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ــة  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــن ضــرورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية  النشــاأة، ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

ــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة  ــم علــى الحقــوق والواجب عقــد اجتماعــي قائ

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ

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 رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيا، 

وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف 

ــاً  ــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفي ــاج تعبي والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النت

وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه  اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، 

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــل م ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ والتدقي

ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج الفلسطينية 

اآب/ ٢٠١٦

تقديم



انســجاماً َمــَع سياَســِة وزارِة التَّْربَِيــِة والتعليــِم الِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن المناهــِج وتطويِرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل فــي تاأليــف كتــِب 

هــا َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــيٍّ ُمَشــكٍَّل ِمــْن  ْســلاِميَِّة َبْعــَد التَّْقويــم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، مرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعدَّ التّْربَِيــِة ال�إِ

ــى  َدًة َتْرَتِكــُز فــي َمْجموِعهــا اإِل ــدِّ ــا َمجــال�ٍت، واأْبعــاداً ُمَتَع صيــَن، راَعــْت فــي بِنائِه ــن، َوُمَعلِّميــن، َوُمَتَخصِّ اأكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّي

ــريَعِة الَغــّراء. ــْمَحِة، والشَّ ْســلاِميَِّة السَّ الَعقيــدِة ال�إِ

ْســلاِميََّة َتْهــِدُف اإِلــى بِنــاِء الطالـِـِب بِنــاًء َتْرَبِويــاً، َوِفْكِريــاً شــاِملاً ومَتواِزنــاً، َفَقــْد اْشــَتَمَل كتــاُب  الّصــفِّ الثّانــي  وبمــا اأنَّ الَتْربَِيــَة ال�إِ

َزٍة  يمــاِن، بطريقــٍة ســهلٍة  مبّســطٍة، معــزَّ َدٍة؛ لَِتْحقيــِق ذلــَك، َففــي َمجــاِل الَعقيــَدِة، ُطِرَحــْت حقائِــُق ال�إ بِجزاأيــه علــى َمجــال�ٍت ُمَتَعــدِّ

ــوِر القصيــرِة  ــوِر والّرســوماِت، مــا يتناســُب والمرحلــَة الُعُمُريـّـَة المســتهدفة. وفــي القــراآِن الكريــم، اشــتمَل علــى مجموعــٍة مــن السِّ بالصُّ

ــَور. وفيمــا يتعلــق بالّســنِّة النّبويـّـِة، ركَّــَز الكتــاُب علــى مضاميــِن النّصــوِص،  حفظــاً، وتــلاوًة، وتقريبــاً للمعنــى، مــن خــلال الّرســِم والصُّ

ــَن المحتــوى التّعليمــيُّ جوانــَب مــْن ســيرِة الرَّســوِل –صلّى اللُّه عليِه َوســلَّم-، وصحابِتــِه الِكراِم- وبعــِض ال�أحاديــِث القصيــرة، كمــا تضمَّ

رضــَي اللـّـُه عنهــْم-، فــي عــرٍض واضــٍح َســْهل، ُيتيــُح للطّالــِب فرصــَة ال�قتــداِء والتَّاأّســي بِِهــْم فــي ســيرِة حياتـِـه. َواأّمــا فــي مجــاِل الفقــِه، 

أمــُر علــى بيــان عبــادة ال�أذان، والّصــلاة.  فقــد راعينــا ال�حتيــاَج الحقيقــيَّ للطّالــب؛ فاقتصــَر ال�

ــخصيَِّة، َوتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر َوالمحبَّــِة،  وكاَن للقيــِم وال�أخــلاِق نصيَبهــا الوافَر-اأيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــْن َدْوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الشَّ

َوبِنــاِء المجتمــِع الفاضــِل، َوالحفــاِظ علــى البيئــِة النَّظيفــِة، َوَرْســِم الّصــوَرِة الحضاريَّــِة الّراقيــِة للمجتمــِع الِفَلســطينيِّ الُمْســِلم.

، فقــد كانــِت القــدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحيَّــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناويــَن ظاهــرٍة؛ َفِهــَي مســرى رســولِنا  اأّمــا الُبْعــُد الوطنــيُّ

أنبيــاِء والمرســليَن، َوِهــَي نبــُض كُلِّ ُمْســِلم. محمٍد-صلـّـى اللـّـُه عليــِه َوســلَّم-، َومهــُد ال�

ــِة بِشــكٍل واضــح، َوركّزنــا علــى ِذْكــِر ال�أهــداِف  ــِة علــى رســِم ال�أهــداِف التَّربويَّ وقــْد َحَرْصنــا فــي بدايــاِت النّصــوِص التَّعليميَّ

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

، والواقعــّي، َحَســَب مــا  ــفِّ الثّانــي؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقويــِم التّقليــديِّ ــِرَك البــاُب مفتوحــاً للمعلـّـم فــي الصَّ وفــي التّقويــم، تُ

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 غيــَر  ــُه الحمــُد والشُّ ْن اأحســنّا َفِمــَن اللـّـه، َولَ هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ

ذلــك، َفنســاألُُه تعالــى العفــَو والُغفــران.

فريق التّاأليف
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٢

َرب�نا اللُّه 

الَوْحَدُة ال�أولى

﴿ GFEDC...﴾ )ال�أعراف:١٨٠)

ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:



٣

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع ا�ْنِشَطِتها،   ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ
ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ال�ْعِتقاِد ِبا�نَّ اللَّه ُهَو الَمْعبوُد َوْحَدُه، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

      التَّْعبيِر َشَفِوّيًا َعْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى في َخْلِقِه.

      فِْعِل الَخْيِر.

      تِلاَوِة سوَرِة قَُرْيٍش َغْيبًا.

ْجمالِيِّ لِسوَرِة قَُرْيٍش.           التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ



٤

الّدْرُس ال��وَُّل:          اللُّه القاِدُر١

 َنشاط ١:           ا�ْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة:

﴿X W V U T S RQ P O N﴾  )اآل عمران(

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ْسَتِدل� َعلى قُْدَرِة اللِّه َتعالى:  َنشاط ٢:           ا�َتا�مَُّل الص�

                                        

 َنشاط ٣:           ا�َضُع دائَِرًة َحْوَل الّصوَرِة الَّتي تَُعبُِّر َعْن قُْدَرِة اللِّه َتعالى:



٥

 َنشاط ٤:           ا�ْبَحُث َعْن صوَرٍة ا�ْخرى تَُعبُِّر َعْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى.

 َنشاط ٥:           ا�َفكُِّر: َكْيَف ا�ْشُكُر اللَّه َتعالى َعلى نَِعِمِه؟

ُد:  َنشاط ٦:           ا�َلوُِّن، ثُمَّ ا�َردِّ

      سبحان اللّه

ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى اللُّه القاِدُر 

 َمفاهيُم َدْرسي:

ا�َسبُِّح اللَّه َتعالى.

    

ا�َتَعلَُّم:

    
ا�جيُب:

 ١- ا�ْكِمُل الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها فيما َياأْتي:

)ُسْبحاَن اللِّه، الَقَمِر، بِاْسِم اللِّه، القاِدُر(

ْمِس، َو................ اأ- ِمْن َمظاِهِر قُْدَرِة اللِّه َتعالى َخْلُق الشَّ

ب- الُمْسِلُم َيقوُل ِعْنَد ُرْؤَيِة َخْلِق اللِّه: ....................

جـ- ِمْن ِصفاِت اللِّه، َواأْسمائِِه .....................

 ٢- اأْكُتُب اْسماً ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى: ...................



ْرُس الثّاني:        اللُّه الَبصيُر الدَّ ٢

 َنشاط ١:           ا�ْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة:

)الّشورى:١١( ﴾ 7  6     5   43        2  1 ﴿

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )اللُّه الَبصيُر( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. 

 َنشاط ٣:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ْقَرا�:

اللُّه الَبصيُر َيرى ما نَراُه بِاأْعُيِننا، َوما ل� نَراُه.

ْوداَء في اللَّْيَلِة الظَّْلماِء.   اللُّه ُسْبحانَُه َيرى النَّْمَلَة السَّ

اللُّه ُسْبحانَُه ُيْبِصُر ما ل� نُْبِصُرُه في اأْعماِق الِبحاِر.

       

                       

، َوما فيِهما ِمْن َعجائٍِب:  َنشاط ٤:           ا�َتا�مَُّل َعْيَنيَّ

٦



٧

ْرُس الثّاني:        اللُّه الَبصيُر الدَّ ٢

 َنشاط ١:           ا�ْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة:

)الّشورى:١١( ﴾ 7  6     5   43        2  1 ﴿

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )اللُّه الَبصيُر( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. 

 َنشاط ٣:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ْقَرا�:

اللُّه الَبصيُر َيرى ما نَراُه بِاأْعُيِننا، َوما ل� نَراُه.

ْوداَء في اللَّْيَلِة الظَّْلماِء.   اللُّه ُسْبحانَُه َيرى النَّْمَلَة السَّ

اللُّه ُسْبحانَُه ُيْبِصُر ما ل� نُْبِصُرُه في اأْعماِق الِبحاِر.

       

                       

، َوما فيِهما ِمْن َعجائٍِب:  َنشاط ٤:           ا�َتا�مَُّل َعْيَنيَّ

 َنشاط ٥:           ا�ْبَحُث، ثُمَّ ا�ْكَتِشُف ا�ْشياًء ل� َنراها ِبا�ْعُيِننا.  

 َنشاط ٦:           ا�ْذُكُر ا�ْعماَل َخْيٍر ا�قوُم ِبها، ل� َيراها اإِلّ� اللُّه َتعالى.

 

ِمْن ا�ْسماِء اللِّه الُحْسنى اللُّه الَبصيُر 

 َمفاهيُم َدْرسي:

ا�َتَعلَُّم:
  

ِمْن َمْخلوقاتِِه.  * اللُّه َبصيٌر ل� ُيْشِبُه َبَصَرُه ا�َحُدُُُُُ

* اللُّه َيراني، َفلا ا�ْفَعُل اإِلّ� َخْيرًا.

      

ا�جيُب:

حيَحِة، َواإِشاَرَة )  ) بِجانِِب  ١- اأَضُع اإِشاَرَة )  )  بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ
حيَحِة فيما َياأْتي: الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

اأ- َبَصُر الَمْخلوقاِت ُيْشِبُه َبَصَر الخالِِق.

