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األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج
التربية اإلسالمية: )الصف األول( الفصل الثاني / المركز الوطني لتطوير المناهج.- عمان: المركز، 2021

ج2)90( ص.
ر.إ.: 2021/6/3296

الواصفات: /التربية اإلسالمية//مناهج//التعليم االبتدائي/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

1442 هـ - 2021 م الطبعة األوىل )التجريبية( 

رت وزارة الرتبيـة والتعليـم تدريـس هذا الكتـاب يف مدارس اململكـة األردنية اهلاشـمية مجيعها، بنـاًء عىل قـرار املجلس األعىل  قـرَّ
للمركـز الوطنـي لتطويـر املناهـج يف جلسـته رقـم )2021/2(، تاريـخ 2021/5/9 م، وقرار جملـس الرتبيـة والتعليم رقـم )2021/94) 

تاريـخ 2021/5/27 م بـدًءا من العـام الـدرايس 2021 / 2022 م.

)ردمك(



احلمــدُ هلل ربِّ العاملــني، والصــالة والســالم عــىل خاتــم األنبيــاء واملرَســلني، وعــىل آلــه وصحبــه 
أمجعــني، وبعــد؛ فانطالًقــا مــن الرؤيــة امللكيــة الســامية، يســتمر املركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج يف أداء 
ــز. وبنــاء عــىل ذلــك،  رســالته الُمتعلِّقــة بتطويــر املناهــج الدراســية؛ ُبْغَيــَة حتقيــق التعليــم النوعــي امُلتميِّ
ــة والتعليــم،  ــة اإلســالمية للصــف األّول األســايس منســِجًم مــع فلســفة الرتبي فقــد جــاء كتــاب الرتبي
وُخطــِة تطويــر التعليــم يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية، وحمقًقــا مضامــني اإلطــار العــام واإلطــار اخلــاص 
ــاىل،  ــاهلل تع ــن ب ــل مؤم ــداد جي ــل يف إع ــي تتمّث ــا، الت ــؤرشات أدائه ــا وم ــالمية ومعايريه ــة اإلس للرتبي
ذي شــخصية إجيابيــة متوازنــة، معتــزٍّ بانتمئــه الوطنــي، ملتــِزم بالتصــور اإلســالمي للكــون واإلنســان 

ــٍل األخــالَق الكريمــَة والقيــَم األصيلــَة، ُمِلــمٍّ بمهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن. واحليــاة، متمثِّ
َوقــد روِعــي يف تأليــف هــذا الكتــاب دورُة التعلــم الرباعيــة املنبثقــة مــن النظريــة البنائيــة التي متنح 
ــأ وأستكشــف، وأســتنري  ــم والتعليــم، وتتمثــل مراحلهــا يف: أهتّي الطلبــة الــدور األكــر يف عملّيتــي التعّل
)الــرشح والتفســري(، وأســتزيد )التوّســع واإلثــراء(، وأختــر معلومــايت وأقــّوم َأدائــي. إضافــة إىل إبــراز 
املنحــى التكامــي بــني الرتبيــة اإلســالمية وباقــي املباحــث الدراســية األخــرى؛ كاللغــة العربيــة، والرتبيــة 
االجتمعيــة والوطنيــة، والعلــوم، والرياضيــات، والفنــون.. يف أنشــطة الكتــاب املتنوعــة وأمثلتــه املتعــددة.
ــَك  ْســالُم دينــي، بَِرمْحَتِ يتألــف هــذا اجلــزء الثــاين مــن الكتــاب مــن أربــع وحــدات، هــي: اإْلِ
ــات التعلــم،  ــَك َرســويل، َأْرَتقــي بِِقَيمــي. ويعــزز هــذا املحتــوى مهــارات البحــث، وعملي ــا، ُأِحبُّ َنْحي
مــن مثــل: املالحظــة، والتصنيــف، والرتتيــب والتسلســل، واملقارنــة، والتواصــل. وهــو يتضمــن أســئلة 
ــة مهــارات التفكــري وحــّل املشــكالت، فضــاًل عــن توظيــف  ــة، وتنمي متنوعــة تراعــي الفــروق الفردي
املهــارات والقــدرات والقيــم بأســلوب تفاعــي حيــرك الطالــب ويســتمطر أفــكاره، ليِصــل إىل املعلومــة 
بنفســه ومــن خــالل اســتنتاجاته، بتوجيــه وتقويــم وإدارة منظَّمــه مــن معلمــه الكريــم؛ حيــث إن  للُمعلِّم 
دة ُمنظَّمــة؛ ُبْغَيــَة حتقيــق األهــداف  أن جيتهــد يف توضيــح األفــكار، وتطبيــق األنشــطة َوفــق خطــوات حُمــدَّ
التفصيليــة للمبحــث بــم يتــالءم وظــروف البيئــة التعليميــة التعّلميــة وإمكاناهتــا، واختيــار الطرائــق التــي 

تســاعد عــىل رســم أفضــل املمرســات وحتديدهــا لتنفيــذ الــدروس وتقويمهــا.
نسـأل اهلل تعـاىل أن يرزقنـا اإلخـالص والقبـول، وأن يعـيننا مجيًعا علـى محـل املسـؤولية وأداء األمانـة. 

ونحــن إذ نقــّدم الطبعــة األوىل )التجريبيــة( مــن هــذا الكتــاب، نأمــل أن تنــال إعجــاب أبنائنــا الطلبــة 
ــأن  ــم ب ــدًة، ونعدك ــهولًة وفائ ــة وس ــر متع ــا أكث ــالمية وتعّلمه ــة اإلس ــم الرتبي ــل تعلي ــم، وجتع ومعلميه

ــا مــن مالحظــات. نســتمرَّ يف حتســني هــذا الكتــاب وتطويــره يف ضــوء مــا يصلن
املركز الوطني لتطوير املناهج 



ْسالُم ديني اْلَوْحَدُة اأْلولى: اإْلِ
ْخالِص سوَرُة اإْلِ
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     اهللُ َتعالى واِحٌد، ال إَِلَه َغْيُرُه، َتْحتاُج 
إَِلْيِه َجميُع اْلَمْخلوقاِت، َوال َيْحتاُج َأَحًدا.

سوَرُة اإْلِْخالِص1

واِحٌد َأَحٌد
 َتْحتاُجُه
 َجميُع

 اْلَمْخلوقاِت

 ال ُيْشبُِهُه َأيُّ
َشْيٍء

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

 َلْيَس َلُه َأٌب
 َوال ُأمٌّ َوال َزْوَجٌة
 َوال اْبٌن َوال اْبنٌَة

َمْن ُهَو؟
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َأْلِفُظ َجيًِّدا

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

إِضاَءٌة
ْخالِص:  سوَرُة اإْلِ

َيْقَرُأها اْلُمْسِلُم 
َصباًحا َوَمساًء.

. ْخالِص َعْن خالِِقنا اهللِ َعزَّ َوَجلَّ ُث سوَرُة اإْلِ َتَتَحدَّ
اًل               َأوَّ

اهللُ َتعالى واِحٌد، ال إَِلَه َغْيُرُه، َوال َنْعُبُد إاِّل ُهَو.
ُن                    ُأَلوِّ

ْقَم الَّذي َيُدلُّ َعلى َمْعنى اْلَيِة اْلَكريَمِة. الرَّ

        ثانًِيا      
اهللُ َتعالى ال َيْحتاُج إِلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه، َوُكلُّ اْلَمْخلوقاِت َتْحتاُج إَِلْيِه. 

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
  

واِحٌد ال إَِلَه َغْيُرُه.
 

الَّذي َتْحتاُجُه َجميُع 
اْلَمْخلوقاِت.

1 42

  }                        {

  }                   {

777



                 َأْسَتِمُع َوُأجيُب
واَء َدعا اهللَ َتعالى َأْن َيْشِفَيُه. َمِرَض عاِدٌل َمَرًضا َشديًدا، َوَبْعَدما َأَخَذ الدَّ

1  ماذا َفَعَل عاِدٌل َبْعَدما َمِرَض؟ 

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

عاِء إِلى اهللِ َتعالى؟ َه عاِدٌل بِالدُّ 2  لِماذا َتَوجَّ

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

       ثالًِثا:     
، َوال َزْوَجٌة، َوال اْبٌن، َوال اْبنٌَة.  اهللُ َتعالى ُهَو اْلخالُِق َلْيَس َلُه  َأٌب، َوال ُأمٌّ

َأْربُِط   
َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلِعباراِت اْلُمناِسَبِة: 

      رابًِعا:    
اهللُ َتعالى ال ُيْشبُِهُه َأَحٌد.

َلُه َأٌب َوُأمٌّاْلخالُِق

َلْيَس َلُه َأٌب َوُأمٌّاْلَمْخلوُق

  }                             {

  }                                      {
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ُر َوُأجيُب          ُأَفكِّ
1  َهْل َيناُم اهللُ َتعالى؟ ................................................

2   َهْل َيْتَعُب اهللُ َتعالى؟ ............................................

َمُد (: اْسٌم ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى. - ) الصَّ
ْخالِص  - َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي /ُمَعلِّمي، إِلى سوَرِة اإْلِ

ْمِز.      بَِوساَطِة الرَّ

ياِضّياِت: َأْربُِط َمَع الرِّ   
ْخالِص .  َأْكُتُب في  َعَدَد َمّراِت ُوروِد َكِلَمِة ) َلْم ( في سوَرِة اإْلِ

999



                                        

سوَرُة اإْلِْخالِص

................... َتعالى

................................... 
ال إَِلَه َغْيُرُه                

َتْحتاُج إَِلْيِه ُكلُّ
................................... 

َلْيَس َلُه
................................... 

ُأْؤِمُن َأنَّ اهللَ 
َتعالى واِحٌد 
ال َشريَك َلُه.

َأْحِرُص َعلى 
ِقراَءِة سوَرِة 
ْخالِص  اإْلِ
باِح  في الصَّ

َواْلَمساِء. 1010



1

2

حيَحِة، َوإِشاَرَة )x( َأماَم اْلِعبارِة اْلَخَطأِ: ( َأماَم اْلِعبارِة الصَّ َأَضُع إِشاَرَة )
أ. اْسُم اهللِ َتعالى اْلواِرُد في الّسوَرِة اْلَكريَمِة، ُهَو اْلَغفوُر.                 )         (
ب. اهللُ َتعالى ال ُيْشبُِهُه َشْيٌء.                                                              )         (

َأِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوَمْعناها في ما َيْأتي: 
                        َشبيًها           

                                         واِحٌد ال إَِلَه َغْيُرُه 
                                 َتْحتاُجُه َجميُع اْلَمْخلوقاِت   

ُم َأدائي:         ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ْخالِص ِقراَءًة َسليَمًة. 1 َأْقَرُأ سوَرَة اإْلِ

ُح َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في الّسوَرِة. 2 ُأَوضِّ

ْخالِص َغْيًبا.  3 َأْحَفُظ سوَرَة اإْلِ
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ْسالُم َعلى َخْمَسِة َأْركاٍن، ِهَي:       َيقوُم  اإْلِ
كاِة، َوَصْوُم  الِة، َوإيتاُء الزَّ هاَدتاِن، َوإِقاُم الصَّ الشَّ

َرَمضاَن، َوَحجُّ اْلَبْيِت لَِمِن اْستطاَع إَِلْيِه َسبياًل. 

ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب:  َأَتَأمَّ

................................................ 1  ما الَّذي ُيَثبُِّت بِناَء اْلَخْيَمِة؟   

................................................ 2  ماذا َيْحُدُث َلِو اْنَكَسَر َأَحُد َأْعِمَدِة اْلَخْيَمِة؟ 

................................................ ْسالُم ُيْشبُِه اْلبِناَء، َفما َأْركاُنُه ؟  3  إِذا كاَن اإْلِ

ْسالُم قاِئٌم َعلى َخْمَسِة َأْركاٍن، ِهَي: اإْلِ
 

ْسالِم َأْركاُن اإْلِ 2

إِضاَءٌة
ُرْكٌن: َأساٌس
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هاَدتاِن  اًل     الشَّ        َأوَّ
 َأْن َيقوَل اْلُمْسِلُم: 

َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِّل اهللُ. 
ًدا َرسوُل اهللِ. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ُن:                    ُأَلوِّ
ٌد(:  ُن َكِلَمَتْي: )اهللُ، ُمَحمَّ ُأَلوِّ

َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِّل اهللُ. 
ًدا َرسوُل اهللِ. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

الِة          ثانًِيا      إِقاُم الصَّ
ْيَلِة َصَلواٍت ِهَي: ُيَصّلي اْلُمْسِلُم هللِِ َتعالى في اْلَيْوِم َواللَّ

اْلَفْجُر،  َوالظُّْهُر،  َواْلَعْصُر،  َواْلَمْغِرُب،  َواْلِعشاُء.
ُن: ُر َوُأَدوِّ        ُأَفكِّ

َلواِت اْلَمْفروَضِة ................................................ َأْكُتُب َعَدَد الصَّ

َصالُة
.............................

َصالُة
.............................

َصالُة
.............................

َصالُة
الظُّْهِر

َصالُة
اْلَمْغِرِب
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كاِة         ثالًِثا     إيتاُء الزَّ
اْلُمْسِلُم اْلَغنِيُّ ُيْعطي ُجْزًءا ِمْن مالِِه  لِْلُمْحتاجيَن.

ُر                  ُأَفكِّ
كاِة ......................................................................................................................... بِفاِئَدٍة واِحَدٍة لِلزَّ

      رابًِعا      َصْوُم َرَمضاَن 
راِب في َرَمضاَن،   َيْمَتنُِع اْلُمْسِلُم َعْن َتناُوِل الطَّعاِم، َوالشَّ

ِمْن َأذاِن اْلَفْجِر إِلى َأذاِن اْلَمْغِرِب.
ُر َوُأجيُب                  ُأَفكِّ

َة .............................................. )  ُأْسبوٍع، َشْهٍر، َسنٍَة( َنصوُم في َرَمضاَن ُمدَّ
     خاِمًسا   َحجُّ اْلَبْيِت

َي  ــَؤدِّ َمــِة؛ لُِي ــَة اْلُمَكرَّ َيْذَهــُب اْلُمْســِلُم اْلُمْســَتطيُع إِلــى َبْيــِت اهللِ اْلَحــراِم فــي َمكَّ
ًة فــي اْلُعْمــِر. ، َمــرَّ اْلَحــجَّ
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                  َأِصُل
، ُأســاِعُدُه فــي اْلُوصــوِل  َمــِة أِلَداِء اْلَحــجِّ ــَة اْلُمَكرَّ ُيريــُد َهْيَثــٌم  َأْن َيْذَهــَب إِلــى  َمكَّ

إِلــى َذلـِـَك اْلَمــكاِن.

 

ُر                   ُأَفكِّ
ْكُن الَّذي َيِجُب َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم/ٍة َأْن َينْطَِق/ َتنْطَِق بِِه؟ ما الرُّ

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

- َأْســَتِمُع مــَع ُمَعلَِّمتــي/ ُمَعلِّمــي إِلــى َنشــيٍد َعــْن  َأْركاِن 
ْمــِز. ْســالِم بَِوســاَطِة الرَّ اإْلِ

ياِضّياِت:           َأْربُِط َمَع  الرِّ
ْسالِم: ْقَم الّدالَّ َعلى َعَدِد َأْركاِن اإْلِ ُن الرَّ  ُأَلوِّ
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ُأْؤِمُن بَِجميِع 
َأْركاِن 

ْسالِم. اإْلِ

َأْحِرُص َعلى 
الِة في  َأداِء الصَّ

َوْقتِها.

ْسالِم َأْركاُن اإْلِ
َأْسَتعيُن بِالّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة، َوَأْكُتُب َأْركاَن 

ْسالِم: اإْلِ
..............................................................................

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

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

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

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

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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ا في اْلِعباراِت اْلتَِيِة: ُحُه َشَفِويًّ َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ َوُأَصحِّ
أ- َفَرَض اهللُ َتعالى َأْرَبَع َصَلواٍت في اْلَيْوِم.

ْوُم ِمْن َأذاِن اْلَفْجِر إِلى َأذاِن اْلِعشاِء. ب- َيْبَدُأ الصَّ

حيَحِة في ما َيْأتي: جاَبِة الصَّ ُن          جانَِب اإْلِ ُأَلوِّ
ْسالِم:  أ - َعَدُد َأْركاِن اإْلِ

5         4             3    
َي:  َمِة لُِيَؤدِّ َة اْلُمَكرَّ ب- َيْذَهُب اْلُمْسِلُم إِلى َبْيِت اهللِ اْلَحراِم في َمكَّ

كاَة  الَة                اْلَحجَّ           الزَّ الصَّ             

ُم َأدائي:         ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ْسالِم. ُد َأْركاَن اإْلِ 1 ُأَعدِّ

ْسالِم. يََّة َأْركاِن اإْلِ 2 ُأَبيُِّن َأَهمِّ

1

2
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ٌد  ملسو هيلع هللا ىلص َرسولي َسيُِّدنا ُمَحمَّ 3

َمِة َة اْلُمَكرَّ ُولَِد في َمكَّ

ُه آِمنَُة ُأمُّ

آِخُر ُرُسِل اهللِ َتعالى

   َمْن ُهَو؟ .............................................................................................

َأبوُه َعْبُد اهللِ

ِمْن َقبيَلِة ُقَرْيٍش

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َرسوُل اهللِ لَِجميِع النّاِس،       َسيُِّدنا ُمَحمَّ
َعَلْينا  َأْن ُنِحبَُّه َوَنْقَتِدَي بِِه. 

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص إلى َجميِع النّاِس لِِهداَيتِِهْم. َأْرَسَل اهللُ َتعالى َسيَِّدنا ُمَحمَّ
اًل    َرسوُل اهللِ َرْحَمٌة لِْلعاَلميَن         َأوَّ

رَْسلَناَك إِّل رَْحًَة 
َ
ُأْرِسَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرْحَمًة لُِكلِّ اْلَمْخلوقاِت. قاَل َتعالى: }َوما أ

لِلْعالَمنَي{ ) اأْلَْنبِياُء : 107(.

إِضاَءٌة
ْخُص  سوُل: ُهَو الشَّ الرَّ
الَّذي َأْرَسَلُه اهللُ َتعالى؛ 

لَِيْهِدَي النّاَس إلى ِعباَدِة اهللِ 
َتعالى،  َوُيْرِشَدُهْم لِْلَخْيِر.

أََتَعلَُّم
الُم:  َسيُِّدنا آَدُم َعَلْيِه السَّ

ُل اأْلَْنبِياءِ. ُهَو َأوَّ
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                 َأْسَتِمُع َوَأْسَتنْتُِج:
َأْسَتِمُع  لِْلَمواِقِف اْلتَِيِة ِمْن ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي،  ُثمَّ َأْسَتنْتُِج َمظاِهَر َرْحَمِة َسيِِّدنا 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص: ُمَحمَّ

ســوِل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَحَســُن  1  َصِعــَد َأْحفاُد الرَّ

ــَو  ــِرِه َوُه ــى َظْه ــْيُن  َعل َواْلُحَس
حاَبــِة  ُيَصّلــي، َفــَأراَد َبْعــُض الصَّ
ــى  ــاَر  إِل ــَك، َفَأش ــْن َذلِ ــا ِم َمنَْعُهم

ــا.  ــِة بَِتْرِكِهم حاَب الصَّ
.......................................................................

ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص  طاِئَرْيــِن  2  َرأى  َســيُِّدنا ُمَحمَّ

َصغيَرْيــِن  َأَخَذُهمــا َرُجــٌل ِمــْن 
ــا  ــا َفْوَقُهم ُهم ــاَرْت ُأمُّ ــِهما، َفط ُعشِّ
ســوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َحزينـَـًة َعَلْيِهمــا، َفَأَمــَر الرَّ

 . ــى اأْلُمِّ ــا إِل ِهم بَِردِّ
.......................................................................

ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص  بَِعــَدِم  3   َأْوصــى َســيُِّدنا ُمَحمَّ

ــجاِر.    َقْطِع اأْلَْش
.......................................................................
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ْسالِم           ثانًِيا     ِرساَلُة اإْلِ
ْســالِم َيْعُبــدوَن  كاَن َكثيــٌر ِمــَن النّــاِس َقْبــَل اإْلِ
َنبِيَّنــا  َتعالــى  اهللُ  َفَأْرَســَل  َوالنُّجــوَم،   اأْلَْصنــاَم 
ْســالِم، َوِعباَدِة  ــًدا ملسو هيلع هللا ىلص  لِِهداَيتِِهــْم إِلــى ِديــِن اإْلِ ُمَحمَّ

ــَدُه. ــى َوْح اهللِ  َتعال
          َأْربُِط

ِل،  َوما ُيناِسُبها  ِمَن اْلَعموِد الّثاني: َأِصُل َبْيَن اْلِعبارِة في اْلَعموِد اأْلَوَّ

       ثالًِثا     آِخُر اأْلَْنبِياء    
ــَزَل اهللُ  ــْد َأْن ــاِء َواْلُمْرَســلين،  َوَق ــَو آِخــُر  اأْلَْنبِي ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص  ُه َرســوُل اهللِ َســيُِّدنا ُمَحمَّ

ــْرآَن اْلَكريــَم. ــِه اْلُق َتعالــى َعَلْي

ْسالِم كاَن َكثيٌر ِمَن النّاِس َيْعُبدوَن: ٌد ملسو هيلع هللا ىلصَقْبَل اإْلِ َسيُِّدنا ُمَحمَّ

اأْلَْصناَم َوالنُّجوَمَبَعَثُه اهللُ َتعالى لِِهداَيِة النّاِس:    
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ُن                  َأْكُتُب َوُأَلوِّ

ــْن  ــُر  َع ــًة ُتَعبِّ َأْكُتــُب داِخــَل اْلبالــوِن َكِلَم
ــُه   ُن ــمَّ ُأَلوِّ ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص،  ُث ــيِِّدنا ُمَحمَّ ــي لَِس َمَحبَّت

ــُه.  ــذي ُأِحبُّ ــْوِن الَّ بِاللَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ) َأْحَمُد (. - ِمْن َأْسماِء َسيِِّدنا ُمَحمَّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي  َقاَل َتَعاَلى: ُل آَيٍة ُأْنِزَلْت َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ - َأوَّ

َِّك اّلَذي َخلََق{ ) اْلَعَلُق : 1 (  .  بِاْسِم َرب
ْ
      }اقَْرأ

- ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي َتْسجياًل َمْرِئيًّا َعْن َمَحبَِّة 
ْمِز. ٍد ملسو هيلع هللا ىلص بَِوساَطِة الرَّ َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َغِة اْلَعَربِيَِّة            َأْربُِط َمَع اللُّ
ــذي جــاَء بـِـِه  يــِن الَّ تــي َتــُدلُّ َعلــى الدِّ َن  اْلَكِلَمــَة الَّ ــُب اْلَمقاطِــَع اْلتَِيــَة؛ أِلَُكــوِّ ُأَركِّ

ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص. َســيُِّدنا ُمَحمَّ

ُمالإِْسـاْلـ
...................................................212121



َأْقَتدي 
بَِرسولي 

ٍد  َسيِِّدنا ُمَحمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص في ُخُلِق 

ْحَمِة.  الرَّ

ُأْؤِمُن َأنَّ 
ًدا  َسيَِّدنا ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص خاَتُم 
اأْلَْنبِياِء 

َواْلُمْرَسليَن.

