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الحمُد هلِل ربِّ الع�لميَن وال�صاُة وال�صــاُم على اأ�صرِف االأنبي�ِء والمر�صليَن 
ن� محمٍد وعلى اآلِه و�صحِبِه اأجمعيَن:  نبيِّ

 ، اأم� بعُد: فهذا كت�ُب الط�لِب لم�دِة الفقِه وال�صلوِك لل�صفِّ االأوِل االبتدائيِّ
الف�صِل الدرا�صيِّ االأول.

وهو كت�ٌب ُيقرُب اإلى ابِنن� المب�رِك االأحك�َم ال�صــرعيَة وبع�َض ال�صلوكي�ِت 
واالآداِب االإ�صامية.

وقد ي�صَر الّلـُه تع�لى �صي�غَة مو�صوع�ِت هذا المقرِر بطريقٍة تتيُح للط�لِب 
، م�صــ�رًك� في ِفْقراِت الدر�ــض مَع معلِمــِه وزماِئِه،  اأن يكــوَن ن�صــطً� داخَل ال�صفِّ

مطبًق� لم� يمكُن تطبيُقُه داخَل ال�صفِّ اأو المدر�صِة اأو المنزل.
وقد راعين� في هذا الموؤلِف م� ي�أتي:

اأوال: التنويَع في عر�ِض الم�دِة الدرا�صية.
ث�ني�: تقريَب المعلومِة من خاِل االأ�صك�ِل المن��صبِة، والو�ص�ئِل المتنوعة.

ث�لث�: م�ص�ركَة الط�لِب في الدر�ض.
رابع�: تنميَة مه�راِت التعلِم والتفكيِر التي َلَدى الط�لِب في مثِل هذِه المرحلة. 

اأخي الكريَم: وليَّ اأمِر الط�لب
َك عليِه، وتوا�صِلَك مَع معلِم ال�صفِّ  اإنه ِبَقْدِر مت�بعِتَك لابِن الكريِم، وحر�صِ
في المدر�صــِة يكــوُن ابُنن� اأكثــَر انتف�ًع� بهذا المقــرِر الجديِد، واأكثــَر تف�عًا، 

واأدقَّ فهًم�، واأ�صحَّ تطبيًق� ب�إذِن الّلـِه تع�لى.
والــذي نرجــوُه اأن يكوَن مــ� يتعلُمُه عونــً� له ومر�صــًدا لي�صَل - ب�إذن الّلـــه 
تع�لى - اإلى ال�صع�دِة في الدني� واالآخرة. رزَقَك الّلـُه واإي�ُه العلَم الن�فَع والعمَل 

َد الّلـُه خط�َك وب�رَك في جهوِدك. ال�ص�لَح و�صدَّ

الـمقدمة
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اأ�صرَة الط�لِب اأو الط�لبِة  وفقكم اهلل:
ال�صاُم عليكم ورحمُة اهلِل وبرك�ُته

ن�ص�أُل اهلَل تع�لى اأن يكوَن هذا الع�ُم الدرا�صيُّ مثمًرا ومفيًدا لكم والأبن�ِئكم 
االأعزاء.

وُي�صــعُدن� اأن نو�صــَح َلُكم اأنن� في تعليِم م�دِة )الفقِه وال�صــلوِك( نهدُف اإلى 
اإك�صــ�ِب اأبن�ِئن� المف�هيَم ال�صرعيَة، وال�صلوكي�ِت الن�فعَة، التي يحت�جوَنه� في 
حي�ِتِهــم اليوميِة، وُت�صــِهُم في تهذيِب اأخاِقِهم والتزاِمِهــم ب�أوامِر الدين، ولذا 

ن�أمُل منكم م�ص�ركَة اأبن�ِئكم في تحقيِق َهِذِه االأَْهداِف.
و�صتجدوَن في وحدتيِن درا�صيتيِن اأيقونًة موجهًة الأ�صرِة الط�لِب اأو الط�لبِة، 
كم، واأن�صطٌة متنوعٌة يمكُن اأن ت�ص�ركوا اأبن�َءكم في تنفيِذه�. فيه� ر�ص�لٌة تخ�صُّ

فهر�ُض ت�صميِن اأن�صطِة اإ�صراِك االأ�صرِة في كت�ِب الفقِه وال�صلوك

دليل األسرة

رقُم ال�صفحةنوُع الفهر�ضالوحدة / الدر�ض

االأولى/ تعظيُم 
القراآِن الكريم

8تهيئُة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة
8 ، 9 ، 10ن�ص�ٌط اأ�صري

الرابعة/ِبرُّ الوالدين
32تهيئة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة

32 ، 35ن�ص�ط اأ�صري



6
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44
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َتعظيُم الُقراآِن َتعظيُم الُقراآِن 
الَكريِمالَكريِم

الوحدُة االأُولى
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ه الُقــْراآَن الكريَم وُنِحبُّ ُم  ُنَعظِّ

ُأِحبُّ ِقراَءَة الُقْرآِن 
الَكِريِم أَلنَُّه:

َيِزيُد َح�َسناِتيَكلُم اهلِل َتعاىل
اهلِل  ِكتاِب  ِمْن  َحْرًفا  َقــَراأَ  ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن  قاَل 

ْمثاِلها« )1( َفلَُه ِبِه َح�َسَنٌة واَل�َسَنُة ِبَع�ْسِر اأَ

)1( رواه الترمذي برقم )2910(.

