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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 تــم 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 فــي تاأليــف 
هــا َفريــُق  ْســلاِميَِّة َبْعــَد التَّْقويــِم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، مرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعدَّ كتــِب التّْربَِيــِة ال�إِ
ــا َمجــال�ٍت،  ــي بِنائِه ــْت ف ــَن، راَع صي ــن، َوُمَتَخصِّ ــن، َوُمَعلِّمي ــِرفيَن َتْرَبِويّي ــَن َوُمْش ــْن اأكاديميي ــكٍَّل ِم ــيٍّ ُمَش ــٍل َوَطن َعَم

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 كتــاُب  الّصفِّ  وبمــا اأنَّ الَتْربَِيــَة ال�إِ
ــهلٍة   ــٍة س ــاِن، بطريق يم ــُق ال�إ ــْت حقائِ ــَدِة، ُطِرَح ــي َمجــاِل الَعقي ــَك، َفف ــِق ذل َدٍة؛ لَِتْحقي ــدِّ ــى َمجــال�ٍت ُمَتَع أّوِل عل ال�
ــوِر والّرســوماِت، مــا يتناســُب والمرحلــَة الُعُمُريـّـَة المســتهدفة. وفــي القــراآِن الكريــم، اشــتمَل علــى  َزٍة بالصُّ مبّســطٍة، معــزَّ
ــَور. وفيمــا يتعلــق بالّســنِّة  ــَوِر القصيــرِة حفظــاً، وتــلاوًة، وتقريبــاً للمعنــى، مــن خــلال الّرســِم والصُّ 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 اللــُه عليــِه َوســلَّم-، وصحابِتــِه الِكراِم-رضــَي اللــُه 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.

، فقــد كانــِت القــدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحيَّــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناويــَن ظاهــرٍة؛ َفِهــَي مســرى  اأّمــا الُبْعــُد الوطنــيُّ
أنبيــاِء والمرســليَن، َوِهــَي نبُض كُلِّ ُمْســِلم. رســولِنا محمٍد-صلـّـى اللــُه 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، تُــِرَك 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 اللــه، َولَــُه الحمــُد والشُّ هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
غيــَر ذلــك، َفنســاألُُه تعالــى العفــَو والُغفــران.
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٢

ْسلاُم ديني  �ل�إِ

ْسلاُم ديُننا �ل�إِ

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

ْسلاِم �أْركاُن �ل�إِ

هاَدتاِن �لشَّ

لاِة �إِقاُم �لصَّ

كاِة َحجُّ �لَبْيِت�إِيتاُء �لزَّ

َصْوُم َرَمضاَن 

�لَوْحَدة �ل�أولى ١



3

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع  ُيتوقَُّع ِمَن �لطَّ  
ْسلاِم  �أْنِشَطِتها، �أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �ل�ْعِتقاِد ِباأْركاِن �ل�إِ

�لَخْمَسِة، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

ْسلاِم.	  �لتَّاأمُِّل في َمظاِهِر �أْركاِن �ل�إِ

هاَدَتْيِن.	  َتْرديِد �لشَّ

ْسلاُم َعلى 	  ريِف: "ُبِنَي �ل�إِ َتْرديِد �لَحديِث �لنََّبِويِّ �لشَّ

َخْمٍس...".



٤

ْسلاِم )١( �أْركاُن �ل�إِ

 َنشاط )١( �أْكُتُب َعَدَد �أصاِبِع �لَيِد:  

 َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع:

ــى  ــلاُم َعل ْس ــَي �ل�إِ ــِه    : " ُبِن ــوُل �للّ ــاَل َرس ق

دً�  َخْمٍس: َشهاَدِة �أْن ل� �إِلَه �إِلّ� �للُّه، َو�أنَّ ُمَحمَّ

كاِة،  ــزَّ ــاِء �ل �إيت ــلاِة، َو ــاِم �لصَّ �إق ــِه، ِو َرســوُل �للّ
َوَحــجِّ �لَبْيــِت، َوَصــْوِم َرَمضــاَن".

، وُمْسِلم(  )َرو�ُه �لُبخارِيُّ

ْرُس �ل�أوَُّل: �لدَّ ١



٥

ُد:  َنشاط )٣(  نَُردِّ

هاَدتاِن:   �أوَّل�ً- �لشَّ

د�ً رَسوُل �للِّه.   �أْشَهُد �أْن ل� �إِلَه �إِلّ� �للُّه، َو�أْشَهُد �أنَّ ُمَحمَّ



6

)�لبقرة(

لاِة:       ثانِيًا- �إِقاُم �لصَّ

 َنشاط )4(  َنْسَتِمُع: 

ُد:  َنشاط )٥(  �أَردِّ

َ

 َنشاط )٦( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

  ڱ  ڱ . . .  ڻ  

�أحافُِظ على َصلاتي.



7

 َنشاط )٧( �أَلوُِّن:

أُحاِفُظ َعلى َصالتي.
كاِة:  ثالِثًا- �إِيتاُء �لزَّ

 َنشاط )٨(   َنْسَتِمُع: 

)�لبقرة(
ڻ  . . . ڱ   ں . . .

ُد:  َنشاط )٩(  �أَردِّ

�أساِعُد �لُمْحتاَج.
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 َنشاط )١٠( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

 َنشاط )١١( �أَلوُِّن:

تاَج. أُساِعُد امُلْ
ْسلاِم ِبالتَّْرتيِب: َنشاط )١٢( �أ- �أَرقُِّم �أْركاَن �ل�إِ

هاَدتاِن كاِة�لشَّ �إِيتاُء �لزَّ
�إِقاُم 
لاِة �لصَّ

»ما نََقَص 

ماُل َعْبٍد ِمْن 

َصَدقٍَة«
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 َنشاط )١٢( ب- �أِصُل �لَكِلَمَة ِبما ُيناِسُبها:

ُد ِبِه: ْصَبَع �لَّذي �أَتَشهَّ  َنشاط )١٣(  �أَلوُِّن �ل�إِ

لاُة �لصَّ

هاَدتاِن �لشَّ

كاُة �لزَّ

نُساِعُد ِبها �لُمْحتاَج.

ُبنا �إِلى �للِّه، َوتَُعلُِّمنا �لنِّظاَم. تَُقرِّ

تَُعلُِّمنا �أنَّ �للَّه و�ِحد ل� َشريَك َلُه.



١0

 َمفاهيُم َدْرسي

ْسلاِم: ِمْن �أْركاِن �ل�إِ

هاَدتاِن لاِة�لشَّ كاِة�إِقاُم �لصَّ �إِيتاُء �لزَّ

ْسلاِم َخْمَسة.                                 �أْركاُن �ل�إِ

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ْرِس.  ْسلاِم �لَّتي َوَرَدْت في �لدَّ  �أْذُكُر �أْركاَن �ل�إِ

كاُة؟ َولَِمْن تُْعطى؟ ْن تُْؤَخُذ �لزَّ  ِممَّ

لاُة؟  ماذ� تَُعلُِّمنا �لصَّ

�أَتَعلَُّم

٢

٣

١



١١

ْسلاِم )٢( �أْركاُن �ل�إِ ْرُس �لثّاني: �لدَّ ٢

  ر�ِبعاً - َحجُّ �لَبْيِت:

 َنشاط )١(  َنْسَتِمُع �إِلى �ل�آَيِة:

)�آل عمر�ن(

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۋ

�أَتاأمَُّل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ �أناقُِش: َنشاط )٢(

)َجَبل َعَرَفَة(

َة( )�لَمْسِجد �لَحر�م في َمكَّ



١٢

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

  خاِمساً- َصْوُم َرَمضاَن:

ْسلاِم. ُد َثلاَثًة ِمْن �أْركاِن �ل�إِ  �أَعدِّ
َنِة؟  َكْم َشْهرً� في �لسَّ

ْهِر �لَّذي َنصوُم فيِه؟  ما �ْسُم �لشَّ

 َنشاط )٢(  �أَتاأمَُّل �لّصوَرَة �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أناقُِش: 

�أ

ب

جـ
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 َنشاط )٥( �أَلوُِّن:

 أُِحبُّ َشْهَر َرمضاَن.

ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ى

)�لبقرة(

 َنشاط )٣(  َنْسَتِمُع �إِلى �ل�آَيِة:

ُدها: ْسلاِم، ثُمَّ �أَردِّ  َنشاط )4(  �أَتاأمَُّل �أْركاَن �ل�إِ

ْسلاِم �أْركاُن �ل�إِ

هاَدتاِن �لشَّ

لاِة �إِقاُم �لصَّ

كاِة َحجُّ �لَبْيِت�إِيتاُء �لزَّ

َصْوُم َرَمضاَن 



١٤

ُد:  َنشاط )٦( �أَردِّ

ْسلاِم:   َنشاط )٧( �أَلوُِّن �لّصوَرَة �لَّتي تَُمثُِّل ُرْكنًا ِمْن �أْركاِن �ل�إِ

ْســلاُم َعلــى َخْمــٍس: َشــهاَدِة  (: "ُبِنــَي �ل�إِ قــاَل َرســوُل �للّــِه )
ــلاِة،  �إِقــاِم �لصَّ ــِه، َو ــدً� َرســوُل �للّ ــُه، َو�أنَّ ُمَحمَّ �أْن ل� �إِلــَه �إِلّ� �للّ
، ومســلم( كاِة، َوَحــجِّ �لَبْيــِت، َوَصــْوِم َرَمضــاَن".)َرو�ُه �لُبخارِيُّ �إيتــاِء �لــزَّ َو



١٥

َورِ �ل�آتَِيِة: ْكِن �لَّذي تَُعبُِّر َعْنُه ُكلُّ صوَرٍة ِمَن �لصُّ  َنشاط )٨(  �أْذُكُر �ْسَم �لرُّ

حيَحِة، َو)  ( ِبجانِِب   َنشاط )٩(  �أَضُع ) ( ِبجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ

                      �لِعباَرِة �لخاِطَئِة فيما َياأْتي:

ْسلاِم َسْبَعة.                                          )       ( �أ �أْركاُن �ل�إِ

دً� َرسوُل �للِّه.    )       ( ب �لُمْسِلُم َيْشَهُد �أْن ل� �إِلَه �إِلّ� �للُّه، َو�أنَّ ُمَحمَّ

جـ َيُحجُّ �لُمْسِلموَن في َشْهِر َرَمضاَن.                            )       (

ْسلاِم.                     )       ( هاَدتاِن �آِخُر ُرْكٍن ِمْن �أْركاِن �ل�إِ د �لشَّ

»ما نََقَص 

ماُل َعْبٍد ِمْن 

َصَدقٍَة«



١6

 َمفاهيُم َدْرسي

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ْسلاِم �لَخْمَسَة.  ُد �أْركاَن �ل�إِ  �أَعدِّ

ْسلاُم َعلى َخْمٍس:...". (: "ُبِنَي �ل�إِ  �أْكِمُل: قاَل َرسوُل �للِّه )

ْوُم؟  ماذ� ُيَعلُِّمنا �لصَّ

؟  ماذ� ُيَعلُِّمنا �لَحجُّ

ْسلاِم �لَخْمَسَة. �أَتَعلَُّم       �لُمْسِلُم ُيَؤّدي �أْركاَن �ل�إِ

ْسلاِم  �أْركاُن �ل�إِ

هاَدتاِن لاِة�لشَّ كاِة�إِقاُم �لصَّ َصْوُم َرَمضاَن �إِيتاُء �لزَّ َحجُّ �لَبْيِت

١

٢

٣

4
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      َمْشروعي:     �أشارُِك في َتْصميِم ِهلاِل َرَمضاَن ِمَن �لَكْرتوِن.

 �أَقيُِّم ذ�تي:  

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

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

ْسلاِم �لَخْمَسَة.١- ُد �أْركاَن �ل�إِ �أَعدِّ

-٢
ْسلاُم  ريَف: "ُبِنَي �ل�إِ �أْقَر�أ �لَحديَث �لنََّبِويَّ �لشَّ

�أْخطــاٍء. دوَن  َغْيبــًا   "... َخْمــٍس:  َعلــى 

هاَدَتْيِن ِمَن �ل�أذ�ِن.٣- �أْسَتِمُع �إِلى �لشَّ

هاَدَتْيِن َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.4- ُد �لشَّ �أَردِّ



١8

�لرَّحيُم ِمْن �أْسماِء �للِّه َتعالى، َوِصفاتِِه.

ِبَرْحَمِتَك َنْحيا

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

�لَوْحَدة �لثّانَِيُة ٢



١9

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطَّ  
َرْحَمِة �للِّه َتعالى  �أْنِشَطِتها، �أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �ْسِتْشعارِ 

ِبَمْخلوقاتِِه، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

�لتَّر�ُحِم فيما َبْيَنُهْم.	 

غيِر.	  �لَعْطِف َعلى �لَيتيِم، َو�لصَّ

�لتَّْعبيِر -ِبُلَغِتِهْم- َعْن َمظاِهِر َرْحَمِة �للِّه َتعالى ِبَمْخلوقاتِِه.	 

ريِف: "�لّر�ِحموَن َيْرَحُمُهُم 	  َتْرديِد �لَحديِث �لنََّبِويِّ �لشَّ

�لرَّْحمُن". 

ْفِق ِبالَحَيو�ِن.	  �لرِّ

 	. ) �لتَّْعبيِر َشَفِوّيًا َعْن ُحبِّ َرسولِنا �لَحبيِب )

 	.) �ل�ْقِتد�ِء ِبَرسولِنا �لَحبيِب )



٢0

ْرُس �ل�أوَُّل: �للُّه �لرّحيُم  �لدَّ ١

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

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

( َبْعَد َوفاِة �أبيِه، ثُمَّ �أمِِّه؟     َمِن �ْعَتنى ِبَرسولِنا �لَحبيِب )

    َمْن َيْعَتني ِبنا َوَنْحُن ِصغار ؟

�أ

ب



٢١

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )٣( �أَفكِّ

    َمْن ُيْنِزُل �لَمَطَر؟ لِماذ�؟

    َمْن َيْعَتني ِبال�أْرِض؟ لِماذ�؟

    ماذ� َتاأُْكُل �لَحَيو�ناُت؟

ب

�أ

جـ



٢٢

ُد:   َنشاط )4(  نَُردِّ

لوِك �لَّذي َيُدلُّ َعلى �لرَّْحَمِة،   َنشاط )٥(  َنَضُع  ) ( ِبجانِِب �لسُّ

لوِك �لَّذي ل� َيُدلُّ َعلى �لرَّْحَمِة:                       َو)  ( ِبجانِِب �لسُّ

َرْحَمُة �للِّه َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء.



