
الَترِْبَيُة اإِْساِمَيُة 

نبيل محفوظ د. �إياد جبور )منّسقًا(   
زينب حسونة عفاف طهبوب        

فريق �لتّاأليف:

٢ُ
�لُجْزء
�ل�أَول

�أ. جمال سلمان



قررت وزارة التربية والتعليم في دولـة فلسطين 
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي  ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م

اإشـراف العام:
	 	 	 	 د.	صبري	صيدم	 	 	 	 	 رئيس	لجنة	المناهج	

د.	بصري	صالح	 	 	 نائب	رئيس	لجنة	المناهج		
	 أ.	ثروت	زيد	 	 	 	 	 رئيس	مركز	المناهج	

أ.	علي	مناصرة      	 	 مدير	عام	المناهج	اإنسانية		
سماحة	الشيخ	يوسف	إدعيس 	 	 	 	 	 	 	 مراجعة	

أ.	أمل	الشرقاوي 	 أ.شفاء	جبر)منّسقة(	 فريق التطوير التربوي    
أ.	سها	طه 	 	 أ.	جمال	سلمان	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
أ.	وفاء	طه 	 	 أ.	نبيل	محفوظ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الدائرة الفنية:
	 أ.	كمال	فحماوي	 إشراف	إداري       

حنين	صاح			 	 	 	 	 	 	 تصميم 	
د.	إياد	الجبور 	 	 	 	 	 	 تحرير لغوي	

د.	محسن	الخالدي تحكيم علمي       
أ.	عبد	الحكيم	أبو	جاموس 	 	 	 	 	 متابعة تربوية	

	 	 	 	 د.سمية	النَخالة	 	 متابعة المحافظات الجنوبية	

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

 moehe.gov.ps  |  mohe.pna.ps  |   mohe.ps

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

 +فاكــس ٢٩٨٣٢٥٠-٢-٩٧٠ |   +هاتــف ٢٩٨٣٢٨٠-٢-٩٧٠

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد
ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

 pcdc.edu.ps |  pcdc.mohe@gmail.com

الطبعة الثالثة
٢٠١٩ م/ ١٤٤٠ ھ



ــة النشــاأة،  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــع مــن ضــرورات الحال ــي العلمــي الناب ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ
أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�
ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائم على 
آمــال، ويلامــس  الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ال�
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمن خطة 
عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ
لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط 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.   
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤية 
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 فــي التاأســيس لتــوازن 
طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجات.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملة جميعهــا؛ من فــرق التاأليف والمراجعــة، والتدقيق، 
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحن واثقــون من تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.

                                                                                                  وز�رة �لتربية و�لتعليم
                                                                                    مركز �لمناهج �لفلسطينية 
                                                                                         �آب/ ٢٠١٦

تقديم



التّْربَِيِة  تاأليف كتِب  الَعَمُل في  فقْد جاَء  المناهِج وتطويِرها،  َتحسيِن  الِفَلسطينّيِة في  والتعليِم  الَتْربَِيِة  وزارِة  َمَع سياَسِة  انسجاماً 
ْسلاِمَيِة َبْعَد الَتْقويم الّشاِمِل لِْلِمْنهاِج الّسابِِق، مرتكزاً اإِلى الُخطوِط الَعريَضِة التي اأَعَدها َفريُق َعَمٍل َوَطنٍي ُمَشَكٍل ِمْن اأكاديمييَن َوُمْشِرفيَن  ال�إِ
الَسْمَحِة،  ْسلاِمَيِة  ال�إِ الَعقيدِة  اإِلى  َمْجموِعها  في  َتْرَتِكُز  ُمَتَعِدَدًة  واأْبعاداً  َمجال�ٍت،  بِنائِها  في  راَعْت  َوُمَتَخِصصيَن،  َوُمَعلِمين،  َتْرَبِويّين، 

والَشريَعِة الَغّراء.
ْسلاِمَيَة َتْهِدُف اإِلى بِناِء الطالِِب بِناًء َتْرَبِوياً، َوِفْكِرياً شاِملاً ومَتواِزناً، َفَقْد اْشَتَمَل كتاُب  الّصِف الثّاني بِجزاأيه  وبما اأَن الَتْربَِيَة ال�إِ
يماِن، بطريقٍة سهلٍة  مبّسطٍة، معَزَزٍة بالُصوِر والّرسوماِت،  على َمجال�ٍت ُمَتَعِدَدٍة؛ لَِتْحقيِق ذلَك، َففي َمجاِل الَعقيَدِة، ُطِرَحْت حقائُِق ال�إ
ما يتناسُب والمرحلَة الُعُمُريَّة المستهدفة. وفي القراآِن الكريم، اشتمَل على مجموعٍة من الِسوِر القصيرِة حفظاً، وتلاوًة، وتقريباً للمعنى، 
من خلال الّرسِم والُصَور. وفيما يتعلق بالّسنِّة النّبويِّة، ركََز الكتاُب على مضاميِن النّصوِص، وبعِض ال�أحاديِث القصيرة، كما تضَمَن 
المحتوى التّعليمُي جوانَب مْن سيرِة الَرسوِل –صلّى اللُه عليِه َوسلَّم-، وصحابِتِه الِكراِم-رضَي اللُه عنهْم-، في عرٍض واضٍح َسْهل، ُيتيُح 
أمُر على بيان  للطّالِب فرصَة ال�قتداِء والَتاأّسي بِِهْم في سيرِة حياتِه. َواأّما في مجاِل الفقِه، فقد راعينا ال�حتياَج الحقيقَي للطّالب؛ فاقتصَر ال�

عبادة ال�أذان، والّصلاة. 
وكاَن للقيِم وال�أخلاِق نصيَبها الوافَر-اأيضاً-؛ لِما لها مْن َدْوٍر عظيٍم في صياغِة الَشخصَيِة، َوتوثيِق اأواصِر الخيِر َوالمحَبِة، َوبِناِء 

المجتمِع الفاضِل، َوالحفاِظ على البيئِة الَنظيفِة، َوَرْسِم الّصوَرِة الحضارَيِة الّراقيِة للمجتمِع الِفَلسطينِي الُمْسِلم.
اأّما الُبْعُد الوطنُي، فقد كانِت القدُس وِفَلسطيُن حاضرًة َحَيًة في سياقاٍت متعّددٍة، وعناويَن ظاهرٍة؛ َفِهَي مسرى رسولِنا محمٍد 

أنبياِء والمرسليَن، َوِهَي نبُض كُِل ُمْسِلم. -صلّى اللُه عليِه َوسلَّم-، َومهُد ال�
الّسلوكَيِة  ال�أهداِف  ِذْكِر  َوركّزنا على  الَتربوَيِة بِشكٍل واضح،  ال�أهداِف  الَتعليمَيِة على رسِم  النّصوِص  َحَرْصنا في بداياِت  وقْد 
َوالِوْجدانَية، على الّرغم من اإدراِكنا التّاِم اأنّها ل� تقاُس في حّصٍة صّفّيٍة واحدة، تاأكيداً على ضرورِة حضوِرها الّدائِم في ِذْهِن الُمعلِِم 

َوالطّالب؛ لِما لها ِمْن وزٍن وقيمٍة تربوَيٍة ساميٍة بيَن ال�أهداِف الَتربوَية.
وكاَن للُرسوِم َوالُصَوِر حُظها في الُمحتوى الَتعليمّي؛ لتكوَن ميداَن عمٍل بالُملاَحَظِة، َوالَتحليِل، وال�ستنتاج.

وفي التّقويم، تُِرَك الباُب مفتوحاً للمعلّم في الَصِف الثّاني؛ لِيستخدَم اأدواِت التّقويِم التّقليدِي، والواقعّي، َحَسَب ما يراُه مناسباً.  
كما اأرفْقنا َمَع دليِل الُمعلِِم ملفاٍت مرئيًة ومسموعة، توظيفاً للتكنولوجيا في خدمِة الَنّص، وقد اأشْرنا اإلى ذلك في اأنشطِة الّدروس؛ 

حتى تحظى بال�هتماِم الجوهرّي، ويكوَن لها فّعاليُتها في خدمِة المحتوى.
ْن اأحسنّا َفِمَن الله، َولَُه الحمُد والُشكُر والثّناُء الَحَسن، َواإْن كاَن غيَر ذلك، َفنساألُُه  هذا واجتهْدنا في تيسيِر المنهاِج وتسهيِله، فاإ

تعالى العفَو والُغفران.

