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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فهذا  كتاب الدراسات اإلسالمية املتضمن ملادة التوحيد، ومادة الفقه والسلوك، للصف األول االبتدائي، 
الفصل الدرايس األول، وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه الذي جيب إفراده 
بالعبادة وحده ال رشيك له، ومادة الفقه والسلوك يتعلم الطالب من خالهلا أحكام الدين وأنواع العبادات 
وصفاهتا الصحيحة مع ربط املتعلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه 

إىل السلوك احلسن يف تعامله مع من حوله.
وقد يرس اهلل تعاىل صياغة موضوعات الكتاب بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشًطا داخل الصف؛ مشارًكا 

يف فقرات الدرس مع معلمه وزمالئه، مطبًقا ما يمكن تطبيقه يف الصف أو املدرسة أو املنزل.
وقد ُروعي يف هذا الكتاب ما ييل:

تنويع العرض للامدة الدراسية؛ ليسهل عىل الطالب فهمها، ويتمكن من استيعاهبا بيرس وسهولة.  أوال: 
تقريب املعارف من خالل األشكال املناسبة، والوسائل املتنوعة، التي تشوقه ملطالعة الكتاب وتعينه عىل  ثانيا: 

فهمه، وترسخ لديه املعارف واألهداف الرتبوية التي يراد منه إدراكها والعمل هبا.
م، والتطبيق، والكتابة، والبحث عن املعلومة،  بث روح املشاركة يف الدروس، فيجمع الطالب بني التعلُّ ثالثا: 
معلمه  توجيه  حتت  قدرته،  وحسب  بأسلوبه  ليكتبها  تركت  وفراغات  تعليمية،  أنشطة  خالل  من 

ومتابعته.
تنمية مهارات التعلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة، من خالل ترك مساحات للتفكري تتيح له  رابعا: 

التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.
أخي الكريم : ويل أمر الطالب

إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك أكثر 
انتفاًعا بام تعلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.

والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعلمه يرسم له طريق سعادته يف الدنيا واآلخرة، وأن يكون ابنك َلبِنًة صاحلًة يف 
بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه



٦

٠ما َيُِ َعل املُ�ْسِلِم َمْعِرَـُتـُهالدر�س االأول

ُة الُقراآِ الَِرِ الدر�س االأول بَّ ََ
٦وا�ستعاُة والَب�ْسملة

�فالدر�س الثَ الِعَناَيُة ِبامْلُسْ

�ـاِلـُقالدر�س الثالـ ُا٤
اُالدر�س الث�لث َّ اُ الـرَّ
٢٢اُ الَِّذ ُينُِل املَََرالدر�س الرابع

٢٥اُ املُـنِعُمالدر�س اخل�م�س
٢اأُِحــُّ اَالدر�س ال�ص�د�س
٠اأَعــُبــُد اَالدر�س ال�ص�بع

الفهارس

اأو: ما َيُِ َعل املُ�ْسِلِم َمْعِرَـُتـُه الِوحَدُة

ِِرَاْل ِيُم اْلُقْراآِْعَ :أوا الِوحَدُة

ََّوَج َّـُة اللَّـِه َعـَالثانية: َمـْعـِر الِوحَدُة

وال�سلوك( )الفقه

)التوحيد(
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ْدُقه ملسو هيلع هللا ىلصالدر�س الث�لث ٤٤ اأََمـاَنـُتـُه و�سِ
٤٧َرْحَمُتُه ملسو هيلع هللا ىلصالدر�س الرابع

الِمالدر�س اخل�م�س ٥٢الَبْدُء ِبال�سَّ
الِمالدر�س ال�ص�د�س ٥٤َردُّ ال�سَّ

٦٠ بـِـرُّ الــَواِلـَدْيـِنالدر�س ال�ص�بع
٦٢كيف َنَبُّ الَواِلَدْيِن؟الدر�س الث�من

٦٦اْحِتاُم املَُعلِّمالدر�س الت��صع

ْكُر ِعْنَد ُدُخوِل اخَلالِء الدر�س الع��صر الذِّ
٧٢َواخُلُروِج ِمْنه

الِوحَدُة الثانية: �ِسرَيُة النَِّبي 

ـــــــــــاَلُم الِوحَدُة الثالثة: ال�سَّ

الِوحَدُة الرابعة: بـِـرُّ اْلَواِلَدْيِن

الِوحَدُة اخلام�سة: َحـــقُّ الــُمــَعــلِّــم

اَجِة  اِء اْلَ الِوحَدُة ال�ساد�سة: اآَداُب َق�سَ



اأواًل
 التَّوِيــد



م� َيَ ُِلىم� َيَ ُِلى
َُمْعِرَفـُتـ ِالُم�ْصِلَُمْعِرَفـُتـ ِالُم�ْصِل

الِوَدُُ االأُوَلى



1٠

َ؟ َمْن َرب

َمـ� ِديُنَ؟

َ؟ َنِبي َمْن

ُ�ْن�صــ اال �ْنَ ُة ُي�ْصــ�أَلََّاالأُُموُر الث ِِذَ
.ِرِْني� َواال الد َن�َل �َصــع�َد �ََمَن ِب َوَمــْن ا

ه ـ ـ الل  ر
  و  ع

 ــ يــ 
 ــْا

 ـ ـي ب نـ
�  د   

هُالدر�س االأول1 تُ فَ عرِ مِ مَ سلِ لى المُ بُ عَ ا يَجِ مَ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



11

ربــي الـلـه 

ربــي الـلـه 
ديني اإلسالم 

ديني اإلسالم 
نـبـيي وسلـم  عليه  الله  صلى  محمد 

عليه الله  صلى  محمد 
نـبـيي وسلـم   

نشاط
تيةاال االأَ�ْصُطِر  ِفي  َكم�   ُ اأَُلو

١
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. اأ َرِبَي               َعَزّ َوَجلَّ

 ِديِنَي                    .

