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أمــر  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ
الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات 
ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي 
قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� يحقــق ال�
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 
خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ
عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 
وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 
المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات 
ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

وفكريــاً.
ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس، 
طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه  اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــع اإنجــاز ه وم
ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــل م ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ والتدقي

ــة مــن العمــل. ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال
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انســجاماً َمــَع سياَســِة وزارِة الَتْربَِيــِة والتعليــِم العالــي الِفَلســطينّيِة فــي َتحســيِن المناهــِج وتطويرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل فــي تاأليــف كتــِب 
ْســلاِمَيِة َبْعــَد الَتْقويــِم الّشــاِمِل لِْلِمْنهــاِج الّســابِِق، مرتكــزاً اإِلــى الُخطــوِط الَعريَضــِة التــي اأَعَدهــا َفريــُق َعَمــٍل َوَطنــٍي ُمَشــَكٍل  التّْربَِيــِة ال�إِ
ِمــْن اأكاديمييــَن َوُمْشــِرفيَن َتْرَبِويّيــن، َوُمَعلِميــن، َوُمَتَخِصصيــَن، راَعــْت فــي بِنائِهــا َمجــال�ٍت، واأْبعــاداً ُمَتَعــِدَدًة َتْرَتِكــُز فــي َمْجموِعهــا 

ْســلاِمَيِة الَســْمَحِة، والَشــريَعِة الَغــّراء. اإِلــى الَعقيــدِة ال�إِ
أّوِل  ــاُب  الّصــِف ال� ــَتَمَل كت ــْد اْش ــاً، َفَق ــاً شــاِملاً ومَتواِزن ــاً، َوِفْكِري ــاًء َتْرَبِوي ــِب بِن ــاِء الطالِ ــى بِن ــِدُف اإِل ــلاِمَيَة َتْه ْس ــَة ال�إِ وبمــا اأَن الَتْربَِي
يمــاِن، بطريقــٍة ســهلٍة  مبّســطٍة، معــَزَزٍة بالُصــوِر  علــى َمجــال�ٍت ُمَتَعــِدَدٍة؛ لَِتْحقيــِق ذلــَك، َففــي َمجــاِل الَعقيــَدِة، ُطِرَحــْت حقائـِـُق ال�إ
والّرســوماِت، مــا يتناســُب والمرحلــَة الُعُمُريـّـَة المســتهدفة. وفــي القــراآِن الكريــم، اشــتمَل علــى مجموعــٍة مــن الِســوِر القصيــرِة حفظــاً، 
وتــلاوًة، وتقريبــاً للمعنــى، مــن خــلال الّرســِم والُصــَور. وفيمــا يتعلــق بالّســنِّة النّبويـّـِة، ركـَـَز الكتــاُب علــى مضاميــِن النّصــوِص، وبعــِض 
ال�أحاديــِث القصيــرة، كمــا تضَمــَن المحتــوى التّعليمــُي جوانــَب مــْن ســيرِة الَرســوِل –صلـّـى اللـّـُه عليــِه َوســلَّم-، وصحابِتــِه الِكــراِم-
رضــَي اللـّـُه عنهــْم-، فــي عــرٍض واضــٍح َســْهل، ُيتيــُح للطّالــِب فرصــَة ال�قتــداِء والَتاأّســي بِِهــْم فــي ســيرِة حياتـِـه. َواأّمــا فــي مجــاِل الفقــِه، 
أمــُر علــى ِذْكــِر الوضــوِء، وشــيٍء َعــِن الّصــلاة. وكاَن للقيــِم وال�أخــلاِق نصيُبهــا  فقــد راعينــا ال�حتيــاَج الحقيقــَي للطّالــب؛ فاقتصــَر ال�
الوافُر-اأيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــْن َدْوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الَشــخصَيِة، َوتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر َوالمحَبــِة، َوبِنــاِء المجتمــِع الفاضــِل، َوالحفــاِظ 

علــى البيئــِة الَنظيفــِة، َوَرْســِم الّصــوَرِة الحضارَيــِة الّراقيــِة للمجتمــِع الِفَلســطينِي الُمْســِلم.
ــَي مســرى رســولِنا  ــَن ظاهــرٍة؛ َفِه ــًة فــي ســياقاٍت متعــّددٍة، وعناوي ــِت القــدُس وِفَلســطيُن حاضــرًة َحَي ــُي، فقــد كان ــُد الوطن ــا الُبْع اأّم