فريق التّاأليف

ُمَقِدَمة
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�للُّه �لو�ِحُد
�لَوْحَدُة �ل�أولى

ل� َنْعُبُد �إِلّ� �للَّه. 
�أَتاأَمُل، ثَُم �أناقُِش:



  ُيَتَوقَُع ِمَن �لَطَلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها، �أْن 
يماِن �أَن �للَّه ُهَو �لَمْعبوُد َوْحَدُه، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:      يِكونو� قاِدريَن َعلى �ل�إ

      �لتَْسِمَيِة ِباللِّه في َمو�قَِف َمْسنوَنٍة.
      قِر�َءِة سوَرِة �لفاتَِحِة َغْيبًا.

      َتِحَيِة �لنّاِس ِبـ )�لَسلاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه(.
       َتْرديِد: ل� �إِلَه �إِلّ� �للُّه َوْحَدُه.

      �لتَْعبيِر َعْن قَِصِة َتْحطيِم �إِْبر�هيَم –َعَلْيِه �لَسلاُم- لِْلاأْصناِم.
      قِر�َءِة سوَرِة �لكافِروَن َغْيبًا.



٤

 َنشاط ١:           �أَمثُِل َمو�قَِف �أَُرِدُد فيها �لَبْسَمَلَة.

َنشاط ٢:          �أْقَر�أ سوَرَة �لفاتَِحِة َغْيبًا.

ْسلاِم.  َنشاط ٣:           نَُمثُِل َمَوقِفًا نُحِيي فيِه ِبَتِحَيِة �ل�إِ

 َنشاط ٤:          نُعيُد َتْرتيَب �لِبطاقاِت؛ لَِتْكويِن ِعباَرٍة َصحيَحٍة في ُكِل َسْطٍر:
�أ- 

الَرْحيِمالَرْحمِن ِبْسِمِه

ب-

َعَلْيُكم ِه

َوَرْحَمُة الَساُم َوَبَركاُتُه

   

�لّدْرُس �ل�أَوُل:         �أنا ُمْسِلمُ ١ُُُُُ



٥

ْسلاِم في �لَفر�غاِت: َنشاط ٥:          �أْكُتُب �أَْركاَن �ل�إِ
                                

ْسلاِم �أْركاُن �ْل�إِ

َنشاط ٦:          �أَتاأَمُل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، َو�أَعِبُر َعْنها:  

٣



٦

َنشاط ٧:          �أَعِبُر َعْن َوَطني، ثَُم �أَلوُِن:

َنشاط ٨:          نُشاِهُد فيديو )�أْنشوَدُة يا َطْيَبة( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج،   
                        ثَُم نُناقُِش.

   
          

ْسلاُم ديُننا�أَتَعَلُم:  �ل�إِ



٧

 

ْخلاِص، َو�أَبِيُن ما تُْرِشُد �إَِلْيِه �آياتُها: َنشاط ١:          �أْقَر�أ سوَرَة �ل�إِ  

 َنشاط ٢:          �أَتاأَمُل:

 ل� �إِلَه �إِلّ� �للُّه: ل� َمْعبوَد ِبَحّق �إِلّ� �للُّه.

�للُّه �لَمْعبوُد �لّدْرُس �لثّاني:

خلاص: ١-٤( )ال�إ

ْخلاِص سوَرُة �ل�إِ

٢



8

َنشاط ٣:          نُشاِهُد فيديو )َتْحطيُم �إِْبر�هيَم –َعَلْيِه �لَسلاُم- لِْلاأْصناِم(  
                   ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.

َنشاط ٤:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر، َو�أْقَر�أ:

   َرَفَض َرسوُل �للِّه  ِعباَدَة �ل�أْصناِم �لَتي كاَنْت تُْعَبُد في ذلَِك �لَوْقت، 
   َوَدعا �إِلى ِعباَدِة �للِّه َوْحَدُه ل� َشريَك َلُه.

َنشاط ٥:           �أَلوُِن:  

         

                                         

َرسولُنا -َعَلْيِه الَصلاُة َوالَسلاُم- َحَطَم الُمْسِلُم ل� َيْعُبُد اإِلّ� اللَّه.
أْصناَم، َواإِْبراهيُم -عَلْيِه الَسلاُم- َحَطَم  ال�

أْصناَم. ال�



٩

 َمفاهيُم َدْرسي:

ل� َيْعُبدوَن �ل�أْصناَم َيْعُبدوَن �للَّه
�لُمْسِلموَن

�للُّه �لَمْعبوُد

 ١- اأْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة:

أْصناِم، اللَّه(                  )الَرسوُل، ال�
 الُمْسِلُم ل� َيْعُبُد اإِلّ� ..............

 َرَفَض َرسوُل اللِّه -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََم- ِعباَدَة ..............

أْصناَم.  ٢- األَِخُص -بِلَُغتي- ِقَصَة َتْحطيِم اإِْبراهيَم –َعَلْيِه الَسلاُم- ال�

 ٣- ما َراأُْيك فيَمْن َيْعُبدوَن َغْيَر اللِّه ُسْبحانَُه، وََتعالى؟

�أجيُب:

�أَتَعَلُم:
ل� �إِلَه �إِلّ� �للُه 

َوْحَدُه ل� َشريَك َلُه..



١٠

َنشاط ١:          �أَتَذَكُر، َو�أجيُب: ما �آد�ُب تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم؟

 
َنشاط ٢:           َنْسَتِمُع �إِلى سوَرِة )�لكافِروَن(، ثَُم َنْقَر�أ:

                     

نَشاط ٣:          نُشاِهُد فيديو سوَرُة )�لكافِروَن( ِمَن �لُقْرِص   
                         �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.

سوَرُة )�لكافِروَن(

)الكافرون: ١-٦(

سوَرُة )�لكافِروَن( �لَدْرُس �لثّالُِث: ٣

      َلُكْم ديُنُكْم: لُكْم كُْفُركُْم. �لُمْفَرد�ُت َو�لتَر�كيُب:
ْسلاُم.       َولَِي دين: َولَِي ال�إِ



١١

نَشاط ٤: �أَرِدُد �ل�آياِت �لَكريَمَة، َو�أْحَفُظها:

قُْل َيا �أُيَها �لَكافُِروَن١

َول� �أنُتْم َعاِبُدوَن َما �أْعُبُد٣

ل� �أْعُبُد َما َتْعُبُدوَن٢

َول� �أَنا َعاِبٌد َما َعَبدتُْم٤

َلُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن٦َول� �أنُتْم َعاِبُدوَن َما �أْعُبُد٥

 َمفاهيُم َدْرسي:

ل� َيْعُبدوَن �للَّه َيْعُبدوَن �ل�أْصناَم

�لكافِروَن

�أَتَعَلُم:
�أْعُبُد �للَّه َوْحَدُه 

ل� َشريَك َلُه،
ول� �أْعُبُد �ل�أْصناَم.



١٢

 ١- اأِصُل الِعباَرَة بِالّصوَرِة الُمناِسَبِة:

 الُمْسِلُم َيْعُبُد اللَّه.
 

أْصناَم.  الُمْسِلُم ل� َيْعُبُد ال�

�أجيُب:

أْرقاِم:  ٢- اأَرتُِب اآياِت سوَرِة )الكاِفروَن( بِاْسِتْخداِم ال�

َول� �أنُتْم َعاِبُدوَن َما �أْعُبُد

قُْل َيا �أُيَها �لَكافُِروَن

ل� �أْعُبُد َما َتْعُبُدوَن

َلُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن

َول� �أَنا َعاِبٌد َما َعَبدتُْم

َول� �أنُتْم َعاِبُدوَن َما �أْعُبُد

 ٣- ماذا اأْسَتفيُد ِمْن سوَرِة )الكاِفروَن(؟



١٣

َمْشروعي: اأشاِرُك  في َتْصميِم ل�ِفتاٍت، نَْكُتُب َعَلْيها ِعباَرَة: 
                           )اْذكُروا اللَّه(، وَنَُثِبُتها في َمَمّراِت الَمْدَرَسِة.