ٌد  ملسو هيلع هللا ىلص َرسولي َسيُِّدنا ُمَحمَّ

َأْرَسَل اهللُ َتعالى 
ًدا  َسيَِّدنا ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص لـِ 
...................................

يُن الَّذي  الدِّ
جاَء بِِه َرسوُلنا 
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَحمَّ

ُهَو
............................. 

ُأْرِسَل َرسوُل اهللِ 
َتعالى َرْحَمٌة لِـ

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

آِخُر اأْلَْنبِياِء ُهَو
................................... 
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حيَحِة:  جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة   َحْوَل اإْلِ
  1( خاَتُم اأْلَْنبِياِء ُهَو َسيُِّدنا :

ج- َيْعقوُب   ٌد ملسو هيلع هللا ىلص    أ- موسى               ب-  ُمَحمَّ
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  لِـ:       2( َأْرَسَل اهللُ َتعالى َسيَِّدنا ُمَحمَّ

أ- َقبيَلِة ُقَرْيٍش        ب-  َجميِع النّاِس       ج- َجميِع اْلَعَرِب
   َأْمَلُ اْلَفراَغ الّتالَي بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة ِمَن اْلَكِلماِت اْلتَِيِة:

ْسالُم،  آِخُر( )اإْلِ
ٌد ُهَو .................... ..........................  اأْلَْنبِياِء َواْلُمْرَسليَن. أ- َسيُِّدنا ُمَحمَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص، ُهَو .................... . يُن الَّذي َهدانا َلُه َسيُِّدنا ُمَحمَّ ب-الدِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  لوِك الَّذي َيُدلُّ َعلى ااْلْقتِداِء بَسيِِّدنا ُمَحمَّ ( َتْحَت السُّ َأَضُع إِشاَرَة )

 

1

2

3
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x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص آِخُر اأْلَْنبِياِء َواْلُمْرَسليَن. ُف َأنَّ َسيَِّدنا ُمَحمَّ 1 َأَتَعرَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص. يُن الَّذي جاَء بِِه َسيُِّدنا ُمَحمَّ ْسالَم ُهَو الدِّ ُف َأنَّ اإْلِ 2 َأَتَعرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَمْخلوقاِت. 3 ُأَبيُِّن َمظاِهَر َرْحَمِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُم َأدائي ُأَقوِّ
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ٍد  الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ      اْلُمْسِلُم ُيْكثُِر ِمَن الصَّ
بَِقْوِل: )َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم(.

                                     
ٍد؟ تي َأقوُلها ِعنَْدما ُيْذَكُر اْسُم َسيِِّدنا ُمَحمَّ ُد  ِمَن اْلِعباراِت الّسابَِقِة اْلِعبارَة الَّ ُأَحدِّ

ٍد َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأَمَرنا اهللُ َتعالى بِالصَّ

الُة َعلى النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ

إِضاَءٌة
الُة َعلى َسيِِّدنا  الصَّ

ٍد  َصّلى اهللُ َعَلْيِه  ُمَحمَّ
عاُء َلُه.  َم ِهَي: الدُّ َوَسلَّ

4

َرِحَمُه اهللُ
َرِضَي اهللُ َعنُْه

َصّلى اهللُ َعَلْيِه 
َوَسلََّم
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  الِة  َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ يَُّة الصَّ اًل   َأَهمِّ         َأوَّ
ــالِة َعلــى  ْكثــاِر ِمــَن الصَّ َحثَّنــا اهللُ َتعالــى َعلــى  اإْلِ
ــِر  ــًبا لِْلَْج ــًة هللِ، َوَكْس ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص؛ طاَع ــيِِّدنا ُمَحمَّ َس

ــى: }                    ــاَل َتعال ــواِب. ق َوالثَّ
 }                                                                                                 

)اأْلَْحزاُب : 56(

ُر َوُأجيُب                  ُأَفكِّ
َأْسَتنْتُِج ِمَن اْلَيِة اْلَكريَمِة الَّذيَن ُيَصّلوَن َعلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

......................................................................................................    1

......................................................................................................   2

......................................................................................................   3

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ         ثانًِيا     َكْيِفيَُّة الصَّ
ٍد بَِقْولي: »َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم«.  ُأَصّلي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُر َقَلمي                   ُأَمرِّ

َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم
2626



ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. تي ُأَصّلي فيها َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ        ثالًِثا      اأْلَْوقاُت الَّ
ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فــي  ــالُة َعلــى  َســيِِّدنا ُمَحمَّ ُيْســَتَحبُّ لِْلُمْســِلِم الصَّ
ًة ِعنَْدمــا ُيْذَكُر اْســُمُه َأْو ُيْكَتــُب، َوَبْعَد  َجميــِع اأْلَْوقــاِت َخاصَّ

عــاِء َونِهاَيتـِـِه. اأْلَذاِن، وفــي َيــْوِم اْلُجُمَعــِة، َوفــي بِداَيــِة الدُّ
          َأْربُِط

ٍد، ملسو هيلع هللا ىلص َمَع الّصوَرِة اْلُمناِسَبِة َلُه. الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأِصُل َبْيَن َوْقِت  الصَّ

عاِء َونِهاَيُتُه  1                بِداَيُة الدُّ

2                   ِعنَْد ِذْكِر اْسِمِه 

3                      َبْعَد اأْلَذاِن  

الِة َعلى   ُد َمَع ُمَعلَِّمتي /ُمَعلِّمي َأْو ُأْسَرتي ُأْنشوَدَة الصَّ - َأْسَتِمُع َوُأَردِّ
ْمِز.   ٍد ملسو هيلع هللا ىلص بَِوساَطِة الرَّ َسيِِّدنا  ُمَحمَّ

َدْرُسنا اْلَيْوَم َعْن  
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َسيِِّدنا ُمَحمَّ

أََتَعلَُّم
باِح َواْلَمساءِ:  ِمْن َأْذكاِر الصَّ

ٍد،  الُة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ الصَّ
َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم .
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           َأْربُِط  َمَع  اْلُفنوِن 
الَة  ُم َمَع ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي بِطاَقًة، َأْكُتُب فيها الصَّ ُأَصمِّ

ٍد  ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأَعلُِّقها في َصّفي، َأْو في ُغْرَفتي. َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

1

2

3

الُة َعلى النَبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ
ٍد بَِقْولي ُأَصّلي َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

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

ٍد َأنَّها............................................................. . الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ يَُّة  الصَّ َأَهمِّ

ٍد ......................... َو   ............................ . الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ ِمْن َأْوقاِت الصَّ

ُأِحبُّ َسيَِّدنا 
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص. ُمَحمَّ

ُأْكثُِر ِمَن 
الِة  َعلى  الصَّ
ٍد  َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص. 2828



ــْوِن اْلُمطابِــِق  ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص داِخــَل اللَّ ــالِة َعلــى َســيِِّدنا ُمَحمَّ ــُب َكِلمــاِت الصَّ ُأَرتِّ
لِْلَكِلَمــِة.

      

َم                     َصّلى                       اهللُ                         َعَلْيِه                                                            َوَسلَّ
حيَحِة. جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اإْلِ

ٍد: 1( َأقوُل ِعنَْدما ُيْذَكُر اْسُم َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َم    ج. باَرَك اهللُ فيِه. أ. َرِضَي اهللُ َعنُْه      ب. َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َيْوُم: الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ ْكثاُر ِمَن  الصَّ 2( ُيْسَتَحبُذ اإْلِ

ْبِت                  ب. اإلْثنَْيِن               ج. اْلُجُمَعِة أ. السَّ  

َأْحَفُظ الَيَة اْلُقْرآنِيََّة اْلَكريَمَة اْلتَِيَة َغْيًبا: 
قاَل َتعالى: }

                                           { )اأْلَْحزاُب: 56(

1

2

3
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ
 

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ يََّة  الصَّ 1 ُأَبيُِّن َأَهمِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ ِظ بِالصَّ ُف َكْيِفيََّة التََّلفُّ 2 َأَتَعرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. الِة َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ 3 ُأَميُِّز َأْوقاَت الصَّ
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

313131



ــى اهللِ َتعالــى؛  ــِلُم  إِل ــُأ اْلُمْس      َيْلَج
ــرٍّ َوَأذى. ــْن ُكلِّ َش ــُه ِم لَِيْحِمَي

َن اْسَم سوَرٍة ِمْن ُسَوِر اْلُقْرآِن اْلَكريِم .............................. ُأَرتُِّب اْلُحروَف الّسابَِقَة؛ أِلَُكوِّ

                 َأْلِفُظ َجيًِّدا

                َأْفَهُم َوَأْحَفُظ       

سوَرُة اْلَفَلِق1

إِضاَءٌة
َنْقَرُأ سوَرَة اْلَفَلِق في: 

باِح َواْلَمساِء؛ لَِيْحِمَينا  الصَّ
. اهللُ َتعالى ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
         : َأْحَتمي.

ْبِح.            : الصُّ
ْيِل اْلُمْظِلِم.           : اللَّ

         : دخل َظالُمُه.
                : الَّذيَن 

. رَّ َيْعَملوَن الشَّ

اَفـ لـقلـ
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َيْلَجُأ اْلُمْسِلُم  إِلى اهللِ َتعالى؛ لَِيْحِمَيُه ِمْن 
ُكلِّ َشرٍّ َوَأذى. 