ــِلم. ــُض كُِل ُمْس ــَي نب ــاِء والمرســليَن، َوِه أنبي ــِه َوســلَّم-، َومهــُد ال� ــُه علي ــى اللّ محمٍد-صلّ
وقــْد َحَرْصنــا فــي بدايــاِت النّصــوِص الَتعليمَيــِة علــى رســِم ال�أهــداِف الَتربوَيــِة بِشــكٍل واضــح، َوركّزنــا علــى ِذْكــِر ال�أهــداِف الّســلوكَيِة 
ــٍة واحــدة، تاأكيــداً علــى ضــرورِة حضوِرهــا الّدائــِم فــي  ــاِم اأنّهــا ل� تقــاُس فــي حّصــٍة صّفّي َوالِوْجدانَيــة، علــى الّرغــم مــن اإدراِكنــا التّ

ِذْهــِن الُمعلـِـِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمــْن وزٍن وقيمــٍة تربوَيــٍة ســاميٍة بيــَن ال�أهــداِف الَتربوَيــة.
وكاَن للُرسوِم َوالُصَوِر حُظها في الُمحتوى الَتعليمّي؛ لتكوَن ميداَن عمٍل بالُملاَحَظِة، َوالَتحليِل، وال�ستنتاج.

ــراُه  ــِم التّقليــدِي، والواقعــّي، َحَســَب مــا ي أّول؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقوي ــِرَك البــاُب مفتوحــاً للمعلّــم فــي الَصــِف ال� وفــي التّقويــم، تُ
مناســباً.  

كمــا اأرفْقنــا َمــَع دليــِل الُمعلـِـِم ملفــاٍت مرئيــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــِة الَنــّص، وقــد اأشــْرنا اإلــى ذلــك فــي اأنشــطِة 
الــّدروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــاِم الجوهــرّي، ويكــوَن لهــا فّعاليُتهــا فــي خدمــِة المحتــوى.

ْن اأحســنّا َفِمــَن اللـّـه، َولَــُه الحمــُد والُشــكُر والثّنــاُء الَحَســن، َواإْن كاَن غيــَر ذلــك،  هــذا واجتهْدنــا فــي تيســيِر المنهــاِج وتســهيِله، فــاإ
َفنســاألُُه تعالــى العفــَو والُغفــران.

المؤلفون

المقدمة
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3

الّدرس ال�أول

١
سورُة الفاتَِحة )١(

الفاتحة: ١ - ٧

 اأهداف الّدرس
ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

- تلاوة ال�آيات الَكريَمة.
- ْحَفُظها َغْيبًا.

- بيان َبْعض َمعانيها.
- استخراج َبْعض ِصفاِت اللِّه تعالى ِمْن ِخلاِل الّسوَرة.

مم خم حم جم يل  ىل مل خل  ُّ
ىن من خن حن جن يم ىم
حي جي يه ىه مه جه ين
ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
َّ        ّٰرئ     ِّ ُّ   َّ       ٍّ  ٌّ  



٤

ىم مم خم حم

حن جن



5

نشاط:
اأَمثُِل ِبثلاِث ُصَورٍ للرَحَمِة َبْيَن الَمْخلوقات.

ين ىن من



٦

سورة الفاتحة )٢(

 اأهداف الّدرس
ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

- تلاوة ال�آيات الَكريَمة.
- ْحَفُظها َغْيبًا.

- بيان َبْعض َمعانيها.

الفاتحة: ٥ - ٧

الّدرُس الثاني

٢

خي حي جي يه ىه مه   ُّ
ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
َّ        ّٰرئ     ِّ ُّ   َّ       ٍّ  ٌّ  



٧

ىه مه

جي يه 



٨

سلام ال�إ

ىي مي خي

ٌّ    ٰى ٰر ٰذ



9

نشاط:
- مْن ُهُم الَمْغضوُب َعَلْيِهْم؟

- َمْن ُهُم الّضالون؟

ّٰ       ِّ  ُّ    َّ        ٍّ 



1٠

الّدرُس الثالث

٣
ْسلاُم ديني »١«  الِ�إ

ْسلام( )اأركاُن الِ�إ

ْســلام علــى  ــَي الِ�إ ــِه     : » ُبِن قــاَل َرســوُل اللّ
َخْمٍس: شهادِة اأن ل� اإله اإل� اللّه، واأَن ُمَحَمدًا 
ــّزكاِة،  ــاِء ال اإيت ــاِم الّصــلاِة، و اإق ــِه، و رســوُل اللّ

وَحــِج الَبْيــِت، وَصــْوِم َرَمضــان«
 ) َرواُه الُبخارُِي، وُمْسِلم(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
ْسلام. - ذكر اأْركان الِ�إ

