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صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى      يتصــف ال�إ
أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة  واقعيــة النشــاأة، ال�
الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة 
فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، 
أمانــي، ويرنــو لتحقيــق  آمــال، ويلامــس ال� ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

الغايــات وال�أهــداف.   
    ولّمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد 
ــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي  ــة بجمي ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي جــاءت ضمــن خطــة متكامل
عــداد لجيــل قــادر على مواجهــة متطلبات عصر المعرفــة، دون التورط  تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ
باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم 

يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   
ــن اإنتاجهــا،  ــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون م ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل     ومــن منطل
ــة  ــة والفكريّ ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الت ــد المنطلق ــتحضار واٍع لعدي وباس
المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني 
ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة 
واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت 

وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.
    ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول في 
طــار جــاءت المرجعيات  التاأســيس لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
ضافــة اإلــى وثيقــة  التــي تــّم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
    ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف 
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وز�رة �لتربية و�لتعليم 
                                                                               مركز �لمناهج �لفلسطينية 
                                                                       �آب /٢٠١٦

تقديم



انســجاماً َمــَع سياَســِة وزارِة التَّْربَِيــِة والتعليــِم الِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن المناهــِج وتطويرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل في   
هــا  ْســلاِميَِّة َبْعــَد التَّْقويــِم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، مرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعدَّ تاأليــف كتــِب التّْربَِيــِة ال�إِ
صيــَن، راَعــْت فــي بِنائِهــا َمجــال�ٍت،  َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــيٍّ ُمَشــكٍَّل ِمــْن اأكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّيــن، َوُمَعلِّميــن، َوُمَتَخصِّ

ــريَعِة الَغــّراء. ــْمَحِة، والشَّ ْســلاِميَِّة السَّ َدًة َتْرَتِكــُز فــي َمْجموِعهــا اإِلــى الَعقيــدِة ال�إِ واأْبعــاداً ُمَتَعــدِّ
ْســلاِميََّة َتْهــِدُف اإِلــى بِنــاِء الطالـِـِب بِنــاًء َتْرَبِويــاً، َوِفْكِريــاً شــاِملاً ومَتواِزنــاً، َفَقــْد اْشــَتَمَل كتاُب   وبمــا اأنَّ الَتْربَِيــَة ال�إِ  
ــٍة  يمــاِن، بطريق ــُق ال�إ ــْت حقائِ ــَدِة، ُطِرَح ــَك، َففــي َمجــاِل الَعقي ــِق ذل َدٍة؛ لَِتْحقي ــدِّ ــى َمجــال�ٍت ُمَتَع أّوِل عل الّصــفِّ ال�
ــوِر والّرســوماِت، مــا يتناســُب والمرحلــَة الُعُمُريـّـَة المســتهدفة. وفــي القراآِن الكريم، اشــتمَل  َزٍة بالصُّ ســهلٍة  مبّســطٍة، معــزَّ
ــَور. وفيما يتعلق بالّســنِّة  ــَوِر القصيــرِة حفظــاً، وتــلاوًة، وتقريبــاً للمعنــى، مــن خــلال الّرســِم والصُّ علــى مجموعــٍة مــن السُّ
ــوى التّعليمــيُّ  ــَن المحت ــرة، كمــا تضمَّ ــِث القصي ــِض ال�أحادي ــوِص، وبع ــِن النّص ــى مضامي ــاُب عل ــَز الكت ــِة، ركَّ النّبويّ
جوانــَب مــْن ســيرِة الرَّســوِل –صلـّـى اللـّـُه عليــِه َوســلَّم-، وصحابِتــِه الِكراِم-رضــَي اللـّـُه عنهــْم-، فــي عرٍض واضٍح َســْهل، 
ُيتيــُح للطّالــِب فرصــَة ال�قتــداِء والتَّاأّســي بِِهــْم فــي ســيرِة حياتـِـه. َواأّمــا فــي مجــاِل الفقــِه، فقــد راعينــا ال�حتيــاَج الحقيقــيَّ 
أمــُر علــى ِذْكــِر الوضــوِء، وشــيٍء َعــِن الّصــلاة. وكاَن للقيــِم وال�أخــلاِق نصيُبهــا الوافُر-اأيضــاً-؛ لِمــا  للطّالــب؛ فاقتصــَر ال�
ــخصيَِّة، َوتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر َوالمحبَّــِة، َوبِنــاِء المجتمــِع الفاضــِل، َوالحفــاِظ علــى  لهــا مــْن َدْوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الشَّ

البيئــِة النَّظيفــِة، َوَرْســِم الّصــوَرِة الحضاريَّــِة الّراقيــِة للمجتمــِع الِفَلســطينيِّ الُمْســِلم.
ــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناويــَن ظاهــرٍة؛  ، فقــد كانــِت القــدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحيَّ اأّمــا الُبْعــُد الوطنــيُّ  
أنبيــاِء والمرســليَن، َوِهــَي نبــُض كُلِّ ُمْســِلم. َفِهــَي مســرى رســولِنا محمٍد-صلّــى اللّــُه عليــِه َوســلَّم-، َومهــُد ال�
ــِر  ــى ِذْك ــا عل ــكٍل واضــح، َوركّزن ــِة بِش ــى رســِم ال�أهــداِف التَّربويَّ ــِة عل ــوِص التَّعليميَّ ــاِت النّص ــي بداي ــا ف ــْد َحَرْصن وق
ال�أهــداِف الّســلوكيَِّة َوالِوْجدانيَّــة، علــى الّرغــم مــن اإدراِكنــا التـّـامِّ اأنّهــا ل� تقــاُس فــي حّصــٍة صّفّيــٍة واحــدة، تاأكيــداً علــى 
ضــرورِة حضوِرهــا الّدائــِم فــي ِذْهــِن الُمعلِّــِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمــْن وزٍن وقيمــٍة تربويَّــٍة ســاميٍة بيــَن ال�أهــداِف التَّربويَّــة.