٢3

 َمفاهيُم َدْرسي

�أَتَعلَُّم     "�لّر�ِحموَن َيْرَحُمُهُم �للُّه".

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ْنساِن. ُد َمظاِهَر �أْخرى ِمْن َرْحَمِة �للِّه ِبال�إِ     �أَعدِّ

    ما و�ِجُبنا تُجاَه �للِّه �لرَّحيِم؟

        

َرحيم ِبَمْخلوقاتِِه�للُّه َتعالى

٢

١



٢٤

)١() َرسوُلنا �لَحبيُب )
)َرضاَعُتُه(

ْرُس �لثّاني: �لدَّ ٢

( َرضاَعُتُه(،  َنشاط )١( نُشاِهُد َمْقَطعًا ِمْن فيديو )َرسوُلنا �لَحبيُب )
                     ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

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

كاَن ِمْن عادِة �لَعَرِب �أْن ُيْرِسلو� �أْول�َدُهْم 

لِلرَّضاَعِة في �لباِدَيِة؛ لَِيَتَعلَّمو� �لَفصاَحَة. 



٢٥

:) ِة َرضاَعِة َرسولِنا �لَحبيِب )  َنشاط )٣( َنْسَتِمُع �إِلى قِصَّ

) �أر�َدْت �آِمَنُة �أمُّ �لرَّسوِل )

�أْن تُْرِضَع �ْبَنها في �لباِدَيِة.

جاَءْت نِساء ِمْن َبني َسْعٍد 

َة َيْبَحْثَن َعْن �أْطفاٍل  �إِلى َمكَّ

لِلرَّضاعِة.

دً�  َعَرَضْت �آِمَنُة �ْبَنها ُمَحمَّ

( َعلى �لُمْرِضعاِت،  (

َفَرَفْضَن؛ ل�أنَُّه َيتيم، وفقير.



٢6

ْعِديَُّة  َقِبَلْت َحليَمُة �لسَّ

( َبْعَد �أْن  دً� ) ُمَحمَّ

َتِعَبْت في �لَبْحِث َعْن 

ِطْفٍل َغْيِرِه.

�أْنَزَل �للُّه �لَبَرَكَة 

َعلى َبْيِت َحليَمَة.

.) ٍد ) ِة َرضاَعِة �لرَّسوِل ُمَحمَّ ِة- َعْن قِصَّ ُث -ِبُلَغتي �لخاصَّ  َنشاط )4(  �أَتَحدَّ

دً� ُحّبًا َشديدً�، َوعاَش َمَعها �أْرَبَعَة �أْعو�ٍم. �أَحبَّْت َحليَمُة ُمَحمَّ



٢7

 ) ْعِديَُّةُمْرِضَعُة َرسولِنا �لَحبيِب ) َحليَمُة �لسَّ

 َمفاهيُم َدْرسي

.)        �أِحبُّ َرسوَلنا �لَحبيَب )
�أَتَعلَُّم

                         �أْعِطُف َعلى �لَيتيِم.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

    لِماذ� كاَن �لَعَرُب ُيْرِسلوَن �أْول�َدُهْم �إِلى �لباِدَيِة؟

(؟ ٍد )     لِماذ� َرَفَضِت �لنِّساُء �إِْرضاَع ُمَحمَّ

(؟     ما �ْسُم ُمْرِضَعِة َرسولِنا �لَحبيِب )

( ِعْنَد ُمْرِضَعِتِه في �لباِدَيِة؟     َكْم عامًا عاَش َرسوُلنا )

        

٣

٢

١

4



٢8

 )٢( ) َرسوُلنا �لَحبيُب )
)َكفاَلُتُه، َورِعاَيُتُه(

ْرُس �لثّالُِث: �لدَّ 3

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

(؟ َوما َنَسُبُه؟ �أ ما �ْسُم َرسولِنا �لَحبيِب )

(؟ ب ما �ْسُم ُمْرِضَعِة َرسولِنا �لَحبيِب )

(، َورِعاَيِتِه: ِة َكفاَلِة َرسولِنا �لَحبيِب )  َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع �إِلى قِصَّ
    

ــي  ( ف ــُب ) ــَد َرســوُلنا �لَحبي لِ   ُو

ــُه �آِمَنــُة  ــَة عــاَم �لفيــِل، تُُوفَِّيــْت �أمُّ َمكَّ

ِبْنــُت َوَهــَب ِعْنَدما َبَلَغ �لّساِدَســَة ِمْن 

ُه �لَحنــوُن  ــُه َجــدُّ ــى رِعاَيَت ُعُمــِرِه. َتَولّ

َمــُه  ِلــِب �لَّــذي �أَحبَّــُه، َوَقدَّ َعْبــُد �لُمطَّ

َعلــى �أْول�ِدِه؛ لِِصْدقـِـِه، َو�أَدِبــِه.



٢9

ُه �أبو طالـِـٍب، َوَزْوَجُتُه،  ُه، َفَتَولّى رِعاَيَتــُه َعمُّ ِعْنَدمــا َبَلــَغ �لثّاِمَنــَة ِمــْن ُعُمــِرِه، مــاَت َجــدُّ
ِه.  َوَعِمــَل ِبرَْعــِي �ل�أْغناِم َمــَع َعمِّ

حيَحِة، َو)  ( ِبجانِِب �لِعباَرِة �لخاِطَئِة   َنشاط )٣(  �أَضُع ) ( ِبجانِِب �لِعباَرِة �لصَّ

                       فيما َياأْتي:

( َوُعُمُرُه َثماني َسَنو�ٍت.         )       ( �أ تُُوفَِّيْت �أمُّ َرسولِنا �لَحبيِب )

ُه؛ لِِصْدقِِه، َو�أَدِبِه.                                      )       ( ب �أَحبَُّه َجدُّ

ُه. )       ( ( ِستَّ َسَنو�ٍت ِعْنَدما تُُوفَِّي َجدُّ جـ كاَن ُعُمُر َرسولِنا �لَحبيِب )

( في رَْعِي �ل�أْغناِم.                   )       ( د َعِمَل َرسوُلنا �لَحبيُب )

 .) ُث �أْسَرتي َعْن �أْخلاِق َرسولِنا �لَحبيِب )  َنشاط )4(  �أَحدِّ
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 َمفاهيُم َدْرسي

ِلِب َبْعَد َوفاِة �أمِِّه. ُه َعْبُد �لُمطَّ ( َجدُّ     َكِفَل َرسوَلنا �لَحبيَب )
�أَتَعلَُّم

ِه. ُه �أبو طالٍِب َبْعَد َوفاِة َجدِّ ( َعمُّ                         َكِفَل َرسوَلنا �لَحبيَب )

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

( َبْعَد َوفاِة �أمِِّه؟     َمْن َكِفَل �لرَّسوَل )

ِلِب؟ ِه َعْبِد �لُمطَّ ( َبْعَد َوفاِة َجدِّ     َمْن َكِفَل �لرَّسوَل )

.)     �أِصُف �أْخلاَق َرسولِنا �لَحبيِب )

        

�أمُُّه �آِمَنُة

َرسوُلنا �لَحبيُب

 ) ( 

�أبوُه َعْبُد �للِّه

ِلِب ُه َعْبُد �لُمطَّ ُه �أبو طالٍِبَجدُّ َعمُّ

١

٢

٣



3١

سوَرُة �لَعْصِر  ْرُس �لّر�ِبُع: �لدَّ 4

 َنشاط )١( َنْسَتِمُع:

)�لعصر: ١ - ٣(

پ  پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ 

ٺ  ٺٺ رب



3٢

ُد: َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أَردِّ  َنشاط )٢( �أَتاأمَُّل �لصُّ

ٱ  ٻ

ٻ  ٻ  ٻ پ  پ

پ پ ڀ
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 ڀ ڀ

ڀ ٺ

ٺ  ٺ ٺ 

 َنشاط )٣( نُشاِهُد فيديو َكْرتوٍن �إِْسلاِمّيًا )َتْفسيُر َمعاني �لُقْر�آِن �لَكريِم(. 

