
نبيل محفوظ د. اياد جبور )منسقًا(  
زينب حسونه عفاف طهبوب   

سلامية التربية ال�إ

٢ُ
الُجزء
الثاني

اأ. جمال سلمان

الـمــَؤلِــفـــــون:



قـــررت وزارة التربيـــة والتعليـــم العالي في دولــــة فلســـطين 
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي  2016 / 2017 م

اإشـراف العام:
	 	 	 د.	صبري	صيدم	 	 	 	 رئيس	لجنة	المناهج		
	 	 	 د.	بصري	صالح	 	 نائب	رئيس	لجنة	المناهج		
			 	 	 	 أ.	ثروت	زيد 	 	 	 رئيس	مركز	المناهج		

أ.	علي	مناصرة 	 مدير	عام	المناهج	اإنسانية		

الشيخ	يوسف	دعيس 	 	 	 	 	 مراجعة		

الدائرة الفنية:
أ.	حازم	عجاج	 	 	 	 	 إشراف	إداري		 	

أ	.	لينا	جاروشة				 	 	 	 	 	 	 تصميم	 	
د.	محسن	الخالدي 	 	 	 	 تحكيم	علمي	 	

د.	إياد	جبور	 	 	 	 	 تحرير	لغوي	 	
أ.	سها	عبد	الحميد 	 	 	 	 	 	 قراءة	 	

أ.	رانية	عامودي 	 	 	 	 	 رسومات	 	

أ.	عبد	الحكيم	أبو	جاموس	 	 	 	 	 	 متابعة	تربوية	
د.سمية	النَخالة	 	 متابعة	المحافظات	الجنوبية			

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة الثانية
201٨ م/ 1٤٤0 ھ

 moehe.gov.ps  |  mohe.pna.ps  |   mohe.ps

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

 فاكــس ٢٩٨٣٢٥٠-٢-٩٧٠+  |  هاتــف ٢٩٨٣٢٨٠-٢-٩٧٠+ 

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد
ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

 pcdc.edu.ps |  pcdc.mohe@gmail.com



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 وتطويِرهــا، فقــْد جــاَء الَعَمــُل فــي تاأليــف كتــِب 
ْســلاِمَيِة َبْعــَد الَتْقويــم 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
ــاُب  الّصــِف الثّانــي  ــَتَمَل كت ــْد اْش ــاً، َفَق ــاً شــاِملاً ومَتواِزن ــاً، َوِفْكِري ــاًء َتْرَبِوي ــِب بِن ــاِء الطالِ ــى بِن ــِدُف اإِل ْســلاِمَيَة َتْه ــَة ال�إِ وبمــا اأَن الَتْربَِي
يمــاِن، بطريقــٍة ســهلٍة  مبّســطٍة، معــَزَزٍة  بِجزاأيــه علــى َمجــال�ٍت ُمَتَعــِدَدٍة؛ لَِتْحقيــِق ذلــَك، َففــي َمجــاِل الَعقيــَدِة، ُطِرَحــْت حقائـِـُق ال�إ
بالُصــوِر 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، فــي عــرٍض واضــٍح َســْهل. َواأّمــا فــي مجــاِل الفقــِه، فقــد راعينــا ال�حتيــاَج الحقيقــَي للطّالــب؛ فاقتصــَر 

أمــُر علــى بيــان عبــادة ال�أذان، والّصــلاة.  ال�
وكاَن للقيــِم وال�أخــلاِق نصيَبهــا الوافَر-اأيضــاً-؛ لِمــا لهــا مــْن َدْوٍر عظيــٍم فــي صياغــِة الَشــخصَيِة، َوتوثيــِق اأواصــِر الخيــِر َوالمحَبــِة، َوبِنــاِء 

المجتمــِع الفاضــِل، َوالحفــاِظ علــى البيئــِة الَنظيفــِة، َوَرْســِم الّصــوَرِة الحضارَيــِة الّراقيــِة للمجتمِع 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 الُمعلِــِم َ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.

ــِرَك البــاُب مفتوحــاً للمعلّــم فــي الَصــِف الثّانــي؛ لِيســتخدَم اأدواِت التّقويــِم التّقليــدِي، والواقعــّي، َحَســَب مــا يــراُه  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
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٢٤الّدْرُس السابع: الصلوات الخمس )٢( ، )الظهر، العصر، العشاء(
٢٩الّدْرُس الثامن: الصلوات الخمس )٣( ، )صلاُة المغرب(

٣١الّدْرُس التاسع: في المسجد )تفاعلي(
٣٣الّدْرُس العاشر: اللُّه تعالى القاِدُر. )في ُبستاِن َجّدي(

٣٧الّدْرُس الحادي عشر: اللُّه الَبصير
٤٠الّدْرُس الثّاني عشر: ال�عتماُد على النَْفس

٤٤الّدْرُس الثّالث عشر: الِصْدق
٤٦الّدْرُس الّرابع عشر: مواقُِف مْن َحياتي )َتفاُعلّي(

٤٨الّدْرُس الخامس عشر: في بيت صديقي )َتفاعلي(
٤٩الّدْرُس السادس عشر: اأفشوا الَسلاَم َبْيَنكم

٥٥الّدْرُس السابع عشر: سورة الماعون )١(
٦٠الّدْرُس الثامن عشر: سورة الماعون )٢(

٦٥الّدْرُس التاسع عشر: توقيُر الكبير، والعطُف على الَصغير
٦٩الّدْرُس العشرون: سورُة الكوثر )تلاوة وحفظ(



٢

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- حفظ األْفاَظ ال�أذان.
- ذكر اأْوقاَت ال�أذان.

- تمييز األْفاَظ اأذاِن صلاِة  الَفْجِر، عْن َغْيِره مَن الّصلوات.
- تعظيم َشعيَرَة ال�أذان.

ال�أذانالّدْرُس ال�أّوُل:

١

ال�أْهَداُف:

اللُّه اأكَبُر اللُّه اأْكَبْر ... اللُّه اأكَبُر اللُّه اأْكَبْر

اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإل� اللّه ... اأْشَهُد اأْن ل� اإِلَه اإِل� اللّه

اأْشَهُد اأَن ُمَحَمداً َرسوُل اللّه ... اأْشَهُد اأَن ُمَحَمداً َرسوُل اللّه 

َحَي َعلى الَصلاة ... َحَي َعلى الَصلاة 

َحَي َعلى الَْفلاِح ... َحَي َعلى الَْفلاح 

اللُّه اأكَبُر اللُّه اأْكَبر ... ل� اإِلَه اإِل� اللّه



٣

نشاط: 
- اأناِقُش: ماذا َيقوُل الُْمْسِلُم ِعْنَد َسماِعِه كَُل َمْقَطٍع ِمْن 

أذاِن؟ َمقاِطع اْل�
 وماذا َيقوُل بعد انِْتهاِء الُْمَؤِذِن ِمَن اْل�أذان؟

ل�ْخِتياِر  الَطَلبِة  َبْيَن  ُمسابَقٍة  اإِْجراُء   -
اأْجَمِل َصْوِت طالٍب  ُيَؤّدي اْل�أذان. 
- َعْرُض َكْرتون، ُمْرَفٌق بَِدليِل الُمَعلِم.

