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Ñِëِْه, ومن تبَعُه  , وعلى اBِلِه وUصَ ِ̂ ِ̂ وال�صÓُة وال�صÓُم على ر�صوِل ا الëمُد 

ب�Eح�ص�¿m اEلى يوِم الديِن, اأم� بعُد;

�ُصــُل علي¡ــº ال�صÓُة  ِ̂ تع�لــى gــو الــذي ُبعثــâْ الأَجِلــه الرُّ فــ�E¿َّ توحيــَد ا

� َعليه. vنيÑوُل االأعم�ِل مÑتُب, وُجِعل قµالأجلِه ال âُْم, واأُنزلÓوال�ص

وقــْد َحَرUصن� في gـــذا الµت�Üِ على تعريِف الم�صلـºِ مـ� تجُب عليِه معرفُتُه 

 ِ̂ ُة بعوِ¿ ا من ديِنِه  ب�أ�صلوmÜ ين��صُب م�صتوi الط�لِب; لتتëقَق الف�ئدُة المرجوَّ

وتوفيِقِه, وPلَ∂ على النëِو االBتي:

ُ¿ الµت�Üُ من ِوْحدَتْيِن: يتµوَّ

       االأولى: م� َيجُب على الم�صلºِ معرفُته.

       الث�نية: معرفُة اللـِه عزَّ وجل.

, وقد تT َّºصرc ìُلu در�سm على النëِو االBتي: mعُة درو�سÑص� Üِ�تµعدُد درو�س ِال

; تºَّ من خÓِل¡� Tصرìُ مفرداäِ الدر�س. lرة عâْ عن�Uصُر مي�صَّ        ُوVصِ

عâْ اأنûصطةl يقوُم الط�لُب بتنفيِذg� بمفرِدِ√, اأو ب�لتع�وِ¿ مع زمÓِئه.         ُوVصِ

� في ال¨�لِب لين��صَب المرحلَة العمرية. vصف¡يT ¿َوµاأ¿ ي ºُِروعَي في التقوي          

ِ́ الدر�س. َع عددl من ال�صوِر المûصوقِة المرتÑطِة بموVصو        ُوVصِ

َة منُه, واأ¿ ينفَع َ̂ الµريºَ اأ¿ يëقَق الµت�Üُ الف�ئدَة المرجوَّ gذا ون�ص�أُل ا

.íالن�فَع والعمَل ال�ص�ل ºَبه ويرزَق∂ العل

٥

1       االأولى       االأولى       االأولى
2       الث�نية: مع

Ü

َع عددl من ال�صو د       ُوVصِ

اأ

ê

الـمقدمة



6

الدر�ُس االأول:

7م� َيِجُب َعلى الُم�ْصِلِم َمْعِرَفُتُهالوحدُةالوحدُة  االأولى:االأولى: 1
  َم� َيِجُب َعَلى الُم�ْصِلِم َمْعِرَفُتُه

ِه َعزَّ َوَجلَّالوحدُةالوحدُة  الث�نية:الث�نية: َمْعِرَفُة اللَـّ

ُه الـخـ�ِلــُق اللَـّ

اُق زَّ ُه الـــرَّ اللَـّ

ِذي ُيْنِزُل الَمَطَر ُه الَّ    اللَـّ

ُه الـُمـْنـِعـُم اللَـّ

الدر�ُس االأول:

الدر�ُس الث�ني:

الدر�ُس الث�لث:

الدر�ُس الرابع:

الدر�ُس الخ�م�س:

الدر�ُس ال�ص�د�س:

َه اأُِحــبُّ اللَـّ

َه اأَْعـُبـُد اللَـّ

2

8

11

12

24

16

27

21

29

الفـهـرس



م� َيِجُب َعلىم� َيِجُب َعلى

الُم�ْصِلºِ َمْعِرَفـُتـُهالُم�ْصِلºِ َمْعِرَفـُتـُه

الوحدُة االأُولى
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?∂َ َمøْ َربُّ

َمـ� ِديُنَ∂?

?∂َ َنِبيُّ øَْم

ْن�صــ�ُ¿, Eُة ُي�ْصــ�أَل َعْن¡� االKَÓَِّذِ√ االأُُموُر الثgَ

ْني� َواالBِخرِة. َمَن ِبَ¡� ن�َل �َصــع�َدَة الدُّ Bَوَمــْن ا

oه sـ ـ«n الل uH nر
sπ nL nو sõ nع

ــ«  pæيــ pO
oΩ nÓــ°SE’ْا

ـ«  uـي pب nنـ
� o oد sª në oe

هُالدر�س االأول1 تُ فَ عرِ مِ مَ سلِ لى المُ بُ عَ ا يَجِ مَ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ربــي الـلـه 

ربــي الـلـه 
ديني اإلسالم 

ديني اإلسالم 
نـبـيي وسلـم  عليه  الله  صلى  محمد 

عليه الله  صلى  محمد 
نـبـيي وسلـم   

نشاط١
االBتية: االأَ�ْصُطِر  ِفي  cَم�   ¿ُ uاأَُلو
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. اأ َرِبَي               َعَزّ َوَجلَّ

Ü ِديِنَي                    .