ْسلام. - التعرف على َبْعض َمظاِهِر اأْركاِن الِ�إ

 اأهداف الّدرس



11

اأْشَهُد اأْن ل� اإلَه اإل� اللّه، واأْشَهُد اأَن ُمَحَمداً رسوُل اللِّه



12

الّصلاُة: اأحافُِظ على َصلاتي
 َّ البقرة: ٤3 منزي زن  ُّ                      ٹ ٹ



13

الَزكاة: اأساِعُد الُمحتاَج.
 َّ البقرة: ٤3 زي ىن نن  ُّ                      ٹ ٹ



1٤

اأجيب شفويا:
ِمَمْن تُْؤَخُذ الَزكاُة؟

ولَِمْن تُْعطى؟



15

َصْوُم َرمضاِن. اأِحُب َشْهَر الّصيام

ْسلاُم ديني »٢« الِ�إ
ْسلام( الّدرُس الرابع )اأركان الِ�إ

4

 اأهداف الّدرس
ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

ْسلام . - التعرف على َمظاِهر اأْركان الِ�إ
ْسلام على خمٍس ...« غيبًا. - قراءة الحديَث الّشريف »بني الِ�إ

 َّ البقرة: ١٨٥ خض حئخئ جئ يي ىي ني  ُّ                      ٹ ٹ



1٦

َحُج الَبْيِت

اآل عمران: ٩٧
َّ  حس هتمث مت خت حت جت هب مب خب ٹ ٹ                    ُّ   حب



1٧

ْســلام علــى  قــاَل َرســوُل اللّــِه    : » ُبِنــَي الِ�إ
َخْمــٍس: شــهادِة اأْن ل� اإلــَه اإل� اللُّه، واأَن محّمدًا 
ــّزكاِة،  ــاِء ال اإيت ــلاِة، و ــاِم الّص اإِق ــِه، و رســوُل اللّ

وَحــِج الَبيــِت، َوَصــْوِم َرَمضــان«
 )َرواُه الُبخارُِي ومسلم(



1٨

نشاط )١(
اأذكر اسَم الُرْكِن لكِل صوَرٍة ِمَن الُصور ال�آتَيِة:

نشاط )٢(
ْســلام علــى َخْمــٍس: شــهادِة اأْن ل� اإلــَه  اأردد:  قــاَل َرســوُل اللـّـِه        : » ُبِنــَي الِ�إ
اإيتــاِء الــّزكاِة، وَحــِج الَبيــِت،  اإِقــاِم الّصــلاِة، و اإل� اللـّـُه، واأَن محّمــدًا رســوُل اللـّـِه، و

َوَصــْوِم َرَمضــان« ) َرواُه الُبخــارُِي ومســلم(.



19

ْسلام َتِحَيُة الِ�إ
 اأهداُف الّدرس

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
ْسلام. - التّعرف َعلى صيَغِة التِحَية في الِ�إ

- رد التِحَيَة ِباأْحَسَن ِمْنها.
- بيان اأْجر التَِحَية وَثواَبها.

- استنتاج اأَثَر َتباُدِل التِحَيِة في َحياِة ال�أَمة.

) الَسلاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبركاتُه( 

الّدرُس الخامُس

٥

الَسلاُم َعَلْيُكْم
 َوَرْحَمُة اللِّه
 َوَبركاتُه 

وَعَلْيُكْم الَسلاُم 
َوَرْحَمُة اللِّه 

َوَبَركاتُه



2٠

وَعَلْيُكْم الَسلاُم الَسلاُم َعَلْيُكْم 
َوَرْحَمُة اللِّه 

َوَبَركاتُه

رُد التّحيِة باأحسَن منها



21

الَسلاُم َعَلْيُكْم
 َوَرْحَمُة اللِّه
 َوَبركاتُه 

وَعَلْيُكْم الَسلاُم 
َوَرْحَمُة اللِّه 

َوَبَركاتُه

رُد التّحيِة بِمثِلها



22

- اأردد، قــاَل َرســوُل اللـّـِه      : »اأُيهــا النـّـاُس اأْفشــوا الَســلاَم، واأْطِعمــوا 
) الترمذي (الَطعــاَم، َوَصلـّـوا والنـّـاُس نِيــاٌم، َتْدُخلوا الَجنّة ِبَســلام«.

ل�فتة:
َتباُدُل الَسلامِ َيْنُشُر
 الَمَحَبَة َبْيَن النّاس

نشاط
 اأشارك زميلي في اإلقاء التَحَية والرّد عليها.



23

اأْحَتِرُم جاري
 اأهداُف الدْرِس

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعريف الجارِ.

