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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،  ــَة حتقيــق التعليــم النوعــي امُلتميِّ رســالته امُلتعلِّقــة بتطويــر املناهــج الدراســية؛ ُبْغَي

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 الواحــد والعرشيــن. واحليــاة، متمثِّ

َوقــد روِعــي يف تأليــف هــذا الكتــاب دورُة التعلــم الرباعيــة املنبثقــة مــن النظريــة البنائيــة التــي 

ــف،  ــأ وأستكش ــا يف: أهتّي ــل مراحله ــم، وتتمث ــم والتعلي ــي التعّل ــر يف عملّيت ــدور األك ــة ال ــح الطلب متن

وأســتنري )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، والعلــوم، والرياضيــات، والفنــون. يف أنشــطة الكتــاب املتنوعــة وأمثلتــه املتعــددة.

يتألــف هــذا اجلــزء األول مــن الكتــاب مــن أربــع وحــدات، هــي: أحّبــك رّب، أهتــدي بقــرآين، 

ــم،  ــات التعل ــوى مهــارات البحــث، وعملي ــدي برســويل ملسو هيلع هللا ىلص، أســمو بأخالقــي. ويعــزز هــذا املحت أقت

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

ــل إىل  ــث يص ــكاره، بحي ــتمطر أف ــب ويس ــرك الطال ــي حي ــلوب تفاع ــم بأس ــدرات والقي ــارات والق امله

املعلومــة بنفســه ومــن خــالل اســتنتاجاته، بتوجيــه وتقويــم وإدارة منظَّمــه.. مــن معلمــه الكريــم؛ حيــث 

دة ُمنظَّمــة؛ ُبْغَيــَة حتقيق  إن  للُمعلِّــم أن جيتهــد يف توضيــح األفــكار، وتطبيــق األنشــطة َوفــق خطــوات حُمــدَّ

ــار  ــا، واختي ــة وإمكاناهت ــة التعلُّمي ــة التعليمي ــروف البيئ ــالءم وظ ــم يت ــث ب ــة للمبح ــداف التفصيلي األه

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 ــة وســهولًة وفائ 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
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ُه َتعالى خالُِق ُكلِّ َشْيٍء، َعَلْينا َأْن َنْعُبَدُه  اللّٰ
َوْحَدُه َوَنْشُكَرُه َعلى نَِعِمِه.

َوِر. ي ما ُأشاِهُدُه في الصُّ 1   ُأَسمِّ

َوِر؟ ْنساُن ِمَن اْلَمْخلوقاِت الّظاِهَرِة في الصُّ 2   َكْيَف َيْسَتفيُد اإْلِ

ْنساَن َواْلَحَيواَن َوالنَّباَت؟    3   َمِن الَّذي َخَلَق اإْلِ

َه َتعالى؟     4   لِماذا ُنِحبُّ اللّٰ

إِضاَءٌة
اْلخالُِق: اْسٌم 

ِه  ِمْن َأْسماِء اللّٰ
اْلُحْسنى

ُه اْلـخالُِق اللّٰ
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ْنساِن  ُه َتعالى خالُِق اإْلِ اًل  اللّٰ َأوَّ

ْنســاَن َوَميَّــَزُه  ــُه َتعالــى اإْلِ َخَلــَق اللّٰ
ــِل  ــاِت بِاْلَعْق ــي اْلَمْخلوق ــْن باِق َع

ــِن. ــْكِل اْلَحَس َوالشَّ

ُر  ُد  َوُأَمرِّ ُأَردِّ

ُر   ُأَفكِّ

ُر بَِقَلمي:  ُد اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة، َوُأَمرِّ ُأَردِّ

َه  ُر في نَِعِم اللّٰ َأْنُظُر في اْلِمْرآِة َوُأَفكِّ

     . َتعالى َعَليَّ

اِلِق
ْ
ُسبْحاَن اهلِل ال
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ماَء َوما فِيَها، َواأْلَْرَض  ُه َتعالى السَّ َخَلَق اللّٰ
َوما َعَلْيها.

ْنساِن.  ُه َتعالى اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت لِنَْفِع اإْلِ َخَلَق اللّٰ

ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن َوَأْكَتِشُف اْختاِلَفْيِن َبْينَُهما.

ماِء:                     ِه َتعالى في السَّ ُث َعْن َمْخلوقاِت اللّٰ ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن، َوَأَتَحدَّ

ُث دَّ ُأقاِرُن َوَأحَتَ

ُأقاِرُن َوَأْكَتِشُف

ماواِت َواأْلَْرِض  ُه َتعالى خالُِق السَّ ثانًِيا   اللّٰ

ُه َتعالى خالُِق اْلَحَيواِن َوالنَّباِت  ثالًِثا   اللّٰ

88



ِه َتعالى: ِل بِما ُيناِسُبُه في اْلَعموِد الّثاني ِمْن َمْخلوقاِت اللّٰ َأِصُل َبْيَن اْلَعموِد اأْلَوَّ

ِه اْلخالِِق. ُد َمَع ُزَمالئي ماَيُدلُّ َعلى اْسِم اللّٰ َأنُظُر ِمْنْ َحْولي، َوُأَعدِّ

ُأَصنُِّف َوَأِصُل 

َعًة، َفِمنْها َمْن َيْمشي َعلى ِرْجَلْيِن  ُه َتعالى اْلَمْخلوقاِت َأْشكااًل ُمَتنَوِّ َخَلَق اللّٰ

ْنساِن، َوِمنْها ما َيْمشي َعلى َأْرَبَعِة َأْرُجٍل َكاْلِقطَِّة، َوِمنْها ما َيطيُر  َكاإْلِ

َمَكِة. ماِء َكاْلَحماَمِة، َوِمنْها ما َيْسَبُح في اْلماِء َكالسَّ بَِجناَحْيِه في السَّ

، َأْنَت  َأْسَتِمُع َوُأْنِشُد َمَع ُمَعلَِّمتِي َوُزَمالئي/َزميالتي إِلى َنشيِد »يا َربِّ

ْمِز. اْلخالُِق« ِمْن ِخالِل الرَّ

ْحراُء الصَّ

اْلماُء 

ماُء  السَّ
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ُه َتعالى  اللّٰ
 ..............................

ْنساِن       اإْلِ

ُه َتعالى خالُِق  اللّٰ
ماواِت  السَّ

َو ..............................

ُه َتعالى خالُِق   اللّٰ
 ..............................

َوالنَّباِت 

َي الَّذي َخَلَقني  َأْعُبُد َربِّ
في َأْحَسِن صوَرٍة.         

َأْشُكُر خالِقي َعلى 
نَِعِمِه اْلكثيَرِة

ُه اْلخالُِق اللّٰ
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ُم َأدائي   ُأَقوِّ

ْيِل َوالنَّهاِر لِْلِْنساِن: ا فاِئَدَة اللَّ ُأَبيُِّن َشَفِويًّ

ِه َتعالى: َأْذُكُر ِمثاَلْيِن َعلى َمْخلوقاِت اللّٰ

ب-.................................................... أ-.......................................................  

ْقِم اْلُمناِسِب:... ُأَصنُِّف اأْلَْشياَء اآْلتَِيَة في اْلَجْدَوِل بَِوْضِع الرَّ

ُه َتعالى ْنساُنَمْخلوقاٌت َخَلَقها اللّٰ َأْشياُء َصنََعها اإْلِ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ِه َتعالى. ُأْعطي َأْمثَِلًة َعلى َمْخلوقاِت اللّٰ

ِه َتعالى لِْلِْنساِن. ُد َفواِئَد َبْعِض َمْخلوقاِت اللّٰ 111111ُأَعدِّ



ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  َه واِحٌد، َوَأنَّ َسيَِّدنا ُمَحمَّ اْلُمْسِلُم َيْشَهُد َأنَّ اللّٰ

ْسالِم. ُل ِمْن َأْركاِن اإْلِ ْكُن اأْلَوَّ ِه، َوهذا ُهَو الرُّ َرسوُل اللّٰ

�ألاِحُظ �لّصوَرَة، ماذ� �أشاِهُد؟

 
ّ

ْن ل إِهَل إِل
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ًدا  نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
اهلُل، َوأ

رَسوُل اهلِل.

هاَدتـاِن الشَّ
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ُد ُأَردِّ

ُه اًل   َأْشَهُد َأْن ال إِلَه إاِّل اللّٰ َأوَّ

ِه ًدا َرسوُل اللّٰ ثانًِيا   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 اهلُل،
ّ

ْن ل إِهَل إِل
َ
ْشَهُد أ

َ
هاَدتاِن؛ َأْن َأقوَل: »أ الشَّ

ًدا رَسوُل اهلِل«. نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
                         َوأ

َه َتعالى َوْحَدُه، َوال  ُه َتعالى ُهَو خالُِقنا، َأْنَعَم َعَلْينا بِنَِعٍم َكثيَرٍة، َنْعُبُد اللّٰ اللّٰ
ُه. َنْعُبُد ِسواُه. َأْشَهُد َأْن ال إِلَه إاِّل اللّٰ

ْنساَن َوالنَّباَت  َمِن الَّذي َخَلَق اإْلِ
َمواِت َواأْلَْرَض؟ َواْلَحَيواَن َوالسَّ

ِه َتعالى إِلى النّاِس  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َرسوُل اللّٰ َسيُِّدنا ُمَحمَّ

ِه َتعالى َوْحَدُه، َوإِلى  َجميًعا، َأْرَشَدنا إِلى ِعباَدِة اللّٰ

َأْحَسِن اأْلَْخالِق َواآْلداِب.

