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تقديـم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند اإلــى واقعيــة النشـاأة ،ال�أمــر
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
يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل
اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث
عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء ،وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة
فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،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
والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفي ـاً وتربوي ـاً
وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس،
لتــوازن اإبداعــي خ ـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفي ـاً ،وفكري ـاً ،ووطني ـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد
لتوجــه
اإليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ ّ
الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر،
ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
تشرين الثاني ٢٠١٧ /

المقدمة

سياسـ ِة وزار ِة ال َت ْربِ َيـ ِة والتعليـ ِم العالــي ال ِف َلســطين ّي ِة فــي َتحســينِ المناهـ ِـج وتطويرِهــا ،فقـ ْد جـ َـاء ال َع َمـ ُل فــي تاأليــف كتــبِ
انســجاماً َمـ َع َ
التّ ْربِ َيـ ِة إِال� ْسـ ِ
الخطـ ِ
ريضـ ِة التــي اأ َعدَهــا َفريـ ُق َع َمـ ٍل َو َطنـ ٍـي ُمشَ ـ َك ٍل
ـاج ال ّســابِقِ  ،مرتكــزاً اإِلــى ُ
ـوط ال َع َ
ـلام َي ِة َب ْعـ َد ال َت ْقويــم ال ّشـ ِـام ِل لِ ْل ِم ْنهـ ِ
ـال�ت ،واأ ْبعــاداً ُم َت َعـ ِد َد ًة َت ْر َت ِكـ ُز فــي َم ْج ِ
ـت فــي بِنائِهــا َمجـ ٍ
موعهــا
ِفين َت ْر َب ِويّيــنَ ،و ُم َعلِميــنَ ،و ُم َت َخ ِصصيـ َـن ،را َعـ ْ
ِمـ ْـن اأكاديمييـ َـن َو ُمشْ ـر َ
اإِلــى ال َعقيــد ِة إِال� ْسـ ِ
السـ ْم َح ِة ،والشَ ــري َع ِة ال َغـ ّراء.
ـلام َي ِة َ
وبمــا اأ َن ال َت ْربِ َي ـ َة إِال� ْسـ ِ
ـف الثّانــي
ـلام َي َة َت ْه ـ ِد ُ
ـاب ّ
الصـ ِ
ف اإِلــى بِنــا ِء الطالِــبِ بِنـ ًـاء َت ْر َبوِي ـاًَ ،و ِف ْكرِي ـاً شـ ِـاملا ً وم َتوازِن ـاًَ ،ف َق ـ ْد ْاش ـ َت َم َل كتـ ُ
ـت حقائِـ ُق ال�إ يمـ ِ
بِجزاأيــه علــى َمجـ ٍ
ـال�ت ُم َت َعـ ِد َد ٍة؛ لِ َت ْحقيــقِ ذلــكَ َ ،ففــي َمجـ ِ
ـان ،بطريقـ ٍة ســهل ٍة مب ّســط ٍة ،معـ َز َز ٍة
ـال ال َعقيـ َد ِةُ ،طر َِحـ ْ
بالصــو ِر وال ّرسـ ِ
الســو ِر القصيــر ِة
ُ
ـب والمرحلـ َة ال ُع ُم ُريّـ َة المســتهدفة .وفــي القــرا ِآن الكريــم ،اشــتم َل علــى مجموعـ ٍة مــن ِ
ـومات ،مــا يتناسـ ُ
ِ
ِ
ـاب علــى مضاميــنِ النّصــوصِ،
حفظـاً ،وتــلاوةً ،وتقريبـاً للمعنــى ،مــن خــلال ال ّرسـ ِم ُ
والصـ َور .وفيمــا يتعلــق بال ّسـنّة النّبويّـة ،ركَـ َز الكتـ ُ
ض ال�أحاديـ ِ
ض واضـ ٍـح َسـ ْـهلَ .واأ ّمــا فــي مجـ ِ
ـاج الحقيقـ َـي للطّالــب؛ فاقتصـ َـر
ـث القصيــرة ،فــي عــر ٍ
وبعـ ِ
ـال الفقـ ِه ،فقــد راعينــا ال�حتيـ َ
والصــلاة.
ال�أمـ ُـر علــى بيــان عبــادة ال�أذانّ ،
وكا َن للقيـ ِم وال�أخـ ِ
الوافر-اأيضـاً-؛ لِمــا لهــا مـ ْـن َد ْو ٍر عظيـ ٍم فــي صياغـ ِة الشَ ــخص َي ِةَ ،وتوثيــقِ اأواصـ ِر الخيـ ِر َوالمح َبـ ِةَ ،وبِنــا ِء
نصيبهــا َ
ـلاق َ
المجتمـ ِـع الفاضـلَِ ،والحفـ ِ
ـطيني ال ُم ْسـ ِلم.
الصــو َر ِة الحضار َيـ ِة ال ّراقيـ ِة
ـاظ علــى البيئـ ِة ال َنظيفـ ِةَ ،و َر ْسـ ِم ّ
ِ
للمجتمع ال ِف َلسـ ِ
ـدس ِوف َلســطي ُن حاضــر ًة َح َي ـ ًة فــي سـ ٍ
اأ ّمــا ُالب ْع ـ ُد الوطنـ ُـي ،فقــد كانـ ِ
ـياقات متع ـدّد ٍة ،وعناويـ َـن ظاهــر ٍة؛ َف ِهـ َـي مســرى رســولِنا
ـت القـ ُ
ـض كُ ِل ُم ْس ـ ِلم.
محم ٍد-صلّــى اللّ ـ ُه علي ـ ِه َوس ـلّ َمَ ،-ومه ـ ُد ال�أنبيــا ِء والمرسـ َ
ـلينَ ،و ِهـ َـي نبـ ُ
ـداف ال َتربو َيـ ِة بِشــك ٍل واضــحَ ،وركّزنــا علــى ِذ ْكـ ِر ال�أهـ ِ
ص ال َتعليم َيـ ِة علــى رسـ ِم ال�أهـ ِ
وقـ ْد َح َر ْصنــا فــي بدايـ ِ
ـداف ال ّســلوك َي ِة
ـات النّصــو ِ
حص ـ ٍة ص ّف ّي ـ ٍة واحــدة ،تاأكيــداً علــى ضــرور ِة حضورِهــا الدّائ ـ ِم فــي
ـاس فــي ّ
َوالو ِْجدان َيــة ،علــى ال ّرغــم مــن اإدرا ِكنــا التّــا ِم اأن ّهــا ل� تقـ ُ
وزن وقيمـ ٍة تربو َيـ ٍة ســامي ٍة بيـ َـن ال�أهـ ِ
ِذ ْهــنِ ال ُمعلِـ ِم َوالطّالــب؛ لِمــا لهــا ِمـ ْـن ٍ
ـداف ال َتربو َيــة.
لاح َظ ِةَ ،وال َتحليلِ ،وال�ستنتاج.
وكا َن لل ُرسو ِم َو ُ
عليمي؛ لتكو َن ميدا َن عم ٍل بال ُم َ
الص َو ِر ح ُظها في ال ُمحتوى ال َت ّ
ـف الثّانــي؛ لِيســتخد َم اأ ِ
ـب مــا يــرا ُه
ـاب مفتوح ـاً للمعلّــم فــي َ
الصـ ِ
وفــي التّقويــم ،تُ ـ ِر َك البـ ُ
دوات التّقوي ـ ِم التّقليــد ِي ،والواقعـ ّـيَ ،ح َسـ َ
مناســباً.
كمــا اأرف ْقنــا َمـ َع دليـ ِل ال ُمعلِـ ِم ملفـ ٍ
ـص ،وقــد اأشـ ْرنا اإلــى ذلــك فــي اأنشــط ِة
ـات مرئيـ ًة ومســموعة ،توظيفـاً للتكنولوجيــا فــي خدمـ ِة ال َنـ ّ
الـدّروس؛ حتــى تحظــى بال�هتمــا ِم الجوهــر ّي ،ويكــو َن لهــا ف ّعالي ُتهــا فــي خدمـ ِة المحتــوى.
الح َســنَ ،واإ ْن كا َن غيـ َـر ذلــك،
ـاء َ
هــذا واجته ْدنــا فــي تيســي ِر المنهـ ِ
ـاج وتســهي ِله ،فـ إا ْن اأحسـنّا َف ِمـ َـن اللّــهَ ،و َلـ ُه الحمـ ُد والشُ ـ ُ
ـكر والثّنـ ُ
َفنسـاألُ ُه تعالــى العفـ َو والغُفــران.
المؤلفون
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١
ال ّد ْر ُس ال�أ ّولُ  :ال�أذان
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 حفظ األْ َفاظ ال�أذان.
قات ال�أذان.
 ذكر اأ ْو َفاظ اأ ِ
 تمييز األْ َالصلوات.
من ّ
ذان صلا ِة الف َْجرِْ ،
عن َغ ْيرِه َ
عير َة ال�أذان.
 -تعظيم شَ َ