 



3٤

ُد َبْعَض �ل�أْعماِل �لّصالَِحِة �لَّتي �أقوُم ِبها.   َنشاط )4(   �أَعدِّ

ُر، ثُمَّ �أجيُب َشَفِوّيًا:  َنشاط )٥( �أَفكِّ

ب ما �آد�ُب �لنُّْصِح؟ �أ َهْل لِلنُّْصِح �آد�ب؟                              

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أَعبُِّر َشَفِوّيًا:  َنشاط )٦(  �أَتاأمَُّل �لصُّ

 

          
ُم َوْقتي          �أَنظِّ



3٥

�لُمْؤِمُن

 َمفاهيُم َدْرسي

ُم َوْقتي.        �أَنظِّ

                         �أْعَمُل �ل�أْعماَل �لّصالَِحَة.�أَتَعلَُّم

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ُم فيها �لنُّْصَح لِلنّاِس.            �أْذُكُر َمو�قَِف �أَقدِّ

َيْنَصُح َغْيَرُهَيْعَمُل �لّصالِحاِت

َيفوُز ِبالَجنَِّة

 َنشاط )٧(  �أْذُكُر �أْعمال�ً �أْخرى �أقوُم ِبها ُكلَّ َيْوٍم ِباْنِتظاٍم:



36

ْسلاِم  َتِحيَُّة �ل�إِ ْرُس �لخاِمُس: �لدَّ ٥

ْسلاِم، َتْعليُم �ل�أْذكارِ لِْلاأْطفاِل(.  َنشاط )١( نُشاِهُد فيديو: )َتِحيَُّة �ل�إِ
ْسلاِم(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.      َو)َتِحيَُّة �ل�إِ

ُد:  َنشاط )٢(   نَُردِّ

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

لاُم َعَلْيُكْم   �لسَّ
َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه

لاُم   َوَعَلْيُكُم �لسَّ
َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه  �إِْلقاُء �لتَِّحيَِّة:

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبركاتُُه(.  )�لسَّ
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 َردُّ �لتَِّحيَِّة ِباأْحَسَن ِمْنها:

 ردُّ �لتّحيِة بِمثِلها:

لاُم   َوَعَلْيُكُم �لسَّ
َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه لاُم َعَلْيُكْم �لسَّ

لاُم   َوَعَلْيُكُم �لسَّ
َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه لاُم َعَلْيُكْم   �لسَّ

َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه
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َورِ �لّساِبَقِة.  َنشاط )4(  �أشارُِك في َتْمثيِل �لَمشاِهِد في �لصُّ

ُد:  َنشاط )٥( َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ

ها.  َنشاط )٦(  �أشارُِك َزميلي في �إِْلقاِء �لتَِّحيَِّة، َوَردِّ

ْسلاِم ِبالرَّدِّ �لُمناِسِب فيما َياأْتي:  َنشاط )٧( �أِصُل َتِحيََّة �ل�إِ

             
 

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه �لسَّ

                  

   َمْرَحبًا ِبَك

�أْهلاً، َوَسْهلاً

لاُم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه َوَعَلْيُكُم �لسَّ

ــلاَم، َو�أْطِعمــو�  (: "�أيُّهــا �لنـّـاُس، �أْفشــو� �لسَّ قــاَل َرســوُل �للـّـِه )
عــاَم، َوَصلـّـو� َو�لنـّـاُس نِيــام، َتْدُخلــو� �لَجنَّــَة ِبَســلاٍم". �لطَّ

              )َرو�ُه �لتّرمذّي(
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 َمفاهيُم َدْرسي

�أَتَعلَُّم    َتباُدُل �لتَِّحيَِّة َيْنُشُر �لَمَحبََّة َبْيَن �لنّاِس.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

ْسلاِم.    �أْذُكُر َتِحيََّة �ل�إِ

   ما فائَِدُة َتباُدِل �لتَِّحيَِّة َبْيَن �لنّاِس؟        

ْسلاِم َتِحيَُّة �ل�إِ

ْسلاِم َردُّ َتِحيَِّة �ل�إِ

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه.          �لسَّ

       

لاُم َوَرْحَمُة �للِّه َوَبَركاتُُه.  َوَعَلْيُكُم �لسَّ

١

٢



٤0

�أْحَتِرُم جاري  ْرُس �لّساِدُس: �لدَّ ٦

 َنشاط )١(  �أْذُكُر �أْسماَء جير�ني:

 َنشاط )٢( نُشاِهُد فيديو )�ْحِتر�ُم �لجارِ(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

ُد:  َنشاط )٣( نَُردِّ

(: "َمــْن كاَن ُيْؤِمــُن ِباللـّـِه، َو�لَيــْوِم �ل�آِخِر  قــاَل َرســوُل �للـّـِه )

)رو�ُه ُمْسِلم(َفْلُيْحِســْن �إِلــى جارِِه".

َبْيُت جاري



٤١

َوَر �ل�آتَِيَة، ثُمَّ �أَعبُِّر َشَفِوّيًا:  َنشاط )4(  �أَتاأمَُّل �لصُّ



٤٢

 َنشاط )4(  �أَضُع ) ( ِبجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُعبُِّر َعْن �ْحِتر�ِم �لجارِ،

( ِبجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي ل� تَُعبُِّر َعِن �ْحتر�ِم �لجار:                      َو)



٤3

�أَتَعلَُّم    �أْحَتِرُم جاري، َول� �أْزِعُجُه.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

   �أْذُكُر َثلاَثَة �أمورٍ �أْخرى �أْحِسُن ِبها �إِلى جاري.

        

�أْحَتِرُم جاري

 َمفاهيُم َدْرسي

�أشارُِكُه �أْفر�َحُه�أساِعُدُه�أزوُرُه

ذ�َعِة ُث َعْنُه في �ل�إِ ، ثُمَّ �أَتَحدَّ ِعيٍّ في �لَحيِّ     َمْشروعي: �أشارُِك في َعَمٍل َتَطوُّ

                  �لَمْدَرِسيَِّة.        

 َنشاط )٥(  َنْسَتِمُع �إِلى �لنَّصِّ �ل�آتي، ثُمَّ َنْقَتِرُح َحّلاً لِْلُمْشِكَلِة:

ــتاِء، َيْخــُرُج  َتْســَتْخِدُم �إِْحــدى �ل�أَســِر ِمْدَفــاأة َحَطــٍب؛ لِلتَّْدفَِئــِة فــي َفْصــِل �لشِّ  
ِمْنهــا ُدخــان َكثيــف َنْحــَو َبْيــِت جارِِهــْم.



