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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 
الفصل الدرايس األول،  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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١٢اأُِحــبُّ اهلَلالدر�س االأول
١٤اأَعــُبــُد اهلَلالدر�س الثاين

١8اإلإ�ساَلُم ِديـِنـيالدر�س الثالث
يـُن الـَحـقُّالدر�س الرابع ٢0الـدِّ

٢٢اأَرَكاُن اإلإِ�ســاَلِمالدر�س اخلام�س

الفهارس

الِوحَدُة اإلأوىل: َمـْعـِرَفـُة اللَّـِه َعـزَّ َوَجلَّ

الِوحَدُة الثانية: َمْعِرَفُة ِديِن اإلإِ�ْساَلِم

)التوحيد(
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)الفقه وال�سلوك(

٢8 بـِـرُّ الــَواِلـَدْيـِنالدر�س االأول
30كيف َنرََبُّ الَواِلَدْيِن؟الدر�س الثاين

ـَهـــاَرُةالدر�س اخلام�س ٤٦الطَّ
ـَظــــاَفُةالدر�س ال�صاد�س ٤9النَّ

3٤اْحرِِتاُم املَُعلِّمالدر�س الثالث

ْكُر ِعْنَد ُدُخوِل دورة املياهالدر�س الرابع الذِّ
٤0َواخُلُروِج ِمْنها

الِوحَدُة اإلأوىل: بـِـرُّ اْلَواِلَدْيِن

هاَرُة والنَّظافة الِوحَدُة الرابعة: الطَّ

الِوحَدُة الثانية: َحـــقُّ الــُمــَعــلِّــم

اَجِة  اِء احْْلَ الِوحَدُة الثالثة: اآَداُب َق�سَ





اأواًل
 التَّوِحيــد
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ِه ِهَمـْعـِرَفـُةاللَـّ َمـْعـِرَفـُةاللَـّ
َعـزَّ َوَجلََّعـزَّ َوَجلَّ

الِوحَدُةُ االأُوَلى

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.



12

ِه َتَعالى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ

)1( سورة البقرة: آية 165.

ُأِحــبُّ اهلَلالدر�س االأول١
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

{  }

َخَلَقِنيَخَلَقِنيَهَداِنيَهَداِني

اأَْنَعَماأَْنَعَمَرَزَقِنيَرَزَقِني
َعَليََّعَليَّ

اأُحبُّ اأُحبُّ 
ُه ُهَو ُه ُهَو ألأنَّ ََ ألأنَّ اهَللاهَلَلَ

 الَّذي الَّذي
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َه َتَعالى؟ 1 ِلَماَذا ُنِحبُّ اللَـّ

ِليُل َعلى اأن الم�صلميَن يحبوَن اهلل َتَعالى؟ 2  ما الدَّ

 َأَنا ُأِحبُّ اهللَ. 
ُر كتاَبَة اْلَكِلماِت َداِخَل اْلِقَطاِر.  ُأَكرِّ

التقويم

نشاط
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اأَْعُبُد الـلََّه َوْحَدُه

اأَْدُعو الـلََّه َوْحَدُه

لِّي ِلـلَِّه َوْحَدُه اأُ�صَ

َأعــُبــُد اهلَلالدر�س الثاني٢
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)١(.{  }

ِه َتَعالى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ
ــُه ِلـِعبـاَدِتـِه وحدُه. َخـَلــَقـنا الـــلَـّ

)1( سورة الذاريات: آية 56.
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اأَْدُعو الـلََّه

لِّي ِلـلَِّه اأُ�صَ

وَر ِبما ُينا�ِصُبَها ِمَن الُجَمِل: ُل ال�صُّ اأَ�صِ
1 نشاط
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ِإَذا َعَبدتُّ اهلَل َوْحَدُه أُكوُن:
ا هلل د ُمِحًبّ ج َحِزيًنا      ب واِثًقا ِبَنْفِسي      اأ ُمواِطًنا صاِلًحا   

