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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 وتطويرهــا ،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 ْقويـ ِم ال ّشـ ِـام ِل لِ ْل ِم ْنهـ ِ
ـت فــي بِنائِهــا َمجـ ٍ
ـال�ت ،واأ ْبعــاداً ُم َت َعـ ِد َد ًة َت ْر َت ِكـ ُز فــي َم ْجمو ِعهــا
ِ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 ال� أ ّو ِل
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 ِ
علــى َمجـ ٍ
ـال�ت ُم َت َعـ ِد َد ٍة؛ لِ َت ْحقيــقِ ذلــكَ َ ،ففــي َمجـ ِ
بالصــو ِر
ـال ال َعقيـ َد ِةُ ،طر َِحـ ْ
ـان ،بطريقـ ٍة ســهل ٍة مب ّســط ٍة ،معـ َز َز ٍة ُ
وال ّرسـ ِ
الســو ِر القصيــر ِة حفظـاً،
ـب والمرحلـ َة ال ُع ُم ُريّـ َة المســتهدفة .وفــي القــرا ِآن الكريــم ،اشــتم َل علــى مجموعـ ٍة مــن ِ
ـومات ،مــا يتناسـ ُ
ض
ـاب علــى مضاميــنِ النّصــوصِ ،وبعـ ِ
وتــلاوةً ،وتقريبـاً للمعنــى ،مــن خــلال ال ّرسـ ِم ُ
والصـ َور .وفيمــا يتعلــق بال ّسـنّ ِة النّبويّـ ِة ،ركَـ َز الكتـ ُ
ـول –صلّــى اللّـ ُه عليـ ِه َوسـلّ َم ،-وصحاب ِتـ ِه ِ
ال�أحاديـ ِ
ـب مـ ْـن ســير ِة ال َرسـ ِ
الكــرا ِم-
ـث القصيــرة ،كمــا تض َمـ َـن المحتــوى التّعليمـ ُـي جوانـ َ
ض واضـ ٍـح َسـ ْـهلُ ،يتيـ ُـح للطّالــبِ فرصـ َة ال�قتــدا ِء وال َتاأ ّســي بِ ِهـ ْم فــي ســير ِة حياتِــهَ .واأ ّمــا فــي مجـ ِ
ـال الفقـ ِه،
رضـ َـي اللّـ ُه عنهـ ْم ،-فــي عــر ٍ
الصــلاة .وكا َن للقيـ ِم وال�أخـ ِ
نصيبهــا
ـاج الحقيقـ َـي للطّالــب؛ فاقتصـ َـر ال�أمـ ُـر علــى ِذ ْكـ ِر الوضــو ِء ،وشــي ٍء َعــنِ ّ
فقــد راعينــا ال�حتيـ َ
ـلاق ُ
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 المجتمـ ِـع الفاضـلَِ ،والحفـ ِ
ـاظ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـطيني ال ُم ْسـلم.
علــى البيئـة ال َنظيفـةَ ،و َر ْسـ ِم ّ
الصــو َرة الحضار َيـة ال ّراقيـة للمجتمـ ِـع الف َلسـ ِ
ـدس و ِف َ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 ال� أ ّول؛ 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 ،ولَـ ُه الحمـ ُد والشُ ـ ُ
ـكر والثّنـ ُ
َفنسـاألُ ُه تعالــى العفـ َو والغُفــران.
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١
الدّرس ال�أول

سور ُة الفاتِ َحة ()١

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ريمة.
 تلاوة ال�آيات ال َك َ حْ َف ُظها َغ ْيب ًا. بيان َب ْعض َمعانيها. استخراج َب ْعض ِص ِفات اللّ ِه تعالى ِم ْن ِخ ِ
السو َرة.
لال ّ

ﱡ 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 ﱛ ﱜ ﱝ

ﱣ ﱤ ﱠ
ﱡ ﱢ     
ﱠ   
ﱟ       
ﱞ  
  
الفاتحة٧ - ١ :

3

ﱈﱉ

ﱇ
ﱆ 


ﱋ ﱌ

٤

ﱎ ﱏ ﱐ

نشاط:

اأ َمثِ ُل ب ِ
الم ْخلوقات.
حم ِة َب ْي َن َ
ِثلاث ُص َورٍ لل َر َ

5

٢
ّرس الثاني
الد ُ

سورة الفاتحة ()٢
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ريمة.
 تلاوة ال�آيات ال َك َ حْ َف ُظها َغ ْيب ًا. -بيان َب ْعض َمعانيها.

ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱣ ﱤ ﱠ
ﱡ ﱢ     
ﱠ   
ﱟ       
ﱞ  
  
الفاتحة٧ - ٥ :

٦

ﱒﱓ

 ﱔ ﱕ

٧

ﱗ ﱘ ﱙ
ال إ�سلام

ﱞ
ﱛﱜﱝ   

٨

ﱣ
ﱢ
ﱡ
ﱠ
ﱟ


نشاط:

ضوب َع َل ْيه ِْم؟
 ْمن ُه ُم َ
الم ْغ ُ

 َم ْن ُه ُم ّالضالون؟

9

٣
ّرس الثالث
الد ُ

ا ِل إ� ْسلا ُم ديني «»١
( أاركانُ ا ِل إ� ْسلام)

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 ذكر اأ ْركان ا ِل إ� ْسلام. التعرف على َب ْعض َمظا ِه ِر اأ ْر ِكان ا ِل إ� ْسلام.

قــالَ َرســولُ اللّ ـ ِه ُ « :ب ِنـ َـي ا ِل إ� ْســلام علــى
س :شهاد ِة أان ل� إاله إال� اللّه ،و أا َن ُم َح َمد ًا
َخ ْم ٍ
الصــلا ِة ،و إايتــا ِء ال ـ ّزكا ِة،
رســولُ اللّ ـ ِه ،و إاقــا ِم ّ
ـج ال َب ْيـ ِ
وصـ ْو ِم َر َمضــان»
وحـ ِ
ـتَ ،
َ
( َروا ُه ال ُبخارِ ُي ،و ُم ْس ِلم)

1٠

اأ ْشهَ ُد أا ْن ل� إا َله إال� اللّه ،واأ ْشهَ ُد أا َن ُم َح َمد ًا رسولُ اللّ ِه

11

ﭧ ﭨ ﱡ  ﲋ ﲌﲒ ﱠ البقرة٤3 :

الصلا ُة :اأحافِ ُظ على َصلاتي
ّ

12

ﭧ ﭨ ﱡ  ﲍ ﲎ ﲒ ﱠ البقرة٤3 :

ال َزكاة :اأ ِ
حتاج.
ساع ُد ال ُم َ

13

أاجيب شفويا:
ِم َم ْن تُ ْؤ َخ ُذ ال َزكا ُة؟
ولِ َم ْن تُ ْعطى؟

1٤

4
ّرس الرابع
الد ُ

ا ِل إ� ْسلا ُم ديني «»٢
( أاركان ا ِل إ� ْسلام)

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 التعرف على َمظا ِهر اأ ْركان ا ِل إ� ْسلام .الحديث ّ
َ
س  »...غيب ًا.
 قراءةالشريف «بني ا ِل إ� ْسلام على خم ٍ
ﲶ  ﱠ البقرة١٨٥ :
ﲘ 
ﲙ
ﲗ

ﲖ

ﲕ

ﲔ

ﭧﭨ ﱡ

َص ْو ُم َر ِ
الصيام
مضان .اأ ِح ُب َش ْه َر ّ

15

َح ُج ال َب ْي ِت

ﲥ ﲮ ﱠ
ﲦ
ﭧ ﭨ ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
اآل عمران٩٧ :

1٦

ِ
ِ
ــي ا ِل إ� ْســلام علــى
ن
ب
«
:
ه
قــالَ َرســولُ اللّــ
ُ
َ
س :شــهاد ِة أا ْن ل� إالـ َـه إال� اللّ ُه ،و أا َن مح ّمد ًا
َخ ْمـ ٍ
الصــلا ِة ،و إايتــا ِء ال ـ ّزكا ِة،
رســولُ اللّ ـ ِه ،و إاِقــا ِم ّ
ـج ال َبيـ ِ
ـتَ ،و َص ـ ْو ِم َر َمضــان»
وحـ ِ
َ
( َروا ُه ال ُبخارِ ُي ومسلم)