٤٤

 �أَقيُِّم ذ�تي:  

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

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أْذُكُر َبْعَض َمظاِهِر َرْحَمِة �للِّه َتعالى ِبَمْخلوقاتِِه.١-

�أَتَمثَُّل ِصَفَة �لرَّْحَمِة في ُسلوكي.٢-

�أْذُكُر �أْسماَء َمْن َكِفلو� �لرَّسوَل  في ِصَغِرِه.٣-

ُم َوقتي َدْومًا.4- �أَنظِّ

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

�أْعَمُل �ل�أْعماَل �لّصالَِحَة.٦-

ُم �لنُّْصَح لِْلاآَخريَن.٧- �أَقدِّ

ْسلاِم.٨- �أَحّيي �لنّاَس ِبَتِحيَِّة �ل�إِ

�أرُدُّ �لتَِّحيََّة ِباأْحَسَن ِمْنها.٩-

-١٠. �أْقَتدي ِبَرسولِنا �لَحبيِب 

�أْحِسُن �إِلى جير�ني.١١-



٤٥

�أِحبُّ َوَطني فَِلسطيَن.

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

�أْرُضنا ُمباَرَكة �لَوْحَدة �لثّالَِثُة ٣



٤6

َمَع  َو�لتَّفاُعِل  �لَوْحَدِة،  ِدر�َسِة هِذِه  َبْعَد  َلَبِة  �لطَّ ِمَن  ُيَتَوقَُّع   
�لُمباَرَكِة،  أْرِضنا  لِ� �ل�ْنِتماِء  َعلى  قاِدريَن  َيكونو�  �أْن  �أْنِشَطِتها، 

َوَتْقديِرها، َو�ل�ْعِتز�زِ ِبها، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

ريِف: "ما ِمْن ُمْسِلٍم 	  َتْرديِد �لَحديِث �لنََّبِويِّ �لشَّ

َيْغِرُس...".

�لتَّْعبيِر َشَفِوّيًا َعْن َفو�ئِِد �لَمْزروعاِت.	 

َغْرِس َبْعِض �لنَّباتاِت في �أُصٍص )�أْوِعَيٍة(، �أْو في َحديَقِة 	 

�لَمْدَرَسِة، �أِو �لَبْيِت.

�ل�ْعِتناِء ِبَنباتاِت َحديَقِة �لَبْيِت، َو�لَمْدَرَسِة، َو�لُمحاَفَظِة 	 

َعَلْيها. 

 	.) �ل�ْقِتد�ِء ِبَرسولِنا �لَحبيِب )

ُحبِّ �للِّه َتعالى، َوُشْكِرِه َعلى نَِعِمِه.	 

قِر�َءِة سوَرِة �لتّيِن َغْيبًا.	 
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�ل�أْغصـــاْن�ْغـــِرْس َبـــْذَرْة تُْصِبْح َشـــَجَرْة َخْضـــر�َء  َتْكُبـــُر 

ـــَجَرِة �ْغِرْس َشـــَجَرْة ُبْســـتاْنقُْرَب �لشَّ َحْولَِك  ِمـــْن  َيْضَحْك 

َحديَقتي �لَجميَلُة ْرُس �ل�أوَُّل: �لدَّ ١

ُد:  َنشاط )١(  نَُردِّ

ُر، ثُمَّ �أْكُتُب:  َنشاط )٢(  �أَتَذكَّ

 �ْسَم �لنَّْبَتِة �لَوَطِنيَِّة لِِفَلْسطيَن:          

ُد:  َنشاط )٣(  َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ

�زرع

: "مــا ِمــْن ُمْســِلٍم َيْغــِرُس  قــاَل َرســوُل �للّــِه 

َغْرســًا، �أْو َيــْزرَُع َزرْعــًا، َفَيــاأُْكُل ِمْنــُه َطْيــر، �أْو 

�إِْنســان، �أْو َبهيَمــة �إِلّ� كاَن َلــُه ِبــِه َصَدَقــة". 
)صحيح مسلم(
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 َنشاط )4( �أَتاأمَُّل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ �أناقُِش:

 َنشاط )٥(  �أَرقُِّم �لَمْزروعاِت �ل�آتَِيَة َوْفَق َحْجِمها َتصاُعِدّيًا:

 َنشاط )٦( �أْكُتُب َثلاَثَة �أْسماٍء لَِمْزروعاٍت في َحديَقة َبْيتي، �أْو في َوَطني:

ْيتوِن.  َنشاط )٧(  �أْبَحُث َعْن َفو�ئِِد َشَجَرِة �لزَّ
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 َنشاط )٨(  �أشارُِك في َغْرِس َبْعِض �لَمْزروعاِت في َحديَقِة �لَمْدَرَسِة، �أْو    

                     في �أُصٍص، ثُمَّ �أْعَتني ِبها.

 َنشاط )٩(  �أْبَحُث َعْن �أْسماِء َمْزروعاٍت َوَرَد ِذْكُرها في �لُقْر�آِن �لَكريِم.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

   َكْيَف َنْجَعُل بيَئَتنا َجميَلًة؟

        

 َمفاهيُم َدْرسي

 

  �أْزرَُع َحديَقتي، َو�أحافُِظ َعَلْيها.�أَتَعلَُّم

�أْشجار

في َحديَقِة َبْيتي

�أْعشابُشَجْير�ت



٥0

�لَمساِجُد �لثَّلاَثُة ْرُس �لثّاني: �لدَّ ٢

 َنشاط )٣(  �أَتاأمَُّل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ �أْقَر�أ:

َمِة َة �لُمَكرَّ �لَمْسِجُد �لَحر�ُم في َمكَّ

َرِة �لَمْسِجُد �لنََّبِويُّ في �لَمديَنِة �لُمَنوَّ

.  َنشاط )١( �أْكُتُب �ْسَم �لَمكاِن �لَّذي نَُصلّي فيِه: 

 َنشاط )٢( َنْسَتِمُع، ثُمَّ نُجيُب:

ــلاِة فــي �لَمْســِجِد، شــاَهَد خالـِـد  َطَلــَب خالـِـد ِمــْن و�لـِـِدِه �أْن َيْذَهــَب َمَعــُه لِلصَّ  

ــا �أْن َنْقِصــَد هــذ� �لَمْســِجَد َدْومــًا، قــاَل �أبــو  ــِه، َفقــاَل: َعَلْين �لَمْســِجَد، َو�أْعِجــَب ِب

ــِة َمســاِجَد،  ــى ثلاَث ــدِّ �لرِّحــاِل �إِل ــا ِبَش ( �أْوصان ــنَّ َرســوَلنا ) ــْم، َولِك ــٍد: َنَع خالِ

ــِجُد �ل�أْقصــى. ، َو�لَمْس ــِويُّ ــِجُد �لنََّب ــر�ُم، َو�لَمْس ــِجُد �لَح ــَي: �لَمْس ِه

( ِبَشدِّ �لرِّحاِل �إَِلْيها؟  ما �لَمساِجُد �لَّتي �أْوصانا �لرَّسوُل )



٥١

 َنشاط )4(  �أْكِمُل �لِعباَرَة ِبما ُيناِسُبها:

َمِة            فَِلْسطيَن َة �لُمَكرَّ َرِة           َمكَّ  �لَمديَنِة �لُمَنوَّ