                          

   

�أَقِيُم ذ�تي: 

 

 �أَلوُِن �لَشْكَل �لُمَعِبَر َعْن �أد�ئي:

أداُءالَرْقُم ال�

الَتْعبيُر َعْن ِقَصِة اإِْبراهيَم -َعَليِه الَسلام- في َتْحطيِم ١-
أْصناِم. ال�

ِقراَءُة سوَرِة )الكاِفروَن( َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.٢-

َتْوضيُح ما تُْرِشُد اإِلَْيِه اآياُت سوَرِة )الكاِفروَن(. ٣-
 



١٤

َحياُة �لرَسوِل 
�لَوْحَدُة �لثّانَِيُة

َوْحُي �لرِساَلِة �لخالَِدِة
�أَتاأَمُل، ثَُم �أناقُِش:



١٥

  ُيَتَوقَُع ِمَن �لَطَلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها، �أْن 
، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي: َيكونو� قاِدريَن َعلى �ل�ْقِتد�ِء ِبالرَسوِل 

     َتْقديِم �لَعْوِن لِلاآَخريَن.
      �لتََحلّي ِبُخُلَقي �لِصْدِق، َو�ل�أماَنِة.

      �لتَاأُمِل َو�لتََفُكِر في �لَكْوِن.
      ُحِب �لِقر�َءِة.    

      قِر�َءِة سوَرِة �لَعَلِق َغْيبًا.
ْجمالِِي لِسوَرِة �لَعَلِق.       �لتَْعبيِر َعِن �لَمْعنى �ل�إِ

   



١٦

ِمَن �لميلاِد َحتّى ُعُمِر  َنشاط ١:          �أَتَذَكُر �أْحد�َث َحياِة �لرَسوِل 
                         �لثّاِمَنِة.                        

َنشاط ٢:           �أَتاأَمُل �لَحديَث �لَشريَف، َو�أناقُِش:

: »ما َبَعَث �للُّه َنِبّيًا �إِلّ� رَعى �لَغَنَم«. )صحيح �لبخارّي(  قاَل �لرَسوُل

( ِمَن �لُقْرِص َنشاط ٣:           نُشاِهُد فيديو )َحياُة �لرَسوِل
                         �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.  

َنشاط ٤:          �أْقَر�أ:

    َكِفَل �أبو طالٍِب �لرَسوَل  َبْعَد َوفاِة َجِدِه َعْبِد �لُمَطِلِب، َوكاَن ُعُمُرُه َثمانَِيَة �أْعو�ٍم.
كاَن �أبو طالٍِب َقليَل �لِرْزِق، َكثيَر �لِعياِل، َفَقَرَر �لرَسوُل  �أْن َيْعَتِمَد َعلى َنْفِسِه، 

أناٍس َوُيساِعَد َعَمُه، َفرَعى �لَغَنَم لِ�
ِمْن َمَكَة، َكما ساَعَد َعَمُه في تِجاَرتِِه، 

فر�َفَقُه في رِْحَلِتِه �إِلى �لّشاِم، َوُعُمُرُه
�ْثنا َعَشَر عامًا.

�ْعِتماُد �لرَسوِل  َعلى َنْفِسِه �لَدْرُس �ل�أَوُل:   ١



١٧

َنشاط ٥:          �أَتاأَمُل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، ثَُم �أَعِبُر:

 
َنشاط ٦:           �أْبَحُث َعْن سوَرٍة َقصيَرٍة في �لُقْر�آِن �لَكريِم َتَتَحَدُث َعْن 

                       تِجاَرِة �أْهِل َمَكَة.

 ما �ْسُم �لَحَيو�ِن �لَذي تُلاِحُظُه؟
 ماذ� َنْسَتفيُد ِمَن �لَجَمِل؟



١8

 َمفاهيُم َدْرسي:

�لتِجاَرِة رَْعِي �ل�أْغناِم

  َعِمَل �لرَسوُل  في:

�أَتَعَلُم:
�أِحُب �لَعَمَل، َو�أَقِدُرُه؛ 

. �ْقِتد�ًء ِبالرَسوِل 

  �أَرتُِب �ل�أْحد�َث �ل�آتَِيَة ِباْسِتْخد�ِم �ل�أْرقاِم:

اَن  ، وَك رَسوِل  ُد ال َي َج ُوفِ تُ
واٍت. َن َي َس مانِ رُُه َث ُم ُع

ُه  َم رَسوُل  َع َد ال ساَع
هِ. في تِجارَتِ

اَم  ن أْغ � رَسوُل  ال رَعى ال
َكةَ. ْن َم اٍس ِم أن � لِ

رَسوَل       ٍب ال و طالِ َل اأب ِف َك

�أجيُب:



١٩

   اْشُتِهَرْت َخديَجُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد -َرِضَي اللُّه َعْنها- بِالِتجاَرِة، َوكانَْت َطِيَبَة الَنَسِب، َوذاَت  
تَزَوَج  أمانََة.  َوال� الِصْدَق،  فيِه  َفَلَمَسْت  تِجاَرتِها،  في  الَرسوَل   َوماٍل.شاَرَكِت  َشَرٍف، 
الَرسوُل  َخديَجَة، َوُعُمُرُه َخْمَسٌة َوِعشروَن عاماً، َولَها ِمَن الُعُمِر اأْربعوَن عاماً.سانََدْت 

، َوكانَْت ِمثال�ً لِلَزْوَجِة الّصابَِرِة الَوِفَيِة. َخديَجُة -َرِضَي اللُّه َعْنها- َرسوَل اللِّه 

 َزو�ُج �لرَسوِل  ِمْن َخديَجَة،
�لَدْرُس �لثّاني:   َرِضَي اللُّه َعْنها  ٢

َنشاط ١:          �أَتاأَمُل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، ثَُم �أناقُِش:

ِمْن     َنشاط ٢:           نُشاِهُد فيديو )قَِصُة َزو�ِج �لرَسوِل
               َخديَجَة، َرِضَي �للُّه َعْنها( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.

َنشاط ٣:          �أْقَر�أ:    



٢٠

َنشاط ٤:          �أْكُتُب، َو�أْقَتدي:

ْسلاُم،   َخديَجُة -َرِضَي اللُّه َعْنها- ديُنها ال�إِ

، َخديَجُة -َرضي اللُّه َعْنها- تُِحُب الَرسوَل 

 ، ُُُُُُُُُُُُُمْسِلَمة َوِفَية َخديَجُة -َرِضَي اللُّه َعْنها- 

 َواأنا ديني ......... 

 ........ َواأنا ُمْسِلُمُُُُُ

َواأنا ..... الَرسوَل  

  

 َمفاهيُم َدْرسي:

 ذاُت نََسٍب، َوَشَرٍف، َوماٍل       
َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيلٍِد،                                                                                                                                         

َرِضَي هُ َعْنها
ِمثاُل الَزْوَجِة الّصابَِرِة الَوِفَيِة

اأَوُل َزْوجاِت الَرسوِل

سانََدِت الَرسوَل 

 ِعْنَدما اأْذكُُر اْسَم َخديَجَة بِْنِت ُخَوْيِلٍد 
       اأقوُل: َرِضَي اللُّه َعْنها.

 لََقُب َخديَجَة، َرِضَي اللُّه َعْنها: اأُم الُمْؤِمنيَن.
فائَِدٌة:



٢١

َنشاط ٤:          �أْكُتُب، َو�أْقَتدي:

ْسلاُم،   َخديَجُة -َرِضَي اللُّه َعْنها- ديُنها ال�إِ

، َخديَجُة -َرضي اللُّه َعْنها- تُِحُب الَرسوَل 

 ، ُُُُُُُُُُُُُمْسِلَمة َوِفَية َخديَجُة -َرِضَي اللُّه َعْنها- 

 َواأنا ديني ......... 