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ ُة الُقرآِن الكريِمالدَّ َمَحبَّ
واالستعاذُة والَبْسملة

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

َة الُقْراآِن الَكِريِم َواْحِتراَمُه، وُي�ْسِعُدِني اأَْن َنَت�ساَرَك  ْر�ِس َمَحبَّ اأََتَعلَُّم في َهذا الدَّ
ِفي َتْنِفيِذ َبْع�ِس الأَْن�ِسَطِة الَِّتي ُتِعيُننا َعلى َتْحِقيِق َهذا الأْمِر الَعِظيِم.

َمَع َواِفِر �ُسْكري وُحّبي َلُكم: ِاْبُنُكْم/ِاْبَنُتُكْم.

اأ�صرتي العزيزة

ن�ص�ط اأ�صري
ِاســتعرْض مــع ابِنَك/ابنِتَك مقطَع الفيديــو من خالِل رابِط 

الدرِس الرقميِّ الموجوِد في أعلى الصفحة.
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ن�ص�ط اأ�صري
اطلْب من ابِنَك/ابنِتَك التمييَز بيَن المصحِف والكتِب العامة.

نشاط1
ُر �َصَفِهّيً�  �لَيَة ُثمَّ اأَُعبِّ وَرَة التَّ ُن ال�صُّ  اأَُلوِّ

ي ِلْلُقْراآِن الَكِريِم: َعْن ُحبِّ

َأْسَتِمُع َوُأْنِصُت 
ِلْلُقْرآِن الَكِريِم

ُم ل َأْلُهو َوَل َأَتَكلَّ
َأْثناَء ِتاَلَوِة اْلُقْرآِن 

اْلَكِريِم
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﴾F E I H G﴿:اأَُقوُل ِعْنَد ِقراَءِة اْلُقْراآِن الَكريِم

وَرِة: ﴿  ﴾ ِل ال�صُّ اأَُقوُل ِعْنَد اأَوَّ

ُمْبَتِدًئا  ــاَلِص  اإلْخ ُســوَرَة  ــَرُأ  َأْق
ِبالْسِتعاَذِة والَبْسَمَلِة:

أحافظ على الستعاذة 
والبسملة عند قراءة 

القرآن الكريم.

﴾F E I H G﴿

2نشاط

ن�ص�ط اأ�صري
شــارِك ابَنَك أو ابنَتَك في الطالِع على موقِع مجمِع الملِك فهد 
ِف جهــوِد المملكِة العربيِة  لطباعــِة المصحِف الشــريِف، وتعرُّ

السعوديِة في خدمِة القرآِن الكريِم، والعنايِة بطباعِتِه ونشِرِه.

ِن  اال�ْصــِتع�َذُة واْلَب�ْصــَمَلُة ِعْنَد ِقراَءِة الُقْراآ
يِم لَكِر ا



11

اْلُقْرآُن الَكِريُم
َمْكُتوٌب ِفي 
اْلُمْصَحِف

ِئِق ِبِه. َحَف ِفي اْلَمَك�ِن الاَّ ُع اْلُم�صْ اأَ�صَ

َحِفي واأَُح�ِفُظ َعَلْيِه. اأَْعَتِني ِبَنَظ�َفِة ُم�صْ

نََّن�  ــِريِف اِلأَ َحِف ال�صَّ َنْعَتِنــي ِب�ْلُم�صْ
ُنِحــبُّ اْلُقْراآَن الَكِريَم

�ِني2 ْر�ُض الثَّ الِعَناَيُة ِباْلُمْصَحفالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُلوُك  ْخَضِر( إَذا َكاَن السُّ ْوِن )اأْلَ وَرِة ِباللَّ اِئَرَة َتْحَت الصُّ ُن الدَّ ُأَلوِّ
ُلوُك َخَطًأ: ْحَمِر( إَذا َكاَن السُّ ْوِن )اأْلَ َصِحيحًا، َوِباللَّ

ِمي َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي َعَلى اْلِعَناَيِة ِباْلَمَصاِحِف  بإْشراِف ُمَعلِّ
ِمي َعْن  ُث َمــَع ُمَعلِّ ِفــي اْلَفْصِل َوُمَصلَّى اْلَمْدَرَســِة، ُثــمَّ َأَتَحدَّ

ِة َهَذا اْلَعَمِل. يَّ َأَهمِّ

نشاط

ْقِويم التَّ

1

1
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َطة: َأُخطُّ ِبَقَلِمي َعَلى اْلَكِلَماِت اْلُمَنقَّ

َأِصُل اْلَكِلَماِت ِفي اْلَعُموِد )أ( ِبما ُيناِسُبها ِفي اْلَعُموِد )ب(: 

َرَأى َأِخي َأْوَراقًا ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكِريِم ِفي ُدْرِج َطاِوَلِته.