م. لَّ ى اللُه عليهِ وسَ لّ  َنِبيِّي                     صَ

٢نشاط

��َمْن َرب؟ 1

��َم� ِديُن؟ 2

��َمْن َنِبي؟ ٣

 َُواأُ�َص�ِر َُليَّ َمْعِرَفُتَ ُِم� َي ُاأَْكُت 
�م� َكـَتْبن َِـَِتي في َقراـمـُـوَْم ُ

األسئلة



1٣

ِ َِمـْعـِرَفـُةاللَـّ َمـْعـِرَفـُةاللَـّ
َـَّ َوَجلََّـَّ َوَجلَّ

الِوَدُُ الَث�ِنَية



1٤

��ِس. الـلَُّ الَِّذي ََلَِني َوََلَق َجِميَع النَّ

ْم�َس َواْلََمَر. م�واِت َواالأَْرَس والصَّ الـلَُّ الَِّذي ََلَق ال�صَّ

اهللاُ الـخـالِـقُالدر�س الث�ني٢
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



15 (١)�سورة�الزمر:�آية�٦٢.

َلَق كلَّ �َصــيَِني وََلَ اأُِطيُع اهلَل الَِّذي َنــ� ُم�ْصــِل اأَ

ْيَر. الـلَُّ الَِّذي ََلَق الَحَيواَ َوالطَّ

ـِه َتَعالى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ



1٦

١نشاط

ـِه: َوِر، ُثمَّ َأْذُكُر ما َرَأْيُت ِمْن َمْخُلوقاِت اللَّ اأ َأْنُظُر ِإلى الصُّ

 ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْذُكُر َأْمِثَلًة ُأْخَرى ِلْلَمْخُلوقاِت َغْيَر الَِّتي 

ابَقِة: َوِر السَّ      ِفي الصُّ
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��َس؟ ��َمن ََلَق النَّ 1

ُد ة من مخلوق�ت اهلل َتَع�لى. دَُأ�� 2

��اأذكر الدليل لى اأ اهلل َتَع�لى و الخ�لق. ٣

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مـسـلــم  أنــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مــسـلــم  أنـــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مــسـلــم  أنـــــا 

تيــْطِر اال ُ َكمــ� ِفــي ال�صَّ اأَُلــو

األسئلة

٢نشاط



1٨

ُ الَِّذي َيْرُزُقِني. اللَـّ

)ِا َّ ْر�ِ الثَّال َواأَََعلَُّم ِيِه ِا�ْسَم اِ )الرَّ اأَْبَداأُ الْيَوَم ِبِدرا�َسِة الدَّ

اقُالدر�س الث�لث٣ زَّ اهللاُ الـرَّ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

١نشاط

ُد َأْرَبَعًة ِمَن اْلَمْخُلوقاِت الَِّتي َيْرُزُقَها اهللا. ُأَعدِّ

يد



1٩

والدليل  َقوُل اهلل َتَع�لى

ْيَر. ُ الَّـِذي َيـْرُزُق الَحَيواَ َوالطَّ اللَـّ

��َس.  ُ الَِّذي َيْرُزُق النَّ اللَـّ

 (١)﴾ ﴿

(١)�سورة�هود:�آية�٦.



2٠

٢نشاط
تيةَمَل االُال ُ اأَُلو

ا  ي اا  ي ا
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َوالَحيوان�ِت  ��َس  النَّ ــْرُزُق  َي ــِذي  الَّ ��َمِن  1

ْير؟ والطَّ
اأوالطيوِر  الحيوان�ِت  من  اأربعًة  ��اْذكُر  2

التي ت�أكُل ِمْن رزِق اهلِل َتَع�لى.

األسئلة



22
(١)�سورة�الفرقان:�آية�٤٨.

.ِ�م الـلَُّ الَِّذي ُيْنـُِل الَمَطَر ِمَن ال�صَّ

ْرَ َواالأَ�ْص�َر. َّال ُالَِّذي ُيْنِب َُّالـل

رَالدر�س الرابع4  طَ لُ المَ ي يُنزِ اهللاُ الَّذِ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ـُه َتَعالى: َقاَل اللَّ

25
(١)�سورة�إبراهيم:�آية�٣٤.

ـِه َعَلْينا َكِثيَرُةُ. ِنَعُم اللَّ

| ـُه َتَعالى:{ َقاَل اللَّ

ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
ْمِع  َعَلْينا ِبالسَّ

والَبَصِر. 
ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
عاِم  َعَلْينا ِبالطَّ

راِب.  َوالشَّ

ِِثيَرَال ِلى ِنَعِمَ َــ اأ�ْصــُُر اللَـّ

مُالدر�س الخ�م�س ـنعِ اهللاُ المُ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



2٣

ْرِض إن َلْم َيْنـِزْل َعَلْيها الَمَطُر؟ اأ   َماَذا َيْحُدُث ِلْألَ

ْرِض إذا َنَزَل َعَلْيها الَمَطُر؟    َماَذا َيْحُدُث ِلْألَ

١نشاط



2٤

ْرَ َواالأَ�ْص�َر؟ َّال َُمِن الَِّذي ُيْنِب 1

��َمِن الَِّذي ُيْنـُِل الَمَطَر؟ 2

��َم�َذا توُل نَد نوِل المطِر؟ ٣

1(�ًب� َن�ِفًع ي ــ َُّصَ ُقــوُل ِْنَد ُنــُوِل الَمَطِر (اللَـّ اأَ

٢ ( َمِتِْل اهلِل َوَر ُمِطْرن� ِبَفصْ ) وِل الَمَطِرُاأَُقوُل َبْعَد ُن

اهلُل ُُل َمْن َي�ْصَتِفيُد ِمَن اْلَمَطِر الَِّذي  ُيَن ِوَر اأَصُع  اأَم�َم صُ

أخرجه�البخاري�برقم(١٠٣٢). �(١)
أخرجه�البخاري�برقم�(٤٨٦)�ومسلم�برقم�(٧١). �(٢)

٢نشاط

األسئلة



22
(١)�سورة�الفرقان:�آية�٤٨.