كب ُر اللّ ُه اأ ْك َب ْر
كب ُر اللّ ُه اأ ْك َب ْر  ...اللّ ُه اأ َ
اللّ ُه اأ َ
اأ ْش َه ُد اأ ْن ل� اإِل َه اإل� اللّه  ...اأ ْش َه ُد اأ ْن ل� اإِل َه اإِل� اللّه
اأ ْش َه ُد اأ َن ُم َح َمداً َرسو ُل اللّه  ...اأ ْش َه ُد اأ َن ُم َح َمداً َرسو ُل اللّه
الصلاة
الصلاة َ ...ح َي َعلى َ
َح َي َعلى َ
َلاح َ ...ح َي َعلى الْفَلاح
َح َي َعلى الْف ِ
كب ُر اللّ ُه اأ ْك َبر  ...ل� اإِل َه اإِل� اللّه
اللّ ُه اأ َ
٢

ملاحظة:

َيقو ُل الْ ُم َؤ ِذ ُن في اأذان الْف َْجرَِ ،ب ْع َد َق ْولِ ِه َح َي َعلى الفَلاح:
الصلا ُة َخ ْي ٌر ِم َن ال َن ْوم.
الصلا ُة َخ ْي ٌر ِم َن ال َن ْو ِمَ ،
َ

نشاط:

ِ
ش :ماذا َيقو ُل الْ ُم ْس ِل ُم ِع ْن َد َسما ِع ِه كُ َل َم ْق َط ٍع ِم ْن
ق
 اأنا َُم ِ
قاطع ا ْل� أ ِ
ذان؟
وماذا َيقو ُل بعد انْ ِتها ِء الْ ُم َؤ ِذ ِن ِم َن ا ْل�أذان؟
راء ُمساب َق ٍة َب ْي َن ال َط َلب ِة ل�خْ ِتيا ِر
 اإِ ْج ُاأ ْج َم ِل َص ْو ِت ٍ
طالب ُي َؤ ّدي ا ْل�أذان.
َليل ال ُم َعلِم.
ض َك ْرتونُ ،م ْر َف ٌق بِد ِ
 َع ْر ُ اأ َت َذكّ ُر اأ ْعما َل الْ ُوضو ِء َم َع ال َط َل َبة.س م ّر ٍ
ات
ل�فتة :أانا ُمس ِل ٌم اأ ْس َم ُع ال�أذانَ ْ
خم َ
في ال َي ْو ِم واللّيل ِة فاأ َل ّبي النِدا َء لِ ُك ِل َصلاة
٣

٢
ال ّد ْر ُس الثّاني :سورة الشرح ()١
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تلاوة ال�آيات ال َكري َمة. ِحفظها ال�آيات َغ ْيباً. -بيان َب ْعض َمعانيها.

 ﱡ  ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

الشرح ( ا )٨ -

٤

مقاطع السورة:
* ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ

* ﲱ ﲲ
ﲳ

٥

 ﱃ ﱂ ﱁ*

 ﱇ ﱆ ﱅ*

٦

ملاحظة :تُ ِ
يات ا ْل� أ ْر َب َع ُة ا ْل�أولى من ال ّس َور ِة ال َكريم ِة
خاط ُب ال� آ ُ
ال َرسو َل ُمح ّمد

.

َم َعانِي ا ْل ُم ْف َر َد ِ
ات:
ن َْش َرح لَكَ َص ْد َرك :نُ َن ِو ُر ُه بِال ُهدى وا ْل�إ يمان.
َو َض ْعناَ :خ ّف ْفنا.
ِو ْز َركِ :ح ْملكَ الثَقيل.
الَذي اأنْقض َظ ْهرك :اأ ْثقَل َظ ْه َرك َواأضْ َعفه.
اس َي ْذكُرونَك كَثيراً.
َو َر َف ْعنا لَكَ ِذ ْكركَ :ج َع ْلنا النّ َ

ل�فتة :أانا ُم ْس ِل ٌم اأ ْك ِث ُر ِم َن الصَ لاة على ال ّر ِ
سول
٧

٣
ال ّد ْر ُس الثّالث :سورة الشرح ()٢
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تلاوة ال�آيات الكري َم َة. ِحفظها َغ ْيباً.ض َمعانيها.
 بيان َب ْع َالسو َرة.
 -استنباط َد ْرساً اأو فائ َد ًة ِم َن ّ

 ﱡ  ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ
الشرح ( ا )٨ -

٨

* ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 

بعدَ ّ
الضيقِ َي أاْتي ا ْل َف َرج

٩

 * ﱓ ﱔ ﱕ  

بعدَ اأ ْن اأنهي ع ََملي اأ ْش ُك ُر اللّ َهَ ،و أاع ُبد ُه

١٠

 * ﱗ ﱘ ﱙ

اأ ْق ِب ُل عَلى اللّ ِه ِب ِعبادتي
ل�فتة :س َي ْج َع ُل اللّ ُه ب ْعدَ ِ
الشد ِة َف َرج ًا
١١

٤
تاح
ال ّد ْر ُس ال ّرابعُ :دعاء ْ
ال�س ِت ْف ِ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
تاح قراء ًة سلي َمة.
ال�س ِت ْف ِ
عاء ْ
 قراءة ُد َتاح.
ال�س ِت ْف ِ
عاء ْ
 حفظ ُد َض معانيه.
 بيان َب ْع َالصلاة.
تاح في َ
ال�س ِت ْف ِ
 -بيان موق َع ُدعا ِء ْ

بير ِة ا ْل إِ� ْحرام،
اأ ْب َداأ َصلاتِي بِ َت ْك َ
بير ِة إِال� ْحرا ِم بِدُعا ِء
ث َم اأ ْدعو َب ْع َد َت ْك َ
ال�س ِت ْفتاحَ ،فاأقو ُل في نَ ْفسي:
ْ
«س ْبحانَكَ اللّ ُه َم َوبِ َح ْم ِد َك ،وتبا َر َك
ُ
ْاس ُمكَ  ،وتعالى َج ُد َك ،ول� اإل َه َغ ْي ُر َك»

(رواه الدار قطني)

١٢

َمعاني ال ُم ْفردات :
َجدُكَ :ع َظ َم ُتكَ َ ،و ُس ْلطانُكَ .
ل� إا َله َغ ْي ُركَ  :ل� َم ْعبو َد ِسوا َك.

نشاط (:)١
اأ َت َع َر ُف عَلى صي َغ ٍة اأ ْخرى
تاح:
لِدُعا ِء ْ
ال�س ِت ْف ِ

جهي لِلَذي
“ َو َج ُ
هت َو َ
الس ِ
رض
َف َط َر َ
ماوات وا ْل� أ َ
حنيفاً ُم ْس ِلماً َوما اأنا ِم َن
ال ُمشركين ”( .صحيح مسلم)
ص عَلى
ل�فتة :أانا ُم ْس ِل ٌم اأ ْح ِر ُ
تاح في َصلاتي
ُدعا ِء ْ
ال�س ِت ْف ِ
١٣

٥
ال�براهيم َية
ال ّد ْر ُس الخامس :التَشهد والصَ لاة إ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تذكر اأعمال الوضوء.والصلا َة ال�إ براهي ِم َية.
 التعرف اإلى األفاظ التّشَ ُه َد َوالصلا َة ال�إ براهي ِم َية.
 -حفظ وترديد التّشَ ُه َد َ