 َأَنا      الَكِريَم.

.  َأَنا َأْقَرُأ الُقْرآَن الَكِريَم   

)أ(
ِبْسِم

 َأُعوُذ ِباهلِل
ْحَمِن الرَّ

)ب(
ِجيِم ْيَطاِن الرَّ   ِمَن الشَّ

   اهلِل
ِحيِم    الرَّ

2

3

4

ْوَراق  َعاُمِل َمَع اأْلَ ِريَقِة اْلُمَناِسَبِة ِللتَّ   ُأَساِعُد َأِخي ِفي اْخِتَيار الطَّ
ِريَقِة اْلَخَطِأ ِبَوْضِع َعاَلَمِة )✗(  ِبَوْضِع َعاَلَمِة )✓( َواْسِتْبَعاِد الطَّ

َوِر اآلِتَية: ِفي الصُّ



14

ْرِضَفَشاَهَد َعَلىَمَع َواِلِدِه إَلى َذَهَب ُعَمُر اْلَ

َأَخَذ ُعَمُر
بِِرْفٍق َوَوَضَعُه 

ِفي

إَِلى ِقَراَءتِِهبَِأَدٍب َوبَِجانِِب َوالِِدِهَجَلَس ُعَمُر

لِْلُقْرآِن اْلَكِريِم

ن: ُأَلوِّ 5

ِتي. َأْقَرُأ ِقصَّ 6

ِة ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة،  َوِر داِخَل اْلِقصَّ ُر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة ِمَن الصُّ   ُأعبِّ
َة َكاِمَلًة: ُثمَّ َأْقَرُأ اْلِقصَّ

كْيف  تَعلَّْمُت  ؛  ِلِ كْيف َاْلَحْمُد  تَعلَّْمُت  ؛  ِلِ َاْلَحْمُد 
الكــِريَم ـُْراآَن  القـ ُم  الكــِريَماأَعظِّ ـُْراآَن  القـ ُم  اأَعظِّ

ََََََ
ََُُْْْْ
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َن�  َن� ِمْن �ِصيَرِة َنِبيِّ ِمْن �ِصيَرِة َنِبيِّ
ٍد   ٍدُمَحمَّ ُمَحمَّ

�ِنَية الوحدُة الثَّ
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َة  ُوِلَد � ِفي َمكَّ
َمِة َعاَم  الُمَكرَّ

الِفيِل

َأْرَسَلُه اهلُل َتعاَلى
اِس َجِميًعا  ِلَدْعَوِة النَّ

ِإَلى اإلْسالِم 

ــدًا  ملسو هيلع هللا ىلص  َوُنِطيُعُه َن� ُمَحمَّ ُنِحــبُّ َنِبيَّ

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ
 َأَمـاَنـُتـُه وِصْدُقه

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ِلِب ُه: آِمَنُة ِبْنُت َوْهٍبَأُبوُه:َعْبُدالّلـِه بُن َعْبِدالُمطَّ وأُمُّ

َنا َنِبيُّ
ٌد � ُمَحمَّ
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�ِدِق االأَِميِن( ُب بـِ:)ال�صَّ َن� ُمَحّمٌد � َقْبَل ِبْعَثِتِه ُيَلقَّ َك�َن َنِبيُّ

َأَماَنُتُه �

ِلِحْفِظ   � ًدا  ُمَحمَّ َنا  َنِبيَّ َيْخَتاُروَن  اُس  النَّ كاَن 
ِميَنِة. َأْمَواِلِهْم َوأْشَياِئِهم الثَّ

ا َأَراَد � اْلِهْجَرَة ِمْن َمَكَة ِإَلى اْلَمِديَنِة َطَلَب  َلمَّ
ِمْن َعِليِّ اْبِن َأِبي َطاِلٍب � َأْن َيُردَّ اْلَوَداِئع ِإلى 

َأْصَحاِبَها.

• َطَلَب ِمنِّي َصِديِقي إعادة َقَلِمِه الَِّذي اْسَتَعْرُتُه ِمْنُه.
ِة َيْوَمْيِن. ِعِب ِبُلْعَبِتِه ِلُمدَّ • اتََّفْقُت َمَع َصِديِقي َعَلى اللَّ

ِمي تنفيذ اْلَواِجَب ِبَنْفِسي. • َطَلَب ِمنِّي ُمَعلِّ

نشاط1
ُف ِب�أََم�َنٍة ِفي اْلَح�اَلِت ااْلآِتَيِة: رَّ ُح َكْيَف اأََت�صَ اأَُو�صِّ
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ْبُت ِفي َكْسِر َكْأِس  ِإَذا َتَسبَّ
ُزَجاٍج، وَسَأَلْت َواِلَدِتي َمْن 

َكَسَرُه؟

َماَنَة َأْحَفُظ اأْلَ
ْدَق َوَل َأُقوُل ِإّل الصِّ

ااْلإج�َبــَة 2َنشاط َزِميِلــَي  َمــَع  اأُْكِمــُل 
ِحيَحَة ِفي اْلَمْوِقِف ااْلآِتي: ال�صَّ

)1( رواه مسلم برقم )٣0٧(.