- اأَتَذكُّر اأْعماَل الُْوضوِء َمَع الَطَلَبة.

ملاحظة:
َيقوُل الُْمَؤِذُن في اأذان الَْفْجِر، َبْعَد َقْولِِه َحَي َعلى الَفلاح:

  الَصلاُة َخْيٌر ِمَن الَنْوِم، الَصلاُة َخْيٌر ِمَن الَنْوم.

ل�فتة: اأنا ُمسِلٌم اأْسَمُع ال�أذاَن خْمَس مّراٍت 
في الَيْوِم واللّيلِة فاأَلّبي النِداَء لُِكِل َصلاة



٤

سورة الشرح )١(الّدْرُس الثّاني:

٢

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آيات الَكريَمة. - تلاوة ال�
آيات َغْيباً. - ِحفظها ال�
- بيان َبْعض َمعانيها.

ال�أْهَداُف:

 الشرح ) ا - ٨(

خص حص مس خس حس جس مخ    ُّ        
خم حم جم يل ىل مل خل جض مص
مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

يي                              َّ ىي مي خي حي جي يه ىه



٥

مقاطع السورة:  

حس جس مخ *
خس

خص حص *
مص



٦

ىل مل خل *

خم حم جم *



٧

اْلُمْفَرَداِت: َمَعانِي 
يمان. نَْشَرح لََك َصْدَرك: نَُنِوُرُه بِالُهدى واْل�إ

َوَضْعنا: َخّفْفنا. 

ِوْزَرك: ِحْملَك الثَقيل. 

الَذي اأنْقض َظْهرك: اأْثَقل َظْهَرك َواأْضَعفه. 

َوَرَفْعنا لََك ِذْكرك: َجَعْلنا النّاَس َيْذكُرونَك َكثيراً.

أْرَبَعُة اْل�أولى من الّسَورِة الَكريمِة  اْل� آياُت  ملاحظة: تُخاِطُب ال�
الَرسوَل ُمحّمد  .

ل�فتة: اأنا ُمْسِلٌم اأْكِثُر ِمَن الَصلاة على الرّسوِل 



٨

٣
سورة الشرح )٢(الّدْرُس الثّالث:

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

- ِحفظها َغْيباً.
- بيان َبْعَض َمعانيها.

- استنباط َدْرساً اأو فائَدًة ِمَن الّسوَرة.

ال�أْهَداُف:

 الشرح ) ا - ٨(

خص حص مس خس حس جس مخ    ُّ        
خم حم جم يل ىل مل خل جض مص
مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

يي                              َّ ىي مي خي حي جي يه ىه



٩

  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم *

بعَد الّضيِق َياأْتي اْلَفَرج



١٠

بعَد اأْن اأنهي َعَملي اأْشُكُر اللَّه، َواأعُبدُه

جي يه ىه  * 



١١

اأْقِبُل َعلى اللِّه ِبِعبادتي

ىي مي خي  * 

ل�فتة: سَيْجَعُل اللُّه بْعَد الِشدِة َفَرجًا



١٢

٤
ُدعاء ال�ْسِتْفتاِحالّدْرُس الّرابع:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- قراءة ُدعاَء ال�ْسِتْفتاِح قراءًة سليَمة.

- حفظ ُدعاَء ال�ْسِتْفتاِح.
- بيان َبْعَض معانيه.

- بيان موقَع ُدعاِء ال�ْسِتْفتاِح في الَصلاة.

ال�أْهَداُف:

ْحرام،  اْل�إِ بَِتْكبيَرِة  َصلاتِي  اأْبَداأ   
بُِدعاِء  ْحراِم  ال�إِ َتْكبيَرِة  َبْعَد  اأْدعو  ثَم 

ال�ْسِتْفتاح، َفاأقوُل في نَْفسي:  

وتباَرَك  َوبَِحْمِدَك،  اللُّهَم  »ُسْبحانََك 
اْسُمَك، وتعالى  َجُدَك، ول� اإلَه َغْيُرَك«
)رواه الدار قطني(



١٣

َمعاني الُمْفردات :
َجُدك: َعَظَمُتَك، َوُسْلطانَُك.

ل� اإلَه َغْيُرَك: ل� َمْعبوَد ِسواَك.

ل�فتة: اأنا ُمْسِلٌم اأْحِرُص َعلى
 ُدعاِء ال�ْسِتْفتاِح في َصلاتي

نشاط )١(:
اأَتَعرَُف َعلى صيَغٍة اأْخرى 

لُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح:  

“ َوَجهُت َوجهَي لِلَذي 
َفَطَر الَسماواِت واْل�أرَض 
حنيفاً ُمْسِلماً َوما اأنا ِمَن 

)صحيح مسلم(الُمشركين ”.



١٤

٥
براهيمَيةالّدْرُس الخامس: التَشهد والَصلاة ال�إ

اأقراأ واأْحَفُظ:  

التَشُهُد: »التِّحّياُت لِلّه َوالّصلواُت َوالطِّيبات، الَسلاُم علْيَك اأُيها الَنبُي، 
ورْحَمُة اللِّه وَبَركاتُُه، الّسلاُم َعَلْينا، َوَعلى ِعباِد اللِّه الّصالِحين، اأْشَهُد اأْن 

)رواه البخاري(. ل� اإِلَه اإِل� اللّه، َواأْشَهُد اأَن ُمَحَمداً َعْبُدُه َوَرسولُُه« 

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تذكر اأعمال الوضوء.

براهيِمَية. - التعرف اإلى األفاظ التَّشُهَد والَصلاَة ال�إ
براهيِمَية. - حفظ وترديد التَّشُهَد والَصلاَة ال�إ

ال�أْهَداُف:



١٥

براهيمية: »اللّهَم َصِل َعلى ُمَحَمٍد، َوَعلى اآِل ُمَحَمد، َكما َصلَْيَت  الَصلاة ال�إ
َعلى اإِْبراهيَم، َوَعلى اآِل اإِْبراهيَم، اإِنََك َحميٌد َمجيٌد، اللّهَم باِرْك على ُمَحَمٍد، 
َوَعلى اآِل ُمَحَمد، كما باَرْكَت َعلى اإِْبراهيَم و اآِل اإِْبراهيَم اإِنََك َحميٌد َمجيٌد«

)رواه البخاري ومسلم(.