ُد َمَع ُزَمالِئي/َزميالتِي اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة:    ُأَردِّ

ِحبَُّك يا َرسوَل اهللِ
ُ
أ

ُل َوُأجيُب  َأَتَأمَّ

أََتَعّلُم

ِمَن اْلَمواِضِع الَّتي َأْنطُِق 

الُة.   هاَدَتْيِن الصَّ فيها الشَّ
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ُن ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

َأِصُل

ُن:                        هاَدَتْيِن ُنْطًقا َسليًما َوُأَلوِّ َأْنطُِق الشَّ

ٌد(:  ُه، ُمَحمَّ ُأساِعُد خالًِدا في اْلُوصوِل إِلى اْلَمْسِجِد، َوَتْلويِن ُكلٍّ ِمْن َكِلَمَتْي: )اللّٰ
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ْسالِم. ُل ِمْن َأْركاِن اإْلِ ْكُن اأْلَوَّ هاَدتاِن: ُهما الرُّ الشَّ

هاَدَتْيِن ِعنَْد اأْلَذاِن في ُكلِّ َصالٍة. َأْسَمُع الشَّ

ْمِز. ُد َمَعُه ِمْن ِخالِل الرَّ َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي َأْو ُأْسَرتي إِلى اأْلَذاِن، َوُأَردِّ

َأْن َأقوَل:            

هاَدتاِن الشَّ

َه  ُأِحبُّ اللّٰ

َتعالى َوَأْعُبُدُه
ُأِحبُّ َرسولي 

َوُأطيُعُه

َأْشَهُد َأْن ال إِلَه إاِّل  

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

َوَأْشَهُد َأنَّ 
....................

ِه َرسوُل اللّٰ
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ُم َأدائي ُأَقوِّ

هاَدَتْيِن: ِة َعلى ُرْكِن الشَّ َأَضُع إِشاَرَة )       ( بِجانِِب الّصوَرِة الّدالَّ

ِهَأْشَهُد َأْن                                            َرسوُل اللّٰ

ًدا                                ُهَوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ ال إِلَه إاِّل اللّٰ

ْسالِم: هاَدَتْيِن في َأْركاِن اإْلِ ْقَم الّدالَّ َعلى َتْرتيِب الشَّ ُن الرَّ ُألوِّ

ْرقاِء:   َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن َكِلماِت اْلقاِئَمِة اْلَخْضراِء، َوما ُيناِسُبها ِمَن اْلقاِئَمِة الزَّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

هاَدَتْيِن. ُف َمْعنى الشَّ َأَتَعرَّ

ْسالِم. ُل ُرْكٍن ِمْن َأْركاِن اإْلِ هاَدَتْيِن َأوَّ ُم َأنَّ الشَّ َأَتَعلَّ

هاَدَتْيِن ُنْطًقا َسليًما. َأْنطُِق الشَّ 1616



ِه بِْسِم اللّٰ ُه َتعالى  ِه ِعنَْد ُكلِّ َعَمٍل لَِيْرضى اللّٰ َأقوُل بِْسِم اللّٰ

َعنّي، َوَيزيَد َحَسناتي.

َوَر َوُأجيُب َعِن اأْلْسئَِلِة اْلتَِيِة: ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ِه«  اًل   »بِْسِم اللّٰ َأوَّ

ُه َتعالى َعنّي، َوَيزيَد َحَسناتي.  ِه« ِعنَْد ُكلِّ َعَمٍل، َحّتى َيْرضى اللّٰ َأقوُل: »بِْسِم اللّٰ

ماذا َأقوُل َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم؟

ماذا َأقوُل َقْبَل ُشْرِب اْلماِء؟ 

ماذا َأقوُل َقْبَل اْرتِداِء اْلَمالبِِس؟ 

1

2

3

ِه َأْبَدُأ بِْسِم اللّٰ
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ُن ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ِه( ثانًِيا    َأْمثَِلٌة َعلى َمواِقَف َأقوُل فيها: )بِْسِم اللّٰ

ِه( َقْبَل   َأقوُل: )بِْسِم اللّٰ

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

ِه( َقْبَل   َأقوُل: )بِْسِم اللّٰ

 .....................................
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ُأَطبُِّق

ُأَصنُِّف

ِه، ِعنَْدما:  َأقوُل بِْسِم اللّٰ

، َوَأْفَتُح اْلَحقيَبَة، َوَأْفَتُح ِكتابي(. فِّ  )َأْدُخُل إِلى الصَّ

تي َأقوُل فيها: )بِْسِم اللِّٰه(: َأَضُع إِشاَرَة )         ( بِجانِِب الّصوَرِة الَّ

ُث  دَّ َأحَتَ

ا َمَع َأْصِدقاِئي َعِن الّصوَرَتْيِن  ُأَعبُِّر َشَفِويًّ

اآْلتَِيتْيِن:

- ماذا أقوُل ِعنَْد ُدخوِل اْلَمنِْزِل 

َواْلُخروِج ِمنُْه؟

ِه بِْسِم اللّٰ
ِه بِْسِم اللّٰ
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تي  ُأشاِهُد َوَأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي َأْو ُأْسَرتي إِلى َنشيٍد َحْوَل اْلَمواِقِف الَّ

ْمِز. ِه( ِمْن ِخالِل الرَّ َأقوُل فيها: )بِْسِم اللّٰ

َأْفَرُح ِعنَْد 
ِه َقْولي: بِْسِم اللّٰ

ُأِحبُّ َرّبي، َوَأْذُكُرُه في 
َأْقوالي َوَأْعمالي

َأقوُل  
............................

ِه َأْبَدُأ بِْسِم اللّٰ

ِعنَْد ُكلِّ  
............................

ُه َتعالى        لَِيزيَد اللّٰ
............................
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حيَحِة في ما َيْأتِي:  جاَبِة الصَّ ْوِن اأْلَْحَمِر جانَِب اإْلِ ُن         بِاللَّ ُأَلوِّ

1. َأقوُل ِعنَْد اْلَبْدِء بِالطَّعاِم:

ِه أ-  ُسْبحاَن اللّٰ     

ِه ب- بِْســِم اللّٰ  

ج- َأْسَتْغِفُر اللَّٰه  

2. َأقوُل ِعنَْد ُدخوِل اْلَمنِْزِل:

ِه أ-  ُسْبحاَن اللّٰ      

َه ب- َأْسَتْغِفُر اللّٰ  

ِه                                                                                       ج- بِْســِم اللّٰ  
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ُم َأدائي ُأَقوِّ

ِم  َنتاجاُت التََّعلُّ

َأْذُكُر َمواِقَف َأقوُل فيها: )بِْسِم اللِّٰه(.

ِه( ِعنَْد اْلَبْدِء بَِأْعمالي. َأْحِرُص َعلى َقْوِل: )بِْسِم اللّٰ

أ- ِمْن َفواِئِد َقْوِل )بِْسِم اللِّٰه(: َيْرضى.......................................................... َعنّي،

   َوَيزيُد ِمْن..........................................................

ب- ِعنَْد اْرتِداِء اْلَمالبِِس َأقوُل.......................................................... 

ِه                  اْلَحْمُد بِْسِم اللّٰ
ِه                للّٰ

ُه  اللّٰ
َتعالى              

َحَسناتي

ا بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة: ُأْكِمُل َشَفِويًّ
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ِه َتعالى، َعلْينا َأْن  اْلُقْرآُن اْلَكريُم ِكتاُب اللّٰ

َمُه َوَنْقَرَأُه َوُنحافَِظ َعَلْيِه. َنَتَعلَّ

َأَتَتبَُّع اْلُحروَف أِلَْحُصَل َعلى اْلَكنِْز:

1   ماذا َترى في الّصنُدوِق؟
2   ما ُهَو اْلُقْرآُن اْلَكريُم؟

3   َعلى َمْن ُأْنِزَل اْلُقْرآُن اْلَكريُم؟
4   ما ُطُرُق اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم؟

5   ما واِجبي تِجاَه اْلُقْرآِن اْلَكريِم؟

إِضاَءٌة
َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمَن 
اْلُقْرآِن اْلَكريِم َلُه 

َعْشُر َحَسناٍت.

كِتابَِي اْلُقْرآُن اْلَكريُم
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ُم َوُأَميُِّز َأَتَعلَّ

ُن ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ِه َتعالى.  اْلُقْرآُن اْلَكريُم ُهَو ِكتاُب اللّٰ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُه َتعالى َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأْنَزَلُه اللّٰ

َع بِجانِبِها: ُن اْلُمَربَّ َة َعلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم، َوُأَلوِّ ُأَميُِّز الّصوَرَة الّدالَّ

عاَء اآْلتَِي:                                          ُن الدُّ ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ُم َأَتَعلَّ

َم  َأْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلَكريَم أِلََتَعلَّ

ِديني، َوَأْحُصَل َعلى ِرضا 

ِه َتعالى َوَثوابِِه. اللّٰ

اًل   َمْفهوُم اْلُقْرآِن اْلَكريِم  َأوَّ
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ُأالِحُظ

ُأحافُِظ َعلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم بَِأْن َأْقرَأُه، َوَأَتَعّلَم تاِلَوَتُه، َوَأْعَمَل بِما جاَء 
فيِه َوَأَضَعُه في َمكاٍن َنظيٍف َوُمنْاِسٍب اْحتِراًما َلُه، َوال َأْكُتَب َعَلْيِه.        