َوِر حظُّها في الُمحتوى التَّعليمّي؛ لتكوَن ميداَن عمٍل بالُملاَحَظِة، َوالتَّحليِل، وال�ستنتاج. وكاَن للرُّسوِم َوالصُّ
، والواقعّي، َحَســَب  أّول؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقويــِم التّقليــديِّ ــفِّ ال� وفــي التّقويــم، تـُـِرَك البــاُب مفتوحــاً للمعلـّـم فــي الصَّ

مــا يــراُه مناســباً.  
كمــا اأرفْقنــا َمــَع دليــِل الُمعلِّــِم ملفــاٍت مرئيــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــِة النَّــّص، وقــد اأشــْرنا   
اإلــى ذلــك فــي اأنشــطِة الــّدروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــاِم الجوهــرّي، ويكــوَن لهــا فّعاليُتهــا فــي خدمــِة المحتــوى.

ــكُر والثّنــاُء الَحَســن، َواإْن كاَن  ْن اأحســنّا َفِمــَن اللـّـه، َولـَـُه الحمــُد والشُّ هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
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َفريُق �لتّاأليف
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٢٣
َمْن خالُِقنا؟

�للُّه َتعالى َرّبي �لَوْحَدُة �ل�أولى

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:



٢٣

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها،  ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطَّ  
�أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �ل�ْعِتقاِد ِباأنَّ �للَّه ُهَو �لخالُِق، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

�لتَّْسِمَيِة ِباللِّه في َمو�قَِف َحياتِيٍَّة َمْسنوَنٍة.	 

قِر�َءِة سوَرِة �لفاتَِحِة َغْيبًا.	 

ْخلاِص َغْيبًا.	  قِر�َءِة سوَرِة �ل�إِ

ْنصاِت �إَِلْيِه َوْفَق �آد�ِب �لتِّلاَوِة. 	  قِر�َءِة �لُقْر�آِن �لَكريِم، َو�ل�إِ

�لُمشاَرَكِة في �أْعماِل �لَخْيِر.	 

ُدعاِء �لخالِِق.	 

َتْرديِد �أْنشوَدِة )�للُّه �لو�ِحُد(.	 



٤٥

�أْبَد�أ ِباْسِم �للِّه �لّدْرُس �ل�أوَُّل

 َنشاط )١( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

1

ِباْسِم �للِّه



٤٥

ِباْسِم �للِّه

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )ِباْسِم �للِّه(، ثُمَّ نُناقُِش.

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٣( �أَتاأمَُّل �لصُّ

ِباْسِم �للِّه



٦٧

ِباْسِم �للِّه

ِباْسِم �للِّه

، َو�أْفَتُح �لَحقيَبَة، فِّ ُذ: )�أْدُخُل �إِلى �لصَّ  َنشاط )٤(  �أَسّمي �للَّه، َو�أَنفِّ
                      َو�أْفَتُح �لِكتاَب...(. 



٦٧

 َنشاط )٥( نُشاِهُد َمْوقِفًا َتْمثيِلّيًا ُمَصوَّرً� ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

 َنشاط )٦( �أَضُع ) ( ِبجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي �أْنِطُق فيها ِباْسِم �للِّه:

 َنشاط )٧(  �أَلوُِّن:

�أَتَعلَُّم       �أَسّمي �للَّه.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 
 ِبماذ� �أْنَصُح �أْصِدقائي؟ 

 �أْذُكُر َمو�قَِف �أقوُل فيها »ِباْسِم �للِّه«.

ِباْسِم الّلِه
 َمفاهيُم َدْرسي

في ِبد�َيِة ُكلِّ َعَمٍلِباْسِم �للِّه

١
٢



٨٩

�أْقَر�أ �لُقْر�آَن �لَكريَم �لّدْرُس �لثّاني ٢

 َنشاط )١( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )�أْقَر�أ �لُقْر�آَن( ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.

�لُقْر�آُن �لَكريُم ِكتاُب �للِّه



٨٩

ْهَرَة �لَّتي َتُدلُّ َعلى صوَرِة �لُقْر�آِن �لَكريِم:  َنشاط )٣(  �أَلوُِّن �لزَّ

 َنشاط )٤(  َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة �آياٍت ِمَن �لُقْر�آِن �لَكريِم.

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٥( �أَتاأمَُّل �لصُّ

ْيطاِن �لرَّجيِم، �أعوُذ ِبالّلِه ِمَن  ِبْسِم �لّلِه �لرَّْحمِن �لشَّ
�لرَّحيِم

َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم ِباأَدٍب.

َنْقَر�أ �لُقْر�آَن �لَكريَم ِبُخشوٍع.



1٠11

 َنشاط )٦( �أَضُع )  ( ِبجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُعبُِّر َعْن �آد�ِب �لتِّلاَوِة:

    �أْقَر�أ �لُقْر�آَن �لَكريَم ِبُخشوٍع.

                        �أْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم ِباأَدٍب.�أَتَعلَُّم

 �أجيُب َشَفِوّيًا:

      �أْذُكُر �آد�َب تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم.

َكلاُم �للِّه َتعالى�لُقْر�آُن �لَكريُم 

 َمفاهيُم َدْرسي



1٠11

)�لفاتحة: ١ - ٧(

ٱ       ٻ  ٻ  ٻٻ  

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

سوَرُة �لفاتَِحِة �لّدْرُس �لثّالث ٣

 َنشاط )١(   َنْسَتِمُع �إِلى �ل�آَيِة: ﴿  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾

 َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لفاتَِحِة:

       )�ل�أعر�ف(



1٢1٣

ُد �ل�آياِت: َوَر، ثُمَّ �أَردِّ  َنشاط )٣( �أَتاأمَُّل �لصُّ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻٻ  

   پ  پ  پ  پ ڀ   

ُد نَِعَم �للِّه في �لّصوَرتَْيِن �أَعدِّ



1٢1٣

َيْوُم �لّديِن: َيْوُم �لِحساِب.