- استخلاص اأَهِمّيَة احتراِم الجيران.
ْحساِن لِْلجار. - الملاحظة ِمْن ِخلاِل الُصَورِ َبْعَض َمظاِهر ال�إِ

حسان اإَلى جارِِه. - ال�إ

هؤل�ِء جيراني

ــْوِم  ــِه، والَي ــِه     : »َمــْن كاَن ُيْؤِمــُن باللّ قــاَل َرســوُل اللّ
 » ال�آِخــِر َفْلُيْحِســْن اإَلــى جــارِِه

الّدرُس الّسادُس

٦

)رواُه ُمْسِلم(



2٤

 اأزوُر جاري



25

 اأساِعُد جاري



2٦

اأزوُر جاري اإذا َمرض



2٧

اأشارُِك جاري اأْفراَحُه



2٨

نشاط:
اأْذُكُر ثلاثَة اأمورٍ اأْخرى اأْحِسُن بها اإلى جاري.



29

سورُة الَعْصر )١(

 اأهداف الّدرس
يتوقع من الطلبة في نهاية هذا الّدرس: 

- تلاوة ال�آياِت الَكريَمة.
- حفُظها َغْيبًا.

- بيان َبْعض َمعانيها.
- تمثل قيَمَة الَعَمِل الّصالِح.

الّدرس السابع

٧

العصر: ١ - ٣

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

َّ   جه ين



3٠

خل

حم جم يل ىل



31

يم ىم مم

حن جن



32

من خن

ين ىن



33

نشاط
اأْذُكُر مواقَِف اأَقِدُم فيها النُْصَح للنّاس.



3٤

سوَرُة العصر )٢(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تلاوة ال�آيات الَكريَمة.

- ِحفُظها َغْيبًا.
- التعرف على قيَمة النّصيَحة.

العصر: ١ - ٣

 اأهداف الّدرس

الّدرس الثّامن

٨

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

َّ   جه ين



35

اأَعِبر عن الّصور ال�آتية



3٦



3٧



3٨

نشاط
نُناقِش: َهْل للنُْصِح اآداٌب؟

ما هي اآداب النُصِح؟   



39

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
. - سرد قَِصة َرضاَعِة الرَسول محمد 

- تعليل اإِْرساَل ال�أْطفاِل لِلرَضاَعِة في البادَيِة.

رسوُلنا الَحبيُب     )رضاَعُتُه(

كاَن ِمْن عادِة الَعَرِب اأْن ُيْرِسلوا اأْول�َدُهْم
 لِلرَضاَعِة     في البادَية 

 اأهداف الّدرس

الّدرُس التّاسع

٩



٤٠

اأرادْت اآمنُة اأُم الرَسولِ  
اأْن تُْرِضَع ابَنها في الباِدَيِة

جاءْت نساءٌ مْن بني سْعٍد 
اإلى َمَكَة َيْبَحْثَن َعْن اأْطفاٍل 

لِلرَضاعِة



٤1

َعَرَضْت اآِمَنُة ابنها 
محَمدًا  على 

الُمْرِضعاِت، َفَرَفْضَن ل�أَن 
اأباُه َمِيٌت

حليَمُة الَسْعِدَيُة َتْقَبُل 
ُمَحَمدًا  َبْعَد اأْن َتِعَبْت في 

الَبْحِث َعْن ِطْفٍل َغْيِرُه



٤2

الَحليُب َيعوُد اإلى َثْدَيْي 
َحليَمَة َبْعَد اأْن َجَف

َيْســِبُق  حليَمــَة  حمــاُر 
ــَد  ــَوِة َبْع ــِة النِْس ــَر َبِقَي َحمي
اأْن كاَن فــي نِهاَيــِة القافَِلِة 
ــة. ــى َمَك ــدوِم اإل ــَد الُق ِعْن



٤3

الَخْيُر َيُعُم ِدياَر حليَمَة

حليمة َتَتَعَلُق ِبُمَحَمٍد  
َوتُِحُبُه حّبًا َشديدا.

 َبْعَد َسنتيِن، تعوُد ِبِه اإلى اأِمِه َوَتَتَوَسُل اإَِلْيها اأْن 
تُعيَدُه َمَعها، َوَتْقَتِنُع اأُمُه ِحماَيًة َلُه ِمْن اأْوباِء َمَكة.

حليمة تعوُد ِبُمَحَمٍد  َوَيْقضي َمَعها اأْرَبَع َسنوات.