ِصْدُقُه �

ــدًا ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْدُعَو  َنا ُمَحمَّ ــا َأَمــَر اهلُل َتَعاَلى َنِبيَّ َلمَّ
َفا  َأَقاِرَبــُه إَلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحــَدُه، َصِعَد َجَبَل الصَّ
ا َجاُءوا  َمِة، َوَنــاَدى َأَقاِرَبُه، َفَلمَّ َة اْلُمَكرَّ ِفــي َمكَّ
َســَأَلُهْم َرُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص؛ َلــْو َأنَّــُه َأْخَبَرُهــْم ِبَأنَّ 
َخْيــاًل ِباْلــَواِدي ُتِريــُد َأْن َتْهُجَم َعَلْيِهــْم، َفَهْل 

ُقوَنُه؟ َسُيَصدِّ
ْبَنا َعَلْيَك َكِذًبا!! َفَقاُلوا: َنَعْم، َما َجرَّ

َفَقاَل: َفإنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد)1(. 
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�ِني2 ْر�ُض الثَّ َرْحَمُتُه ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( أخرجه أبو داود )5268(.  )2( اخرجه أحمد برقم )128٧٧(.  )٣( رواه أبو داود برقم )4941( والترمذي برقم )1924( وأحمد برقم )6494(.

ْحَمُن «)٣( اِحُموَن َيْرحُمُهُم الرَّ َق�َل َر�ُصوُل اهلِل �: »الرَّ

ٍد  ملسو هيلع هللا ىلص َن� ُمَحمَّ َنْقَتــِدي ِب�أَْخــَاِق َنِبيِّ

َرْحَمُتُه �

نشاط1

ْمُتُه  ْحَمِة ِمْن ِخاَلِل َما َتَعلَّ ِة الرَّ يَّ ُأَشــاِرُك َمْجُموَعِتي اْلَحِديَث َعْن َأَهمِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. َنا ُمَحمَّ ِمْن ِسيَرِة َنِبيِّ

ا َمَع رَسُوِل  َعن َعبِداهلِل بِن َمسُعوٍد         َقال: ُكنَّ
رًة  اهلِل       في َسَفٍر َفاْنطلَق ِلَحاَجِته َفَرْأيَنا ُحمَّ
رُة  الُحمَّ َفَجاءِت  َفرَخيها  َفأخْذنا  َفْرخاِن  َمَعها 

بيُّ        َفقاَل: َفَجعلْت َتفِرُش َفجاَء النَّ
وا ولَدَها ِإلْيها«)1( »َمْن َفَجَع َهذِه ِبَوَلِدها؟ ُردُّ

اَلَة إَذا َسِمَع ُبَكاَء ِطْفٍل  ُف الصَّ »َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيَخفِّ
ِه«)2( ْفِل َوُأمِّ َرْحَمًة ِبالطِّ
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ِحيَح في الَحاَلِة اآلِتَيِة: َف الصَّ َأْخَتاُر التََّصرُّ

ْقِويم التَّ

1

ْرِض ِفي اْلَمْدَرَسِة َفإنَِّني:   ِإَذا َوَجدتُّ ِمْحَفَظًة ُمْلقاًة َعَلى اأْلَ

ُمَها ِلُمِدير اْلَمْدَرَسِة  ُأَسلِّ
َأِو اْلُمْرِشِد.

ْبــَحــَث َعــْن  ــا أِلَ ــُذَه آُخ
َصاِحِبَها.

َأَضُعَها ِفي َجْيِبي َوَل 
ُأْخِبُر َأَحدًا.
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ْحَمَة َبْيِني َوَبْيَن ُزَماَلِئي ِفي اْلَفْصِل: ُق الرَّ َأْذُكُر َكْيَف ُأَطبِّ

ُة اآْلِتَيُة: َفَة الَِّتي َتُدلُّ َعَلْيَها اْلِقصَّ اِئَرَة الِتي َتْحِوي الصِّ ُن الدَّ ُألوِّ

3

2

ِغيِر: َيا َعْبَداهلِل َتعاَل   ا َتُقوُل ِلْبِنَها الصَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأّمً َسِمَع النَّ
ُأعِطيَك.

 َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَما َأَردتِّ َأْن ُتْعِطيِه؟«
َقاَلْت: َتْمًرا. َفَقاَل:»َأَما ِإنَِّك َلْو َلْم ُتْعِطيِه َشْيئًا ُكِتَبْت 

َعَلْيِك َكْذبة«)1(

ْحَمة َماَنةالرَّ ْدقاأْلَ الصِّ

)1( رواه أبو داود برقم )4991( وأحمد برقم )15٧02(.
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ْوَحِة اآلِتَيِة: ْدق( اْلَمْوُجوَدَة ِفي اللَّ ُن ُحروَف )الصِّ ُأَلوِّ 4

اا
يي

لل
دد

وو
ثث

�س�س
قق
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ـــــــــــَاُم ـــــــــــَاُمال�صَّ ال�صَّ
الوْحَدُة الَث�ِلثة
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َلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اِل َوَبَرَكاُته ال�سَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. السَّ

ُم الُمَعلِّ
ُة اإلْساَلِم؛ َتُقوُلوَن ِلَمْن َتْلَقْوَنُه: إنَُّه َتِحيَّ

ُم ُم َعلى َمْن َنْعِرُف َوَمْن َل َنْعِرُف.الُمَعلِّ َنَعْم، ُنَسلِّ

ْر�ُض ااْلأَوَّل1 الِمالدَّ الَبْدُء ِبالسَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ُة ااْلإِ�ْصاِم ــاُم َتِحيَّ ال�صَّ

ُم َعلى َمْن َل َأْعِرُفُه؟ َقاَل َأْحَمُد: َهْل ُأَسلِّ

َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َطِريٍق َتْكِسُبوَن ِبِه
ُم ِلَتاَلِميِذِه: َقاَل الُمَعلِّ

اِس؟الَحَسَناِت الَكثيَرَة َة النَّ َمحبَّ و
اَلِميُذ التَّ َمَنا. َنَعْم َيا ُمَعلِّ
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)1( أخرجه أبوداود برقم )5195(، الترمذي برقم )2689(.

الُم  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: السَّ ِبيِّ َعْن ِعْمَراَن ْبن ُحَصْيٍن �: »َأنَّ َرُجاًل َجاَء إَلى النَّ
َعَلْيُكْم  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر  َوَجاَء  َعْشُرُ،  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ النَّ َفَقاَل  َعَلْيُكْم، 
الُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر  َجاَء  ُثمَّ  ِعْشُروَن،  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ النَّ َفَقاَل  الّلـه،  َوَرْحَمُة 

ملسو هيلع هللا ىلص: َثالُثوَن«)1( ِبيُّ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته، َفَقاَل النَّ

نشاط1

اَلُم َعَلْيُكْم. السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـه. السَّ

 30
َح�َسَنًة

 20
َح�َسَنًة

 10
َح�َسَناٍت

الِم ِبَأْجِرَها الُمَتَرتِِّب َعَلْيَها: أِصُل ُكلَّ ِصيَغٍة ِمْن ِصَيِغ السَّ 1

َيْقــَراأُ  َوُهــَو  ِلُمَعلِِّمــي  اأَ�ْصــَتِمُع 
اْلَحِديــَث ااْلآِتــَي، ُثــمَّ اأُِجيُب:
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َم َعَلْيَنا؟  ِبَم َنُردُّ َعلى َمْن َسلَّ

ُم ِعْنَدَما  ًل: َهْل َتْذُكُر َكْيَف ُتَسلِّ َأوَّ
اِس؟ َتْلَقى َأَحدًا ِمَن النَّ

دُّ ُهَو: َأْحَسْنَت َيا َخاِلد، َوالرَّ

اَلُم َعَلْيُكُم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته. َنَعْم، َأُقوُل: السَّ

َسَأَل َخالٌد 
َمُه: ُمَعلِّ

ُم: َقاَل الُمَعلِّ

ُم: َقاَل الُمَعلِّ

قال َخالٌد:

ِمَي اْلَفاِضل. قال َخالٌد:شكرًا ُمَعلِّ

�ِني2 ْر�ُض الثَّ الِمالدَّ َردُّ السَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

اَلُم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته. َوَعَلْيُكُم السَّ
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)1({Ø ×ÖÕÔÓÒÑ}:َقاَل الّلُه َتَعاَلى
دِّ ِبِمْثِلِه  ــالِم َوالرَّ ُق َمَع ُزَماَلِئي ِصَفَة السَّ ِبإْشــَراِف ُمَعلِِّمي: ُأَطبِّ

َأْو ِبَأْحَسَن ِمْنه.

ال�سلم عليكم ورحمة اال�سلم عليكم ورحمة الل
ال�سلم عليكمال�سلم عليكم

اال�سلم عليكم ورحمة ال وبركاتهل�سلم عليكم ورحمة ال وبركاته
)1( سورة النساء: آية )86(.

امة ْمِن َوال�صَّ ــاُم  ُدع�ٌء ِب�اْلأ ال�صَّ

اَلِم الَكاِمَلَة: ُن ِصيغَة السَّ ُأَلوِّ
التقويم

1

نشاط1

َ
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َواتََّجَه إَلى َمْقَعِدِه 
َوَجَلَس َعَلْيِه.