1٧

نشاط ()١

اسم ال ُر ْك ِن لك ِل صو َر ٍة ِم َن الصُ ور ال�آت َي ِة:
أاذكر َ

نشاط ()٢

أاردد :قــالَ َرســولُ اللّـ ِه
س :شــهاد ِة أا ْن ل� إالـ َـه
ُ « :ب ِنـ َـي ا ِل إ� ْســلام علــى َخ ْمـ ٍ
ـج ال َبيـ ِ
ـت،
وحـ ِ
إال� اللّـ ُه ،و أا َن مح ّمــد ًا رســولُ اللّـ ِه ،و إاِقــا ِم الصّ ــلا ِة ،و إايتــا ِء الـ ّزكا ِةَ ،
صـ ْو ِم َر َمضــان» ( َروا ُه ال ُبخــار ُِي ومســلم).
َو َ

1٨

٥
ّرس
الخامس َت ِح َي ُة ا ِل إ� ْسلام
ُ
الد ُ
أا ُ
هداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 التّعرف عَلى صي َغ ِة ِالتح َية في ا ِل إ� ْسلام.
 رد ِالتح َي َة ِباأ ْح َس َن ِم ْنها.
 بيان اأ ْجر الت َِح َية و َثوا َبها. استنتاج اأ َث َر َتبا ُد ِل ِالتح َي ِة في َحيا ِة ال�أ َمة.

السلا ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اللّ ِه َو َبركاتُه)
( َ
السلا ُم َع َل ْي ُك ْم
َ
َو َر ْح َم ُة اللّ ِه
َو َبركاتُه

السلا ُم
و َع َل ْي ُك ْم َ
َو َر ْح َم ُة اللّ ِه
َو َب َركاتُه

19

حسن منها
ر ُد التّحي ِة ب أا َ

السلا ُم َع َل ْي ُك ْم
َ

2٠

السلا ُم
و َع َل ْي ُك ْم َ
َو َر ْح َم ُة اللّ ِه
َو َب َركاتُه

ر ُد التّحي ِة ب ِمث ِلها

السلا ُم َع َل ْي ُك ْم
َ
َو َر ْح َم ُة اللّ ِه
َو َبركاتُه

السلا ُم
و َع َل ْي ُك ْم َ
َو َر ْح َم ُة اللّ ِه
َو َب َركاتُه

21

الســلا َم ،واأ ْط ِعمـوا
ـاس اأ ْفشـوا َ
 أاردد ،قــالَ َرســو ُل اللّـ ِه « :اأ ُيهــا النّـ ُِســلام» ( .الترمذي )
ـاس نِيــا ٌمَ ،ت ْد ُخلوا َ
الجنّة ب َ
ال َطعــا َمَ ،و َصلّـوا والنّـ ُ

ل�فتة:
السلا ِم َي ْن ُش ُر
َتبا ُدلُ َ
الم َح َب َة َب ْي َن النّاس
َ

نشاط
اأشارك زميلي في إالقاء التَح َية وال ّرد عليها.

22

٦
ّرس ّ
ادس اأ ْح َت ِر ُم جاري
الس ُ
الد ُ
أا ُ
س
هداف الد ْر ِ

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تعريف الجارِ. استخلاص اأ َه ِم ّي َة احترا ِم الجيران. الملاحظة ِم ْن ِخ ِال�حْ ِ
ض َمظا ِهر إِ
سان لِ ْلجار.
لال الصُ َورِ َب ْع َ
 -ال�إ حسان َإالى جارِ ِه.

ـن باللّ ـ ِه ،وال َي ـ ْو ِم
قــالَ َرســو ُل اللّ ـ ِه َ « :مـ ْ
ـن كانَ ُي ْؤ ِمـ ُ
ـن َإالــى جــارِ ِه » (روا ُه ُم ْس ِلم)
ال�آ ِخ ـ ِر َف ْل ُي ْح ِسـ ْ

هؤل� ِء جيراني

23

اأزو ُر جاري

2٤

اأ ِ
ساع ُد جاري

25

اأزو ُر جاري إاذا َمرض

2٦

راح ُه
اأشارِكُ جاري اأ ْف َ

2٧

نشاط:

اأ ْذ ُك ُر ثلاث َة اأمورٍ اأ ْخرى اأ ْح ِس ُن بها إالى جاري.

2٨

٧

الدّرس السابع سور ُة ال َع ْصر ()١
أاهداف الدّرس

يتوقع من الطلبة في نهاية هذا الدّرس:

 تلاوة ال�آ ِريمة.
يات ال َك َ
 حف ُظها َغ ْيب ًا. بيان َب ْعض َمعانيها.قيم َة ال َع َم ِل الصّ الِح.
 -تمثل َ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱠ

العصر٣ - ١ :

29

ﱁ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

3٠

ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ

31

ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ

32

نشاط

اأ ْذ ُك ُر مواقِ َف اأ َق ِد ُم فيها النُ ْص َح للنّاس.