 ڀ  ڀ  ڀ

 ٺ  ٺ    ٺ  ٺ



1٤1٥

 ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ ٹ

َنْسَتعيُن: َنْطُلُب �لَعْوَن.

ٹ   ٹ  ٹ ڤ



1٤1٥

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ    ڦ   ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ

حيِح.  �لَمْغضوِب َعَلْيِهْم             �ْبَتَعدو� َعِن �لطَّريِق �لصَّ
     �لّضالّيَن

 َنشاط )٤(  �أْسَتِمُع، ثُمَّ �أِصُل:

                  َيْوم �لّدين                   �للّه 

حيح                  �لرَّْحمن �لرَّحيم                 �لطَّريق �لصَّ

ر�ط �لُمْسَتقيم                       َيْوم �لِحساب                   �لصِّ



1٦1٧
          

ٍر لِمعاني �لّسوَرِة.  َنشاط )٥(  َنْسَتِمُع �إِلى َشْرٍح ُمَيسَّ

 َنشاط )٦(  �أْقَر�أ سوَرَة �لفاتَِحِة َغْيبًا.

                         �للُّه َربُّ َجميِع �لَمْخلوقاِت. �أَتَعلَُّم     �أْعُبُد �للَّه َتعالى.

 �أجيُب َشَفِوّيًا:
  لِماذ� َنْحَمُد �للَّه َتعالى؟

  ما ِصفاُت �للِّه َتعالى �لَّتي َوَرَدْت في �لّسوَرِة �لَكريَمِة؟

  �أَمثُِّل ِبَثلاِث ُصَورٍ لِلرَّْحَمِة َبْيَن �لَمْخلوقاِت.

مالُِك َيْوِم �لّديِن�لرَّْحمُن �لرَّحيُمَربُّ �لعاَلميَن

�للُّه َتعالى

 َمفاهيُم َدْرسي

َنْطُلُب ِمْنُه �لِهد�َيَةَنْسَتعيُن ِبِه َنْعُبُدُه

١
٢
٣



1٦1٧

�أِحبُّ خالِقي �لّدْرُس �لّر�ِبُع ٤

 َنشاط )١( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )�أِحبُّ خالِقي(، ثُمَّ نُناقُِش.

ما �أْجَمَل َخْلَق �للِّه!



1٨1٩

َعْيناَي، �أْبِصُر ِبِهما ما َحْولي.

�أُذناَي، �أْسَمُع ِبِهما.

َقَدماَي، �أْمشي ِبِهما.

لِساني، �أَتَذوَُّق ِبِه َطعامي، َوَشر�بي.

َيد�َي، �أَتناَوُل ِبِهما �ل�أْشياَء.

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٣(  �أَتاأمَُّل �لصُّ



1٨1٩

 َنشاط )٤(  �أْسَتِمُع، ثُمَّ �أِصُل �لِعباَرَة ِبالّصوَرِة �لُمناِسَبِة:

َيد�َي، �أَتناوُل ِبِهما �ل�أْشياَء.

َقَدماَي، �أْمشي ِبِهما. 

لِساني، �أَتَذوَُّق ِبِه َطعامي، َوَشر�بي.

�أُذناَي، �أْسَمُع ِبِهما.

َعْيناَي، �أْبِصُر ِبِهما ما َحْولي.



٢٠٢1

 َنشاط )٦(  �أَلوُِّن ُصَوَر َمْخلوقاِت �للِّه َتعالى:

 َنشاط )٥( �أشارُِك َزميلي ُلْعَبَة )ماذ� َلْو؟(.
�أ- َلْم َيُكْن لي لِسان .
ب- َلْم َيُكْن لي �أْنف.



٢٠٢1

ُد:  َنشاط )٧(  �أَردِّ

�أَتَعلَُّم      �أْشُكُر �للَّه َتعالى َعلى نَِعِمِه.

 �أجيُب َشَفِوّيًا:

ْنساَن؟  َمْن َخَلَق �ل�إِ

 ما و�ِجُبنا تُجاَه �لخالِِق؟

�لَحْمُد لِلِّه َعلى نَِعِمِه. ما �أْعَظَم َخْلَق �للِّه!

�لخالُِق�للُّه َتعالى

 َمفاهيُم َدْرسي

١

٢



٢٢٢٣

ْخلاِص  سوَرُة �ل�إِ �لّدْرُس �لخاِمُس ٥

ُر �آد�َب تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم.  َنشاط )١( َنَتَذكَّ

ْخلاِص:  َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �ل�إِ

خلاص:١-٤( )�ل�إ



٢٢٢٣

ُد �ل�آياِت:  َنشاط )٣(  �أَردِّ



٢٤٢٥



٢٤٢٥

�للُّه �لو�ِحُد

ْخلاِص(.  َنشاط )٤( نُشاِهُد فيديو )َتْفسيُر سوَرِة �ل�إِ

ْخلاِص َغْيبًا.  َنشاط )٥(   �أْقَر�أ سوَرَة �ل�إِ

 َنشاط )٦(   نُْنِشُد:

َنْعُبُد خالَِقنا، 
�للَّه �لو�ِحَد



٢٦٢٧

َنْسُجُد، 
َونَُصلِّي للِّه 

�لو�ِحد

َنْدعو خالَِقنا 
�للَّه �لو�ِحد



٢٦٢٧

َنْعُبُد �للَّه َوْحَدُه

َلْيَس َلُه َوَلد

َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيء

 َمفاهيُم َدْرسي

�للُّه َتعالى

و�ِحد ل� َشريَك َلُه

َمَد �أْن َيْحِمَي َوَطَننا فَِلْسطيَن(. ُد َمعًا: )َنْدعو �للَّه �ل�أَحَد �لصَّ  َنشاط )٧(  نَُردِّ

�أَتَعلَُّم     �للُّه و�ِحد ل� َمثيَل َلُه.