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  َوَقاَل: السَّ
الّلـِه َوَبـَرَكاُتـُه، ُثمَّ اتََّجَه إَلى 

َمْقَعِدِه َوَجَلَس َعَلْيِه.

َأْسَعَدِني َأِخي ِعْنَدَما َدَخَل الَبْيَت َوَقاَل:

اِلُب ِعْنَدَما َدَخَل الَفْصَل، َأْعَجَبِني الطَّ

اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته،

َكْيف َحاُلِك َيا ُأمِّي؟َكْيَف َحاُلِك َيا أُمِّي؟

ِحيَحِة َوَعالَمَة )✗( ِعْنَد اْلِعباَرِة اْلَخَطِأ: أَضُع َعالمَة )✓( ِعْنَد اْلِعَباَرِة الصَّ 2

اأ

ب
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َأْيَن َعْبُدالّلـِه؟

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  السَّ
الّلـِه َوَبَرَكاُته، َأْيَن
           َعْبُدالّلـِه؟

ِني َقْوُلُه: اتََّصَل َأِخي ِبَزِميِلِه َفَسرَّ جـ
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َقاَل: َهْل َأْحَضْرَت 
ِلي َحْلَوى؟

َسّرِني ِعْنَدَما َدَخْلُت َعلى َأِخي َوُقْلُت:

اَلُم  َقاَل: َوَعَلْيُكم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته،

َهْل َأْحَضْرَت ِلي َحْلَوى؟

د

اَلُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرَكاُته.
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ِبــرُّ الــَواِلـَدْيـِنِبــرُّ الــَواِلـَدْيـِن
اِبَعة الوْحَدُة الرَّ
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ُل1 ْر�ُض االأَوَّ اأَلْمُر ِبِبرِّ اْلَواِلَدْيِنالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

َوَطــَراِئــَق  اأَ�َساِليَب  َواأََتَعلَُّم  الــَواِلــَدْيــِن،  ُحُقوَق  ْر�ــِس  الــدَّ َهــذا  ِفي  اأََتَعلَُّم 
ِهْم َوَك�ْسِب ِر�َساُهْم. ِلِبرِّ

َوُيْمِكُنِني اأَْن اأَُطبَِّق َهِذِه اْلُحُقوَق ِفي َمْنِزِلَنا اْلَجِميِل.
. ِاْبُنُكْم/ِاْبَنُتُكْم. َوَلُكْم َواِفُر اْلُحبِّ

اأُ�ْصَرِتَي اْلَعِزيَزة

ُل َرْأَس َواِلَدْيَك؟ َهْل ُتقبِّ

ن�ص�ط اأ�صري
حاوِر ابَنَك/ابنَتَك حول ما َيتمناُه اآلباُء من أبناِئِهم.
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)1( سورة اإلسراء: آية )2٣(.       )2(  أخرجه البخاري برقم  )52٧( ، ومسلم برقم )85(.

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

َة ْدُخَل اْلَجنَّ َأَبرُّ َواِلَديَّ أِلَ

)1({  } 

قال الّلـُه تعالى:
  }

)1({

ِة ِبرُّ الَواِلَدْيِن َطِريــٌق اإِلى الَجنَّ

نشاط1
اأَْحَفــُظ ااْلآَيــة اْلَكِريَمة:

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

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

قاَل الّلـُه َتعالى:
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ُمَساَعَدُتُهَما.

 ِبرُّ الَواِلَدْيِن َيُكوُن ِبُأُموٍر َكِثيرٍة،  ِمْنَها:

َمَنا َكْيَف َيُكوُن الِبرُّ ِبالَواِلَدْيِن َيا ُمَعلِّ

ُم: الُمَعلِّ

ٌد  َسَأَل ُمَحمَّ
َمُه: ُمَعلِّ

َطاَعُة الَواِلَدْيِن وَخْفُض 
ْوِت ِعْنَدُهَما. الصَّ

ُخوِل َعَلْيِهَما. الْسِتْئَذاُن ِعْنَد الدُّ

الُم َعَلْيِهَما ِبَقْوِلَك: السَّ

َعاُء َلُهَما الدُّ

ُخوِل َأو الُخُروِج. َتْقِديُمُهَما ِعْنَد الدُّ

�ِني2 ْر�ُض الثَّ كيف َنَبرُّ الَواِلَدْيِنالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ِبرُّ الَواِلَدْيِن َقْوٌل َوِفْعٌل

.  َأْقَتِرُح َعَماًل أو ُسُلوًكا ُيْمِكُن َأْن َأْكِسَب ِبِه ِبرَّ َواِلَديَّ
1نشاط

َأُقوُل:
َأْبِشْر َيا َأِبي.

َأْبِشِري َيا أُمِّي.