33

٨

الدّرس الثّامن سو َر ُة العصر ()٢
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

ريمة.
 تلاوة ال�آيات ال َك َ ِحف ُظها َغ ْيب ًا.صيحة.
قيمة النّ َ
 -التعرف على َ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱠ

3٤

العصر٣ - ١ :

الصور ال�آتية
اأ َع ِبر عن ّ

35

3٦

3٧

نشاط

داب؟
نُناقِش :هَ ْل للنُ ْص ِح آا ٌ

صح؟
ما هي آاداب النُ ِ

3٨

٩

بيب
ّرس التّاسع رسو ُلنا َ
الح ُ
الد ُ

(رضا َع ُت ُه)

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:

 سرد قِصَ ة َرضا َع ِة ال َرسول محمد . تعليل إِا ْرسالَ ال� أ ْط ِفال لِل َرضا َع ِة في الباد َي ِة.

كانَ ِم ْن عاد ِة ال َع َر ِب اأ ْن ُي ْر ِسلوا اأ ْول� َد ُه ْم
لِل َرضا َع ِة في الباد َية

39

رادت آامن ُة أا ُم ال َرسول ِ
أا ْ
اأ ْن تُ ْر ِض َع اب َنها في البا ِد َي ِة

ْ
من بني س ْع ٍد
جاءت نساءٌ ْ
إالى َم َك َة َي ْب َح ْث َن ع َْن اأ ْط ٍ
فال
لِل َرضاع ِة

٤٠

َع َرضَ ْت آا ِم َن ُة ابنها
مح َمد ًا على
ال ُم ْر ِض ِ
عاتَ ،ف َر َف ْض َن ل� أ َن
ت
أابا ُه َم ِي ٌ

الس ْع ِد َي ُة َت ْق َب ُل
حليم ُة َ
َ
ُم َح َمد ًا َب ْعدَ اأ ْن َت ِع َب ْت في
ال َب ْح ِث ع َْن ِط ْف ٍل َغ ْي ِر ُه

٤1

ليب َيعو ُد إالى َث ْد َي ْي
َ
الح ُ
ف
ليم َة َب ْعدَ اأ ْن َج َ
َح َ

حليمــ َة َي ْســب ُِق
حمــا ُر
َ
َحمي ـ َر َب ِق َي ـ ِة النِ ْس ـ َو ِة َب ْعــدَ
اأ ْن كانَ فــي نِها َيـ ِة القافِ َل ِة
ِع ْنــدَ ال ُقــدو ِم إالــى َم َكــة.
٤2

َ
حليم َة
الخ ْي ُر َي ُع ُم ِديا َر
َ
حليمة َت َت َع َل ُق ِب ُم َح َم ٍد
َوتُ ِح ُب ُه ح ّب ًا َشديدا.

نتين ،تعو ُد ِب ِه إالى أا ِم ِه َو َت َت َو َس ُل إِا َل ْيها اأ ْن
َب ْعدَ َس ِ
تُعيدَ ُه َم َعهاَ ،و َت ْقت َِن ُع أا ُم ُه ِحما َي ًة َل ُه ِم ْن أا ْوبا ِء َم َكة.
حليمة تعو ُد ِب ُم َح َم ٍد

َو َي ْقضي َم َعها اأ ْر َب َع َسنوات.
٤3

نشاط

الخاصة قِصَ ة َرضا َع ِة ال َرسول محمد
اأ ْس ُر ُد ِب ُل َغتي
َ

٤٤

.

١٠

بيب
الدّرس العاشر َرسو ُلنا َ
الح ُ

(كفال ُت ُه ،ورعا َيتُه)

()٢

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 ذكر اأ ْسماء َم ْن َك ِفلوا ال َرسول َ في ِص َغ ِره. التعرف إالى َجوانِ َب ِم ْن سير ِة ال َر ِسول في ِص َغ ِره.
 -تقدير اأ َه ِم ّية وجو ِد الوالدَ يْن في حيا ِة ال ِط ْفل.