١٦

٦
الّصلوات الَخْمُس )١( )صلاة الفجر(الّدْرُس السادس:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر عَدد َرْكعاِت الَفْجر.
- تتبع اأْعمال صلاِة الَفْجر.

- تاأدية اأْعمال الَصلاة.

ال�أْهَداُف:

ْسلام، وقْد َفَرَض اللَّه ُسْبحانَُه َوَتعالى  الَصلاُة اأعظُم ُرْكٍن ِمْن اأْركاِن ال�إِ
على الُْمْسِلميَن َخْمَس صلواٍت في الَْيْوِم واللَْيَلة، والُْمْسِلُم ُيحاِفظ َعلى 

اأداِء الَصلاِة في َوْقِتها.

لنتذكر:
١. اأعمال الوضوء.

٢. دعاء ال�ستفتاح.



١٧

اأْعمال الَصلاة:  
  الَرْكَعة ال�أولى:  

الِْقْبَلَة،  ُمْسَتْقِبلاً  اأِقُف   .١
الّتي  الّصلاَة  بَقْلبي  َواأنْوي 

اأريُد اأْن اأَصلِيها.

١

* صلاُة الَفْجِر َرْكَعتان.

تُؤدى اأْعماَل الَصلاِة في َرْكَعَتْين، اأو ثلاِث 
َرْكعاٍت، اأو اأْرَبِع َرْكعاٍت، َفَهّيا بنا نَْسَتْخِلُص 
كيفيَة اأداء صلاِة الَفْجر )الجهريّة(، َبْعَد اأْن 

َعِلْمنا اأنَها َرْكَعتان. 



١٨

٢

٣

َفاأقوُل:   ْحراِم،  اْل�إِ َتْكبيَرَة  اأَكِبُر   .٢
اللُّه اأْكَبر.       

٣. اأْدعو بُِدعاِء ال�ْسِتْفتاِح، َواأْقَراأ 
سوَرَة الْفاتَِحة، وما َتَيَسَر ِمَن الُْقراآِن 

الَْكريِم جهراً.      



١٩

٤
اأكَبُر،  اللُّه  قائلاً:  اأْرَكُع   .٤
واأَرِدُد في ُركوعي: ُسْبحاَن رِبَي 

الَْعظيم )ثلاَث مراٍت(. 

٥

قائِماً  الُركوِع  ِمَن  اأْعَتِدُل   .٥
واأقوُل: َسِمَع اللُّه لَِمْن َحِمَدُه، 

َرَبنا لََك الَْحْمد.



٢٠

٦

٧

اللُّه  قائلاً:  اأْسُجُد   .٦
اأْكَبُر، واأَرِدُد في ُسجودي: 
أْعلى  اْل� رِبَي  ُسْبحاَن 

)َثلاَث مّراٍت(.

الُسجوِد  ِمَن  اأْعَتِدُل   .٧
قائِلاً:  اللُّه اأْكَبُر.



٢١

ثانَِيًة  َمَرًة  اأْسُجُد   .٨
قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، واأَرِدُد 
في ُسجودي: ُسْبحاَن 
)َثلاَث  أْعلى  ال� َربَّي 

مّرات(.

    الَرْكَعُة الثّانِية:
١. اأِقُف لِلَرْكَعِة الثّانيِة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر.

٢. اأقوُم باأْعماِل الَصلاة كما قُْمُت بِها في الَرْكَعِة اْل�أولى.

٨

٩

٣. اأْجِلُس َبْعَد الُسجوِد 
التَّشُهَد،  َواأْقَراأ  الثّاني، 

براهيِمَيَة. والَصلاَة ال�إ



٢٢

واأقوُل:  َيميني،  َعْن  اأَسلُِم   .٤
الّسلاُم علْيُكْم، َوَرْحَمُة اللّه.

٥. اأَسلُِم َعْن ِشمالي، واأقوُل: 
الّسلاُم علْيُكْم، َوَرْحَمُة اللّه.

١٠

١١



٢٣

نشاط )١(: نُناِقُش:
اأ. لماذا يتثاقل َبْعُض الُْمْسِلميَن القياَم  اإِلى َصلاِة الَفْجر؟ 

لاِة الَْفْجر؟ ب. بَِم َتْنَصُح َمْن َيتكاَسُل عْن اأداِء ًصَ

ل�فتة: اأنا ُمْسلٌم اأحافُِظ َعلى اأداِء الَصلاِة في َوْقِتها

نشاط )٢(: اأْطلُب من 
َيْصَطِحَبني  اأْن  والدي 
الَْفْجر  َصلاِة  أداِء  لِ� َمعُه 

في الَْمْسِجد.



٢٤

الّصلوات الخمس )٢(الّدْرُس السابع:
)صلاُة الُظْهر، وصلاُة العْصِر، وصلاُة العشاء(

٧

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تعداد الّصلواِت الَمْفروَضة.

- ذكر َعَدَد ركعاِت  صلاة الُظْهر، وصلاة الَعْصر، وصلاة العشاء.
- تتبع اأْعماَل الَصلاة في كِل َرْكَعة.

- تاأدية اأْعماَل الَصلاة.

ال�أْهَداُف:

* الّصلواُت الَْمْفروَضُة َخْمٌس: الُظْهُر، َوالَْعْصُر، َوالَْمْغِرُب، َوالِْعشاُء، َوالَْفْجُر.
* َصلاُة الُظْهِر، والَعْصِر، والِْعشاِء اأرَبُع َرْكعاٍت.

َكْيِفَيُة اأداء صلاِة الُظْهر :
    الَرْكعُة اْل�أولى: 

١. اأنْوي بَِقْلبي اأداَء صلاِة الُظْهِر، 
َفاأقوُل:  ْحراِم،  ال�إِ َتْكبيَرَة  اأَكِبُر  ثَم 

اللُّه اأكبُر. 

١



٢٥

ال�ْسِتْفتاِح،  بُِدعاِء  اأْدعو   .٢
َتَيَسَر  وما  الْفاتَِحة،  سوَرَة  َواأْقَراأ 

ِمَن الُْقراآِن الَْكريم )سراً(.

٣

٣. اأْرَكُع قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر، واأَرِدُد 
في ُركوعي: ُسْبحاَن رِبَي الَْعظيم 

)ثلاث مرات(.

٢



٢٦

٥

٤
٤. اأْعَتِدُل ِمَن الُركوِع 
قائِماً َواأقوُل: َسِمَع اللُّه 
لََك  َربّنا  َحِمَدُه،  لَِمْن 

الَْحْمُد.