2 نشاط

َأْدُعو 
اهلل

اْلَقَمُر
َأُحجُّ 

َبْيَت اهلِل

ُأَصلِّي َمَطر

أ َأَتَوضَّ

ِحيٍح: َتْحَت ُكلِّ ِخَياٍر �صَّ ا  اأَ�صُع َخطًّ  

اِئَرَة التي ُكِتَب ِفيَها ِعَباَدُةُ ِمْن ِعَباَداِت اهلل. ن الدَّ َلوِّ

التقويم
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َمْعِرَفُة ِديِن االإِ�ْصاََلِمَمْعِرَفُة ِديِن االإِ�ْصاََلِم
الِوحَدُةُ الَثاِنَية

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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اإلساَلُم ِديـِنـيالدر�ُس الثالث3
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َمـا االإِ�ْصاََلُم؟

)1( سورة آل عمران: آية 19.

اإلْساََلُم: االْسِتْساََلُم هلِل 
َلُه  بالتَّوِحيِد َواالْنِقَياُد 

اَعِة. ِبالطَّ

.)1({ } ِه َتعالى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ
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اأَْكِمل الــَفــَراغ:

1 َما االإ�ْصاََلُم؟

ِليُل؟ 2  َما الدَّ

اإلْساََلُم ُهَو:
.واالنقياد له االستساَلم هلل

ُن الَكِلَمِتِين اآلِتَيَتيِن: ُأَلوِّ

األإ�سالم دينياألإ�سالم ديني

التقويم

1 نشاط

2 نشاط
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يُن الَحقُّ �ْساََلُم ُهَو الدِّ اإلإِ

إَل اأَبْتَِغي َغْيَر اإلإِ�ْساََلِم ِدينًا

ِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ
}

.)1(
{

ُكلُّ ِديٍن َغْيِر اإلإِ�ْساََلِم بَاِطُلُ

يـُن الـَحـقُّالدر�ُس الرابع4 الـدِّ
www.ien.edu.sa

)1( سورة آل عمران: آية 85.

رابط الدر�س الرقمي
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َب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك«)1(.  »َيا ُمَقلِّ

)1( أخرجه  أحمد برقم )12107(، والترمذي برقم )2140(.

؟ يُن الَحقُّ 1 َما الدِّ

َه اَل َيْقَبُل ِديًنا َغْيَر االإ�ْصاََلِم؟ ِليُل َعَلى اأَنَّ اللَـّ 2 َما الدَّ

َعاَء: َأْحَفُظ َهَذا الدُّ

التقويم

اأَْكِمل الــَفــَراغ:

اإلْساََلُم ُهَو:
هو دين

1 نشاط

2 نشاط
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اَلِة اإَقاُم ال�صَّ

َكاِة اإيَتاُء الزَّ

اَن ْوُم َرَم�صَ �صَ

ِه الَحَراِم َحجُّ َبْيِت اللَـّ

ُه �َصَهاَدُة اأنَّ ال اإَِلَه اإالَّ اللَـّ
ِه ًدا َر�ُصوُل اللَـّ  واأنَّ محمَّ

1

َأرَكاُن اإِلســاَلِمالدر�ُس الخام�س5
www.ien.edu.sa

اأَْرَكاُن اأَْرَكاُن 
مِِم األإِ�ْســالاألإِ�ْســاَلَ

رابط الدر�س الرقمي

2

3

4

5
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)1( أخرجه البخاري برقم )8(، ومسلم برقم )16(.

َعــاُوِن َمــَع َمْجُموَعِتــي َنْصَنــُع َخْمَس   ــَم: بالتَّ َنَتَســاَبُق ِلَنَتَعلَّ
، ُكلُّ َواِحَدٍة َنْكُتُب َعَلْيَها ُرْكًنا ِمْن  ِبَطاَقاٍت َعَلى َشــْكل َأُكفٍّ
َأْرَكاِن اإلْساََلِم، ُثمَّ َيْخُرُج َخْمَسُة ُمَتَساِبِقيَن ُكلُّ َواِحٍد َيْحِمُل 
اَلِة َمَثــاًَل َيْرَفُع َمْن َيْحِمُل  ِبَطاقــًة، َفإَذا َذَكْرَنــا ُرْكَن ِإَقاَمِة الصَّ