ُأالِحُظ اْلَفْرَق َبْيَن ُكلِّ صوَرَتْيِن ُمَتقابَِلَتْيِن، َوَأَضُع  إِشاَرَة )          ( بِجانِِب 
حيِح: لوك الصَّ تي َتُدلُّ َعلى السُّ الّصوَرِة الَّ

تي ُيْمِكُن ِمْن ِخاللِها ااْلْستِماُع إِلى  لِْكترونِيَِّة، الَّ يوَجُد َعَدٌد ِمَن اْلَبراِمِج اإْلِ
اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

َأْسَتِمُع َوُأْنِشُد َمَع ُمَعلَِّمتي أَو ُأْسَرتي ُأْنشوَدِة 
ْمِز. ُقْرآني، ِمْن ِخالِل الرَّ

ثانًِيا    اْلُمحاَفَظُة َعلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم 
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اْلُقْرآُن اْلَكريُم

ُأحافُِظ َعَلْيِه َوَأَضُعُه في ِكتاُب..............َتعالى
َمكاٍن........... َو...........

َنَزَل َعلى َسيِِّدنا ...........
َم ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصّلى اللّٰ

ُأْؤِمُن َأنَّ اْلُقْرآَن اْلَكريَم 
ِه َتعالى. ِكتاُب اللّٰ

ُأِحبُّ اْلُقْرآَن اْلَكريَم 
َوُأحافُِظ َعَلْيِه.
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ُف َمْفهوَم اْلُقْرآِن اْلَكريِم. َأَتَعرَّ

َأْسَتنْتُِج ُطُرَق اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

ا بِاْلَكِلَمِة اْلُمنْاِسَبِة: ُأْكِمُل اْلَفراَغ َشَفِويًّ

أ. اْلُقْرآُن اْلَكريُم ِكتاُب......................... َتعالى. 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم.        ب. َنَزَل اْلُقْرآُن اْلَكريُم َعلى َسيِِّدنا.........................َصّلى اللّٰ

ِه َتعالى. ج. َأْتلو اْلُقْرآَن اْلَكريَم أِلََتَعلََّم.........................َوَأناَل.........................اللّٰ

عاِء اآْلتِي: ُن َكِلَمَة )اْلُقْرآَن( في الدُّ ُأَلوِّ

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا 
حيَحِة:  حيَح بَِوْضِع إِشاَرِة )       ( بِجانِِب اْلِعباَرِة الصَّ َف الصَّ َأْختاُر التََّصرُّ

: َقَرَأ خالٌِد اْلُقْرآَن اْلَكريَم، ُثمَّ

َن َصَفحاِت اْلُقْرآِن اْلَكريِم. أ. َلوَّ

ب. َوَضَع اْلُقْرآَن اْلَكريَم َعلى َرفِّ اْلَمْكَتَبِة. 

ِديني ٍد          ُمَحمَّ ِه         اللّٰ ِرضا
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لِتاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم آداٌب، َعَلْينا َتَعلُُّمها َوااْلْلتِزاُم بِها، 

َكااْلْستِعاَذِة َواْلَبْسَمَلِة، َوُحْسِن ااْلْستِماِع.

ُل الّصوَرَة اْلُمجاِوَرَة َوُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة: َأَتَأمَّ

ماذا ُأشاِهُد في الّصوَرِة؟

ماذا َأْفَعُل ِعنَْد تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم؟

ُم   َأَتَعلَّ

ِمْن آداِب تاِلَوِة اْلُقْرآِن 

اْلَكريِم: اْلُوضوُء ِ.

ٌة ِمنْها: لِْلُقْرآِن اْلكريِم آداٌب ِعدَّ

َأْبَدُأ تاِلَوَة اْلُقْرآِن اْلَكريِم بَِقْوِل:

جيِم. ْيطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ َأعوُذ بِاللّٰ

اًل   ااْلْستِعاَذُة       َأوَّ

آداُب تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم 
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ُن ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ُر بَِقَلمي ُأَمرِّ

ِعنَْد َسماِع اْلُقْرآِن اْلَكريِم َأْنِصُت إَِلْيِه. 

قاَل َتعالى:                                                                  

                             )األعراف:204(.

َأقوُل َبْعَد ااْلْستِعاَذِة: 

حيِم. ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللّٰ

ثالًِثا   ُحْسُن ااْلْستِماِع

ثانًِيا   اْلَبْسَمَلُة                                                                             
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َأَتعاَوُن

ُث دَّ َأحَتَ

تي َتُدلُّ َعلى َأَدِب  َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي/َزميالتي في َتْحديِد الّصوَرِة الَّ
ااْلْستِماِع إِلى اْلُقْرآِن اْلَكريِم، بَِوْضِع إِشاِرِة )        ( َتْحَتها:

ا َعِن اأْلََدِب الَّذي ُتَمثُِّلُه الّصوَرُة اآْلتَِيُة: ُأَعبُِّر َشَفِويًّ
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ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي َأْو ُأْسَرتي إِلى )فيْديو( َحْوَل آداِب تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم 

ْمِز. ِمْن ِخالِل الرَّ

آداُب تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم

ااْلْستِعاَذُة
...........................

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

ْحَمِن  ِه الرَّ بِْسِم اللّٰ
حيِم الرَّ

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

ُأْحِسُن ااْلْستِماَع لِتاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

َأْحِرُص َعلى ااْلْلتِزاِم 
بِآداِب تاِلَوِة اْلُقْرآِن 

اْلَكريِم.
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َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَكِلَمِة َوما ُيناِسُبها:

َف الَّذي َيُدلُّ َعلى ُحْسِن ااْلْستِماِع َأْثناَء تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم  ُأَميُِّز التََّصرُّ
َوَأِصُلُه بِاْلَوْجِه الّضاِحِك ِمَن الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيتْيِن: 

اْلَبْسَمَلُة                                       

ْحَمِن ااْلْستِعاَذُة                                     ِه الرَّ بِْسِم اللّٰ
حيِم  الرَّ

ِه ِمَن  َأعوُذ بِاللّٰ
جيِم  ْيطاِن الرَّ الشَّ
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ُم َأدائي ُأَقوِّ

ِم  َنتاجاُت التََّعلُّ

َأْلِفُظ ااْلْستِعاَذَة بِصوَرٍة َصحيَحٍة.

َأْلِفُظ اْلَبْسَمَلَة بِصوَرٍة َصحيَحٍة.

َأْحِرُص َعلى ااْلْلتِزاِم بِآداِب تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

لوِك اْلَخَطأِ: حيِح، َوإِشاَرَة )x( ِعنَْد السُّ لوِك الصَّ َأَضُع إِشاَرَة )       ( ِعنَْد السُّ

 )       ( أ.  ِعنَْدما َيْتلو اْلقاِرُئ اْلُقْرآَن اْلَكريَم في التِّْلفاِز َأْسَتِمُع َوَأْنِصُت َلُه. 

  )       ( ب. َأْلَعُب َأْثناَء تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم.      
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َه َتعالى مالَِك ُكلِّ َشْيٍء َعلى نَِعِمِه  َأْشُكُر اللّٰ
اْلَكثيَرِة َوَرْحَمتِِه بَِخْلِقِه.

ماذا ُأشاِهُد في الّصوَرِة الّسابَِقِة؟

تي َأْقَرُأها ُكلَّ َصباٍح في الّطابوِر؟ ما الّسوَرُة اْلُقْرآنِيَُّة الَّ

تي َيْقَرُأها اْلُمْسِلُم في ُكلِّ َصالٍة؟ ما اْسُم الّسوَرِة اْلُقْرآنِيَِّة الَّ

1

2

3

اْلياُت اْلَكريَمُة )1-4(ُسوَرُة اْلفاتَِحِة
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َأْفَهُم َوَأْحَفُظ 

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب
 :                   
ِه َتعالى ْكُر لِلّٰ الشُّ
 :                     

َجميُع اْلَمْخلوقاِت
:                    
َيْوُم اْلِقياَمِة 

اْلَبْسَمَلُة َيْقَرُأها اْلُمْسِلُم ِعنَْد بِداَيِة ِقراَءِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم. 

ِه َتعالى.  حيُم ُهما اْسماِن ِمْن َأْسماِء اللّٰ ْحَمُن َوالرَّ َوالرَّ

َه َتعالى داِئًما َعلى نَِعِمِه بَِقْوِل:  َنْشُكُر اللّٰ
ُه َتعالى خالُِق اْلَكْوِن َوما  )اْلَحْمُد لِلِّٰه(. واللّٰ

فيِه ِمْن إِْنساٍن َوَحَيواٍن َوَنباٍت َوَجماٍد.

ُم:  َأَتَعلَّ
ُل آَيٍة  اْلَبْسَمَلُة َأوَّ
ِمْن آياِت سوَرِة 

اْلفاتَِحِة.

اًل     َأوَّ

ثانًِيا    

إِضاَءٌة
ُل  سوَرُة اْلفاِتَحِة: َأوَّ

سوَرٍة في َتْرتيِب 
ريِف،  اْلُمْصَحِف الشَّ
َيْت بِذلَِك؛ أِلَنَّ  َوُسمِّ

اْلُقْرآَن اْلَكريَم اْفُتِتَح بِها.
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ُع ُأالِحُظ َوَأَتَوقَّ

ماذا َلْو؟

َأْرُسُم َوَأْشُكُر

ا: ِه َتعالى، ُثمَّ ُأجيُب َشَفِويًّ َة َعلى نَِعِم اللّٰ َوَر اآْلتَِيَة الّدالَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ُع:  ُأالِحُظ الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن ُثمَّ َأَتَوقَّ

ُع َأْن َيقوَل َأْحَمُد ِعنَْدما َيْبَدُأ  ماذا َأَتَوقَّ

بِِقراَءِة اْلُقْرآِن اْلَكريِم؟

ماذا َلْو َلْم َيْسُقِط اْلَمَطُر؟

ماذا َلْو َلْم َيُكْن َلَديَّ َعْيناِن؟

َه َتعالى َعَلْيها  ِه َتعالى َمْوجوَدًة في ِجْسمي، ُثمَّ َأْشُكُر اللّٰ َأْرُسُم نِْعَمًة ِمْن نَِعِم اللّٰ

بَِقْولي: {                                          }.