٤٤

نشاط
.  اأْسُرُد ِبُلَغتي الخاَصة قَِصة َرضاَعِة الرَسول محمد 



٤5

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر اأْسماء َمْن َكِفلوا الرَسولَ   في ِصَغِره.

- التعرف اإلى َجوانَِب ِمْن سيرِة الرَسوِل  في ِصَغِره.
- تقدير اأَهِمّية وجوِد الوالَدْين في حياِة الِطْفل.

كفاَلُة َجِدِه َعِبِد الُمَطِلِب

َرسوُلنا الَحبيُب     )٢( 
)كفالُتُه، ورعاَيُته(

 اأهداف الّدرس

الّدرس العاشر

١٠



٤٦

نشاط:
من كفل الرَسول عليه الَسلام بعد جِده عبد المَطلب.

كفالُة َعِمِه اأبي طالٍب



٤٧

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر َبْعض َمظاِهِر َرْحَمة اللِّه تعالى ِعباَده.

- ذكر اأْن الرّحيَم اسٌم ِمْن اأْسماِء اللِّه الُحْسنى.
- استخلاص اأَن َرْحَمَة اللِّه تعالى توِجُب على النّاِس اأْن َيتراَحموا.

- تمثُل ِصفَة الرَْحَمِة في ُسلوِكه.

اللُّه الرَحيُم

رحمُة اللِّه َشِمَلْت كَل َشْيء

 اأهداف الّدرس

الّدرس الحادي عشر

١١

 َّ ال�أعراف: ١٥٦ ّٰ ىي مي خي حي ٹ ٹ                      ُّ جي



٤٨

من َمظاِهِر َرْحَمِة اللِّه تعالى َتْيسيُر اأسباِب الَحياِة



٤9

نشاط
ْنسان.  اأَعِدُد َمظاِهَر اأْخرى ِمْن َرْحَمِة اللِّه للاإ

ل�فتة:
قال الرّسول   :

» الّراحمون يرحمهم 
الرّحمن «

رواه الترمذي



5٠

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- بيان َمْفهوَم اآداب قضاِء الحاَجة.

- المتابعة ِمْن ِخلاِل الُصورِ اآداَب قضاِء الحاَجِة.
- التعود على ال�لتزاَم باآداِب قضاِء الحاَجة.

اآداُب قضاِء الحاَجة

الدورة الّصحية

 اأهداف الّدرس

الّدرس الثاني عشر

١٢



51

ِبْسِم اللّه، اللُّهَم اإِنّي اأعوُذ ِبَك ِمَن 
الُخْبِث والَخبائِث

اأقوُل عنَد دخول الحّمام:

ِبْسِم اللّه، اللُّهَم اإِنّي 
اأعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث 

والَخبائِث



52

 اأْتُرُك الَمكاَن َنظيفًا 
بعد قضاء حاجتي



53

 اأقوُل عند خروجي من الحّمام: 
ُغْفراَنَك

ُغْفراَنَك



5٤

اأْغِسُل يَدَي بالماِء والصابون



55

نشاط
اأذكر اآداَب َقضاِء الحاَجِة.



5٦

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التعرف على اأعماِل الوضوِء بالُصَور.

- تعليل حرَص الُمسلِم على اإِتقاِن الُوضوِء.
- التعود على اأداِء الُوضوِء ِبصوَرٍة َسليَمة.

الُوضوُء )١(

اأْغِسُل َيَدَي اإلى الرّسَغين ثلاَث مّرات

اأسَتْحِضُر نِّيَة الُوضوِء في َقْلبي

١

 اأهداف الّدرس

الّدرُس الثالث عشر

١٣



5٧

اأَمْضِمُض َفمي
 ثلاَث مّرات

اأستنِشُق ثلاَث مّرات، 
واأستنِثُر ثلاَث مّرات

اأْغِسُل َوْجهي
 ثلاَث مّرات

اأْغِسُل الّيَد الُيمنى اإلى
 الِمْرَفق ثلاَث مّرات

٢

4

٣

٥



5٨

اأْغِسُل الّيَد الُيسرى اإلى 
الِمْرَفق ثلاَث مّرات

اأْمَسُح اأذَنَي ِمَن الداخِل 
والخارِِج َمّرًة واحدة

اأمسُح راأْسي
 َمَرًة واحدة

اأْغِسُل َقَدِمَي الُيمنى 
ثلاَث مّرات

٦

٨

٧

٩
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نشاط
ما هي صفات الماِء الّصالح للوضوء؟

اأْغِسُل َقَدِمَي الُيسرى 
ثلاَث مّرات

١٠



٦٠

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر اأعماَل الوضوِء بالتَرتيب.