�أ �لَمْسِجُد �لَحر�ِم في         

ب �لَمْسِجُد �لنََّبِويُّ في         

 َنشاط )٦( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش: 

َبَكِة �لَعْنَكبوتِيَِّة.   َنشاط )٥( نُشاِهُد فيلمًا َعِن �لَمْسِجِد �ل�أْقصى، ِمَن �لشَّ

ريِف �لَمْسِجُد �ل�أْقصى في �لُقْدِس �لشَّ



٥٢

ُد:   َنشاط )٧(   َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ

َو�أْفديِه  َوَطني َوَطني �أنا  �أْهو�ُه       َوَطني �أْحميِه 

َوَطني َوْرد في ُبستاني       ِبَيدي �أْسقيِه  َو�أْرويِه

قولو�: َيْحيا َوطني ُحّرً�       َو�للُّه �لـقـاِدُر َيْحـميـِه

َزْيتون  �أْعَشــُقُه       َوَطني َمْرج �أْمَرُح فيِه  َوَطني 

َوَطني ِمْئَذَنة  شـاِمَخة       َبَركـاُت  �للِّه  تَُحلِّيِه

ِشْعري  �أْكُتُبهُ  �أْنِشُدُه       لِْلَوَطِن  �لغالي �أْهديِه

ـيـــِه ُدُه  َوتُـَغـــنِـّ ـَرُِّدُه       َوتُــَردِّ ْوِض تُـغ َوُطيـوُر �لـرَّ
)محّمد علي �لهاني(



٥3

 َنشاط )٨( �أْكُتُب: 

�أ عاِصَمَة فَِلْسطيَن:

ب �أْسماَء َثلاِث ُمُدٍن فَِلْسطيِنيٍَّة:

جـ �أْسماَء َثلاِث قًُرى فَِلْسطيِنيٍَّة:

د �أْسماَء َثلاَثِة ُمَخيَّماٍت فَِلْسطيِنيٍَّة:

نُُه:   َنشاط )٩( �أْرُسُم َعَلَم َوَطني فَِلْسطيَن، ثُمَّ �أَلوِّ



٥٤

 َمفاهيُم َدْرسي

َمِة َة �لُمَكرَّ َرِةفي َمكَّ ريففي �لَمديَنِة �لُمَنوَّ في �لُقْدِس �لشَّ

�لَمساِجُد �لَّتي َنُشدُّ �لرِّحاَل �إَِلْيها

�لَمْسِجُد �ل�أْقصى�لَمْسِجُد �لنََّبِويُّ�لَمْسِجُد �لَحر�ُم

 �أجيُب: 

( ِبَشدِّ �لرِّحاِل �إَِلْيها ِهَي:    �لَمساِجُد �لثَّلاَثُة �لَّتي �أْوصانا َرسوُلنا )

               

  �أْيَن يوَجُد �لَمْسِجُد �ل�أْقصى؟ َوما و�ِجُبنا تُجاَهُه؟

  لِماذ� نُِحبُّ َوَطَننا فَِلْسطيَن؟

 
(، َو�أُشــدُّ �لرِّحاَل �إِلى �لَمســاِجِد �لثَّلاَثِة.�أَتَعلَُّم   �أْقَتدي ِبَرســولِنا )

١

٢

٣



٥٥

سوَرُة �لتّيِن ْرُس �لثّالُِث: �لدَّ 3

نُشاِهُد َمْقَطعًا ِمْن فيديو )سوَرُة �لتّيِن(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.   َنشاط )١(

 َنشاط )٢( �أْكُتَب �أْسماَء َبْعِض �ل�أْشجارِ �لُمْثِمَرِة في فَِلْسطيَن: 

 َنشاط )٣( َنْسَتِمُع: 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ    
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ     ڦ   ڤ    ڤ   ڤ    

)�لتين(ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   رب 



٥6

ُد:   َنشاط )4(  �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أَردِّ

ٱ  ٻ ٻ

 ٻ  ٻ  پ

پ  پ   پ ڀ

َمِة. َة �لُمَكرَّ �لَبَلِد �ل�أميِن: َمكَّ
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 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ
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ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
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ٍر لَِمعاني �لّسوَرِة �لَكريَمِة.   َنشاط )٥(  َنْسَتِمُع �إِلى َشْرٍح ُمَيسَّ

ُر، ثُمَّ �أناقُِش:  َنشاط )٦( �أَفكِّ

يَِّبــِة، َكْيــَف نُحافـِـُظ َعَلْيِهمــا فــي  يتــوِن ِمــَن �ل�أْشــجارِ �لطَّ َشــَجَرُة �لتّيــِن، َوَشــَجَرُة �لزَّ

َوَطِننــا فَِلْســطيَن؟ 

يتوِن:   َنشاط )٧(  �أْلِصُق ُصَورً� لُِكلٍّ ِمْن َشَجرِة �لتّيِن، َوَشَجرِة �لزَّ



٥9

 َمفاهيُم َدْرسي

َسِة ِمَن �ل�أماِكِن �لُمَقدَّ

َمُة�لُقْدُس ُة �لُمَكرَّ َمكَّ

 

�أَتَعلَُّم
ْيتوُن َشَجَرتاِن ُمباَرَكتاِن في َوَطِننا فَِلْسطيَن.   �لتّيُن، َو�لزَّ

  �أْحَسَن �للُّه َخْلقي.
  �أْعَمُل �ل�أْعماَل �لّصالَِحَة.

   �أجيُب: 

ـِ ------------------، َو ------------------    �أْقَسَم �للُّه َتعالى في سوَرِة �لتّيِن ب

٢   ماذ� َنْسَتفيُد ِمْن �آياِت سوَرِة �لتّيِن؟

١
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�أ �أْجَمُع ُصَورً� لَِمساِجَد في َوَطني فَِلْسطيَن، ثُمَّ �أِعدُّ َلْوَحًة ِبذلَِك.       َمْشروعي: 

ب �أْجَمُع ُصَورً� لَِنباتاٍت في َوَطني فَِلْسطيَن، ثُمَّ �أِعدُّ َلْوَحًة ِبذلَِك.                          

 �أَقيُِّم ذ�تي:  

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

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أحافُِظ َعلى بيَئتي.١-

�أْعَتني ِبَحديَقتي.٢-

�أْعَمُل �أْعمال�ً صالَِحًة.٣-

�أِحبُّ َوَطني فَِلْسطيَن.4-

�أَصلّي في �لَمْسِجِد.٥-

�أحافُِظ َعلى َنظاَفِة �لَمْسِجِد.٦-

-٧
ُد �لَمساِجَد �لثَّلاَثَة �لَّتي َدعانا  �أَعدِّ

( لَِشدِّ �لرِّحاِل �إَِلْيها. �لرَّسوُل )

�أْقَر�أ سوَرَة �لتّيِن َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.٨-



6١

عاِء. ُه �إِلى �للِّه ِبالدُّ َنَتَوجَّ

ديُننا ُيَعلُِّمنا

 �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

�لَوْحَدُة �لّر�ِبَعُة 4



6٢

َلَبِة َبْعَد ِدر�َسِة هِذِه �لَوْحَدِة، َو�لتَّفاُعِل َمَع  ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطَّ  
ِه �إِلى �للِّه، َو�ل�ْسِتعاَنِة  �أْنِشَطِتها، �أْن َيكونو� قاِدريَن َعلى �لتََّوجُّ

ِبِه في ُشؤوِن َحياتِِهْم ُكلِّها، ِمْن ِخلاِل �ل�آتي:

 	.) َتْرديِد �ل�أْدِعَيِة �لَماأْثوَرِة َعِن �لرَّسوِل )

( في �لُوضوِء، َوَنظاَفِة �لَبَدِن، 	  �ل�ْقِتد�ِء ِبالرَّسوِل )

َوَقضاِء �لحاَجِة.