 ........ َواأنا ُمْسِلُمُُُُُ

َواأنا ..... الَرسوَل 

 َمفاهيُم َدْرسي:

ذاُت نََسٍب، َوَشَرٍف، َوماٍل
َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيلٍِد،                                                                                                                                

َرِضَي هُ َعْنها
ِمثاُل الَزْوَجِة الّصابَِرِة الَوِفَيِة

اأَوُل َزْوجاِت الَرسوِل

سانََدِت الَرسوَل

�أَتَعَلُم:

    َخديَجُة -َرِضَي �للُه 
َعْنها- ِمثاُل �لَزْوَجِة 

�لّصالَِحِة.

  

 ١- اأَعِدُد ِصفاِت الَسِيَدِة َخديَجَة بِْنِت ُخَوْيِلٍد، َرِضَي اللُه َعْنها.

 ٢- األَِخُص -بِلَُغتي- ِقَصَة َزواِج الَرسوِل ِمْن َخديَجَة، َرِضَي 

          اللُّه َعْنها.
 ٣- ماذا اأْسَتفيُد ِمَن الِقَصِة؟

�أجيُب:



٢٢

( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش. َنشاط ١:          نُشاِهُد فيديو )�أْبناُء �لرَسوِل 
                    

َنشاط ٢:          �أْقَر�أ:

�أْبناُء �لرَسوِل   �لَدْرُس �لثّالُِث:   ٣

َهْل َتْعِرفوَن 
�أْسماَء �أْبناِء 
؟ �لرَسوِل 

وَهْل لِلرَسوِل  
ُُُُ�أْبناء ؟

�إِناث َمْن  ُذكور، َو ُُُُ َنَعْم، َلُه �أْبناء
 َزْوَجِتِه َخديَجَة، َرِضَي �للُّه َعْنها 

وقد َرَزَقُه �للُّه َتعالى 
ِمْنهاَجميَع �أْبنائِِه،

 �إِلّ� و�ِحدً�.

ُُُُُُُُ

َوَمْن �أْبناُؤُه 
ِمْن َخديَجَة
 يا ُمَعِلَمتي؟



٢٣

( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش. َنشاط ١:          نُشاِهُد فيديو )�أْبناُء �لرَسوِل 
                    

َنشاط ٢:          �أْقَر�أ:

�إِنَُه �إِْبر�هيُم، 
�ْبُنُه ِمْن َزْوَجِتِه 
مارَِيَة �لِقْبِطَيِة.

َمْن ُهَو يا
 ُمَعِلَمتي؟ 

َوَمْن �أْبناُؤُه 
ِمْن َخديَجَة
 يا ُمَعِلَمتي؟

ِمَن �لُذكورِ �لقاِسُم، َوَعْبُد �للِّه، 
 َوُكْنَيُة َرسولِنا  �أبو �لقاِسِم.



٢٤

فاِطَمُة،  َرِضَي �للُّه َعْنها، َوكاَن َرسوُل �للِّه  
      ُيِحُبها ُحّبًا َكثيرً�.

َوَهْل َلُه 
َغْيُرُهَن ِمَن 

ناِث؟ �ل�إِ

َوِمْن َبناتِِه: َزْيَنُب، َوُرَقَيُة، َو�أُم ُكْلثوَم، َرِضَي �للُّه َعْنُهَن.



٢٥

َنْقَتدي:
. أنَُه ِمْن اأْسماِء اأْبناِء الَرسوِل  َعْبُد اللِّه: اأِحُب اْسمي؛ لِ�

: ِمْن ُحِبنا لِرسوِل اللِّه  اأْن نَُسِمَي اأْبناَءنا بِاأْسماِء اأْبنائِِه، َوَبناتِِه. َسعيُدُُُُُ

َنشاط ٣:          ِبُمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْبَحُث َعْن �أْسماِء َزْوجاٍت �أْخَرياٍت 
، َو�أْكُتُبها في �لُمْسَتطيلاِت: لِلرَسوِل 

                         

أْبناِء الَرسوِل  َوَبناتِِه ِمَن  َنشاط ٤:          اأْبَحُث، ثَُم اأْكَتِشُف الَترتيَب الَزَمِنَي ل�
أْصَغِر. أْكَبِر اإِلى ال�                         ال�

�لرَسوُل  قُْدَوتُنا



٢٦

َزْوَجُتُه
�أْبناُء �لرَسوِل 

مارَِيُةَخديَجُة
َزْوَجُتُه

�أُم ُكلثوَم�لقاِسُمَعْبُد �للِّه �إِبر�هيُمَزْيَنُبفاِطَمُةُرَقـَيُة

�أَتَعَلُم:

  اأْذكُُر اأْسماَء اأْبناِء الَرسوِل  َوَبناتِِه.

 َمفاهيُم َدْرسي:

�أِحُب �أْبناَء 
َرسوِل �للِّه  

�أجيُب:



٢٧

�لَدْرُس �لّر�ِبُع:   في غارِ ِحر�َء ٤

َنشاط ١:          �أْقَر�أ:

أْصناِم الَتي كاَن َيْعُبُدها كُّفاُر َمَكَة، َفَحَبَب اللُّه  َرَفَض الَرسوُل  ِعباَدَة ال�  
ُسْبحانَُه، َوَتعالى لَُه الُخْلَوَة، َفكان ـ َعَلْيِه الَصلاُة َوالَسلاُم ـ َيْخَتلي في غاِر ِحراَء 

بِاأْعلى َجَبِل النّوِر قُْرَب َمَكَة الُمَكَرَمِة، َفَيَتاأَمُل في َمْخلوقاِت اللِّه، َوَيَتَفَكُر في َخْلِق 
أْرِض. الَسماواِت َوال�

اأْدَرَك الَرسوُل  اأَن لِهذا الَكْوِن خالِقاً َعظيماً َيْستِحُق الِعباَدَة َوْحَدُه.  

 َنشاط ٢:          َنتاأَمُل، ثَُم َنْسَتِدُل:

.) ُُُ َُُُوْعر َصْعُبُُ ُُُ )�لَطريُق �إِلى غارِ ِحر�َء 

 َعلى ماذ� َيُدُل ِحْرُص �لرَسوِل  لِْلُوصوِل �إِلى غارِ ِحر�َء؟



٢8

 َمفاهيُم َدْرسي:

�للُّه َتعالى خالُِق �لَكْوِن َمكاُن تاأُمِل �لرَسوِل  غار ُِحر�َء

�أَتَعَلُم:
 �للُّه َتعالى خالُِق 

�لَكْوِن.

�أجيُب:

أَوِل، بِما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني:  ١- اأِصُل الُجَمَل في الَعموِد ال�
أَوُل الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�
اأَن لِهذا الَكْوِن خالِقاً َعظيماًَرَفَض الَرسوُل 

أْصناِميوَجُد غاُر ِحراَء قُْرَب ِعباَدَة ال�
 َمَكَة الُمَكَرَمِةاأْدَرَك الَرسوُل 

 ٢- لِماذا كاَن الَرسوُل َيْذَهُب اإِلى غاِر ِحراَء؟

 ٣- األ�ِحُظ الّصوَرَة المجاورَة، ثَُم اأْذكُُر نَْوَع     

          الِعباَدِة الَتي ُيماِرُسها هذا الَشْخُص؟              



٢٩

نُزوُل �لَوْحِي �لَدْرُس �لخاِمُس: ٥

َنشاط ١:          نُشاِهُد فيديو )�لَوْحُي( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.

