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حقوق طباعة ونرش واستخدام هذا الكتاب وما يرتبط به من حمتوى تعليمي أو إثرائي أو داعم حمفوظة مجيعًا لوزارة التعليم باململكة العربية 
السعودية، وُيمنَع منعًا باتًا بيعه أو نسخه أو التربع به أو استخدامه أو إعادة طباعته أو إنتاجه أو مسحه ضوئيًا أو أي جزء منه بأي شكل وأية 

وسيلة كانت، ويقترص استخدامه عىل املدارس التابعة للوزارة واملرخصة باستخدامه فقط.
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فهذا  كتاب الدراسات اإلسالمية املتضمن ملادة التوحيد، ومادة الفقه والسلوك، للصف الثاين االبتدائي،  
وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه الذي جيب إفراده بالعبادة وحده ال رشيك 
له، ومادة الفقه والسلوك يتعلم الطالب من خالهلا أحكام الدين وأنواع العبادات وصفاهتا الصحيحة مع ربط 
املتعلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه إىل السلوك احلسن يف تعامله 

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

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

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

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

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

التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.

الفاضل معلم املادة:
الفاضلة معلمة املادة:

ُتعّد العناية بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق 
هذا اهلدف من خالل متابعة الطالب/ الطالبة إلتقان كتابة الكلامت والنصوص الواردة يف هذا الكتاب، كام 
وتكليف  وحدة،  كل  هناية  عند  تعبريي(  نص  رشيف،  حديث  كريمة،  آية   ( نصوص  ثالثة  اختيار  يمكنكم 

الطالب/ الطالبة بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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أخي الكريم : ويل أمر الطالب
إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك أكثر 

انتفاًعا بام تعلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.
والذي ُنؤِمُلُه أن يكون ما يتعلمه يرسم له طريق سعادته يف الدنيا واآلخرة، وأن يكون ابنك َلبِنًة صاحلًة يف 

بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
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10ِعـَبــاَدُة اللَّـِه َوْحــَدُهالدر�س االأول

12ِعـَبــاَدُة َغـْيـِر اللَّـِه �ِسـْرٌكالدر�س الث�ين

ُد الدر�س الث�لث مَّ َنا حُُمَ 1٦َنِبيُّ

�ُسوِل الدر�س الرابع َفاُت الرَّ 20�سِ

�سول الدر�س اخل�م�س 2٣َدعَوُة الرَّ

الفهارس

ْرِك َها ِمن ال�سِّ ادُّ الوحدة اإلأوىل: العَباَدُة وَما ُي�سَ

ُدُ  مَّ َنا حُُمَ الوحدة الثانية: َنِبيُّ

)التوحيد(
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ْرِب )1(الدر�س االأول 28اآَداُب اإلأَْكِل َوال�سُّ

ْرِب )2(الدر�س الث�ين ٣0اآَداُب اإلأَْكِل َوال�سُّ

وءالدر�س ال�ص�د�س ٥2ُفُرو�ُض الُو�سُ

وءالدر�س ال�ص�بع ٥8َنواِق�ُض الُو�سُ

الةالدر�س الث�من يَُّة ال�سَّ ٦2اأََهمِّ

ِة الدر�س الث�لث ا�سَّ امْْلَُحاَفَظُة َعلَى امْْلُْمَتلََكاِت اخْْلَ
٣4َوُحُقوِق اإلآَخِريَن

٣8امْْلَُحاَفَظُة َعلَى اْلِبيَئِةالدر�س الرابع

ِةالدر�س اخل�م�س 44امْْلَُحاَفَظُة َعلَى امْلُْمَتلََكاِت الَعاَمّ

ْرِب الوحدة اإلأوىل: اآَداُب اإلأَْكِل َوال�سُّ

وُء الوحدة الثالثة: الُو�سُ

ـــالُة الوحدة الرابعة: الـ�سَّ

الوحدة الثانية: اْلـُمَحاَفَظُة َعلَى اْلـُمْمَتلََكاِت

)الفقه وال�سلوك(



�أواًًل
 �لتوحيد



�لوحدُة �اًلأُولى

َها ادُّ َها�لِعَباَدُة وَما ُي�ضَ ادُّ �لِعَباَدُة وَما ُي�ضَ
ْرِك ْرِكِمن �ل�ضِّ ِمن �ل�ضِّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( سورة النحل اآلية )٣٦(.

ـِه َوْحــَدُه�لدر�س �اًلأول1 ِعـَبــاَدُة اللَّ

َوْحَدُه ِه  �للَـّ ِعباَدِة  ِفي  عاَدُة  �ل�ضَّ

ِه َوْحــَدُه ـْوِحيُد ، َوَمْعَناُه: ِعـَبـاَدُة �للَـّ �أَْعَظـُم َمـا �أََمـَر �هلُل ِبـِه �لـتَّ
ِليُل َقوُل �هلِل َتَعاىََل:      و�لدَّ

    )1(

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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          ُأَرّتُب الَكِلَماِت ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة، ُثمَّ اْقَرُؤَها:

ِة ْوِحـيـُد-َيـُقـوُد ِإَلى-اجَلـنَّ الـتَّ
أضُع الحرَف المناسَب في الفراغاِت التالية:   

1  ُأْكِمُل الَفَراَغ اآلتِي:  

 
  َأْعَظُم َما َأَمَر اللُه بِِه  .....................................................................