قِر�َءِة سوَرِة �لنَّْصِر َغْيبًا. 	 
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عاُء �لدُّ ْرُس �ل�أوَُّل: �لدَّ ١

ُدها.   َنشاط )١(  َنْسَتِمُع �إِلى �أْدِعَيٍة ُمْختاَرٍة، ثُمَّ نَُردِّ

 َنشاط )٢(  َنْسَتِمُع: 

ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی 

عاُء: �أْن َتْطُلَب �لَخْيَر ِمَن �للِّه َوْحَدُه. �لدُّ

)�لبقرة(



6٤

ُد:   َنشاط )٣(  �أْقَر�أ، ثُمَّ �أَردِّ

�أ ُدعاُء ُدخوِل �لَمْسِجِد:

، �ْفَتْح لي �أْبو�َب َرْحَمِتَك".     " �للُّهمَّ

ب ُدعاُء �لُخروِج ِمَن �لَمْسِجِد:

، �إِنّي �أْساأُلَك ِمْن َفْضِلَك".      " �للُّهمَّ

لاِة: جـ ُدعاُء ما َبْعَد �لتَّْسليِم ِمَن �لصَّ

، �أِعنّي َعلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعباَدتَِك".     "�للُّهمَّ

ِمْن �أْدِعَيِة �لرَّسوِل    :

)صحيحا �بن حّبان، و�بن خزيمة(

)صحيح مسلم(

عاِء.   َنشاط )4(  �أْبَحُث َعْن �آد�ِب �لدُّ

 َمفاهيُم َدْرسي

َطَلُب �لَخْيِر ِمَن �للِّه َوْحَدُه.

ُدعاُء ُدخوِل �لَمْسِجِد

عاُء: �لدُّ

لاِةُدعاُء �لُخروِج ِمَن �لَمْسِجِد ُدعاُء ما َبْعَد �لتَّْسليِم ِمَن �لصَّ

)صحيح مسلم(



6٥

 

  �أْدعو �للَّه َوْحَدُه ِبُخشوٍع.�أَتَعلَُّم

    �أجيُب: 

عاِء.    �أْذُكُر �آد�َب �لدُّ

   �أْكِمُل ما َياأْتي:

عاُء: �أْن َتْطُلَب �لَخْيَر ---------------------------------------------------      �لدُّ

                

٢

١
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�آد�ُب َقضاِء �لحاَجِة ْرُس �لثّاني: �لدَّ ٢

 َنشاط )١(  �أَتاأمَُّل �لّصوَرَتْيِن �ل�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ �أجيُب: 

�أ ماذ� �أرى في �لّصوَرِة �ل�أولى؟

َلَبِة. ز�َلِة �لتُّر�ِب َعْن �أْيدي �لطَّ ب �أْقَتِرُح َحّلاً ل�إِ

 َنشاط )٢( نُشاِهُد �أْجز�ًء ِمْن فيديو )�آد�ُب َقضاِء �لحاَجِة(، ِمْن ِخلاِل

                     �لُقْرِص �لُمْدَمِج. 
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 َنشاط )٣( �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش: 

�أقوُل ِعْنَد ُدخوِل �لَحّماِم

 �أْتُرُك �لَمكاَن َنظيفًا َبْعَد 
َقضاِء حاَجتي.

 ، ِباْسِم �للِّه، �للُّهمَّ

�إِنّي �أعوُذ ِبَك ِمَن 

�لُخْبِث، و�لَخبائِث.

�أْغِسُل يَديَّ ِبالماِء، 
َو�لّصابوِن، َو�أْغِلُق 

ْنبوَر َجيِّدً�. �لصُّ
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 َنشاط )4(  �أِصُل �لِعباَرَة ِبما ُيناِسُبها فيما َياأْتي:

حيِح في ُكلِّ صوَرٍة: لوِك �لصَّ  َنشاط )٥(  �أَلوُِّن �لّد�ئَِرَة �لَّتي تَُعبُِّر َعِن �لسُّ

�أ �أقوُل ِعْنَد ُدخوِل �لَحّماِم: 

، �إِنّي �أعوُذ ِبَك ِمَن �لُخْبِث، َو�لخبائِِث.ب �أقوُل ِعْنَد �لُخروِج ِمَن �لَحّماِم:       ِباْسِم �للّه، �للُّهمَّ

ُغْفر�َنَك.

 �أقوُل ِعْنَد ُخروجي ِمَن 
�لَحّماِم: ُغْفر�َنَك.

 ، ِباْسِم �للّه، �للُّهمَّ
�إِنّي �أعوُذ ِبَك ِمَن 
�لُخْبِث، و�لَخبائِث.
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لوِك َغْيِر   حيِح، َو)ل�( �أماَم �لسُّ لوِك �لصَّ  َنشاط )٦(  �أْكُتُب )َنَعْم( �أماَم �لسُّ

حيِح ِمّما َبْيَن �لَقْوَسْيِن فيما َياأْتي:                       �لصَّ
)      (  �أقوُل: ُغْفر�َنَك ِعْنَد ُدخوِل �لَحّماِم.     
)      (  �أْغِسُل َيَديَّ ِبالماِء َفَقْط َبْعَد َقضاِء �لحاَجِة.    
)      ( ْنبوَر َبْعَد �ْسِتْخد�ِمِه.        �أْغِلُق �لصُّ
)      (  �أْتُرُك �لَمكاَن َنظيفًا َبْعَد َقضاِء �لحاَجِة.    

ْرِس.  َنشاط )٧(  �أناقُِش �آد�َب َقضاِء �لحاَجِة �لو�رَِدَة في �لدَّ

 َمفاهيُم َدْرسي

ِمْن �آد�ِب َقضاِء �لحاَجِة

عاُء �لدُّ ْسر�ِف في �لماِءَنظاَفُة �لَمكاِن َعَدُم �ل�إِ

، �إِنّي �أعوُذ ِبَك ِمَن �لُخْبِث، َو�لَخبائِِث.ُدخوُل �لَحّماِم ِباْسِم �للِّه، �للُّهمَّ

ُغْفر�َنَك.�لُخروُج ِمَن �لَحّماِم
 

  �أْلَتِزُم ِباآد�ِب َقضاِء �لحاَجِة.�أَتَعلَُّم

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

   �أْذُكُر �آد�َب َقضاِء �لحاَجِة.