ُع َأْن َتقوَل ساَرُة ِعنَْدما  ماذا َأَتَوقَّ

َتْحُصُل َعلى جاِئَزٍة؟
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ُأقاِرُن

ُن   ُأَلوِّ

ثالًِثا   

ُه َتعالى َيْرَحُم َمْخلوقاتِِه َجميَعها، َوُهَو مالُِك ُكلِّ َشْيٍء. اللّٰ

ِه َتعالى. ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن، ُثمَّ َأْسَتْخِرُج َثالَثَة َأْشياَء ُمْخَتِلَفٍة َتُدلُّ َعلى َمْخلوقاِت اللّٰ

حيَح لِسوَرِة اْلفاتَِحِة في اْلُقْرآِن اْلَكريِم. ُن اْلَعَدَد الَّذي ُيَمثُِّل التَّْرتيَب الصَّ ُأَلوِّ

الُة إاِّل بِِقراَءِة سوَرِة اْلفاتَِحِة في ُكلِّ َرْكَعٍة.  ال َتِصحُّ الصَّ

ُد َمَع ُمَعلَِّمتي َأْو ُأْسَرتي اآليات الكريمَة )1-4( ِمْن   َأْسَتِمُع َوُأَردِّ

سوَرِة اْلفاتَِحِة.
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ُد ُثمَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اْلُحروِف: ) ب  ي  م  ر(   ُأَردِّ

َه  َأْحَمُد اللّٰ
َتعالى َعلى 

نَِعِمِه

َه َتعالى  ُأْؤِمُن بَِأنَّ اللّٰ
خالُِق ُكلِّ َشْيٍء          

سوَرُة اْلفاتَِحِة: ْالياُت اْلَكريَمُة	)4-1(

ُل سوَرٍة في  ............ َأوَّ

َتْرتيِب اْلُقْرآِن اْلَكريِم

ُل آَيٍة في سوَرِة   َأوَّ

اْلفاتَِحِة ِهَي:
...............................

َه َتعالى داِئًما   َأْحَمُد اللّٰ

َعلى ...............................

ُه َتعالى مالُِك ُكلِّ  اللّٰ

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

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

ِه َتعالى  ِمْن َأْسماِء اللّٰ
اْلُحْسنى
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ُم َأدائي  ُأَقوِّ

حيَحِة:         جاَبِة الصَّ ُن              بِجانِِب اإْلِ ُأَلوَّ
ُل آَيٍة في سوَرِة اْلفاتَِحِة: َأوَّ

حمِي  ْحَِن الّرَ ِ الّرَ عالَمنيَ           بِْسِم الّلَ
ْ
ِ  َرّبِ ال َ َحْمُد لِلّ

ْ
       ال

حيَحِة َوإِشاَرَة )x( ِعنَْد اْلِعباَرِة اْلَخَطأِ:  َأَضُع إِشاَرَة )          ( ِعنَْد اْلِعباَرِة الصَّ

     )  ( أ. َتْرتيُب سوَرِة اْلفاتَِحِة في اْلُقْرآِن اْلَكريِم ُهَو اأْلَخيُر. 

                                                               )  ( َه َتعالى ِعنَْدما ُشِفَي ِمْن َمَرِضِه.   ب. َشَكَر ماِجٌد اللّٰ

 )  ( يِن ُهَو َيْوُم اْلُجُمَعِة.        ج. َيْوُم الدِّ

ِل َواْلَمْعنــى اْلُمناِســِب َلهــا فــي  َأِصــُل َبْيــَن اآْلَيــِة اْلَكريَمــِة فــي اْلَعمــوِد اأْلَوَّ
ــوِد الّثاني: اْلَعم

َيْوِم اْلِقياَمِة

َجميُع اْلَمْخلوقاِت

ِه َتعالى  ْكُر للّٰ الشُّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

َأْقَرُأ اآْلياِت اْلَكريَمَة )1-4( ِمْن سوَرِة اْلفاتَِحِة ِقراَءًة َسليَمًة.

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في اآْلياِت اْلَكريَمِة.   4040



َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

اْلُمْفَرداُت َوالتَّراكيُب

َه َتعالى َوْحَدُه، َوَأْسَتعيُن بِِه َوَأْطُلُب  َأْعُبُد اللّٰ
ِمنُْه اْلِهداَيَة في َحياتي.

َمْن َأنا؟
َعَدُد آياتَِي َسْبٌع.

َأْبَدُأ بِاْلَبْسَمَلِة.
َيْقَرُأني اْلُمَصّلي في ُكلِّ َصالٍة.

:                                                                       

َنْطُلُب اْلُمساَعَدَة
 : 

َطريُق اْلِهداَيِة

:                                                        

ِه الَّذيَن خاَلفوا َأْمَر اللّٰ

إِضاَءٌة 
َعَدُد آياِت 

سوَرِة اْلفاتَِحِة 
َسْبُع آياٍت

اْلياُت اْلَكريَمُة )5-7(ُسوَرُة اْلفاتَِحِة
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ُأالِحُظ َوَأْسَتنْتُِج

ُث دَّ ُأالِحُظ َوَأحَتَ

ُم َأَتَعلَّ
ِمْن َأْسماِء سوَرِة 

اْلفاتَِحِة )ُأمُّ اْلِكتاِب(

اًل     َأوَّ

ثانًِيا   

َه َتعالى. اْلُمْسِلُم ال َيْعُبُد إاِّل اللّٰ

ِه َتعالى َوَيْلَجُأ إَِلْيِه في َجميِع َأْحوالِِه. اْلُمْسِلُم َيْسَتعيُن بِاللّٰ

ْنساُن  تي َيْسَتعيُن بِها اإْلِ ُث َعِن اأْلُموِر الَّ َوَر اآْلتَِيَة، َوَأَتَحدَّ ُأالِحُظ الصُّ
ِه َتعالى:                بِاللّٰ

تي َيقوُم بِها  َوَر اآْلتَِيَة، َوَأْسَتنْتُِج َنْوَع اْلِعباَدِة الَّ ُأالِحُظ الصُّ
َوِر.  اأْلَْشخاُص في الصُّ
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ُل َوُأَميُِّز َأَتَأمَّ

ُد: ُر بَِقَلمي َوُأَردِّ ُأَمرِّ

ثالًِثا  

تي َتُدلُّ َعلى ُسلوكاٍت ُمْخَتِلَفٍة، ُثمَّ ُأَميُِّز َبْينَها. َوَر اْلُمَتقابَِلَة اآْلتَِيَة الَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

حيَحِة. لوكاِت الصَّ تي َتُدلُّ َعلى السُّ َوِر الَّ َأْكُتُب َأْرقاَم الصُّ

رِّ  ِه َتعالى َأْن ُيْرِشَدنا إِلى َطريِق اْلَخْيِر، َوُيْبِعَدنا َعْن َطريِق الشَّ َنْدعو اللّٰ
ِه َتعالى.  َوُهَو َطريُق الَّذيَن خاَلفوا َأْمَر اللّٰ
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ُن  َأَتعاَوُن َوُأَلوِّ

ْقَم  ُن الرَّ َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي/ َزميالتي، َوَأُعدُّ آياِت سوَرِة اْلفاتَِحِة، ُثمَّ ُأَلوِّ
حيَح.  الَّذي ُيَمثُِّل اْلَعَدَد الصَّ

الِة: آميَن، َوَمْعناها اللَُّهمَّ  َيقوُل اْلُمْسِلُم َبْعَد ِقراَءِة سوَرِة اْلفاتَِحِة في الصَّ
اْسَتِجْب.

ْمِز. ُد َمَع ُمَعلَِّمتي َوُزَمالئي/َزميالتي سوَرَة اْلفاتَِحِة ِمْن ِخالِل الرَّ ُأَردِّ

                   
َ
ُمْسَتِقمي

ْ
اَط ال

َ
ر اْهِدَنا الّصِ

َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اْلَمقاطِِع  ) يا ،  را ، نا(  

  ُ ِإّيَاَك َنْعبُُد َوِإّيَاَك نَْسَتِعني 4444



أقوُم بِاأْلَْعماِل 
الّصالَِحِة 

ِه  َأْسَتعيُن بِاللّٰ
َتعالى في َجميِع 

َأْعمالي

اْلُمْسِلُم ال َيْعُبُد إاِّل
..........................

َتعالى

اْلُمْسِلُم َيْسَتعيُن 
ِه َوَيْلَجُأ إَِلْيِه في  بِاللّٰ

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

َه َتعالى َأْن ُيْرِشَدنا  َنْدعو اللّٰ
إِلى ..........................

َوُيْبِعَدنا َعِن ..........................

سوَرُة اْلفاتَِحِة: ْالياُت اْلَكريَمُة	)7-5(
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ُد: َأْكُتُب َأْرقاَم آياِت سوَرِة اْلفاتَِحِة بِالتَّْرتيِب داِخَل ﴿       ﴾ ُثمَّ ُأَردِّ

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

َأْقَرُأ سوَرَة اْلفاتَِحِة ِقراَءًة َسليَمًة.

ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في اآْلياِت اْلَكريَمِة.  

َأْحَفُظ َغْيًبا سوَرَة اْلفاتَِحِة.  