ْوِحيِد ؟ .................................................................................... 2  َما َمْعَنى التَّ

ة ا ل ل ا
ة ا ز ل ا

و ص ل ا
ج ل ا

التقويم

نشاط
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ـْرِك: �أَْمـِثـَلـٌة َعـَلى �ل�ضِّ

ِه َغْيـَرُه. ــْرُك َوُهـَو:�أَْن َتْعُبَد َمَع �للَـّ �أَْعـَظـُم َمـا َنـَهـى �هلُل َعـْنـُه �لـ�ضِّ

﴾ َتَعاَلى:﴿ اهلِل  ِليُل قوُل  )١(والدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( سورة  النساء  اآلية )٣٦(.

ـِه ِشـْرُكُ�لدر�س �لثاني2 ِعـَبــاَدُة َغـْيـِر اللَّ

ْرُك ْرُك�ل�ضِّ �ل�ضِّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

ُجوُد  �ل�ضُّ
ِلَغرْْيِ �هلِل

 ُدَعاُء 
َغرْْيِ �هلِل
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التقويم

1  َمـا َأْعَظُم َما َنَهى اللُه َعْنُه؟

ـْرُك؟ 2  َمـا الشِّ

ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنَضُع ما ُهَو َتْوِحيٌد َداِخَل الَداوِئِر
ُجوُد هلِلِ �أ  السُّ

ب  ُدَعاُء َغْيِراهلِل
ُكوُع ِلَغْيِر اهلِل  ج  الرُّ

ُكوُع هلِلِ د  الرُّ

هـ  ُحبُّ اهلِل

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

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

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

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

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

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

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

نشاط
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�لِوحَدُة �لثاِنية

ُدُ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص َنا ُمَحمَّ ُدُ َنِبيُّ َنا ُمَحمَّ َنِبيُّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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َفاُتُه   �ضِ

ـُه َتَعاَلى:  ا�ِس ُخُلًقا، َقاَل اللَّ �َضَن �لنَّ َكاَن َر�ُضوُل �هلِل  �أَْحْ

.)1( ﴾ ﴿

)1( سورة القلم، آية: 4.

  َنـ�َضــُبُه
ِلِب ْبـِن َهـا�ِضٍم، َوَهـا�ِضُمُ ِمـْن ُقَرْي�ٍس، َوُقَرْي�ُسُ  ُد ْبُن َعْبِد�هلِل ْبِن َعْبِد�لُمطَّ ُهــَو ُمَحمَّ

الم. الُة و�ل�ضَّ ِة �إ�ْضَماِعيَل ْبِن �إْبَر�ِهيَم َعَلْيِهما �ل�ضَّ يَّ ِمَن �لَعَرِب، َو�ْلَعَرُب ِمْن ُذرِّ

  َمــوِلــُدُه

َة )َعاَم �لِفيِل(. �ضوُل   ِبَمكَّ ُوِلَد �لرَّ

ٌد �لدر�س �لثالث٣ َنا ُمَحمَّ َنِبيُّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ِبـْعـَثـُتـُه

�َضاَلِة َوُعْمُرُه �أَْرَبُعوَن )٤٠( �َضَنًة.   َبَعَثُه �هلُل َتَعاَلى ِبالرِّ
ْوِحيِد.   َبِقي ِبَمَكَة َثاَلَث َع�ْضَرَة �َضَنًة َيْدُعو �إلى �لتَّ

  ِهجَرُتُه

َة �إَلى �لَمِديَنِة. َهاَجَر ِمْن َمكَّ

  َوَفــاُتــُه

ِل  اِنَي َع�َضَر ِمْن َرِبيِعٍ �اًلأَوَّ َي  في �لَمِديَنِة َيْوَم �اًلْثَنْيِن ِفي �لثَّ  ُتُوفِّ
�َضَنَة )11هـ(.
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ـلـُـُه ُه َتَعاَلى:  َف�ضْ ُل �اًلأَنِبَياِء َو�لُمْر�َضِليَن وَخاَتُمُهم، َقاَل �للَـّ ُهــَو �أَْف�ضَ
﴿

.)1(﴾

)1( سورة األحزاب، آية: 40.

ُسوِل  َعن  ُث َعِن الرَّ ا َيَتَحدَّ ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي؛ ُكلُّ واحٍد ِمنَّ
اْسِمِه َوِواََلَدِتِه َحتَّى َوَفاِتِه.