ب
كفا َل ُة َج ِد ِه َع ِب ِد ال ُم َط ِل ِ

٤5

طالب
كفال ُة َع ِم ِه أابي
ٍ

نشاط:

السلام بعد جدِه عبد الم َطلب.
من كفل ال َرسول عليه َ

٤٦

١١

الدّرس الحادي عشر اللّ ُه ال َرحي ُم
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 ذكر َب ْعض َمظا ِه ِر َرحْ َمة اللّ ِه تعالى ِعبا َده.الح ْسنى.
حيم اس ٌم ِم ْن اأ ْسما ِء اللّ ِه ُ
 ذكر اأ ْن ال ّر َ استخلاص اأ َن َرحْ َم َة اللّ ِه تعالى ِتراحموا.
توج ُب على النّا ِ
س اأ ْن َي َ
 تمثُل ِصف َة ال َرحْ َم ِة في ُسلو ِكه.ﱣ  ﱠ ال�أعراف١٥٦ :
ﱘ ﱙ  

ﱗ
ﱖ 

ﱕ

ﭧﭨ ﱡ

رحم ُة اللّ ِه َش ِم َل ْت ك َل َش ْيء

٤٧

من َمظا ِه ِر َر ْح َم ِة اللّ ِه تعالى َت ْيسي ُر أا ِ
الحيا ِة
سباب َ

٤٨

ل�فتة:
الرسول :
قال ّ
« ال ّراحمون يرحمهم
ال ّرحمن »
رواه الترمذي

نشاط

للا ْنسان.
اأ َع ِد ُد َمظا ِه َر اأ ْخرى ِم ْن َر ْح َم ِة اللّ ِه إ

٤9

١٢
الدّرس الثاني عشر

الحاجة
داب قضا ِء
َ
آا ُ

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
الحاجة.
 بيان َم ْفهو َم آاداب قضا ِءَ
 المتابعة ِم ْن ِخ ِالحاج ِة.
داب قضا ِء
َ
لال الصُ ورِ آا َ
 التعود على ال�لتزا َم ب آا ِالحاجة.
داب قضا ِء
َ

الصحية
الدورة ّ

5٠

أاقولُ عندَ دخول الح ّمام:
ب ِْس ِم اللّه ،اللّهُ َم إِانّي اأعو ُذ ب َِك ِم َن
الخ ْب ِث َ
ُ
والخبائِث
ب ِْس ِم اللّه ،اللّهُ َم إِانّي
اأعو ُذ ب َِك ِم َن ُ
الخ ْب ِث
َ
والخبائِث

51

المكانَ َنظيف ًا
اأ ْت ُركُ َ
بعد قضاء حاجتي

52

أاقولُ عند خروجي من الح ّمام:
ُغ ْفرا َن َك

ُغ ْفرا َن َك

53

اأ ْغ ِس ُل يدَ َي بالما ِء والصابون

5٤

نشاط

الحاج ِة.
داب َقضا ِء
َ
أاذكر آا َ

55

١٣
ّرس الثالث عشر
الد ُ

ال ُوضو ُء ()١

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 التعرف على أا ِعمال الوضو ِء بالصُ َور.
حرص ال ُمسل ِم على إا ِ
ِتقان ال ُوضو ِء.
 تعليلَ
ليمة.
 -التعود على اأدا ِء ال ُوضو ِء بِصو َر ٍة َس َ

اأست َْح ِض ُر نِ ّي َة ال ُوضو ِء في َق ْلبي
دَي إالى ال ّرس َغين َ
ثلاث م ّرات
اأ ْغ ِس ُل َي َ

١

5٦

٢

4

ض َفمي
اأ َم ْض ِم ُ
َ
ثلاث م ّرات

اأ ِ
ستنش ُق َ
ثلاث م ّرات،
واأستن ِث ُر َ
ثلاث م ّرات

اأ ْغ ِس ُل َو ْجهي
َ
ثلاث م ّرات

اأ ْغ ِس ُل ال ّيدَ ال ُيمنى إالى
ال ِم ْر َفق َ
ثلاث م ّرات

٣

٥

5٧

اأ ْغ ِس ُل ال ّيدَ ال ُيسرى إالى
ال ِم ْر َفق َ
ثلاث م ّرات

٦

أا ْم َس ُح اأذ َن َي ِم َن الداخ ِل
والخارِ ِج َم ّر ًة واحدة

٨

5٨

٧

٩

مسح ر أاْسي
اأ ُ
َم َر ًة واحدة

أا ْغ ِس ُل َقدَ ِم َي ال ُيمنى
َ
ثلاث م ّرات

أا ْغ ِس ُل َقدَ ِم َي ال ُيسرى
َ
ثلاث م ّرات

١٠

نشاط

ما هي صفات الما ِء الصّ الح للوضوء؟

59

١4
الدّرس الرابع عشر

ال ُوضو ُء ()٢

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 ذكر اأعمالَ الوضو ِء بالتَرتيب. -تطبيق اأعمالَ ال ُوضو ِء ع ََم ِلي ًا ب َِش ْك ٍل َسلي ٍم َو ُم َرتَب.