قائِلاً:  اأْسُجُد   .٥
في  واأَرِدُد  اأْكَبُر،  اللُّه 
ُسْبحاَن  ُسجودي: 
)َثلاَث  أْعلى  ال� رِبَي 

مّراٍت(.



٢٧

٧

٦

٦. اأْعَتِدُل ِمَن الُسجوِد قائِلاً: 
اللُّه اأْكَبُر.

٧. اأْسُجُد مّرًة ثانيًة قائِلاً: 
في  َواأَرِدُد  اأْكَبُر،  اللُّه 
َربَّي  ُسْبحاَن  ُسجودي:  

أْعلى )َثلاَث مّرات(. اْل�



٢٨

نشاط: َتْنفيُذ اأْعماِل َصلاِة الُظْهر، واأْعماِل َصلاِة الَعْصر   
والِْعشاِء َعَمِلّياً لِكافَِة الُطلاب.

الَرْكَعُة الثّانِية: 
١- اأِقُف لِلَرْكَعِة الثّانيِة قائِلاً: اللُّه اأْكَبُر.

٢- اأقوُم باأْعماِل الَصلاِة كما قُْمُت بِها في الَرْكَعِة ال�أولى.
٣- اأْجِلُس َبْعَد الُسجوِد الثّاني، َواأْقَراأ الَتشُهد.

الَرْكَعُة الثّالثُة، َوالّراِبَعُة:
الثّالَِثَة  الَرْكَعَة  اأصلّي  ثَُم  اأْكَبُر.  اللُّه  قائِلاً:  الثّانَِيِة  الَرْكَعِة  َبْعَد  اأِقُف   -١

أولى َوالثّانِية.  والّرابعَة َكما َصلَْيُت الَرْكَعَة اْل�
٢- اأْقراأ في الَرْكَعِة الثّالَِثِة َوالّرابَِعِة سوَرَة الْفاتَِحِة َفَقط، َول� نَْقَراأ ما َتَيَسَر ِمَن 

الُْقْراآِن الَْكريم.
ْبراهيِمَيَة، ثَُم اأَسلُِم  ٣- واأْجِلُس للَتَشُهِد اْل�أخيِر، َفاأْقَراأ الَتَشُهَد، َوالَصلاَة ال�إِ
قائِلاً:  ِشمالي  َعْن  ثَُم  اللِّه،  َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم  الَسلاُم  قائِلاً:  َيميني  َعْن 

الَسلاُم َعلْيُكْم َوَرْحَمُة اللّه.
 ٤- تَُؤّدى َصلاُة الَْعْصِر َكما تَُؤّدى َصلاُة الُظهر.

أْعماُل َكصلاَتي الُظْهِر َوالَْعْصِر اإِل�   ٥- تَُؤّدى َصلاُة الِْعشاِء ِمْن َحْيُث اْل�
اأنَُه َيجَهُر بِالِْقراَءِة في اأَوِل َرْكَعتيِن ِمْنها.



٢٩

الّصلوات الخمس )٣(الّدْرُس السابع:
 )صلاة المْغِرُب(

٧

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر عَدَد ركعاِت صلاِة  الَمْغِرِب.
- تتبع اأْعمال الَصلاة في الَرْكعات.

- تاأدية اأْعماَل الَصلاة.

ال�أْهَداُف:

* َصلاُة الَمْغِرِب ثلاُث َرْكعات.

     َكْيِفَيُة اأداء صلاِة الَمْغِرب:

أولى َوالثّانَِيُة َجْهراً، كما َتَعلَْمَت سابقاً. ١- تَُؤّدى الَرْكَعُة الّ�
أَول َبْعَد الَرْكَعِة الثّانَِيِة لِقراَءِة الَتَشُهد. ٢- نَْجِلُس الُْجلوَس اْل�

٣- نقوُم لِلَرْكَعِة الثّالَثِة، َونَُؤّدي اأْعمالَها كاأِي َرْكَعٍة في الَصلاة.
٤- نَْجِلُس الُْجلوَس اْل�أخيَر في الَرْكَعِة الثّالَثِة َبْعَد الُسجوِد الثّاني.

ْبراهيِمَيَة، ثَُم نَُسلُّم عن الَْيميِن، َوالِشمال. ٥- نقراأ التَّشُهَد، َوالَصلاَة ال�إِ



٣٠

نشاط:  
َيْخُرُج الُمَعلُّم بِطّلابِِه  اإلى  َمكاٍن 
في  اأو  الَْمْدَرَسِة،  في  ُملائٍِم 
الُطّلاُب  َوُيَنِفُذ  ُمجاِوٍر،  َمْسِجٍد 

صلاَة الَْمْغِرِب.



٣١

في المسجد )تفاعلي(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- استحضار ما شاهدوُه في زياَرتِِه للَمْسِجد.

- ذكر َبْعض ما قاموا بِه في الَمْسِجد.
- تبادل الراأّي مَع ُزَملائِِهم، َوُمَعلِِمِهم فيما َيِصُح ِفْعلُُه في المسِجِد، وما ل� َيِصّح.

- ال�ستماع اإلى َبْعِض اآداب زيارِة الَمْسِجد ِمْن ُمَعلِِمهم.
- تعظيم مساِجد اللّه.

ال�أْهَداُف:

يناقش المعِلُم مع الَطَلَبِة اْل�أْفكاَر ال�آتِية:
- مشاهداِت الطّالِب في الَْمسِجِد.

الّراأِْي  َوَتباُدُل  َعَلْيها،  التّعقيُب   -
آداِب  لِ� الَتْوجيُه  الُطّلاِب،  مَع 
الَْمْسِجِد، والُسلوكاِت الّصحيَحِة 
فيه ِمْثَل: الُْجلوِس بخشوٍع، عَدِم 
َطَلِب  الُمَصلّيَن،  َعلى  التّشويِش 
الَصْوِت،  َرْفِع  َعدمِ  فيه،  الِعْلم 
َعَدمِ الّرْكِض داِخَل الَْمْسِجد...

الّدْرُس التاسع:

٩



٣٢

نشاط )١(: 
َعْرُض فيديو ) اآداُب ِزيارِة الَْمْسِجد(.

نشاط )٢(: 
آتَِية: اأْبدي َراأْيي في الَْمواِقِف اْل�

* َرْمُي َبقايا الَطعاِم داِخَل الَْمْسِجِد. 
* تِلاوُة الُْقراآِن الَْكريِم بَِصْوٍت ُمْنَخَفٍض في الَْمْسِجد. 

* ُمناداُة َشْخٍص بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع داِخَل الَْمْسِجِد.