٢٨٢٩

 �أَقيُِّم ذ�تي:

ْكَل �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:  �أَلوُِّن �لشَّ

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أَسّمي �للَّه ِعْنَد َتناُوِل َطعامي.١-

�أَسّمي �للَّه ِعْنَد �لُخروِج ِمَن �لَبْيِت.٢-

�أْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم ِباأَدٍب.٣-

�أْقَر�أ �لُقْر�آَن �لَكريَم ِبُخشوٍع.٤-

�أْقَر�أ سوَرَة �لفاتَِحِة َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.٥-

ْخلاِص َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.٦- �أْقَر�أ سوَرَة �ل�إِ

�أْدعو �للَّه َتعالى.٧-

�أِحبُّ ِكتاَب �للِّه َتعالى.٨-

  �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ْخلاِص.      �أْذُكُر �أْسماَء �للِّه َتعالى �لَّتي َوَرَدْت في سوَرِة �ل�إِ

     �أْبَحُث َعْن �أْسماٍء �أْخرى لِلِّه َتعالى.

نُها. ُم قاِطَعًة ِمَن �لَوَرِق �لُمَقوّى لِْلُمْصَحِف، َو�أَلوِّ       َمْشروعي: �أَصمِّ

١
٢



٢٨٢٩

) َرسوُلنا �لَحبيُب ) �لَوْحَدُة �لثّانَِيُة

(؟ ما �ْسُم َرسولِنا �لَحبيِب )

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:



٣٠٣1

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها، �أْن  ُيتوقَّع ِمَن �لطَّ  
( ُهَو َرسوُل �للِّه َتعالى �لَّذي  دً� ) يمان ِباأنَّ ُمَحمَّ َيكونو� قاِدريَن َعلى �ل�إ

�ْختاَرُه ِمَن �لَبَشِر؛ لِِهد�َيِة �لنّاِس �أْجمعيَن، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

 	.)) ٍد ) َتْرديِد �أنشوَدِة )َنَسُب ُمَحمَّ

(، َوما فيِه ِمْن َكر�ماٍت.	  ٍد ) ِة َمْولِِد ُمَحمَّ �لتَّْعبيِر َعْن قِصَّ

 	.) �لتَّْعبيِر َعْن ُحبِّ �لرَّسوِل )

قِر�َءِة سوَرِة �لفيِل َغْيبًا.	 

ِة �أْصحاِب �لفيِل. 	  �لتَّْعبيِر َعْن قِصَّ



٣٠٣1

( َوَنَسُبُه �ْسُم �لرَّسوِل ) ْرُس �ل�أوَُّل �لدَّ 1

 َنشاط )١( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

 



٣٢٣٣

�أمُُّه �آِمَنُة 
ُه َجدُّ

 َعْبُد �لُمطَّلِِب
�أبوُه َعْبُد �للِّه

.)) ٍد )  َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع �إِلى �أْنشوَدِة )َنَسُب ُمَحمَّ

 َنشاط )٣( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

ُد:  َنشاط )٤(  نَُردِّ

دً�َرسوَلناُنِحبُّ َصلَّى �للُّه َعَلْيِه َوَسلََّمُمَحمَّ

د   َرسوُلنا ُمَحمَّ
َصلّى �للُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ُه َعمُّ
�أبو طالٍِب



٣٢٣٣

 َنشاط )٥( �أْسَتِمُع، ثُمَّ �أَضُع )  ( ِبجانِِب �ل�أْسماِء �لَّتي تَُعدُّ ِمْن َنَسِب

:)                       َرسولِنا �لَحبيِب )

َعْبُد �للِّه  

ُسعاُد

�آِمَنُة

ِلِب َعْبُد �لُمطَّ

.) ُث َشَفِوّيًا َعْن َنَسِب َرسولِنا �لَحبيِب )  َنشاط )٦(  �أَتَحدَّ

 َنشاط )٧(  �أْسَتِمُع، ثُمَّ �أِصُل �لَكِلَمَة ِبما ُيناِسُبها:

(�آِمَنُة  �ْسُم �لرَّسوِل )

د  (ُمَحمَّ �ْسُم و�لَِدِة �لرَّسوِل )

ِلِب   ( َعْبُد �لُمطَّ �ْسُم و�لِِد �لرَّسوِل )

(َعْبُد �للِّه  �ْسُم َجدِّ �لرَّسوِل )



٣٤٣٥

 َمفاهيُم َدْرسي

 �أبوُه َعْبُد �للِّه

ِلِب ُه َعْبُد �لُمطَّ َجدُّ

�أمُُّه �آِمَنُة 

ُه �أبو طالٍِب َعمُّ

) د ) َرسوُلنا ُمَحمَّ

َرِة. ( في �لَمديَنِة �لُمَنوَّ  َنشاط )٨( نُِعدُّ َلْوَحًة ِبُصَورٍ لَِمْسِجِد �لرَّسوِل )

.) د ) �أَتَعلَُّم       َرسوُلنا ُمَحمَّ

 �أجيُب َشَفِوّيًا:

(؟        ما �ْسُم َرسولِنا �لَحبيِب )

(؟ ٢       ما �ْسُم �أمِّ َرسولِنا �لَحبيِب )

١



٣٤٣٥

 ) َمْولُِد �لرَّسوِل ) ْرُس �لثّاني �لدَّ ٢
(، َوَنَسَبُه. ُر �ْسَم َرسولِنا �لَحبيِب )  َنشاط )١( �أَتَذكَّ