ه ّيا ّ
نتوض أا

٦٠

٦1

٦2

نشاط

لاب إالى َم ٍ
رس ِة ،ويتا ِب ُع المعلّ ُم
الم ْد َ
كان تتوفَ ُر في ِه صنابي ُر ميا ٍه في َ
َي ْخ ُر ُج ال ّط ُ
تطبيق عباد ِة ال ُوضو ِء عمل ّي ًا.
َ

٦3

١٥

ّرس الخامس عشر حديقتي الجميل ُة
الد ُ
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ِ
والمزروعات الموجو َد ِة في بيئ ِت ِه.
ض ال�أ ْشجارِ،
 تسمية َب ْع ََ
س َغ ْرس ًا»......
 ترديدحديث« :ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم َي ْغ ِر ُ
 بيان اأ َه ِم ّي َة زرا َع ِة ال� أ ْشجارِ.المزروعات في الحدي َق ِة العا َم ِة وفي بيئ ِت ِه.
 -المحافظة على َ

س
قــال رســول اللّــه « :مــا ِمـ ْ
ـن ُم ْسـ ِل ٍم َي ْغـ ِر ُ
َغ ْرســ ًا أاو يــزرع زرعــ ًا فيــ أاكل منــه طيــ ٌر أاو
إانســا ٌن أاو بهيمــة إال� كان لــه بــه صدقــة»
(صحيح مسلم)

٦٤

ِ
زروعات:
الم
ِم ْن فوائِد َ
 ناأك ُل منها الثَمر. تُز ِين ُبيوتنا وو َطننا. ن َْح َتمــي بِ ِظلِهــا مــنالح ـ ِر الشــديد.
 نستم ِت ُع بِ ْرؤ َي ِتها.نشاط ١

ِ
النباتات في وطني.
ض
جم ُع صور ًا ل َب ْع ِ
أا َ

نشاط ٢

ٍ
لمزروعات في حديقة بيتي ،أاو في وطني.
أاكتب ثلاث َة اأ ْسما ٍء

٦5

١٦
ّرس
حب وطني
السادس عشر اأ ُ
ُ
الد ُ
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 التعرف إالى َم ْفهو ِم ال َو َطناسم َو َط ِن ِه فِ َل ْسطين.
 ذكر َ ترديد َنشيدَ َو َطني َغيب ًاَ ،و ُم َل َحن ًا.حب الوطن.
 بيان اأ َه ِم ّية ّ التعرف إالى ِعاص َمة َو َطنه.

وطني فلسطين

٦٦

نستمتع ونر ِدد:

َو َطني َو َطني أانا أا ْهوا ُه
َو َطني َو ْر ٌد في ُبستاني
قولوا َي ْحيا َوطني ُح ّر ًا
َو َطني َزيْتو ٌن اأ ْع َشــ ُق ُه
َو َطني ِم ْئ َذ َن ٌة شـا ِم َخ ٌة
ِش ْعري اأ ْك ُت ُبه ُ اأ ْن ِش ُد ُه
ض تُـغ َـ ِر ُد ُه
َو ُطيـو ُر الـ َر ْو ِ

َو َطني اأ ْحمي ِه َواأ ْفدي ِه
ِب َيدي اأ ْسقي ِه َواأ ْروي ِه
واللّ ُه الـقـا ِد ُر َي ْحـميـ ِه
َو َطني َم ْر ٌج اأ ْم َر ُح في ِه
كـات اللّ ِه تُ َح ِلي ِه
َب َر ُ
لِ ْل َو َط ِن الغالي اأ ْهدي ِه
َوتُــ َر ِد ُد ُه َوتُـ َغـــنِــيـــ ِه
٦٧

ل�فتة:
حب
 لماذا أا ُوطني؟

نشاط

أا ْكت ُُب:
 عاصمة فلسطين. أاسما َء َثلاث ُمد ٍُن فِ َل ْسطينية.
 أاسماء َثلاث قُرى فِ َل ْسطينية.
 أاسماء ثلاث َة ُم َخ َي ٍمات فِ َل ْسطينية.