اأقراأ واأ ْح َف ُظ:
ات لِ
ّ
ّ
أ
كَ
بي،
ن
ال
ها
ي
ا
ي
عل
م
لا
الس
بات،
ي
ط
ال
و
لوات
الص
و
ه
ل
َ
ُ
التش ُهدُ« :التّ ِح ّي ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
َ
ُ
الصالِحين ،اأ ْش َه ُد اأ ْن
السلا ُم َع َل ْيناَ ،و َعلى ِعبا ِد اللّ ِه ّ
ْ
ورح َم ُة اللّ ِه و َب َركاتُ ُهّ ،
د ُه َو َرسولُ ُه» (رواه البخاري).
ل� اإِل َه اإِل� اللّهَ ،واأ ْش َه ُد اأ َن ُم َح َمداً َع ْب ُ

١٤

الصلاة ال�إ براهيمية« :اللّه َم َص ِل َعلى ُم َح َم ٍدَ ،و َعلى ا ِآل ُم َح َمد ،كَما َصلَ ْي َت
َ
َعلى اإِ ْبراهي َمَ ،و َعلى ا ِآل اإِ ْبراهي َم ،اإِنَكَ َحمي ٌد َمجيدٌ ،اللّه َم با ِر ْك على ُم َح َم ٍد،
َو َعلى ا ِآل ُم َح َمد ،كما با َر ْك َت َعلى اإِ ْبراهي َم و ا ِآل اإِ ْبراهي َم اإِنَكَ َحمي ٌد َمجيدٌ»
(رواه البخاري ومسلم).

١٥

٦
الصلوات َ
س (( )١صلاة الفجر)
ال ّد ْر ُس السادسّ :
الخ ْم ُ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 ذكر عدَد َر ْك ِعات الف َْجر.
 تتبع اأ ْعمال صلا ِة الف َْجر.الصلاة.
 -تاأدية اأ ْعمال َ

لنتذكر:
 .١اأعمال الوضوء.
 .٢دعاء ال�ستفتاح.
الصلا ُة اأعظ ُم ُر ْك ٍن ِم ْن اأ ْر ِ
ض اللّ َه ُس ْبحانَ ُه َو َتعالى
َ
كان إِال� ْسلام ،وق ْد َف َر َ
صلوات في الْ َي ْو ِم واللَ ْي َلة ،والْ ُم ْس ِل ُم ُي ِ
ٍ
حافظ َعلى
س
على الْ ُم ْس ِل َ
مين َخ ْم َ
الصلا ِة في َو ْق ِتها.
اأدا ِء َ

١٦

* صلا ُة ال َف ْج ِر َر ْك َعتان.
الصلا ِة في َر ْك َع َت ْين ،اأو ِ
ثلاث
ُتؤدى اأ ْعما َل َ
عات ،اأو اأ ْر َب ِع َر ْك ٍ
َر ْك ٍ
ص
عاتَ ،ف َه ّيا بنا ن َْس َتخْ ِل ُ
كيفي َة اأداء صلا ِة الف َْجر (الجهريّة)َ ،ب ْع َد اأ ْن
َع ِل ْمنا اأنَها َر ْك َعتان.

اأ ْعمال الصَ لاة:
ال َر ْك َعة ال�أولى:

١

ف ُم ْس َت ْق ِبلا ً الْ ِق ْب َل َة،
 .١اأ ِق ُ
الصلا َة الّتي
َواأنْوي ب َق ْلبي ّ
اأري ُد اأ ْن أا َصلِيها.
١٧

٢
بير َة ا ْل إِ� ْحرا ِمَ ،فاأقو ُل:
 .٢اأ َك ِب ُر َت ْك َ
اللّ ُه اأ ْك َبر.

٣
تاحَ ،واأ ْق َر أا
ال�س ِت ْف ِ
 .٣اأ ْدعو بِدُعا ِء ْ
سو َر َة الْفاتِ َحة ،وما َت َي َس َر ِم َن الْقُرا ِآن
الْ َكري ِم جهراً.

١٨

٤
كب ُر،
 .٤أا ْر َك ُع قائلاً :اللّ ُه اأ َ
واأ َر ِد ُد في ُركوعيُ :س ْبحا َن ر ِب َي
(ثلاث ٍ
َ
مرات).
الْ َعظيم

٥

 .٥اأ ْع َت ِد ُل ِم َن ال ُركو ِع قائِماً
واأقو ُلَ :س ِم َع اللّ ُه لِ َم ْن َح ِم َد ُه،
َر َبنا لَكَ الْ َح ْمد.

١٩

 .٦اأ ْس ُج ُد قائلاً :اللّ ُه
اأ ْك َب ُر ،واأ َر ِد ُد في ُسجودي:
ُس ْبحا َن ر ِب َي ا ْل� أ ْعلى
َلاث م ّر ٍ
(ث َ
ات).

٦

٧
السجو ِد
 .٧اأ ْع َت ِد ُل ِم َن ُ
قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر.

٢٠

 .٨اأ ْس ُج ُد َم َر ًة ثانِ َي ًة
قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر ،واأ َر ِد ُد
في ُسجوديُ :س ْبحا َن
َربّ َي ال� أ ْعلى (ث َ
َلاث
م ّرات).

٨

ال َر ْك َع ُة الثّانِية:
ف لِل َر ْك َع ِة الثّاني ِة قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر.
 .١أا ِق ُ
 .٢اأقو ُم باأ ْع ِ
الصلاة كما قُ ْم ُت بِها في ال َر ْك َع ِة ا ْل�أولى.
مال َ

٩
السجو ِد
س َب ْع َد ُ
 .٣اأ ْج ِل ُ
الثّانيَ ،واأ ْق َراأ التّ َش ُهدَ،
والصلا َة ال�إ براهي ِم َي َة.
َ

٢١

١٠
 .٤اأ َسلِ ُم َع ْن َيميني ،واأقو ُل:
السلا ُم عل ْي ُك ْمَ ،و َر ْح َم ُة اللّه.
ّ

١١
 .٥اأ َسلِ ُم َع ْن ِشمالي ،واأقو ُل:
ال ّسلا ُم عل ْي ُك ْمَ ،و َر ْح َم ُة اللّه.

٢٢

نشاط ( :)١ن ِ
ش:
ُناق ُ

مين القيا َم اإِلى َصلا ِة الف َْجر؟
ض الْ ُم ْس ِل َ
اأ .لماذا يتثاقل َب ْع ُ
عن اأدا ِء ًَصلا ِة الْف َْجر؟
تكاس ُل ْ
ب .بِ َم َت ْن َص ُح َم ْن َي َ
لب من
نشاط ( :)٢اأ ْط ُ
والدي اأ ْن َي ْص َط ِح َبني
َمع ُه لِ�أدا ِء َصلا ِة الْف َْجر
في الْ َم ْس ِجد.

ل�فتة :أانا ُم ْسل ٌم أاحافِ ُظ عَلى اأدا ِء الصَ لا ِة في َو ْق ِتها
٢٣

٧
س السابع:
ال ّد ْر ُ

الصلوات الخمس ()٢
ّ

(صلا ُة ال ُظ ْهر ،وصلا ُة ْ
العص ِر ،وصلا ُة العشاء)

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
الص ِ
روضة.
لوات ال َم ْف َ
 تعداد ِّ
ركعات صلاة ال ُظ ْهر ،وصلاة ال َع ْصر ،وصلاة العشاء.
 ذكر َع َد َدالصلاة في ك ِل َر ْك َعة.
 تتبع اأ ْعما َل َالصلاة.
 -تاأدية اأ ْعما َل َ

شاءَ ،والْف َْج ُر.
الص ُ
لوات الْ َم ْف َ
* ّ
س :ال ُظ ْه ُرَ ،والْ َع ْص ُرَ ،والْ َم ْغر ُِبَ ،والْ ِع ُ
روض ُة َخ ْم ٌ
* َصلا ُة ال ُظ ْهرِ ،وال َع ْصرِ ،والْ ِعشا ِء اأر َب ُع َر ْك ٍ
عات.
َك ْي ِف َي ُة اأداء صلا ِة ال ُظ ْهر :
ال َر ْكع ُة ا ْل�أولى:

داء صلا ِة ال ُظ ْهرِ،
 .١اأنْوي بِ َق ْلبي اأ َ
بير َة إِال� ْحرا ِمَ ،فاأقو ُل:
ث َم اأ َك ِب ُر َت ْك َ
كبر.
اللّ ُه اأ ُ
٢٤

١

٢
تاح،
ال�س ِت ْف ِ
 .٢اأ ْدعو بِدُعا ِء ْ
َواأ ْق َراأ سو َر َة الْفاتِ َحة ،وما َت َي َس َر
ِم َن الْقُرا ِآن الْ َكريم (سراً).