ْسِئَلَة اآْْلِتَيَة ِفي َوَرٍق  َنَتَساَبُق ِلَنَتَعلَّم: ِبُمَشاَرَكِة َمْجُموَعِتي َنْكُتُب اأْْلَ
ؤاَل ُثمَّ ُتِجيُب. َوَتْخَتاُر اْلَمْجُموَعُة اأُْلْخَرى السُّ

نشاطب

ِمَثاٌل َتْوِضيِحي

1نشاط

2

َما َنَسُب
؟ ُسوِل  الرَّ

َمَتى ُوِلَد
؟ ُسوُل  الرَّ

َوِفي َأيِّ َمِديَنٍة؟

ِمْن َأْيَن َهاَجَر
؟ ُسوُل  الرَّ

َمَتى ُتُوِفَي
؟ ُسوُل  الرَّ
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)ب( ) أ (
سوُل ملسو هيلع هللا ىلص 11هـ ُولَِد الرَّ

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص من مكَة إلى  َعاَم الِفيِلَهاَجَر الرَّ

سوُل ملسو هيلع هللا ىلص سنة َي الرَّ الَمِديَنِةُتوفِّ

َأْربُِط ُكلَّ ِعَباَرٍة ِمَن الَعُموِد ) أ ( بَِما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

التقويم
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�لدر�س �لر�بع4

   �لَكَرُم َوُح�ْضُن �لُخُلِق

: �ضوِل  َفاِت �لرَّ من �ضِ

 .)1( ﴾ ـُه َتَعاَلى: ﴿ َقاَل اللّٰ

.)٣( ﴾ ـُه َتَعاَلى: ﴿ َقاَل اللَّ

)2( أخرجه مسلم برقم )2307(. )1( سورة التوبة، آية: 128.  
)3( سورة القلم، آية: 4.

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ِصَفاُت الرَّ

ْدُق َو�اًلأََماَنُة    �ل�ضِّ

اِدِق �اًلأَِميِن(. �ضوَل   بـ )�ل�ضَّ ُف �لرَّ َكاَنْت ُقَري�ُس ُ َقْبَل �لَبْعَثِة َت�ضِ

َجاَعُة     �ل�ضَّ

ْحَمُة ِبالُموؤِْمِنيَن �أَْفُة و�لرَّ    �لرَّ

ا�ِس)2(.  َقاَل �أََن�س  َكاَن َر�ُضوُل �هلِل  �أَ�ْضَجَع �لنَّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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الصفةمثال
َذَهْبُت ِلْلَمْدَرَسِة َوَمِعي َحِليُبُ اْشَتَرْيُتُه أِْلْصِدَقاِئي ِفي اْلَفْصِل

َظاَفِة َيْعَمُل ِفي اْلَجوِّ اْلَحارِّ فَأْعَطْيُتُه ماًء َرَأْيُت َعاِمَل النَّ
ا ُكوَن ُمْؤِمًنا َقِوّيً َباَحَة أِْلَ ْمُت السِّ َتَعلَّ

َسَأَلْتِني ُأِمي َهْل رتبت غرفة نومك، َفَأْخَبْرُتَها ِباْلَحِقيِقِة

َها؛ ُمْسَتْرِشًدا ِبالمَثاِل ِفي الَجْدَول: َفِة ِضدَّ َأْكُتُب َأَماَم الصِّ

ْدق الصِّ
ْبر الصِّ
الَكَرم

جاَعة الشَّ

الَجَزع

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

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

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

1نشاط

2نشاط

َفَة اْلُمَناِسَبَة َأَماَم اأْْلمِثَلِة اآْلِتَيِة: َأَضُع الصِّ
َجاَعُة  -  اْلَكَرُم( ْحَمُة ِباْلُمْؤِمِنيَن  -  الشَّ ْأَفُة َوالرَّ ْدُق  -  الرَّ )الصِّ
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التقويم

. ُسوِل  ُد أْرَبًعا ِمْن ِصَفاِت الرَّ   ُأَعدِّ

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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�لدر�س �لخام�س٥

)1( سورة األحزاب، اآلية: 46-45.

 َدعَوُة الرَّسول 

ِه َوَطاَعِتِه. 1  �اًلأَْمُر ِبَتْوِحيِد �للَـّ  

ِة ُر َمْن �أََطاَعُه ِبالَجنَّ اَر1  ُيَب�ضِّ اُه بالنَّ 2  وُيْنِذُر َمْن َع�ضَ

َيِتِه. ِه َوَمْع�ضِ ْهُي َعن �اًلإ�ْضَر�ِك ِباللَـّ 2 �لنَّ  

�ضوِل  �إلى �َضْيَئْيِن: َيدُعو �لرَّ

ًد�  َب�ِضيًر� َونِذيًر�. ُه َر�ُضوَلُه ُمَحمَّ �أَْر�َضَل �للَـّ

ـِه َتَعاَلى:﴿ لِيُل  َقْوُل اللَّ الدَّ

.)1(﴾

ا�ِس َجِميًعا. ًد�  �إَلى �لنَّ ُه َر�ُضوَلُه ُمَحمَّ �أَْر�َضَل �للَـّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ُسوُل  ِبـــ ............................َيْأُمُر الرَّ

ُسوُل  َعن ............................َيْنَهى الرَّ

ْرِك ْوِحيِدالشِّ التَّ

نشاط

نشاط

1

2

 َأَضُع الَوْصَف الُمَناِسَب أَماَم الِعَباَرِة الُمَناِسَبِة 
: ُسو َل  سوَل  - َعَصى الرَّ )َأَطاَع الرَّ