جـ- ا�ْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِه الَكثيَرِة. 

�نَّ اللَّه َيراني. ب- ا�قوُم ِبا�ْعماِل َخْيٍر؛ لِ�

د َخْمَسًة ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى.                  ٢- ا�َعدِّ



٨

    
ْرُس الثّالُِث:          سوَرُة قَُرْيٍش الدَّ ٣

ُر اآداَب تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم.  َنشاط ١:          ا�َتَذكَّ

َنشاط ٢:          َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة قَُرْيٍش.  

 َنشاط ٣:          ا�ْتلو:           

الُمْفَرداُت:

اإِيلاِف: اْعِتياٍد.

رِْحَلَة: َسَفراً.

َفِة. الَبْيِت: الَكْعَبِة الُمَشرَّ
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َنشاط ٤:          نُشاِهُد فيديو )َتْفسيُر سوَرِة قَُرْيٍش( ِمْن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.
 

 َنشاط ٥:          ا�َلوُِّن الُمْسَتطيَل الَّذي َيْحتوي َعلى نَِعِم اللِّه َتعالى الَّتي َوَرَدْت 

أماُنالَبَصُرالطَّعاُم ال�
في ال�آياِت الَكريَمِة:

                                                                                                                  



٩

 َنشاط ٦:          ا�ْذُكُر نَِعمًا ا�ْخرى ِمْن نَِعِم اللِّه َتعالى َعَلْينا. 

 َنشاط ٧:          ا�َفكُِّر: َكْيَف َنْشُكُر اللَّه َتعالى َعلى نَِعِمِه.

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:  َنشاط ٨:          ا�َردِّ
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نَْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِهِمْن نَِعِم اللِّه
سوَرُة قَُرْيٍش

 َمفاهيُم َدْرسي:

أماُنالطَّعاُم نَْعُبُدُه َوْحَدُهال�

              

        



١٠

ا�ْشُكُر اللَّه َتعالى، 
َوا�ْعُبُدُه.

ا�َتَعلَُّم:
   

 ١- اأِصُل:

         

آتَِيِة:  ٢- اأْكُتُب َمعاني الَكِلماِت ال�

  اأ- ِرْحَلَة:  -----------   ب- الَبْيِت:  ------------   جـ- اإِيلاِف: -----------                                                  

         

ا�جيُب:
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١١

َمْشروعي:  

ُم ِبطاقاٍت َتْحِمُل ا�ْسماَء اللِّه الُحْسنى.    ا�َصمِّ
 

ْقُم ال��داُءالرَّ

ا�َسبُِّح اللَّه القاِدَر .١-

-٢
اأْفَعُل الَخْيَر.

-٣
اأْتلو سوَرَة قَُرْيٍش َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.

ا�َقيُِّم ذاتي: 
  

ْكَل الُمَعبَِّر َعْن ا�دائي:  ا�َلوُِّن الشَّ



١٢

َنْدعو َربَّنا

الَوْحَدُة الثّانيُة

ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

ُُُُُُِعباَدة  عاُء .الد�



١٣

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع ا�ْنِشَطِتها،   ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ

ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى ُدعاِء اللِّه، َوالتََّقر�ِب ِمْنُه، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

 َتْرديِد ا�ْلفاِظ ال��ذاِن َغْيبًا.

 َتْرديِد ُدعاِء ال�ْسِتْفتاِح َغْيبًا.

ْبراهيِميَِّة َغْيبًا. لاِة ال�إِ ِد، َوالصَّ  َتْرديِد ا�ْلفاِظ التََّشه�

 تِلاَوِة سوَرِة الماعوِن َغْيبًا.

 ُمساَعَدِة ال�آَخريَن.

ْجمالِيِّ لِسوَرِة الماعوِن.              التَّْعبيِر َعِن الَمْعنى ال�إِ

 



١٤

الّدْرُس ال��وَُّل:      ال��ذاُن ١

ْسلاِم.   َنشاط ١:           ا�ْذُكُر ا�ْركاَن ال�إِ

  َنشاط ٢:           ا�َتا�مَُّل الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ ا�جيُب:

الِة َحيَّ َعىل الصَّ

 

لاِة؟ اأ- َكْيَف اأْعِرُف َوْقَت الصَّ

أذاِن في الَيْوِم )نَهاراً َولَْيلاً(؟ ًة ُيْرَفُع َصْوُت ال� ب- َكْم َمرَّ

        

َنشاط ٣:          نُشاِهُد فيديو )ال��ذاُن( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.



١٥

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:   َنشاط ٤:           ا�َردِّ

 
اللُّه ا�ْكَبُر اللُّه ا�ْكَبراللُّه ا�ْكَبُر اللُّه ا�ْكَبر

ا�ْشَهُد ا�ْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللّها�ْشَهُد ا�ْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللّه

دًا َرسوُل اللّه دًا َرسوُل اللّها�ْشَهُد ا�نَّ ُمَحمَّ ا�ْشَهُد ا�نَّ ُمَحمَّ

لاة لاةَحيَّ َعلى الصَّ َحيَّ َعلى الصَّ

َحيَّ َعلى الَفلاحَحيَّ َعلى الَفلاح

ل� اإِلَه اإِلّ� اللّهاللُّه اأكَبُر اللُّه ا�ْكَبر

ُن َبْعَد  َنشاط ٥:           ا�ْسَتِمُع اإِلى ا�ذاِن الَفْجِر، َوا�ْكَتِشُف ما َيقوُلُه الُمَؤذِّ

                    )َحيَّ َعلى الَفلاح(.

  َنشاط ٦:           ا�ناقُِش:

أذاِن؟ اأ- ماذا َيقوُل الُمْسِلُم ِعْنَد َسماِعِه كُلَّ َمْقَطٍع ِمْن َمقاِطِع ال�

أذاِن؟ ِن ِمَن ال� ب- ماذا َيقوُل الُمْسِلُم َبْعَد انِْتهاِء الُمَؤذِّ

ْسلاِم. ِل ُمَؤذٍِّن في ال�إِ   َنشاط ٧:           ا�ْبَحُث َعِن اْسِم ا�وَّ

  َنشاط ٨:           ا�شارُِك في ُمساَبَقِة ا�ْجَمِل َصْوٍت في ا�داِء ال��ذاِن.

لاِة.ال��ذاُن        ْعلاُم ِبُدخوِل َوْقِت الصَّ ال�إِ  َمفاهيُم َدْرسي:



١٦

ا�َتَعلَُّم:

 ١- ا�ْكِمُل الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها فيما ياأْتي:

هاَدتاِن، الزَّكاُة( لاِة، الشَّ    )الَمْسِجِد، َخْمَس، الصَّ

ُن في الَيْوِم، َواللَّْيَلِة ...................... َمّراٍت. ُن الُمَؤذِّ اأ- ُيَؤذِّ

هاِب اإِلى ................... أذاِن، اْسَتِعدُّ لِلذَّ ب- ِعْنَد َسماِع ال�

أذاِن اإِلى .............................. جـ- َيْدعونا َصْوُت ال�

لاُة. أذاِن، ُهما ...........، َوالصَّ ْسلاِم في ال� ُن ُرْكَنْيِن ِمْن اأْركاِن ال�إِ د- َيْذكُُر الُمَؤذِّ

حيَحِة، َواإِشاَرَة )  ) بِجانِِب   ٢- اأَضُع اإِشاَرَة )  ) بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ

حيَحِة فيما َياأْتي:          الِعباَرِة َغْيِر الصَّ

لاة»:  جـ- َنقوُل َبْعَد َسماِع ِعباَرِة: «َحيَّ َعلى الصَّ
َة اإِلّ� ِباللِّه. ل� َحْوَل، َول� قُوَّ

اأ- َيْدعونا َصْوُت ال��ذاِن لِلنَّْوِم.

لاَة. ب- ال��ذاُن َيْسِبُق الصَّ
                             

الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها فيما ياأْتي:

هاَدتاِن، الزَّكاُة( لاِة، الشَّ    )الَمْسِجِد، َخْمَس، الصَّ

ُن في الَيْوِم، َواللَّْيَلِة ...................... َمّراٍت. ُن الُمَؤذِّ اأ- ُيَؤذِّ

هاِب اإِلى ................... أذاِن، اْسَتِعدُّ لِلذَّ ب- ِعْنَد َسماِع ال�

أذاِن اإِلى .............................. جـ- َيْدعونا َصْوُت ال�

لاُة. أذاِن، ُهما ...........، َوالصَّ ْسلاِم في ال� ُن ُرْكَنْيِن ِمْن اأْركاِن ال�إِ د- َيْذكُُر الُمَؤذِّ

حيَحِة، َواإِشاَرَة ) )  ) بِجانِِب  ٢- اأَضُع اإِشاَرَة )  ) بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ

ا�جيُب:

ا�ْسَمُع ال��ذاَن َخْمَس َمّراٍت في الَيْوِم، َواللَّْيَلِة،
 َفا�َلّبي النِّداَء لُِكلِّ َصلاٍة.



١٧

الّدْرُس الثّاني:          ُدعاُء ال�ْسِتْفتاِح ٢

  َنشاط ١:            ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�قرا�:

ْحراِم بُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح؛  ْحراِم، ثُمَّ اأْدعو َبْعَد َتْكبيَرِة ال�إِ       اأْبَدا� َصلاتي بَِتْكبيَرِة ال�إِ

َحْيُث اأقوُل في نَْفسي:
َك، َول� اإِلَه َغْيُرَك». «ُسْبحانََك اللُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتباَرَك اْسُمَك، َوَتعالى َجدُّ

)صحيح مسلم(

َك: َعَظَمُتَك، َوُسْلطانَُك. َجد�

ل� اإِلَه َغْيُرَك: ل� َمْعبوَد ِسواَك.

الُمْفَرداُت، َوالتَّراكيُب:

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )ُدعاُء ال�ْسِتْفتاِح( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.



١٨

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:   َنشاط ٣:           ا�َردِّ

               

                       

   

                            

  َنشاط ٤:           ا�ْبَحُث َعْن صيَغٍة ا�ْخرى لُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح.

 َمفاهيُم َدْرسي:

لاِة.  ْحرامِ في الصَّ َبْعَد َتْكبيَرِة ال�إِ                                           ُدعاُء ال�ْسِتْفتاِح

ا�َتَعلَُّم:  ا�ْحِرُص َعلى ُدعاِء ال�ْسِتْفتاِح في َصلاتي.