٣
 .٣اأ ْر َك ُع قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر ،واأ َر ِد ُد
في ُركوعيُ :س ْبحا َن ر ِب َي الْ َعظيم
(ثلاث مرات).

٢٥

٤
 .٤اأ ْع َت ِد ُل ِم َن ال ُركو ِع
قائِماً َواأقو ُلَ :س ِم َع اللّ ُه
لِ َم ْن َح ِم َد ُهَ ،ربّنا لَكَ
الْ َح ْمدُ.

 .٥اأ ْس ُج ُد قائِلاً:
اللّ ُه اأ ْك َب ُر ،واأ َر ِد ُد في
ُسجوديُ :س ْبحا َن
ر ِب َي ال� أ ْعلى (ث َ
َلاث
م ّر ٍ
ات).
٢٦

٥

٦
السجو ِد قائِلاً:
 .٦اأ ْع َت ِد ُل ِم َن ُ
اللّ ُه اأ ْك َب ُر.

 .٧اأ ْس ُج ُد م ّر ًة ثاني ًة قائِلاً:
اللّ ُه اأ ْك َب ُرَ ،واأ َر ِد ُد في
ُسجوديُ :س ْبحا َن َربّ َي
ا ْل� أ ْعلى (ث َ
َلاث م ّرات).

٧

٢٧

ال َر ْك َع ُة الثّانِية:
ف لِل َر ْك َع ِة الثّاني ِة قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر.
 -١اأ ِق ُ
 -٢اأقو ُم باأ ْع ِ
الصلا ِة كما قُ ْم ُت بِها في ال َر ْك َع ِة ال�أولى.
مال َ
السجو ِد الثّانيَ ،واأ ْق َراأ ال َتش ُهد.
س َب ْع َد ُ
 -٣اأ ْج ِل ُ
ال َر ْك َع ُة الثّالث ُةَ ،وال ّرا ِب َع ُة:
ف َب ْع َد ال َر ْك َع ِة الثّانِ َي ِة قائِلاً :اللّ ُه اأ ْك َب ُر .ثُ َم اأصلّي ال َر ْك َع َة الثّالِ َث َة
 -١اأ ِق ُ
وال ّرابع َة كَما َصلَ ْي ُت ال َر ْك َع َة ا ْل�أولى َوالثّانِية.
 -٢اأ ْقراأ في ال َر ْك َع ِة الثّالِ َث ِة َوال ّرابِ َع ِة سو َر َة الْفاتِ َح ِة َفقَطَ ،ول� نَ ْق َراأ ما َت َي َس َر ِم َن
الْ ُق ْرا ِآن الْ َكريم.
الصلا َة إِال� ْبراهي ِم َي َة ،ثُ َم اأ َسلِ ُم
س لل َت َش ُه ِد ا ْل�أخيرَِ ،فاأ ْق َراأ ال َت َش ُهدََ ،و َ
 -٣واأ ْج ِل ُ
السلا ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اللّ ِه ،ثُ َم َع ْن ِشمالي قائِلاً:
َع ْن َيميني قائِلاًَ :
السلا ُم َعل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اللّه.
َ
 -٤تُ َؤ ّدى َصلا ُة الْ َع ْص ِر كَما تُ َؤ ّدى َصلا ُة ال ُظهر.
ُ -٥ت َؤ ّدى َصلا ُة الْ ِعشا ِء ِم ْن َح ْي ُث ا ْل� أ ْعما ُل كَصلا َتي ال ُظ ْه ِر َوالْ َع ْص ِر اإِل�
تين ِم ْنها.
راء ِة في أا َو ِل َر ْك َع ِ
أانَ ُه َي َ
جه ُر بِالْ ِق َ
مال َصلا ِة ال ُظ ْهر ،واأ ْع ِ
نشاطَ :ت ْنفي ُذ اأ ْع ِ
مال َصلا ِة ال َع ْصر
والْ ِعشا ِء َع َم ِل ّياً لِكافَ ِة ال ُطلاب.
٢٨

٧
س السابع:
ال ّد ْر ُ

الصلوات الخمس ()٣
ّ
(صلاة الم ْغ ِر ُب)

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ِ
ركعات صلا ِة ال َم ْغر ِِب.
 ذكر ع َد َدالصلاة في ال َر ْكعات.
 تتبع اأ ْعمال َالصلاة.
 -تاأدية اأ ْعما َل َ

ُ
ثلاث َر ْكعات.
الم ْغ ِر ِب
* َصلا ُة َ
الم ْغ ِرب:
َك ْي ِف َي ُة أاداء صلا ِة َ
ُ -١ت َؤ ّدى ال َر ْك َع ُة الّ�أولى َوالثّانِ َي ُة َج ْهراً ،كما َت َعلَ ْم َت سابقاً.
قراء ِة ال َت َش ُهد.
لوس ا ْل� أ َول َب ْع َد ال َر ْك َع ِة الثّانِ َي ِة لِ َ
س الْ ُج َ
 -٢ن َْج ِل ُ

الصلاة.
 -٣نقو ُم لِل َر ْك َع ِة الثّال َث ِةَ ،ونُ َؤ ّدي اأ ْعمالَها كاأ ِي َر ْك َع ٍة في َ
السجو ِد الثّاني.
خير في ال َر ْك َع ِة الثّال َث ِة َب ْع َد ُ
لوس ا ْل� أ َ
س الْ ُج َ
 -٤ن َْج ِل ُ

مينَ ،والشِ مال.
الصلا َة إِال� ْبراهي ِم َي َة ،ثُ َم ن َُسلّ ُم عن الْ َي ِ
 -٥نقراأ التّ َش ُهدََ ،و َ
٢٩

نشاط:
َيخْ ُر ُج ال ُم َعلّ ُم بِط ّلابِ ِه اإلى َم ٍ
كان
ُملائِ ٍم في الْ َم ْد َر َس ِة ،اأو في
اب
َم ْس ِج ٍد ُمجا ِورٍَ ،و ُي َن ِف ُذ ال ُط ّل ُ
صلا َة الْ َم ْغر ِِب.

٣٠

٩
س التاسع:
ال ّد ْر ُ

في المسجد (تفاعلي)

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 استحضار ما شاهدو ُه في زيا َرتِ ِه لل َم ْس ِجد. ذكر َب ْعض ما قاموا ب ِه في ال َم ْس ِجد.ِ
المسج ِد ،وما ل� َي ِص ّح.
 تبادل الراأ ّي م َع ُز َملائِ ِهمَ ،و ُم َعلِ ِم ِهم فيما َي ِص ُح ِف ْعلُ ُه فيض اآداب زيار ِة ال َم ْس ِجد ِم ْن ُم َعلِ ِمهم.
 ال�ستماع اإلى َب ْع ِ تعظيم ِمساجد اللّه.

يناقش المع ِل ُم مع ال َط َل َب ِة ا ْل� أ ْفكا َر ال�آتِية:
ِ
الب في الْ َم ِ
مشاهدات الطّ ِ
سج ِد.
عقيب َع َل ْيهاَ ،و َتبا ُد ُل ال ّر أاْ ِي
 التّ ُاب ،ال َت ْوجي ُه لِ� آ ِ
م َع ال ُط ّل ِ
داب
والس ِ
حيح ِة
لوكات ّ
الص َ
الْ َم ْس ِج ِدُ ،
س بخشو ٍع ،ع َد ِم
فيه ِم ْث َل :الْ ُجلو ِ
ينَ ،ط َل ِب
التّشوي ِ
ش َعلى ال ُم َصلّ َ
الص ْو ِت،
ال ِع ْلم فيهَ ،عد ِم َر ْف ِع َ
ض ِ
داخ َل الْ َم ْس ِجد...
َع َد ِم ال ّر ْك ِ
٣١

نشاط (:)١

آداب زِيار ِة الْ َم ْس ِجد).
ض فيديو ( ا ُ
َع ْر ُ

نشاط (:)٢

اأ ْبدي َراأْيي في الْ َم ِ
واق ِف ا ْل�آتِ َية:
* َر ْمي َبقايا ال َطعا ِم ِ
داخ َل الْ َم ْس ِج ِد.
ُ
ض في الْ َم ْس ِجد.
* تِلاو ُة الْقُرا ِآن الْ َكري ِم بِ َص ْو ٍت ُم ْن َخ َف ٍ
ص بِ َص ْو ٍت ُم ْر َت ِف ٍع ِ
داخ َل الْ َم ْس ِج ِد.
* ُمنادا ُة شَ خْ ٍ
س في اأ َو ِل فرا ٍغ اأ ِج ُد ُه في
* اأ ْج ِل ُ
الْ َم ْس ِجد.
* الْ َع َب ُث بِاأ ِ
دوات الْ َم ْس ِج ِد كَالْ َك ْهربا ِء،
َو َصنابي ِر الْ ِمياه.
ل�فتة:
ْواب َر ْح َم ِتك»
اأقولُ عندَ ُدخولي ا ْل َم ْسجِ د « :اللّه َم ا ْفتَحْ لي اأب َ
َواأقولُ عندَ ُخروجي «:اللّهُ َم إانّي اأ ْساأ ُل َك ِم ْن َف ْض ِلك»
٣٢

١٠
س العاشر:
ال ّد ْر ُ

اللّ ُه تعالى القا ِد ُر.