ل�فتة:
 اأقوُل عنَد ُدخولي اْلَمْسِجد: » اللّهَم اْفَتْح لي اأْبواَب َرْحَمِتك«

 َواأقوُل عنَد ُخروجي:» اللُّهَم اإنّي اأْساأُلَك ِمْن َفْضِلك«

في  اأِجُدُه  فراٍغ  اأَوِل  في  اأْجِلُس   *
الَْمْسِجد. 

*   الَْعَبُث بِاأدواِت الَْمْسِجِد َكالَْكْهرباِء، 
َوَصنابيِر الِْمياه. 



٣٣

اللُّه تعالى القاِدُر.
 )في ُبستاِن َجّدي(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- التعرف اإلى  َبْعِض َمظاِهر قُْدَرة  اللّه تعالى.

- استشعار قُْدَرة اللِّه تعالى علْيِه، َفَيْفَعلوا الخيَر، وَيْتُركوا الشّر.

ال�أْهَداُف:

أْسَرُة في رِْحَلٍة اإِلى ُبْستاِن الَْجِد، َوكاَن الَْفْصُل َربيعاً. َخَرَجِت اْل�

١

الّدْرُس العاشر:

١٠



٣٤

هذا   اأْجمَل  ما 
الَمْنَظَر  يا  اأّمي !!.                      

َطْعُمها  ُحْلٌو   لَذيذ.

َطْعُمها ُمّر 
يا اأبي.

انظروا يا اأْبنائي: اأْشجاٌر 
واحٍد،  بِماءٍ  تُْسقى 

َوَثَمرُها  ُمْخَتِلف !!.

٢

٤

٣

٥



٣٥

هذِه وردٌة حمراُء، 
واأْخرى َصفراء.

والرَبيُع  اأْخَضر!!.

ما ِسُر ذلَك 
يا اأبي؟

ال�أم: الَبْحُر ماُؤُه مالٌح، والَنْهُر ماُؤُه 
َعْذٌب، َونَاأْكُُل ِمْنُهما اأسماكاً َطِيَبة.

الماِء،  َفْوَق  وتسيُر  َضْخَمٌة،  الَسفيَنُة 
والَدبوُس صغيٌر، َوَيْغَرُق في الماِء.

اإِنَها قُْدَرُة 
اللّه تعالى

نت ٹ            ٹ                                ُّىبيبرتزتمت
     َّ         اآل عمران )١٨٩( زثمث رث يت ىت

٦

٨

١٠

٧

٩

١١



٣٦

ل�فتة: اأنا ِطْفٌل ُمْسِلٌم اأقوُل ِعْندما اأشاِهُد 
َجماَل َخْلِق اللّه: ُسْبحاَن اللِّه!

نشاط: 
حاَن اللّه ) قُْدَرة اللّه(. - َعْرض فيديو ُسْ

َوَتْزَرُع كُُل  اإِلى َخْمِس َمْجموعاٍت،  - َتوزيُع الُطلاب 

َمْجموَعٍة َشَجرًة في َحديَقِة الَْمْدَرَسة. 

- اأْجَمُع َخْمَس ُصَوٍر تُْظِهُر قُْدَرة اللّه 

في الَْكْوِن، َواألِْصُقها في  الُْكّراس. 

- اأْرُسُم َحديَقًة َجميَلًة.



٣٧

اللُّه الَبصير

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

- بيان اأَن َبَصَر اللِّه تعالى ل� ُيْشِبُهُه َبَصٌر. 
- استنباط اأثِر رقاَبِة اللِّه تعالى َعَلْيهم.

- استشعار رقابة اللّه تعالى في اأْعمالِِهم.

ال�أْهَداُف:

اللُّه البصيُر َيرى ما 
نَراُه بِاأْعُيِننا، وما ل� 

نَراُه.

َيرى  ُسْبحانَُه،  اللُّه 
في  الَسوداَء  الَنْمَلَة 

اللَْيَلِة الَظْلماء. 

الّدْرُس الحادي عشر:

١١



٣٨

  اللُّه ُسْبحانَُه، ُيْبِصُر ما ل� 
نُْبِصُرُه في اأْعماِق الِْبحار.

أرى  اأتَفَكُر في َعْيني؛ لِ�
ما فيها ِمْن َعجائِْب.

هذا َبَصُر اْلَمْخلوِق، َفَكْيَف َبَصُر اْلخالِق؟! 



٣٩

ل�فتة: اللُّه يراني فلا اأْفَعُل اإِلّ� َخْيرًا

اللُّه بصيٌر ل� ُيْشِبُه َبَصُرُه َبَصَر اأَحٍد ِمْن َمْخلوقاتِِه، ُسْبحانك 
يا اللّه !

نشاط: 
اللِّه  اأْسماِء  ِمْن  َخْمَسًة  اأَعِدُد   -

الُحْسنى. 
َمعنى  فيِه  َيْشَرُح  - َعْرض فيديو 

الَبصير. 



٤٠

 ال�عتماُد على النَْفس

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر َبْعَض ُصَورِ ال�عتماِد على الَنْفس.

- بيان فائَِدَة ال�عتماِد على الَنْفس.

- تمثل قيمَة ال�عتماِد على الَنْفس.

ال�أْهَداُف:

اأَرتُِب فِراشي ُكَل 
َصباح. 

الّدْرُس الثّاني عشر:

١٢



٤١

في  اأّمي  اأساِعُد 
َتْحضيِر الَطعام.

اإِلى   الُصحوَن  اأعيُد 
َمكانِها.



٤٢

اأقوُم بِواِجبي الَْمْدَرِسّي 
ُمْعَتِمداً َعلى نَْفسي.

اأساِعُد اأبي في َعَمِله. 



٤٣

جاَزَة الَْمْدَرِسَيَة فيما َيْنَفُعني. اأْسَتْثِمُر اْل�إِ

نشاط: 
- اأْذكُُر َخْمَسَة اأْعماٍل اأقوُم بِها َيْوِمّياً ُمْعَتِمداً َعلى نَْفسي. 

جاَزِة الَمْدَرِسَية. - َعْرض فيديو اْسِتْثماُر ال�إِ

 ل�فتة: اأْعَتِمُد على َنْفسي اقتداًء 
ِبرسولي ُمَحَمد 



٤٤

الِصْدق

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

- ذكر مواِقف تَُمثُِل قيَمَة الِصْدق.
- ال�لتزام بالِصْدَق ُخلُقاً َوُسلوكاً.

- استنتاج اأَثَر الِصْدِق في َحياِة الُمْسِلم.