ريِف(، ِمْن ِخلاِل ُة �لَمْولِِد �لنََّبِويِّ �لشَّ  َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )قِصَّ
                         �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

 َنشاط )٣(  �أَتاأمَُّل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ �أَعبُِّر َشَفِوّيًا:



٣٦٣٧

ِة. ْريِف ِبُلَغتي �لخاصَّ ِة �لَمْولِِد �لنَّْبِويِّ �لشَّ  َنشاط )٤(  �أَعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن �أْحد�ِث قِصَّ

( ِمْن َكر�ماٍت َحْمُل �آِمَنَة، َوما صاَحَب َمْولَِدُه )



٣٦٣٧

 َنشاط )٥( نَُلوُِّن:

) د )   َرسوُلنا ُمَحمَّ

.) دً� ) �أَتَعلَُّم     �أِحبُّ َرسوَلنا ُمَحمَّ

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

(؟  �أْيَن ُولَِد �لرَّسوُل )
( َبْعَد َمْوِت �أمِِّه؟  َمْن َكِفَل �لرَّسوَل )

عاَم �لفيِل

 َمفاهيُم َدْرسي

) د ) َةَرسوُلنا ُمَحمَّ ُولَِد في َمكَّ

٢
١



٣٨٣٩

سوَرُة �لفيِل ْرُس �لثّالُِث �لدَّ ٣

ُة �أْصحاِب �لفيِل(.  َنشاط )١( نُشاِهُد فيديو )قِصَّ

 َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لفيِل:

)�لفيل:١-٥(



٣٨٣٩

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٣(  �أَتاأمَُّل �لصُّ



٤٠٤1



٤٠٤1

ٍر لِسوَرِة �لفيِل.  َنشاط )٤(  َنْسَتِمُع �إِلى َشْرٍح ُمَيسَّ

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )٥( �أَفكِّ
�أ- ماذ� �أر�َد �أْصحاُب �لفيِل �أْن َيْفَعلو� ِبالَكْعَبِة؟

يوَر؟ ب- َمْن �أْرَسَل �لطُّ
يور ِباأْبَرَهَة �ل�أْشَرِم َوَجْيِشِه؟ جـ- ماذ� َفَعَلِت �لطُّ

َفَة؟ - �لَكْعَبَة �لُمَشرَّ د- َكْيَف َحمى �للُّه -َعزَّ َوَجلَّ

 َنشاط )٦(  �أْقَر�أ سوَرَة �لفيِل َغْيبًا.



٤٢٤٣

ِة �أْصحاِب �لفيِل. ُث ِبُلَغتي َعْن قِصَّ  َنشاط )٧(  �أَتَحدَّ

 َنشاط )٨( �أَلوُِّن صوَرَة �لَحَيو�ِن �لَّذي ُذِكَر في �لّسوَرِة �لكريَمِة:

 َنشاط )٩( �أَلــوُِّن صــوَرَة جنــوِد �للـّـِه �لَّذيــَن �أْرَســَلُهُم �للـّـُه َتعالى َعلى �أْبَرَهَة �ل�أْشــَرِم َوَجْيِشــِه:



٤٢٤٣

 َنشاط )١٠(  َنْبَحُث، َوَنْكَتِشُف �لِجَهَة �لَّتي توَجُد فيها �لَكْعَبُة:   

َفَة. �أَتَعلَُّم       �للُّه َتعالى َيْحمي �لَكْعَبَة �لُمَشرَّ

 �أجيُب َشَفِوّيًا:

َيِت �لّسوَرُة سوَرَة �لفيِل؟       لِماذ� ُسمِّ

َة �أْصحاِب �لفيِل ِبُلَغتي.       �أْسُرُد قِصَّ

َيُحجُّ �إَِلْيها �لُمْسِلموَن

�للُّه َيْحمي َبْيَتُه

�لَكْعَبُة

 َمفاهيُم َدْرسي

٢

١



٤٤٤٥

    َمْشروعي:   �أشارُِك في زِياَرِة د�رِ رِعاَيِة �ل�أْيتاِم. 

 

 �أَقيُِّم ذ�تي:

ْكَل �لَّذي ُيَعبُِّر َعْن �أد�ئي:  �أَلوُِّن �لشَّ

ْقُم ****** �ل�أْد�ُء�لرَّ

-١) �أْذُكُر َنَسَب َرسولِنا �لَحبيِب )

�أْقَر�أ سوَرَة �لفيِل َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء٢-

ِة �أْصحاِب �لفيِل ِبُلَغتي٣- �أَعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن قِصَّ

ِة �لفيِل ِبُلَغتي٤- ُص �أْحد�َث قِصَّ �أَلخِّ



٤٤٤٥

ديني �أْخلاقي �لَوْحَدُة �لثّالَِثُة

ياَضَة.  �أِحبُّ �أْسَرتي، َوَمْدَرَستي، َو�أْلَعُب �لرِّ

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:



٤٦٤٧

�أْنِشَطِتها،  َمَع  َو�لتَّفاُعِل  �لَوْحَدِة،  ِدر�َسِة هِذِه  َبْعَد  َلَبِة  �لطَّ ِمَن  ُيَتَوقَُّع   
ْسلاِميِّ �لَحنيِف، ِمْن ِخلاِل  �أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �لتََّحلّي ِباأْخلاِق ديِننا �ل�إِ

�ل�آتي:

َتْرديِد �أْنشوَدَتي )في َمْدَرَستي(، َو)�أّمي َو�أبي(.	 

َو�أَحبُّ �إِلى 	  ُُُُُُ ريِف َغْيبًا: »�لُمْؤِمُن �لَقِويُّ َخْير قِر�َءِة �لَحديِث �لنََّبِويِّ �لشَّ
.» ُُُُُُ عيِف، َوفي ُكلٍّ َخْير �للِّه َتعالى ِمَن �لُمْؤِمِن �لضَّ

�لتَّْعبيِر َعْن ُحبِّ �ل�أْسَرِة.	 