(في ُب ِ
ستان َجدّي)

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ض َمظا ِهر قُ ْد َرة اللّه تعالى.
 التعرف اإلى َب ْع ِالخير ،و َي ْت ُركوا الش ّر.
 -استشعار قُ ْد َرة اللّ ِه تعالى عل ْي ِهَ ،ف َي ْف َعلوا َ

١

َخ َر َج ِت ا ْل� أ ْس َر ُة في ر ِْح َل ٍة اإِلى ُب ْس ِ
تان الْ َجدَِ ،وكا َن الْف َْص ُل َربيعاً.
٣٣

٢

٣

َط ْع ُمها ُح ْل ٌو لَذيذ.

ما اأ ْجم َل هذا
ال َم ْن َظ َر يا اأ ّمي !!.

٤

٣٤

َط ْع ُمها ُم ّر
يا اأبي.

انظروا يا اأ ْبنائي :اأ ْشجا ٌر
تُ ْسقى بِما ٍء واح ٍد،
َو َث َم ُرها ُمخْ َت ِلف !!.

٥

حمراء،
هذ ِه ورد ٌة
ُ
واأخْ رى َصفراء.

وال َربي ُع اأخْ َضر!!.

٦

٧

مالح ،وال َن ْه ُر ما ُؤ ُه
ال�أمَ :الب ْح ُر ما ُؤ ُه ٌ
َع ْذ ٌبَ ،ونَاأْكُ ُل ِم ْن ُهما اأسماكاً َط ِي َبة.

وتسير َف ْوقَ الما ِء،
السفي َن ُة َضخْ َم ٌة،
َ
ُ
َبوس صغي ٌرَ ،و َيغ َْر ُق في الماءِ.
والد ُ

٨

٩

ما ِس ُر ذلكَ
يا اأبي؟

ﭧ ﭨ ﱡﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ  ﱠ اآل عمران ()١٨٩

اإِنَها قُ ْد َر ُة
اللّه تعالى

١٠

١١
٣٥

نشاط:
 َع ْرض فيديو ُْسحا َن اللّه ( قُ ْد َرة اللّه).ٍ
موعاتَ ،و َت ْز َر ُع ُك ُل
س َم ْج
 َتوزي ُع ال ُطلاب اإِلى َخ ْم َِم ْجمو َع ٍة شَ َجر ًة في َحدي َق ِة الْ َم ْد َر َسة.
س ُص َو ٍر ُت ْظ ِه ُر قُ ْد َرة اللّه
 اأ ْج َم ُع َخ ْم َفي الْ َك ْو ِنَ ،واألْ ِصقُها في الْ ُك ّراس.
 -اأ ْر ُس ُم َحدي َق ًة َجمي َل ًة.

ل�فتة :أانا ِط ْف ٌل ُم ْس ِل ٌم أاقولُ ِع ْندما اأشا ِه ُد
َجمالَ َخ ْلقِ اللّهُ :س ْبحانَ اللّ ِه!
٣٦

١١
ال ّد ْر ُس الحادي عشر :اللّ ُه ال َبصير
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تعريف ِص َف ِة َالبصير. بيان اأ َن َب َص َر اللّ ِه تعالى ل� ُيشْ ِب ُه ُه َب َص ٌر. استنباط اأث ِر رقا َب ِة اللّ ِه تعالى َع َل ْيهم. -استشعار رقابة اللّه تعالى في اأ ْعمالِ ِهم.

البصير َيرى ما
اللّ ُه
ُ
نَرا ُه بِاأ ْع ُي ِننا ،وما ل�
نَرا ُه.
اللّ ُه ُس ْبحانَ ُهَ ،يرى
وداء في
ال َن ْم َل َة َ
الس َ
اللَ ْي َل ِة ال َظ ْلماء.
٣٧

اللّ ُه ُس ْبحانَ ُهُ ،ي ْب ِص ُر ما ل�
نُ ْب ِص ُر ُه في اأ ْع ِ
ماق الْ ِبحار.

اأت َف َك ُر في َع ْيني؛ لِ�أرى
ما فيها ِم ْن َعجائِ ْب.

هذا َب َص ُر ا ْل َم ْخ ِ
لوقَ ،ف َك ْي َف َب َص ُر ا ْلخالِق؟!
٣٨

اللّ ُه بصي ٌر ل� ُي ْش ِب ُه َب َص ُر ُه َب َص َر اأ َح ٍد ِم ْن َم ْخلوقاتِ ِهُ ،س ْبحانك
يا اللّه !

نشاط:

 اأ َع ِد ُد َخ ْم َس ًة ِم ْن اأ ْسما ِء اللّ ِهالح ْسنى.
ُ
 َع ْرض فيديو َي ْش َر ُح في ِه َمعنىَالبصير.

ل�فتة :اللّ ُه يراني فلا أا ْف َع ُل إِا ّل� َخ ْير ًا

٣٩

١٢
س الثّاني عشر:
ال ّد ْر ُ

ال�عتما ُد على النَ ْفس

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ض ُص َو ِر ال�عتما ِد على ال َن ْفس.
 ذكر َب ْع َ بيان فائِ َد َة ال�عتما ِد على ال َن ْفس. -تمثل قيم َة ال�عتما ِد على ال َن ْفس.

اأ َرتِ ُب فِراشي ُك َل
َصباح.

٤٠

أا ِ
ساع ُد اأ ّمي
َت ْحضي ِر ال َطعام.

في

الصحو َن اإِلى
اأعي ُد ُ
َمكانِها.

٤١

اأقو ُم بِ ِ
واجبي الْ َم ْد َر ِس ّي
ُم ْع َت ِمداً َعلى نَ ْفسي.

اأسا ِع ُد اأبي في َع َم ِله.

٤٢

اأ ْس َت ْث ِم ُر ا ْل إِ�جا َز َة الْ َم ْد َر ِس َي َة فيما َي ْن َف ُعني.