ال�أْهَداُف:

التوبة )١١٩(   َّ  يئرب ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ    ِّ               ُّ                                         ٹ ٹ

الُمْسِلُم ل� يقوُل اإل� الَحّق.	 
في الّصْدِق راَحٌة لَِقْلِب الُمْؤِمن.	 
الّصاِدُق حبيُب اللّه.	 
الّصْدُق َطريٌق لِْلَجَنة.	 
الَْكِذُب َطريٌق لِلنّار.	 
الُْمْسِلُم صاِدٌق َحتّى في ُمزاِحه.	 
ِقَصُة الَرسوِل ُمَحَمد  َمَع الَْعجوِز: ل� َيْدُخُل الَْجَنَة َعجوٌز.	 

اأناقش:

الّدْرُس الثّالث عشر:

١٣



٤٥

نشاط )١(: 
ُفة الَتي كانَْت قَُرْيُش تَُلِقُب بِها الّرسوَل َعَلْيِه الَصلاُة  ما الِصَ

َوالَسلام، ََولها علاَقٌة بِالَدرس.

نشاط )٢(: 
آتية:-  اأَوِضُح َراأْيّي في الَْمواِقِف ال�

* َوَعَد َصديَقُه بِِزيارٍة، َوَذَهَب في الَْمْوِعِد الُْمَحَدد.
* وعَد اأخاُه الَصغيَر بَِهِدَيٍة، ولْم ُيْحِضْرها له.

الُزجاِج،  لَْوَح  الِتْلميُذ  َكَسَر   *
َفاْعَتَرَف لِْلُمَعلِِم بَِخَطِئه. 

* َمَزَح َمَع صديِقِه، َفاأْخَبرُه باأَن 
َوُهَو  الّسَفِر،  مَن  َقْد عاَد  والَِدُه 

لَْم َيُعد.

ل�فتة: اأنا طفٌل ُمْسِلٌم صادٌق فلا اأقوُل اإل�ّ الحّق



٤٦

مواقُِف مْن َحياتي )َتفاُعلّي(

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- ذكر مواِقف َمَرْت َمَعهم.

- تبادل الَراأْي َمَع ُمَعلِِمِهم، َوَزَملائِهم.
- استخلاص العَبَر ِمَن المواِقف.

- التمييز َبْين الَصواِب والَخَطاأِ في الَمواِقف .

ال�أْهَداُف:

- ُمناقشٌة، َوَتباُدُل اآراٍء، َوَتْوجيهات. لِْلَمواقَِف ال�آتَِية:
َمواقُِف في الِصْدق:

* اأْعَلْمُت والدتي بِاأنَني لَِعْبُت بهاتِفها الَخَلِوِي، واأْتَلْفُته. 
برُت والدي بِاأنَني َقْد اأَكْلُت ِحّصَة اأخي الّصغيِر مَن الَحْلوى.  * اأْخَ

مواقُف في الُسلوكاِت الخطيرة:
* الُصعوُد على اأْعَمَدِة الَْكْهرباء، َواْل�أْشجاِر الْعالَِية. 

* اللَِعُب بالُكَرِة في الّشاِرِع العامّ. 
أَدواِت الْحاَدِة، َوالَْخِطَرِة كالِْمَقِص، َوالِسكّين.  * اللَِعُب، والْمزاُح بِاْل�

* اللَِعُب بالنّاِر واأْعواِد الثِقاِب. 

الّدْرُس الّرابع عشر:

١٤



٤٧

مواقُف في مساَعَدِة النّاِس:
* َحَملُت اأغراضاً كان َيْحِملُها جاُرنا. 

* اأجَلْسُت َشْيخاً َكبيراً َمكاني في الْحاِفَلِة الُمْزَدِحَمة.
* ساَعْدُت َكفيفاً َعلى َقْطِع الّشاِرع.

آتِية:  نشاط:  اأْبدي َراأْيي في الَتَصُرفات ال�
الُسخِرَيُة من الُضَعفاء. 	 
ُمناداُة َشْخٍص بَِلَقٍب َيْكَرُهه.	 
باَع تاجٌر بضاعًة ُمْخِفياً ُعيوَبها. 	 
الَنْوُم َوالِْمْدَفاأُة ُمْشَتِعَلة. 	 
ُمتناَوِل 	  ِمْن  قريباً  الدواِء  وْضُع 

اأيدي ال�أطفال. 

ل�فتة: اأنا ِطْفٌل ُمْسِلٌم صادٌق، َوُمتعاوِن



٤٨

في َبْيِت صديقي )َتفاعلي(الّدْرُس الخامس عشر:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- استحضار زيارًة قاَم بها كل منهم لَِبْيَت صديِقه.

- ذكر طريَقَتُه في ال�ستئذاِن، والجلوِس، والتصُرِف في بيِت صديِقه.
- تبادل الَراأَْي مع زملائِِهم، ومعلِِمهم.

- ال�ستماع اإلى َبْعِض اآداِب الّزياَرِة ِمْن ُمَعلِِمهم.
- تقدير قيمَة زيارِة اْل�أْصدقاء.

ال�أْهَداُف:

١٥

آتِية: أْفكاَر ال� ُيناقش الُْمَعلُّم اْل�
- ما َيْسُرُدُه الَطَلبُة ِمْن َمواِقف. 

- اآداَب الِزياَرِة، اْبِتداًء من اْل�ستئذاِن، 
َفُمغادرِة  فالُْجلوِس،  فالُدخوِل، 

أْسرار.... الَْبْيِت، َوِحْفِظ اْل�



٤٩

آتَِية: نشاط: اأناِقُش الَْمواِقَف ال�
* زاَر َرُجٌل َصديَقُه في َوْقٍت ُمَتاأِخٍر مَن اللَْيل. 

* َدَخَلت اإِمَراأٌة َبْيَت جاَرتِها دوَن اْسِتْئذان. 
* َجَلَس َرُجٌل في الَمكاِن الذي َخَصَصُه لُه صاِحُب الَبْيت. 

* لَْم َتِطْل اإْمَراأٌة ُمَدَة ِزياَرتِها لَِبِيِت صديَقِتها. 
َرُجٌل  اأخَبَر   *
الناَس بِما شاَهَدُه 
في َبْيِت َصديِقه. 
َولٌَد  تحَدَث   *
بصوٍت ُمْرتفٍع في 

َبْيِت َصديِقه. 

 ل�فتة: اأنا طفٌل ُمْسلٌم اأزوُر اأْصِدقائي؛ لَِتْزداَد 
اْلَمَحَبُة َبْيَننا



٥٠

اأفشوا الَسلاَم َبْيَنكمالّدْرُس الّسادس عشر:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- قراءة الحديِث الشريف قراَءًة سليَمة.