ُه الَِّتي ِفيَها اْلبَطاقُة، َوَهَكَذا. اَلِة َكفَّ ُرْكَن ِإَقاِم الصَّ

�ُصوِل ملسو هيلع هللا ىلص: ِليُل َقْوُل الرَّ َوالدَّ
ًدا َرُسوُل  ـُه َوَأنَّ ُمَحمَّ »ُبِنَي اإلْساََلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة أنَّ ال إَله إالَّ اللَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت«.)1(  اََلِة، وإيتاِء الزَّ ـِه، َوإَِقاِم الصَّ اللَّ

1 نشاط
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 َأْرَكاُن اإلْساََلِم ِهَي:

ـُه  َشَهاَدُة أنَّ ال إله إالَّ اللَّ
ـِه ًدا َرُسوُل اللَّ وأن ُمحمَّ

اأُْكِمل الــَفــَراغ:

1 َكْم اأَْرَكاُن االإ�ْصاََلِم؟

ِليُل عَلى اأَْرَكاِن االإ�ْصاََلِم؟ 2 َما الدَّ

2نشاط

1

2

4

3

5

التقويم



َثانًيا
ـُلوُك  الِفـْقـُه وال�سُّ
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بـِـرُّ اْلَواِلَدْيِنبـِـرُّ اْلَواِلَدْيِن
الِوحَدُة 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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 بـِـرُّ الــَواِلـَدْيـِنالدر�س األأول١

)١( أخرجه الترمذي: برقم )١٩٠٠( ، وقال حديث صحيح. ولفظة )الوالد( في الحديث يدخل فيها األب واألم.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِة؟ نَّ َهْل َتْعِرُفوَن َما اأَْو�َسُط اأْبَواِب اجْْلَ
: »الَواِلُد اأَْو�َسُط  �ُسوُل  َقاَل الرَّ

ْع َذِلَك  �سِ ِة، َفاإْن  �ِسْئَت َفاأَ نَّ اأَْبَواِب اجْْلَ
اْلَباَب، اأَِو اْحَفْظُه«)١(.

املَُعـلُِّم:
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)١( سورة اإلسراء: آية )23(.       )2(  أخرجه البخاري برقم  )527(.

ِة. ِريَق ِلَنُفوَز ِبالَجنَّ َنا ُنِريُد َأْن َنْسُلَك َهَذا الطَّ  ُكلُّ

َة ْدُخَل اْلَجنَّ َأَبرُّ َواِلَديَّ أِِلَ

)١(.{  } 

َقاَل الّلـُه َتَعالى:
  }

)١(.{

ِة ِبرُّ الَواِلَدْيِن َطِريــٌق اإِلى الَجنَّ

اأَْحَفــُظ اأْلآَيــَة اْلَكِريَمَة:

�ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلصاأََمَرَنا ِبِه الّلـُه َعزَّ َوَجلَّ اأََمَرَنا ِبِه الرَّ
: َســَأْلُت  عــن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْســُعوٍد  َقاَلَ
َرُســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهلِل، َأيُّ 
اََلُة َعَلى َوْقِتها«  اْلَعَمِل َأْفَضــُل؟ َقاَل: »الصَّ

؟ َقاَل: »ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن«.)2( ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ

َقاَلَ الّلـُه َتَعالى:

1 نشاط
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ُمَساَعَدُتُهَما.

 ِبرُّ الَواِلَدْيِن َيُكوُن ِبُأُموٍر َكِثيرٍة، ِمْنَها:

َمَنا؟ َكْيَف َيُكوُن الِبرُّ ِبالَواِلَدْيِن َيا ُمَعلِّ

ُم: الُمَعلِّ

ُدُ  َسَأَل ُمَحمَّ
َمُه: ُمَعلِّ

َطاَعُة الَواِلَدْيِن وَخْفُض 
ْوِت ِعْنَدُهَما. الصَّ

ُخوِل َعَلْيِهَما. االْسِتْئَذاُن ِعْنَد الدُّ

اَلُم َعَلْيِهَما ِبَقْوِلَك: السَّ

َعاُء َلُهَما الدُّ

ُخوِل و الُخُروِج. َتْقِديُمُهَما ِعْنَد الدُّ

ْر�ُس الثاني2 كيف َنَبرُّ الَواِلَدْيِن؟الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِبرُّ الَواِلَدْيِن َقْوُلُ َوِفْعُلُ

.  َأْقَتِرُح َعَماًَل أو ُسُلوًكا ُيْمِكُن َأْن َأْكِسَب ِبِه ِبرَّ َواِلَديَّ

1نشاط

َأُقوُل:
َأْبِشْر َيا َأِبي.