م. لَّ ى اللهُ عليهِ وسَ لّ ê َنِبيِّي                     صَ

٢نشاط

1  َمْن َربُّ∂?

2  َم� ِديُن∂?

3  َمْن َنÑِيُّ∂?

االأَ�صـÄِـَلـُة

 , mَجِميل x§ُتــُب م� َيِجُب َعَليَّ َمْعِرَفُتُه ِبَخcَْاأ 

َواأTَُص�ِرُ∑ َمْجـمـُـوعـَــِتي ِبـــَقراAَِة م� cَـَتÑْن�: ُ
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ِه ِهَمـْعـِرَفـُةاللَـّ َمـْعـِرَفـُةاللَـّ

َعـزَّ َوَجلََّعـزَّ َوَجلَّ

الوحدُة الث�نية
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��ِس. الـلَُّه الَِّذي َخَلَقِني َوَخَلَق َجِميَع النَّ

ْم�َس َواْلَقَمَر. م�واäِ َواالأَْرVَس, والûصَّ الـلَُّه الَِّذي َخَلَق ال�صَّ

اهللاُ الـخـالِـقُالدر�س االأول1
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



13 )1( سورة الزمر: آية 6٢.

: َوَجلَّ ـِه َعزَّ ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ

ــَه الَِّذي َخَلَقِني َن� ُم�ْصــِلlº اأWُِيُع اللَـّ اأَ

ْيَر. الـلَُّه الَِّذي َخَلَق الëََيواَ¿ َوالطَّ



14

١نشاط

ـِه: َوِر، ُثمَّ َأْذُكُر ما َرَأْيُت ِمْن َمْخُلوقاِت اللَّ اأ َأْنُظُر ِإلى الصُّ

Ü ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْذُكُر َأْمِثَلًة ُأْخَرى ِلْلَمْخُلوقاِت َغْيَر الَِّتي 

ابَقِة: َوِرالسَّ      ِفي الصُّ



1٥

��َس? 1  َمن َخَلَق النَّ

االأَ�صـÄِـَلـُة

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مـسـلــم  أنــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مــسـلــم  أنـــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الله  أطــيــع  مــسـلــم  أنـــــا 

نشاط٢
ــْطِر االBتي: ُ¿ cَمــ� ِفــي ال�صَّ uاأَُلــو
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ُه الَِّذي َيْرُزُقِني. اللَـّ

 ,( p¥G sR sô`̀dG)  p̂ G  nº r°SpG  p¬« pa  oºs∏ n©nJ
n
CG nh  ,»fÉsãdG  p¢S rQ sódG  pá n°SGQ pó pH  nΩ nƒ r«dG  

o
CG nó`̀ rH

n
CG

. p̂ G p¿ rPpEÉ pH É k© ne p√ pò« pØ rænà pH oó n© r°ùnf l•É°ûnf Gò ng nh

. rº oµoànæ rHpG / rº oµoæ rH pG : uÖ oërdG pô paGh n™ ne

اأ�صرتي العزيزة

اقُالدر�س الث�ني2 زَّ اهللاُ الـرَّ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

١نشاط

اأ�صرتي العزيزة

ُد َأْرَبَعًة ِمَن اْلَمْخُلوقاِت الَِّتي َيْرُزُقَها اهللا. ِبُمَشاَرَكِة ُأْسَرِتي ُنَعدِّ
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ْيَر. ُه الَّـِذي َيـْرُزُق الëََيواَ¿ َوالطَّ اللَـّ

��َس.  ُه الَِّذي َيْرُزُق النَّ اللَـّ
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2نشاط
ُن الُجَمَل الآتية: اأَُلوِّ

احَلَيَواناحَلَيَوان
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اأ�صرتي العزيزة

َة، ُثَمّ ُنِجيُب: َأْسَتِمُع إِلى َأِبي َأو َأَحِد َأْفراِد أُْسَرِتَي اْلَعزيزِة  َوُهَو َيْحِكي َلنا اْلَقَصّ