- حفظ الحديِث الّشريف.
- استنباط فائدٍة ِمْن فوائِد اإفشاِء الّسلام َبْيَن الناس.

- التعود على اإفشاَء الّسلام.
- تقدير قيمِة ال�لتزامِ بالّصيَغِة الَمْسنونَِة للّسلام.

ال�أْهَداُف:

١٦

 : اللّه   َرسوُل  قاَل 
"اأَل� اأُدلُُكْم َعَلى َشْيٍء 
َتَحاَبْبُتْم؟  َفَعْلُتموُه  اإَِذا 
اأْفشوا الَسلاَم َبْيَنُكْم". 
رواه مسلم 



٥١

على  الّسلامِ  رُد 
بِالّصيَغِة  َصديقي 

الَمْسنونَِة.

الرّاكِب  مَن  الّسلامِ  رُد 
اإلى الْماشي.

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه



٥٢

رُد الّسلامِ مَن الْماشي 
اإِلى الْجالِس.

الطّالِِب  مَن  الّسلامِ  رُد 
اإِلى الُْمَعلِم.

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه



٥٣

الَفْرِد  مَن  الّسلامِ  رُد 
اإِلى َجماَعة.

رُد الّسلامِ مَن الُْمَعلِمِ اإِلى 
الُطّلاب.

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه

الّسلاُم َعَلْيكم 
َوَرْحمُة اللّه



٥٤

بِاأْحَسَن  تَُرُد  التحَيُة 
ِمْنها.

نشاط )١(: َسماُع اأنْشوَدِة » اآداِب اإِْفشاِء الَسلام « )ُمرفٌق 
بِالوسائل(. 

آتَِية؟: نشاط )٢(: َكْيَف اأَتَصَرُف في الَْمواِقِف ال�
َدَخْلُت ُغْرَفَة الُْمعلّمين. 	 
َحّياني الُْمَعلُِم بَِقْولِِه: الَسلاُم َعَلْيُكْم.	 
مَرْرُت بِجماَعٍة مَن الُمْسِلمين. 	 
الَْتَقْيُت بِوالِد جاِرنا في الطّريق.	 

ل�فتة: الَسلاُم َعَلْيُكْم 
َتِحَيٌة َتْغِرُس اْلَمَحَبة في قُلوِب النّاس

َوَعَلْيُكم الَسلام 
َوَرْحَمُة اللّه َوَبَركاتِه



٥٥

سورة الماعون )١(الّدْرُس السابع عشر:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
آياِت الكريَمة. - تلاوة ال�
- بيان ما فيها من معاٍن.

آيات. - استنتاج َدْرٍس اأْو فائدٍة مَن ال�

ال�أْهَداُف:

١٧

ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ
ّٰ    ِّ  ُّ    َّ  ٍّ  ٌّ      ٰى
رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
زت رت يب ىب نب مب زب

  َّ الماعون )١-٧( يت ىت نت مت



٥٦

ميخيحي
ىييي



٥٧

ّٰ    ِّ  ُّ    َّ
زئ رئ



٥٨

مت زت رت يب

يت ىت نت



٥٩

معاني المفردات:

آِخر.   ىي: ل� ُيْؤِمُن بِالَْيْومِ ال� مي
ُيعاِملُُه بَِقْسَوة.  :ٌّ     ٰى

 ول� ُيَشِجُع. 

مئ: َعذاٌب َشديٌد، َوُهَو اْسُم واٍد في َجَهَنم.    
زبمبنب: ُيَؤِخروَن الَصلاَة َعْن َوْقِتها. 

زت: ل� ُيْخِلصوَن الِْعباَدَة لِلّه.   
ىت: ما َيْحتاُجُه النّاُس ِمْن اأَدوات َمْنِزلَِيٍة، َوَغْيِرها.

نشاط )١(: 
كيَف نُْحِسُن اإِلى الَْيتيم؟ 

نشاط )٢(:
ما اْسُم اأْعَظِم َيتيٍم َعَرَفْتُه الَْبَشِرَيُة؟



٦٠

سورة الماعون )٢(الّدْرُس الثامن عشر:

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

- حفظها َغْيباً.
- بيان ما فيها ِمْن َمعاٍن.

آيات. - استنباط َدْرٍس، اأو فائدة مَن ال�

ال�أْهَداُف:

١٨

ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ
ّٰ    ِّ  ُّ    َّ  ٍّ  ٌّ      ٰى
رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
زت رت يب ىب نب مب زب

  َّ الماعون )١-٧( يت ىت نت مت



٦١

آية بجانب الصورة المناسبة لها: اأكتب ال�



٦٢



٦٣



٦٤

ل�فتة: اأنا ِطْفٌل ُمسلٌم اأْعِطُف َعلى الَْيتيِم، 
َواأْطِعُم الِْمْسكين

نشاط: 
َمعاني  َيْشَرُح  فيديو  َعْرُض   -

الّسوَرة.

- اأعاَرني جاري َخّلاطاً َكْهربائِّياً، 
ما واِجبي تِجاَه ذلِك؟

اأستفيُد ِمَن ال�آيات: 

* اأحاِفُظ على الَصلاِة في َوْقِتها.

* اأُحُث اأْسَرتي َعلى اإِعاَرِة الْجيراِن ما َيْحتاجونَُه ِمْن اأدواٍت َضرورَِيٍة.



٦٥

توقيُر الكبير والعطُف على الَصغيرالّدْرُس التاسع عشر:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- قراءة الحديث الَشريف.

- حفظ الحديث الَشريف غيباً .
- التعرف على معنى الَتوقيِر، والَعْطف.

- تمثيل قيمَتّي الَتوقير، والَعْطف.

ال�أْهَداُف:

١٩

قاَل َرسوُل اللّه  : " لَْيَس مَنا َمْن لْم َيْرَحْم َصغيَرنْا َولَْم ُيَوقِْر َكبيَرنا" 

َمعاني الُمْفردات:  
َيْرحْم: َيْعِطف.	 
ُيَوقِر: َيْحَتِرم. 	 

)صحيح الترمذي(.



٦٦



٦٧



٦٨

نشاط )١(: 
َوقَْرُت فيِه َكبيراً، اأْو َمْوِقفاً شاَهْدتُُه في َتْوقيِر 	  اأْسُرُد َمْوِقفاً 

الَْكبيِر، والَْعْطِف َعلى الَصغير. 

ل�فتة: اأنا  طفٌل ُمْسِلٌم اأْعِطُف 
َعلى الّصغير، َواأْحَتِرُم الكبير

الَْبْيَت، 	  اأّمَي  غاَدَرْت 
الَصغيَر  اأخي  َوَتَرَكْت 

ِعْندي.
َصِعَد َرجٌل كبيٌر حافلًة 	 

ُمْزَدِحَمًة بِالُركّاب.