َوَتباَرَك اْسُمَك

َك َوَتعالى َجد�

َول� اإِلَه َغْيُرَك 

ُسْبحاَنَك اللُّهمَّ َوِبَحْمِدَك

)رواه مسلم(



١٩

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:   َنشاط ٣:           ا�َردِّ

               

                       

   

                            

  َنشاط ٤:           ا�ْبَحُث َعْن صيَغٍة ا�ْخرى لُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح.

 َمفاهيُم َدْرسي:

لاِة.  ْحرامِ في الصَّ َبْعَد َتْكبيَرِة ال�إِ                                           ُدعاُء ال�ْسِتْفتاِح

ا�َتَعلَُّم:  ا�ْحِرُص َعلى ُدعاِء ال�ْسِتْفتاِح في َصلاتي.

ا�جيُب:

  ١- ا�ْكِمُل الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها فيما ياأْتي:

َك، بَِحْمِدَك، اْسُمَك، ِفْعلَُك( )َجدُّ

   «ُسْبحانََك اللُّهمَّ َو.................، َوَتباَرَك ..................، َوَتعالى 
..................، َول� اإِلَه َغْيُرَك»

ِل، بِما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: أوَّ   ٢- اأِصُل الِعباَرَة في الَعموِد ال�

                                

                             

َنقوُل ُدعاَء ال�ْسِتْفتاِح

ل� اإِلَه َغْيُرَك

َك َجد�

ل� َمْعبوَد ِسواَك

أذاُن ال�

َعَظَمُتَك، َوُسْلطانَُك

ْحراِم َبْعَد َتْكبيَرِة ال�إِ

)رواه مسلم(



٢٠

ْبراهيِميَُّة لاُة ال�إِ ُد َوالصَّ ْرُس الثّالُِث:                التََّشه� الدَّ ٣

  َنشاط ١:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�جيُب:

           

لاِة َقْبَل التَّسليِم؟•  ما اآِخُر َعَمٍل ِمْن اأْعماِل الصَّ

ْبراهيِميَُّة( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج،  لاُة ال�إِ ُد، َوالصَّ َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )التََّشه�

                      ثُمَّ نُناقُِش.  

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:                    َنشاط ٣:           ا�َردِّ

، َوَرْحَمُة  لاُم َعَلْيَك اأيُّها النَِّبيُّ َلواُت، َوالطَّيِّباُت، السَّ ُد: «التِّحّياُت لِلِّه، َوالصَّ التَشهُّ
لاُم َعَلْينا، َوَعلى ِعباِد اللِّه الّصالِحيَن، اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه،  اللِّه َوَبَركاتُُه، السَّ

داً َعْبُدُه، َوَرسولُُه». )رواه البخاري(. َواأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

ٍد، َكما َصلَّْيَت  ٍد، َوَعلى اآِل ُمَحمَّ ْبراهيِميَُّة: «اللُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ لاُة ال�إِ الصَّ

ٍد،  ، اللُّهمَّ باِرْك على ُمَحمَّ َعلى اإِْبراهيَم، َوَعلى اآِل اإِْبراهيَم، اإِنََّك َحميد َمجيُدُُُُُُُُُُُ

.« ٍد، َكما باَرْكَت َعلى اإِْبراهيَم، َواآِل اإِْبراهيَم، اإِنََّك َحميد َمجيُدُُُُُُُُُُُ َوَعلى اآِل ُمَحمَّ
)رواه البخاري، ومسلم(



٢١

ْبراهيِميََّة َغْيبًا. لاَة ال�إِ َد، َوالصَّ ُد َوَمجموَعتي التََّشه�   َنشاط ٤:           ا�َردِّ

ْبراهيِميَُّة َمفاهيُم َدْرسي: لاُة ال�إِ ُد، َوالصَّ لاِةالتََّشه� ِمْن ا�ْعماِل الصَّ
        

ْبراهيِميََّة في ُكلِّ َصلاٍة. لاَة ال�إِ َد، َوالصَّ ا�ْقَرا� التََّشه� ا�َتَعلَُّم:    

     

ِد:          آتَِيَة، َوْفَق ُوروِدها في التََّشهُّ ١- ا�َرقُِّم الِعباراِت ال�
 

             
لاُم َعَلْينا َوَعلى السَّ
ِعباِد اللِّه الّصالِحيَن 

ا�ْشَهُد ا�ْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه

دًا َوا�ْشَهُد ا�نَّ ُمَحمَّ
َعْبُدُه َوَرسوُلُه 

لواُت،   التَِّحّياُت لِلِّه، َوالصَّ
يِّباُت َوالطَّ

، لاُم َعَلْيَك ا�ي�ها النَِّبي� السَّ
   َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه

          

           

 ٢- ا�ْكِمُل:

ْبراهيِميَُّة: «اللُّهمَّ َصلِّ َعلى ......، َوَعلى اآِل ......، َكما َصلَّْيَت  لاُة ال�إِ الصَّ
. ُُُ ُُُُُُ َعلى اإِْبراهيَم، َوَعلى اآِل ......، اإِنََّك َحميد َمجيُدُُ

ٍد، َكما ...... َعلى اإِْبراهيَم، َواآِل  ٍد، َوَعلى اآِل ُمَحمَّ اللُّهمَّ ...... على ُمَحمَّ

اإِْبراهيَم، اإِنََّك ...... ......».                            )رواه البخاري، ومسلم(

ِد:        آتَِيَة، َوْفَق ُوروِدها في التََّشهُّ ا�َرقُِّم الِعباراِت ال�

                                                                 
لاُم َعَلْينا َوَعلى السَّ
ِعباِد اللِّه الّصالِحيَنِعباِد اللِّه الّصالِحيَن

ا�ْشَهُد ا�ْن ل� اإِلَه اإِلّ� اللُّه

دًا َوا�ْشَهُد ا�نَّ ُمَحمَّ
َعْبُدُه َوَرسوُلُهَعْبُدُه َوَرسوُلُه

لواُت، لواُت،التَِّحّياُت لِلِّه، َوالصَّ التَِّحّياُت لِلِّه، َوالصَّ
يِّباُت َوالطَّ

، لاُم َعَلْيَك ا�ي�ها النَِّبي� ،السَّ لاُم َعَلْيَك ا�ي�ها النَِّبي� السَّ
   َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه

، لاُم َعَلْيَك ا�ي�ها النَِّبي� السَّ
   َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه

، لاُم َعَلْيَك ا�ي�ها النَِّبي� السَّ

ا�ْكِمُل:

ا�جيُب:     



٢٢

ْرُس الّراِبُع:          سوَرُة الماعوِن الدَّ ٤

  َنشاط ١:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

َنشاط ٢:          َنْسَتِمُع اإِلى سوَرِة )الماعوُن(.

             

  َنشاط ٣:           ا�ْتلو:

ِّ     ُّ        َّ    ٍّ    ٌّ         � ﴿ حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى�

         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب

يب رت زت مت نت ىت يت ﴾ (الماعون: ١-٧)



٢٣

ِّ     ُّ        َّ    ٍّ    ٌّ         � ﴿ حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى�

         ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب

يب رت زت مت نت ىت يت ﴾ (الماعون: ١-٧)

الُمْفَرداُت، َوالتَّراكيُب:

آِخِر.   مي ىي: ل� ُيْؤِمُن بِالَيْومِ ال�

ُيعاِملُُه بَِقْسَوٍة.  �:ٌّ� � � � � ٰى�

ُع.  َول� ُيَشجِّ �:ُّ� � � �َّ� �

، َوُهَو اْسُم واٍد في َجَهنََّم.     ُُُُُُ مئ: َفَعذاب َشديدُُُُُُ

لاَة َعْن َوْقِتها.  روَن الصَّ ُيَؤخِّ زب�مبنب:�

زت: ل� ُيْخِلصوَن الِعباَدَة لِلِّه.   

ىت: ما َيْحتاُجُه النّاُس ِمْن اأَدواٍت َمْنِزلِيٍَّة، َوَغْيِرها.

َنشاط ٤:          نُشاِهُد فيديو )َتْفسيُر سوَرِة الماعوِن( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج،  

                     ثُمَّ نُناقُِش.

ُد، ثُمَّ ا�ْحَفُظ:   َنشاط ٥:           ا�َردِّ

ٰذ ٰر ٰى           ٌّ     ٍّ       حي خي مي ىي يي

    َّ        ُّ     ِّ         ّٰ رئ زئ

يئ رب زب مب نب ىب

نت ىت يت

يب رت زت مت

مئ نئ ىئ



٢٤

     

  َنشاط ٦:           ا�ناقُِش ما َياأْتي:

اأ- ما اْسُم ا�ْعَظِم َيتيٍم َعَرَفْتُه الَبَشِريََّة؟  

ب- َكْيَف نُْحِسُن اإِلى الَيتيِم؟

لاِة في َوْقِتها.   َنشاط ٧:           ا�َبيُِّن َجزاَء َمْن َيَتهاَوُن في ا�داِء الصَّ

  َنشاط ٨:           ماذا َلْو:

اأ-  َسِمْعُت َصْوَت ال��ذاِن في ا�ْثناِء اللَِّعِب؟

ب- ماذا َلْو َطَلَب ِمْنَك جارَُك َقَلمًا زائِدًا َعْن حاَجِتَك؟

                        
 َمفاهيُم َدْرسي:

                                           

                                            

                             

                        

                                           

                                            

سوَرُة الماعوِن
َتُحث� َعلى رِعاَيِة ال��ْيتاِم َوالَمساكيِن  

ْخلاِص لِلِّه في َجميِع ال��ْعماِل ال�إِ

َتْقديِم الَعْوِن لِْلاآَخريَن

لاِة في َوْقِتها ا�داِء الصَّ

   
ُم الَعْوَن َوالُمساَعَدَة لِْلُمْحتاجيَن. ا�َقدِّ

   
ا�َتَعلَُّم:
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ا�جيُب:

ْقِم الُمناِسِب لُِكلِّ اآَيٍة: آياِت الَكريَمَة، بَِوْضِع الرَّ  ١- ا�َرتُِّب ال�
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آتَِيِة:  ٢- اأْكُتُب َمعانَِي الُمْفرداِت، َوالتَّراكيِب ال�

اأ- َيُدعُّ الَيتيَم: .............................................
ب- الماعوَن: .............................................
ُب بِالّديِن: ........................................ جـ- ُيَكذِّ