٦٨

١٧
السابع عشر
ّرس
ُ
الد ُ

المساج ُد الثلا َث ُة ()١
الحرا ُم)
ْ
(المس ِج ُد َ

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
الم ْسجِ د.
 التّعرف على َم ْفهو ِم َالحرا ِم.
الم ْسجِ ِد َ
 التّعرف على َ ذكر َم ْوقِ َع ُه. بيان اأجْ َر الصَ لا ِة في ِه. -تعزيز َم َح َب َت ُه َل ُه.

الم ْس ِج ُد بيت اللّه
َ

الحرام
الم ْس ِج ُد َ
َ

٦9

الحرا ُم في َم َك َة ال ُم َك َر َمة
الم ْس ِج ُد َ
 َالحرا ِم َلها اأ ْج ٌر عَظيم
الم ْس ِج ِد َ
 الصلا ُة في َالحرام
اج إالى َب ْي ِت اللّ ِه َ
 َي ْذ َه ُب ُالح ّج ُ

نشاط

٧٠

الم ْسجِ ُد الحرام في
َ

.

١٨
الثامن عشر
ّرس
ُ
الد ُ

المساج ُد الثلا َث ُة ()٢
(المسجِ ُد النّ َب ِو ُي)
ْ

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ِي.
الم ْسجِ ِد النّ َبو ّ
 التعرف على َ ذكر َم ْوقِ َع ُه. بيان اأجْ ر الصَ لا ِة فيه. -تعزيز َم َح َب َت ُه َل ُه.

الم ْس ِج ُد النَ َب ِو ُي
َ

٧1

الم ْس ِج ُد النَ َب ِو ُي في المدي َن ِة ال ُم َن َو َرة.
 َالم ْس ِج ِد النَ َب ِو ِي لها اأ ْج ٌر عَظي ٌم.
 الصلا ُة في َالم ْس ِج ِد النَ َب ِوي.
 َق ْب ُر َرسولِنا ال َكري ِم في َ َق ْبري أابي َب ْك ٍر الص ّديقِ َ ،وع َُم َر رضي اللّه عنهماب َق ْب ِر َرسول اللّه .
بجانِ ِ
الم ْس ِجدَ النَ َب ِو ّيَ ،و ُي َصلّونَ فيه.
 يزو ُر ُالح ّج ُ
اج َ
٧2

نجيب شفو ّي ًا

* أاين ُدفِ َن ال ّرسولُ

* لماذا ُدفِ َن أابو بك ٍر

؟

 ،وعم ُر

ب ال َر ِ
سول
بجانِ ِ

؟

٧3

١٩
الدّرس التاسع عشر

المساج ُد الثلا َث ُة ()٣
(المسجد ال�أقصى)

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
الم ْسجِ ِد ال� أ ْقصى.
 التعرف على َ ذكر َم ْوقِ َعه. بيان اأجْ َر الصّ لا ِة فيه. تعزيز ُح َب ُه للا أ ْقصى.الحديث ّ
َ
ريف غيب َا.
 قراء َةالش َ

«عن أابي هريرة قال :قال رسول اللّه «ل� تُ َش ُد ال ِر َحالُ إاِل� َ إِا َلى َثلا َث ِة َم َس ِ
اجد:
صى»  .صحيح مسلم
الم ْسجِ ِد ال� أ ْق َ
الم ْسجِ ِد َ
الح َرام َو َم ْسجِ ِدي َه َذا َو َ
َ

٧٤

س ِ
عاص َم ُة فِ َل ْسطين.
 ال ُق ْد ُالم ْس ِج ُد ال� أ ْقصى في مدي َن ِة ال ُق ْدس.
 َالم ْس ِج ِد ال�أ ْقصى َلها اأ ْج ٌر عَظي ٌم.
 الصلا ُة في َالم ْس ِجدَ ال� أ ْقصى للصَ لا ِة فيه.
 يزو ُر المسلمونَ َنشاط

ما ِ
الم ْسجِ ِد ال� أ ْقصى؟
واج ُبنا تجا َه َ

٧5

٢٠
ّرس العشرون
الد ُ

سور ُة التّين ()١

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 تلاوة ال�آ ِريمة.
يات ال َك َ
 حْ ف ُظها َغ ْيب ًا.ض َمعانيها.
 بيان َب ْع َالسو َرة.
 -استخلاص درس ًا مستفاد ًا ِم َن ّ