حيَحِة، َوإِشاَرَة )x( ِعنَْد اْلِعباَرِة اْلَخَطأِ:  َأَضُع إشاَرَة )         ( ِعنَْد اْلِعباَرِة الصَّ

)     ( أ. َعَدُد آياِت سوَرِة اْلفاتَِحِة ِستُّ آياٍت.    

)     ( َه َتعالى َوْحَدُه.     ب. َنْعُبُد اللّٰ  

حيَحِة:  جاَبِة الصَّ َأَضُع             َحْوَل اإْلِ
:                                                                 )1

ْكُر لِّلِه   ب. الشُّ أ . َنْطُلُب اْلُمساَعَدةَ    
 :                                                                                                         )2

حيُح  ب. الطَّريُق الصَّ أ. الطَّريُق الطَّويُل      
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َمِة عاَم اْلفيِل.  َة اْلُمَكرَّ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في َمكَّ ُولَِد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

مَّ ٌدَحُم

ُأَركُِّب اْلُحروَف الّظاِهَرَة َأمامي.

َن ِمَن اْلُحروِف؟ ما ااْلْسُم الَّذي َتَكوَّ

ماذا َأْعِرُف َعنُْه؟

إِضاَءٌة

ِعنَْد ِذْكِر اْسِم َسيِِّدنا 

ٍد َنقوُل:  ُمَحمَّ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم( )َصّلى اللّٰ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِوالَدُة َسيِِّدنا ُمَحمَّ
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ُأَميُِّز

ُن ُر ُثمَّ ُأَلوِّ ُأَفكِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص اًل   َمكاُن ِوالَدِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأوَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ثانًِيا     عاُم ِوالَدِة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َمِة . َة اْلُمَكرَّ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في َمكَّ ُولَِد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

تي َتُدلُّ َعلى اْلَمكاِن الَّذي ُولَِد فيِه  َأَضُع إِشاَرَة )         ( َتْحَت الّصوَرِة الَّ
َرسوُلنا اْلَكريُم.

ِل في عاِم اْلفيِل. ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ااْلْثنَْيِن ِمْن َشْهِر َربيِع اأْلَوَّ ُولَِد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

ْوِن اأْلَْخَضِر. ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بِاللَّ ُن اْلَيْوَم الَّذي ُولَِد فيِه َسيُِّدنا ُمَحمَّ ُأَلوِّ
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ُن اْلَحَيواَن الَّذي َيُدلُّ َعلى اْلعاِم الَّذي ُولَِد  ُل ُصَوَر اْلَحَيواناِت اآْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَلوِّ َأَتَأمَّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص.  فيِه َسيُِّدنا ُمَحمَّ

َم يتيًما   ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ٌد َصّلى اللّٰ ثالًِثا    ُولَِد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

ــد  ــا ُولِ ــَم اأْلَِب، َوَلّم ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص َيتي ــيُِّدنا ُمَحمَّ ــَد َس ُولِ
ــُه  ــُه َوَقبََّل ــِب، َفَحَمَل ِل ــُد اْلُمطَّ ُه َعْب ــدُّ ــِه َج ــِرَح بِ َف
ــُد  ُه َعْب ــُة َوَجــدُّ ــُه آِمنَ ــًدا. َوقاَمــْت ُأمُّ َوَســّماُه ُمَحمَّ

ــِه.   ــٍب بِِرعاَيتِ ــو طالِ ــُه َأب ــب َوَعمُّ الُمطَِّل

ُن ُل َوُأَلوِّ أَتَأمَّ

ُم َأَتَعلَّ
اْلَيتيُم: َمْن ماَت 
والُِدُه َوُهَو َصغيٌر
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  تي َتْحِمُل اْسَم ُأمِّ َسيِِّدنا ُمَحمَّ ُط اْلَفراَشَة الَّ ُأَحوِّ

ــِل؛ أِلَنَّ  ــاَم اْلفي ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص ع ــيُِّدنا ُمَحمَّ ــِه َس ــَد في ــذي ُولِ ــاُم الَّ َي اْلع ــمِّ ُس

ــَة.  ــوَن اْلِفَيَل ــوا َيْرَكب َفِة، َوكان ــرَّ ــِة اْلُمَش ــْدِم اْلَكْعَب ــاَء لَِه ــا ج َجْيًش

ُأشاِهُد وُأْنِشُد َمَع ُمَعلَِّمتي أَو ُأْسَرتي َنشيَد ِوالَدِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ْمِز. ِمْن ِخالِل الرَّ

َخديَجُة�آِمَنُة                             

َحليَمُة

ُط َأْسَتنْتُِج َوُأَحوِّ
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ْخَمِة، َيْسَتْخِدُم  اْلفيُل ِمَن اْلَحَيواناِت الضَّ

ُخْرطوَمُه في َتناُوِل اْلِغذاِء َوُشْرِب اْلماِء.

ُن اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة: ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِوالَدُة َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َمِةعاَم............... ُولَِد َيْوَم.............  في.......... اْلُمَكرَّ

ُولَِد................ اأْلَِب 

ُأِحبُّ َرسوَل 
ُأساِعُد اأْلَْيتاَم اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص

َوَأْعطُِف َعَلْيِهْم  
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ِل، َوما ُيناِسُبها في اْلَعموِد الّثاني: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُجْمَلِة في اْلَعموِد اأْلَوَّ

حيَحِة: جاَبِة الصَّ َأَضُع                     َحْوَل اإْلِ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص: 1( اْلَيْوُم الَّذي ُولَِد فيِه َنبِيُّنا ُمَحمَّ
أ . اْلُجُمَعُة                     ب. ااْلْثنَْيُن            ج. اْلَخميُس

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في:  2( ُولَِد َنبِيُّنا ُمَحمَّ
ريِف َمِة     ج. اْلُقْدِس الشَّ َة اْلُمَكرَّ َرِة         ب. َمكَّ أ . اْلَمدينَِة اْلُمنَوَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص في عاِم                            ُه َعْبُد اْلُمطَِّلِب ُولَِد َنبِيُّنا ُمَحمَّ َجدُّ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسّماُه  َفِرَح بِالرَّ
ًدا                        ُمَحمَّ

اأْلَِب 

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َيتيَم                                اْلفيِلُولَِد َنبِيُّنا ُمَحمَّ

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم  َنتاجاُت التََّعلُّ

ُف َمكاَن ِوالَدِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َأَتَعرَّ

ُف َزَمَن ِوالَدِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َأَتَعرَّ 5454



ِه، ِمْن َقبيَلِة  ُد ْبُن َعْبِد اللّٰ َرسولي ُهَو َسيُِّدنا ُمَحمَّ
ُه آِمنَُة بِنُْت َوَهٍب. ُقَرْيٍش، َوُأمُّ

َأْسَتِمُع إِلى اأْلُْنشوَدِة، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة: 

َثِت اأْلُْنشوَدُة. َعْن َمْن َتَحدَّ

ما اْسُم َنبِيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص؟

ما اْسُم َأبيِه؟ 

ِه؟ ما اْسُم ُأمِّ

َنَسُب َرسولي ملسو هيلع هللا ىلص: 

َأبوُه                  
ِه َعْبُد اللّٰ

عائَِلُتُه                         
َبنو هاِشٍم                      

ُه                          َجدُّ
َعْبُد اْلُمطَّلِِب                   

َقبيَلُتُه  
ُقَرْيٌش

إِضاَءٌة: 
النََّسُب: اآْلباُء 

َواأْلَْجداُد

1

2

3

4

َنَسُب َرسولِي  ملسو هيلع هللا ىلص
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ُأَميُِّز َوُأَلوِّ ُن                                                               

ْكَل الَّذي فيِه اْسُم َنبِيِّنَا ملسو هيلع هللا ىلص.  ْوِن اأْلَْخَضِر الشَّ ُن بِاللَّ ُأَلوِّ

ِه. ْكَل الَّذي فيِه اْسُم ُأمِّ ْوِن اأْلَْصَفِر الشَّ ُن بِاللَّ ُأَلوِّ

ْكَل الَّذي فيِه اْسُم َأبيِه. ْوِن اأْلَْحَمِر الشَّ ُن بِاللَّ ُأَلوِّ

ٌد ُمَحمَّ

ِه َعْبُد اللّٰ آِمنَُة
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َأْربُِط

ْرقاِء َوما ُيناِسُبها ِمَن اْلقاِئَمِة اْلَبْيضاِء:   َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن َكِلماِت اْلقاِئَمِة الزَّ

َمِة. َة اْلُمَكرَّ ُولَِد َنبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص في َمكَّ

ْمِز.   ُأشاِهُد َوُأْنِشُد َمَع ُمَعلَِّمتي َنشيَد َنَسِب الّرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِخالِل الرَّ

َبنو هاِشٍم                   اْسُم َجدِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُقَرْيٌشاْسُم عائَِلِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َعْبُد اْلُمطَّلِِب اْسُم َقبيَلِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص
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ِه  ُأطيُعَك يا َرسوَل اللّٰ ِه ُأِحبَُّك يا َرسوَل اللّٰ

َنَسُب َرسولي ملسو هيلع هللا ىلص

اْسُم والِِدِه                        

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

اْسُم عاِئَلتِِه               

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

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

َعْبُد اْلُمطَِّلِب        

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

ُقَرْيٌش 
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حيَحَة فيما َيْأتِي: جاَبَة الصَّ ُن اإْلِ ُأَلوِّ

َأرُبُط َبْيَن اْلُحروِف َوَأْسَتنْتُِج اْلَكِلَمَة:

أ. اْسُم َنبِيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو: 
 

ٌد     ُعَمُر            خالٌِد               ُمَحمَّ
ب. اْسُم والِِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

ِه                      َعْبُد اْلُمطَِّلِب ْحَمِن          َعْبُد اللّٰ َعْبُد الرَّ

ُمـــ
ـــ مَّ

َح

ٌد

.................................................
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ُم َأدائي ُأَقوِّ

ِم  َنتاجاُت التََّعلُّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُف َعلى َنَسِب َسيِِّدنا ُمَحمَّ َأَتَعرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ُأْنشُد ُأْنشوَدَة َنَسِب َسيِِّدنا ُمَحمَّ

ْوِن َنْفِسِه. ُنها بِاللَّ ْهراِت، َوُأَلوِّ َأِصُل اْلَفراَشَة بِما ُيناِسُبها ِمَن الزَّ

ُأمُّ النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص 

َأبو طالٍِب 

َعمُّ النَّبِيِّ
ملسو هيلع هللا ىلص

آِمنَُة بِنُْت 
َوَهٍب 
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ِه َتعالى، َوَلُه آداٌب ِمنْها: الطَّعاُم ِمْن نَِعِم اللّٰ

ِه(، َوَيْأُكَل بَِيِدِه اْلُيْمنى،  َأْن َيقوَل اْلُمْسِلُم َقْبَل اأْلَْكِل: )بِْسِم اللّٰ

َوَيْأُكَل ِمّما َيليِه.