.
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َمْشروعي: 

           

مًا لِِمْئَذَنٍة: ُم ُمَجسَّ ا�َصمِّ

ْقُم أداُءالرَّ ال�

أذاِن َغْيباً، دوَن اأْْخطاٍء.١- ُد األْفاَظ ال� ا�َردِّ

ُد ُدعاَء ال�ْسِتْفتاِح َغْيباً، دوَن اأْخطاٍء.٢- ا�َردِّ

ْبراهيِميََّة َغْيباً، دوَن اأْخطاٍء. ٣- لاَة ال�إِ َد، َوالصَّ ُد التََّشهُّ ا�َردِّ

اأْتلو سوَرَة الماعوِن َغْيباً، دوَن اأْخطاٍء.٤-

ا�َقيُِّم ذاتي: 
  

ْكَل الُمَعبَِّر َعْن ا�دائي:  ا�َلوُِّن الشَّ



٢٧

َنْعُبُد َربَّنا

                               

الَوْحَدُة الثّالَِثُة

زب£  ¤  ¥  ¦§  رب  )البقرة:١١٠)

ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:
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َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع ا�ْنِشَطِتها،   ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ

لاِة، ِمْن ِخلاِل ال�آتي: ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتاأِْدَيِة ا�ْعماِل الصَّ

لاِة في ُكلِّ َرْكَعٍة.                                       َتـَتـب�ِع ا�ْعماِل الصَّ

لاِة في َوْقِتها.  ا�داِء الصَّ

 ال�لِتزاِم ِباآداِب الَمْسِجِد.

           
 



٢٩

    
َلواُت الَخْمُس الّدْرُس ال��وَُّل:       الصَّ ١

   َنشاط ١:           ا�َتا�مَُّل الّصوَرَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ناقُِش:

اأ- لِماذا َيْذَهُب الُمْسِلُم اإِلى الَمْسِجِد؟

ْسلاِم؟ ب- ما الرُّْكُن الثّاني ِمْن اأْركاِن ال�إِ

أذاِن في الَيْوِم )نَهاراً َولَْيلاً(؟ جـ- اأْذكُُر َعَدَد الَمّراِت الَّتي ُيْرَفُع فيها َصْوُت ال�
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   َنشاط ٢:           ا�ْقَرا�:

أداِء َصلاِة الَمْغِرِب في الَمْسِجِد. ساِمٌر َساأْذَهُب َمَعَك يا اأبي؛ لِ�

ال��ُب: هِذِه لَْيَسْت َصلاَة الَمْغِرِب يا ساِمُر، اإِنَّها َصلاُة الِعشاِء.

ال��م�: ُيَصلّي الُمْسِلُم َخْمَس َصَلواٍت في 
الَيْوِم، َواللَّْيَلِة: الَفْجَر، َوالظُّْهَر، َوالَعْصَر، 

َوالَمْغِرَب، َوالِعشاَء.       

ْسلاِم،  لاُة ِمْن اأَهمِّ اأْركاِن ال�إِ ال��ُب: الصَّ
َوَمْن ُيحاِفْظ َعَلْيها، َيْرضى َعْنُه اللُّه 

َتعالى، َوَيْغِفْر لَُه ُذنوَبُه، وَيْدُخلُه الَجنََّة.

ال��م�: َوِهَي تَُعلُِّمنا النَّظاَفَة، َوَتْنظيَم الَوْقِت.

لواِت الَخْمِس في اأْوقاتِها. ا�، ثُمَّ ا�َصلّي َمَعَك يا اأبي، َوا�حاِفُظ َعلى اأداِء الصَّ ساِمٌر: َساأَتَوضَّ

   َنشاط ٣:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:
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   َنشاط ٢:           ا�ْقَرا�:

أداِء َصلاِة الَمْغِرِب في الَمْسِجِد. ساِمٌر َساأْذَهُب َمَعَك يا اأبي؛ لِ�

ال��ُب: هِذِه لَْيَسْت َصلاَة الَمْغِرِب يا ساِمُر، اإِنَّها َصلاُة الِعشاِء.

ال��م�: ُيَصلّي الُمْسِلُم َخْمَس َصَلواٍت في 
الَيْوِم، َواللَّْيَلِة: الَفْجَر، َوالظُّْهَر، َوالَعْصَر، 

َوالَمْغِرَب، َوالِعشاَء.       

ْسلاِم،  لاُة ِمْن اأَهمِّ اأْركاِن ال�إِ ال��ُب: الصَّ
َوَمْن ُيحاِفْظ َعَلْيها، َيْرضى َعْنُه اللُّه 

َتعالى، َوَيْغِفْر لَُه ُذنوَبُه، وَيْدُخلُه الَجنََّة.

ال��م�: َوِهَي تَُعلُِّمنا النَّظاَفَة، َوَتْنظيَم الَوْقِت.

لواِت الَخْمِس في اأْوقاتِها. ا�، ثُمَّ ا�َصلّي َمَعَك يا اأبي، َوا�حاِفُظ َعلى اأداِء الصَّ ساِمٌر: َساأَتَوضَّ

   َنشاط ٣:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

ُل، ثُمَّ اأْقَرا�:                      َنشاط ٤:           اأَتاأمَّ

لاُة َعَدُد َرَكعاتِهاالصَّ

َرْكعتاِنالَفْجُر

ْهُر ٤ َرَكعاٍتالظ�

٤ َرَكعاٍتالَعْصُر

٣ َرَكعاٍتالَمْغِرُب

٤ َرَكعاٍتالِعشاُء

 َمفاهيُم َدْرسي:     

      

تُْدِخُل الَجنََّةتَُعلُِّم النَّظاَفِة

نوَب ُم الَوْقَتَتْغِفُر الذ� تَُنظِّ

ِمْن َفضائِِلها

لواُت الَخْمُس الصَّ

الَفْجُر

ْهُر الظ�
الَعْصُر

الَمْغرُِب

الِعشاُء
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ا�َتَعلَُّم:   

ْسلاِم. لاُة ِمْن ا�ْعَظِم ا�ْركاِن ال�إِ الصَّ
           

ا�جيُب:
ُن بَِعَدِد َرَكعاِت كُلِّ َصلاٍة:  ١- ا�لَوِّ

اأ- َصلاُة الَفْجِر           

ب- َصلاُة الظُّْهِر           

جـ- َصلاُة الَعْصِر            

د- َصلاُة الَمْغِرِب          

هـ- َصلاُة الِعشاِء            

ِل، بِما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: أوَّ  ٢- اأِصُل الُجْمَلَة في الَعموِد ال�

اأ- الُوضوُء ُيَعلُِّمنا

ُدنا ِد ُيَعوِّ لواِت في َوْقِتها الُمَحدَّ ب- اأداُء الصَّ

     َتْنظيَم الَوْقِت

  النَّظاَفَة

      التَّعاُوَن
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ا�َتَعلَُّم:   

ْسلاِم. لاُة ِمْن ا�ْعَظِم ا�ْركاِن ال�إِ الصَّ
           

ا�جيُب:
ُن بَِعَدِد َرَكعاِت كُلِّ َصلاٍة:  ١- ا�لَوِّ

اأ- َصلاُة الَفْجِر           

ب- َصلاُة الظُّْهِر           

جـ- َصلاُة الَعْصِر            

د- َصلاُة الَمْغِرِب          

هـ- َصلاُة الِعشاِء            

ِل، بِما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: أوَّ  ٢- اأِصُل الُجْمَلَة في الَعموِد ال�

اأ- الُوضوُء ُيَعلُِّمنا

ُدنا ِد ُيَعوِّ لواِت في َوْقِتها الُمَحدَّ ب- اأداُء الصَّ

     َتْنظيَم الَوْقِت

  النَّظاَفَة

      التَّعاُوَن

الّدْرُس الثّاني:        َصلاُة الَفْجِر ٢

  َنشاط ١:           ا�جيُب: َكْم َعَدُد َرَكعاِت َصلاِة الَفْجِر؟

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )َصلاُة الَفْجِر( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.                 

ُر ا�ْعماَل الُوضوِء.   َنشاط ٣:           ا�َتَذكَّ

  ا�ْعماُل َصلاِة الَفْجِر:

ْكَعُة ال�أولى:   الرَّ

١- اأِقُف ُمْسَتْقِبلاً الِقْبَلَة، َواأنْوي بَِقْلبي 

    اأداَء َصلاِة الَفْجِر.

ْحراِم، َفاأقوُل: اللُّه اأْكَبُر.  ُر َتْكبيَرَة ال�إِ ٢- ا�َكبِّ

 

٣- اأْدعو بُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح ِسّراً، َواأْقَرا� سوَرَة 

َر ِمَن الُقراآِن الَكريِم َجْهراً.  الفاتَِحِة، َوما َتَيسَّ
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ُد في  ٤- اأْرَكُع قائِلاً: اللُّه اأكَبُر، َوا�َردِّ

ُركوعي: ُسْبحاَن َربَِّي الَعظيَم )َثلاَث َمّراٍت(.

  
٥- اأْعَتِدُل ِمَن الرُّكوِع قائِماً، َواأقوُل: َسِمَع 

اللُّه لَِمْن َحِمَدُه، َربَّنا لََك الَحْمُد.

ُد في  ٦- اأْسُجُد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ
أْعلى )َثلاَث َمّراٍت(. ُسجودي: ُسْبحاَن َربَِّي ال�

جوِد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر. ٧- اأْعَتِدُل ِمَن السُّ

ُد في  ًة ثانَِيًة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، وا�َردِّ ٨- اأْسُجُد َمرَّ
أْعلى )َثلاَث َمّراٍت(. ُسجودي: ُسْبحاَن َربَّي ال�

   



٣٥

 

ْكَعُة الثّانِيُة: الرَّ

ْكَعِة الثّانَِيِة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر. ١- اأِقُف لِلرَّ

ْكَعِة ال�أولى. لاِة، َكما قُْمُت بِها في الرَّ ٢- اأقوُم باأْعماِل الصَّ

َد،  جوِد الثّاني، َواأْقَرا� التَّشهُّ ٣- اأْجِلُس َبْعَد السُّ

ْبراهيِميََّة. لاَة ال�إِ َوالصَّ

٤- ا�َسلُِّم َعْن َيميني، َواأقوُل: 
لاُم َعَلْيُكْم، َوَرْحَمُة اللِّه. السَّ

٥- ا�َسلُِّم َعْن ِشمالي، َواأقوُل: 
لاُم َعَلْيُكْم، َوَرْحَمُة اللِّه. السَّ

  َنشاط ٤:           ا�َؤّدي ا�ْعماَل َصلاِة الَفْجِر.

