحَتها: الِت الصَّ 3 - َميِّز اْلُمَكمِّ

سوِل �: أ - الَّذي َيْقَتدي بِالرَّ

َم. َعلُّ - ُيِحبُّ اْلِعْلَم والتَّ

- ال َيْهَتمُّ َبغْيِرِه.

عيَف. - ُيساِعُد الضَّ

سوَل -�- في ِصباُه َوَشبابِِه َفَلْم: ُه - - الرَّ ب - َحِفَظ اللَّ

- َيْسُجْد لَِصَنٍم َقْط.

ْعديَِّة. - َيْذَهْب إِلى َبني َسْعٍد َمَع َحليَمَة السَّ

- َيْشَرِب اْلَخْمَر.
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َتْمهيٌد:

�َب�ِة.  يِّ ُف َعلى َمْعنى اْلَكِلَمِة الطَّ 111 أََتَعرَّ

Æ≤µ≠≤¥ ∫rO�«d�≈ …—u�  ©±®
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ْرُس الّساِدُس ال َأقوُل إاِّلَخْيراًالدَّ

َّ

ساِعْدني في ِكتاَبِة 

ِم. َكِلَمِة ُشْكٍر لِْلُمَعلِّ

 :ßقاَل َتعالى

ْلفاُظ  َبُة ِهَي اْلَ يِّ اْلَكِلَمُة الطَّ
اْلَحَسَنُة.
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َنِة َعلى َشْكِل ثِماٍر،  َوَأْكُتُب َعَلْيها اْلَكِلماِت  أ-  َأُقصُّ ِمَن اْلْوراِق اْلُمَلوَّ

ها ُمَعلِّمي. �ُتها في َشَجَرِة اْلَْخالِق الَّتي ُي�ِعدُّ �َب�َة،  ُثمَّ ُأَث�بِّ يِّ الطَّ

ُد النَّشيَد َمَع إْخَواني: ب- أَردِّ  

���الْم ���ِه َأْف����َش����ْي����ُت ال���سَّ َواْخ���َت���ْرُت َأْط���َي���َب ال��َك��الْمل���لَّ

َوُق�����ْل�����ُت َخ����ْي����راً لِ����úَن����اْمع��اَم��ْل��ُت َغ��ْي��ري بِ��اْح��تِ��راْم

س������وِل َأْق�����َت�����ديِم�����ْن ن�����وِر َرّب������ي َأْه���َت���دي َوبِ������ال������رَّ

��ْي��ُت َخ��ْم��ًس��ا بِ��اْن��تِ��ظ��اْمَوف����ي ِرح������اِب َم��ْس��ِج��دي َص��لَّ

ل���لَّ

ع��ام

�����نم�����نِم�����ن

َوف����ي ر

َمْلحوَظةٌَنشاُط )1(:

َمْلحوَظةٌ

َمهاَرُة التَّْصميِم 

ْرديِد  َمهاَرُة التَّ
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يِِّب. ُر َعْن َمظاِهِر اْلَكالِم الطَّ ٍة ُتَعبِّ َأْسَتِمُع ِمْن ُمَعلِّمي إِلى ِقصَّ

يِِّب. 222 أََتحاَوُر َمَع ُزَمالئي في َبْعiِ َمظاِهِر اْلَكلِم الطَّ

ريَفِة. ِة الشَّ َبويَّ َبِة ِمْن ِخالِل اَلحاديِث النَّ يِّ ُد َبْعًضا ِمْن َفضائِِل اْلَكِلَمِة الطَّ 333 ُأَعدِّ

Æ ÂöJ�« VO� ∫»U�   »œ_« ∫»U��   Í—U���« `O��  ©±®
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ِه  �:  أ - قاَل َرسوُل اللَّ

.©±®åَبٍة òاتَّقوا الّناَر َوَلو بِِشقِّ َتْمَرٍة، َفَمْن َلْم َيِجْد َفبَِكِلَمٍة َطيِّ

 
ِه  � : ب- قاَل َرسوُل اللَّ

.©≤®åٌَبُة َصَدَقة يِّ òاْلَكِلَمُة الطَّ

اِر اتِّقاُء النَّ

َصَدَق�ةٌ

َنشاُط )2(:

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة االْنصاِت 

ْكُر عاُء َوالذِّ ْكُرالدُّ ُة اإِلْسالِمالشُّ َتِحيَّ
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في  ها  َيْسَتِحقُّ لَِمْن  َوُأْهديها  َبٍة،  َطيِّ لَِكِلَمٍة  بِطاَق�ًة  َمْجموَعت�ي  َمَع    َأْصَنُع 
اْلَمْدَرَسِة.