َمتي ُثمَّ ُأجيُب: ِة ِمْن ُمَعلِّ َأْسَتِمُع إِلى اْلِقصَّ

ــُه  ــَظ اأْلَُب َأنَّ اْبنَ ــَك الَح ــاِء ذلِ ــي َأْثن ــاَم، َوف ــاَوُل الطَّع ــُة َتَتن ــِت اْلعاِئَل َجَلَس

، َســيُِّدنا َرســوُل  ــَه َقْبــَل َتنــاُوِل الطَّعــاِم، َفقــاَل َلــُه: يــا ُبنَيَّ َأْحَمــَد َلــْم ُيَســمِّ اللّٰ

َمنــا َأنَّ لِلطَّعــاِم آداًبــا َعَلْينــا َأْن َنْلَتــِزَم بِهــا. ــِه ملسو هيلع هللا ىلص   َعلَّ اللّٰ

َأْحَمُد: َوما ِهَي يا َأبي؟

ــِه، َوَنــْأُكَل  اأْلَُب: َقْبــَل َأْن َنــْأُكَل َعَلْينــا َأْن َنْغِســَل َأْيِدَينــا، ُثــمَّ َنقــوَل: بِْســِم اللّٰ

ِه،  تــي َأماَمنــا. َوِعنـْـَد ااْلْنتِهــاِء َنقــوُل: اْلَحْمــُد لِلّٰ بِاْلَيــِد اْلُيْمنــى َوِمــن اْلِجَهــِة الَّ

ُثــمَّ َنْغِســُل َأْيِدَينــا.

ــا  ــَأْلَتِزُم بِم ــي، َس ــا َأب ــنًا ي ــُد: َحَس َأْحَم

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص. ــوُل اللّٰ ــيِِّدي َرس ــا َس َمن َعلَّ

ــا  َمن ــي َعلَّ ت ــوَر الَّ ــّمي اأْلُم ــاذا ُنَس - م

ــاُوِل  ــَد َتن ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ِعنْ ــوُل اللّٰ ــا َرس إِّياه

ــاِم؟ الطَّع

آداُب الطَّعاِم
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َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

ُل َوَأِصُل َأَتَأمَّ

َحديٌث َشريٌف
َه،  قاَل َرسوُل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص: »يا ُغالُم، َسمِّ اللّٰ
َوُكْل بَِيمينَِك، َوُكْل ِمّما يِليَك« رواه مسلم

اْلُمْفَرداُت 

َوالتَّراكيُب

ِمّما ِيليَك: ِمْن 

ِجَهتَِك.

َمنا َسيُِّدنا َرسوُل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص َأّن لِلطَّعاِم آداًبا َعَلْينا َأْن َنْلَتِزَم بِها. َعلَّ

تي ُتَمثُِّلها:   َوَر اآْلتَِيَة، ُثمَّ َأِصُل َبْينَها َوَبْيَن آداِب الطَّعاِم الَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ِه( ِعنَْد  َأقوُل: )اْلَحْمُد لِلّٰ
ااْلْنتِهاِء ِمْن َتناُوِل الطَّعاِم

آُكُل بِاْلَيِد اْلُيْمنى

ِه( َقْبَل اْلَبْدِء  َأقوُل: )بِْسِم اللّٰ
بِالطَّعاِم.

َأْغِسُل َيَديَّ َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم

بِْسِم �للِّٰه

�لَْحْمُد لِلِّٰه

إِضاَءٌة: 
َأْلَتزُم بآداِب الطَّعاِم 
َمنا َسيُِّدنا  ِمْثَلما َعلَّ

َرسوُل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص.
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ُأَصنُِّف  

ُر بَِقَلمي  ُأَمرِّ

ُر بَِقَلمي: ماذا َأقوُل َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم؟ ُأَمرِّ

بسم اهلل

تي َتُدلُّ َعلى آداِب الطَّعاِم: ُأَصنُِّف َوَأَضُع إِشاَرَة )        ( بِجانِب الّصوَرِة الَّ
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ُأَميُِّز 

َأِصُل

تي َتُدلُّ َعىل  ْوِن اأْلَْخَضِ َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ ُن             بِاللَّ ُأَميُِّز امْلَواِقَف اآْلتَِيَة َوُأَلوِّ

تي َتُدلُّ َعىل  ْوِن اأْلمَْحَِر َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ ُن             بِاللَّ حيِح، َوُأَلوِّ لوِك الصَّ السُّ

لوِك اخْلََطأِ: السُّ

ــِه  ــَه َقْبــَل َأْكِل الطَّعــاِم َفْلَيُقــْل: بِْســِم اللّٰ َي اللّٰ إِذا َنِســَي اْلُمْســِلُم َأْن ُيَســمِّ

لِــِه َوآِخــِرِه. فــي َأوَّ

ــالِل  ــْن ِخ ــاِم ِم ــيَد الطَّع ــَرتي َنش ــي َأْو ُأْس ــَع ُمَعلَِّمت ــُد َم ــاِهُد َوُأْنِش ُأش

ــِز.  ْم الرَّ

ِه بِْسِم اللّٰ
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َأْغِســُل َيــَديَّ َجيِّــًدا َقْبــَل َتنــاُوِل الطَّعــاِم، َحّتى 

َأْحِمــَي ِجْســمي ِمــَن اأْلَْمراِض.

آداُب الطَّعاِم

َسمِّ .............. يا ُغالُم       

َوُكْل ِمّما  
 ..................

َوُكْل  
 ..................

َأقوُل: بِْسِم 
ِه َقْبَل َتناُوِل  اللّٰ

الطَّعاِم.

َأْحِرُص َعلى 
ااْلْلتِزاِم بِآداِب 

الطَّعاِم. 
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ِة َعلى آداِب الطَّعاِم: َأَضُع إِشاَرَة  )          ( بِجانِِب الّصوَرِة الّدالَّ

حيَحِة: جاَبِة الصَّ ْوِن اأْلَْخَضِر جانَِب اإْلِ ُن                 بِاللَّ  ُأَلوِّ

َه َقْبَل َبْدِء الطَّعاِم، ماذا َأْفَعُل؟ َي اللّٰ إِذا َنِسيُت َأْن ُأَسمِّ

ِه بِْسِم اللّٰ

ال َأقوُل َشْيًئا.

لِِه َوآِخِرِه. ِه في َأوَّ َأقوُل: بِْسِم اللّٰ

ِه. َأقوُل: اْلَحْمُد لِلّٰ

ُم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ُف آداَب الطَّعاِم.   َأَتَعرَّ

َأْحِرُص َعلى ااْلْلتِزاِم  بِآداِب الطَّعاِم.

ريَف َغْيًبا. َأْحَفُظ اْلَحديَث الشَّ 6666
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َأْسَتْثِمُر َوْقتَِي بَِأْعماِل اْلَخْيِر َقْدَر اْستِطاَعتِي؛ َحّتى 
ِه َتعالى. َأفوَز بِِرضا اللّٰ

ُل الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة الَّتي َتليِهما:  َأَتَأمَّ

ماذا َفَعَل َأْحَمُد لَِيكوَن ِمَن النّاِجحيَن؟  

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

ِه َتعالى؟   ماذا َعَليَّ َأْن َأْفَعَل أِلَفوَز بِِرضا اللّٰ

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

سوَرُة اْلَعْصِر
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ُأَميُِّز  

اْلُمْفَرداُت والتَّراكيُب
ُه َتعالى  َعْصِر: ُيْقِسُم اللّٰ

ْ
َوال

َمِن بِاْلَوْقِت َوالزَّ
: َخساَرٌة َوَهالٌك. خُْسٍ

َتواَصْوا: َنَصَح َبْعُضُهْم َبْعًضا
: اْلَخْيُر َحّقِ

ْ
ال

ُل اأْلُموِر  : َتَحمُّ ِ
ْ

ب الّصَ
ْعَبِة الصَّ

إِضاَءٌة: 

يَِّة  َأْنَتبُِه إِلى َأَهمِّ

اْلَوْقِت َوال ُأَضيُِّعُه. 

اًل    َأوَّ

اْلُمْسِلُم ُينَظُِّم َوْقَتُه، َوَيْبُذُل ُجْهَدُه في َعَمِل اْلَخْيِر؛ لَِيكوَن ِمَن النّاِجحيَن في 
ْنيا، َواْلفاِئزيَن في اآْلِخَرِة. الدُّ

ْنساَن َيْخَسُر إِذا َأضاَع َوْقَتُه، َوَلْم َيُقْم  َمِن، َوَبيََّن َأنَّ اإْلِ ُه َتعالى بِالزَّ َأْقَسَم اللّٰ
بَِأْعماِل اْلَخْيِر.