�أ

ب

جـ

د



70

�لُوضوُء ْرُس �لثّالُِث: �لدَّ 3

 َنشاط )١(  نُشاِهُد فيديو )َكْيِفيَُّة �لُوضوِء لِْلاأطفاِل(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

 َنشاط )٢(  �أَتاأمَُّل، ثُمَّ �أناقُِش:

�أسَتْحِضُر نِّيَة �لُوضوِء في َقْلبي، َو�أَسّمي

�أْغِسُل َيَديَّ �إِلى �لرُّْسَغْيِن 

َثلاَث َمّر�ٍت:

�أَمْضِمُض َفمي َثلاَث َمّر�ٍت:

١٢



7١

�أْسَتْنِشُق َثلاَث َمّر�ٍت، 

َو�أْسَتْنِثُر َثلاَث َمّر�ٍت:
�أْغِسُل َوْجهي َثلاَث َمّر�ٍت:

�أْغِسُل �لّيَد �لُيْمنى �إِلى

 �لِمْرَفِق َثلاَث َمّر�ٍت:

�أْغِسُل �لّيَد �لُيْسرى �إِلى �لِمْرَفِق 

َثلاَث َمّر�ٍت:

٣4

٥٦



7٢

�أْمَسُح َر�أْسي

ًة و�ِحَدًة: َمرَّ

�أْغِسُل َقَدِمَي �لُيْمنى َثلاَث 

َمّر�ٍت:

�أْمَسُح �أُذَنيَّ ِمَن �لّد�ِخِل، 

َو�لخارِِج َمّرًة و�ِحَدًة:

�أْغِسُل َقَدِمَي �لُيْسرى َثلاَث 

َمّر�ٍت:

٧٨

٩١٠
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 َنشاط )٣(  نُشاِهُد فيديو )�لُوضوُء(، ِمْن ِخلاِل �لُقْرِص �لُمْدَمِج.

 َنشاط )4(  �أْبَحُث، ثُمَّ �أْجيُب:

                       ما ِصفاُت �لماِء �لّصالِِح لِْلُوضوِء؟

 َنشاط )٥(  �أَلوُِّن �أْعضاَء �لُوضوِء في ِجْسِم

ْنساِن:                      �ل�إِ

 َنشاط )٦(  �أَرقُِّم �أْعماَل �لُوضوِء ِبالتَّْرتيِب، 

ْرِس:                       َكما َوَرَدْت في �لدَّ



7٤

 َنشاط )٧(  �أشارُِك في َتْطبيِق �لُوضوِء َعَمِلّيًا في َمكاٍن َتَتَوفَُّر فيِه َصنابيُر 

                      ِمياٍه في �لَمْدَرَسِة.

 َمفاهيُم َدْرسي

�لُوضوُء

َنظاَفةِعباَدة

 

�أَتَعلَُّم
اأ ِبَطريَقٍة َصحيَحٍة.   �أَتَوضَّ

  ل� �أْسِرُف في �لماِء في �أْثناِء �لُوضوِء.

 �أجيُب َشَفِوّيًا: 

   لِماذ� َيْحِرُص �لُمْسِلُم َعلى �إِْتقاِن �لُوضوِء؟



7٥

سوَرُة �لنَّْصِر ْرُس �لّر�ِبُع: �لدَّ ٤

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

(؟  ما �ْسُم َرسولِنا �لَحبيِب )

(؟  �أْيَن ُولَِد َرسوُلنا �لَحبيُب )

ُد:  َنشاط )٢( َنْسَتِمُع، ثُمَّ نَُردِّ

)�لنصر(

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   زب 
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   

ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   رب

�أ

ب
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 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ   
ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ

ڇ  ڇ  ڇ   
ڍڍ  ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ   

ُد:  َنشاط )٣(  نَُردِّ
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ٍر لَِمعاني �لّسوَرِة �لَكريَمِة.  َنشاط )4(  َنْسَتِمُع �إِلى َشْرٍح ُمَيسَّ

 َنشاط )٥(  �أْتلو سوَرَة �لنَّْصِر َغْيبًا.

 

�أَتَعلَُّم
  �للُّه َتعالى َيْنُصُر �لُمْسِلميَن.  

 �أجيُب: 

   ماذ� �أْستفيُد ِمْن �آياِت سوَرِة �لنَّْصِر؟

   �أْكِمُل ما َياأْتي:

�للِّه.              �أَسبُِّح َرّبي، َفاأقوُل:     

�للَّه.
             �أْسَتْغِفُر َرّبي، َفاأقوُل:   

 َمفاهيُم َدْرسي

�أَسبُِّح َرّبي، َو�أْسَتْغِفُرُه

سوَرُة �لنَّْصِر

�لنَّْصُر ِمْن ِعْنِد �للِّه

١

٢

�أ

ب
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      َمْشروعي:  �أشارُِك في �إِْعد�ِد ِبطاقاٍت ِباأْدِعَيٍة َقصيَرٍة َماأْثوَرٍة، ثُّم �أْعِرُضها في

، َوَمَمّر�ِت �لَمْدَرَسِة.         فِّ                    �لصَّ

 �أَقيُِّم ذ�تي:  

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

ْقُم ******�ل�أد�ُء�لرَّ

�أْدعو �للَّه َوْحَدُه ِبُخشوٍع.١-

عاِء.٢- �أْلَتِزُم ِباآد�ِب �لدُّ

�أْحَفــُظ َبْعــَض �ل�أْدِعَيِة �لَقصيَرِة �لَماأْثوَرِة.٣-

�أْلَتِزُم ِباآد�ِب َقضاِء �لحاَجِة.4-

اأ ِبصوَرٍة َصحيَحٍة.٥- �أَتَوضَّ

�أْقَر�أ سوَرَة �لنَّْصِر َغْيبًا دوَن �أْخطاٍء.٦-
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�لَمصاِدُر َو�لَمر�ِجُع

١- القراآن الكريم.

٢- تفسير القراآن العظيم، تاأليف: اأبو الفداء اإسماعيل بن كثير، الطبعة ال�أولى – دار الفكر – ١980 – بيروت. 

ــة، دار الحديــث/  ــي، الطبعــة الثاني ــن ال�أنصــاري القرطب ــن اأحمــد ب ــه ب ــد اللّ ــو عب ــراآن ، تاأليــف: اأب 3- الجامــع ل�أحــكام الق

١966م – القاهــرة.

سلامية – ١979م- اإسطنبول – تركيا. ٤- صحيح البخاري، تاأليف: محمد بن اإسماعيل البخاري، المكتبة ال�إ

رشــاد –  ــاء والدعــوة وال�إ فت ــة وال�إ ٥- صحيــح مســلم، تاأليــف: مســلم بــن الحجــاج القشــيري، رئاســة اإدارة البحــوث العلمي

١980م – الريــاض.

6- فقه السيرة، تاأليف: محمد سعيد رمضان البوطي- دار الفكر- ١980م – بيروت – لبنان.

أولــى، دار الحديــث- ١99٥م –  7- الســيرة النبويــة، تاأليــف: اأبــو محمــد بــن عبــد الملــك المعافــري بــن هشــام، الطبعــة ال�

القاهرة.

سلامي واأدلته، تاأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر – ١980م- دمشق. 8- الفقه ال�إ

9- فقه السنة، تاأليف: السيد سابق، الطبعة ال�أولى – دار الفكر – ١970م - بيروت.

١0- خلق المؤمن، تاأليف: الدكتور مصطفى مراد، الطبعة ال�أولى – دار الفجر للتراث – ٢00٥م – القاهرة.

سلام، تاأليف: عبد اللّه علون، الطبعة الثالثة/ المكتبة السلفية/ ١98١م – القاهرة. أول�د في ال�إ ١١- تربية ال�
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َ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 )منّسقاً(   

رقية عرار عمر غنيم             د.خالد تربان    

جمال زهير نبيل محفوظ     فريال الشواورة    

عبير النادي افتخار الملاحي    