اًل             َأوَّ
اْلُمْسِلُم َيْحَتمي بِاهللِ َتعالى، َوَيْلَجُأ إَِلْيِه في َجميِع اأْلَْوقاِت، ِمْن َشرِّ 

ِة. اْلَمْخلوقاِت الّضارَّ
ُل َوُأَميُِّز                  َأَتَأمَّ

تي َتُدلُّ َعلى َمْعنى اْلَفَلِق بَِوْضِع داِئَرٍة َعَلْيها.  ُل الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن، ُثمَّ ُأَميُِّز الّصوَرَة الَّ َأَتَأمَّ

ُط                    ُأَحوِّ
تي ُتْؤذينا. تي َتُدلُّ َعلى اْلَمْخلوقاِت الَّ ُط الّصوَرَة الَّ ُأَحوِّ
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                 ُأناِقُش
لوَك اْلتَِي: ُأناِقُش  السُّ

ْيِل........................................................................................................ َأْتُرُك اْلباَب َمْفتوًحا ِعنَْد اللَّ

                 َأَتعاَوُن
ُأساِعُد خالًِدا في اْلُوصوِل إِلى اْلَمْسِجِد: 

       ثانًِيا      
. رَّ اْلُمْسِلُم  َيْحَتمي بِاهللِ َتعالى ِمَن  الَّذيَن ُيْؤذوَن النّاَس، َوَيَتَمنَّْوَن َلُهُم  الشَّ
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                  ُأَعبُِّر َعْن َرْأيي
ُأْبدي َرْأيي في اْلَمْوِقِف اْلتي:

 َذَهــَب َحْمــَزُة ِعنـْـَد َصديِقــِه مــاِزٍن، 
َوَوَجــَد ِعنـْـَدُه ُلْعَبــًة َجديــَدًة، َفَلِعــَب 
ــى  ــا، َوَتَمنّ ــا ُمْمتًِع َمَعــُه َوَقضــى َوْقًت

ــعاَدِة.  َلــُه َدواَم النِّْعَمــِة َوالسَّ
1  ما َرْأُيَك بُِسلوِك َحْمَزَة؟

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

2  لَِماَذا َيَتَمنّى اْلُمْسِلُم اْلَخْيَر لِْلَخريَن؟

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

- إِذا َرَأْيُت َشْيًئا ُيْعِجُبني َأقوُل: ما شاَء اهللُ!
ُد سوَرَة اْلَفَلِق َمَع ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي َوُأْسَرتي؛  - ُأَردِّ

ْمِز. أِلَْحَفَظها بَِوساَطِة  الرَّ

ياِضّياِت            َأْربُِط َمَع الرِّ
تي َأْسَتعيُذ بِاهللِ َتعالى ِمنْها في سوَرِة اْلَفَلِق. ُن اْلَعَدَد الَّذي ُيساوي َعَدَد اأْلَْشياِء الَّ ُأَلوِّ
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َأْسَتعيُذ بِاهللِ 
َتعالى ِمْن ُكلِّ 

َشرٍّ .
َأْحَتمي بِاهللِ 

َتعالى  في ُكلِّ 
اأْلَْوقاِت.

سوَرُة اْلَفَلِق

َأْلَجُأ إِلى 
 .........................

لَِيْحِمَيني ِمْن ُكلِّ 
َأًذى.

َأْسَتعيُذ .................... 
َتعالى ِمْن َشرِّ ما 

َخَلَق

َنْحَتمي .................... 
َتعالى ِمَن الَّذيَن 

ُيْؤذوَن النّاَس
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1

2

َأِصُل َبْيَن الّصوَرِة َواْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة َلها.

      

حيَحِة في ما َيْأتي: جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اإْلِ
1( َيْسَتعيُذ اْلُمْسِلُم بِاهللِ َتعالى ِمَن: 

ب - اْلَخْيِر رِّ                      أ- الشَّ   
2( اْلُمْسِلُم َيْحَتمي بِاهللِ َتعالى  ِمَن الَّذيَن َيَتَمنَّْوَن:   

أ- َزواَل النِّْعَمِة َعِن اْلَخريَن      ب - اْلَخْيَر لِْلَخريَن   
3( َمْعنى {       } في َقْولِِه َتعالى: {                                         }:

ب-   َدَخَل َظالُمُه أ - َذَهَب َظالُمُه            

غاِسٌق

اْلَفَلُق
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َأْحَتمي بِاهللِ َتعالى ِمْن: 
أ. .......................................................................................................................................
ب. ....................................................................................................................................
ج........................................................................................................................................

َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُيناِسُبُه ِمْن  آياِت سوَرِة اْلَفَلِق في ما َيْأتي:

َأْحَفُظ سوَرَة اْلَفَلِق َغْيًبا.

3

4

5

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

1 َأْقَرُأ سوَرَة اْلَفَلِق ِقراَءًة  َسليَمًة.

2 ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في الّسوَرِة اْلَكريَمِة.

3 َأْحَفُظ سوَرَة اْلَفَلِق.

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

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

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

.................
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

حيُم(2 ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى  )الرَّ

حيُم اْسٌم ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى،       الرَّ
َوَيُدلُّ َعلى ُلْطِف اهللِ َتعالى بُِكلِّ َمْخلوقاتِِه. 

َوَر اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب: ُل الصُّ َأَتَأمَّ

َوُر؟ ...................................................... َعلى ماذا َتُدلُّ الصُّ

اهللُ َتعالى َرحيٌم بَِجميِع اْلَمْخلوقاِت.
ْنساِن. اًل      َرْحَمُة اهللِ َتعالى بِاإْلِ      َأوَّ

ْنساَن في َأْحَسِن ُه َخَلَق اإْلِ   َرْحَمُة اهللِ َتعالى َكبيَرٌة، َوِمْن ذلَِك َأنَّ
صوَرٍة، َوَجَعَل َلُه ُكلَّ ما في اْلَكْوِن لَِينَْتِفَع بِِه.

قاَل َتعالى: }                                 { ) اأْلَْعراُف: 156( 

إِضاَءٌة
ْحَمُة: اللُّْطُف  الرَّ
ْفُق. َفَقُة َوالرِّ َوالشَّ
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ُر َوأناِقُش                     ُأَفكِّ
ْنساِن. َوِر اْلتَِيِة، َوُأناِقُش َزميالتي/ ُزَمالئي بَِمظاِهِر َرْحَمِة اهللِ َتعالى بِاإْلِ ُر في الصُّ ُأَفكِّ

        ثانًِيا     َرْحَمُة اهللِ َتعالى بِاْلَحَيواِن.
َر َلها  ُه َوفَّ ِمْن َرْحَمِة اهللِ َتعالى بِاْلَحَيواناِت َأنَّ
اْلِغذاَء َوَعلََّمها َكْيَف َتْحُصُل َعَلْيِه، َوَجَعَلها 

َتْحمي َنْفَسها َوِصغاَرها. 

ُث  ُل َوَأَتَحدَّ                  َأَتَأمَّ

ُث َعْن َرْحَمِة اهللِ َتعالى بِاْلَحَيواِن في ُكلِّ صوَرٍة ِمّما َيْأتي: َوَر اْلتَِيَة، َوَأَتَحدَّ ُأشاِهُد الصُّ
    

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

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

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

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

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

............................... 4040



حيِم( َأْن َيْرَحَم َبْعُضنا َبْعًضا. ُم ِمِن اْسِم اهللِ َتعالى )الرَّ - َنَتَعلَّ
( َرواُه ُمْسِلٌم  - قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن ال َيْرَحُم النّاَس ال َيْرَحُمُه اهللُ َعزَّ وَجلَّ

حيِم« ِمْن َأْسماِء اهللِ   - َأْسَتِمُع بُِمساَعَدِة ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي إِلى » الرَّ
ْمِز.   اْلُحْسنى« بَِوساَطِة الرَّ

          َأْربُِط َمَع اْلُعلوِم   
تي َتعيُش فيها.   ُه َخَلَقها لَِتَتعاَيَش َمَع اْلبيَئِة الَّ ِمْن َرْحَمِة اهللِ َتعالى بِاْلَحَيواناِت َأنَّ

بُّ َلُه َفْرٌو  ْحراِء بُِسهوَلٍة، َوالدُّ ْيِر َعلى ِرماِل الصَّ نُُه ِمَن السَّ َفاْلَجَمُل َمَثاًل َلُه ُخفٌّ ُيَمكِّ
َيْحميِه ِمْن ُبروَدِة الثَّْلِج.                                                                                               
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َأَتعاَمُل بَِرْحَمٍة 
َمَع َجميِع 

اْلَمْخلوقاِت.
َأْقَتدي بَِسيِِّدنا 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص بُِخُلِق  ُمَحمَّ
ْحَمِة. الرَّ

اْسٌم ِمْن َأْسماِء  اهللِ 
اْلُحْسنى َيُدلُّ َعلى 

ْحَمِة الرَّ
................................... 

 اهللُ َتعالى َرحيٌم 
بَِجميِع ...........................

َوِسَعْت َرْحَمُة 
 ...................................

َتعالى ُكلَّ َشْيٍء.

ِمْن َأْسماِء اهللِ َتعالى اْلُحْسنى 
حيُم( )الرَّ
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1

1234

2

3

ْقِم اْلُمناِسِب في اْلَجْدَوِل:        َوَر اْلتَِيَة بَِوْضِع الرَّ  ُأَصنُِّف الصُّ

ْحَمِة ْحَمِةَأْعماٌل َتُدلُّ َعلى ُخُلِق الرَّ َأْعماٌل ال َتُدلُّ َعلى ُخُلِق الرَّ

ُث َعْن  َمظاِهِر َرْحَمِة اهللِ َتعالى بَِهِذِه اْلَمْخلوقاِت في ما َيْأتي:     َأَتَحدَّ

َأْرَحُم الّراِحميَن ُهَو.......................... ..............................................................
434343



َكْيَف َأكوُن َرحيًما َمَع ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:4

أ. 

ب. 

ج. 

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
حيِم«. ُف َمْعنى اْسِم اهللِ َتعالى »الرَّ 1 َأَتَعرَّ

ْنساِن َواْلَحَيواِن. ُد  َبْعًضا ِمْن َمظاِهِر َرْحَمِة اهللِ َتعالى  بِاإْلِ 2 ُأَعدِّ 4444



ْنساُن َيْحَمُد اهللَ َتعالى في َجميِع َأْحوالِِه،      اإْلِ
َوَيْشُكُرُه َعلى نَِعِمِه.

َوِر اْلتَِيِة: ا َعِن النَِّعِم في الصُّ 1   ُأَعبُِّر َشَفِويًّ

2  َكْيَف َأْشُكُر اهللَ َتعالى َعلى نَِعِمِه؟

َأْحَمُد اهللَ َتعالى َعلى نَِعِمِه اْلَكثيَرِة.
اًل    نَِعُم اهللِ َتعالى َعَلْينا.         َأوَّ

ْنساِن نَِعًما َكثيَرًة ِمْن ِصَغِرِه  َأْنَعَم اهللُ َتعالى َعلى اإْلِ
َحّتى ِكَبِرِه: 

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

3
اْلَحْمُد هللِ

إِضاَءٌة:
اْلَيُة الّثانَِيُة ِمْن سوَرِة 

اْلفاتَِحِة ِهَي:{
.{
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أََتَعلَُّم
َأْحَمُد اهللَ َتعالى 

َوَأْشُكُرُه بَِقْوِل: اْلَحْمُد 
هللِ َوبَِعَمِل اْلَخْيِر.