  َنشاط ٥:           ا�ناقُِش ما َياأْتي:

اأ- لِماذا َيَتثاَقُل َبْعُض الُمْسِلميَن َعِن الِقياِم اإِلى َصلاِة الَفْجِر؟

ب- ماذا اأْنَصُح َمْن َيَتكاَسُل َعْن ا�داِء َصلاِة الَفْجِر؟
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َرْكَعتاِنَصلاُة الَفْجِر  َمفاهيُم َدْرسي:

           
ا�َؤّدي َصلاَة الَفْجِر في َوْقِتها. ا�َتَعلَُّم:                        

 

  ا�ْكِمُل الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها:

اأ- َعَدُد َرَكعاِت َصلاِة الَفْجِر ...................................

ُد: ....................... َثلاَث َمّراٍت. ب- اأْرَكُع قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

ُد ......................... َثلاَث َمّراٍت. جـ- اأْسُجُد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

د- ا�َسلُِّم َعْن َيميني، َواأقوُل: .....................................

ا�ْكِمُل الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها:

اأ- َعَدُد َرَكعاِت َصلاِة الَفْجِر ...................................

ُد: ....................... َثلاَث َمّراٍت. ب- اأْرَكُع قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

ُد ......................... َثلاَث َمّراٍت. جـ- اأْسُجُد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

د- ا�َسلُِّم َعْن َيميني، َواأقوُل: .....................................

ا�جيُب:



٣٧

                        
ْهِر، َوالَعْصِر، َوالِعشاِء( َصلاُة )الظ�

                     
ْرُس الثّالُِث:   الدَّ ٣

ْهِر، َوالَعْصِر، َوالِعشاِء.  ُر َعَدَد َرَكعاِت َصلاِة الظ�   َنشاط ١:           ا�َتَذكَّ

ْهِر، َوالَعْصِر، َوالِعشاِء( ِمْن الُقْرِص  َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )َصلاُة الظ�

الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.

ْهِر:   ا�ْعماُل َصلاِة الظ�

ْكعُة ال�أولى:      الرَّ

١- اأنْوي بَِقْلبي اأداَء َصلاِة الظُّْهِر، ثُمَّ ا�َكبُِّر 

ْحراِم، َفاأقوُل: اللُّه اأْكَبُر.     َتْكبيَرَة ال�إِ

٢- اأْدعو بُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح، َواأْقَرا� سوَرَة الفاتَِحِة،

َر ِمَن الُقراآِن الَكريِم )ِسّراً(.    َوما َتَيسَّ
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ُد في ُركوعي: ٣- اأْرَكُع قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

 ُسْبحاَن َربَِّي الَعظيَم )َثلاَث َمّراٍت(.

٤- اأْعَتِدُل ِمَن الرُّكوِع قائِماً، َواأقوُل:

 َسِمَع اللُّه لَِمْن َحِمَدُه، َربَّنا لََك الَحْمُد.

ُد في ُسجودي: ٥- اأْسُجُد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ

أْعلى )َثلاَث َمّراٍت(.  ُسْبحاَن َربَِّي ال�

جوِد قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر. ٦- اأْعَتِدُل ِمَن السُّ

ُد في  ًة ثانَِيًة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، َوا�َردِّ ٧- اأْسُجُد َمرَّ

أْعلى )َثلاَث َمّراٍت(. ُسجودي: ُسْبحاَن َربَِّي ال�



٣٩

ْكَعُة الثّانَِيُة:  الرَّ

ْكَعِة الثّانَِيِة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر. ١- اأِقُف لِلرَّ

لاِة، َكما قُْمُت بِها في   ٢- اأقوُم باأْعماِل الصَّ

ْكَعِة ال�أولى.     الرَّ

َد. جوِد الثّاني، َواأْقَرا� التَّشهُّ ٣- اأْجِلُس َبْعَد السُّ

ْكَعتاِن الثّالثُة، َوالّراِبَعُة: الرَّ

ْكَعَتْيِن الثّالَِثَة، والّرابعَة،    ْكَعِة الثّانَِيِة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، ثُمَّ ا�صلّي الرَّ ١- اأِقُف َبْعَد الرَّ

ْكَعَتْيِن ال�أولى، َوالثّانَِيَة.     َكما َصلَّْيُت الرَّ

َر ِمَن   ْكَعَتْيِن الثّالَِثِة، َوالّرابَِعِة سوَرَة الفاتَِحِة َفَقْط، َول� اأْقَرا� ما َتَيسَّ ٢- اأْقرا� في الرَّ

   الُقْراآِن الَكريِم.



٤٠

َد،  ِد ال�أخيِر، َفاأْقَرا� التََّشهُّ ٣- اأْجِلُس للتََّشهُّ

ْبراهيِميََّة، ثُمَّ ا�َسلُِّم َعْن َيميني  لاَة ال�إِ    َوالصَّ

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه، ثُمَّ َعْن     قائِلاً: السَّ

لاُم َعلْيُكْم َوَرْحَمُة اللّه.    ِشمالي قائِلاً: السَّ

 ٤- تَُؤّدى َصلاُة الَعْصِر، َكما تَُؤّدى َصلاُة الظُّْهِر.

أْعماُل، َكصلاَتِي الظُّْهِر، َوالَعْصِر، اإِلّ� اأنَُّه    ٥- تَُؤّدى َصلاُة الِعشاِء ِمْن َحْيُث ال�

ِل َرْكَعتيِن ِمْنها.      َيْجَهُر بِالِقراَءِة في اأوَّ

ْهِر في الَمْدَرَسِة. ا�، ثُمَّ نَُؤّدي َصلاَة الظ�  َنشاط ٣:           َنَتَوضَّ

ْهِر، َوالَعْصِر، َوالِعشاِء( ا�ْرَبُع َرَكعاٍت َصلاُة )الظ�

 َمفاهيُم َدْرسي:

 ا�َؤّدي َصلاتي في َوْقِتها.
 

ا�َتَعلَُّم:



٤١

    ١- اأِصُل كُلَّ ِعباَرٍة َمَع الّصوَرِة الُمناِسَبِة لَها:

كوُع ْحراِمالر� جوُدَتْكبيَرُة ال�إِ ُدالتَّسليُمالس� التََّشه�

لاِة بِالتَّْرتيِب:   ٢- ا�َرقُِّم اأْعماَل الصَّ

                                

                                   

         
قِراَءُة الفاتَِحِة

ْحراِم                                    َتْكبيَرُة ال�إِ

التَّسليُم

ْفُع ِمْنُه الر�كوُع، َوالرَّ

ْفُع ِمْنُه جوُد، َوالرَّ الس�

اأِصُل كُلَّ ِعباَرٍة َمَع الّصوَرِة الُمناِسَبِة لَها:

ْحراِم جوُدَتْكبيَرُة ال�إِ ُدالتَّسليُمالس� التََّشه�

ا�جيُب:



٤٢

ْرُس الّراِبُع:            َصلاُة الَمْغِرِب              الدَّ ٤

ُر َعَدَد َرَكعاِت َصلاِة الَمْغِرِب.                          َنشاط ١:           ا�َتَذكَّ

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )َصلاُة الَمْغِرِب( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. 

  ا�ْعماُل َصلاِة الَمْغِرِب:

ْكَعتاِن ال�أولى، َوالثّانَِيُة َجْهراً، ١- تَُؤّدى الرَّ

    َكما َتَعلَّْمنا سابقاً.

ْكَعِة الثّانَِيِة؛ َل َبْعَد الرَّ أوَّ ٢- نَْجِلُس الُجلوَس ال�

ِد.     لِقراَءِة التََّشهُّ

ْكَعِة الثّالَثِة، َونَْقَرا� سوَرَة الفاتَِحِة َفَقْط. ٣- نَقوُم لِلرَّ



٤٣

ْكَعِة الثّالَثِة ٤- نَْجِلُس الُجلوَس ال�أخيَر في الرَّ

جوِد الثّاني.     َبْعَد السُّ

ْبراهيِميََّة، ثُمَّ لاَة ال�إِ َد، َوالصَّ ٥- نَْقَرا� التََّشهُّ

ماِل.     نَُسلُّم َعِن الَيميِن، وَعِن َالشِّ

  َنشاط ٣:           ا�َؤّدي اأْعماَل َصلاِة الَمْغِرِب في الَمْدَرَسِة.

َثلاُث َرَكعاٍتَصلاُة الَمْغرِِب  َمفاهيُم َدْرسي:
  

ا�َتَعلَُّم:  
ا�َؤّدي َصلاَة الَمْغِرِب 

في َوْقِتها.
             

  



٤٤

ا�جيُب:
  

 ١- ا�ْكِمُل:

اأ- َعَدُد َرَكعاِت َصلاِة الَمْغِرِب: ...................................              

َتْيِن في َصَلواِت:  َد َمرَّ ب- نَْقَرا� التََّشهُّ

............ ، َو............. ، َو............ ، َو............  

حيَحِة، َواإِشاَرَة )  ( بِجانِِب الِعباَرِة َغْيِر   ٢- اأَضُع اإِشاَرَة )  ( بِجانِِب الِعباَرِة الصَّ
حيَحِة فيما َياأْتي: الصَّ

   

          

      

                    
رًَّة  َة َم يَّ ِم راهي ْب �إِ لاَة ال ِن، َوالصَّ ْي َت رَّ َد َم َشه� تَّ رَا� ال ْق ب- َن

     واِحَدًة في َصلاِة الَمْغرِِب.

لواِت.  رًَّة واِحَدًة في َجميِع الصَّ َة َم يَّ ِم راهي ْب �إِ لاَة ال رَا� الصَّ ْق اأ- َن



٤٥

                 

 
ْرُس الخاِمُس:         في الَمْسِجِد الدَّ ٥

ُل، ثُمَّ ا�ناِقُش:   َنشاط ١:           اأَتاأمَّ

ُر ا�ْسماَء َمساِجَد ا�َمَرنا الرَّسوُل  ِبَشدِّ الرِّحاِل اإَِلْيها.  اأ-  ا�َتَذكَّ

ب- ماذا َيْفَعُل الُمْسِلموَن في الَمساِجِد؟

جـ- َكْيَف ا�َتَصرَُّف داِخَل الَمْسِجِد؟

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )اآداُب ُدخوِل الَمْسِجِد( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُّم      

                      نُناقُِش.