طاَعِة �لو�لَِدْيِن، َو�ْحِتر�ِمِهما.	 

ُمشاَرَكِة �ل�أْسَرِة في �ل�أْعماِل �لَيْوِميَِّة.	 

ياَضِة.	  ُمماَرَسِة �أْلعاِب �لرِّ

�لُمحاَفَظِة َعلى َمر�فِِق �لَمْدَرَسِة.	 



٤٦٤٧

�أْسَرتي ْرُس �ل�أوَُّل �لدَّ 1
 َنشاط )١(  َنْسَتِمُع �إِلى �أْنشوَدِة )�أّمي َو�أبي(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أَعبُِّر َشَفِوّيًا:    َنشاط )٢( �أَتاأمَُّل �لصُّ



٤٨٤٩

حيَحِة، َو)  ( ِبجانِِب �لِعباَرِة  �أَضُع )  ( ِبجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ  َنشاط )٣(
                     �لخاِطَئِة فيما َياأْتي:
�أ- �أِحبُّ �أّمي َو�أبي. )    (

ب- َحَمَلْتني �أّمي في َبْطِنها �أْرَبَعَة �أْشُهٍر. )    (
جـ- �أبي َوْحَدُه َيرْعانا. )    (

د- �أساِعُد �أْسَرتي في �أْعماِل �لَبْيِت. )    (
 َنشاط )٤( �أَعبُِّر َشَفِوّيًا َعِن �ْحتر�مي لِو�لَِدي.

 َنشاط )٥( �أَسّمي �أْفر�َد �أْسَرتي.

.  َنشاط )٦( �أْكُتُب َعَدَد �أْفر�ِد �أْسَرتي:  

 َنشاط )٧( �أَلوُِّن:



٤٨٤٩

ُد: )�أطيُع �أّمي َو�أبي(.  َنشاط )٨(  نَُردِّ

     �أطيُع و�لَِدّي.

                         �أِحبُّ �أْسَرتي.�أَتَعلَُّم

 �أجيُب َشَفِوّيًا:

       �أْذُكُر َبْعَض و�ِجباتي تُجاَه �أْسَرتي.

        

�أْسَرتي

�أبي�أّمي

�أخي�أْختي

 َمفاهيُم َدْرسي



٥٠٥1
في َمْدَرَستي �أْقَر�أ �أْكُتُب

َمْدَرَستي ْرُس �لثّاني �لدَّ ٢
 َنشاط )١( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

ُد �أْنشوَدَة )في َمْدَرَستي(:  َنشاط )٢(  نَُردِّ



٥٠٥1

فيها �أْلَعُب َمَع �إِْخو�ني

�أْرُسُم َنْسرً� �أْرَفُع َعَلمًا

في َمْدَرَستي َمَع �أْصحابي �أْتلو 
�آياِت �لُقْر�آِن



٥٢٥٣

ُد: عاَشْت �أْوطاني �أَردِّ

في َمْدَرَستي 
�أْزرَُع َوْردً� َيْنُشُر 
ِعْطرً� في ُبْستاني



٥٢٥٣

لُمَعلِِّمنا، َوُمَعلَِّمتي، 
َساأَغنّي �أْجَمَل �أْلحاني



٥٤٥٥

حيِح في  لوِك �لصَّ �أَضُع  )  ( ِبجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي َتُدلُّ َعلى �لسُّ  َنشاط )٣(
                      �لَمْدَرَسِة:



٥٤٥٥

ُد:  َنشاط )٤(  َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ
                                              

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٥( �أَتاأمَُّل �لصُّ

قاَل َتعالى:   َوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما ١١٤    )طه(



٥٦٥٧

 َنشاط )٦(  َنْسَتِمُع �إِلى َنشيِد )ُمَعلَِّمتي(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

    �أحافُِظ َعلى َوَطني، َوَمْدَرَستي.

�أَتَعلَُّم
                        �أْحَتِرُم ُمَعلَِّمتي، َوُمَعلِّمي.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

    ماذ� �أَتَعلَُّم في َمْدَرَستي؟

    َكْيَف �أحافُِظ َعلى َمر�فِِق َمْدَرَستي؟

        

�أِحبُّ َمْدَرَستي

في َمْدَرَستي

�أْرُسُم�أْكُتُب�أْقَر�أ

 َمفاهيُم َدْرسي

 َنشاط )٧(  نردد َشَفِوّيًا:         نُحافُِظ َعلى َمر�فِِق َمْدَرَسِتنا.

٢

١



٥٦٥٧

ياَضَة �أِحبُّ �لرِّ ْرُس �لثّالُِث �لدَّ ٣

ُر، ثُمَّ �أجيُب:  َنشاط )١(  �أَفكِّ
ياِضيَِّة �لَّتي �أِحبُّها؟ َولِماذ�؟                                ما �ْسُم �للُّْعَبِة �لرِّ

ياِضيَُّة(.  َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )�ل�أْلعاُب �لرِّ

ُد:  َنشاط )٣(   َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ

 َنشاط )٤(  �أَتاأمَُّل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:

(: »�لُمْؤِمُن �لَقِويُّ َخْير، َو�أَحبُّ �إِلى �للِّه َتعالى  قاَل َرسوُل �للِّه )
عيِف، َوفي ُكلٍّ َخْير«. )رو�ه مسلم( ُُُِمَن �لُمْؤِمِن �لضَّ ُُُ

ُُُ ُُُ



٥٨٥٩

ياِضيَِّة �لُمفيَدِة:                         َنشاط )٥( �أَضُع )  ( ِبجانِِب صوَرِة �للُّْعَبِة �لرِّ



٥٨٥٩

ياَضُة ُمفيَدة. �أَتَعلَُّم     �لرِّ

 �أجيُب َشَفِوّيًا:    

ياِضيَِّة �لُمفيَدِة.       �أَسّمي َبْعَض �ل�أْلعاِب �لرِّ

ياِضيََّة �لَّتي �أمارُِسها.       �أْذُكُر �ل�أْلعاَب �لرِّ

        

�ل�أْلعاُب

َخِطَرة ُمفيَدة

 َمفاهيُم َدْرسي

٢

١



٦٠٦1

    َمْشروعي:   �أِعدُّ ِبطاَقَة َمَحبٍَّة لَِمْدَرَستي.        