.ِ�م الـلَُّ الَِّذي ُيْنـُِل الَمَطَر ِمَن ال�صَّ

ْرَ َواالأَ�ْص�َر. َّال ُالَِّذي ُيْنِب َُّالـل

رَالدر�س الرابع4  طَ لُ المَ ي يُنزِ اهللاُ الَّذِ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ـُه َتَعالى: َقاَل اللَّ

25
(١)�سورة�إبراهيم:�آية�٣٤.

ـِه َعَلْينا َكِثيَرُةُ. ِنَعُم اللَّ

| ـُه َتَعالى:{ َقاَل اللَّ

ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
ْمِع  َعَلْينا ِبالسَّ

والَبَصِر. 
ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
عاِم  َعَلْينا ِبالطَّ

راِب.  َوالشَّ

ِِثيَرَال ِلى ِنَعِمَ َــ اأ�ْصــُُر اللَـّ

مُالدر�س الخ�م�س ـنعِ اهللاُ المُ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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أْنَعَم اهللاُ َعَليَنا ِفي َوَطِنَنا الَغاِلي ِبَخْيَراٍت َكِثيَرٍة، أَتَعاوُن َمَع 
َعِم. َمْجُموَعِتي ِفي ِذْكِر َوِسيَلَتْيِن ِلِحْفِظ النِّ

ُم َلُه اْلُمساَعَدَة ِمْن ِخالِل  بُّ َأْن َيِصَل ِإلى اْبِنِه، ُأَقدِّ ُيِريُد الدُّ
واِئِر الِتي ِبها َطعاُمُ َأو َشراُبُ ِمْن ِنَعِم اِهللا َوِرْزِقِه. َتْلِويِن الدَّ

.ِ را ِالَحْمُد ِللَـّ ع�ِم َوالصَّ اأَُقوُل َبْعَد َتن�ُوِل الطَّ

اأَُ�ِفَ َُلى َبَ�َي� الَطَع�ِم ِبَعَدِم اِْلَ�ِئَ �ََلى االأَْرِس

َأْسَماء

َشِرَب

َماء
َياِسر

َدَجاج
أَمَر

ُتوت

أَناَناس

َجَزر

َأَكَل

ِعَنب

ُأْسَرِتي

َمْوز

َخْوخ

ُنوَرة

ِمْشَعل

َمْرَيم

َتْمر

َجَملَحْبلُدّبِتينُبْرُتَقال از َسْعدَفوَّ

نشاط

نشاط

١

٢
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َاأُْكِمُل الَفرا 1

. َ َِليَّ اأَُد َبْعَس ِنَعِ اللَـّ 2

ُذِني َف�أََْمُد ُر ِبَعْيِني َواأَ�ْصَمُع ِب�أُ ���اأُْب�صِ اأ

.َرا ع�َم  َوالصَّ ُ الَِّذي�����������������������الطَّ ���اللَـّ 

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

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

األسئلة



2٨

َتَع�لى ِ ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ

(١)�سورة�البقرة:�آية�١٦٥.

ــبُّ اهللاَالدر�س ال�ص�د�س أُحِ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

|  }

ََلَِنيََداِني

اأَْنَعََرَزَقِني
ََليَّ

 ا
 ه ه ن  ا

ذال 



2٩

َ َتَع�لى؟ ِلَم�َذا ُنِح اللَـّ 1

ِليُل َلى اأ الم�صلميَن يحبوَ اهلل َتَع�لى؟ ��م� الدَّ 2

 َأَنا ُأِحبُّ اهللاَ. 
ُر كتاَبَة اْلَكِلماِت َداِخَل اْلِقَطاِر. ُر كتاَبَة اْلَكِلماِت َداِخَل اْلِقَطاِر. ُأَكرِّ  ُأَكرِّ

األسئلة

نشاط



٣٠

َُدَْو ََُّبُد الـلَْاأ

َُدَْو ََّو الـلُاأَْد

َُدَْو َِّي ِلـلل اأُصَ

ــدُ اهللاَالدر�س ال�ص�بع أَعــبُ
راب الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

(1).|  }

َتَع�لى ِ ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ
.ُدو ِِلـِعبـ�َدِتـ ُــ َـَلــَـن� الـــلَـّ

(١)�سورة�الذاريات:�آية�٥٦.



٣1

ََّو الـلُاأَْد

َِّي ِلـلل اأُصَ

َمِلُِمَن ال �َوَر ِبم� ُين��ِصُب ُل ال�ص اأَصِ
١نشاط



٣2

ِلَم�َذا ََلََن� اهلل؟ 1

ِن ََلى َِب�َدِ اهلِل َتَع�لى. اْذُكْر ِمَث�َلي 2

ِإَذا َعَبدتُّ اَهللا َوْحَدُه أُكوُن:
ا هللا د ُمِحًبّ  َحِزيًنا       واِثًقا ِبَنْفِسي      اأ ُمواِطًنا صاِلًحا   

٢

٣

نشاط

نشاط

َأْدُعو 
اهللا

اْلَقَمُر
َأُحجُّ 

َبْيَت اِهللا

ُأَصلِّي َمَطر

أ َأَتَوضَّ

 ِحي َتْحَ ُكلِ َي�ر صَّ  � طَ صُعَاأ  

َالــتــي ُكــِتــ َــَر ــ اِئ ــدَّ ــ ُ ال ــو ــ ــ اأَُل
اهلل. َِب�َداِت  ِمْن   َُُب�َدِ  �َِفي

األسئلة



ا ان 
 س�   � 



اأوال
 التَّوِيــد



أ�   �
 � ر �    

 ر �
م� َيَ ُِلى

َُمْعِرَفـُتـ ِالُم�ْصِل

الِوَدُُ االأُوَلى



36

                        

                                 

               

  ن  ر �  � ر �     ن

ُأِحبُّ ِقراَءَة الُقْرآِن 
الَكِريِم َلنَُّه:

      
             ملسو هيلع هللا ىلص   

)1(                  

)1( أخرجه الترمذي برقم )2910(.