- تطبيق اأعماَل الُوضوِء َعَمِليًا ِبَشْكٍل َسليٍم َوُمَرتَب.

الُوضوُء )٢(

 اأهداف الّدرس

الّدرس الرابع عشر

١4

هّيا نتوّضاأ



٦1



٦2



٦3

نشاط
َيْخُرُج الّطلاُب اإلى َمكاٍن تتوفَُر فيِه صنابيُر مياٍه في الَمْدرَسِة، ويتاِبُع المعلُّم 

تطبيَق عبادِة الُوضوِء عملّيًا.



٦٤

قــال رســول اللـّـه  : »مــا ِمــْن ُمْســِلٍم َيْغــِرُس 
َغْرســًا اأو يــزرع زرعــًا فيــاأكل منــه طيــٌر اأو 
ــة«  ــه صدق ــه ب ــة اإل� كان ل اإنســاٌن اأو بهيم
)صحيح مسلم(

حديقتي الجميلُة

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تسمية َبْعَض ال�أْشجارِ، والمزروعاِت الموجوَدِة في بيئِتِه.

- ترديد حديَث: »ما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرسًا......«
- بيان اأَهِمّيَة زراَعِة ال�أْشجارِ.

- المحافظة على الَمزروعات في الحديَقِة العاَمِة وفي بيئِتِه.

 اأهداف الّدرس

الّدرُس الخامس عشر

١٥



٦5

ِمْن فوائِد الَمزروعاِت:
- ناأكُل منها الثَمر.

- تُزِين ُبيوتنا ووَطننا.
ــن  ــا م - نَْحَتمــي بِِظلِه

الحــِر الشــديد.
- نستمِتُع بِرْؤَيِتها.

نشاط ١
اأجَمُع صورًا لَبْعِض النباتاِت في وطني.

نشاط ٢
اأكتب ثلاثَة اأْسماٍء لمزروعاٍت في حديقة بيتي، اأو في وطني.



٦٦

اأحُب وطني

وطني فلسطين

 اأهداف الّدرس

الّدرُس السادُس عشر

١٦

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التعرف اإلى َمْفهوِم الَوَطن 
- ذكر اسَم َوَطِنِه فَِلْسطين.

- ترديد َنشيَد َوَطني َغيبًا، َوُمَلَحنًا.
- بيان اأَهِمّية حّب الوطن. 

- التعرف اإلى عاِصَمة َوَطنه.



٦٧

َواأْفديِه  َوَطني َوَطني اأنا  اأْهواُه       َوَطني اأْحميِه 
َوَطني َوْرٌد في ُبستاني       ِبَيدي اأْسقيِه  َواأْرويِه
قولوا َيْحيا َوطني ُحّرًا       واللُّه الـقـاِدُر َيْحـميـِه

َزْيتوٌن  اأْعَشــُقُه       َوَطني َمْرٌج اأْمَرُح فيِه  َوَطني 
َوَطني ِمْئَذَنٌة  شـاِمَخٌة       َبَركـاُت  اللِّه  تَُحِليِه
ِشْعري  اأْكُتُبهُ  اأْنِشُدُه       لِْلَوَطِن  الغالي اأْهديِه
ـَرُِدُه       َوتُــَرِدُدُه  َوتُـَغـــنِــيـــِه َوُطيـوُر الـَرْوِض تُـغ

نستمتع ونرِدد:



٦٨

نشاط
اأْكُتُب:

- عاصمة فلسطين.

- اأسماَء ثلاَث ُمُدٍن فَِلْسطينية.

- اأسماء ثلاَث قُرى فَِلْسطينية.

- اأسماء ثلاثَة ُمَخَيماٍت فَِلْسطينية.

ل�فتة:
- لماذا اأحُب 

وطني؟



٦9

 المساجُد الثلاَثُة )١(
)المْسِجُد الَحراُم(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التّعرف على َمْفهوِم الَمْسِجد.
- التّعرف على الَمْسِجِد الَحراِم.

- ذكر َمْوقَِعُه.
- بيان اأْجَر الَصلاِة فيِه.

- تعزيز َمَحَبَتُه َلُه.

الَمْسِجُد الَحرام
الَمْسِجُد بيت اللّه

 اأهداف الّدرس

الّدرُس السابُع عشر

١٧



٧٠

نشاط
الَمْسِجُد الحرام في                             . 

- الَمْسِجُد الَحراُم في َمَكَة الُمَكَرَمة
- الصلاةُ في الَمْسِجِد الَحرامِ َلها اأْجٌر َعظيم

- َيْذَهُب الُحّجاُج اإلى َبْيِت اللِّه الَحرام



٧1

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التعرف على الَمْسِجِد النَّبِوّي.