نشاط:

 اأ ْذك ُُر َخ ْم َس َة اأ ْع ٍمال اأقو ُم بِها َي ْو ِم ّياً ُم ْع َت ِمداً َعلى نَ ْفسي.
 َع ْرض فيديو ْاس ِتثْما ُر إِال�جا َز ِة ال َم ْد َر ِس َية.ل�فتة :اأ ْع َت ِم ُد على َن ْفسي اقتدا ًء
بِرسولي ُم َح َمد
٤٣

١٣
ال ّد ْر ُس الثّالث عشر :الصِ ْدق
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
الص ْدق.
 تعريف َمفهو ِم ِ ذكر ِالص ْدق.
مواقف تُ َمثِ ُل قي َم َة ِ
بالص ْدقَ ُخلُقاً َو ُسلوكاً.
 ال�لتزام ِالص ْد ِق في َحيا ِة ال ُم ْس ِلم.
 استنتاج اأث ََر ِﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱠ التوبة ()١١٩
ﱢ    
ﭧﭨ ﱡ    

اأناقش:
الح ّق.
ال ُم ْس ِل ُم ل� يقو ُل اإل� َ
راح ٌة لِ َق ْل ِب ال ُم ْؤ ِمن.
في ّ
الص ْد ِق َ
حبيب اللّه.
الصا ِد ُق
ّ
ُ
الص ْد ُق َطري ٌق لِ ْل َج َنة.
ّ
الْ َك ِذ ُب َطري ٌق لِلنّار.
الْ ُم ْس ِل ُم صا ِد ٌق َحتّى في ُم ِ
زاحه.
ِق َص ُة ال َر ِ
سول ُم َح َمد َم َع الْ َعجوزِ :ل� َي ْد ُخ ُل الْ َج َن َة َعجو ٌز.
٤٤

نشاط (:)١

ما َ ِ
الصلا ُة
ش ُت َل ِق ُب بِها ال ّرسو َل َع َل ْي ِه َ
الصفُة الَتي كان َْت قُ َر ْي ُ
السلامََ ،ولها علا َق ٌة بِالدَرس.
َو َ

نشاط (:)٢

ْ
يي في الْ َموا ِق ِف ال�آتية-:
اأ َو ِض ُح َراأ ّ
* َو َع َد َصدي َق ُه بِزِيار ٍةَ ،و َذ َه َب في الْ َم ْو ِع ِد الْ ُم َحدَد.
غير بِ َه ِد َي ٍة ،ول ْم ُي ْح ِض ْرها له.
* وع َد اأخا ُه َ
الص َ

جاج،
* ك ََس َر ال ِت ْلمي ُذ لَ ْو َح ال ُز ِ
ف لِ ْل ُم َعلِ ِم بِ َخ َط ِئه.
َفا ْع َت َر َ
* َم َز َح َم َع صدي ِق ِهَ ،فاأخْ َبر ُه باأ َن

الس َفرَِ ،و ُه َو
والِ َد ُه َق ْد عا َد َ
من ّ
لَ ْم َي ُعد.

ٌ
الحق
ل�فتة :أانا طف ٌل ُم ْس ِل ٌم
صادق فلا اأقولُ إال� ّ ّ
٤٥

١٤
ِ
َ
ُلي)
ع
فا
ت
(
ياتي
ح
من
ف
ال ّد ْر ُس ال ّرابع عشر :مواق
َ
ْ
ُ
ّ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 ذكر ِمواقف َم َر ْت َم َعهم.
 تبادل ال َراأْي َم َع ُم َعلِ ِم ِهمَ ،و َز َملائِهم.العب َر ِم َن ِ
المواقف.
 استخلاص َِ
الص ِ
والخ َط ِاأ في ال َمواقف .
واب َ
 -التمييز َب ْين َ

 ُمناقش ٌةَ ،و َتبا ُدلُ آارا ٍءَ ،و َت ْوجيهات .لِ ْل َمواقِ َف ال�آتِ َية:ف في الصِ ْدق:
َمواقِ ُ
الخ َل ِو ِي ،واأ ْت َل ْف ُته.
* اأ ْع َل ْم ُت والدتي بِاأنَني لَ ِع ْب ُت بهات ِفها َ
الح ْلوى.
* اأ َْخ ُ
برت والدي بِاأنَني َق ْد اأ َك ْل ُت ِح ّص َة اأخي ّ
من َ
الصغي ِر َ
ِ
لوكات الخطيرة:
الس
مواقف في ُ
ُ
الصعو ُد على أا ْع َم َد ِة الْ َك ْهرباءَ ،و ْال� أ ْشجا ِر الْعالِ َية.
* ُ
* اللَ ِع ُب بال ُك َر ِة في الشّ ا ِر ِع العامّ.
مزاح بِا ْل� أ َد ِ
السكّين.
* اللَ ِع ُب ،والْ ُ
َصَ ،و ِ
وات الْحا َد ِةَ ،والْ َخ ِط َر ِة كالْ ِمق ِ
* اللَ ِع ُب بالنّا ِر واأ ْعوا ِد الث ِ
ِقاب.
٤٦

س:
مواقف في مساعَدَ ِة النّا ِ
ُ
لت اأغراضاً كان َي ْح ِملُها جا ُرنا.
* َح َم ُ
* اأج َل ْس ُت شَ ْيخاً كَبيراً َمكاني في الْ ِ
حاف َل ِة ال ُم ْز َد ِح َمة.
* سا َع ْد ُت كَفيفاً َعلى َق ْط ِع الشّ ارِع.
نشاط :اأ ْبدي َراأْيي في ال َت َص ُرفات ال�آتِية:
الض َعفاء.
السخ ِر َي ُة من ُ
ُ

ص بِ َلق ٍ
َب َي ْك َر ُهه.
ُمنادا ُة شَ خْ ٍ
با َع تاج ٌر بضاع ًة ُمخْ ِفياً ُعيو َبها.
ال َن ْو ُم َوالْ ِم ْد َفاأ ُة ُم ْش َت ِع َلة.
تناو ِل
وضْ ُع الدوا ِء قريباً ِم ْن ُم َ
اأيدي ال�أطفال.

ٌ
صادقَ ،و ُمتعا ِون
ل�فتة :أانا ِط ْف ٌل ُم ْس ِل ٌم
٤٧

١٥
ال ّد ْر ُس الخامس عشر :في َب ْي ِت صديقي ( َتفاعلي)
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 استحضار زيار ًة قا َم بها كل منهم لِ َب ْي َت صدي ِقه.ِ
ال�ستئذان ،والجلوسِ ،والتص ُر ِف في ِ
بيت صدي ِقه.
 ذكر طري َق َت ُه في تبادل ال َراأْ َي مع زملائِ ِهم ،ومعلِ ِمهم.ضا ِ
آداب ال ّزيا َر ِة ِم ْن ُم َعلِ ِمهم.
 ال�ستماع اإلى َب ْع ِ -تقدير قيم َة زيار ِة ا ْل� أ ْصدقاء.

ُيناقش الْ ُم َعلّ ُم ا ْل� أ ْفكا َر ال�آتِية:
 ما َي ْس ُر ُد ُه ال َط َلب ُة ِم ْن َموا ِقف.ِ
�ستئذان،
داء من ا ْل
ا َآداب ال ِزيا َر ِة ،ا ْب ِت ً
فالد ِ
سَ ،ف ُمغادر ِة
ُخول ،فالْ ُجلو ِ
الْ َب ْي ِتَ ،و ِح ْف ِظ ا ْل� أ ْسرار....
٤٨

ش الْ َم ِ
نشاط :اأ ِ
ف ال�آتِ َية:
واق َ
ناق ُ
من اللَ ْيل.
* زا َر َر ُج ٌل َصدي َق ُه في َو ْق ٍت ُم َتاأخِ ٍر َ
* َد َخ َلت اإِ َمراأ ٌة َب ْي َت جا َرتِها دو َن ْاس ِتئْذان.

كان الذي َخ َص َص ُه ل ُه ِ
س َر ُج ٌل في ال َم ِ
صاح ُب َالب ْيت.
* َج َل َ
* لَ ْم َت ِط ْل اإ ْم َراأ ٌة ُم َد َة زِيا َرت ِها لِ َب ِي ِت صدي َق ِتها.

خب َر َر ُج ٌل
* اأ َ
الناس بِما شا َه َد ُه
َ
في َب ْي ِت َصدي ِقه.
* تحد ََث َولَ ٌد
ٍ
تفع في
بصوت ُم ْر ٍ
َب ْي ِت َصدي ِقه.
ل�فتة :أانا طف ٌل ُم ْسل ٌم اأزو ُر اأصْ ِدقائي؛ لِ َت ْزدا َد
ا ْل َم َح َب ُة َب ْي َننا
٤٩

١٦
السلا َم َب ْي َنكم
س ّ
السادس عشر :أافشوا َ
ال ّد ْر ُ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ِ
قراء ًة سلي َمة.
 قراءةالحديث الشريف َ
ِ
الحديث الشّ ريف.
 حفظالسلام َب ْي َن الناس.
 استنباط فائد ٍة ِم ْن فوائ ِد اإفشا ِء ّالسلام.
فشاء ّ
 التعود على اإ َللسلام.
 تقدير قيم ِة ال�لتزا ِم ّبالصي َغ ِة ال َم ْسنونَ ِة ّ

قا َل َرسو ُل اللّه :
"اأ َل� اأ ُدلُ ُك ْم َع َلى شَ ْي ٍء
اإِ َذا َف َع ْل ُتمو ُه َت َحا َب ْب ُت ْم؟
السلا َم َب ْي َن ُك ْم".
اأ ْفشوا َ
رواه مسلم

٥٠

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

ر ُد ال ّسلا ِم على
الصي َغ ِة
َصديقي بِ ّ
ال َم ْسنونَ ِة.