الصفةمثال
َيْشَرُب ِبَيِدِه اْلُيْسرى

ُيِطيُع َواَلَدْيِه
ْدَق َداِئمًا َيُقوُل الصِّ

ُيْسِرُف ِفي اْسِتْعَماِل اْلَماِء
اََلِة َيْلَعُب ِفي الصَّ

َأَضُع الَكِلَماِت اآْلِتَيَة ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب:
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1    َأْكِمل الَفراَغ فيما يلي:

  َدَعا َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى:

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َأَطاَعُه؟ َر بِِه الرَّ 2    َما الَِّذي َبشَّ

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َعَصاُه؟ 3    بَِماذا َأْنَذَر الرَّ

التقويم

�أ

ب



ثانًيا
ُلوُك  الِفْقُه وال�سُّ



اآَداُب األأَْكِل اآَداُب األأَْكِل 
ْرِب ْرِبَوال�سُّ َوال�سُّ

الوحدُة األأولى

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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اِبَقِة؟ َوِر ال�سَّ َما األأََدُب الِذي َفَعلَُه ُكلُّ َطاِلٍب ِفي ال�سُّ

 : َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لُعَمَر بِن  َأِبي َسَلَمَة
ا َيِليَك«)1( »َيا ُغاََلُم؛ َسِمّ اهلَل َوُكْل ِبَيِميِنَك َوُكْل ِممَّ

ْرِب. ُمِني آَداَب اأَلْكِل َوالشُّ ِديِني ُيَعِلّ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري برقم )5376(.

اْلَحْمُد هلِلِب�ْسِم اهلِل

ْرِب )1(الدر�س األأول١ آَداُب اأَلْكِل َوالشُّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َف الخطأ  َصُرّ ِحيَح ِبَوْضِع َعاَلَمِة ) P(، َوالَتّ َف الَصّ َصُرّ ُد الَتّ     ُأحدِّ
:)O( ِبَوْضِع َعاَلَمِة

ِحيَحَة بَِوْضِع َعالَمِة )P( َأَماَمَها: ١  َأْخَتاُر اإِلَجاَبَة الصَّ

  ِعْنَد اْلبِْدِء في اأَلْكِل:

ج ال َأُقوُل َشْيًئا )  ( ي اللَه )  (         ب ُأَسمِّ �أ َأْحَمُد اللَه )  (      

  ِعْنَد االْنتَِهاِء ِمَن اأَلْكِل:

ج َأْحَمُد اللَه )  ( ب ال َأُقوُل َشْيًئا )  (      ي اللَه )  (      �أ ُأَسمِّ

ِحيَح ِفي اْلَحاالِت اآْْلتَِيِة: َف الصَّ 2  ُأبَـيُِّن التََّصرُّ

ِغيُر َوْجَبَتُه َوَلْم ُيَسمِّ اللَه.   َأَكَل َأِخي الصَّ

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

ِغيُر ِمْن َوَسِط اإِلَناِء.   َأَكَل َأُخوَك الصَّ

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

التقويم

1 نشاط
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ْرِب َأَنا ُأَحاِفُظ َعَلى آَداِب اأَلْكِل َوالشُّ

ْرِب )2(الدر�س الثاني2 آَداُب اأَلْكِل َوالشُّ

1نشاط

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِف ِفيَما يأتي: وَرِة َوَنوِع التََّصرُّ َأْرِبُط َبْيَن الصُّ

د ٌف َجِيّ ٌف َخَطأَتَصرُّ َتَصرُّ



3١

2

ِتي َعاَم اْلُمِفيَد ِلِصحَّ َأَنا َأَتَناَوُل الطَّ

2 نشاط

ْوِن اأَلْحَمِر: ْوِن اأَلْخَضِر، َوَغيَر امْْلُِفيِد ِباللَّ ُن اْلِغَذاَء امْْلُِفيَد ِباللَّ ُأَلوِّ
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وَرِة َوَما ُيَناِسُبَها ِمْن اأَلْذَكاِر : 2   َأْربُِط َبنْْيَ الصُّ

ِف  َت التَّرََصُّ يِِّد، َوَعالَمـَة ) O ( حََتْ ِف اجْْلَ َت التَّرََصُّ ١ َأَضُع َعالَمـَة )P( حََتْ

ِد ِفياََم َيْأيِِت: يِّ َغرْْيِ اجْْلَ

ِبْسِم اهلِل اْلَحْمُد هلِل

التقويم



اْلـُمَحاَفَظُة َعَلى اْلـُمَحاَفَظُة َعَلى 
اْلـُمْمَتَلَكاِتاْلـُمْمَتَلَكاِت

الوحدُة الثانية

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.



34

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

ِة َوُحُقوِق اآلَخِريَنالدر�س الثالث3  اْلُمَحاَفَظُة َعَلى اْلُمْمَتَلَكاِت اْلَخاصَّ

1نشاط

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِة َأَنا ُأَحاِفُظ َعَلى َماَلِبِسي َوَأَدَواِتي اْلَمْدَرِسيَّ

وَرِة امْْلَُناِسَبِة: َأْنُقُل اْلِعَباَرَة التالية حََتَْت الصُّ

وَرَتيِن َأْفَضُل ؟ َأُيّ الُصّ  
ُصوَرُة َرَقِم  ...........