َنشاُط )3(:

ْلفاُظ اْلَحَسَنُة. ب�َُة هَي اْلَ يِّ 1 - اْلَكِلَمُة الطَّ

عاُء. َبِة الدُّ يِّ 2 - ِمْن َمظاِهِر اْلَكِلَمِة الطَّ

َبُة َصَدَقةٌ َوِوقاَيةٌ ِمَن النَّاِر. يِّ 3 - اْلَكِلَمُة الطَّ

ُة اللِّساِن. ْرِس: ِعفَّ 4 -  قيَمُة الدَّ

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

َمْلحوَظةٌ َمهاَرُة التَّْصميِم 
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يِِّب : ِن َعلى اْلَكالِم الطَّ 1 - اْكُتْب َمْظَهَرْيِن َيُدالَّ

حيَحِة َوَعالَمَة )✘( َأماَم اْلِعباَرِة َغْيِر  2 -   َضْع َعالَمَة )✔( َأماَم اْلِعبارِة الصَّ
حيَحِة فيما َيْأتي: الصَّ

)  ( ُه النَّاُس.      أ - َمْن َيُسبُّ النَّاَس ُيِحبُّ

)  ( يِِّب َأاّل َنْسَخَر ِمَن النَّاِس.    ب - ِمَن اْلَكالِم الطَّ

)  ( ج - اْلُمْسِلُم َيْصمُت إِذا َلْم َيِجْد َكالًما طيِّبًا.   

)  ( ُه َوَرسوُلُه.   ُه اللَّ د - َمْن يْمَنُع اْلََذى َعن الّناِس ُيِحبُّ

اْكُتْب َمَع َمْجموَعتَِك َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن اْلَكِلماِت  ©±®˝  ̊  -3
َبِة ِخالَل َدقيَقٍة واِحَدٍة. يِّ الطَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

........................................
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ُه -َتعالى- َفَأقوُل :  ُن َنْفسي ِعْنَد ُخروجي ِمَن اْلَمْنِزِل لَِيْحَفَظني اللَّ أ- ُأَحصِّ

ْلُت ................................................‹. ِه َتَوكَّ     ¤ باسم اللَّ

ِه -�- : ب- قاَل َرسوُل اللَّ

     ¤ اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم  اْلُمْسِلموَن....................................‹.

ْنَت .................... ن ..................... َكما َحسَّ ُهمَّ َحسِّ ج- اللَّ

2- ِصْل َبْيَن ُعْضِو اإلنساِن َواْستِْخداِمه بِاْلَخيِر  :

ْذكاَر  اًل اْلَ 1- ُاْكُتْب بَِخط< َجميٍل ُمَكمِّ

َواْلَحاديَث اآْلتَيَة.

َدْفُع 
َدقاِت الصَّ

ِقراَءُة 
اْلُقْرآِن

ُمساَعَدُة 
َوالَِديَّ

َتْرتيُب 
َمْكَتبي

ِكتاَبُة 
اْلواِجِب

اْلَكالُم 
يُِّب ْكُرالطَّ الذِّ

َيَديَّ لِساني

ْ ُ

1- ا

ُ َ َ
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الِة. ِة الصَّ جاَدَة الَّتي َتْحَتوي ُشروَط ِصحَّ ِن السِّ 3-َلوِّ

هاَرُة الطَّ

َسْتُر 
اْلَعْوَرِة

عاُء الدُّ

ُر التََّعطُّ

لِْبُس 
اْلَجواِرِب

اْستِْقباُل 
اْلِقْبَلِة

اْلَعْقُل
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َحٍة َلها. 4- ِصِل اْلِعباراِت بِما ُيناِسُبها ِمْن ُصَوٍر ُمَوضِّ

الُة َتْبَدُأ ب� أ- الصَّ

الِة ِة الصَّ ب- ِمْن ُشروِط ِصحَّ

الُة َتْنَتهي ب� ج- الصَّ
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5- ِصْل َبْيَن اْلِعباراِت بِما ُيناِسُبها.