تي َتُدلُّ َعلى  ْوِن اأْلَْخَضِر َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ ُن       بِاللَّ ُأَميُِّز اْلَمواِقَف اآْلتَِيَة، َوُأَلوِّ
لوِك  تي َتُدلُّ َعلى السُّ ْوِن اأْلَْحَمِر َأْسَفَل الّصوَرِة الَّ حيِح،         َوبِاللَّ لوِك الصَّ السُّ

اْلَخَطأِ:

َأْفَهُم َوَأْحَفُظ
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ثانًِيا   

 ثالًِثا   

ِه َتعالى َوَيْدُخُل اْلَجنََّة،  ِه َتعالى َوَيْعَمُل اْلَخْيَر َيفوُز بِِرضا اللّٰ الَّذي ُيْؤِمُن باللّٰ
َوال َيكوُن ِمَن اْلخاِسريَن.         

ًحا َعَمَل اْلَخْيِر الَّذي َتُدلُّ َعَلْيِه  ا ُمَوضِّ ُث َشَفِويًّ َوَر اآْلتَِيَة، َوَأَتَحدَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ
ُكلُّ صوَرٍة:

تي َتُدلُّ َعلى اْلَعَمِل الّصالِِح: وَرِة الَّ ُأَصنُِّف َوَأَضُع إِشاَرَة )        ( بِجانِِب الصُّ

ْبُر َأْجُرُه َكبيٌر  ْعَبِة، َفالصَّ اْلُمْسِلُم َينَْصُح اآْلَخريَن، َوَيْصبُِر َعلى اأْلُموِر الصَّ
ِه َتعالى، َوُهَو بِذلَِك َيكوُن ِمَن اْلفاِئزيَن. ِعنَْد اللّٰ

ُث  دَّ ُل َوَأحَتَ َأَتَأمَّ

ُأَصنُِّف
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: ُن ما َتْحَتُه َخطٌّ ُد اآْلَيَة اْلَكريَمَة، ُثمَّ ُأَلوِّ ُأَردِّ

ْمُس،...( َوَلِكنَّ  ْيُل، الشَّ ُه َتعالى بُِكلِّ َمْخلوقاتِِه: ) اْلَوْقُت، اللَّ ُيْقِسُم اللّٰ
ِه َتعالى.    اْلُمْسِلَم ال ُيْقِسُم إاِّل بِاللّٰ

َأْسَتِمُع َمَع ُمَعلَِّمتي َوُزَمالئي/ َزميالتي إِلى سوَرِة 
ْمِز. اْلَعْصِر ِمْن ِخالِل الرَّ

ْنساُن ِمْن َوْقتِِه بَِعَمِل اْلَخْيِر.  ْيَل َوالنَّهاَر؛ لَِيْسَتفيَد اإْلِ ُه َتعالى اللَّ َخَلَق اللّٰ

ُن ُد وُأَلوِّ ُأَردِّ

717171



َأْعَمُل اْلَخْيَر 
ِه َتعالى  أِلَناَل ِرضا اللّٰ

َوَأفوَز بِاْلَجنَِّة.

َأْحِرُص َعلى ااْلْستِفاَدِة 
ِمْن َوْقتي في َعَمِل اْلَخْيِر.

سوَرُة اْلَعْصِر

ُه َتعالى  َأْقَسَم اللّٰ

بِـ...................

َيتواصى اْلُمْؤِمنوَن 

بِاْلَحقِّ َو  
.....................

َيْحِرُص اْلُمْؤِمُن 

َعلى فِْعِل 
.....................
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حيِح،  َوإِشاَرَة  لوِك الصَّ تي َتُدلُّ َعلى السُّ َأَضُع إِشاَرَة )       ( َأماَم اْلِعباَرِة الَّ
لوِك اْلَخَطأِ: تي َتُدلُّ َعلى السُّ )x( َأماَم اْلِعباَرِة الَّ

)  ( 1( زاَرْت َخْوَلُة َصديَقَتها اْلَمريَضَة.   

)  ( ُه في َأْعماِل اْلَبْيِت.   2( ُيساِعُد َفْيَصٌل ُأمَّ

)  ( 3( َأَخَذ َسْعٌد ِمْن َصديِقِه َأَدواتِِه دوَن إِْذٍن.  

حيَحَة في ما َيْأتي: جاَبَة الصَّ ُن               اإْلِ ُأَلوِّ
اْلَعَمُل الّصالُِح ُهَو: اْلَعْصُر ُهَو:    

رِّ َعَمُل الشَّ اْلَوْقُت       
َعَمُل اْلَخْيِر اْلَمكاُن      

َوِر اآْلتَِيِة: لوكاِت في الصُّ ُم َنصيَحًة أِلَْصِدقائي َحْوَل السُّ ُأَقدِّ

ٌم َأدائي  ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

َأْقَرُأ سوَرَة اْلَعْصِر ِقراَءًة َسليَمًة.

َأْحَفُظ سوَرَة اْلَعْصِر َغْيًبا.

ُح َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب اْلواِرَدِة في الّسوَرِة. ُأَوضِّ
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لاِْلْستِْئذاِن آداٌب َتُدلُّ َعلى ُخُلِق صاِحبِها، َعَلْينا 

َتَعلُُّمها َوااْلْلتِزاُم بِها.

َوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن، َوَأْسَتنْتُِج اأْلََدَب اْلُمْشَتَرَك َبْينَُهما:                              ُل الصُّ َأَتَأمَّ

آداُب ااْلْستِْئذاِن
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َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

ُم ُأالِحُظ َوَأَتَعلَّ

َحديٌث َشريٌف

قاَل َرسوُل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص: »ااْلْستِْئذاُن َثاَلٌث، 

َفإِْن ُأِذَن َلَك َوإاِلَّ َفاْرِجْع« رواه مسلم   

اْلُمْفَرداُت 

َوالتَّراكيُب
�أِذَن َلَك: 

ُسِمَح َلَك. 

خوِل ْذِن بِالدُّ ااْلْستِْئذاُن: َطَلُب اإْلِ

َأْسَتْأِذُن ِمْن ُمَعلَِّمتي 

خوِل  َقْبَل الدُّ

َأْسَتْأِذُن ِعنَْدما َأِجُد 

اْلباَب َمْفتوًحا           

خوِل  َأْسَتْأِذُن َقْبَل الدُّ

إِلى ُغْرَفِة والِديَّ

خوِل  اًل   َأْسَتْأِذُن َقْبَل الدُّ  َأوَّ

إِضاَءٌة: 
َأْنَتظُِر َوْقًتا ُمناِسًبا َبْيَن 
ٍة َوُأْخرى ِعنَْد  ُكلِّ َمرَّ

ااْلْستِْئذاِن. 
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ُط َأْختاُر َوُأَحوِّ

ُث دَّ ُ َوَأحَتَ ُأَبنيِّ

ُ َعْن َرْأيي  ُأَعرِّ

تي َتْحِمُل اْلَعَدَد اأْلَْكَثَر لَِمّراِت ااْلْستِْئذاِن، َوَأَضُع داِئَرًة َحْوَلها:  َأْختاُر اْلبِطاَقَة الَّ

ثانًِيا    َأْدُخُل إْن ُأِذَن لَِي. 

ُأْبدي َرْأيي في اْلَمْوِقَفْيِن اآْلتَِيْيِن:

فاُق بِاْلُكَرِة، َفطاَرِت اْلُكَرُة َوَسَقَطْت في ُبْستاٍن  َلِعَب الرِّ
َقريٍب. َقَفَز َهْيَثٌم َعْن سوِر اْلُبْستاِن َوَأْحَضَر اْلُكَرَة.

ًة  َقَرَعْت َسميَرُة َجَرَس باِب َصديَقتِها خولَة َمرَّ
خوِل، َفَدَخَلْت. واِحَدًة، َفَأِذَنْت َلها بِالدُّ

َمْن بِاْلباِب؟

َأنا َأْحَمُد

ا: ُث َعنُْه َشَفِويًّ خوِل، َوَأَتَحدَّ ُأَبيُِّن َأَدَب ااْلْستِْئذاِن َعنَْد الدُّ
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ُأشاِهُد َوُأناِقُش

ُد ُر َوُأَردِّ ُأَفكِّ

 ثالًِثا    َأْرِجُع ِعنَْدما ال ُيْؤَذُن لِي

َوَرَتْيِن، َوُأناِقُش اْلَخَطأ فيِهما َمَع ُزَمالئي/َزميالتي. ُأشاِهُد الصُّ

ياَرِة. ُيْمِكنُني َأْن َأْسَتْأِذَن بِاْستِْخداِم اْلهاتِِف َقْبَل الزِّ

ًة َعْن آداِب ااْلْستِْئذاِن ِمْن ِخالِل  ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي َأْو ُأْسَرتي ِقصَّ

ْمِز. الرَّ

ريَف. ُد اْلَحديَث الشَّ ْكِل اآْلتي، َوُأَردِّ ُر بِالشَّ ُأَفكِّ

�ْلاْسِتْئذ�ُن

َوإاِّل.................  َفإِْن ................. َلَك          
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ريِف َكِلَمُة )َثالٌث(. َوَرَد في اْلَحديِث الشَّ

)َأْكُتُب َعَدًدا ِمْن َمنِْزَلَتْيِن: آحاُدُه َوَعَشراُتُه َثالٌث، ُثمَّ َأْقرُأُه(.