الُم َعَلْيُكْم السَّ
َوَرْحَمُة الّلـِه
 َوَبَرَكاُته.

ُهمَّ اْحَفْظ  اللَّ
َواِلَديَّ 

واْرَحْمُهَما

ا ِبَواِلَديَّ َأْحِرُص أْن َأُكوَن َباّرً
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ِحيَحِة  الصَّ اْلِعَباَرِة  ِعْنَد   )✓( ِبَعاَلَمِة  َوُأِجيُب  ِمي  ِلُمَعلِّ َأْسَتِمُع 
َوَعاَلَمِة )✗( عند الِعباَرِة الَخَطِأ:

التقويم

1

اِلِب ِعْنَدَما َقاَبَل َواِلَدُه: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ

ني... َسرَّ

اأ

ب

َقَضْيُت َيْوًما َجِمياًل
ِفي الَمْدَرَسِة َيا َأِبي.

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الّلـِه  السَّ
َقَضْيُت  َأِبــي،  َيا  َوَبَرَكاُتُه 

َيْوًما َجِمياًل ِفي الَمْدَرسِة.

ي. َخْفُض َأِخي َصْوَتُه ِعْنَد ُأمِّ

ُصَراُخ َأِخي ِعْنَد ُأمِّي.

ن�ص�ط اأ�صري
َرْغَبِتِة في  ِعْنَد  الْسِتْئذاِن  َتْطِبيَق  اْبَنِتَك  أو  اْبِنَك  ِمِن  ُاْطُلْب 

ُخوِل َعَلى َأَحِد َواِلَدْيِه. الدُّ
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ي واأُِطيُعهما.يُعهما. ي واأُِطمِّ اأاأنا نا اأاأحبُّ حبُّ اأاأِبي وِبي واأاأمِّ
ي.. ياأْدُعو ِلأِبي َواأمِّ اأاأنا نا اأْدُعو ِلأِبي َواأمِّ

ُخوِل َدَخَل ُمَباَشَرًة ُدوَن اْستْئَذاٍنَطَرَق الَباَب َقْبَل الدُّ

ُن َأْقَرُأ َوُأَلوِّ 2

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

ََََُُ
ََََََََُُ
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َحـــقُّ الــُمــَعــلِّــمَحـــقُّ الــُمــَعــلِّــم
الوْحَدُة الَخ�م�َصة
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َأْدُعو َلُه.

ُخوِل َوعْنَد  أْسَتْأذُن َقْبَل الدُّ
الُخُروِج ِمْن الَفْصِل.

ُم َعَلْيِه. ُأَسلِّ

َأْسَتِمُع ِلَكالِمِه.

ُث َمَعُه ِبأَدٍب. َأَتَحدَّ

َل ُأَقاِطُعُه َأْثَناَء َحِديِثِه.

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ اْحِتراُم الُمَعلِّمالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ُر َعْن ُشْكِري ِلُمَعلِِّمي. ُأَعبِّ

1نشاط

ُسَك ِفي الَفْصِل؟ َمْن ُيَدرِّ

ُم َأَنا َأَتَعلَّ
ِمي َحقَّ ُمَعلِّ
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�ِني2 ْر�ُض الثَّ َأَداُء َما َيْطْلُبُه اْلُمَعلِّمالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

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.

َمَعُه وَنَتَع�َوُن  ُمَعِلَّمَنــ�  ر  ُنَقِدّ

نشاط1
اأُن�ِصُد َمع َمجُموَعتي:

)*( أناشيد إسالمية، د. محمد الدبل - رحمه الّلـه - ص5٣.

أَُحاِفُظ َعَلى ُكُتِبي وَأَدَواِتي.
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  َثالَثًة ِمْن ُحُقوِق ُمَعلِِّمي.

  َلْم َأْسَتِمْع ِلَشْرِح ُمَعلِِّمي؟
  لْم َأْعَمْل َواِجَباِتَي اْلَمْدَرِسيَّة؟

  َسَأْخُرُج ِمَن 
الَفْصِل؛ أَلْشَرَب 

َماًء.

  َلْو َسَمْحَت َيا ُمَعلِِّمي، 
ــُرَج  َأْخ َأْن  ِلي  َتـــْأَذُن  َهــْل 

ْشَرَب َماًء؟  أِلَ

ِمي َوُأِجيُب َعِن األْسِئَلِة: َأْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

اِلِب: َأْعَجَبِني َقْوُل الطَّ

التقويم

1

2

َأْذُكُر:

َماَذا َلْو...

اأ

اأ

ب
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ِني: َسرَّ

  َعَبــُث  َأْصَحاِبي 
ِبَلوَحاِت الَفْصِل.

  ُمَحاَفَظُة َأْصَحاِبي َعَلى 
َلْوَحاِت الَفْصِل.