ُل َوُأناِقُش                  َأَتَأمَّ
ْنساِن في اْلَمراِحِل اْلُمْخَتِلَفِة  َوَر اْلتَِيَة، َوُأناِقُش نَِعَم اهللِ َتعالى َعلى اإْلِ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

في ما َيْأتي:
 

                       

                  َأْبَحُث َوُأجيُب:
........................... .......................... ُث َعْن نَِعٍم ُأْخرى َأْنَعَمها اهللُ َتعالى َعَليَّ 1   َأَتَحدَّ

تي َأقوُلها ُتجاَه هِذِه النَِّعِم؟.......................... ............................... 2   ما اْلِعبارُة الَّ

تي َأقوُل فيها: )اْلَحْمُد هللِ (.         ثانًِيا    ِمَن اْلَمواِقِف الَّ
اْلُمْسِلُم َيقوُل: )اْلَحْمُد هللِ(  في ُكلِّ اأْلَْحواِل َواأْلَْوقاِت، 

ِة َواْلَمَرِض. حَّ عاَدِة َواْلُحْزِن، َوِعنَْد الصِّ َوِعنَْد السَّ
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           َأْربُِط 
ِة َعَلْيِه: 1  َأِصُل َبْيَن اْلَمْوِقِف الَّذي َأقوُل فيِه: )اْلَحْمُد هللِ (، َوَبْيَن الّصوَرِة الّدالَّ

راِب.                        أ. ِعنَْد ااْلْنتِهاِء ِمَن الطَّعاِم َوالشَّ

ب. ااْلْستيقاُظ ِمَن النَّْوِم.

ج. النَّجاُح.

د. اْلُعطاُس.

ُد داِئًما )اْلَحْمُد هللِ (، ما َرْأُيَك؟ 2   ُنوُر َمريَضٌة، َوُتَردِّ

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

ُر                    ُأَفكِّ

ماذا َأْفَعُل َكْي َأْحَمَد اهللَ َتعالى َعلى النَِّعِم اْلتَِيِة:
.......................................................................................... - نِْعَمُة اْلمالِ 
ِة......................................................................................... حَّ - نِْعَمُة الصِّ
.......................................................................................... 474747- نِْعَمُة اْلَعْقلِ 



- َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي إِلى َنشيِد 
ْمِز. )اْحَمْد َربََّك ( بَِوساَطِة الرَّ

               َأْربُِط َمَع اْلُعلوِم:
ْنساِن،  اْلَحواسُّ اْلَخْمُس ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى َعلى اإْلِ

َأْحَمُد اهللَ َعَلْيِها َوَأْسَتْخِدُمها في اْلَخْيِر.

َأْسَتْخِدُم 
َحواّسي في 
َعَمِل اْلَخْيِر.

َأْحِرُص َعلى 
َقْوِل: )اْلَحْمُد 

هلِلِ( في ُكلِّ 
َأْحوالي. 

َأقوُل  .............................................
في ُكلِّ اأْلَْحواِل َواأْلَْوقاِت.

َأْحَمُد اهللَ َوَأْشَكُرُه بَِقْولي: 
)اْلَحْمُد هلِلِ( ِعنَْد  ...............................

اْلَحْمُد هلِلِ 
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2

3

حيَحِة: جاَبِة الصَّ ُن          جانَِب اإْلِ ُأَلوِّ
أ. َأْحَمُد اهللَ َتعالى َعلى نِْعَمِة اْلَعْقِل َعْن َطريِق: 

ِم َواْلِقراَءِة. التََّعلُّ

ُمشاَهَدِة التِّْلفاِز داِئًما.
ب. َأقوُل ِعنَْد اْلُعطاِس:

َأْسَتْغِفُر اهللَ.

اْلَحْمُد هلِلِ.
ُحُه: َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ في ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَصحِّ

ِة َفَقْط. حَّ أ   . َأقوُل: اْلَحْمُد هلِلِ ِعنَْد الصِّ
ْكُر باللِّساِن َفَقْط. ب. َيكوُن اْلشُّ

ج . َأقوُل: )َأْسَتْغِفُراهللَ( ِعنَْد ااْلْنتِهاِء ِمَن الطَّعاِم.
ُث َعْن نِْعَمِة اأْلُْسَرِة في َحياتي.     َأَتَحدَّ
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
تي َأقوُل فيها: )اْلَحْمُد هلِلِ(. 1 َأْذُكُر اْلَمواِقَف الَّ

2 َأقوُل: )اْلَحْمُد هلِلِ ( داِئًما.
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ
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سوَرُة اْلَكْوَثِر1

     اْلُمْسِلُم َيقوُم بِاأْلَْعماِل الّصالَِحِة؛ 
لَِيناَل ِرضا اهللِ َتعالى َوَيفوَز بِاْلَجنَِّة.

َوَر اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب:                  ُل الصُّ َأَتَأمَّ

  

َوِر؟ 1  ماذا َترى في الصُّ

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

َوُر؟  تي ُتَعبُِّر َعنْها هِذِه الصُّ 2   ما اْسُم الّسوَرِة الَّ

........................................................................................................................................................
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                 َأْفَهُم َوَأْحَفُظ      

اأْلَْعماُل الّصالَِحُة َتزيُد َحَسناتِنا، َوَتْكِسُبنا ِرضا اهللِ َتعالى.
اًل              َأوَّ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َنْهًرا َعظيًما في اْلَجنَِّة، اْسُمُه اْلَكْوَثُر، َوَمْن  َأْعطى اهللُ َتعالى َسيَِّدنا ُمَحمَّ
َشِرَب ِمنُْه ال َيْعَطُش َأَبًدا.

إِضاَءٌة
سوَرُة  اْلَكْوَثِر: َأْقَصُر 

سوَرٍة في اْلُقْرآِن اْلَكريِم، 
َوَعَدُد آياتِها َثالٌث. 

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
          : اْسَم َنْهٍر في اْلَجنَِّة. 

ِم اأْلَضاِحَي.         : َقدِّ
ْخَص الَّذي                     : الشَّ

َيْكَرُهَك.
         : الَّذي ال َخْيَر فيِه.

                  َأْلِفُظ َجيًِّدا
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ُل َوَأْسَتْكِشُف:                   َأَتَأمَّ
1  َكِلَمٌة في اْلَيِة اْلَكريَمِة َتُدلُّ َعلى َأنَّ اهللَ َتعالى ُهَو اْلُمْعطي؟

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

َوَر اْلتَِيَة َوَأْسَتْكِشُف نَِعَم اهللِ َتعالى: ُل  الصُّ 2   َأَتَأمَّ

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

                 
       ثانًِيا                       

ُه  ِ َتعالى، َوَيْفَعُل اْلَخْيَر، َوِمْن ذلَِك َأنَّ اْلُمْسِلُم ُيَصّلي هلِلّ
ُعها َعلى اْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن.   َيْذَبُح اأْلَضاِحَي  َوُيَوزِّ

                  ُأَميُِّز َوُأَصنُِّف
تي َتُدلُّ َعلى اْلِعباَدِة اْلواِرَدِة في اْلَيِة اْلَكريَمِة. َأَضُع إِشاَرَة )         ( بِجانِِب الّصوَرِة الَّ

       ثالًِثا      
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص ُيْحَرُم ِمَن اْلَخْيِر. َمْن ال ُيِحبُّ َسيَِّدنا ُمَحمَّ

أََتَعلَُّم
ُم اْلُمْسلُِم  ُيَقدِّ

اأْلَضاِحَي في عيِد 
اأْلَْضحى.
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ُث:      ُر َوَأَتَحدَّ                   ُأَفكِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُر في َأْعماٍل َتُدلُّ َعلى ُحّبي لَِسيِِّدنا ُمَحمَّ ُأَفكِّ

..................................................................................    1

..................................................................................   2

..................................................................................   3

 - اأْلَضاحي ِهَي اْلِجماُل، َواْلَبَقُر، َواأْلَْغناُم.
- َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي  إِلى سوَرِة 

ْمِز.    اْلَكْوَثِر بَِوساَطِة الرَّ

              َأْربُِط َمَع اْلُعلوِم 
   اأْلَْنهاُر َمْصَدٌر ِمْن َمصاِدِر اْلماِء في اأْلَْرِض.
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َأقوُم بَِأداِء 
اْلِعباداِت ُشْكًرا هللِ 

َتعالى.

َأْدعو اهللَ َتعالى 
َأْن َأْشَرَب ِمْن 
َنْهِر اْلَكْوَثِر. 

سوَرُة اْلَكْوَثِر

 َنْذَبُح اأْلَضاِحَي 
ُعها َعلى َوُنَوزِّ

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

َأْعطى اهللُ َتعالى َسيَِّدنا 
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َنْهًرا  ُمَحمَّ

اْسُمُه 
......................................

ُم اأْلَضاِحَي؛ أِلَناَل  ُأَقدِّ
ِرضا

    ...................................... 
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 َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُيناِسُبُه ِمْن آياِت سوَرِة اْلَكْوَثِر. 

حيَحَة في ما َيْأتي: جاَبَة الصَّ ُن            اإْلِ ُأَلوِّ

أ. اْلَكْوَثُر:    

َنْهٌر في اْلَجنَِّة َقْصٌر في اْلَجنَِّة    

ب. َأْنَحُر: 

ُأَصّلي      ُأَضّحي   

ج.اأْلُْضِحيَُّة: 

جاُج الدَّ اْلَخروُف     

د. َيْذَبُح اْلُمْسِلُموَن اأْلَضاِحَي في عيِد:

اْلِفْطِر                                  اأْلَْضحى  

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

.................
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5

َة َعلى اْسِم الّسوَرة. ُط اْلَكِلَمَة الّدالَّ ُأَحوِّ

َأْسَتْخِرُج ِمْن سوَرِة  اْلَكْوَثِر ِعباَدَتْيِن َأَمَرنا بِِهما اهللُ َتعالى.
أ. ..........................................................................................

ب. ..........................................................................................

ُع الّسوَرَة اْلَكريَمَة َغْيًبا. ُأَسمِّ

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
1 َأْقَرُأ سوَرَة اْلَكْوَثِر ِقراَءًة َسليَمًة.

ُح َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في الّسوَرِة. 2 ُأَوضِّ

3 َأْحَفُظ سوَرَة اْلَكْوَثِر َغْيًبا.
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     الطَّعاُم نِْعَمٌة ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى، َعَلْينا 
ها  َأْن َنْشُكَرُه َوَنْحَمَدُه َعَلْيها، َوال َنُذمُّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص . اْقتِداًء بَسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ُمَحمَّ

َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأجيُب:
ــاِم  ــَدِة الطَّع ــى ماِئ ــُة َعل ــِت اْلعاِئَل َجَلَس

ــاِء.  ــِة اْلَعش ــاُوِل َوْجَب لَِتن
ــا  ــٍب ي ــُر َطيِّ ــاُم  َغْي ــذا الطَّع ــي:  ه رام

ــي. ُأّم
ــى  ــُكَر اهللَ َتعال ــُب َأْن َنْش ــْلمى: َيِج َس

ــي. ــا رام ــاِم ي ــِة الطَّع ــى  نِْعَم َعل
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َأاّل َنعيَب الطَّعاَم.      َمنا َسيُِّدنا ُمَحمَّ ، َعلَّ : يا ُبنَيَّ اأْلُمُّ

ًة ُأْخرى. لوَك َمرَّ َر هذا السُّ رامي: َأْعَتِذُر يا ُأّمي، َلْن ُأَكرِّ
َشَكَر اأْلَُب َأْبناَءُه، َوَحثَُّهْم َعلى ُشْكِر اهللِ َتعالى َعلى نَِعِمِه.