ِعْنَدما �أْسَتاأِْذُن �أْحُصُل 
آَخريَن َعلى �ْحِتر�ِم �ْلا

�أْحِرُص َعلى �آد�ِب 
�ْلاْسِتْئذ�ِن د�ِخَل َمْنِزلي 

َوخاِرَجُه

ااْلْستِْئذاُن َثالٌث

َأْسَتْأِذُن...................
َمّراٍت         

َأْدُخُل إِْن ...................
لِي              

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

إِْن َلْم ُيْؤَذْن لِي
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ْوِن اأْلَْخَضِر.  حيَحَة بِاللَّ ُن الداِئَرة الصَّ ُأَلوِّ

حيَحَة: جاَبَة الصَّ ُأَظلُِّل            اإْلِ

ريَف َغْيًبا. ُد اْلَحديَث الشَّ ُأَردِّ

ُأجيُب ِعنَْدما ُأْسَأُل َمْن بِالباِب: َلْم َيِجْد ُمراٌد َأَحًدا في اْلَمنِْزِل:       

َأْذُكُر اْسمي َبِقَي َيْقَرُع اْلَجَرَس      

َأقوُل: َأنا  َرَجَع إِلى َبْيتِِه      

ال ُأجيُب َأَخَذ ُينادي بَِصْوٍت ُمْرَتِفعٍ    

َغِضَب ُعَمُر ِعنَْدما 
َطَرَق اْلباَب، َوَلْم 

َيْفَتْح َلُه َأَحٌد 

َتْطُرُق لِينا باَب 
اْلَمنِْزِل بُِهدوٍء

َتْقَرُع َشْيماُء َجَرَس 
اْلَمنِْزِل َمّراٍت 

ُمَتتالَِيًة دوَن اْنتِظاٍر

ُم َأدائي   ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ
ُف آداَب ااْلْستِْئذاِن. َأَتَعرَّ

ريِف. ُأَبيُِّن َمعانَِي اْلُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب في اْلَحديِث الشَّ
َأْلَتِزُم آداَب االستِئذاِن.

ريَف. َأْحَفُظ َغْيًبا اْلَحديَث الشَّ
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ْسالُم َعلى النَّظاَفِة  لَِجماِل اْلَمْظَهِر، َوللِحماَيِة  َحثَّ اإْلِ

ِمَن اأْلَْمراِض َواْلَجراثيِم.

َوَر اْلتَِيَة ُثمَّ ُأجيُب: ُل الصُّ َأَتَأمَّ

ماذا ُأشاِهُد؟

لِماذا َأْسَتْخِدُم هِذِه اأْلََدواِت؟     

إِضاَءٌة  
اْلَجراثيُم: كاِئناٌت 
ا   َحيٌَّة َصغيَرٌة ِجدًّ
ُتَسبُِّب اأْلَْمراَض.

َنظاَفتِي 
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ُن  ُد َوُأَلوِّ ُأَردِّ

ُ ُأَعرِّ

ُه َتعالى النَّظاَفَة اًل    ُيِحبُّ اللّٰ َأوَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ثانًِيا   َأْقَتدي بَِرسولي َصّلى اللّٰ

ُنها. ُد اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة َمَع ُمَعلَِّمتي، ُثمَّ ُأَلوِّ ُأَردِّ

َه َتعالى ُيِحبُّ َأْن َيراُه َنظيًفا.   اْلُمْسِلُم َيْحِرُص َعلى َنظاَفتِِه؛ أِلَنَّ اللّٰ

ْعِر  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بِااْلْهتِماِم بِالنَّظاَفِة ِمْثِل ااْلْستِْحماِم، َوَتنْظيِف الشَّ َأَمَرنا َسيُِّدنا ُمَحمَّ

َوَتْمشيطِِه، َوَتْقليِم اأْلَظافِِر.

َوِر اآْلتَِيِة:  ُأَعبُِّر َعِن الصُّ
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ثالًِثا   ُأَنظُِّف َيَديَّ 

رابًِعا    ُأَنظُِّف َأْسناني

َأْسَتْكِشُف 

ُن ُأَميُِّز ُثمَّ ُأَلوِّ

َأْغِسُل َيَديَّ بِاْلماِء َوالّصابوِن َقْبَل اأْلَْكِل، َوَبْعَد اأْلَْكِل، َوَعنَْد اْلُخروِج ِمَن اْلَحّماِم.

َأْسَتْخِدُم اْلُفْرشاَة، َواْلَمْعجوَن لَِتنْظيِف َأْسناني َبْعَد اأْلَْكِل َوَقْبَل النَّْوِم، َوِعنَْد ااْلْستيقاِظ. 

َوَر اآْلتَِيَة، ُثمَّ َأْسَتْكِشُف َمتى َأْغِسُل َيَديَّ في ُكلِّ صوَرٍة.  ُأشاِهُد الصُّ

ُنها. ُأَميُِّز َأداَة النَّظاَفِة اْلُمناِسَبِة لِْلِفْعِل الَّذي َتقوُم بِِه َفَرُح في الّصوَرِة، ُثمَّ ُأَلوِّ

8282



خاِمًسا   ُأَنظُِّف َوْجهي َوِجْسمي

ُم َأظافِري        ساِدًسا  ُأَقلِّ

ُل ُثمَّ ُأَصنُِّف َأَتَأمَّ

ُأساِعُد

َأحافُِظ َعلى َنظاَفِة َوْجهي َوِجْسمي، َفَأْغِسُلُهما بِاْلماِء 
َوالّصابوِن.

ُم َأظافِري ُكلَّ ُأْسبوٍع؛ َحّتى ال َتَتراَكَم اأْلَْوساُخ َتْحَتها.    ُأَقلِّ

ُم: َأَتَعلَّ
َأْسَتْخِدُم اْلَمناديَل 

ِعنَْد اْلَعْطِس

تي َيْسَتْخِدُمها لاِْلْستِْحماِم  لِنُساِعْد عاِمًرا في َتْصنيِف اأْلََدواِت اْلُمناِسَبِة الَّ
بَِوْضِع إِشاَرة )       ( َتْحَتها: 

َأراَد رامي َأْن َيُقصَّ َأظافَِرُه، َهّيا لِنُساِعْدُه لِْلوصوِل لِِمَقصِّ اأْلَظافِِر: 

َأْبَدُأ
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سابًِعا   ُأَنظُِّف َمالبِسي

َبًة.  ُأحافُِظ َعلى َأْن َتكوَن َمالبِسي َنظيَفًة َوُمَرتَّ

ُأقاِرُن

ا: ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن، ُثمَّ ُأجيُب َشَفِويًّ

1( َأيٌّ ِمَن اأْلَْطفاِل َيْحِرُص َعلى َنظاَفِة َمالبِِسِه َوِجْسِمِه؟

2( ماذا َأْفَعُل َحّتى َتْبقى َمالبِسي َنظيَفًة؟

ماِت لِلتََّخلُِّص ِمَن اْلَفْيروساِت َواْلَجراثيِم. َأْسَتْخِدُم اْلُمَعقِّ
ْنِفْلَوْنزا:  َأْسَتْخِدُم اْلِكماَمَة  ِعنَْدما َأْشُعُر بَِأْعراِض اإْلِ

َحّتى ال َأْنُقَل اْلَمَرَض لِْلَخريَن. 
ُأشاِهُد َمَع ُمَعلَِّمتي َوُأْسَرتي ُأْنشوَدًة َعِن النَّظاَفِة 

ْمِز. ِمْن ِخالِل الرَّ

اأْلَْوساُخ  َواْلَجراثيُم ُتَسبُِّب اأْلَْمراَض.
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ُأحافُِظ َعلى َنظاَفتي  
ِه َتعالى طاَعًة لِلّٰ

َأْسَتْخِدُم َأَدواِت النَّظاَفِة 
ْخِصيََّة؛ أِلَْحِمَي َنْفسي  الشَّ

ِمَن اأْلَْمراِض.

َنظاَفتي

 ..................... ُه َتعالى ُيِحبُّ اللّٰ

َأْغِسُل َيَديَّ بِـ  
 ....................

ُأَنظُِّف َأْسناني بِــ 

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

ُأحافُِظ َعلى َأْن َتكوَن 
َمالبِسي ............... 

َو  .........................
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ُد َثالًثا ِمْن َأَدواِت َنظاَفتي؟ ُأَعدِّ

 �أ.   .........................................................................................

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

.......................................................................................... ج. 

َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن الّصوَرِة َوما ُيناِسُبها:

8686



حيِح:      لوِك الصَّ ُن                 بِجانِِب السُّ ُأَلوِّ

عاَد ساِمٌر ِمَن اللَِّعِب َمَع َأْصِدقاِئِه َفقاَم بِـ:

َتناَوَل الطَّعاَم ُمباَشَرًة   أ.  

َغَسَل َيَدْيِه بِاْلماِء َوالّصابوِن  ب.  

تي َأْفَعُلها ُكلَّ َيْوٍم؛ أِلُحافَِظ َعلى َنظاَفتي. ا َعِن اأْلُموِر الَّ ُأَعبُِّر َشَفِويًّ

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

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

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

ُم َأدائي ُأَقوِّ

ِم َنتاجاُت التََّعلُّ

ْخِصيَِّة. َأْذُكُر ُصَوًرا ِمَن النَّظاَفِة الشَّ

َأْذُكُر َأَدواِت النَّظاَفِة.

ْسالِم. يََّة النَّظاَفِة في اإْلِ أَبيُِّن َأَهمِّ

ْخِصيَِّة. 878787َأْحِرُص َعلى َنظاَفتي الشَّ



 َتمَّ بَِحْمِد
 اللِه َتعالى
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