١2
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وِر اآلِتَيِة: ِف الُمَناِسِب ِفي الصُّ َأَضُع َعاَلَمَة )P( َتْحَت التََّصرُّ

َوَجْدُت ِمْحَفَظًة ُمْلَقاًة َعَلى اأَلْرِض:  

نشاط

نشاط

 2

 3

ْفِل الَِّذي َراَعى َشْيًئا    ِلْلَجاِر ُحُقوٌق َعِظيَمٌة، َأَضُع ِإَشاَرَة )P( َتْحَت ُصوَرِة الطِّ
ِمْن َهِذِه اْلُحُقوِق.
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َأْكُتُب اْلِعَباَرَة اآلِتيَة ِفي اْلَمَكاِن المخصص:

٤نشاط

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِ َأَنا ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َأِمينًا اقتداًء ِبالنَّ

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِ َأَنا ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َأِمينًة اقتداًء ِبالنَّ



37

١    ُأَرتُِّب اْلَكِلاََمِت التالية:

ال ُأْلِقي - امْلُْهَمالِت - َجاِري - َمْنِزِل   - َأَماَم

ِف  َت التَّرََصُّ يِِّد، َوَعالَمـَة )O ( حََتْ ِف اجْْلَ َت التَّرََصُّ 2    َأَضُع َعالَمـَة )P( حََتْ
السيئ ِفياََم َيْأيِِت:

التقويم
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ْخلِة اإَِذا �َسَقْيَناَها َوَحاَفْظَنا َعَلْيَها؟ ُل ِلَهِذِه النَّ َماَذا َيْح�سُ

ِحيَحِة: وَرِة ال�سَّ َت ال�سُّ  اأَ�َسُع َعالَمَة ) P( حََتْ

  

1نشاط

اْلُمَحاَفَظُة َعَلى اْلِبيَئِةالدر�س الرابع4
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُأَحـاِفـُظ َعـَلى َنـَظاَفـِة َمـِديـَنـتِـي.

 ُأَحـاِفـُظ َعَلى َنَظاَفـِة   
ِة.       الَحَدائِِق الَعامَّ

َهاِتِ ُأَحاِفُظ َعَلى الُمَتَنزَّ
ِة. يَّ       الَبرِّ

َواِطِئ ُأَحاِفُظ َعَلى الشَّ
ِة.       الَبْحِريَّ

ُأَحاِفُظ َعَلى اأَلْشَجاِر بَِعَدِم 
َفاَياِت َحْوَلَها.       َقْطِعَها َوَرْمِي النُّ
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 َأْكُتُب اْلِعَباَرَة اآلِتَيَة:

ُد َما َنْأُكُلُه ِمْن َثَمِر اأَلْشَجاِر في طعامنا:    ُأَحدِّ
.................................................  و .................................................  و .................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط
2نشاط

3نشاط

ة.ُأَحاِفُظ َعَلى اأَلْشَجاِر َفِهَي ِظلٌّ َوِغَذاٌء. ُأَحاِفُظ َعَلى المتنزَهاِت الَعامَّ



4١

ُيور الَِّتي َتْكُثُر ِفي ُمِحيِطَنا: َأَضُع َعاَلَمـَة )P( َتْحَت ُصَوِر اْلَحَيَواَناِت والطُّ

٤نشاط

٥نشاط

ْفُق ِباْلَحَيَواِن َكَما َأَمَر ِبِه ِديُنَنا: وِر اآْلِتَيِة َيتَِّضُح ِفيَها الِرّ َأيُّ الصُّ
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:)P( ِحيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرِة ١  َأْخَتاُر اإِلجابَة الصَّ

ُهوَر في اْلَحِديَقِة: �أ  الَوَلُد َيْقَطُع الزُّ

)     ( َعَمَلُه َخطأ. )     ( َعَمَلُه َصِحيح.   

ًة بالِحَجاَرِة: ب  الَوَلُد َيّرِمي ِهرَّ

)     ( َعَمَلُه َخطأ. )     ( َعَمَلُه َصِحيح.   

التقويم
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وِر اآْلتَِيِة. ِف بَِما ُيَناِسُبُه ِمَن الصُّ 2  َأْربُِط َنْوَع التََّصرُّ

ٌف َسيِّئ َتَصرُّ ٌف َجيٌِّد َتَصرُّ

2  َأَضُع اْلَكِلَماِت المناسبة في الفراغات اآْلتَِيِة:

   إِيَذاُء - َنْسِقي - َعَلْيَنا

�أ ............................. اأَْن ُنَحاِفَظ َعلَى ِبيَئِتَنا ِبَما ِفيَها ِمَن اأَ�ْسَجاٍر َوَحَيَواَناٍت.