َنشاط ٢:          �أْقْر�أ:

أْرَبعيَن ِمْن ُعُمِرِه. َوَبْيَنما كاَن َيَتَعَبُد في غاِر ِحراَء في اإِْحدى ليالي     َبَلَغ الَنبُي ال�
َشْهِر َرمضاَن، اأْرَسَل اللُّه اإِلَْيِه الَوْحَي ِجْبريَل، َعَلْيِه الَسلاُم، َفقاَل لَُه: اْقَراأْ، َفقاَل 

َعَلْيِه الَصلاُة َوالَسلاُم: ما اأنا بِقاِرٍئ، َفَضَمُه اإِلى َصْدِرِه َثلاَث َمّراٍت، َوفي كُِل َمَرٍة َيقوُل: 
اْقَراأْ، َفُيجيُبُه الَرسوُل: ما اأنا بِقاِرٍئ، َوفي الَمَرِة الثّالَِثِة َضَمُه بُِقَوٍة، َوقاَل لَُه:

)العلق(

 

آياُت الَكريَمُة اأَوَل ما نََزَل ِمَن الُقْراآِن الَكريِم. َفكانَْت هِذِه ال�



٣٠

 َنشاط ٣:         
                                                           

�أ- َنْقَر�أ، َونَُفِكُر، ثَُم َنْسَتِدُل:
   َرَجَع الَرسوُل  اإِلى َزْوَجِتِه َخديَجَة خائِفاً، َفَطْماأنَْتُه، َوَذَهَبْت بِِه اإِلى اْبِن َعِمها  
بِالِدياناِت الَسماِوَيِة الّسابَِقِة، َفَبَشَرُه اأنَُه نَِبُي    َوَرَقَة ْبِن نَْوَفٍل، الَذي كاَن ِعْنَدُه ِعْلُمُُُُُ

أَمِة. َعلى ماذا َيُدُل هذا الَمْوِقُف؟  هِذِه ال�

ب- نَُرتُِب �ل�أْحد�َث �ل�آتَِيَة ِباْسِتْخد�ِم �ل�أْرقاِم:

ُه، ْت اأَن َطْم فاً، َف ِه َخديَجَة خائِ   رََجَع �لرَسوُل  �إِلى َزْوَجِت

ِه �لَصلاُة َو�لَسلامُ: ما �أنا ِبقارٍِئ ْي َل رَ�أْ، َفقاَل َع ُه: �ْق َفقاَل َل

ِه �لَسلاُم ْي َل ريَل، َع ِه �لَوْحَي ِجْب ْي ُه �إَِل لّ  �أرَْسَل �ل

اْسِم َرِبَك �لَذي َخَلَق...(( رَ�أْ ِب ُه: ))�ْق قاَل َل

يالي   كاَن �لرَسوُل  في غارِ ِحر�َء في �إِْحدى َل
 َشْهِر رََمضاَن



٣١

َنشاط ٤:          �أَلوُِن �أَوَل َكِلَمٍة َنَزَلْت ِمَن �لُقر�آِن �لَكريِم: 
    

 نُزوُل �لَوْحِي َعلى  في َشْهِر َرَمضاَن  في غاِر ِحراَء 
َرسوِل �للِّه 

 َمفاهيُم َدْرسي:

       �أَتَعَلُم:

     رَسوُل 
. �للِّه 

ُُُ ُمَحَمُدُُ
  



٣٢

�أجيُب:

 ١- اأْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة:
 

َْرَمضاَن�أْرَبعيَن ِعْشريَن َشْعباَن�ْقَر�أ
 

، َفقاَل لَُه: ........   اأ- اأْرَسَل اللُّه الَوْحَي ِجْبريَل -َعَلْيِه الَسلاُم- اإِلى الَرسوِل 
 ب- َبَداأ نُزوُل الُقْراآِن الَكريِم َعلى نَِبِينا ُمَحَمٍد  في َشْهِر ..................

 جـ- كاَن ُعُمُر الَنِبِي  ِعْنَدما نََزَل َعَلْيِه الَوْحُي ................. عاماً.

 ٢- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل اأَوِل سوَرٍة نََزلَْت ِمَن الُقراآِن الَكريِم:

 �لفاتَِحة            �لَفَلق            �لَعَلق



٣٣

سوَرُة �لَعَلِق �لَدْرُس �لّساِدُس:   ٦

َنشاط ١:          �أَتَذَكُر، َو�أجيُب: ما �آد�ُب تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم؟

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )سوَرُة �لَعَلِق( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج،ثَُم نُناقُِش.  

                      

َنشاط ٣:          َنْسَتِمُع، ثَُم َنْقَر�أ:

سوَرُة �لَعَلِق

)العلق(

�لَعَلُق: �لدَُم �لجاِمُد.�لُمْفَرد�ُت َو�لتَر�كيُب:



٣٤

َنشاط ٤:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر �ل�آتَِيَة، ثَُم �أْقَر�أ �ل�آياِت �لَكريَمَة �لُمقاِبَلَة َلها:

�ْقَر�أْ ِباْسِم َرِبَك �لَِذي َخَلَق

نَساَن ِمْن َعَلٍق َخَلَق �ل�إِ

نَساَن َما َلْم َيْعَلْم َعَلَم �ل�إِ

�ْقَر�أْ َوَرُبَك �ل�أْكَرُم

�لَِذي َعَلَم ِبالَقَلِم



٣٥

نشاط ٥:          نُفِكُر:

١-َعلى ماذ� َيُدُل تِْكر�ُر �ْل�أْمِر ِباْلِقر�َءِة في �ل�آياِت �ْلَكريَمِة؟
ْنساِن؟ ٢-ما �أَهِمَيُة �ْلِقر�َءِة لِْلاإِ

نشاط ٦: �أَرِدُد �ل�آياِت �لَكريَمِة، وَ�أْحَفُظها:

١

٢

٣

٤

٥



٣٦

َعَلَمُه �ْلِكتاَبَة ِباْلَقَلِم

َعَلَمُه �ْلَمعارَِف َو�ْلُعلوَم َجميَعها 

َخَلَقُه

سوَرُة �لَعَلِق

 �أَمَر �للُّه �لرَسوَل  
ِبِقر�َءِة �لُقْر�آِن �لَكريِم

نَِعُم �للِّه َعلى
ْنساِن �أنَُه   �ْل�إِ

 

�أَتَعَلُم:
                         
�أِحُب �ْلِقر�َءَة َو�ْلِعْلَم.

أْرقاِم: آتَِيَة بِاْسِتْخداِم اْل� آياِت اْل�  ١- اأَرتُِب اْل�

�أجيُب:

�لَِذي َعَلَم ِباْلَقَلِم

نَساَن ِمْن َعَلٍق َخَلَق �ل�إِ

نَساَن َما َلْم َيْعَلْم َعَلَم �ل�إِ

�ْقَر�أْ ِباْسِم َرِبَك �لَِذي َخَلَق

�ْقَر�أْ َوَرُبَك �ل�أْكَرُم

 َمفاهيُم َدْرسي:



٣٧

آياِت الّسابَِقِة. نْساِن، َكما َوَرَدْت في ال�  ٢- اأَعِدُد نَِعَم اللِّه َتعالى َعلى ال�إِ

  ٣- اأِصُل كَُل اآَيٍة َمَع الّصوَرِة الُمَعِبَرِة َعْنها فيما َياأْتي:

�ْقَر�أْ ِباْسِم َرِبَك �لَِذي َخَلَق

نَساَن ِمْن َعَلٍق َخَلَق �ل�إِ

�لَِذي َعَلَم ِبالَقَلِم

  ٤- األَِخُص -بِلَُغتي- ما تُْرِشُد اإِلَْيِه اآياُت سوَرِة الَعَلِق.
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    �أَلوُِن �لَشْكَل �لُمَعِبَر َعْن �أد�ئي:

�ل�أد�ُء�لَرْقُم

الَتْعبيُر َعْن ِقَصِة َزواِج الَرسوِل  ِمْن َخديَجَة.١-

َتْلخيُص ِقَصِة َتَعُبِد الَرسوِل  في غاِر ِحراَء.٢-

ِقراَءُة سوَرِة الَعَلِق َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.٣-

َتْوضيُح ما تُْرِشُد اإِلَْيِه اآياُت سوَرِة الَعَلِق.٤-

اأشارُك في َتصميِم ُمَجَسِم غاِر ِحراَء.

�أَقِيُم ذ�تي: 

َمْشروعي: 



٣٩

ديُننا ُيَهِذُبنا
�لَوْحَدُة �لثّالَثُة

�أْخلاُق �لّديِن �لَحنيِف. 
�أَتاأَمُل، ثَُم �أناقُِش:



٤٠

 ُيَتَوقَُع ِمَن �لَطَلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها،
ْسلاِمَيِة، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:  �أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �لتََحلّي ِبال�أْخلاِق �ل�إِ

نَِيٍة َتَطُوِعَيٍة.  �لُمشاَرَكِة في �أْعماٍل َتعاُو
 َقْوِل �لَخْيِر، َوفِْعِلِه.