1 أ� �  �ِيم رِ رآنِ الكَ ةُ القُ بَّ حَ مَ
ملة واالستعاذةُ والبَسْ

ر� �� �

www.ien.edu.sa



3٧

ا     س ر  أ�    ا �   س�  أ� 
  ر � � ر       

َأْسَتِمُع َوُأْنِصُت 
ِلْلُقْرآِن الَكِريِم

ُم ال َأْلُهو َواَل َأَتَكلَّ
َأْثناَء ِتَلَوِة اْلُقْرآِن 

اْلَكِريِم

١نشاط



3٨

ُمْبَتِدًئا  ــَلِص  اإلْخ ُســوَرَة  ــَرُأ  َأْق
ِباالْسِتعاَذِة والَبْسَمَلِة:

ُأَحاِفُظ َعَلى االْسِتعاَذِة 
واْلَبْسَمَلِة ِعْنَد ِقراَءِة 

الُقْرآِن الِكِريِم.

2نشاط

﴾ ﴿ ر � � ر �  �ر      أ�

﴾ ﴿    س�  أ�     أ�

 � ر �  �ر       س  �  ا  س��
 ر  �
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 ا  �     س �  سأ�
     �

    س   ا       أ�
     ا أ�

 ا  �     س �  سأ�    س   ا       أ�

اْلُقْرآُن الَكِريُم
َمْكُتوٌب ِفي 
اْلُمْصَحِف

ا  ن أ   ر س��   س ا     ن
 ر � � ر �  ن

2ان � �  �ف حَ صْ ايَةُ بِالْمُ نَ العِ
ر� �� �

www.ien.edu.sa

ِمي َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي َعَلى اْلِعَناَيِة ِباْلَمَصاِحِف  بإْشراِف ُمَعلِّ
ِمي َعْن  ُث َمــَع ُمَعلِّ ِفــي اْلَفْصِل َوُمَصلَّى اْلَمْدَرَســِة، ُثــمَّ َأَتَحدَّ

ِة َهَذا اْلَعَمِل. يَّ َأَهمِّ

١نشاط
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ُلوُك  ْخَضِر( إَذا َكاَن السُّ ْوِن )اْلَ وَرِة ِباللَّ اِئَرَة َتْحَت الصُّ ُن الدَّ ُأَلوِّ
ُلوُك َخَطًأ: ْحَمِر( إَذا َكاَن السُّ ْوِن )اْلَ َصِحيحًا، َوِباللَّ

األسئلة

1

ن�ساط �أ�سري
ِع الَمِلِك َفْهٍد  َلِع َعَلى َمْوِقِع ُمَجمَّ بإْشَراِف اُلْسَرِة ُأَشاِرُك ِفي االطِّ
ِة  ُف َعَلى ُجُهوِد الَمْمَلَكِة الَعَرِبيَّ ِريِف، وأَتَعرَّ ِلِطَباَعِة الُمْصَحِف الشَّ

ُعوِديَِّة ِفي ِخْدَمِة الُقرآِن الَكِريِم والِعَناَيِة ِبِطَباَعِتِه وَنْشِره. السُّ

2نشاط
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َطة: َأُخطُّ ِبَقَلِمي َعَلى اْلَكِلَماِت اْلُمَنقَّ

َأِصُل اْلَكِلَماِت ِفي اْلَعُموِد )أ( ِبما ُيناِسُبها ِفي اْلَعُموِد )ب(: 

َرَأى َأِخي َأْوَراقًا ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكِريِم ِفي ُدْرِج َطاِوَلِته.

 َأَنا      الَكِريَم.

.  َأَنا َأْقَرُأ الُقْرآَن الَكِريَم   

)أ(
ِبْسِم

 َأُعوُذ ِباهلِل
ْحَمِن الرَّ

)ب(
ِجيِم ْيَطاِن الرَّ   ِمَن الشَّ

   اهلِل
ِحيِم    الرَّ

2

3

4

ْوَراق  َعاُمِل َمَع اْلَ ِريَقِة اْلُمَناِسَبِة ِللتَّ   ُأَساِعُد َأِخي ِفي اْخِتَيار الطَّ
ِريَقِة اْلَخَطِأ ِبَوْضِع َعَلَمِة )✗(  ِبَوْضِع َعَلَمِة )✓( َواْسِتْبَعاِد الطَّ

َوِر اآلِتَية: ِفي الصُّ
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لَىَمَع َواِلِدِه إَلى َذَهَب ُعَمُر دَ عَ اهَ شَ ضِفَ رْ َ األْ

رُ مَ ذَ عُ أَخَ
هُ  عَ ضَ وَ قٍ وَ فْ بِرِ

فِي

رُ مَ لَسَ عُ هِجَ الِدِ انِبِ وَ بٍ وَبِجَ تِهِبِأَدَ اءَ إِلَى قِرَ

يمِ رِ آنِ الْكَ رْ قُ لِلْ

ن: ُأَلوِّ 5

ِتي. َأْقَرُأ ِقصَّ 6

ِة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة،  َوِر داِخَل اْلِقصَّ ُر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِمَن الصُّ  ُأعبِّ
َة َكاِمَلًة: ُثمَّ َأْقَرُأ اْلِقصَّ

            ا            ا
 ا  ا ا    ا ا  ا ا    ا
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   �  ر س�   �  ر س�
ان �   �
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3ا� �  �ملسو هيلع هللا ىلص ه قُ دْ ـهُ وصِ ـتُ ـانَ  أَمَ
ر� �� �

www.ien.edu.sa

َة  ُوِلَد � ِفي َمكَّ
َمِة َعاَم  الُمَكرَّ

الِفيِل

َأْرَسَلُه اهلُل َتعاَلى
اِس َجِميًعا  ِلَدْعَوِة النَّ

ِإَلى اإلْسلِم 

  ن  �  ملسو هيلع هللا ىلص     ا   ن  ن

ِلِب ُه: آِمَنُة ِبْنُت َوْهٍبَأُبوُه:َعْبُدالّلـِه بُن َعْبِدالُمطَّ وأُمُّ

َنا َنِبيُّ
ٌد � ُمَحمَّ
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  أ�  ا س�            �     ا   ن ا 