ٌم. ب ............................. اْلَحَيَواِن ُمَحَرّ

ج ............................. األأَ�ْسَجاَر ِلَن�ْسَتِفيَد ِمْنَها.
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ِة. ( تْحَت ُصَوِر الُمْمَتَلَكاِت الَعاَمّ َأَضُع َعاََلَمَة )
نشاط 1نشاط

ِةالدر�س الخام�س5 اْلُمَحاَفَظُة َعَلى الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ة( ِفي الَفَراِغ الُمَناِسِب: ة( َأو َكِلَمَة )َخاَصّ َأَضُع َكِلَمَة )َعاَمّ

ى ُممَتَلَكاٍت .................... - اأَلْشَياُء اَلّتي َأْمِلُكَها َوْحِدي ُتَسَمّ
ى ُممَتَلَكاٍت .................... اِس ُتَسَمّ - اأَلْشَياُء اَلّتي َأْسَتِفيُد ِمْنَها َأَنا َوَساِئُر الَنّ

2نشاط
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ة. ُد بِِعباراٍت ُمْخَتَصَرٍة َواِجَباتِِي ُتَجاَه الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ ُأحدِّ

ال َتْعَبْث
ِة بالُمْمَتِلَكاِت الَعامَّ

نشاط 3نشاط
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َقاَل الّلُه َتَعاَلى:زب  رب )1(.

)1( سورة األنبياء اآلية : 30.

الَماُء ِنْعَمُةُ َعِظيَمُةُ َفْلُنَحاِفْظ َعَلْيَها.

بالكهرباِء،  تعمُل  التي  األشياِء  تحديِد  في  اْبَنَتَك  أو  اْبَنَك  َشــاِرِك 
وناقْشُه في كيفيِة المحافظِة عليها.

٤نشاط
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ُر َعن الُمَحاَفَظِة َعَلى الُمْمَتَلَكاِت  وَرِة الَِّتي ُتَعبِّ ُدُ( َتْحَت الصُّ ُ َجيِّ  َأْكُتُب )ِفْعُلُ
ُر َعن َعَدِم الُمَحاَفَظِة َعَلى  وَرِة الَِّتي ُتَعبِّ ( َتْحَت الصُّ ُئُ ِة، وُأْكُتُب )ِفْعُلُ َسيِّ اْلَعامَّ

ِة: اْلُمْمَتَلَكاِت اْلَعامَّ

نشاط ٥نشاط
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: َكوِّ 2   ُأرتُِّب الَكِلَماِت اآَْلتَِيَة أِلُ

      ال    –    َماٍء    –    َأْن َنِعيَش    –    ُيْمِكُن    –    ُدوَن
..............................................................................................................       

............... ُأَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة الَمْسِجِد.

............... ُأْطِفُئ الِمْصَباَح ِعْنَد ُخُروِجي ِمْن ُغْرَفتِي.

وَرِة الَمْدَرَسِة. ............... َأْعَبُث بَِسبُّ

١  َأَضُع َكِلَمَة )َأَنا( َأْو َكِلَمَة )َأَنا ال( ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب:

............... ُأْسِرُف ِفي اْستِْخَداِم الَماِء َأْثَناَء الُوُضوِء.

التقويم
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وَرِة الُمَناِسَبِة َلَها ِفيَما َيأتِي: 3  َأْربُِط َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوالصُّ

ُيْعِجُبنِي

ال ُيْعِجُبنِي



5١

وُء وُءالُو�سُ الُو�سُ
الوحدُة الثالثة

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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) وَرُة َرْقُم:  ) الصُّ

الدر�س ال�ساد�س٦
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

.)1(﴾ ـُه َتَعاَلى: ﴿  قاَل اللَّ
ـُه َتَعاَلى: ُهَما اللَّ   ِفي اآْلَيـِة ِصْنَفاِن ِمَن الناِس ُيِحبُّ

ب .................................. اُبـوَن.                        �أ الـتَّـوَّ    

ُفُروُض الُوُضوء

)١(  سورة البقرة، اآلية: )222(.

1نشاط

2 ١

وَرَتْيِن َتُدلُّ َعَلى الُوُضوِء؟ َأيُّ الصُّ
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َأُقوُل ِعْنَد اْبـتَِداِء 
ِه«  الُوُضوِء: »بِْسِم اللّٰ

ُةُ: ُفُروُض الُوُضوِء ِستَّ

جب�أ

َغْسُل الَيَدْيِن ِمْن َأْطَراِف اأَلَصابِِع َمَع الِمْرَفَقْيِن 2

َغْسُل الَوْجِه، َوِمْنُه الَمْضَمَضُة َواالْستِْنَشاُق ١
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4

أنا ال ُأْسِرُف 
في اْستِْعَماِل 

الماء.

أنا َأْقَتِصُد 
في َصبِّ 

ماِء 
الُوُضوء. 

ْأِس، َوِمْنُه اأُلُذَناِن َمْسُح الرَّ

ْجَلْيِن َمَع الَكْعَبْيِن َغْسُل الرِّ

جب�أ

يَنا َعَلى اْجِتَناِب األإ�ْسَراِف ِفي ُكلِّ �َسْيٍء ِديُن األإ�ْساََلِم ُيَربِّ

3
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ُئ َوْجَهُه، ُثـمَّ َيَدْيِه َمَع الِمْرَفـَقـْيـِن،  ـْرتِـيُب: َأْن َيْغِسَل الُمـَتـَوضِّ التَّ
َم َبْعضَها  ُثـمَّ َيْمَسَح َرْأَسُه، ُثـمَّ َيْغِسَل ِرْجَلْيِه َمَع الَكْعَبـْيِن، َفال ُيَقدِّ

َعَلى َبْعٍض.