 �ل�ْلِتز�ِم ِباآد�ِب �لَطريِق.                  
 �لِرْفِق ِبالَحَيو�ِن.

       



٤١

�لتَعاُوُن �لّدْرُس �ل�أَوُل: ١
َنشاط ١:          �أَتاأَمُل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثَُم �أجيُب:

      

ماذا َيْفَعُل ال�أْشخاُص في الّصوَرَتْيِن الّسابَِقَتْيِن؟    

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )�لتَعاُوُن( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.

َنشاط ٣:          َنْسَتِمُع، ثَُم َنْقَر�أ:

)المائدة(

ْجمالُِي لِلاآَيِة الَكريَمِة: الَمْعنى ال�إِ
آَخريَن َعلى ِفْعِل الَخْيِر. آَيُة َعْن اأَهِمَيِة ُمساَعَدِة ال� َتَتَحَدُث ال�



٤٢

َنشاط ٤:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر �ل�آتَِيَة، ثَُم �أْقَر�أ:

التبرعات 

          �أساِعُد في �أْعماِل �لَبْيِت.

       �أساِعُد �لُمْحتاجيَن.

�أَتعاَوُن َمَع �أْصِدقائي؛ َكْي َتكوَن َمْدَرَستي َجميَلًة.  

َمعًا َنْحمي �لَوَطَن.

َمعًا َنْبني �لَوَطَن.

نُساِعُد �لُفَقر�َء.

   َنَتعاَوُن في َطَلِب �لِعْلِم.                    

                                                       

 

                                                   
                                           



٤٣

                              

�أَتَعَلُم:

 ١- اأَضع اإشارة ) ( بِجانِِب الّصوَرِة الَتي َتُدُل َعلى الَتعاُوِن:
      

آتَِيِة:  ٢- َكْيَف نََتَصَرُف في الَمواِقِف ال�

 اأْخَطاأ اأَحُد الَطَلَبِة في َحِل اإِْحدى الَمسائِِل في الِرياِضّياِت.
 اْحَتَرَق َمْنِزُل اأَحِد الجيراِن في الَحِي. 

�أجيُب:

  ِبالَوْحَدِة، َو�لتَعاُوِن  
َنْبني فَِلْسطيَن.

�لتَعاُوُن َيكوُن ِبـ:
َحِل ُمْشِكَلٍة�لِعْلِم

َقضاِء حاَجٍة�لماِل

 َمفاهيُم َدْرسي:



٤٤

   �لُمْسِلُم َمْن َسِلَم �لُمْسِلموَن 
    ِمْن لِسانِِه، َوَيِدِه

�لّدْرُس �لثّاني: ٢
َنشاط ١:          �أَتاأَمُل، ثَُم �أَعِبُر:

َنشاط ٢:          �أْقَر�أ:

: »�لُمْسِلُم َمْن َسِلَم �لُمْسلموَن ِمْن لِسانِِه، َوَيِده«.  قاَل َرسوُل �للِّه 
                                )صحيح البخارّي(

َنشاط ٣:          نُشاِهُد فيديو )�لُمْسِلُم ل� ُيْؤذي �لنّاَس( ِمَن �لُقْرِص

                   �لُمْدَمِج، ثَُم نُناقُِش.



٤٥

َنشاط ٤:          �أْقَر�أ

َمَرْرُت ِبَشْخَصْيِن َيَتشاَجر�ن، وَسِمْعُتُهما َيقول�ِن كلامًا َسِيئًا.

ماذ� َفَعْلَت يا �أْحَمد؟

َفَصْلُت بيَنُهما، 
و�أْصَلْحُتُهما.

�أْحَسْنَت يا �أْحَمد.
قاَل رسوُل �للِه  :�لُمْسِلُم 

َمْن َسِلَم �لُمْسِلموَن ِمْن لِسانِِه َوَيِدِه.

  الُمَعلَِمُة: اأْحَسْنُتْم يا اأْبنائي، َفالُمْسِلُم ل� َيقوُل اإِلّ� َخْيراً، َول� ُيْؤذي اأَحداً بِِلسانِِه، اأْو َيِدِه.

ماذ� َتْفَهموَن ِمَن 
�لَحديِث �لَشريِف يا 

�لُمْسِلُم �أبنائي؟
�لُمْسِلُم ل� َيقوُل �لَخير.

َيْشُتُم �لنّاس.
�لُمْسِلُم ل� 

َيضِرُب �لنّاس.
 



٤٦

 

�ْلُمْسِلُم َمفاهيُم َدْرسي: َيقوُل �ْلَخْيَر

ل� َيْضرُِب �لنّاَس

ل� َيْشُتُم �لنّاَس

�أَتَعَلُم:

�أقوُل �ْلَخْيَر، َول� �أَتَعرَُض لِلنّاِس ِباْل�أذى.

آتَِيِة:  ١-َكيَف اأَتَصَرُف في الَمواِقِف ال�

اأ- َسِمْعُت َشْخصاً َيَتَلَفُظ بَِكلاٍم َسِيٍئ.
ب- شاَهْدُت طالِباً ُيَمِزُق ِكتاَب َزميِلِه.

جـ- َراأْيُت طالَِبْيِن َيَتشاَجراِن.

  ٢- اأْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة:

َشّرً�َخْيرً�ُيْؤذي
   

الُمْسِلُم ل� َيقوُل اإِلّ� ..............، َول� ........... اأَحداً.          

�أجيُب:



٤٧

�آد�ُب �لَطريِق �لَدْرُس �لثّالُِث:   ٣
                           

َنشاط ١:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر، ثَُم �أَعِبُر:
 

         

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )�آد�ُب �لَطريِق( ِمْن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم   
                       نُناقُِش.

َنشاط ٣:          �أْقَر�أ: 

«. )صحيح مسلم( ُُُ َصَدَقُةُُ : »َوتُميُط �ل�أذى َعِن �لَطريِق  قاَل رسوُل �للِّه 

      تُميُط: تُزيُل.      �لُمْفَرد�ُت َو�لتَر�كيُب:
       �ل�أذى: �لّسوَء.



٤8

َنشاط ٤:          �أَضُع �إِشاَرَة )  ( �أو )  ( ِعْنَد ُكِل صوَرٍة، َو�أناقُِش:

 َنشاط ٥:  �أناقُِش َوُزَملائي ظاِهَرَة �إِْغلاِق �لَشو�رِِع في �ل�ْحِتفال�ِت، 
                     َو�لُمناَسباِت �ل�ْجِتماِعَيِة.

 َمفاهيُم َدْرسي:

آداُب 
الَطريِق

َرُد �لَسلاِم

�لُمحاَفَظُة َعلى �لنَظاَفِة
�إِْلقاُء �لَسلاِم

َتَجنُُب �لُجلوِس فيها

�إز�َلُة �ل�أذى



٤٩

�أَتَعَلُم:

�أجيُب:

آتَِيِة:  ١- اأَضُع اإِشاَرَة)  ( اأو )  ( ُمقابَِل ما ُيناِسُبها ِمَن الِعباراِت ال�

َزميُلك َيْرَفُع َصْوَتُه، َوُيْزِعُج �لنّاَس في �لَطريِق. 

�أَحُد �لجير�ِن في �لَحِي ُيْلقي �لُمْهَملاِت في �لَطريِق.                    

لِلنّاِس َجميعًا. ُُُُُُِمْلك �لَطريُق

ْسلاُم َعلى اآداِب الَطريِق؟   ٢- لِماذا َحَث ال�إِ

  

  �لَطريُق 
 ُُُُُُ ِمْلك عاّم، ُُُُُُ

َُُُُُُوَحّق لِْلَجميِع.    