اْألْرِض  َعـلى  اِهللا  َعـْبـُد  َجـَلـَس 

ُل ِسْرَب َنـْمٍل ِفي اْلـَحديَقِة َيَتـَأَمّ

ــاَل َلــــُه:  ــ ــق ــ فـــــرآه َأُبــــــــوُه َف

ــَداِهللا؟ ــ ــْب ــ َع يـــا  َتـــْنـــُظـــُر  إالَم 

ْمَل يا َأِبي. ُل النَّ َقاَل َعْبُداِهللا: َأَتَأَمّ

عاِم يا َأِبي؟ ْمُل َعلى الَطّ ُثمَّ َسَأَل َعْبُداِهللا َأباه: َكْيَف َيْحُصُل النَّ

َمْخُلوٍق. ُكلِّ  َوراِزُق  ـْيٍء  َش ُكلِّ  خاِلُق  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َوقاَل:  اْألَُب  اِْبَتَسَم 

ْمُل َوُكلُّ  َفالنَّ
 (١)﴾ قاَل َتعالى:﴿

َوَجلَّ ُيَوِفُّقها َوَيْرُزُقُها. اْلـَمْخُلوقاِت َتْسَعى ِفي اْلَبْحِث َعْن َطعاِمها َواُهللا َعزَّ

عاِم      ِبَغْيِر     َهدًى َحتَّى َمتوَت ُجُوًعا. َوَلْو َلْم   َيْرُزْقهـا    اُهللا   َتعـالى  َلَظّلْت  َتْبَحُث    َعِن     الطَّ

ــلَّ اْملَــْخــُلــوقــاِت ُهَو ــْرُزُق ُك ــ ــاِت َوَي ــوان ــَي ــْرُزُق اْحلَ ــ ــِنــي َوَي ــْرُزُق الَّـــِذي َي
.....................................................................................................

)1( سورة هود: آية 6.

نشاط٣
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 äِ�يوانëََوال ��َس  النَّ ــْرُزُق  َي ــِذي  الَّ َمِن  1

ْير? والطَّ

االأَ�صـÄِـَلـُة



21 )1( سورة الفرقان: آية ٤٨.

.Aِ�م الـلَُّه الَِّذي ُيْنـِزُل الَمَطَر ِمَن ال�صَّ

َ́ َواالأTَْصج�َر. ْر الـلَُّه الَِّذي ُيْنâُÑِ الزَّ

رَالدر�س الث�لث3 طَ لُ المَ ي يُنزِ اهللاُ الَّذِ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ْرِض إن َلْم َيْنـِزْل َعَلْيها الَمَطُر؟ اأ   ماذا َيْحُدُث ِلْألَ

ْرِض ِعْنَدما َيْنِزُل َعَلْيها الَمَطُر؟ Ü   ماذا َيْحُدُث ِلْألَ

١نشاط
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َ́ َواالأTَْصج�َر? ْر َمِن الَِّذي ُيْنâُÑِ الزَّ 1

2  َمِن الَِّذي ُيْنـِزُل الَمَطَر?

االأَ�صـÄِـَلـُة

نشاط٢

(1)" � kن�ِفع � kÑ uي ــُ¡U َّºصَ ُقــوُل ِعْنَد ُنــُزوِل الَمَطِر: "اللَـّ اأَ

ِ̂ َوَرْحَمِته " (2) ِل ا اأَُقوُل َبْعَد ُنُزوِل الَمَطِر: " ُمِطْرن� ِبَف†صْ

َي�ْصَتِفيُد  َمْن  وَرِة  اأم�م Uصُ اأVَصع      

: ُ̂ ُلُه ا uِمَن اْلَمَطِر الَِّذي  ُيَنز

أخرجه البخاري برقم)1٠٣٢(  )1(
أخرجه البخاري برقم)٤٨6( ومسلم برقم)٧1(.  )٢(
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)1( سورة إبراهيم: آية ٣٤.

ـِه َعَلْينا َكِثيَرُةُ. ِنَعُم اللَّ

{ ـُه َتعالى:{ َقاَل اللَّ

ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
ْمِع  َعَلْينا ِبالسَّ

والَبَصِر. 
ـُه الَِّذي َأْنَعَم  اللَّ
عاِم  َعَلْينا ِبالطَّ

راِب.  َوالشَّ

ــَه َعلى ِنَعِمِه الµَِثيَرِة اأTْصــµُُر اللَـّ

مُالدر�س الرابع4 ـنعِ اهللاُ المُ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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عاِم، َوَنْحَتِرُم ِبَها  َأْقَتِرُح َمَع َمْجُموَعِتي ِفْكَرًة َتْحَفُظ َبقايا الطَّ
ِنَعَم َربَِّنا َوُنحاِفُظ َعَلى َخْيراِت َوَطِننا.