- ذكر َمْوقَِعُه.
- بيان اأْجر الَصلاِة فيه.

- تعزيز َمَحَبَتُه َلُه.

الَمْسِجُد  النََبوُِي

 المساجُد الثلاَثُة )٢(   
)المْسِجُد النَّبِوُي(

 اأهداف الّدرس

الّدرُس الثامُن عشر

١٨



٧2

- الَمْسِجُد النََبوُِي في المديَنِة الُمَنَورَة.
- الصلاةُ في الَمْسِجِد النََبوِِي لها اأْجٌر َعظيٌم.
- َقْبُر رَسولِنا الَكريمِ  في الَمْسِجِد النََبوِي.

- َقْبري اأبي َبْكٍر الصّديِق، وَُعَمَر رضي اللّه عنهما 
بجانِِب َقْبِر رَسول اللّه  .

- يزوُر الُحّجاُج الَمْسِجَد النََبوِّي، َوُيَصلّوَن فيه.



٧3

نجيب شفوّيًا
* اأين ُدفَِن الرّسوُل  ؟

، وعمُر  بجانِِب الرَسوِل  ؟ * لماذا ُدفَِن اأبو بكٍر 



٧٤

المساجُد الثلاَثُة )٣( 
)المسجد ال�أقصى(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التعرف على الَمْسِجِد ال�أْقصى.

- ذكر َمْوقَِعه.
- بيان اأْجَر الّصلاِة فيه.
- تعزيز ُحَبُه للاأْقصى.

- قراءَة الحديَث الّشريَف غيبَا.

 اأهداف الّدرس

الّدرس التاسع عشر

١٩

»عن اأبي هريرة  قال: قال رسول اللّه  »ل� تَُشُد الرَِحاُل اإِل�َ اإَِلى َثلاَثِة َمَساِجد: 
الَمْسِجِد الَحَرام َوَمْسِجِدي َهَذا َوالَمْسِجِد ال�أْقَصى« . صحيح مسلم



٧5

- الُقْدُس عاِصَمُة فَِلْسطين.
- الَمْسِجُد  ال�أْقصى في مديَنِة الُقْدس.

- الصلاةُ في الَمْسِجِد ال�أْقصى َلها اأْجٌر َعظيٌم.
- يزوُر المسلموَن الَمْسِجَد  ال�أْقصى للَصلاِة فيه.

نشاط
ما واِجُبنا تجاَه الَمْسِجِد ال�أْقصى؟



٧٦

سورُة التّين )١(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تلاوة ال�آياِت الَكريَمة.

- ْحفُظها َغْيبًا.
- بيان َبْعَض َمعانيها.

- استخلاص درسًا مستفادًا ِمَن الّسوَرة.

 اأهداف الّدرس

الّدرُس العشرون

٢٠

التين: ١ - ٨

رئ ّٰ    ِّ   ُّ   َّ  ٍّ    ٌّ     ٰى ٰر ٰذ  ُّ
يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
َّ   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث



٧٧

ٰذ

ٰر



٧٨

ٍّ    ٌّ  



٧9

مئ زئ
رب يئ ىئ نئ

يب ىب نب مب



٨٠

ىت نت مت زت
نث مث زث رث يت

ىق يف ىف يث
ىك مك لك اك



٨1

نشاط )١(
َشَجَرُة التّيِن، وَشَجَرُة الَزيتوِن ِمَن ال�أشجارِ الطّيَبِة، كيَف نُحافُِظ علْيِهما 

في َوَطِننا فِِلْسطين؟

نشاط )٢(
اأْلِصُق ُصورًا لكٍل من َشَجرِة التّيِن والَزيتون.



٨2

سورة التّين )٢(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تلاوة ال�آيات الَكريَمة.

- ِحفُظها َغْيبًا.
- بيان َبْعض َمعانيها. 

- استرجاع معانيها ِمْن الُصور.

التين: ١ - ٨

 اأهداف الّدرس

الّدرس الحادي والعشرون

٢١

زئ ّٰرئ    ِّ   ُّ  َّ ٍّ    ٌّ    ٰى ٰر ٰذ  ُّ
رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
َّ   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف



٨3

اأَعّبر كتابّيًا عن الُصور ال�آتية:



٨٤

اأَعّبر كتابّيًا عن الُصور ال�آتية:



٨5

اأَعّبر كتابّيًا عن الُصور ال�آتية:



٨٦

اأَعّبر كتابّيًا عن الُصور ال�آتية:



٨٧

نشاط
ماذا نستفيُد ِمْن اآياِت سوَرِة التّين؟



٨٨

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- بيان معنى الّدعاِء ِبُلَغٍة َسْهَلٍة.