٥٠

َمْدَرَستي َنظيَفةُُُُُُ الَدْرُس الّراِبُع:   ٤

َنشاط ١:          �أَتاأَمُل، ثَُم �أْقَر�أ:

     
َنشاط ٢:          �أْقَر�أ:

يماِن« )صحيح مسلم( : »�لَطهوُر َشْطُر �ل�إ قاَل َرسوُل �للِّه

�أحافُِظ َعلى َنظاَفِة َمْدَرَستي، َوَمر�فِِقها. �أحافُِظ َعلى َنظاَفِة َصّفي، َوُمْمَتَلكاتِِه.

         �لَطهوُر: �لنّظاَفُة.�لُمْفَرد�ُت َو�لتَر�كيُب:
 َشْطُر: نِْصُف.



٥١

َنشاط ٣:          �أَلوُِن، ثَُم �أَرِدُد:
             

َنشاط ٤:          نُشاِهُد فيديو )َمْدَرَستي َنظيَفٌة( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج، ثَُم 
                     نناقُِش.

َنشاط ٥:          �أَضُع �إشاَرَة  ِبجانِِب �لتََصرُِف �لَصحيِح، ثَُم �أناقُِش: 
     



٥٢

 َنشاط ٦:         َنَتعاَوُن في َتْنظيِف َصِفنا، �أْو ُجْزٍء ِمْن َمْدَرَسِتنا.

   
يمانالنظافة َمفاهيُم َدْرسي: ِمَن �ل�إ

      
�أَتَعَلُم:

جابِة الَصحيَحِة:    ١- األَِوُن الَشْكَل الَذي َيُدُل َعلى ال�إِ
    اأ- َكِلَمُة )الَطهوُر( َتْعني: 

�لَخياَل �لنَظاَفَة�لِعْلَم

ب-َكِلَمُة )َشْطُر( َتْعني:

نِْصَفُجْزَء ُرْبَع

 ٢- ما اأَهِمَيُة الُمحاَفَظِة َعلى البيَئِة؟ 

�أجيُب:

�أحافُِظ َعلى َنظاَفِة بيَئتي.



٥٣

�لِرْفُق ِبالَحَيو�ِن          �لَدْرُس �لخاِمُس:   ٥

َنشاط ١:          �أَتاأَمُل، ثَُم �أْقَر�أ:  

َنشاط ٢:              نُشاِهُد فيديو )�لِرْفُق ِبالَحَيو�ِن( ِمَن �لُقْرِص �لُمْدَمِج،    
                         ثَُم نُناقُِش.

ْسلاُم اإِلى الِرْفِق بِالَحَيواِن،  َدعا ال�إِ
َوال�ْعِتناِء بِِه؛ لِما لَُه ِمْن َمناِفَع 

نْساِن. َكثيَرٍة لِلاإِ



٥٤

نَشاط ٣:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر �ل�آتَِيَة، ثَُم �أَعِبُر َعْنها ِبِقَصٍة:

* َدَخَل َرُجُلُُُُُ الَجَنَة في َكْلٍب:



٥٥

َنشاط ٤:          �أناقُِش ُطُرَق �لِعناَيِة ِبالَحَيو�ناِت ِمْن ِخلاِل �لُصَورِ:

َنشاط ٥:          �أْرُسُم َحَيو�نًا �أِحُب �أْن �أْرفَِق ِبِه:

 َمفاهيُم َدْرسي:

َتْقديُم �لماِء، َو�لَطعاِم

َتْقديُم �لِعلاِج

الِرْفُق 
ِبالَحَيواِن

�لُمحاَفَظُة َعلى �لنَظاَفِة

�لُمعاَمَلُة �لَحَسَنُة



٥٦

 
�أَتَعَلُم:

  

  
�أْرفُِق ِبالَحَيو�ناِت.  

 ١- ماذ� َنْسَتفيُد ِمَن �لَحَيو�ناِت؟

 ٢- �أْختاُر �لَكِلَمَة �لُمناِسَبَة ِمَن �لُصْندوِق، َو�أَضُعها في �لَفر�ِغ:

�لِعقاَب�لَحَيو�ِن�لِرْفِق�لثَو�َب

   �أ- �أْعِطُف َعلى ............... 

ـِ..................... ِبالَحَيو�ِن.    ب- �أَمَرنا �للُّه ب

أناَل ...............    جـ- �أْعَتني ِبالَحَيو�ِن، َو�أْطِعُمُه؛ لِ�

�أجيُب:



٥٧

                                                  

�أَقِيُم ذ�تي: 

 اأشاِرُك في ِزراَعِة نَباتاٍت، َواأْزهاٍر في َمْدَرَسِتنا.
                         

    �أَلوُِن �لَشْكَل �لُمَعِبَر َعْن �أد�ئي:

�ل�أد�ُء�لَرْقُم

 اأساِعُد الُمْحتاَج.١-

أْعماِل الَتعاُونَِيِة.٢- اأشاِرُك في ال�

اأقوُل خيراً.٣-

األَْتِزُم بِاآداِب الَطريِق.٤-

اأحاِفُظ َعلى نَظاَفِة َصّفي، َوَمْدَرَستي.٥-

اأْعَتني بِالَحَيواِن، واأْرِفُق بِِه.٦-

َمْشروعي:



٥8

َنْتلو �لُقْر�آَن �لَكريَم
�لَوْحَدُة �لّر�ِبَعُة

�أَتاأَمُل، ثَُم �أناقُِش:

))َفاْقَرُءو� َما َتَيَسَر ِمَن �ْلُقْر�آِن ۚ...(( )�لمزّمل: ٢٠(



٥٩

 ُيَتَوقَُع ِمَن �لَطَلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَفاُعِل َمَع �أْنِشَطِتها، 
�أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى َتَمثُِل �آد�ِب تِلاَوِة �لُقْر�آِن �لَكريِم، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

 تِلاَوِة سوَرِة �لَمَسِد َغْيبًا.
 تِلاَوِة سوَرِة �لَفَلِق َغْيبًا.

        



٦٠

�آد�ُب �لتِلاَوِة �لّدْرُس �ل�أَوُل: ١
َنشاط ١:          �أَتاأَمُل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، ثَُم �أْقَر�أ:

�لُقْر�آُن �لَكريُم َكلاُم �للِّه َتعالى، �أْقَرُؤُه ُمْلَتِزمًا ِباآد�ِب تِلاَوتِِه.



٦١

َنشاط ٢:          �أَتاأَمُل �لُصَوَر �ل�آتَِيَة، َو�أَتَعَلُم �آد�َب �لتِلاَوِة:

                                      األِْبُس ِحجابي، َواأْقَراأ الُقراآَن.

 اأَتَوَضاأ، َواأْقَراأ الُقْراآَن.

                                  

   

                                  اأْسَتْقِبُل الِقْبَلَة، َواأْقَراأ الُقْراآَن.
 

ل� تُْسِرْف في الماءِ.

اأْبَداأ تِلاَوتي، َفاأقوُل: اأعوُذ بِاللِّه ِمَن 
الَشْيطاِن الَرجيِم، بِْسِم اللِّه الَرْحمِن 

الَرحيِم.

     �أعوُذ ِباللِّه ِمَن 
  �لَشْيطاِن �لَرجيِم، 
ِبْسِم �للِّه �لَرْحمِن 

�لَرحيِم.



٦٢

َنشاط ٣:          �أْسَتِمُع لِقر�ءِة �لُقْر�آِن، َو�أَطِبُق ما جاَء في �ل�آَيِة �لَكريَمِة:

                                                                                    قاَل �للُّه تعالى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴾

)ال�أعراف:٢٠٤(

 َمفاهيُم َدْرسي:

�آد�ُب 
�لتِلاَوِة

�ْسِتقباُل �لِقْبَلِة

�لَطهاَرُة

�لُخشوُع�لَبْدُء ِبال�ْسِتعاَذِة، ثَُم �لَبْسَمَلِة

ْنصاُت ِعْنَد �لِ�ْسِتماِع �ل�إِ



٦٣

�أَتَعَلُم:
                   

 ١- اأَضُع اإِشاَرة )  (بِجانِِب الُسلوِك الَصحيِح، َواإِشاَرَة )  (بِجانِِب      

        الُسلوِك َغْيِر الَصحيِح فيما َياأْتي:

َتْقَراأ الُقْراآَن بَِصْوٍت َحَسٍن، 
َوُمناِسٍب.                   