1   ُأَعبُِّر َعْن َرْأيي في ما قاَلُه رامي.

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

َم َلَك َطعاٌم ال ُتِحبُُّه؟ 2  ماذا َتْفَعُل َأْنَت إِذا ُقدِّ

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

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

نِْعَمُة الطَّعاِم2
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                  َأْفَهُم َوَأْحَفُظ 

 َحديٌث َشريٌف 

راِب،  ُه َرَزَقنا َأْنواًعا ِمَن الطَّعاِم،  َوالشَّ ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى َأنَّ
َي َأْجساَمنا، َوَيْحِمَينا ِمَن اأْلَْمراِض. لُِيَقوِّ

        . اًل     ما َعاَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما َقطُّ        َأوَّ
َم إَِلْيِه َأَبًدا. سوُل ملسو هيلع هللا ىلص ال َيُذمُّ  الطَّعاَم اْلُمَقدَّ كاَن الرَّ

ُر ُثمَّ ُأجيُب:                   ُأَفكِّ

ْت َطعاًما ُتِحبُُّه، ماذا َتقوُل َلها؟ َك َأَعدَّ  َدَخْلَت إِلى اْلَبْيِت، َوَوَجْدَت ُأمَّ

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

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
 . عاَب : َذمَّ
: َأَبًدا.  َقطُّ

اْشَتهاُه:  َأَحبَّ َأْكَلُه.
َكِرَهُه: َلْم ُيِحبُُّه.

َعْن َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه قاَل: 
؛ إِِن  »ما َعاَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما َقطُّ

اْشَتَهاُه أَكَلُه، َوإْن َكِرَهُه َتَرَكُه«.
) ُمتََّفٌق َعَلْيِه(.

إِضاَءٌة
ِحيَّ الَّذي  َأَتناَوُل الطَّعاَم الصِّ

ُيَقّوي ِجْسمي، َوَأْبَتعُِد َعْن 

ِحيِّ  َتناُوِل الطَّعاِم َغْيِر الصِّ
الَّذي ُيْضعُِف ِجْسمي.
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                 َأَتعاَوُن َوُأَصنُِّف
َأَتعاَوُن َمَع َمْجموَعتي، َوُأَصنُِّف آداَب الطَّعاِم اْلتَِيَة:

، آُكُل بِاْلَيِد اْلُيْمنى، َأقوُل: اْلَحْمُد هللِ، َأقوُل: بِْسِم اهللِ، اأْلَْكُل ِمْن  )َأْغِسُل َيَديَّ
ِجَهتي، ال َأعيُب الطَّعاَم، ال ُأْخِرُج َصْوًتا ِعنَْد َمْضِغ الطَّعاِم(.

َبْعَد ااْلْنتِهاِء ِمْن َتناُوِل الطَّعاِمفي َأْثناِء َتناُوِل الطَّعاِم     َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم         

        ثانًِيا     إِِن اْشَتَهاُه َأَكَلُه، َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه.
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص إِذا َأَحبَّ َطعاًما  َيْأُكُل ِمنُْه، َوَيْشُكُر  كاَن َسيُِّدنا ُمَحمَّ

ُه. اهللَ َتعالى َعَلْيِه، َوإِذا َلْم ُيِحبُُّه َيْتُرُكُه، َوال َيُذمُّ

ُل َوَأْربُِط                   َأَتَأمَّ
ُل اْلَمْوِقَفْيِن اْلتَِيْيِن، ُثمَّ َأِصُل: َأَتَأمَّ

َأْتُرُكُه، َوال َأعيُبُه َم لي َطعاٌم ُأِحبُُّه    1 ُقدِّ

َأَتناَوُلُه، َوَأْشُكُر اهللَ َعَلْيِه                                     َم لي َطعاٌم ال ُأِحبُُّه    2 ُقدِّ
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ُن                    َأْرُسُم َوُأَلوِّ
ْحِن َطعاًما ُأِحبُُّه، ُثمَّ  َأْرُسُم داِخَل الصَّ

ُنُه، َوَأْشُكُر اهللَ َتعالى َعَلْيِه.    ُأَلوِّ

                 ُأْبدي َرْأيي
ُحها:  لوكاِت اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَصحِّ  ُأْبدي َرْأيي في السُّ

ُم َلــُه ِمــَن  1   اْعتــاَد  ســاِمٌر َأْن َيعيــَب  مــا ُيَقــدَّ

..................................................... الطَّعاِم 
2   َذَهَبــْت َســْلوى فــي ِرْحَلــٍة َمْدَرِســيٍَّة، 

َوِعنْــَد ااْلْنتِهــاِء ِمــْن َتنــاُوِل َوْجَبــِة اْلَغــداِء 
َوَجــَدْت َصديَقَتهــا َتْرمــي مــا َبِقــَي َمَعهــا ِمــَن 
الطَّعــاِم َعلــى اأْلَْرِض ................................................

......

- ِمْن َأْدِعَيِة الطَّعاِم:  »اللَُّهمَّ باِرْك َلنا فيما َرَزْقَتنا، َوِقنا َعذاَب النّاِر«.

- ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي )فِيدُيو( َعْن 
ْمز.ِ  آَداِب الطَّعاِم بَِوساَطِة الرَّ
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            َأْربُِط َمَع اْلُعلوِم 
ْنساَن ِمَن اأْلَْمراِض، َوُيَقّوي َمناَعَة اْلِجْسِم. يُّ َيْحمي اإْلِ حِّ اْلِغذاُء الصِّ

َأْقَتدي بَِسيِِّدنا 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َفال  ُمَحمَّ
َأعيُب الطَّعاَم 

َأَبًدا.  

َأْشُكُر اهللَ َتعالى 
َعلى نِْعَمِة الطَّعاِم 

راِب. َوالشَّ

نِْعَمُة الطَّعاِم

ُه  ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى َأنَّ
َرَزَقنا َأْنواًعا ِمَن 

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

سوُل ملسو هيلع هللا ىلص  كاَن الرَّ
ال ...................................... 

الطَّعاَم.

َأْشُكُر اهللَ َتعالى 
َعلى............................. 

الطَّعاِم.
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ُم َلُه َطعاٌم ال ُيِحبُُّه؟ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْدما كاَن ُيَقدَّ ماذا كاَن َيْفَعُل َسيُِّدنا ُمَحمَّ
........................................................................................................................................

حيَحِة  في ما َيْأتي.  َع الَّذي َيُدلُّ َعلى اْلِعبارِة الصَّ ُن اْلُمَربَّ ُأَلوِّ

الطَّعاُم نِْعَمٌة ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى َعَلْينا. أ.  

َأُذمُّ  َوَأعيُب الطَّعاَم الَّذي ال ُيْعِجُبني. ب.  

َأْشُكُر اهللَ َتعالى َعلى نِْعَمِة الطَّعاِم. ج  

َم لي َطعاٌم ال ُأِحبُُّه َأْتُرُكُه، َوَأْختاُر َطعاًما آَخَر َأَتناَوُلُه. إِذا ُقدِّ  د  

َأِصُل َبْيَن اْلِعبارِة َوالّصوَرِة اْلُمناِسَبِة لها.
 . يٍّ أ.  َطعاٌم َغْيُر ِصحِّ

 . يٌّ ب. َطعاٌم ِصحِّ
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ريَف ِقراَءًة َصحيَحًة. 1 َأْقَرُأ اْلَحديَث الشَّ

ريِف. 2 ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب  اْلواِرَدِة في اْلَحديِث الشَّ

ريِف. ئيَسَة  ِمَن اْلَحديِث الشَّ ُح اْلِفْكَرَة الرَّ 3 ُأَوضِّ

ريَف َغْيًبا. 4 َأْحَفُظ  اْلَحديَث الشَّ

حيَحِة. جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اإْلِ
َمْعنى  َكِلَمِة اْشَتهاُه:

أ. َكِرَهُه.             ب. َأَحبَُّه.          ج. َغِضَب ِمنُْه.  

ريَف َغْيًبا. َأْحَفُظ اْلَحديَث الشَّ
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َرضاَعُة َسيِِّدنا َرسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص3

إِضاَءٌة:
ضاَعُة: َتْغِذَيُة   الرَّ
اْلَمْولوِد بِاْلَحليِب

أََتَعّلُم
 اْلبادَِيُة: 
ْحراُء . الصَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص،  َأْكَرَمُه اهللُ َتعالى       َبْعَد ِوالَدِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ
ُة. ْعِديَّ بُِمْرِضَعٍة َحنوَنٍة، اْسُمها َحليَمُة السَّ

1 َأْسَتنْتُِج اأْلَْمَر الَّذي َتُدلُّ َعَلْيِه الّصوَرُة ؟

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

2 َكْيَف َيَتَغّذى اْلَمْولوُد َبْعَد اْلِوالَدِة؟ 

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

كاَن ِمْن عاَدِة اْلَعَرِب َأْن ُتْرِسَل َأْطفاَلها إِلى ُمْرِضعاٍت 
ِمَن اْلباِدَيِة.

ُن.                                                                                   ُأَميُِّز، َوُأَلوِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. َة َعلى َمكاِن َرضاَعِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ ُن الّصوَرَة الّدالَّ ُأَلوِّ
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سوِل ملسو هيلع هللا ىلص اًل      ُمْرِضَعُة الرَّ        َأوَّ
ًدا  ُة َسيَِّدنا ُمَحمَّ ْعِديَّ َأْرَضَعْت َحليَمُة السَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَحبَّْتُه َكثيًرا، َوعاَش ِعنَْدها َأْرَبَع 

ِه. َسنَواٍت ِمْن ُعْمِرِه، ُثمَّ َأعاَدْتُه إِلى ُأمِّ

                  ُأَميُِّز َوَأِصُل
ْوِن َنْفِسِه:  ُنها بِاللَّ حيَحِة فيما َيْاتي، ُثمَّ ُأَلوِّ جاَبِة الصَّ َأِصُل التُّّفاَحَة اْلُمناِسَبَة بِاإْلِ

 

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص.        ثانًِيا      َبَرَكُة إِْرضاِع الرَّ
َة َخْيــًرا  ــْعِديَّ َأْعطــى اهللُ َتعالــى َحليَمــَة السَّ
َكثيــًرا؛  بَِســَبِب إِْرضاِعهــا َســيَِّدنا َرســوَل 
َحليــَب  زاَد  َأنَّــُه  ذلِــَك  َوِمــْن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللِ 

ــا. َأْغناِمه

ُمْرِضَعُة النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص

ْعِديَُّة يَِّدُة َحليَمُة السَّ السَّ

يَِّدُة آِمنَُة بِنُْت َوَهٍب السَّ

ُأمُّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص
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ُن                  ُأَميُِّز َوُأَلوِّ
ِة. ْعِديَّ َة َعلى اْلَحَيواِن الَّذي زاَدْت َبَرَكُتُه ِعنَْد َحليَمَة السَّ ُن الّصوَرَة الّدالَّ ُأَلوِّ

            
ُة، َوكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَتني بِها في ِكَبِرها. ْعِديَّ يَِّدُة َحليَمُة السَّ - َأْسَلَمِت السَّ

ــَع ُمَعلَِّمتــي / ُمَعلِّمــي، َأْو ُأْســَرتي إلــى  - َأْســَتِمُع َم
ــِز.    ْم ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص بَِوســاَطِة الرَّ ــِة َســيِِّدنا ُمَحمَّ ــِة َرضاَع ِقصَّ

ِة  حَّ   َأْربُِط َمَع الصِّ
ــُب  ــراِض، َوَحلي ــَن اأْلَْم ــِه ِم ــّوي ِجْســَمُه، َوَتْحمي ــِل ُتَق ْف ــُة لِلطِّ ــُة الطَّبيِعيَّ ضاَع الرَّ

ــِل.  ْف ــِة لِلطِّ روِريَّ ــِة الضَّ ــوادِّ اْلِغذاِئيَّ ــَع اْلَم ــُر َجمي ــٌل ُيَوفِّ ــذاٌء كاِم اأْلُمِّ  ِغ
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ُأساِرُع بِِفْعِل 
اْلَخْيِر َكْي 

َأناَل ِرضا  اهللِ 
َتعالى. غيِر،  َأْحنو َعلى الصَّ

َوَأْعطُِف َعَلْيِه.