َأْبِشِري َيا أُمِّي.

اَلُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه
 َوَبَرَكاُته.

ُهمَّ اْحَفْظ  اللَّ
َواِلَديَّ 

واْرَحْمُهَما

ا ِبَواِلَديَّ َأْحِرُص أْن َأُكوَن َباّرً



3١

ِحيَحِة  ِمي َوُأِجيُب ِبوضع َعاََلَمِة )✓( ِعْنَد اْلِعَباَرِة الصَّ َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ
َوَعاََلَمِة )✗( ِعْنَد الِعباَرِة الَخَطِأ:

التقويم

١

اِلِب ِعْنَدَما َقاَبَل َواِلَدُه: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ �أ

َقَضْيُت َيْوًما َجِمياًَل
ِفي الَمْدَرَسِة َيا َأِبي.

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه  السَّ
َقَضْيُت  َأِبــي،  َيا  َوَبَرَكاُتُه 

َيْوًما َجِمياًَل ِفي الَمْدَرسِة.

ُاْطُلْب ِمِن اْبِنَك أو اْبَنِتَك َتْطِبيَق االْسِتْئذاِن ِعْنَد َرْغَبِة 
ُخوِل َعَلى َواِلَدْيِه. أحِدِهَما في الدُّ

2 نشاط
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ُخوِل َدَخَل ُمَباَشَرًة ُدوَن اْستْئَذاٍنَطَرَق الَباَب َقْبَل الدُّ

ُن َأْقَرُأ َوُأَلوِّ 2

: ُخوَل َعَلى َواِلَديَّ ُف َأِخي ِعْنَدَما َأَراَد الدُّ َأْعَجَبِني َتَصرُّ جـ

ََََُُ
ََََََََُُ

ني... َسرَّ ب

َخْفَضُت ُأخِتي َصْوَتُها ِعْنَد ُأمِّي.

ُصَراُخ ُأخِتي ِعْنَد ُأمِّي.

ي و�أُِطيُعهما.يُعهما. ي و�أُِطمِّ �أ�أنا نا �أ�أحبُّ حبُّ �أ�أِبي وِبي و�أ�أمِّ
ي.. ي�أْدُعو أِِلأِبي َو�أمِّ �أ�أنا نا �أْدُعو أِِلأِبي َو�أمِّ



َحـــقُّ الــُمــَعــلِّــمَحـــقُّ الــُمــَعــلِّــم
الِوحَدُة 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.
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َأْدُعو َلُه.

ُخوِل َوعْنَد  أْسَتْأذُن َقْبَل الدُّ
الُخُروِج ِمَن الَفْصِل.

ُم َعَلْيِه. ُأَسلِّ

َأْسَتِمُع ِلَكاَلِمِه.

ُث َمَعُه ِبأَدٍب. َأَتَحدَّ

اَل ُأَقاِطُعُه َأْثَناَء َحِديِثِه.

ْر�ُس الثالث3 اْحِتراُم الُمَعلِّمالدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ُر َعْن ُشْكِري ِلُمَعلَِّمي؛ فأقول: ....................... ُأَعبِّ
َمِتي؛ فأقول: ....................... ُر َعْن ُشْكِري ِلُمَعلِّ ُأَعبِّ

1نشاط

ُسَك ِفي الَفْصِل؟ َمْن ُيَدرِّ

ُم َأَنا َأَتَعلَّ
ِمي َحقَّ ُمَعلِّ
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دتَِّنـي َزوَّ َقــْد  ِباْلِعْلـِم  ـِمي َأْنَت الَّــــِذي                  ُمَعـلِّ
َيْرَفـُعِني ِلَمــا  َتْسَعى  ٍ ُمْشــِرقٍ                  ِفي ُكلِّ ُصْبح
ــــــا ِبُكلِّ َحـــــــقِّ َعـنَّ َيجــزِيَك َربُّ الَخــلِق                 
َعْن ُكلِّ َخيـــٍر ُرْمَتـــُه                    َلـَنــــــــا ِبُكـــلِّ ِرفــقِ
وِصــــدقِ* ــــــةٍ  ِبذِمَّ يَتـــه ُمَســـــــاِرًعـــا            أدَّ

ِة. َأْهَتمُّ ِبَواِجَباِتي الَمْدَرِسيَّ

َأْسَأُل َوأُِجيُب وَأعَمُل 
وَأْلَعُب ِبَأَدٍب.