َأَماَنُتُه �

� ـًدا  ُمَحمَّ َنـا  َنِبيَّ َيْخَتـاُروَن  ـاُس  النَّ َكاَن 
ـا  ِميَنـِة، فَلمَّ ِلِحْفـِظ َأْمَواِلِهـْم َوأْشـَياِئِهم الثَّ
اْلَمِديَنـِة  ِإَلـى  َمَكـَة  ِمـْن  اْلِهْجـَرَة   � َأَراَد 
َطَلـَب ِمـْن َعِلـيِّ بـِن َأِبـي َطاِلـٍب � َأْن َيُردَّ 

َأْصَحاِبَهـا. ِإلـى  اْلَوَداِئـع 

• َطَلَب ِمنِّي َصِديِقي إَعاَدَة َقَلِمِه الَِّذي اْسَتَعْرُتُه ِمْنُه.
ِة َيْوَمْيِن. ِعِب ِبُلْعَبِتِه ِلُمدَّ • اتََّفْقُت َمَع َصِديِقي َعَلى اللَّ

ِمي َتْنِفيَذ اْلَواِجَب ِبَنْفِسي. • َطَلَب ِمنِّي ُمَعلِّ

    � ا �   ان اأ   ر س أ�    س أ�

١نشاط
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ْبُت ِفي َكْسِر َكْأِس  ِإَذا َتَسبَّ
ُزَجاٍج، وَسَأَلْت َواِلَدِتي َمْن 

َكَسَرُه؟

َماَنَة َأْحَفُظ اْلَ
ْدَق َوَأُقوُل الصِّ

 2نَشاط ا �           أ�
  �    �      س�

)1( أخرجه مسلم برقم )٣07(.

ِصْدُقُه �

ـدًا ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْدُعـَو  َنـا ُمَحمَّ ـا َأَمـَر اهلُل َتَعاَلـى َنِبيَّ َلمَّ
َفا  َأَقاِرَبـُه إَلـى ِعَبـاَدِة اهلِل َوْحـَدُه، َصِعَد َجَبـَل الصَّ
ـا َجاُءوا  َمـِة، َوَنـاَدى َأَقاِرَبُه، َفَلمَّ ـَة اْلُمَكرَّ ِفـي َمكَّ
ِبـَأنَّ  َأْخَبَرُهـْم  َأنَّـُه  َلـْو  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص؛  َرُسـوُل  َسـَأَلُهْم 
َفَهـْل  َعَلْيِهـْم،  َتْهُجـَم  َأْن  ُتِريـُد  ِباْلـَواِدي  َخْيـًل 

ُقوَنُه؟ َسـُيَصدِّ
ْبَنا َعَلْيَك َكِذًبا!! َفَقاُلوا: َنَعْم، َما َجرَّ

َفَقاَل: َفإنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد)١(. 



4٧

4�ر� �  �هُ ملسو هيلع هللا ىلص تُ مَ رَحْ
ر� �� �
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)2( أخرجه أحمد برقم )12٨77(. )1( أخرجه أبو داود )52٦٨(.    
)٣( أخرجه أبو داود برقم )4941( والترمذي برقم )1924( وأحمد برقم )٦494(.

)٣(    ر�    ر    � ر� � �  س�  ا 

ملسو هيلع هللا ىلص      ا   ن   اأ  ي   ن

َرْحَمُتُه �

ْمُتُه  ْحَمِة ِمْن ِخَلِل َما َتَعلَّ ِة الرَّ يَّ ُأَشــاِرُك َمْجُموَعِتي اْلَحِديَث َعْن َأَهمِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. َنا ُمَحمَّ ِمْن ِسيَرِة َنِبيِّ

ا َمَع َرُسوِل  َعن َعبِداهلِل بِن َمسُعوٍد         َقال: ُكنَّ
رًة  اهلِل       ِفي َسَفٍر َفاْنَطلَق ِلَحاَجِته َفَرْأيَنا ُحمَّ
رُة  الُحمَّ َفَجاءِت  َفرَخيَها  َفأخْذنا  َفْرخاِن  َمَعَها 

: بيُّ        َفَقاَلَ َفَجَعلْت َتْفِرُش َفَجاَء النَّ
وا ولَدَها ِإلْيها«)1( »َمْن َفَجَع َهذِه ِبَوَلِدها؟ ُردُّ

َلَة إَذا َسِمَع ُبَكاَء ِطْفٍل  ُف الصَّ »َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيَخفِّ
ِه«.)2( ْفِل َوُأمِّ َرْحَمًة ِبالطِّ

١نشاط



4٨

ِحيَح في الَحاَلِة اآلِتَيِة: َف الصَّ َأْخَتاُر التََّصرُّ

األسئلة

1

ْرِض ِفي اْلَمْدَرَسِة َفإنَِّني:  ِإَذا َوَجدتُّ ِمْحَفَظًة ُمْلقاًة َعَلى اْلَ

ِمــي  ـَــا ِلُمَعلِّ ُمه ُأَسلِّ
َمِتــي. أْو ُمَعلِّ

ــَحــَث  ْب ــا ِلَ ــُذَه آُخ
َعْن َصاِحِبَها.

ــي  ــي َجْيِب ــا ِف َأَضُعَه
َواَل ُأْخِبــُر َأَحــدًا.
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ْحَمَة َبْيِني َوَبْيَن ُزَمَلِئي ِفي اْلَفْصِل: ُق الرَّ َأْذُكُر َكْيَف ُأَطبِّ

ُة اآْلِتَيُة: َفَة الَِّتي َتُدلُّ َعَلْيَها اْلِقصَّ اِئَرَة الِتي َتْحِوي الصِّ ُن الدَّ ُألوِّ

3

2

ِغيِر: َيا َعْبَداهلِل َتعاَل   ا َتُقوُل اِلْبِنَها الصَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأّمً َسِمَع النَّ
ُأعِطيَك.

 َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَما َأَردتِّ َأْن ُتْعِطيِه؟«
َقاَلْت: َتْمًرا. َفَقاَل:»َأَما ِإنَِّك َلْو َلْم ُتْعِطيِه َشْيئًا ُكِتَبْت 

َعَلْيِك َكْذبة«.)1(

ْحَمة َماَنةالرَّ ْدقاْلَ الصِّ

)1( أخرجه أبو داود برقم )4991( وأحمد برقم )15702(.
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ْوَحِة اآلِتَيِة: ْدق( اْلَمْوُجوَدَة ِفي اللَّ ُن ُحروَف )الصِّ ُأَلوِّ 4

اا
يي

لل
دد

وو
ثث

�ص�ص
قق
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  س�  س�
ا �   �
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َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. السَّ

ُم الُمَعلِّ
ُة اإلْسَلِم؛ َتُقوُلوَن ِلَمْن َتْلَقْوَنُه: إنَُّه َتِحيَّ

ُم ُم َعلى َمْن َنْعِرُف َوَمْن اَل َنْعِرُف.الُمَعلِّ َنَعْم، ُنَسلِّ

5ا� �  �ِالم ءُ بِالسَّ دْ البَ
ر� �� �
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ُم َعلى َمْن اَل َأْعِرُفُه؟ ُم َعلى َمْن اَل َأْعِرُفُه؟َهْل ُأَسلِّ َقاَل َأْحَمُد:َهْل ُأَسلِّ

َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َطِريٍق َتْكِسُبوَن ِبِه
ُم ِلَتَلِميِذِه: َقاَل الُمَعلِّ

اِس؟الَحَسَناِت الَكثيَرَة َة النَّ َمحبَّ و

َتْلَقْوَنُه:

َلِميُذ التَّ َمَنا. َنَعْم َيا ُمَعلِّ

 س� �     س�
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)1( أخرجه أبوداود برقم )5195(، والترمذي برقم )2٦٨9(.

َلُم َعَلْيُكْم. السَّ

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. السَّ

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـه. السَّ

30
   

20
   

10
   

لِم ِبَأْجِرَها الُمَتَرتِِّب َعَلْيَها: أِصُل ُكلَّ ِصيَغٍة ِمْن ِصَيِغ السَّ 1

لُم  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: السَّ ِبيِّ َعْن ِعْمَراَن ْبن ُحَصْيٍن �: »َأنَّ َرُجًل َجاَء إَلى النَّ
َعَلْيُكْم  َلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر  َوَجاَء  َعْشُرُ،  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ النَّ َفَقاَل  َعَلْيُكْم،
لُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر  َجاَء  ُثمَّ  ِعْشُروَن،  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ النَّ َفَقاَل  الّلـه،  َوَرْحَمُة 

ملسو هيلع هللا ىلص: َثلُثوَن«.)1( ِبيُّ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته، َفَقاَل النَّ

 أ� ر                س�أ�
  أ�      �   �

١نشاط
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َم َعَلْيَنا؟  ِبَم َنُردُّ َعلى َمْن َسلَّ

ُم ِعْنَدَما  اًل: َهْل َتْذُكُر َكْيَف ُتَسلِّ َأوَّ
اِس؟ َتْلَقى َأَحًدا ِمَن النَّ

دُّ ُهَو: َأْحَسْنَت َيا َخاِلُدُ، َوالرَّ

َلُم َعَلْيُكُم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته. َنَعْم، َأُقوُل: السَّ

َسَأَل َخالُدُ
َمُه: ُمَعلِّ

ُم: َقاَل الُمَعلِّ

ُم: َقاَل الُمَعلِّ

َقاَل َخالُدُ:

ِمي اْلَفاِضَل. ُشْكًرا ُمَعلِّ َقاَل َخالُدُ:

6�سا� �  �ِالم دُّ السَّ رَ
ر� �� �
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َلُم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. َوَعَلْيُكُم السَّ
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)1(

|Ø ×ÖÕÔÓÒÑ}:الَى هُ تَعَ الَ اللّ قَ
دِّ ِبِمْثِلِه  ــلِم َوالرَّ ُق َمَع ُزَمَلِئي ِصَفَة السَّ ِبإْشــَراِف ُمَعلِِّمي: ُأَطبِّ

َأْو ِبَأْحَسَن ِمْنه.

اوااوا
اا

واوواواا
)1( سورة النساء: آية )٨٦(.

 س�   أ ا   ا    س�

َلِم الَكاِمَلَة: ُن ِصيغَة السَّ ُأَلوِّ
األسئلة

1



١نشاط
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َواتََّجَه إَلى َمْقَعِدِه 
َوَجَلَس َعَلْيِه.

ــلُم َعَلْيُكــْم  َوَقــاَل: السَّ
َوَرْحَمُة الّلـــِه َوَبـَرَكاُتـــُه، 

. ُثمَّ اتََّجَه إَلى َمْقَعِدِهِ

َأْسَعَدِني َأِخي ِعْنَدَما َدَخَل الَبْيَت َوَقاَل:

اِلُب ِعْنَدَما َدَخَل الَفْصَل، َأْعَجَبِني الطَّ

َلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته،

َكْيف َحاُلِك َيا ُأمِّي؟َكْيَف َحاُلِك َيا أُمِّي؟

ِحيَحِة َوَعلَمَة )✗( ِعْنَد اْلِعباَرِة اْلَخَطِأ: أَضُع َعلمَة )✓( ِعْنَد اْلِعَباَرِة الصَّ 2



ب



5٧

َأْيَن َعْبُدالّلـِه؟

لُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  السَّ
الّلـِه َوَبَرَكاُته، َأْيَن
           َعْبُدالّلـِه؟

ِني َقْوُلُه: اتََّصَل َأِخي ِبَزِميِلِه َفَسرَّ 



5٨

َقاَل: َهْل َأْحَضْرَت 
ِلي َحْلَوى؟

َسّرِني ِعْنَدَما َدَخْلُت َعلى َأِخي َوُقْلُت:

َلُم  َقاَل: َوَعَلْيُكم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته،

َهْل َأْحَضْرَت ِلي َحْلَوى؟

:َسّرِني ِعْنَدَما َدَخْلُت َعلى َأِخي َوُقْلُت

َلُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته.
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  � � ر   � � ر 
  � ر�   �
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٧سا� ��ِـن يْ الِـدَ رُّ الــوَ  بــِ

)1( أخرجه الترمذي: برقم )1900( ، وقال حديث صحيح. ولفظة )الوالد( في الحديث يدخل فيها األب واألم.