اْلُمساَعَدَة ِمن ِخالِل  َلُه  ُم  ُأَقدِّ اْبِنِه،  ِإلى  َيِصَل  َأْن  بُّ  الدُّ ُيِريُد 
واِئِر الِتي ِبها َطعاٌم َأو َشراٌب ِمْن ِنَعِم اَهللا َوِرْزِقِه. َتْلِويِن الدَّ

نشاط١

نشاط٢

ــِه. ــراÜِ: الëَْمُد ِللَـّ ع�ِم َوالûصَّ اأَُقوُل َبْعَد َتن�ُوِل الطَّ

َأْسَماء
َشِرَب

َماء
َياِسر

َدَجاج
أَمَر

ُتوت

أَناَناس

َجَزر

َأَكَل

ِعَنب
ُأْسَرِتي

َمْوز

َخْوخ

ُنوَرة

ِمْشَعل

َمْرَيم
َتْمر

َجَملَحْبلُدّبِتينُبْرُتَقال از َسْعدَفوَّ
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:Æَِمُل الَفراcُْاأ 1

. ِه َعَليَّ اأَُعدُّ َبْع†َس ِنَعºِ اللَـّ 2

Pُِني َف�أَْحَمُد ُر ِبَعْيِني َواأَ�ْصَمُع ِب�أُ اأ   اأُْب�صِ

.Üَرا ع�َم  َوالûصَّ ُه الَِّذي                       الطَّ Ü   اللَـّ

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

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

االأَ�صـÄِـَلـُة



27

ِه َتع�لى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ

{  }

َخَلَقِنيَخَلَقِنيgَداِنيgَداِني

َرَزَقِنيَرَزَقِني
ºَاأَْنَعºَاأَْنَع

َعَليََّعَليَّ

 tÖMoCا tÖMoCا
nƒ oه oه sنC’ nƒ oه oه sنC’ nn̂ اˆا

 الsذ… الsذ…

)1( سورة البقرة: آية 165.

ــبُّ اهللاَالدر�س الخ�م�س5 أُحِ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َه َتع�لى? ِلم�Pا ُنëِبُّ اللَـّ 1

? ِ¡ºْ َعزَّ وَجلَّ uيم�ِ¿ ِلَربEِل االgَِْة اأ َّÑëَِليُل َعلى َم 2  م� الدَّ

االأَ�صـÄِـَلـُة

نَُّه..  َأَنا ُأِحبُّ اَهللا ِألَ
ُن ِقطاًرا َوَنُقوُل: اأ ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي ُنَكوِّ

نَُّه َأَنَعَم َعَليَّ نَُّه َهداِني- ِألَ نَُّه َرَزَقِني- ِألَ نَُّه َخَلَقِني- ِألَ ِألَ
ُر كتاَبَة اْلَكِلماِت داِخَل اْلِقطاِر. Ü ُأَكرِّ

نشاط

ُر كتاَبَة اْلَكِلماِت داِخَل اْلِقطاِر.  ُأَكرِّ
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اأَْدُعو الـلََّه َوْحَدُ√

اأَْعÑُُد الـلََّه َوْحَدُ√

لu« ِلـلَِّه َوْحَدُ√ اأUُصَ

ــدُ اهللاَالدر�س ال�ص�د�س6 أَعــبُ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َخـَلــَقـن� 

ــُه  الـــلَـّ

ِلـِعبـ�َدِتـِه

{  }

ِه َتع�لى: ِليُل َقْوُل اللَـّ َوالدَّ

)1( سورة الذاريات: آية 56.
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اأَْدُعو الـلََّه

« ِلـلَِّه uل اأUُصَ

نشاط١
وَر ِبم� ُين��ِصÑَُ¡� ِمَن الُجَمِل: ُل ال�صُ اأUَصِ
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لم�Pا خلقن� اˆ? 1

االأَ�صـÄِـَلـُة

ِإَذا َعَبدتُّ اَهللا َوْحَدُه أُكوُن:

ا هللا د ُمِحًبّ ê َحِزيًنا      ي      Ü واِثًقا ِبَنْفَسِ اأ ُمواِطًنا صاِلًحا   

٢

٣

نشاط

نشاط

َأْدُعو 
اهللا

اْلَقَمُر
َأُحجُّ 

َبْيَت اِهللا

ُأَصلِّي َمَطر

أ َأَتَوضَّ

:íيëِ � َتc âَëْل ِخَي�ر Uصَّ vصُع َخطVَاأ  

ــَرَة الــتــي cُــِتــَب ــ اِئ ــدَّ ــ ُ¿ ال uــو ــ ــ اأَُل

اˆ.  äِدا�Ñِع ِمْن   lَدة�Ñَِع ِفي¡� 
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