َداُء َما َيْطْلُبــُه اْلُمَعلِّم اأَ

اأُن�ِسُد َمع َمجُموَعتي:

)*( أناشيد إسالمية، د. محمد الدبل - رحمه الّلـه - ص53.

أَُحاِفُظ َعَلى ُكُتِبي وَأَدَواِتي.

َمَنا وَنَتَعاَوُن َمَعُه ر ُمَعلِّ ُنَقِدّ

2 نشاط
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  َثاَلَثًة ِمْن ُحُقوِق ُمَعلِِّمي.

  َلْم َأْسَتِمْع ِلَشْرِح ُمَعلِِّمي؟
  لْم َأْعَمْل َواِجَباِتَي اْلَمْدَرِسيَّة؟

  َسَأْخُرُج ِمَن 
الَفْصِل؛ أَِلْشَرَب 

َماًء.

  َلْو َسَمْحَت َيا ُمَعلِِّمي، 
ــُرَج  َأْخ َأْن  ِلي  َتـــْأَذُن  َهــْل 

ْشَرَب َماًء؟  أِِلَ

ِمي َوُأِجيُب َعِن اأِلْسِئَلِة: َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

اِلِب: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ

١

2

َأْذُكُر:

َماَذا َلْو...

�أ

�أ

ب

التقويم
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ِني: َسرَّ

   َعَبُث  َصِديَقاِتي 
ِبَترتيــِب َلوَحــِة 

الَفْصِل.

   ُمَحاَفَظُة َصِديَقاِتي َعَلى 
َترتيِب َلوَحِة الَفْصِل.

ب
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ُن: ُأَلوِّ 3

ُر معلِّـمتي و�أْدُعـو َلـها ـَا �أُقدِّ ُر معلِّـمتي و�أْدُعـو َلـها�أن ـَا �أُقدِّ �أن

ـبُّ معلِّـمي و�أْدُعـو َلـهـبُّ معلِّـمي و�أْدُعـو َلـه ـَا �أُِحِ ـَا �أُح�أن �أن
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اِء اِءاآَداُب َق�سَ اآَداُب َق�سَ
اْلَحاَجِةاْلَحاَجِة

الِوحَدُة 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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َمَنا اإلساَلُم آَداَب َقَضاِء الَحاَجِة؛  َعلَّ
فَهْل َتْعِرُف َشْيًئا ِمْنَها؟

)١( أخرجه البخاري برقم )١42(، ومسلم برقم )375(، ولزيادة بسم الّلـه انظر: فتح الباري 244/١.      )2( أخرجه أبوداود برقم )3٠(، والترمذي برقم )7(.

1نشاط

َهاَرِة َظاَفِة َوالطَّ األإ�ْســاُم ِديُن النَّ

َأُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل الَخاَلِء )دورة المياه(:
ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث َوالَخَباِئِث«)١( »ِبْسِم الّلـِه، اللَّ

خول. ُم ِرْجِلَي الُيْسرى عنَد الدُّ وُأقدِّ

َأُقوُل ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخاَلِء )دورة المياه( »ُغْفَراَنَك« )2(
ُم ِرْجِلَي الُيْمنى ِعنَد الُخروج. وُأَقدِّ

ْر�ُس الرابع4 ْكُر ِعْنَد ُدُخوِل دورة المياه َوالُخُروِج ِمْنهاالدَّ الذِّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ِمي َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي ِفي ِحْفِظ ِذْكِر ُدُخوِل اْلَخاَلِء  بإْشَراِف ُمَعلِّ
)دورة المياه( َوالُخُروِج ِمْنُه، َوَتْطِبيِقِه ِبَشْكٍل َصِحيٍح.