 �أَقيُِّم ذ�تي:  

ْكَل �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:   �أَلوُِّن �لشَّ

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أحافُِظ َعلى َنظاَفِة َصّفي، َوَمْدَرَستي١-

�أحافُِظ َعلى َحديَقِة َمْدَرَستي٢-

ياَضَة ِباْنِتظاٍم ٣- �أْلَعُب �لرِّ

�أْحَتِرُم ُمَعلِّمي، َوُمَعلَِّمتي٤-

تي ٥- �أزوُر َجّدي، َوَجدَّ

�أطيُع �أّمي، َو�أبي٦-

�أساِعُد �أْسَرتي٧-



٦٠٦1

ديني َحياتي �لَوْحَدة �لّر�ِبَعُة ٤

�أْسَتعيُن ِباللِّه، َو�أِحبُّ �لنّاَس.

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:



٦٢٦٣

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها، �أْن  ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطَّ  
ْسلاِميِّ �لَحنيِف،  يجاِبيِّ َوْفَق َتعاليِم ديِننا �ل�إِ َيكونو� قاِدريَن َعلى �لتَّو�ُصِل �ل�إ

ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

ريِف: »ل� ُيْؤِمُن �أَحُدُكْم َحتّى ُيِحبَّ لِ�أخيِه 	  َتْرديِد �لَحديِث �لنََّبِويِّ �لشَّ
ما ُيِحبُّ لَِنْفِسِه«.

ُحبِّ �لنّاِس، َوَتْقديِم �لَعْوِن َلُهْم.	 
�لتَّْعبيِر َعْن َعَظَمِة �لخالِِق في َجماِل �لَكْوِن.	 
قِر�َءِة سوَرِة �لنّاِس َغْيبًا.	 
رورِ.	  �ل�ْسِتعاَنِة ِباللِّه ِمَن �لشُّ



٦٢٦٣

(: »ل� ُيْؤِمــُن �أَحُدُكــْم َحتـّـى ُيِحــبَّ لِ�أخيــِه  قــاَل َرســوُل �للـّـِه )
مــا ُيِحــبُّ لَِنْفِســِه«. )رو�ه �لبخــارّي ومســلم(

ُحبُّ �لنّاِس ْرُس �ل�أوَُّل �لدَّ 1

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )١( �أَتَذكَّ
         �أ- �أْذُكُر �أْسماَء جير�ني.            ب- �أْذُكُر �أْسماَء �أْصِدقائي.

ُد:  َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع، ثُمَّ �أَردِّ

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٣( �أَتاأمَُّل �لصُّ



٦٤٦٥

 َنشاط )٤( �أشارُِك في َمْوقٍِف َتْمثيِليٍّ َحْوَل ُحبِّ �لَخْيِر لِلنّاِس.

 َنشاط )٦(  �أْكَتِشُف:

                                  َمَحبََّة �لنّاِس لي ِمْن ِخلاِل: .................

      �أِحبُّ لِلنّاِس ما �أِحبُُّه لَِنْفسي.

�أَتَعلَُّم
 

                           �أَتَجنَُّب �إيذ�َء �لنّاِس.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

 �أْذُكُر َمو�قَِف َوُسلوكاٍت َتُدلُّ َعلى َمَحبَِّة �لنّاِس َبْعِضِهْم َبْعضًا.

يماِن ِمَن �ل�إ ُحبُّ �لنّاِس

 َمفاهيُم َدْرسي



٦٤٦٥

ما �أْجَمَل �لَكْوَن! ْرُس �لثّاني �لدَّ ٢

 َنشاط )١(   �أَسّمي َبْعَض َمْخلوقاِت �للِّه َتعالى.

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )ما �أْجَمَل �لَكْوَن!( ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٣(  �أَتاأمَُّل �لصُّ



٦٦٦٧



٦٦٦٧

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )٤( �أَفكِّ
�أ- َمْن َخَلَق �لَحَيو�ناِت؟             ب- َمْن َخَلَق �لنَّباَت؟
ْيَر؟                 د- َمْن َخَلَق �لَبْحَر؟ جـ- َمْن َخَلَق �لطَّ

 َنشاط )٥( �أَضُع )  ( ِبجانِِب ُصَورِ َمْخلوقاِت �للِّه َتعالى:

 َنشاط )٦(  �أْسَتِمُع، ثُمَّ �أْكِمُل �لِعباَرَة َشَفِوّيًا:
�أ- َيعيُش �لفيُل في:  

ب- َيعيُش �لَجَمُل في:
َمُك في:  جـ- َيعيُش �لسَّ



٦٨٦٩

ُد:  َنشاط )٧(  نَُردِّ

ُسْبحاَن �للِّه �لخالِِق!

�أَتَعلَُّم       �للُّه َتعالى خالُِق �لَكْوِن.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ُد َبْعَض َمْخلوقاِت �للِّه َتعالى.       �أَعدِّ

خالُِق ُكلِّ َشْيٍء �للُّه َتعالى 

 َمفاهيُم َدْرسي



٦٨٦٩
)�لنّاس:١-٦(

سوَرُة �لنّاِس  ْرُس �لثّالُِث �لدَّ ٣

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )١( �أَتَذكَّ

                               َمْن خالُِقنا؟

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )سوَرُة �لنّاِس(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.
 