٤٦

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ْقَرا� اآداَب الَمْسِجِد:   َنشاط ٣:           ا�َتاأمَُّل الص�

                  
  

ا�َضُع ِحذائي 

في الَمكاِن 

ِص َلُه. الُمَخصَّ

ا�ْخُرُج ِمَن الَمْسِجِد، 

َوا�قوُل: "اللُّهمَّ اإِنّي 

ا�ْسا�ُلَك ِمْن َفْضِلَك".

ا�ْذُكُر اللََّه، َوا�ْقَرا� 

الُقْراآَن، َوا�َصلّي.

ا�ْدُخُل الَمْسِجَد، 

َوا�قوُل: "اللُّهمَّ اْفَتْح 

لي ا�ْبواَب َرْحَمِتَك".

ا�. ا�َتَوضَّ

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ْقَرا� اآداَب الَمْسِجِد: َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ْقَرا� اآداَب الَمْسِجِد: ا�َتاأمَُّل الص�  ا�َتاأمَُّل الص�

                  

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ْقَرا� اآداَب الَمْسِجِد:  ا�َتاأمَُّل الص�

                  

  َنشاط ٤:           ا�َعبُِّر َعْن َراأْيي في الَمواقِِف ال�آتَِيِة:

 اأ-  تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم ِبَصْوٍت ُمْنَخِفٍض في الَمْسِجِد.

ب- الَعَبِث ِبا�َدواِت الَمْسِجِد؛ َكالَكْهُرباِء، َوَصنابيِر الِمياِه. 

جـ- ُمناداِة َشْخٍص ِبَصْوٍت ُمْرَتِفٍع داِخَل الَمْسِجِد.

د- الُمحاَفَظِة َعلى َنظاَفِة الَمْسِجِد.

     

  َنشاط ٥:           ا�زوُر َمْسِجدًا، َوا�ْلَتِزُم ِباآداِب زِياَرتِِه.



٤٧

 َمفاهيُم َدْرسي:

  
الُمحاَفَظُة َعلى النَّظاَفِة

الُجلوُس ِبُخشوٍع

ِمْن اآداِب 
زِياَرِة الَمْسِجِد

خوِل َوالُخروِج ُدعاُء الد�  

 ا�ْلَتِزُم ِباآداِب الَمْسِجِد ِعْنَد زِياَرتِِه.

 

ا�َتَعلَُّم:

ا�جيُب:

ُد اآداَب زِياَرِة الَمْسِجِد.  ١- ا�َعدِّ

 ٢- ا�ْكِمُل:

      اأ- "اللُّهمَّ اْفَتْح لي ا�ْبواَب ................".

      ب- "اللُّهمَّ اإِنّي ا�ْسا�ُلَك ِمْن ................".



٤٨

َمْشروعي:

لواِت الَخْمِس. ا�شارُِك في َتْصميِم َلْوَحٍة َعِن الصَّ

ْقُم أداُءالرَّ ال�

لواِت الَخْمَس.١- ُد الصَّ ا�َعدِّ

اأْذكُُر َعَدَد َرَكعاِت كُلِّ َصلاٍة.٢-

لاِة.٣- ُد َفضائَِل الصَّ ا�َعدِّ

لاَة في َوْقِتها.٤- ا�َؤّدي الصَّ

األَْتِزُم بِاآداِب الَمْسِجِد.٥-

ا�َقيُِّم ذاتي: 
 

ْكَل الُمَعبَِّر َعْن ا�دائي:  ا�َلوُِّن الشَّ



٤٩

َنْعَتز� ِبا�ْخلاقِنا

الَوْحَدُة الّراِبَعُة

ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

زبn  m     l  kرب )القلم: ٤)



٥٠

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع ا�ْنِشَطِتها،   ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ

ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمث�ِل ال��ْخلاِق الَحميَدِة، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

ْدِق في الَقول.  الصِّ

 ال�ْعِتماِد َعلى النَّْفِس.

 ال�ْسِتْئذاِن.

ياَرِة.  ال�ْلِتزاِم ِباآداِب الزِّ

غيِر.  َتْوقيِر الَكبيِر، َوالَعْطِف َعلى الصَّ

        



٥١

ْدُق الّدْرُس ال��وَُّل:    الصِّ ١

  َنشاط ١:           ا�ْتلو ال�آَيَة الَكريَمَة: 

قاَل َتعالى: ﴿ I   H  G  F  E  D  C  B ﴾ (التوبة: ١١٩)

ْدُق( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )الصِّ

ْدِق: �َتَعرََّف اإِلى َمْعنى الصِّ   َنشاط ٣:           ا�ِصُل النِّقاَط؛ لِ�

ْدُق:    الصِّ

  َنشاط ٤:           ا�َفكُِّر:

ْرِس؟ بِالدَّ ُُُُُُ ُب بِها الرَّسوَل    ، َولَها َعلاَقة َفُة الَّتي كانَْت قَُرْيُشُُُُُ تَُلقِّ ما الصِّ

  َنشاط ٥:           ا�ناقُِش ما َياأْتي:   

        اأ- الُمْسِلُم ل� َيقوُل اإِلّ� الَحقَّ.

ْدِق راَحٌة لَِقْلِب الُمْؤِمِن.  ب- في الصِّ

 جـ- الّصاِدُق َحبيُب اللِّه.

 د- الّصاِدُق ُيِحبُُّه النّاُس.

ْدُق َطريٌق لِْلَجنَِّة.  هـ- الصِّ

 و- الَكِذُب َطريٌق لِلنّاِر.

 ز- الُمْسِلُم صاِدٌق َحتّى في ُمزاِحِه.



٥٢

ُة النَِّبيِّ َوالَعجوُز( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش. َنشاط ٦:          نُشاِهُد فيديو )قِصَّ

ْدُق َمفاهيُم َدْرسي: َقْوُل الَحقيَقِةالصِّ

َمَحبَُّة اللِّه َتعالى

َمَحبَُّة النّاِس

راَحُة الَقْلِب

ِمْن اآثارِِه:

     

   
.ا�َتَعلَُّم: ْدَق، َفلا ا�قوُل اإِلّ� الَحقَّ ا�ِحب� الصِّ

                        

  

ْدَق.  ١- ا�َعرُِّف الصِّ

ْدِق في َحياِة الُمْسِلِم:  ٢- اأْكُتُب َثلاَثًة ِمْن اآثاِر الصِّ

اأ- ........................

ب- ........................

جـ- ........................

ْدِق.  ٣- اأْذكُُر َمواِقَف َحياتِيًَّة َعِن الصِّ

ْدَق. ا�َعرُِّف الصِّ

ْدِق في َحياِة الُمْسِلِم: اأْكُتُب َثلاَثًة ِمْن اآثاِر الصِّ

اأ- ........................

ب- ........................

جـ- ........................

ْدِق. اأْذكُُر َمواِقَف َحياتِيًَّة َعِن الصِّ

                        

  

ْدَق. ا�َعرُِّف الصِّ

                        

ْدَق. ا�َعرُِّف الصِّ

ا�جيُب:



٥٣

ْرُس الثّاني:              ال�ْعِتماُد َعلى النَّْفِس الدَّ ٢

  َنشاط ١:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�َعبُِّر:

 

َنشاط ٢:          نُشاِهُد فيديو )ال�ْعِتماُد َعلى النَّْفِس( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.

َة اْعِتماِد الرَّسوِل  َعلى َنْفِسِه.  ُص -ِبُلَغتي- قِصَّ ُر، َوا�َلخِّ   َنشاط ٣:           ا�َتَذكَّ

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�ناقُِش:   َنشاط ٤:           ا�َتا�مَُّل الص�

          

 

    



٥٤

جاَزِة(  َنشاط ٥:           نُشاِهُد فيديو )اْسِتْثماُر ال�إِ

                      ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.                   

 َمفاهيُم َدْرسي:

ْخِصيَِّة النَّظاَفِة الشَّ

ْيِفيَِّة جاَزِة الصَّ اْسِتْثمارِ ال�إِ

ُمساَعَدِة ا�ّمي، َوا�بي
ال�ْعِتماُد 
َعلى النَّْفِس

 في

 
ا�ْعَتِمُد َعلى َنْفسي اْقِتداًء 

. ٍد  ِبالرَّسوِل ُمَحمَّ
ا�َتَعلَُّم:   ٍد    ِبالرَّسوِل ُمَحمَّ

ا�جيُب:

 ١- اأْذكُُر اأْعمال�ً ا�ْخرى اأْعَتِمُد فيها َعلى نَْفسي.

حيِح، َواإِشاَرَة )  ( بِجانِِب   ٢- اأَضُع اإِشاَرَة )  ( بِجانِِب التََّصرُِّف الصَّ

حيِح فيما َياأْتي:              التََّصرُِّف َغْيِر الصَّ

ُل َتْحضيَر ُدروسي اإِلى الَمساِء. جـ- ا�َؤجِّ

حوِن. د- ا�ساِعُد في َتْحضيِر الطَّعاِم، َوَغْسِل الص�

لِْكترونِيَِّة. اأ- ا�ْقضي اإِجاَزتي في اللَِّعِب ِبال��ْجِهَزِة ال�إِ

ب- ا�َرتُِّب فِراشي ُكلَّ َصباٍح. 



٥٥

     
ْرُس الثّالُِث:         ال�ْسِتْئذاُن الدَّ ٣

  َنشاط ١:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

    

  َنشاط ٢:           ا�ْقرَ ا�: 

: «ال�ْسِتْئذاُن َثلاُث َمرّاٍت، َفاإِْن ا�ِذَن لََك، َواإِلّ� َفاْرِجْع». )رواه مسلم( قاَل َرسوُل اللِّه 

آَخريَن، َوَيُدلُّ ْذِن بِالدُّخوِل، َواْحِتراُم ال� ال�ْسِتْئذاُن: َطَلُب ال�إِ

نْساِن.    َعلى ُحْسِن َتْربَِيِة ال�إِ



٥٦

َنشاط ٣:          نُشاِهُد فيديو )ال�ْسِتْئذاُن( ِمَن الُقْرِص الُمْدَمِج، ثُمَّ نُناقُِش.