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

من ال ّر ِ
اكب
ر ُد ال ّسلا ِم َ
اإلى الْماشي.

٥١

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

من الْماشي
السلا ِم َ
ر ُد ّ
اإِلى الْجالِس.

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

من الطّالِ ِب
ر ُد ال ّسلا ِم َ
اإِلى الْ ُم َعلِم.

٥٢

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

من ال َف ْر ِد
السلا ِم َ
ر ُد ّ
اإِلى َجما َعة.

السلا ُم َع َل ْيكم
ّ
َو َر ْحم ُة اللّه

من الْ ُم َعلِ ِم اإِلى
ر ُد ال ّسلا ِم َ
ال ُط ّلاب.

٥٣

السلام
َو َع َل ْي ُكم َ
َو َر ْح َم ُة اللّه َو َب َركات ِه

التح َي ُة ُت َر ُد بِاأ ْح َس َن
ِم ْنها.

نشاط (َ :)١سما ُع اأنْشو َد ِة « ا ِ
السلام » ( ُمرف ٌق
آداب اإِ ْفشا ِء َ
بِالوسائل).
ف في الْ َموا ِق ِف ال�آتِ َية؟:
ف اأ َت َص َر ُ
نشاط (َ :)٢ك ْي َ
َد َخ ْل ُت ُغ ْر َف َة الْ ُمعلّمين.
السلا ُم َع َل ْي ُك ْم.
َح ّياني الْ ُم َعلِ ُم بِ َق ْولِ ِهَ :
من ال ُم ْس ِلمين.
َمر ْر ُت بِجما َع ٍة َ
الْ َت َق ْي ُت بِوال ِد جارِنا في الطّريق.
السلا ُم َع َل ْي ُك ْم
ل�فتةَ :
س ا ْل َم َح َبة في قُ ِ
لوب النّاس
َت ِح َي ٌة َت ْغ ِر ُ
٥٤

١٧
ال ّد ْر ُس السابع عشر :سورة الماعون ()١
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تلاوة ال� آ ِيات الكري َمة.
 بيان ما فيها من ٍمعان.
من ال�آيات.
 استنتاج َد ْر ٍس اأ ْو فائد ٍة َ

ﱡ  ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱣ
ﱢ    
ﱡ  
ﱠ    
ﱟ  
ﱞ  
ﱝ      
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ

الماعون ()٧-١

٥٥

ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱚ

٥٦

ﱣ
    ﱢ
  ﱡ
    ﱠ

 ﱥﱤ

٥٧

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ

٥٨

معاني المفردات:
ﱘ ﱙ :ل� ُي ْؤ ِم ُن بِالْ َي ْو ِم ال� آ ِخر.
ﱞُ :ي ِ
عاملُ ُه بِق َْس َوة.
ﱝ     
ول� ُي َش ِج ُع.
ذاب شَ ديدٌَ ،و ُه َو ْاس ُم وا ٍد في َج َه َنم.
ﱦَ :ع ٌ
الصلا َة َع ْن َو ْق ِتها.
ﱫ ﱬﱭُ :ي َؤخِ رو َن َ
ﱱ :ل� ُيخْ ِلصو َن الْ ِعبا َد َة لِلّه.
اس ِم ْن اأ َدوات َم ْنزِلِ َي ٍةَ ،و َغ ْيرِها.
ﱴ :ما َي ْح ُ
تاج ُه النّ ُ

نشاط (:)١

كيف ن ُْح ِس ُن اإِلى الْ َيتيم؟
َ

نشاط (:)٢

ما ْاس ُم اأ ْع َظ ِم َيتي ٍم َع َر َف ْت ُه الْ َب َش ِر َي ُة؟
٥٩

١٨
س الثامن عشر:
ال ّد ْر ُ

سورة الماعون ()٢

ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تلاوة ال� آ ِيات الكري َمة.
 حفظها َغ ْيباً. بيان ما فيها ِم ْن َم ٍعان.
من ال�آيات.
 -استنباط َد ْرسٍ ،اأو فائدة َ

ﱡ  ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱣ
ﱢ    
ﱡ  
ﱠ    
ﱟ  
ﱞ  
ﱝ      
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ
٦٠

الماعون ()٧-١

اأكتب ال�آية بجانب الصورة المناسبة لها:

٦١

٦٢

٦٣

أاستفي ُد ِم َن ال�آيات:
* اأ ِ
الصلا ِة في َو ْق ِتها.
حاف ُظ على َ
* اأ ُح ُث اأ ْس َرتي َعلى اإِعا َر ِة الْ ِ
جيران ما َي ْحتاجونَ ُه ِم ْن اأ ٍ
دوات َضرو ِر َي ٍة.

نشاط:
ض فيديو َي ْش َر ُح َمعاني
 َع ْر ُالسو َرة.
ّ
 اأعا َرني جاري َخ ّلاطاً ك َْهربائِ ّياً،ما ِ
واجبي تِجا َه ذلِك؟

ف َعلى الْ َيتي ِم،
ل�فتة :اأنا ِط ْف ٌل ُمسل ٌم اأ ْع ِط ُ
َواأ ْط ِع ُم الْ ِم ْسكين
٦٤

١٩
والعطف على الصَ غير
ال ّد ْر ُس التاسع عشر :توقي ُر الكبير
ُ
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 قراءة الحديث الشَ ريف. حفظ الحديث الشَ ريف غيباً . التعرف على معنى ال َتوقيرِ ،والَع ْطف. -تمثيل قيم َت ّي ال َتوقير ،وال َع ْطف.

قا َل َرسو ُل اللّه

َبيرنا"
غيرنْا َولَ ْم ُي َوقِ ْر ك َ
س م َنا َم ْن ل ْم َي ْر َح ْم َص َ
 " :لَ ْي َ
(صحيح الترمذي).

َمعاني ال ُم ْفردات:
َي ْرح ْمَ :ي ْع ِطف.
ُي َوقِرَ :ي ْح َترِم.

٦٥

٦٦

٦٧

نشاط (:)١

اأ ْس ُر ُد َم ْو ِقفاً َوقَ ْر ُت في ِه كَبيراً ،اأ ْو َم ْو ِقفاً شا َه ْدتُ ُه في َت ْوقي ِر
الصغير.
الْ َكبيرِ ،والْ َع ْط ِف َعلى َ

نشاط (:)٢

ف في الْ َموا ِق ِف ال�آتِية:
ف اأ َت َص َر ُ
َك ْي َ
غا َد َر ْت اأ ّم َي الْ َب ْي َت،
غير
َو َت َرك َْت أاخي َ
الص َ
ِع ْندي.
َص ِع َد َرج ٌل كبي ٌر حافل ًة
ُم ْز َد ِح َم ًة بِال ُركّاب.
ف
ل�فتة :أانا طف ٌل ُم ْس ِل ٌم أا ْع ِط ُ
الصغيرَ ،و أا ْح َت ِر ُم الكبير
عَلى ّ
٦٨

٢٠
ال ّد ْر ُس العشرون :سور ُة الكوثر (تلاوة وحفظ)
ال� أ ْهدَ ُ
اف:

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
السورة.
 تلاوة ّالسورة غيباً.
 -حفظها ّ

ﱡ  ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

الكوثر ()٣-١

ناقش م َع معلّمي َمعاني ال ُم ْف ِ
ردات ال�آتي َة:
نشاط :اأ ُ

 ﱸ            .ﱺ.

 ﱼ              .ﱿ.
 ﲁ.