نشاط )٢(:
آتِية:  َكْيَف اأَتَصَرُف في الَْمواِقِف ال�



٦٩

آتيَة: نشاط: اأناقُش مَع معلّمي َمعاني الُمْفرداِت ال�
 .ىث            .مث

 .يق             .ىف

 .لك

سورُة الكوثر )تلاوة وحفظ(الّدْرُس العشرون:

ُيتوقَع من الَطلبة في نهاية هذا الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
- تلاوة الّسورة.

- حفظها الّسورة غيباً. 

ال�أْهَداُف:

٢٠

يث ىث نث مث زث رث  ُّ
 َّ   مك لك اك يق ىق يف ىف

الكوثر )١-٣(



٧٠

قائمة المصادر والمراجع  
الُبَخاِري، ُمَحَمُد بُن اإِْسَماِعيل، َصِحيُح الُبَخاِري، َتْحِقيُق د. ُمْصَطَفى ِديب الُبَغا، ط٣، َداُر 	 

ابِن َكِثير، َبْيُروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م. 
الَجلال�ِن، َجلال الِديِن ُمَحَمُد بُن اأْحَمِد الَمَحلِي، َوَجلاُل الِديِن ُعْبُد الَرْحَمِن بُن اأبِي َبْكٍر 	 

الُسُيوِطي، َتْفِسيُر الَجلالَْين، ط١، َداُر الَحِديِث، الَقاِهَرُة، )د، ت(.
الَقاِدر 	  َعْبد  ُمْصَطَفى  َتْحِقيُق  الَصِحيَحْيِن،  َعلى  الُمْسَتْدَرُك  اللِّه،  َعْبِد  بُن  ُمَحَمُد  الَحاِكم، 

َعَطا، ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِمَيِة، َبْيُروت، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
اْبُن ِحَباِن، ُمَحَمد بُن ِحَبان، َصِحيُح ابِن ِحَبان، َحَقَقُه َوَخَرَج اأَحاِديَثُه َوَعلََق َعَلْيِه ُشَعْيُب 	 

أْرنَاُؤوط، ط١، ُمَؤَسَسُة الِرَسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.  ال�
َصاَبُة ِفي َتْمييِز الَصَحاَبِة، َتْحِقيُق َمْرَكز َهْجٍر للُبُحوِث، )د، 	  اْبُن َحَجر، اأْحَمُد بُن َعِلٍي، ال�إِ

ط(، َداُر َهْجٍر، ِمْصر، )د، ت(.
الَقاِهَرُة، 	  قُْرُطَبة،  ُمَؤَسَسُة  ط(،  )د،  اأْحَمد،  َماِم  ال�إ ُمْسَنُد  َحْنَبل،  بُن  اأْحَمُد  َحْنَبل،   ابُن 

)د، ت(.
أْشَعِث، ُسَنُن اأبِي َداُود، َتْحِقيُق ُمَحَمِد ُمْحيي الِدين َعْبد الَحِميد، 	   اأُبو َداُود، ُسَلْيَماُن بُن ال�

)د، ط(، الَمْكَتَبُة  الَعْصِرَيُة، َصْيَدا- َبْيُروت، )د، ت(. 
أرناؤوط واآخرين،)د،ط(، 	  الدار قطني، علي بن عمر سنن الدار قطني، تحقيق شعيب، ال�

مؤسسة الرسالة بيروت )د،ت(.
ْشَراِف 	  بِاإ الُمَحِقِقين،  َمْجُموَعٍة ِمن  َتْحِقيُق  الُنَبلاِء،  اأْعلاِم  ِسَيُر  اأْحَمد،  ُمَحَمُد بُن  الَذَهِبي، 

أْرنَاُؤوط، ط٣، ُمَؤَسَسُة الِرَسالَِة، َبْيُروت، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م. الِشيِخ ُشَعْيِب ال�



ِدَمْشق،	  الِفْكِر،  َداُر  ط٤،  َواأِدلَُتُه،  ْسلاِمي  ال�إِ الِفْقُه  الُزَحْيِلي،  ُمْصَطَفى  َوْهبة   الُزَحْيِلي، 

)د، ت(.
َسِيُد َسابِق، ِفْقُه الُسَنِة، ط٥، َداُر الِفْكِر، َبْيُروت، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.	 
الَقَلِم، 	  َداُر  ط١،  َوالُسَنِة،  الُقْراآِن  َضْوِء  ِفي  الَنَبِوَيُة  الِسيَرُة  ُمَحَمِد،  بُن  ُمَحَمُد  ُشهَبة،  اأُبو 

ِدَمْشُق، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.
الَصاُبونِي، ُمَحَمُد َعِلي، َصْفَوُة الَتَفاِسيِر، )د، ط(، َداُر الَصاُبونِي للِطَباَعِة َوالَنْشِر َوالَتْوِزيِع، 	 

الَقاِهَرُة، )د، ت(.
الَقْحَطانِي، َسِعيُد بُن َعَلٍي، نُوُر الَتْوِحيِد َوُظلَُماِت الِشْرِك ِفي َضْوِء الِكَتاِب َوالُسَنِة، )د، ط(، 	 

َمْطَبَعُة َسِفير، الِرَياض، )د، ت(.
اْبُن َكِثيٍر، اإِْسَماِعيُل بُن ُعَمَر، َتْفِسيُر الُقْراآِن الَعِظيِم، َتْحِقيُق ُمّحَمِد ُحَسين َشْمِس الِدين، 	 

ط١، َداُر الُكُتِب الِعْلِمَيِة، َبْيُروت، ١٤١٩هـ.
الُمَباَرْكُفوِري، َصِفُي الَرْحَمن الُمَباَرْكُفوِري، الَرِحيُق الَمْخُتوُم، ط١، َداُر الِهلاِل، َبْيُروت، 	 

)د، ت(. 
الَمْقِدِسي، َعْبُد الَغِنِي بُن َعْبِد الَواِحِد، ِكَتاُب الَتْوِحيِد للِه َعَز َوَجَل، َتْحِقيُق ُمْصَعب بِن َعَطا 	 

الَحايِك، )د، ط(، َداُر الُمْسِلِم للَنْشِر َوالَتْوِزيِع، الِرَياض، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
اْبُن ِهَشاٍم، َعْبُد الَمِلِك بُن ِهَشاٍم، الِسيَرُة الَنَبِوَيُة، َتْحِقيُق َطه َعْبد الَرُؤوف َسْعد، )د، ط(، 	 

َشِرَكُة الِطَباَعِة الَفِنَيِة الُمْتِحَدة، الَقاِهَرُة، )د، ت(.
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