الُمَواالُة: أْن يٍْغِسَل ُكُل ُعْضٍو ٍقْبَل أْن َيِجفَّ اّلذي َقْبَلُه.

ْرتِيُب َبْيَن َأْعَضاِء الُوُضوِء التَّ

الُمَواالُة َبْيَن َأْعَضاِء الُوُضوِء

ووؤُُه حَّ ُو�سُ َمْن َتـَرَك اأََحَد َهِذِه الـُفُرو�ِس َلْم َي�سِ

5

6

َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعتِي  ِفي ِكَتاَبِة ُفُروِض الُوُضوِء َعَلى بَِطاَقاٍت َو َتْرتِيبَِها 

ٍة. ِفي َلْوَحٍة َحائِِطيَّ

وِء َدائًما ألأنه عبادة. اأَْحِر�ُس َعَلى الُو�سُ

ِحيًحا وَء َتْطِبـيًقا �سَ ـُق الُو�سُ اأَُطـبِّ

2نشاط
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ْقِم الُمَناِسِب: َرتِّـُبَها بَِوْضِع الرَّ ١  َأَماِمي ُصَوُرُ لَِطِريَقِة الُوُضوِء، ُأُ

التقويم
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 ، فِّ ُه َنِسَي ِكتَـاَبـُه َداِخَل الصَّ َـّ ـَر َأن ُأ، َفـَتـَذكَّ َبـَدَأ َعْبُد اْلَعِزيِز َيـَتـَوضَّ

َفَذَهَب لَِيْأُخَذُه، ُثـمَّ َعاَد َبـْعَد َعْشِر َدَقائِـَق، َفـَأْكَمَل ُوُضوَءُه.
َعْبُد الَعِزيِز َلْم يأِت بَِفْرٍض ِمْن ُفُروِض

الُوُضوِء، فما ُهَو:

ْرتِـيُب. �أ التَّ

ب الُمَواالُة.

ج َغْسُل ُكلِّ َأْعَضاِء الُوُضوِء.

َن ُجْمَلـًة ُمِفيَدًة: َكوِّ 2  ُأرتُِّب الَكِلَماِت اآْلتِيَة؛ أِلُ

ِحيَحـِة: 3  َأَضُع َدائِـَرًة َحْوَل اإِلَجاَبـِة الصَّ

ُفُروِض
أَحَد

ُوُضوُؤُه
َمْن َتـَرَك

الُوُضوِء
َلْم َيِصحَّ
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َيـْنـَتـِقُض الُوُضوُء بُِأُموٍر، ِمْنـَها:

بِيَلْيِن الَخاِرُج ِمَن السَّ

الَبـْوُل

الَغائِـُط

يـُح الرِّ

١

َأْكُل َلْحِم اإِلبِـِلالـنَّــْوُم

23

ْر�ُس ال�سابع َنواِقُض الُوُضوءالدَّ

َواِق�ِس وِئي ِباأََحِد َهِذِه النَّ اإَِذا اْنـَتـَق�َس ُو�سُ
اََلَة.  َوَجَب َعَليَّ اإَِعاَدُتـُه اإَِذا اأََردتُّ ال�سَّ



5959

َأ َخالُِدُ، ُثمَّ َناَم  َوِعْنَدَما َقاَم لَِصالِة الَفْجِر    َتَوضَّ
َأ. ُه َأْن َيَتَوضَّ َطَلَبْت ِمْنـُه ُأمُّ

ـْهِر، ُثمَّ اْضُطرَّ لَِقـَضاِء َأ َناِصـُرُ لَِصـالِة الظُّ  َتوضَّ

ُم إَِعـاَدَة الـُوُضـوِء.  الَحاَجـِة في الَحماِم  َفَطَلَب مْنـُه اْلُمَعلِّ

َأْت َخِديَجُة، ُثمَّ َأَكَلت َلْحَم اإِلبِـِل )البعير(     َتَوضَّ

ي الَعْصَر َفَطَلَب ِمْنها َأبُوها َأْن ُتِعيَد ُوُضوَءها. َوَأَرادت أْن ُتَصلِّ

ًة ُأْخرى؟ ُؤوَن َمرَّ تِي َجَعَلْت خالًِدا، وناِصًرا، َوخِديَجَة َيَتَوضَّ ما اأَلْسباُب الَّ

١

3

2

نشاط
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الِة، ُثمَّ َقَضْيُت َحاَجتي ِفي َدْوَرُة اْلمَياِه َقبَل  ْأُت أَلَداِء الصَّ  َتَوضَّ
َي: َأْن ُأَصلِّ

ي. ي َوال ُأِعيُد اْلُوُضوَء.       ب   ُأِعيُد الُوُضوَء، ُثمَّ ُأَصلِّ   �أ   ُأَصلِّ

ِحيَحِة: ١  َأَضُع َدائَِرًة َحْوَل اإِلَجاَبـِة الصَّ

3  أِصُل الِعبارَة ِفي الَعُموِد ) أ ( بِالِعبارةِ الُمناِسبِة َلها ِفي الَعُموِد )ب(: 