4١

اِء اْلَحاَجة ِمــن اآَداِب َق�سَ

ُق اآلَداَب اآلِتَيَة: َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة ُأَطبِّ

١

2

ْنِظيِف. َأْسَتْخِدُم َيِدَي اْلُيْسَرى ِفي التَّ

ُف َمْخَرَج اْلَبْوِل َواْلَغاِئِط ِباْلَماِء َأْو ِبالِمْنِديٍل.  ُأَنظِّ

َأْو ِبالِمْنِديٍلِباْلَماِء
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�أحـافـظ على نظـافة �أحـافـظ على نظـافة 
دورة �لميـاهدورة �لميـاه

3

4

ُف اْلَمَكاَن َبْعَد َقَضاِء اْلَحاَجِة. ُأَنظِّ

اُبوِن. َأْغِسُل َيَديَّ ِبالَماِء َوالصَّ

2نشاط

اِلَيَة: ُن الِعَباَرَة التَّ ُألوِّ

َظاَفــُة ِمْن اأْلإيَمان النَّ
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ِمي َوُأِجيُب عن اأَِلْسِئَلِة: أْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

 َأُقوُل ِعْنَد
الُخُروِج ِمَن الَخاَلِء 

»دورة المياه«:

 َأُقوُل ِعْنَد
 ُدُخوِل الَخاَلِء 
»دورة المياه«:

أِصُل الِعَباَراِت ِبَما ُيَناِسُبَها:

التقويم

١

ُغْفَراَنَك.
ُهمَّ إنِّي  الّلـِه، اللَّ ِبْسِم 
َأُعوُذ ِبــَك ِمَن الُخْبِث 

َوالَخَباِئِث.
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  ُأِحبُّ َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة أن:

�أ�أنانا  م�سلُمم�سلُمُُ  �أ�أحافظ حافظ 
علىعلى طهارة ج�سمي ومالب�سي طهارة ج�سمي ومالب�سي

وو�أ�أحافظ على نظافة حافظ على نظافة 
دوردورة �لمياه بعد ق�ساء �لحاجةة �لمياه بعد ق�ساء �لحاجة

َأْخُرَج ِمن »دورة 
المياه« َقْبَل َأْن 

َف. َأَتَنظَّ

َف َأَتَنظَّ

ِحيِح: ُلوِك الصَّ َأَضُع َعاَلَمَة )✓(  َأَماَم السُّ 2

ُن: ُأَلوِّ 3
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الِوحَدُةُ الرابعة
هاَرُة والنَّظافة هاَرُة والنَّظافةالطَّ الطَّ

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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)١( سورة المدثر: آية )4(.

ْر�ُس الخام�س5 ـَهـــاَرُةالدَّ  الطَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َنَشاط

و�جـبـة         م�ستحـبـةو�جـبـة         م�ستحـبـة
اََلة، َهْل ِهَي: َهاَرُة َقْبَل الصَّ الطَّ

ِحيَحَة: ُن األإَجاَبَة ال�سَّ اأُلوِّ

َمَرَنا اهلُل ِبَها َهاَرُة َواِجــب اأَ الطَّ

)١({ ِليُل َقْوُل اهلِل َتَعاَلى: { َوالدَّ
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)١( أخرجه البخاري برقم )١42(.
)2( أخرجه أبو داود برقم )3٠(.

ى َهذا الَعَمُل  ُيَسمَّ
)اسِتْجَماًرا(

ى َهذا الَعَمُل  ُيَسمَّ
)اسِتْنَجاءً(

ُف مْخَرَج   ُأَنظِّ
الَبْوِل َوالَغاِئِط 

ِبالَماِء َحتَّى َتُزوَل 
َجاَسُة. النَّ

ُف مْخَرَج الَبْوِل   ُأَنظِّ
َوالَغاِئِط ِباأِلْحَجاِر َأْو 

بالَمَناِديِل ثاَلث مرات 
أو أكثر َحتَّى َتُزوَل 

َجاَسُة. النَّ

     ِعْنَد ُدُخـوِل      ِعْنَد ُدُخـوِل الَخـاََلِءالَخـاََلِء »دورة املياه« »دورة املياه«
)١(»                «

ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخـاََلِء »دورة المياه«ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخـاََلِء »دورة المياه«
)2( » «

ْمُت ِفي َمْوُضوِع آَداِب َقَضاِء الَحاَجِة َأْن َأُقوَل: َتَعلَّ
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َهاَرِة ِمَن الطَّ

الُوُضوُء

اأَْحر�ُس َعَلى َطَهاَرِة َبَدِني
َاِتي َوَمَاِب�ِسي َوَمَكاِن �سَ

الَماََلِبُسالـَبَدُن

اََلِة َمَكاُن الصَّ

َأ  َأتَوضَّ َأْن  َيِجـُب 
ُهــــوِر  الطَّ ِبالَماِء 

اََلِة. َقْبَل الصَّ

َجاَسِة إَزاَلُة النَّ
ِبالَماِء َعن:

• الَبَدِن.
• الَماَلِبِس.

اََلِة. • َمَكاِن الصَّ
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تمهيد

ْر�ُس ال�ساد�س6 ـَظــــاَفُةالدَّ النَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َظاَفة. َنا َعَلى النَّ األإِ�ْسَاُم ِديُنُُ َيُحثُّ

َما اتََّسَخْت. ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

ُر َعْن َراأِيي ِفيَها: َعبِّ حيَحِة َواأُ وَرِة ال�سَّ ُع َعَاَمَة )✓( َعَلى ال�سُّ اأَ�سَ

1 َنَشاط
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َظاَفِة َداِئًما ألأَنَّ ِديَنَنا  اأَحِر�ُس َعَلى النَّ
َظاَفِة األإ�ْسَاميَّ َيْدُعوَنا اإَلى النَّ

2َنَشاط

ْظَفاِري؟ َماَذا اأَْفَعُل اإَِذا َطاَلْت اأَ
ُمَها. ُأَقلِّ

ُمَها ِإالَّ ِإَذا اتََّسَخْت. اَل ُأَقلِّ

ُم َأَنا ُأَقلِّ
َما َطاَلْت.  َأْظَفاِري ُكلَّ



5١

الَفْصِل  َتْنِظيِف  في  َمْجُموَعِتي  َمَع  َأَتَعاَوُن  ِمي  ُمَعلِّ بإْشراِف 
َوُمَصلَّى الَمْدَرَسة.

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

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

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

الَماُء ِنْعَمة ِمْن ِنَعِم اهلِل َتَعاَلى

ُ َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى املَاِء ِعْنَد االْسِتْخَداِم؟ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعتي: ُأَبنِّيِّ ِبالتَّ

٤ َنَشاط

٣ َنَشاط
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َما ُم َأْظَفاِري ُكلَّ ُأَقلِّ

َجاَسَة ِمْن َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ُأِزيُل النَّ

َما ُف ِثَياِبي ُكلَّ ُأَنظِّ

اتََّسَخْت

ِباْلَماِء َأو ِباْلَمَناِديل

َطاَلْت

بأ

ُأَرتُِّب اأَِلْفَعاَل اآلِتَية:
َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة:

ِجَسِة: أرسُم َداِئَرًة َعَلى اأَِلْشَياِء النَّ
َعاب       -       الَغاِئط َراب       -       اللُّ الَبْول      -       التُّ

َأِصُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن الَعُموِد )ب(:

َأْسَتْنِجيَأْسَتْنِجي ُأ ُأَأَتَوضَّ َأَتَوضَّ

١

2

3

التقويم
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اََلِة. ْوِب َوالَبَدِن َوَمَكاِن الصَّ َجاَسَة َعن الثَّ اََلِة ُأِزيُل النَّ    َقْبَل الصَّ

َأْكُتُب الُجَمَلة اآلِتَية: 5

َظاَفِة: َوِر الَِّتي َتُدلُّ َعَلى النَّ َأَضُع َعاََلَمَة )✓(  َعَلى الصُّ 4
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...........................................................................

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلِتَيَة؛ أِِلَُكوِّ 6

ِجْسِمي َوَماََلِبِسي

َطَهاَرِة

َعَلى

َأْحِرُص