ب
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اأنـا اأحـبُّ معلِّـمي واأدعو لـهاأنـا اأحـبُّ معلِّـمي واأدعو لـه
ُن: ُأَلوِّ 3
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ـ�ِء  ـ�ِء اآَداُب َقـ�صَ اآَداُب َقـ�صَ
الَح�َجـِةالَح�َجـِة

الوْحَدُة ال�َص�ِد�َصة
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َمَنا اإلسالُم آَداَب َقَضاِء  َعلَّ
الَحاَجِة؛ فَهْل َتْعِرُف َشْيًئا ِمْنَها؟

)1( أخرجه البخاري برقم )142(، ومسلم برقم )٣٧5(، ولزيادة بسم الّلـه انظر: فتح الباري 244/1.      )2( أخرجه أبوداود برقم )٣0(، والترمذي برقم )٧(.

ُل1 ْر�ُض االأَوَّ ْكُر ِعْنَد ُدُخوِل الَخالِء َوالُخُروِج ِمْنهالدَّ الذِّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

ِمي َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي ِفي ِحْفِظ ِذْكِر ُدُخوِل اْلَخالِء  بإْشَراِف ُمَعلِّ
َوالُخُروِج ِمْنُه، َوَتْطِبيِقِه ِبَشْكٍل َصِحيٍح.

1نشاط

َه�َرِة َظ�َفِة َوالطَّ االإ�ْصــاُم ِديُن النَّ

َأُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل الَخالِء »الحّمام«:
ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث َوالَخَباِئِث«)1( »ِبْسِم الّلـِه، اللَّ

خول. ُم ِرْجِلَي الُيْسرى عنَد الدُّ وُأقدِّ

َأُقوُل ِعْنَد الُخُروِج ِمَن الَخالِء »ُغْفَراَنَك« )2(
ُم ِرْجِلَي الُيْمنى ِعنَد الُخروج. وُأَقدِّ
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ُق اآلَداَب اآلِتَيَة: َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة ُأَطبِّ

َأْوَأْو

�ِني2 ْر�ُض الثَّ ِمن آَداِب َقَضاِء اْلَحاَجةالدَّ
رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

1

2

ْنِظيِف. َأْسَتْخِدُم َيِدَي اْلُيْسَرى ِفي التَّ

ُف َمْخَرَج اْلَبْوِل َواْلَغاِئِط ِباْلَماِء َأْو ِبَحَجٍر َأْو ِبِمْنِديٍل.  ُأَنظِّ

ِباْلَماِء

ِبِمْنِديٍلِبَحَجٍر
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اأحافظ على نظافة اأحافظ على نظافة 
دورة المياه.دورة المياه.

َظ�َفــُة ِمْن ااْلإيَم�ن النَّ

3

4

ُف اْلَمَكاَن َبْعَد َقَضاِء اْلَحاَجِة. ُأَنظِّ

اُبوِن. َأْغِسُل َيَديَّ ِبالَماِء َوالصَّ

1نشاط

اِلَيَة: ُن الِعَباَرَة التَّ ُألوِّ
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ِمي َوُأِجيُب عن اأَلْسِئَلِة: أْسَتِمُع ِلُمَعلِّ

 َأُقوُل ِعْنَد الُخُروِج 
ِمَن الَخالِء:

 َأُقوُل ِعْنَد
 ُدُخوِل الَخالِء:

ُغْفَراَنَك.

ْلُت ِبْسِم الّلـِه َتَوكَّ
َعَلى الّلـِه َول َحْوَل
َة إل ِبالّلـِه. َول ُقوَّ

ُهمَّ إنِّي  الّلـِه، اللَّ ِبْسِم 
َأُعوُذ ِبــَك ِمَن الُخْبِث 

َوالَخَباِئِث.

أِصُل الِعَباَراِت ِبَما ُيَناِسُبَها:

التقويم

1
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  ُأِحبُّ َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة:

اأاأنانا  م�سلُمم�سلُمُُ  اأاأحافظ حافظ 
علىعلى طهارة ج�سمي وملب�سي طهارة ج�سمي وملب�سي

وواأاأحافظ على نظافة حافظ على نظافة 
دوردورة المياه بعد ق�ساء الحاجة.ة المياه بعد ق�ساء الحاجة.

َأْخُرَج ِمن الَخاَلِء 
َف. َقْبَل َأْن َأَتَنظَّ

َف َأَتَنظَّ

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

ُن: ُأَلوِّ 3



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

�أ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ب

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ج

الدرس: ......................................... المادة: .................  



د

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

هـ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



و

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ز

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ح

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



1
طبعة  ١٤٤٢ - ٢٠٢٠

رقم الإيداع : ١٤٢8/5١33

ردمك : 9 - ٤٢5 - ٤8 - 996٠ - 978 

ا�سمي  .......................................

اأدر�س يف ال�سف االأول االبتدائي ).....(

يف مدر�سة  ..................................

وهذا كتابي ملادة الفقه وال�سلوك

لل�صف الأول البتدائي
الف�صــل الــدرا�صـي الأول

الفقهالفقه  وال�صلوكوال�صلوك