 َنشاط )٣(   َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لنّاِس:



٧٠٧1

ُد:  َنشاط )٤( �أَردِّ



٧٠٧1



٧٢٧٣

 َنشاط )٧( �أَضُع )  ( ِبجانِِب �أْعماٍل تُْرضي �للَّه َتعالى، َو)  ( ِبجانِِب
ْيطاِن:                         �أْعماٍل ِمْن َوْسَوَسِة �لشَّ

ر لَِمعاني �لّسوَرِة �لَكريَمِة .  َنشاط )٥(  َنْسَتِمُع �إِلى َشْرٍح ُمَيسَّ

 َنشاط )٦(  �أْقَر�أ سوَرَة �لنّاِس َغْيبًا. 



٧٢٧٣

 َنشاط )٨(  �أشارُِك َزميلي ُلْعَبَة )ماذ� َلْو؟(.
                          َلْو ُكْنَت َمِلكًا، ماذ� َتْمَتِلُك.

ُد:  َنشاط )٩(  نَُردِّ
                                                    �للُّه َتعالى مالُِك ُكلِّ َشْيٍء.

ْيطاِن. �أَتَعلَُّم       �أْسَتعيُذ ِباللِّه ِمْن َوْسَوَسِة �لشَّ

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 
 َمْن َربُّ �لنّاِس؟

ْيطاُن ِبما َياأْتي:  َكْيَف �أَتَصرَُّف �إِذ� َوْسَوَس لي �لشَّ
     �أ-  �إِزْعاِج زُملائِك؟

    ب- َعَدِم �لُمحاَفَظِة َعلى َنظاَفِة َصفِّك، َوَمْدَرَسِتك؟
؟ فِّ     جـ- �إِْتلاِف ُمْمَتَلكاِت �لصَّ
     د- َتْخريِب َمر�فِِق �لَمْدَرَسِة؟

 َمفاهيُم َدْرسي

�للُّه َتعالى
َربُّ �لنّاِس

َمِلُك �لنّاِس

�إِلُه �لنّاِس

٢
١



٧٤٧٥

    َمْشروعي:  �أشارُِك �أْسَرتي في َتْقديِم �لَعْوِن لِلنّاِس.        
 

  �أَقيُِّم ذ�تي:

ْكَل �لُمَعبَِّر َعْن �أد�ئي:   �أَلوُِّن �لشَّ

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أزوُر �لَمْرضى َمَع �أْسَرتي.١-

�أساِعُد جْير�ني.٢-

ْيتوَن َمَع �أْسَرتي.٣- �أْقِطُف �لزَّ

�أِحبُّ َصديقي.٤-

�أْحَفُظ سوَرَة �لنّاِس َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.٥-

�أْدعو �للَّه َتعالى.٦-

�أْعَمُل ما ُيْرضي َرّبي.٧-

�أْذُكُر َبْعَض َمْخلوقاِت �للِّه َتعالى.٨-



٧٤٧٥

�لَمصاِدُر َو�لَمر�ِجُع
1- القراآن الكريم.

٢- تفسير القراآن العظيم، تاأليف: اأبو الفداء اإسماعيل بن كثير، الطبعة ال�أولى، دار الفكر، بيروت، 1٩٨٠م. 

ــث،  ــة، دار الحدي ــة الثاني ــي، الطبع ــن ال�أنصــاري القرطب ــن اأحمــد ب ــه ب ــد اللّ ــو عب ــف: اأب ــراآن، تاألي ــع ل�أحــكام الق ٣- الجام

القاهــرة، 1٩٦٦م.

سلامية، اإسطنبول/ تركيا، 1٩٧٩م. ٤- صحيح البخاري، تاأليف: محمد بن اإسماعيل البخاري، المكتبة ال�إ

رشــاد،   ــاء والدعــوة وال�إ فت ــة وال�إ ــن الحجــاج القشــيري، رئاســة اإدارة البحــوث العلمي ــف: مســلم ب ــح مســلم، تاألي ٥- صحي

الريــاض، 1٩٨٠م.

٦- فقه السيرة، تاأليف: محمد سعيد رمضان البوطي- دار الفكر، بيروت/ لبنان، 1٩٨٠م.

ــى، دار الحديــث، القاهــرة،  أول ــن هشــام، الطبعــة ال� ــري ب ــد الملــك المعاف ــن عب ــو محمــد ب ــة، تاأليــف: اأب ٧- الســيرة النبوي

1٩٩٥م.

سلامي واأدلته، تاأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، م- دمشق، 1٩٨٠م. ٨- الفقه ال�إ

٩- فقه السنة، تاأليف: السيد سابق، الطبعة ال�أولى، دار الفكر، بيروت، 1٩٧٠م.

1٠- خلق المؤمن، تاأليف: الدكتور مصطفى مراد، الطبعة ال�أولى، دار الفجر للتراث، القاهرة، ٢٠٠٥م.

سلام، تاأليف: عبد اللّه علون، الطبعة الثالثة، المكتبة السلفية، القاهرة، 1٩٨1م. أول�د في ال�إ 11- تربية ال�



َتمَّ ِبَحْمِد �للِّه

لجنة �لمناهج �لوز�رية:
م. فواز مجاهد     د. بصري صالح     د. صبري صيدم    

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام اأبو بكر     اأ. ثروت زيد    

م. جهاد دريدي د. سمية النخالة     د. شهناز الفار    

  

سلامية: لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �لتربية �ل�إ
اأ.د. اإسماعيل شندي د. حمزة ذيب     د. اإياد جبور )منسقاً(   

رقية عرار عمر غنيم             د.خالد تربان    

جمال زهير نبيل محفوظ     فريال الشواورة    

عبير النادي افتخار الملاحي    