  َنشاط ٤:           ا�َرقُِّم ال��ْعماَل الَّتي ا�قوُم ِبها ِعْنَد ال�ْسِتْئذاِن:

         

ا�ْقرَُع َجَرَس الباِب ِبُلْطٍف.

اإِذا َلْم  ْسلامِ، َو اإِذا ا�ِذَن لي، ا�َحّيي ِبَتِحيَِّة ال�إِ
ُيْؤَذْن لي، ا�ْرِجُع.        

ُر َقرَْع َجَرِس الباِب َثلاَث َمّراٍت.  ا�َكرِّ

         

          

  َنشاط ٥:           ماذا َلْو؟

                   . فِّ  اأ-  اأَجْبُت َعْن ُسؤاٍل دوَن اْسِتْئذاٍن في ُغْرَفِة الصَّ

ب- َقَرْعُت َجَرَس الباِب، َولَْم ُيْؤَذْن لي بِالدُّخوِل. 

. فِّ      َنشاط ٦:           ا�شارُِك في َتْمثيِل ال�ْسِتْئذاِن في ُغْرَفِة الصَّ



٥٧

ْذِن الر�جوُع ِعْنَد َعَدِم ال�إِ

اآداُب 
ال�ْسِتْئذاِن

التَِّحيَُّة، َوالتَّْسليُم 

ال�ْسِتْئذاُن َثلاثًا
 

 َمفاهيُم َدْرسي:

                                                                               

 
 ا�ْلَتِزُم ِباآداِب ال�ْسِتْئذاِن.

ا�َتَعلَُّم:  

      
ا�جيُب:

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ  ١- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- َقَرْعُت َجَرَس َبْيٍت، َولَْم ُيِجْب اأَحٌد:

٢- اأْرِجُع.            ٣- ا�نادي بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع. ١- اأْدُخُل.         

ب- اْسَتاأَْذنُْت بِالدُّخوِل، َفقيَل لي: اْرِجْع:

ُر ال�ْسِتْئذان.   ٢- اأْغَضُب.        ٣- اأَتَقبَُّل بَِنْفٍس راِضَيٍة. ١- ا�َكرِّ

جـ- َطَرْقُت الباَب، َفَساألوني: َمِن الطّاِرُق؟ ا�جيُب:

ًة ا�ْخرى. ١- اأنا.               ٢- اأْذكُُر اْسمي.     ٣- اأْطُرُق َمرَّ

 ٢- اأْذكُُر َمواِقَف َحياتِيًَّة، اأْسَتْخِدُم فيها َوسائَِل ال�تِّصاِل الَحديَثِة لِْلاْسِتْئذاِن.



٥٨

ياَرِة ْرُس الّراِبُع:       اآداُب الزِّ الدَّ ٤

  َنشاط ١:           ا�ْقَرا�:            

» )صحيح ابن حّبان( ْت َمَحبَّتي َعلى الُمَتزاِوريَن ِفيَّ : «َحقَّ قاَل َرسوُل اللِّه 

أْصِدقاِء.  أقاِرِب، َوال� ِمْن ِخلاِل الَحديِث الّسابِِق، َيُحثُّنا الرَّسوُل  َعلى ِزياَرِة ال�
ياَرِة اآداٌب َيِجُب اأْن نَْلَتِزَم بِها. َولِلزِّ

  َنشاط ٢:           ا�ْقَرا�:

ياَرِة:    ِمْن اآداِب الزِّ

     

  
        

 ا�ْجِلُس ِبُهدوٍء، َوا�ْسَتِمُع اإِلى الَحديِث، َول� ا�قاِطُع الَكلاَم.

  

ياَرِة، َوا�ْسَتاأِْذُن َقْبَل الُخروِج. ل� ا�طيُل َوْقَت الزِّ

ُث ِبما َرا�ْيُت، َوَسِمْعُت. ا�ْحَفُظ ال��ْسراَر، َول� ا�َتَحدَّ

ا�ْلقي التَِّحيََّة، َوا�َسلُِّم.

ا�ْقرَُع َجَرَس الباِب ِبُلْطٍف. ١

٢

٣

٤

٥

         

         



٥٩

  َنشاط ٣:           ا�ْقَرا�، ثُمَّ ا�جيُب:

َهْل َسِمْعَت َحديَث َرسوِل اللِّه: «َمْن كاَن ُيْؤِمُن 

ِباللِّه، َوالَيْوِم ال�آِخِر، َفْلَيِصْل َرِحَمُه» )رواه البخاري(

َنَعْم يا ا�ْختي، َوَمْن زاَر 
َرِحَمُه، ا�َحبَُّه اللُّه.

ما َراأُْيَك ا�ْن َنْسَتاأِْذَن ا�بي في زِياَرِة ا�ْقِربائِنا؟

َنَعْم، َنْفَعُل، َوَنزوُر 
َتنا، وخاَلَتنا ا�وَّل�ً. َعمَّ

َهْل َتْسَمُح َلنا يا والِدي 
ِتنا، َوخاَلِتنا؟ ِبِزياَرِة َعمَّ

َنَعْم يا ا�ْبنائي، باَرَك 
اللُّه ِبُكما.

تي، َوخالتي، َسَنزوُر ا�ْعمامي، َوا�ْخوالي  ا�نا ا�ِحب� َعمَّ
ل�ِحقًا، ا�َلْيَس َكذلَِك يا ا�خي.

َبلى، َسَنزوُرُهْم اإِْن 
شاَء اللُّه. 

ها َقْد َوَصْلنا، ل� َتْنسى 
اآداَب الِزياَرِة يا ا�خي.

َنْطُرق الباَب ثلاثًا، َفاإِْن 
اإِلّ�  ا�ِذَن لنا، َدَخْلنا، و

َسَنعوُد.

تي ِبزياَرتِنا  َسَتْفَرُح َعمَّ

َكثيرًا.

ياَرِة. أقاِرِب لَُهْم َعَليَّ َحقُّ الزِّ اأ- اأْذكُُر اأْصنافاً ِمَن ال�
ب- ما فائَِدُة ِزياَرتِنا لِْلاأقاِرِب؟



٦٠

  َنشاط ٤:           ا�َتا�مَُّل الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ ا�ناقُِش:

                                            

  َنشاط ٥:           ا�ْقَرا�:

 ِمْن اآداِب زِياَرِة الَمريِض:

 اأ- اْخِتياُر الَوْقِت الُمناِسِب.           

فاِء. عاُء لَُه بِالشِّ  ب- الدُّ

ْبِر ِعْنَد اللِّه.  جـ- َتذكيُرُه بَِجزاِء الصَّ

ياَرِة.  د- َعَدُم اإِطالَِة الزِّ

  َنشاط ٦:           ا�شارُِك في َتْمثيِل َمْشَهٍد لِِزياَرِة َمريٍض.

      



٦١

                           
                       

ال�ْسِتْئذاُن َقْبَل الُخروِج  َمفاهيُم َدْرسي:

ِمْن اآداِب ال�ْسِتْئذاُن، َوالتَِّحيَُّة 
ياَرِة ال�ْسِتماُع اإِلى الَحديِثالزِّ

َعَدُم ُمقاَطَعِة الَكلاِم

الُجلوُس ِبُهدوٍء 

ياَرِة طاَلِة في الزِّ                                                     َعَدُم ال�إِ

ا�َتَعلَُّم:
 

ياَرِة. ا�ْلَتِزُم ِباآداِب الزِّ

ا�جيُب:

لوِك َغْيِر         حيِح، َواإِشاَرَة )  ) بِجانِِب السُّ لوِك الصَّ  اأَضُع اإِشاَرَة )  ( بِجانِِب السُّ
حيِح فيما َياأْتي: الصَّ

ياَرِة.    ِة الزِّ طاَلُة في ُمدَّ جـ- ال�إِ

ياَرِة. ُث ِبَصْوٍت َمْسموٍع ِخلاَل الزِّ د- التََّحد�

ٍر ِمَن اللَّْيِل. اأ- زِياَرُة ال��قارِِب في َوْقٍت ُمَتا�خِّ

ب- ال�ْسِتْئذاُن َقْبَل زِياَرِة الجيراِن.

            



٦٢

    
 

غيِر  ْرُس الخاِمُس:                          َتْوقيُر الَكبيِر َوالَعْطُف َعلى الصَّ الدَّ ٥

  َنشاط ١:           ا�ْقَرا�، ثُمَّ ا�ناقُِش:   

: "لَْيَس ِمنّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصغيَرنا، َولَْم ُيَوقِّْر َكبيَرنا".  قاَل َرسوُل اللِّه 
)صحيح الترمذي(

الُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب: 
َيْرحْم: َيْعِطْف.

ُيَوقِّْر: َيْحَترِْم. 

  َنشاط ٢:           ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�جيُب:

 

؟ نِّ اأ- ما َدْوري تُجاَه ِكبارِ السِّ



٦٣

  َنشاط ٣:           ا�ْسُرُد َمْوقِفًا َوقَّْرُت فيِه َكبيرًا.

  َنشاط ٤:           ا�ْكُتُب ا�ْمِثَلًة لَِمْن َلُهْم َعَليَّ َحق� التَّْوقيِر، َوال�ْحِتراِم:

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

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ ا�َعبُِّر َعْنها:     َنشاط ٥:           ا�َتاأمَُّل الص�

        

غيِر.   َنشاط ٦:           ا�ِصُف َمْوقِفًا َحَدَث َمعي، ا�ْو شاَهْدتُُه في الَعْطِف َعلى الصَّ

  َنشاط ٧:           ماذا َلْو؟

غيَر ِعْندي.  اأ- غاَدَرْت ا�ّمي الَبْيَت، َوَتَرَكْت اأخي الصَّ

ب- َصِعَد َرُجل َكبيُرُُ ُُُُُُُُُ في الحاِفَلِة الَّتي اأْرَكُب فيها، َول� يوَجد َمْقَعد فاِرُغُُُُُُُُُُُ لَُه.