َتْتلو سوَرَة )الكاِفروَن( دوَن 
اأْن َتْبَداأها بِالَبْسَمَلِة.                   
َيْقَطُع تِلاَوَتُه، َوَيْضَحُك َعلى 
ِمزاِح اأْخِتِه الَصغيَرِة.                   

ُيْسِرُع في تِلاَوِة الُقْراآِن؛ لُِيْكِمَل 
اللَِعَب َمَع َصديِقِه.                   

 ٢- األَِوُن الُمْسَتطيَل الَذي َيْحَتوي َعلى اآداِب الِتلاَوِة:

�لتَثاُؤُب �ل�ْسِتعاذُة�ْسِتْقباُل �لِقْبَلِة

�لَضِحُك �لَبْسَمَلُة�لَطهاَرُة

�أجيُب:

�أَتَمثَُل �آد�َب 
�لتِلاَوِة. 



٦٤

                        

 سوَرُة �لَمَسِد�لَدْرُس �لثّاني:  
ُُُُُُُُُُُُ)تِلاَوة، َوِحْفظ(

٢

َنشاط ١:          َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لَمَسِد.    

   َنشاط ٢:   َنْتلو:

سوَرُة �لَمَسِد

المسد: ١ - ٥



٦٥

 سوَرُة �لَفَلِق�لَدْرُس �لثّالُِث:  
ُُُُُُُُُُُُ)تِلاَوة، َوِحْفظ(

٣

                     َنْسَتِمُع �إِلى تِلاَوِة سوَرِة �لَفَلِق.َنشاط ١:         

   َنشاط ٢:    َنْتلو:

سوَرُة �لَفَلِق

)الفلق: ١-٥(



٦٦

اأشاِرُك في ُمساَبقاِت ِحْفِظ الُقْراآِن الَكريِم.

�أَقِيُم ذ�تي: 

  

 �أَلوُِن �لَشْكَل �لُمَعِبَر َعْن �أد�ئي:

�ل�أد�ُء�لَرْقُم

 َتَمثُُل اآداِب تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم.١-

تِلاَوُة سوَرِة الَمَسِد َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.٢-

تِلاَوُة سوَرِة الَفَلِق َغْيباً دوَن اأْخطاٍء. ٣-

َمْشروعي:



٦٧

قائَِمُة �لَمصاِدرِ َو�لَمر�ِجِع

الُبَخاِري، ُمَحَمُد بُن اإِْسَماِعيل، َصِحيُح الُبَخاِري، َتْحِقيُق د. ُمْصَطَفى ِديب الُبغا، ط٣، َداُر ابِن َكِثير، َبْيُروت، 	 
١٤٠٧هـ-١٩8٧م. 

الَجلال�ِن، َجلال الِديِن ُمَحَمٌد بُن اأْحَمِد الَمَحلِي، َوَجلاُل الِديِن ُعْبُد الَرْحَمِن بُن اأبِي َبْكٍر الُسُيوِطي، َتْفِسيُر 	 
الَجلالَْين، ط١، َداُر الَحِديِث، الَقاِهَرُة، )د، ت(.

الَحاِكم، ُمَحَمٌد بُن َعْبِد اللِه، الُمْسَتْدَرُك َعلى الَصِحيَحْيِن، َتْحِقيُق ُمْصَطَفى َعْبد الَقاِدر َعَطا، ط١، َداُر الُكُتِب 	 
الِعْلِمَيِة، َبْيُروت، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.

أْرنَاُؤوط، ط١، 	  ال� ُشَعْيُب  َعَلْيِه  َوَعلََق  اأَحاِديَثُه  َوَخَرَج  َحَقَقُه  ِحَبان،  ابِن  ِحَبان، َصِحيُح  بُن  ُمَحَمٌد  ِحَباِن،  اْبُن 
ُمَؤَسَسُة الِرَسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠8هـ-١٩88م. 

َصاَبُة ِفي َتْمييِز الَصَحاَبِة، َتْحِقيُق َمْرَكز َهْجٍر للُبُحوِث، )د، ط(، َداُر َهْجٍر، ِمْصر، 	  اْبُن َحَجر، اأْحَمُد بُن َعِلٍي، ال�إِ
)د،ت(.

َماِم اأْحَمد، )د، ط(، ُمَؤَسَسُة قُْرُطَبة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.	  ابُن َحْنَبل، اأْحَمُد بُن َحْنَبل، ُمْسَنُد ال�إ
أْشَعِث، ُسَنُن اأبِي َداُود، َتْحِقيُق ُمَحَمِد ُمْحيي الِدين َعْبد الَحِميد، )د، ط(، الَمْكَتَبُة  	  اأُبو َداُود، ُسَلْيَماُن بُن ال�

الَعْصِرَيُة، َصْيَدا- َبْيُروت، )د، ت(. 
أْرنَاُؤوط، 	  ْشَراِف الِشيِخ ُشَعْيِب ال� الَذَهِبي، ُمَحَمُد بُن اأْحَمد، ِسَيُر اأْعلاِم الُنَبلاِء، َتْحِقيُق َمْجُموَعٍة ِمن الُمَحِقِقين، بِاإ

ط٣، ُمَؤَسَسُة الِرَسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٥هـ-١٩8٥م.
ْسلاِمي َواأِدلَُتُه، ط٤، َدار الِفْكِر، ِدَمْشق، )د، ت(.	  الُزَحْيِلي، َوْهبة ُمْصَطَفى الُزَحْيِلي، الِفْقُه ال�إِ
الَسِيُد َسابِق، ِفْقُه الُسَنِة، ط٥، َداُر الِفْكِر، َبْيُروت، ١٣٩١هـ- ١٩٧١م.	 
اأُبو ُشهَبة، ُمَحَمُد بُن ُمَحَمِد، الِسيَرُة الَنَبِوَيُة ِفي َضْوِء الُقْراآِن َوالُسَنِة، ط١، َداُر الَقَلِم، ِدَمْشُق، ١٤٠٩هـ-١٩88م.	 
الَصاُبونِي، ُمَحَمُد َعِلي، َصْفَوُة الَتَفاِسيِر، )د، ط(، َداُر الَصاُبونِي للِطَباَعِة َوالَنْشِر َوالَتْوِزيِع، الَقاِهَرُة، )د، ت(.	 
الُكُتِب 	  َداُر  الِدين، ط١،  َشْمِس  ُحَسين  ُمّحَمِد  َتْحِقيُق  الَعِظيِم،  الُقْراآِن  َتْفِسيُر  ُعَمَر،  بُن  اإِْسَماِعيُل  َكِثيٍر،  اْبُن 

الِعْلِمَيِة، َبْيُروت، ٤١٩هـ.
الُمَباَرْكُفوِري، َصِفُي الَرْحَمن الُمَباَرْكُفوِري، الَرِحيُق الَمْخُتوُم، ط١، َداُر الِهلاِل، َبْيُروت، )د، ت(. 	 
الَمْقِدِسي، َعْبُد الَغِنِي بُن َعْبِد الَواِحِد، ِكَتاُب الَتْوِحيِد للِه َعَز َوَجَل، َتْحِقيُق ُمْصَعب بِن َعَطا الَحايِك، )د، ط(، 	 

َداُر الُمْسِلِم للَنْشِر َوالَتْوِزيِع، الِرَياض، ١٤١٩هـ- ١٩٩8م.
اْبُن ِهَشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهَشاٍم، الِسيَرُة الَنَبِوَيُة، َتْحِقيُق َطه َعْبد الَرُؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة الِطَباَعِة الَفِنَيِة 	 

الُمْتِحَدة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.



َتَم ِ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 النّخالة     د. شهناز الفار    

  

سلامية لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �لتربية �ل�إ
اأ.د. اسماعيل شندي د. حمزة ذيب     د. اإياد جبور )منّسقاً(   

رقية عرار عمر غنيم             د.خالد تربان    

جمال زهير نبيل محفوظ     فريال الشواورة    

عبير النادي افتخار الملاحي    