ﱣ ﱤ
ﱢ    
ﱡ   
ﱟ ﱠ   
ﱞ    
ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ     

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ
التين٨ - ١ :

٧٦

ﱛ

ﱜ

٧٧

ﱟ
    ﱞ
  

٧٨

ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱮﱯ

ﱭ

ﱬ


٧9

ﱳ ﱴ

ﱲ

ﱱ


ﱸﱹ
ﱷ 
ﱶ 

ﱵ


ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

٨٠

نشاط ()١

ّينَ ،
وش َج َر ُة ال َز ِ
كيف نُحافِ ُظ عل ْيهِما
َش َج َر ُة الت ِ
يتون ِم َن ال�أشجارِ الط ّي َب ِةَ ،
في َو َط ِننا فِ ِل ْسطين؟

نشاط ()٢

ّين وال َزيتون.
اأ ْل ِص ُق ُصور ًا ٍ
لكل من َش َجر ِة الت ِ

٨1

٢١

الدّرس الحادي والعشرون سورة التّين ()٢
أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ريمة.
 تلاوة ال�آيات ال َك َ ِحف ُظها َغ ْيب ًا. بيان َب ْعض َمعانيها. -استرجاع معانيها ِم ْن الصُ ور.

ﱣﱤ ﱥ
ﱢ    
ﱡ   
ﱟ ﱠ  
ﱡ ﱛ ﱜ ﱝﱞ    

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ
التين٨ - ١ :

٨2

اأ َع ّبر كتاب ّي ًا عن الصُ ور ال�آتية:

٨3

اأ َع ّبر كتاب ّي ًا عن الصُ ور ال�آتية:

٨٤

اأ َع ّبر كتاب ّي ًا عن الصُ ور ال�آتية:

٨5

اأ َع ّبر كتاب ّي ًا عن الصُ ور ال�آتية:

٨٦

نشاط

ماذا نستفي ُد ِم ْن آا ِ
يات سو َر ِة التّين؟

٨٧

٢٢
ّرس الثاني والعشرون
الد ُ

ال ُدعا ُء

أاهداف الدّرس

ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
 بيان معنى الدّعا ِء ِب ُل َغ ٍة َسهْ َل ٍة.ض على الدُعاء.
 ترديد آاي ًة ِم َن القر آا ِن َت ُح ُض ال�أد ِْع َي ِة ال َقصي َرة.
 حفظ َب ْع َ ال�لتزام ب آا ِداب الدّعاء.

الدّعا ُء :اأ ْن َت ْساألَ اللّ َه تعالى َ
الخ ْير
ﭧ ﭨ ﱡ ﲷ ﲸ  ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ  ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﱠ
٨٨

البقرة ١٨٦

من اأ ْد ِع َي ِة ال َر ِ
سول

:

 « اللّهُ َم اأ ِعنّي عَلى ِذ ْك ِركَ َ ،و ُش ْك ِركَ َ ،و ُح ْس ِن ِعبا َدتِ َك » « اللّهُ َم ان َف ْعني بِما َع َل ْمتَنيَ ،و َع ِل ْمني ما َي ْن َف ُعني »(صحيح الترمذي)

ل�فتة. :
.

اأ ْدعو اللّ َه ب ُِخشوع.
اللّ ُه ُي ِح ُب لِ َي َ
الخ ْير.

نشاط

داب الدّعاء؟
أاذك ُر آا َ

٨9

٢٣
ّرس الثالث والعشرون
الد ُ

سورة التكاثر

أاهداف الدّرس
ُيتوقَع من ال َطلبة في نهاية هذا الدّرس أان يكونوا قادرين على:
ريمة.
 تلاوة ال�آيات ال َك َِ -حف ُظها َغ ْيب ًا.

ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ

9٠

التكاثر٨ - ١ :

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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تم بحمد اللّه

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 الثاني من كتاب التربية ال�إ سلامية للصف ال�أول ال�أساسي:
فاطمة خليلية

فداء زعتر

اإيناس عواد

صفيناز العجوري

تيسير اأبو زعنونة

نجاة كنعان

اإيمان اأبو اسماعيل

فاطمة بيقاوي

جمال نهنوش

يوسف طيطي

زياد حسنات