ا يأتي: ُد ُصوَرَة ما َيـْنـَتـِقُض الُوُضوُء بِأْكِل َلْحِمـِه ِممَّ 2  ُأَحـدِّ

الَعُموُد )ب( الَعُموُد )أ(

َأ خالُِدُ، ُثمَّ َذَهَب إلى  َتَوضَّ
َدْوَرِة الِمياِه لَقضاِء حاجتِه

ُدُ َلْحَم َدجاج اِْنَتَقَض ُوُضوُؤهَأَكَل ُمَحمَّ

َلْم َيْنَتِقْض ُوُضوُؤه

التقويم
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الِوحَدُة الرابعة

ـــاَلُة ـــاَلُةالـ�سَّ الـ�سَّ

الفاضل معلم املادة:

الفاضلة معلمة املادة:

التي يسعى الكتاب إىل حتقيقها، واملأمول منكم دعم حتقيق هذا  بالتطبيقات الكتابية، أحد األهداف  العناية  ُتعّد 
يمكنكم  كام  الكتاب،  هذا  يف  الواردة  والنصوص  الكلامت  كتابة  إلتقان  الطالبة  الطالب/  متابعة  خالل  من  اهلدف 
الطالبة  الطالب/  آية كريمة، حديث رشيف، نص تعبريي( عند هناية كل وحدة، وتكليف   ( اختيار ثالثة نصوص 

بكتابتها يف ورقة خارجية وتصحيحها، ومن ثم تعزيز اإلتقان ، وتصويب اخلطأ.
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َأْن  َشَهاَدِة  َخْمٍس:  َعَلى  اإِلْسالُم  »ُبـنِـَي  ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  اللّٰ َرُسوُل  َقاَل 
َوإِيَتاِء  الِة،  َوإَِقاِم الصَّ ِه،  اللّٰ َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ ُه وَأنَّ  اللّٰ إاِلَّ  إَِلـَه  اَل 

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الـَبـْيِت«)2(. الزَّ

الة ُة الصَّ يَّ َأَهمِّ

َقاَل َتَعاَلى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾)1(.

1َنَشاط

َأْقَرُأ َهِذِه اآلَيَة َو َأْحَفُظَها

)١(  سورة النساء، اآلية: )١03(.
)2( أخرجه البخاري برقم )8(.

الدر�س الثامن
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ْكُن: الُة ُرْكُنُ ِمْن َأْركاِن اإلْسالمِ، َوِهَي الرُّ الصَّ
الُِث. انِـي.                الثَّ .                       الثَّ ابِـُعِ      الرَّ

َواآْلِخَرِة.  نَيا  الدُّ ِفي  َوالنََّجاِح  الَفاَلِح  َدلِيُل  ِهَي  اَلُة  الصَّ

َل َما  : »إِنَّ َأوَّ ِه  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللّٰ
ُيَحاَسُب بِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلُتُه َفإِْن َصَلَحْت 

َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر...« )1(.

جب�أ

)١( أخرجه الترمذي برقم )4١3(، وقال: حديث حسن.

لُِدُخوِل اْلَجنَّة الِة َسَبُب ُ اْلُمحاَفظُة َعلى الصَّ

ِحيَحِة: َأْرُسُم َداِئرًة َحْوَل اإِلَجاَبـِة الصَّ

َأْكُتُب بَخطٍّ َكِبيٍر  الِعبارَة اآلِتيَة، َوَأَضُعها ِفي َمكاٍن ُمناِسٍب ِفي الَمْنِزل

2نشاط

3نشاط
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َن ُجملًة ُمِفيَدًة: َكوِّ ١  ُأَرتِّـُب الَكِلَماِت اآْلتِـَيـَة؛ أِلُ

اََلَة الَمْفُروَضَة الصَّ
َدِليُل َنَجاِح

َأَداُء

الُمْؤِمِن

َلَواِت الَمْفُروَضِة َعَلى الصَّ

الُمَحاَفَظُة
ُ  َسَبُبُ

ـِة  ِلُدُخوِل الَجـنَّ

التقويم
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َحجُّ الَبـْيـِتَصْوُم َرَمَضاَن

َكاِة إِيَتاُء الزَّ الِة إَِقاُم الصَّ

ه َشَهاَدُة َأن اَل إَِلـَه إاِلَّ اللّٰ
ه ًدا َرُسوُل اللّٰ وَأنَّ ُمَحمَّ

انِـَي ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم: ْكَن الثَّ تِـي َتْحِوي الرُّ ائِـَرَة الَّ ُن الدَّ 2  ُأَلـوِّ
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ِحيـِح: ِف الصَّ 3  َأَضُع َعالَمـَة )  ( َأَمـاَم التََّصـرُّ

ـاَلِة وأنا ألعب: ُن للصَّ إَِذا َناَدى الُمؤذِّ

)    ( الِة.      ُأ ُثمَّ َأْذَهُب للصَّ َأتََوضَّ

)  ( ِعب.     ُأْكِمُل َحّتى َأْنَتِهَي ِمَن اللَّ

�أ

ب