ر� �� �
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    � �  أ�  س� ا �أ    ر    
  س� أ� � �    س� ر� ا 

    س اأ    س  ا      � �  أ�
    � أ�  ا �

  �
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)1( سورة اإلسراء: آية )2٣(.       )2(  أخرجه البخاري برقم  )527( ، ومسلم برقم )٨5(.

ِة. ِريَق ِلَنُفوَز ِبالَجنَّ َنا ُنِريُد َأْن َنْسُلَك َهَذا الطَّ  ُكلُّ

َة ْدُخَل اْلَجنَّ َأَبرُّ َواِلَديَّ ِلَ

)1(.| }

َقاَل الّلـُه َتَعالى:
�� }
)1(.|

  � �  ر    � � ر 

   ر �   �   أ�

        ملسو هيلع هللا ىلص       
: َســَأْلُت  عــن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْســُعوٍد  َقاَلَ
َرُســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهلِل، َأيُّ 
َلُة َعَلى َوْقِتها« »الصَّ اْلَعَمِل َأْفَضــُل؟ َقاَل:

»ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن«.)2( َقاَل: ؟ ُثمَّ َأيٌّ ُقْلُت:

َقاَلَ الّلـُه َتَعالى:

١نشاط



62

ُمَساَعَدُتُهَما.

 ِبرُّ الَواِلَدْيِن َيُكوُن ِبُأُموٍر َكِثيرٍة، ِمْنَها:

َمَنا؟ َكْيَف َيُكوُن الِبرُّ ِبالَواِلَدْيِن َيا ُمَعلِّ

ُم: الُمَعلِّ

ُدُ َسَأَل ُمَحمَّ
َمُه: ُمَعلِّ

َطاَعُة الَواِلَدْيِن وَخْفُض 
ْوِت ِعْنَدُهَما. الصَّ

ُخوِل َعَلْيِهَما.َطاَعُة الَواِلَدْيِن وَخْفُض  االْسِتْئَذاُن ِعْنَد الدُّ

لُم َعَلْيِهَما ِبَقْوِلَك: السَّ

َعاُء َلُهَما الدُّ

ُخوِل و الُخُروِج.: َتْقِديُمُهَما ِعْنَد الدُّ

٨ا� �  �؟ يْنِ الِدَ رُّ الوَ كيف نَبَ
ر� �� �
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ِبرُّ الَواِلَدْيِن َقْوُلُ َوِفْعُلُ

.  َأْقَتِرُح َعَمًل أو ُسُلوًكا ُيْمِكُن َأْن َأْكِسَب ِبِه ِبرَّ َواِلَديَّ

١نشاط

َأُقوُل:
َأْبِشْر َيا َأِبي.

َأْبِشِري َيا أُمِّي.

لُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه
 َوَبَرَكاُته.

ُهمَّ اْحَفْظ  اللَّ
َواِلَديَّ 

واْرَحْمُهَما

ا ِبَواِلَديَّ َأْحِرُص أْن َأُكوَن َباّرً
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ِحيَحِة  ِمي َوُأِجيُب ِبوضع َعَلَمِة )✓( ِعْنَد اْلِعَباَرِة الصَّ َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ
َوَعَلَمِة )✗( ِعْنَد الِعباَرِة الَخَطِأ:

األسئلة

1

اِلِب ِعْنَدَما َقاَبَل َواِلَدُه: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ

ني... َسرَّ



ب

َقَضْيُت َيْوًما َجِميًل
ِفي الَمْدَرَسِة َيا َأِبي.

لُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه السَّ
َقَضْيُت  َأِبــي،  َيا  َوَبَرَكاُتُه 

َيْوًما َجِميًل ِفي الَمْدَرسِة.

ي. َخْفُض َأِخي َصْوَتُه ِعْنَد ُأمِّ

ُصَراُخ َأِخي ِعْنَد ُأمِّي.

ن�ساط �أ�سري
ُاْطُلْب ِمِن اْبِنَك أو اْبَنِتَك َتْطِبيَق االْسِتْئذاِن ِعْنَد َرْغَبِة 

ُخوِل َعَلى َواِلَدْيِه. أحِدِهَما في الدُّ
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   وا وا اوا و اا  اااا
 ا و    دا ا و    دااا

ُخوِل َدَخَل ُمَباَشَرًة ُدوَن اْستْئَذاٍنَطَرَق الَباَب َقْبَل الدُّ

ُن َأْقَرُأ َوُأَلوِّ 2

: ُخوَل َعَلى َواِلَديَّ ُف َأِخي ِعْنَدَما َأَراَد الدُّ َأْعَجَبِني َتَصرُّ 






  �    �  
 س ا �   �
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َأْدُعو َلُه.

ُخوِل َوعْنَد  أْسَتْأذُن َقْبَل الدُّ
الُخُروِج ِمَن الَفْصِل.

ُم َعَلْيِه. ُأَسلِّ

ِلَكلِمِه. َأْسَتِمُع

ِبأَدٍب. ُث َمَعُه َأَتَحدَّ

اَل ُأَقاِطُعُه َأْثَناَء َحِديِثِه.