سوُل -�- ِصَفَة - اْكَتَسَب الرَّ

ْحَمِة َواْلِحْكَمِة ِمْن.    الرَّ

سوُل -�-  - َعِمَل الرَّ

     في َشبابِِه بِِمْهَنِة .
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بِيِّ  �. 6- ِصْل َبْيَن الّصَوِر َوما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن ِصفاِت النَّ

اْلِحْكَمُة

ِه اْلِحفُظ ِمَن اللَّ

ُل َأمُّ   االْختاِلُء َوالتَّ
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َبَة.................. يِّ يِِّب َأنَّ اْلَكِلَمَة الطَّ -  َفضائُِل اْلَكِلِم الطَّ

َوَتقينا ِمْن............................

َو     ..................... ���ِب  ���يِّ ال���طَّ اْل���َك���ِل���ِم  َم���ظ���اِه���ِر  -  ِم����ْن 

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

َوُت��ْخ��َت��َت��ُم  ب���������.............  َت���ْب���َدُأ  َو............  َأْف���ع���اٌل  ��الُة  ال��صَّ  -

     بِ�................

اْل���������............................   هَي   ...................... اْلَكِلَمُة   -

     اْلَحَسَنُة.

7- َأْكِمِل اْلِعباراِت اآْلتَيَة.
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كُر الذِّ

لِم الظُّ

َرْعي 
اْلَغنِم

اْلِغشِّ

كُر الشُّ

ِر التَّكبُّ

التِّجارة

ماحة السَّ

خريَُّة السُّ

اْلَقْسوِة

راعة الزِّ

ُمساعدِة
عيِف الضَّ

ُنْصرِة
ِاج اْلُمحت

بُّ السَّ

ِة خريَّ السُّ

اْلبِناء

التَّواِضع

عاُء الدُّ

اْلَكرِم

ُة  تحيَّ
اإلسالِم

ْل ما ُيناِسُب اْلِعباراِت اآلتيَة : 9 - َظلِّ

يِِّب:          أ - ِمَن َمظاهِر الَكِلِم الطَّ

ِة ِمْن ِمْثِل : ًدا -�- ِمَن َمساِوِ∆ اْلجاِهليَّ ُه َسيَِّدنا َمَحمَّ         ب - َحِفَظ اللَّ

ُّي -�- َقْبَل اْلبِْعَثِة: ب           ج - َأْعماٌل َعِمَل بَِها النَّ
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د - ِمْن َعواِمِل َنجاِح اْلَعَمِل َوِمْنها التِّجاَرة:

دُق الصِّ

التَّسرُع اْلخيانُة

بُر الصَّ اْلَكذُب اْلُكْرُه

ُةاْلَمانُة دَّ الشِّ

ع����اِء  10 -  ِص�����ْل َب����ْي����َن ال����دُّ
وَما ُيناِسُبُه :

Æ   )ِهِِ وال ُدعاُء ُيونَس )ذا النُّون ْلُت َعلى اللَّ ه َتَوكَّ بِْسِم اللَّ
ِه. َة إاِلَّ بِاللَّ َحْوَل َوال ُقوَّ

ال إِلَه إاِّل َأْنَت ُسْبحاَنَك إِّني ُكْنُت 
ِمَن الّظالمين.

ُدعاُء اْلُخروِج ِمَن اْلَمْنِزِل.
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العقيدة  وكتب  الهاشمية  األردنية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االسالمية  التربية  مناهج  54-  كتب 
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55-  مواقع اإلنترنت:
www.dorar.net 1 - الدرر السنية.         
www.alalbany.net             .2 - شبكة العالمة الشيخ األلباني
 www.al-islam.com       .3 - وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
http://hdith.com                                .4 - حديث
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