- ترديد اآيًة ِمَن القراآِن َتُحُض على الُدعاء.
- حفظ َبْعَض ال�أْدِعَيِة الَقصيَرة.

- ال�لتزام باآداِب الّدعاء.

 الُدعاُء

الّدعاُء: اأْن َتْساأَل اللَّه تعالى الَخْير

 اأهداف الّدرس

الّدرُس الثاني والعشرون

٢٢

جغمغ مع جع مظ  حط ٹ ٹ                                  ُّ           مض
حك جك  حقمق مف خف حف جف

َّ                       جلحل مك لك البقرة ١٨٦خك



٨9

- » اللُّهَم اأِعنّي َعلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعباَدتَِك «
- »  اللُّهَم انَفْعني ِبما َعَلْمَتني، َوَعِلْمني ما َيْنَفُعني  « 

من اأْدِعَيِة الرَسوِل    :

نشاط
 اأذكُر اآداَب الّدعاء؟

)صحيح الترمذي(

ل�فتة: . اأْدعو اللَّه ِبُخشوع.
    . اللُّه ُيِحُب لَِي الَخْير.



9٠

سورة التكاثر

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تلاوة ال�آيات الَكريَمة.

- ِحفُظها َغْيبًا.

التكاثر: ١ - ٨

 اأهداف الّدرس

الّدرُس الثالث والعشرون

٢٣

هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي     ُّ 
حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

َّ  حضخض جض مص خص
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نشاط
يناقش المعلم ال�أفكار ال�آتية:

- كل الناس سيموتون.

- المسلم يدخل الجنة.

- الكافر يدخل النار.

- المؤمن يحرص على الخير في حياته.
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الطبعة الثانية/ دار الحديث/ 19٦٦م – القاهرة 
صحيح البخاري/ تاأليف: محمد بن اساعيل البخاري . ٤

سلامية – 19٧9م- اسطنبول – تركيا المكتبة ال�إ
صحيح مسلم/ تاأليف: مسلم بن الحجاج القشيري. 5

رشاد – 19٨٠م – الرياض فتاء والدعوة وال�إ  رئاسة اإدارة البحوث العلمية وال�إ
فقه السيرة/ تاأليف: محمد سعيد رمضان البوطي- دار الفكر- 19٨٠م – بيروت – لبنان. ٦
السيرة النبوية/ تاأليف: اأبو محمد بن عبد الملك المعافري بن هشام. ٧

 الطبعة ال�أولى/ دار الحديث- 1995م – القاهرة
سلامي واأدلته/ تاأليف: الدكتور وهبة الزحيلي. ٨ الفقه ال�إ

دار الفكر – 19٨٠م- دمشق
فقه السنة/ تاأليف: السيد سابق. 9

الطبعة ال�أولى – دار الفكر – 19٧٠م - بيروت
خلق المؤمن/ تاأليف: الدكتور مصطفى مراد. 1٠

   الطبعة ال�أولى – دار الفجر للتراث – 2٠٠5م – القاهرة
سلام/ تاأليف: عبد اللّه علون. 11 أول�د في ال�إ تربية ال�

الطبعة الثالثة/ المكتبة السلفية/ 19٨1م – القاهرة  



تم بحمد اللّه



لجنة المناهج الوزارية
م. فواز مجاهد     د. بصري صالح     د. صبري صيدم    

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام ابو بكر     اأ. ثروت زيد    
م. جهاد دريدي د. سمية نخالة     د. شهناز الفار    

سلامية  اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ
اأ.د. ماهر الحولي اأ.د. عبد السميع العرابيد    اأ.د. اسماعيل شندي   

د. جمال الكيلاني د. اإياد جبور     اأ.د. محمد عساف   
اأ. افتخار الملاحي د. خالد تربان     د. حمزة ذيب    

اأ. رقية عرار اأ.جمال زهير     اأ. تامر رملاوي    
اأ. عمر غنيم اأ. عبير النادي    اأ. عفاف طهبوب    

اأ. نبيل محفوظ اأ. فريال الشواورة    

سلامية للصف ال�أول ال�أساسي:  المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب التربية ال�إ
اإيناس عواد فداء زعتر      فاطمة خليلية        
نجاة كنعان تيسير اأبو زعنونة     صفيناز العجوري    

جمال نهنوش فاطمة بيقاوي       اإيمان اأبو اسماعيل    
زياد حسنات يوسف طيطي    