٦٩

قائمة المصادر والمراجع
يح ُالب َخارِيَ ،ت ْح ِقي ُق دُ .م ْص َطفَى ِديب ُالب َغا ،طَ ،٣دا ُر
ُالب َخارِيُ ،م َح َم ُد ب ُن اإِ ْس َم ِاعيلَ ،ص ِح ُ
ابنِ َك ِثيرَ ،ب ْي ُروت١٤٠٧ ،هـ١٩٨٧-م.
الج ِ
لال�نَ ،جلال ال ِدينِ ُم َح َم ُد ب ُن اأ ْح َم ِد ال َم َحلِيَ ،و َجلا ُل ال ِدينِ ُع ْب ُد ال َر ْح َمنِ ب ُن اأبِي َب ْك ٍر
َ
الس ُي ِ
الح ِد ِ
يث ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).
الجلالَ ْين ،طَ ،١دا ُر َ
وطيَ ،ت ْف ِس ُير َ
ُ
يح ْينِ َ ،ت ْح ِقي ُق ُم ْص َطفَى َع ْبد القَا ِدر
الحا ِكمُ ،م َح َم ُد ب ُن َع ْب ِد اللّ ِه ،ال ُم ْس َت ْد َر ُك َعلى َ
الص ِح َ
َ
َع َطا ،طَ ،١دا ُر ال ُك ُت ِب ال ِع ْل ِم َي ِةَ ،ب ْي ُروت١٤١١ ،هـ١٩٩٠ -م.
يح ابنِ ِح َبانَ ،ح َق َق ُه َو َخ َر َج اأ َحا ِدي َث ُه َو َعلَ َق َع َل ْي ِه شُ َع ْي ُب
ا ْب ُن ِح َب ِانُ ،م َح َمد ب ُن ِح َبانَ ،ص ِح ُ
ال� أ ْرنَاؤُوط ،طُ ،١م َؤ َس َس ُة ال ِر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠٨ ،هـ١٩٨٨-م.
للب ُح ِ
وث( ،د،
ا ْب ُن َح َجر ،اأ ْح َم ُد ب ُن َع ِل ٍي ،إِال� َصا َب ُة ِفي َت ْميي ِز َ
الص َحا َب ِةَ ،ت ْح ِقي ُق َم ْركَز َه ْج ٍر ُ
ط)َ ،دا ُر َه ْجرٍِ ،م ْصر( ،د ،ت).
اب ُن َح ْن َبل ،اأ ْح َم ُد ب ُن َح ْن َبلُ ،م ْس َن ُد ال�إ َما ِم اأ ْح َمد( ،د ،ط)ُ ،م َؤ َس َس ُة قُ ْر ُط َبة ،القَا ِه َرةُ،
(د ،ت).
الح ِميد،
اأ ُبو َد ُاودُ ،س َل ْي َما ُن ب ُن ال� أ ْش َع ِثُ ،س َن ُن اأبِي َد ُاودَ ،ت ْح ِقي ُق ُم َح َم ِد ُم ْحيي الدِين َع ْبد َ
(د ،ط) ،ال َم ْك َت َب ُة ال َع ْص ِر َي ُةَ ،ص ْيدَاَ -ب ْي ُروت( ،د ،ت).
الدار قطني ،علي بن عمر سنن الدار قطني ،تحقيق شعيب ،ال�أرناؤوط واآخرين(،د،ط)،
مؤسسة الرسالة بيروت (د،ت).
ال َذ َه ِبيُ ،م َح َم ُد ب ُن اأ ْح َمدِ ،س َي ُر اأ ْعلا ِم ال ُن َبلا ِءَ ،ت ْح ِقي ُق َم ْج ُمو َع ٍة ِمن ال ُم َح ِق ِقين ،بِ إا ْش َر ِ
اف
يخ شُ َع ْي ِب ال� أ ْرنَاؤُوط ،طُ ،٣م َؤ َس َس ُة ال ِر َسالَ ِةَ ،ب ْي ُروت١٤٠٥ ،هـ١٩٨٥-م.
الشِ ِ
٧٠

ال ُز َح ْي ِليَ ،و ْهبة ُم ْص َطفَى ال ُز َح ْي ِلي ،ال ِف ْق ُه إِال� ْس ِ
لامي َواأ ِدلَ ُت ُه ،طَ ،٤دا ُر ال ِف ْكرِِ ،د َمشْ ق،
(د ،ت).
الس َن ِة ،طَ ،٥دا ُر ال ِف ْكرَِ ،ب ْي ُروت١٣٩١ ،هـ ١٩٧١ -م.
َس ِي ُد َسابِقِ ،ف ْق ُه ُ
الس َن ِة ،طَ ،١دا ُر ال َق َل ِم،
اأ ُبو شُ َهبةُ ،م َح َم ُد ب ُن ُم َح َم ِدِ ،
الس َير ُة ال َن َب ِو َي ُة ِفي َض ْو ِء ال ُق ْرا ِآن َو ُ
ِد َمشْ ُق١٤٠٩ ،هـ١٩٨٨-م.
الصا ُبونِيُ ،م َح َم ُد َع ِليَ ،ص ْف َو ُة ال َتف ِ
الصا ُبونِي لل ِط َبا َع ِة َوال َنشْ ِر َوال َت ْوز ِِيع،
َاسيرِ( ،د ،ط)َ ،دا ُر َ
َ
القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).
الق َْح َطانِيَ ،س ِعي ُد ب ُن َع َل ٍي ،نُو ُر ال َت ْو ِحي ِد َو ُظلُ َم ِ
ات الشِ ْر ِك ِفي َض ْو ِء ال ِك َت ِ
الس َن ِة( ،د ،ط)،
اب َو ُ
َم ْط َب َع ُة َس ِفير ،ال ِر َياض( ،د ،ت).
س الدِين،
ا ْب ُن َك ِثيرٍ ،اإِ ْس َما ِعي ُل ب ُن ُع َم َرَ ،ت ْف ِس ُير ال ُق ْرا ِآن ال َع ِظي ِمَ ،ت ْح ِقي ُق ُم ّح َم ِد ُح َسين شَ ْم ِ
طَ ،١دا ُر ال ُك ُت ِب ال ِع ْل ِم َي ِةَ ،ب ْي ُروت١٤١٩ ،هـ.
ال ُم َبا َر ْكفُورِيَ ،ص ِف ُي ال َر ْح َمن ال ُم َبا َر ْكفُورِي ،ال َر ِحي ُق ال َمخْ ُتو ُم ،طَ ،١دا ُر ال ِه ِ
لالَ ،ب ْي ُروت،
(د ،ت).
اب ال َت ْو ِحي ِد لل ِه َع َز َو َج َلَ ،ت ْح ِقي ُق ُم ْص َعب بنِ َع َطا
ال َم ْق ِد ِسيَ ،ع ْب ُد ال َغ ِن ِي ب ُن َع ْب ِد ال َو ِاح ِدِ ،ك َت ُ
الحايِك( ،د ،ط)َ ،دا ُر ال ُم ْس ِل ِم لل َنشْ ِر َوال َت ْوز ِِيع ،ال ِر َياض١٤١٩ ،هـ١٩٩٨ -م.
َ
الس َير ُة ال َن َب ِو َي ُةَ ،ت ْح ِقي ُق َطه َع ْبد ال َرؤُوف َس ْعد( ،د ،ط)،
ا ْب ُن ِهشَ ا ٍمَ ،ع ْب ُد ال َم ِل ِك ب ُن ِهشَ ا ٍمِ ،
شَ ِر َك ُة ال ِط َبا َع ِة ال َف ِن َي ِة ال ُم ْت ِحدَة ،القَا ِه َرةُ( ،د ،ت).

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

اأ .ثروت زيد

اأ .عزام ابو بكر

اأ .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية نخالة

م .جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ سلامية
اأ.د .اسماعيل شندي

اأ.د .عبد السميع العرابيد

اأ.د .ماهر الحولي

اأ.د .محمد عساف

د .اإياد جبور

د .جمال الكيلاني

د .حمزة ذيب

د .خالد تربان

اأ .افتخار الملاحي

اأ .تامر رملاوي

اأ.جمال زهير

اأ .رقية عرار

اأ .عفاف طهبوب

اأ .عمر غنيم

اأ .عبير النادي
اأ .فريال الشواورة

اأ .نبيل محفوظ

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب التربية ال�إ سلامية للصف الثّاني ال�أساسي:
ابراهيم برغال

خالد خليفة

جواهر صالح

رشيد منصور

خالد تربان

اآل�ء قاضي

عواطف كساب

وفاء طه

ناصر حسونة

فريال سراحنة

اآمال ظاهر

فاطمة صالح

سهام بشارات

باسمة ماضي

اأيمن ياسين

عزية جدوع

بهاء اأبو رعية

محمد اأبو بكر

يوسف طيطي

وفاء ابراهيم

ت ّم بحمد اللّه