٦٤

التَّوْقيُر

غيِر َعلى الصَّ الَعْطُف

لِْلَكبيِر  َمفاهيُم َدْرسي:

     

غيِر، َوا�ْحَتِرُم الَكبيَر. ا�ْعِطُف َعلى الصَّ

                       

ا�َتَعلَُّم:

 
ا�جيُب:

حيِح، َواإِشاَرَة )  ( بِجانِِب التََّصرُِّف   ١- اأَضُع اإِشاَرَة )  ( بِجانِِب التََّصرُِّف الصَّ

حيِح فيما َياأْتي:            َغْيِر الصَّ

عاِم َقْبَل ُجلوِس الِكبارِ.  جـ- الُجلوُس َعلى مائَِدِة الطَّ

فِّ ِبا�َدٍب، َواْحِتراٍم. اأ- الُجلوُس في الصَّ

غارِ في الواِجباِت الَبْيِتيَِّة. ب- ُمساَعَدُة الصِّ

ريَف َغْيباً.  ٢- اأْقَرا� الَحديَث الشَّ

 ٣- اأْكُتُب َمْعنى: 

    اأ- َيْرَحْم: ..............          ب- ُيَوقِّْر:................



٦٥

َمْشروعي:
                                                                                                                                      

ُم ِبطاَقَة اْحِتراٍم، ا�ْهديها لُِمَعلِّمي، ا�ْو ُمَعلَِّمتي.                                       ا�َصمِّ

                                              

                         

ْقُم ال��داُءالرَّ

ْدَق في اأْقوالي، َواأْفعالي.١- األَْتِزُم الصِّ

اأْعَتِمُد َعلى نَْفسي في ا�موِر َحياتي.٢-

األَْتِزُم بِاآداِب ال�ْسِتْئذاِن.٣-

ياَرِة.٤- األَْتِزُم بِاآداِب الزِّ

غيِر.٥- اأْعِطُف َعلى الصَّ

اأْحَتِرُم الَكبيَر.٦-

ا�َقيُِّم ذاتي: 
 

ْكَل الُمَعبَِّر َعْن ا�دائي:  ا�َلوُِّن الشَّ



٦٦

َنْتلو الُقْراآَن الَكريَم

الَوْحَدُة الخامسة

ا�َتا�مَُّل، ثُمَّ ا�ناقُِش:

زبZ  Y  ]   \[رب                 )المزّمل: ٢٠)



٦٧

َلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هِذِه الَوْحَدِة، َوالتَّفاُعِل َمَع ا�ْنِشَطِتها،   ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ

ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى َتَمث�ِل اآداِب تِلاَوِة الُقْراآِن الَكريِم، ِمْن ِخلاِل ال�آتي:

 تِلاَوِة سوَرِة الَكْوَثِر َغْيبًا.

ْرِح َغْيبًا.  تِلاَوِة سوَرِة الشَّ

        



٦٨

                        

ْرُس ال�أول:   سوَرُة الَكْوَثِرالدَّ
ُُُُُُُُُُُُ)تِلاَوة، َوِحْفظ(

١

ُر اآداَب التِّلاَوِة.       َنشاط ١:           ا�َتَذكَّ

َنشاط ٢:          َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الَكْوَثِر.    

  َنشاط ٣:           ا�ْتلو:

  َنشاط ٤:           ا�ناقُِش َمعانَِي الُمْفَرداِت ال�آتَِيِة:

ب- َواْنَحْر.    اأ-  الَكْوَثَر.      

جـ- شانَِئَك.      د- ال��ْبَتُر. 

سوَرُة الَكْوَثِر

يف� ىف� يث� ىث� نث� مث� زث� ﴿ رث�

﴾                     الكوثر )١-٣( مك� لك� اك� يق� ىق�
                      



٦٩

ْرُس الثّاني:   ْرِحالدَّ  سوَرُة الشَّ

ُُُُُُُُُُُُ)تِلاَوة، َوِحْفظ(
٢

ْرِح. َنشاط ١:          َنْسَتِمُع اإِلى تِلاَوِة سوَرِة الشَّ

  َنشاط ٢:                     ا�ْتلو:  َنشاط ٢:           ا�ْتلو:

سوَرُة الشرح

خل� جض� خص�مص� مس�حص� حس�خس�   ﴿ مخ�جس�

من� خن� حن� جن� يم� ىم� مم� خم� حم� جم� يل� ىل� مل�

يي  ﴾ ىي� مي� خي� حي� جي� يه� ىه� مه� جه� ين� ىن�
)الشرح: ١-٨(

الُمْفَرداُت، َوالتَّراكيُب:

يماِن. ُرُه بالُهدى، َوال�إ َنْشَرُح َلَك َصْدَرَك: نَُنوِّ

ْفنا. َوَضْعنا:َخفَّ

وِْزَرَك: ِحْمَلَك الثَّقيَل.        

ا�ْنَقَض َظْهَرَك: ا�ْثَقَل َظْهَرَك، َوا�ْضَعَفُه.

َرَفْعنا َلَك ِذْكَرَك: َجَعْلنا النّاَس َيْذُكروَنَك َكثيرًا.



٧٠

ا�شارُِك في ُمساَبقاِت ِحْفِظ الُقْراآِن الَكريِم.

ْقُم ال��داُءالرَّ

تِلاَوُة سوَرِة الكوثر َغْيباً دوَن اأْخطاٍء.١-

تِلاَوُة سوَرِة الشرح َغْيباً دوَن اأْخطاٍء. ٢-

َمْشروعي:

ا�َقيُِّم ذاتي: 
 

ْكَل الُمَعبَِّر َعْن ا�دائي:  ا�َلوُِّن الشَّ



٧١

قائَِمُة الَمصاِدرِ َوالَمراِجِع

ُد بُن اإِْسَماِعيل، َصِحيُح الُبَخاِري، َتْحِقيُق د. ُمْصَطَفى ِديب الُبغا، ط٣، َداُر ابِن َكِثير، َبْيُروت، ١٤٠٧هـ-•  الُبَخاِرّي، ُمَحمَّ

١٩٨٧م. 

ُيوِطي، َتْفِسيُر الَجلالَْين، •  يِن ُعْبُد الرَّْحَمِن بُن اأبِي َبْكٍر السُّ ٌد بُن اأْحَمِد الَمَحلِّي، َوَجلاُل الدِّ يِن ُمَحمَّ الَجلال�ِن، َجلال الدِّ

ط١، َداُر الَحِديِث، الَقاِهَرُة، )د، ت(.

ِحيَحْيِن، َتْحِقيُق ُمْصَطَفى َعْبد الَقاِدر َعَطا، ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِميَِّة، •  ٌد بُن َعْبِد اللِّه، الُمْسَتْدَرُك َعلى الصَّ الَحاِكم، ُمَحمَّ

َبْيُروت، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.

َسالَِة، •  َسُة الرِّ أْرنَاُؤوط، ط١، ُمَؤسَّ َقُه َوَخرََّج اأَحاِديَثُه َوَعلََّق َعَلْيِه ُشَعْيُب ال� ٌد بُن ِحبَّان، َصِحيُح ابِن ِحبَّان، َحقَّ اْبُن ِحبَّاِن، ُمَحمَّ

َبْيُروت، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م. 

َحاَبِة، َتْحِقيُق َمْرَكز َهْجٍر للُبُحوِث، )د، ط(، َداُر َهْجٍر، ِمْصر، )د،ت(.•  َصاَبُة ِفي َتْمييِز الصَّ ، ال�إِ اْبُن َحَجر، اأْحَمُد بُن َعِليٍّ

َسُة قُْرُطَبة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.•  َماِم اأْحَمد، )د، ط(، ُمَؤسَّ ابُن َحْنَبل، اأْحَمُد بُن َحْنَبل، ُمْسَنُد ال�إ

ين َعْبد الَحِميد، )د، ط(، الَمْكَتَبُة  الَعْصِريَُّة، •  ِد ُمْحيي الدِّ أْشَعِث، ُسَنُن اأبِي َداُود، َتْحِقيُق ُمَحمَّ اأُبو َداُود، ُسَلْيَماُن بُن ال�

َصْيَدا- َبْيُروت، )د، ت(. 

أْرنَاُؤوط، ط٣، •  يِخ ُشَعْيِب ال� ْشَراِف الشِّ ِقين، بِاإ ُد بُن اأْحَمد، ِسَيُر اأْعلاِم النَُّبلاِء، َتْحِقيُق َمْجُموَعٍة ِمن الُمَحقِّ َهِبي، ُمَحمَّ الذَّ

َسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م. َسُة الرِّ ُمَؤسَّ

ْسلاِمي َواأِدلَُّتُه، ط٤، َدار الِفْكِر، ِدَمْشق، )د، ت(.•  َحْيِلي، الِفْقُه ال�إِ َحْيِلي، َوْهبة ُمْصَطَفى الزُّ الزُّ

نَِّة، ط٥، َداُر الِفْكِر، َبْيُروت، ١٣٩١هـ- ١٩٧١م.•  الَسيُِّد َسابِق، ِفْقُه السُّ

نَِّة، ط١، َداُر الَقَلِم، ِدَمْشُق، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.•  يَرُة النََّبِويَُّة ِفي َضْوِء الُقْراآِن َوالسُّ ِد، السِّ ُد بُن ُمَحمَّ ا�ُبو ُشهَبة، ُمَحمَّ

اُبونِي للطَِّباَعِة َوالنَّْشِر َوالتَّْوِزيِع، الَقاِهَرُة، )د، ت(.•  ُد َعِلي، َصْفَوُة التََّفاِسيِر، )د، ط(، َداُر الصَّ اُبونِي، ُمَحمَّ الصَّ

ين، ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِميَِّة، َبْيُروت، •  ِد ُحَسين َشْمِس الدِّ اْبُن َكِثيٍر، اإِْسَماِعيُل بُن ُعَمَر، َتْفِسيُر الُقْراآِن الَعِظيِم، َتْحِقيُق ُمّحمَّ

٤١٩هـ.

الُمَباَرْكُفوِري، َصِفيُّ الرَّْحَمن الُمَباَرْكُفوِري، الرَِّحيُق الَمْخُتوُم، ط١، َداُر الِهلاِل، َبْيُروت، )د، ت(. • 

، َتْحِقيُق ُمْصَعب بِن َعَطا الَحايِك، )د، ط(، َداُر الُمْسِلِم •  الَمْقِدِسي، َعْبُد الَغِنيِّ بُن َعْبِد الَواِحِد، ِكَتاُب التَّْوِحيِد للِه َعزَّ َوَجلَّ

َياض، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م. للنَّْشِر َوالتَّْوِزيِع، الرِّ

يَرُة النََّبِويَُّة، َتْحِقيُق َطه َعْبد الرَُّؤوف َسْعد، )د، ط(، َشِرَكُة الطَِّباَعِة الَفنِّيَِّة الُمْتِحَدة، •  اْبُن ِهَشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهَشاٍم، السِّ

الَقاِهَرُة، )د، ت(.
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