9ا�س� �  �لِّم عَ رامُ المُ تِ احْ
ر� �� �
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ُر َعْن ُشْكِري ِلُمَعلِِّمي. ُأَعبِّ

١نشاط

ُسَك ِفي الَفْصِل؟ َمْن ُيَدرِّ

ُخوِل َوعْنَد  ُخوِل َوعْنَد أْسَتْأذُن َقْبَل الدُّ أْسَتْأذُن َقْبَل الدُّ

اَل ُأَقاِطُعُه َأْثَناَء َحِديِثِه.
ُم َأَنا َأَتَعلَّ

ِمي َحقَّ ُمَعلِّ



6٧

دتَِّنـي َزوَّ َقــْد  ِباْلِعْلـِم  ـِمي َأْنَت الَّــــِذي                  ُمَعـلِّ
َيْرَفـُعِني ِلَمــا  َتْسَعى  ٍ ُمْشــِرقٍ                  ِفي ُكلِّ ُصْبح
ــــــا ِبُكلِّ َحـــــــقِّ َعـنَّ َيجــزِيَك َربُّ الَخــلِق                 
َعْن ُكلِّ َخيـــٍر ُرْمَتـــُه                    َلـَنــــــــا ِبُكـــلِّ ِرفــقِ
وِصــــدقِ* ــــــةٍ  ِبذِمَّ يَتـــه ُمَســـــــاِرًعـــا            أدَّ

ِة. َأْهَتمُّ ِبَواِجَباِتي الَمْدَرِسيَّ

َأْسَأُل َوأُِجيُب وَأعَمُل 
وَأْلَعُب ِبَأَدٍب.

  �     ا  � أ�

       ن�سأ�

)*( أناشيد إسالمية، د. محمد الدبل - رحمه الّلـه - ص5٣.

أَُحاِفُظ َعَلى ُكُتِبي وَأَدَواِتي.

َمَنا وَنَتَعاَوُن َمَعُه ر ُمَعلِّ ُنَقِدّ

2نشاط
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  َثلَثًة ِمْن ُحُقوِق ُمَعلِِّمي.

  َلْم َأْسَتِمْع ِلَشْرِح ُمَعلِِّمي؟
  لْم َأْعَمْل َواِجَباِتَي اْلَمْدَرِسيَّة؟

  َسَأْخُرُج ِمَن 
الَفْصِل؛ َلْشَرَب 

َماًء.

  َلْو َسَمْحَت َيا ُمَعلِِّمي، 
ــُرَج  َأْخ َأْن  ِلي  َتـــْأَذُن  َهــْل 

ْشَرَب َماًء؟  ِلَ

ِمي َوُأِجيُب َعِن الْسِئَلِة: َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

اِلِب: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ

األسئلة

1

2

َأْذُكُر:

َماَذا َلْو...





ب
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ِني: َسرَّ

   َعَبــُث  َأْصَحاِبي 
ِبَترتيــِب َلوَحــِة 

الَفْصِل.

   ُمَحاَفَظُة َأْصَحاِبي َعَلى 
َترتيِب َلوَحِة الَفْصِل.

ب



٧0

  دوا   دوا  اااا
ُن: ُأَلوِّ 3



٧1

ا س  � �ا س  � �
 ا � ا �

 س� ا س�   �



٧2

َمَنا اإلسلُم آَداَب َقَضاِء  َعلَّ
الَحاَجِة؛ فَهْل َتْعِرُف َشْيًئا ِمْنَها؟

)1( أخرجه البخاري برقم )142(، ومسلم برقم )٣75(، ولزيادة بسم الّلـه انظر: فتح الباري 244/1.      )2( أخرجه أبوداود برقم )٣0(، والترمذي برقم )7(.

ِمي َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي ِفي ِحْفِظ ِذْكِر ُدُخوِل اْلَخلِء  بإْشَراِف ُمَعلِّ
َوالُخُروِج ِمْنُه، َوَتْطِبيِقِه ِبَشْكٍل َصِحيٍح.

١نشاط

 ا  �   ا �    س��

اْم«: َأُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل الَخلِء »الَحمَّ
ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث َوالَخَباِئِث«)1( »ِبْسِم الّلـِه، اللَّ

خول. ُم ِرْجِلَي الُيْسرى عنَد الدُّ وُأقدِّ

»ُغْفَراَنَك« )2( َأُقوُل ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخلِء
ُم ِرْجِلَي الُيْمنى ِعنَد الُخروج. وُأَقدِّ

�� اسر10  �ه نْ وجِ مِ رُ الخُ الءِ وَ ولِ الخَ خُ دَ دُ نْ رُ عِ كْ الذِّ
ر� �� �

www.ien.edu.sa



٧3

 ا � ا س  � �  

ُق اآلَداَب اآلِتَيَة: َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة ُأَطبِّ

1

2

ْنِظيِف. َأْسَتْخِدُم َيِدَي اْلُيْسَرى ِفي التَّ

ُف َمْخَرَج اْلَبْوِل َواْلَغاِئِط ِباْلَماِء َأْو ِبالِمْنِديٍل.  ُأَنظِّ

َأْو ِبالِمْنِديٍلِباْلَماِء



٧4

اا
ادوادو

3

4

ُف اْلَمَكاَن َبْعَد َقَضاِء اْلَحاَجِة. ُأَنظِّ

اُبوِن. َأْغِسُل َيَديَّ ِبالَماِء َوالصَّ

2نشاط

اِلَيَة: ُن الِعَباَرَة التَّ ُألوِّ

ا  �    ا �



٧5

ِمي َوُأِجيُب عن اَلْسِئَلِة: أْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

َأُقوُل ِعْنَد
الُخُروِج ِمَن الَخلِء 

اْم«: »الَحمَّ

َأُقوُل ِعْنَد
 ُدُخوِل الَخلِء 

اْم«: »الَحمَّ

ُغْفَراَنَك.

ْلُت ِبْسِم الّلـِه َتَوكَّ
َعَلى الّلـِه َوال َحْوَل
َة إال ِبالّلـِه. َوال ُقوَّ

ُهمَّ إنِّي  الّلـِه، اللَّ ِبْسِم 
َأُعوُذ ِبــَك ِمَن الُخْبِث 

َوالَخَباِئِث.

أِصُل الِعَباَراِت ِبَما ُيَناِسُبَها:

األسئلة

1



٧6

  ُأِحبُّ َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة أن:

اا اا
وو

اووا
اااادودو

َأْخُرَج ِمن الَخَلِء 
َف. َقْبَل َأْن َأَتَنظَّ

َف َأَتَنظَّ

ِحيِح: ُلوِك الصَّ َأَضُع َعلَمَة )✓(  َأَماَم السُّ 2

ُن: ُأَلوِّ 3