َرضاَعُة َسيِِّدنا َرسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص

ُمْرِضَعُة َسيِِّدنا 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي ُمَحمَّ

..................................... 
َأْعطى اهللُ َتعالى 

َة َخْيًرا  ْعِديَّ َحليَمَة السَّ
َكثيًرا؛ بَِسَبِب

  ................................... 
ِعنَْدها. 

عاَش النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد 
ِة  ْعِديَّ َحليَمَة السَّ

 ..................................... 
َسنَواٍت
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حيَحِة:        َأَضُع            َحْوَل َرْمِز اإْلجاَبِة الصَّ
يَِّدُة: ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي السَّ 1( ُمْرِضَعُة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ُة    ج. آِمنَُة بِنُْت َوَهٍب. ْعِديَّ أ. َخديَجُة  بِنُْت ُخَوْيِلٍد    ب. َحليَمُة السَّ
ِة؛ بَِسَبِب: ْعِديَّ يَِّدِة َحليَمَة السَّ 2( َكُثَر َلَبُن َأْغناِم السَّ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ب. ِزياَدِة َعَدِدها      ج. ِزياَدِة َعَلِفها. أ. َبَرَكِة الرَّ
ضاَعِة في: 3( كاَن اْلَعَرُب ُيْرِسلوَن َأْطفاَلُهْم لِلرَّ

ج. الّريِف ب. اْلَمدينَِة              أ. اْلباِدَيِة   

حيَحِة في ما َيْأتي: ُن ُمْسَتطيَل اإْلِجاَبِة الصَّ ُألوِّ
ِة. ْعِديَّ يَِّدِة َحليَمَة السَّ َحلَِّت اْلَبَرَكُة بَِأْغناِم السَّ  

ِة ِستَّ َسنَواٍت. ْعِديَّ ٌد ِعنَْد َحليَمَة السَّ عاَش َسيُِّدنا ُمَحمَّ  

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.    ِة َعْن َأْحداِث َرضاَعِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ ُث بُِلَغتي اْلخاصَّ َأَتَحدَّ

1

2

3

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُف اْسَم ُمْرِضَعِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ 1 َأَتَعرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ِة َرضاَعِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ 2 ُأَبيُِّن َأْحداَث ِقصَّ 7070



ُم َأدائي  ُأَقوِّ
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     اهللُ َتعالى ُهَو خالُِق النّاِس؛ لِذا َنْطُلُب ِمنُْه 
. اْلُمساَعَدَة، َوَنْدعوُه َأْن َيْحَفَظنا ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

َمْن َأنا؟
ريِف.  1 آِخُر سوَرٍة في َتْرتيِب اْلُمْصَحِف الشَّ

َر َلْفُظ )النّاِس( في آياتي َخْمَس َمّراٍت. 2 َتَكرَّ

3 َعَدُد آياتي ِستُّ آياٍت.

سوَرُة النّاِس1
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. نا َنْلَجُأ إَِلْيِه، َوَنْسَتعيُذ بِِه ِمْن ُكلِّ َشرٍّ اهللُ َتعالى خالُِقنا َجميًعا؛  لِذلَِك، َفإِنَّ
اًل               َأوَّ

ُه خالُِق النّاِس، َيِجُب َعلْينا ِعباَدُتُه  روِر؛ أِلَنَّ اْلُمْسِلُم َيْحَتمي بِاهللِ َتعالى  ِمْن ُكلِّ الشُّ
َوْحَدُه، َوطاَعُة َأواِمِرِه. 

إِضاَءٌة
َذتاِن ُهما:   اْلُمَعوِّ

سوَرتا اْلَفَلِق، 
َوالنّاِس.

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب:
         : َأْحَتمي.

 :                                 
ْيطاِن. الشَّ

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

                  ألِِفُظ َجيًِّدا
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            َأْربُِط
ِة َعَلْيها:   َأِصُل َبْيَن اْلِعباَدِة َوالّصوَرِة الّدالَّ

1 طاَعُة اْلوالَِدْيِن

2 اْلَحجُّ

عاُء 3 الدُّ

الُة  4 الصَّ

        ثانًِيا     
ْيطاِن، َوِمْن َشرِّ َبْعِض النّاِس.  اْلُمْسِلُم َيْحَتمي بِاهللِ َتعالى، َوَيْلَجُأ إَِلْيِه ِمْن َشرِّ  الشَّ
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             ُأَصنُِّف 
تي َتُدلُّ َعلى  ناٍس  ( َتْحَت الّصوَرِة الَّ َوَر اْلتَِيَة بَِوْضِع إِشاَرِة ) ُأَصنُِّف الصُّ

تي َتُدلُّ َعلى النّاِس الَّذيَن َأطاعوا  ُيِحّبوَن اْلَخْيَر،  َوإِشاَرِة )x( َتْحَت الّصوَرِة الَّ
رِّ . ْيطاَن في َعَمِل الشَّ الشَّ

            ُأْبدي َرْأيي
ُم َنصيَحًة في اْلَمواِقِف اْلتَِيِة: ُأَقدِّ

1  َطَلَب َعْدناُن ِمْن ساِمٍر َأْن َيْأُخَذ َقَلَم َزميِلِه فاِرٍس، َوُيْخِفَيُه َعنُْه.

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

2  َسِخَرْت َزميالُت ُبْشرى ِمنْها؛  أِلَنَّها َلْم َتْسَتطِِع اْلِقراَءَة َواْلِكتاَبَة. 

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

َذَتْيِن ) سوَرَتِي اْلَفَلِق،  ْخالِص َواْلُمَعوِّ سوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ سوَرَة اإْلِ - كاَن الرَّ

َوالنّاِس( َقْبَل النَّْوِم.
ُد سوَرَة النّاِس َمَع ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي، َوُأْسَرتي؛  - ُأَردِّ

ْمِز  أِلَْحَفَظها بَِوساَطِة الرَّ
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َغِة اْلَعَربِيَِّة              َأْربُِط  َمَع اللُّ
ْكِل اْلتي:  َرْت َخْمَس َمّراٍت في سوَرِة النّاِس، داِخَل الشَّ تي َتَكرَّ َأْكُتُب اْلَكِلَمَة الَّ

َأْعتاُد ِقراَءَة سوَرِة 
باِح  النّاِس في الصَّ

َواْلَمساِء.

َأْسَتعيُذ بِاهللِ 
ْيطاِن  ِمَن الشَّ

جيِم، َوِمْن  الرَّ
. ُكلِّ َشرٍّ

اْلُمْسِلُم َيْحَتمي بِـ 
  ....................................

روِر.  ِمْن ُكلِّ الشُّ
َنْلَجُأ إِلى اهللِ َتعالى  ِمْن َشرِّ  

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

سوَرُة النّاِس

....................................................................
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1

2

حيَحِة. جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اإْلِ
تي َتْحَتها َخطٌّ  في اْلَيِة اْلَكريَمِة  {ِمْن َشّرِ الْوَْسواِس  1( ُتشيُر اْلَكِلَمُة الَّ

الَْخّناِس{ إِلى:
ْيطاِن   ج- الشَّ أ - اْلَحَيواِن              ب- النَّباِت              

َر َلْفُظ النّاِس في سوَرِة النّاِس:  2( َتَكرَّ

أ - 4 َمّراٍت          ب- 5 َمّراٍت           ج- 3 َمّراٍت    
ِل،  َوما ُيناِسُبها في اْلَعموِد الّثاني: َأِصُل َبْيَن اْلُجْمَلِة في اْلَعموِد اأْلَوَّ

َأْسَتعيُذ بِاهللِ ِمَن                             ُيِحّبوَن اْلَخْيَر 
  ُأصاِحُب َمْن                                   اأْلَْشراِر 

جيِم  ْيطاِن الرَّ     َأْبَتِعُد َعِن                                   الشَّ
َأْحَفُظ سوَرَة النّاِس َغْيًبا.

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
1 َأْقَرُأ سوَرَة النّاِس ِقراَءًة  َسليَمًة.

2 ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب  اْلواِرَدِة في الّسوَرِة اْلَكريَمِة.

3 َأْحَفُظ سوَرَة النّاِس َغْيًبا.

3
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نِْعَمُة اْلماِء2

ْسراِف في اْلماِء َحّتى َلْو كاَن  ْسالُم َعِن اإْلِ      َنهى اإْلِ
اْلماُء َكثيًرا.

 َمْن َأنا؟ ..........................................

                                                                                                  
                                            

 

اْلماُء َأساُس اْلَحياِة لُِكلِّ اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة
اًل     اْلماُء في َحياتِنا.         َأوَّ

ْنساِن َواْلَحَيواِن، َوالنَّباِت، َوال  اْلماُء َضروِريٌّ لَِحياِة اإْلِ
َتْسَتطيُع َجميُع اْلَمْخلوقاِت اْلَعْيَش ِمْن دوِن اْلماِء.  قاَل 
{ )اأْلَْنبِياُء: 30(. َتعالى: }وََجَعلْنا ِمَن الْماءِ ُكّلَ َشْيٍء َحّيٍ

إِضاَءٌة
ِمْن َمصاِدِر اْلماِء: 

اأْلَْمطاُر

 ِمْن نَِعِم اهللِ َتعالى

 َأْروي اْلكاِئناِت 
َجميَعها

ال َحياَة ِمْن دوني
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ُر                  ُأَفكِّ
ماذا َيْحُدُث  َلْو َلْم يوَجِد اْلماُء َعلى اأْلَْرِض؟

....................................................................................    1

....................................................................................    2

....................................................................................    3

ُم َحالًّ                  ُأَقدِّ
ُم ُحلواًل ُمناِسَبًة؛ لِْلُمحاَفَظِة َعلى نِْعَمِة اْلماِء  َوِر، َوُأَقدِّ ا اْلَخطَأ في الصُّ ُأَبيُِّن َشَفِويًّ

في ما َيْأتي:
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                  َأَتَخيَُّل َوَأْرُسُم:
ِع اْلُمجاِوِر َبْعَد ُنزوِل اْلَمَطِر َعَلْيها. ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأعيُد َرْسَمها في اْلُمَربَّ َأَتَأمَّ

         

                                             

ْسراُف في اْلماِء.        ثانًِيا      اإْلِ
ْسراِف  ْسالُم بِاْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء، َوَعَدِم اإْلِ َأَمَرنا اإْلِ

ِعنَْد اْستِْخداِمِه َحّتى َلْو كاَن اْلماُء َوفيًرا. 

                 ُأْبدي َرْأيي
ُم النَّصيَحَة اْلُمناِسَبَة في اْلَمواِقِف اْلتَِيِة: ُأْبدي َرْأيي، َوُأَقدِّ

أََتَعلَُّم
 اإْلِْسراُف: َضياُع 

اْلماءِ دوَن فائَِدةٍ.
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                  َأْسَتِمُع َوُأجيُب
ِة اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة الَّتي َتليها: َأْسَتِمُع إِلى اْلِقصَّ

ــٍة  ــي ِرْحَل ــا ف ــَع َزميالتِه ــناُء َم ــْت َس َذَهَب
َمْدَرِســيٍَّة إِلــى اأْلَْغــواِر، َوَبْعــَد َتنــاُوِل َوْجَبِة 
اْلَغــداِء، َأراَدْت َســناُء َأْن َتْغِســَل َيَدْيهــا، 
ــْن مــاٍء.  ــا ِم َفَســَكَبْت ُكلَّ مــا فــي ُزجاَجتِه
ــديِد،  ــِر َشــَعَرْت بِاْلَعَطــِش الشَّ ْه ــَد الظُّ َوِعنْ

ــا. ــْن َزميالتِه ــاَء ِم ــُب اْلم ــَذْت َتْطُل َفَأَخ
َمــُة َســناَء، َفقاَلــْت َلهــا: َلَقــْد كاَن بِإِْمكانـِـِك  يــا َســناُء َأْن َتْغِســلي َيَدْيِك  َرَأِت اْلُمَعلِّ

دوَن إِْســراٍف؛ لَِيْبقــى َمَعــِك مــا َيْكفيِك لَِتْشــَربي. 
1  ما اْلَخَطُأ الَّذي اْرَتَكَبْتُه َسناُء؟ 

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

َمُة لَِسناَء؟ َمْتها اْلُمَعلِّ تي َقدَّ 2  ما النَّصيَحُة الَّ

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

3  َكْيَف ُتحافُِظ َعلى اْلماِء َلْو ُكنَْت َمكاَن َسناَء؟

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

ًرا )َقّطوَرٌة(  - ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي، َأْو ُأْسَرتي َتْسجياًل ُمَصوَّ
ْمِز.  لَِتْرشيِد اْستِْهالِك اْلماِء بَِوساَطِة الرَّ
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           َأْربُِط َمَع اْلُعلوِم    
  ِمْن َخصاِئِص  اْلماِء ال َلْوَن َلُه، َوال راِئَحًة.                        

 ُأِحبُّ اهللَ 
َتعالى، 

َوَأْشُكُرُه َعلى 
نِْعَمِة اْلماِء.

ُأحافُِظ َعلى 
اْلماِء، َوال 
ُأْسِرُف فيِه.

نِْعَمُة اْلماِء

اْلماُء َضروِريٌّ لَِحياِة 
................ َو.................. 

َو.....................

ال
................................... 
ِعنَْد اْستِْخداِم اْلماِء

َأْشُكُر اهللَ َتعالى 
َعلى نِْعَمِة

................................... 
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1

2

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
1 ُأَبيُِّن َمْفهوَم اإْلْسراِف بِاْلماِء.

ُد ُطُرَق اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء. 2 ُأَعدِّ

3

ِة َعلى اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء:        َأْرُسُم )        ( َأْسَفَل الّصوَرِة الّدالَّ

      

حيَحِة: ُن جانَِب اْلِعَباَرِة الصَّ ُأَلوِّ
َأْغِلُق ُصنْبوَر اْلماِء َجيًِّدا َبْعَد ااْلْنتِهاِء ِمْن َغْسِل َوْجهي.

. َأْسقي النَّباتاِت بِاْلُخْرطوِم َبَداًل ِمَن اْلِمَرشِّ
ال ُأْسِرُف في اْلماِء ِعنَْد ااْلْستِْحماِم.

يََّة اْلماِء  ِمَن اْلَيِة اْلَكريَمِة. قاَل َتعالى:}وََجَعلَْنا ِمَن الَْماءِ ُكّلَ  َأْسَتنْتُِج َأَهمِّ
{) اأْلَْنبِياُء : 30( َشْيٍء َحّيٍ

أ. ................................................................................................................................................
ب. ..............................................................................................................................................
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ُأّمي3

إِضاَءٌة
. اْلوالَِدُة: اأْلُمُّ

 ، ْسالُم بُِحْسِن ُمعاَمَلِة اأْلُمِّ      َأَمَرنا اإْلِ
َوَمَحبَّتِها َوطاَعتِها. 

ُد  َمَع ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِِّمي، َأْو ُأْسَرتي اأْلُْنشوَدَة اْلتَِيَة. 1  ُأَردِّ

ُث اأْلُْنشوَدُة ؟  ْن َتَتَحدَّ 2   ُأَبيُِّن َعمَّ

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

اأْلُمُّ َلها َدْوٌر َكبيٌر في َحياِة َأْبناِئها، ُتِحبُُّهْم َوَتْرعاُهْم.
 . اًل    َدْوُر اأْلُمِّ         َأوَّ

ُأّمي َحَمَلْتني، َوَأْرَضَعْتني، َوُتِحبُّني، َوَتْعَتني بي، َوَتْسَهُر َعلى 
راَحتي، َوَتْحِرُص َعلى َتْعليمي.

ُأّمي ُأّمي       ما َأْغالها
ِهَي في َعْيني      ما َأْحالها
ِهَي في َقْلبي    ال َأْنساها
َأنا ُأْرضيها     َأنا َأْهواها
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ُل َوُأجيُب:                  َأَتَأمَّ
َوَر اْلتَِيَة َوُأجيُب:  ُل الصُّ َأَتَأمَّ

 

تي َتقوُم بِها ُأّمي ِمْن َأْجلي؟   ما اأْلَْعماُل الَّ
   .................................................................................................................................................................

        ثانًِيا    واِجبي ُتجاَه ُأّمي
عــاِء َلهــا.  َفَمــْن  ــا،  َوُمســاَعَدتِها، َوالدُّ ــى ُحــبِّ اأْلُمِّ  َوطاَعتِه ْســالُم إِل ــا اإْلِ َدعان
ــاَل  ــا. ق ــاِج اأْلُمِّ َوُمضاَيَقتِه ــْن إِْزع ــا َع ــِة، َوَنهان ــاَز بِاْلَجنَّ ــاِل، ف ــِذِه اأْلَْعم ــاَم بِه ق

ْســراُء:23(    ٍفّ َوَل َتنَْهرُْهمــا{ )اإْلِ
ُ
ــا أ ــْل لَُّهَم ــَا َتُق َتعالــى: }فَ

ُث:                  َأَتَحدَّ

ا َعْن طاَعتي أِلُّمي.  َوَر الّسابَِقَة، َوُأَعبُِّر َشَفِويًّ ُل الصُّ 1   َأَتَأمَّ

ُه، َوَأْرضاها؟  2   َأْذُكُر َأْجَر َمْن َأطاَع ُأمَّ

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

اللَُّهمَّ 
اْشِف 

ُأّمي
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ُن ُل َوُأَلوِّ                  َأَتَأمَّ
تي َتُدلُّ َعلى  ْوِن اأْلَْخَضِر َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ ُن             بِاللَّ ُل اْلَمواِقَف اْلتَِيَة، َوُأَلوِّ َأَتَأمَّ

تي َتُدلُّ َعلى  ْوِن اأْلَْحَمِر َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ نُ            بِاللَّ حيِح، َوُأَلوِّ لوِك الصَّ السُّ
لوِك اْلَخَطأِ:    السُّ

                 ُأَطبُِّق 
ُف َمَع ُأّمي في اْلَمواِقِف اْلتَِيِة؟ َكْيَف َأَتَصرَّ

راَسِة.  َغ لِلدِّ 1  َأَمَرْتني ُأّمي َأْن َأْتُرَك اْلَهاتَِف؛ أِلََتَفرَّ

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

2  َطَلَبْت ِمنّي ُأّمي َأْن ُأساِعَدها.  

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

ُث ُأّمي َمَع َصديَقتِها َوَأنا ُأقاطُِعها. 3  َتَتَحدَّ

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

أف
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                 َأِصُل:
واَء.  ِه اْلَمريَضِة؛ لُِيْعطَِيها الدَّ ُأساِعُد َمْرواَن في اْلُوصوِل إِلى ُأمِّ

- َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي/ ُمَعلِّمي، َو ُزَمالئي/ َوَزميالتي، 
ْمِز.              إِلى َنشيٍد َعِن اأْلُمِّ بَِوساَطِة الرَّ

          َأْربُِط َمَع  اْلُفنوِن
ُم بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي/  َأِصُل النِّقاَط، َوُأَصمِّ
َزميالتي، َوبِإِْشراِف ُمَعلَِّمتي / ُمَعلِّمي بِطاَقًة 

َأْكُتُب فيها اْسَم ُأّمي،  َوُأَعبُِّر فيها بَِكِلَمٍة واِحَدٍة 
878787َعْن ُحبِّي َلها.



ُأطيُع ُأّمي 
َوُأساِعُدها.

َأْدعو أِلُّمي.  

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

ُتِحبُّني 
َوَتْعَتني بي.

..........................  َتْسَهُر 

َعلى راَحتي.
ُأِحبُّ 

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

ُأّمي
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َربِّ اْغِفْر لي 
َولِوالَِديَّ

1

2

ُحُه في اْلِعباراِت اْلتَِيِة: َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ، َوُأَصحِّ
أ. َأْصَرُخ في َوْجِه ُأّمي ِعنَْدما َتْأُخُذ ِمنّي اَلَهاتَِف.

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

ب. ُأساِعُد ُأّمي َوَأبي في َتْرتيِب ماِئَدِة الطَّعاِم.
....................................................................................................................................................

(  أِلُّمي ِعنَْدما َتقوُم بَِتْدريسي.  ج. َأقوُل: )ُأفٍّ
....................................................................................................................................................

حيِح، َواْلَوْجِه الّضاِحِك: لوِك الصَّ َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن السُّ
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

x ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ُف َمنِْزَلَة اأْلُمِّ َوَمكاَنَتها. 1 َأَتَعرَّ

2 ُأَبيُِّن واِجبي ُتجاَه ُأّمي.

3 ُأَعبُِّر عن ُحّبي أِلُّمي َوُأطيُعها.
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