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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.
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



٦

١٠اللَّـُه الواِحُدالدر�س االأول
ِحيُالدر�س الث�ين حمُن الرَّ ١٢اللَّـُه الرَّ
الدر�س الث�لُ ِميُ الَب�سِ ١٤اللَّـُه ال�سَّ

٣٠الآَداُب )١(الدر�س االأول
٣٢الآَداُب )٢(الدر�س الث�ين
٣٨الآَداُب )٣(الدر�س الث�ل

١٨مِلَاَذا َخلََقَنا اللَّـُهالدر�س الرابع
٢٠اْلـِعـَبـــــــــاَدُةالدر�س اخل�م�س
٢٤ِعـَبــاَدُة اللَّـِه َوْحــَدُالدر�س ال�ص�د�س
٢٦ِعـَبــاَدُة َـْيـِر اللَّـِه ِسـْركالدر�س ال�ص�بع

الفهارس

فاُُه الأو: اأَ�سماُء اللَّـِه َو�سِ الوحدة

الأو: التََّعاُمُل َمَ النَّا�ِس الوحدة

ْرِك ا ِمن ال�سَ ادُّ الثانية: العَباَدُة وَما ُيسَ الوحدة

وال�سلوك( )الفقه

)التوحيد(
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٤٢اأذكاُر ال�سباِح وامل�ساِءالدر�س الرابع
٤٦اأَْذَكاُر الُعَطا�ِس َوالنَّْوِمالدر�س اخل�م�س

٥٠َنَظاَفُة اْلَبَدِنالدر�س ال�ص�د�س
٥٦َنَظاَفُة امْلاَلِب�ِس َوامْلََكاِنالدر�س ال�ص�بع

ْرِب )١(الدر�س الث�من ٦٢اآَداُب الأَْكِل َوال�سُّ
ْرِب )٢(الدر�س الت��صع ٦٤اآَداُب الأَْكِل َوال�سُّ

ِة الدر�س الع��صر ا�سَّ امْلَُحاَفَظُة َعلَى امْلُْمَتلََكاِت اْلَ
٦٨َوُحُقوِق الآَخِريَن

٧٣امْلَُحاَفَظُة َعلَى اْلِبيَئِةالدر�س احل�دي ع�صر
ِةالدر�س الث�ين ع�صر ٧٩امْلَُحاَفَظُة َعلَى املُْمَتلََكاِت الَعاَمّ

الوحدة الثانية: الأَْذَكاُر َوالأَْدِعَيُة

الوحدة الثالثة: اآَداُب النََّظاَفِة

ْرِب الوحدة الرابعة: اآَداُب الأَْكِل َوال�سُّ

الوحدة الام�سة: اْلـُمَحاَفَظُة َعلَى اْلـُمْمَتلََكاِت



اأ
 الوحد



الوحدُة اأُلى

ِ ِاأَصماُء اللَـّ اأَصماُء اللَـّ
ُُا اَُُصِ َصِ



1٠

أش ادُالد ـهُ الواحِ اللَّ

(١) سورة اإلخالص، اآليات: ١-٤.

َنبُّ اْلعاَلِمَ ََُّو الـلُ اِحد اَ َ 1بُّ

َُل َال ِمْثَ ِِا الـل َُّاِحدِ  اأَْصماَ ِِصِ

َُل ََصِري  ُْحَدَ ََّْعُبُد الـلَ ٣

﴿عالىَ ِ ِلُ َقْوُ اللَـّ َالدَّ

﴾

2

                     

مد

ش الرقمالد اب
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َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشـيٍء َقِديٌر- َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه -
 َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد- ال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا

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

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

َُل ََصِري  ُْحَدَ ُْعُبُدَ 1  َمِن الَِّذ   

 احد عالى َعلى اأن ا ُِل 2     َماالدَّ

 بةَة مرالال َمال ُاأ

ةالملة الاألوُن اْل

األسئلة

نشاط

نشاط

1

٢
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2ش الثايمُالد حِ حمنُ الرَّ ـهُ الرَّ اللَّ

(١) سورة األنبياء، اآلية:١٠٧.
(٢) أخرجه أبوداود برقم (٤٩٤١)، والترمذي برقم (١٩٢٤).

 ِْ َّال ُباِْاَ ِرَاْلَم ُاِْا َِّْحَمِة الـلَ ٣ ِمْن
 ْقِويَ اأَْح�َصِن ِ اَلَقَ اأَْن َِّْحَمِة الـلَ ِمْن

ِمْن َْحَمِة الـلَِّ ااُ القراآِن اصاُ البِّ محمد ملسو هيلع هللا ىلص 1

 ﴾d cba `﴿  عالى ُا َقا       

ِاِلْحَمِة اْلَ ْصباِبَِمْن اأ ِْلَْحَمُة اْلَ  اأ
 ....................................................................

اِحمَن الرَّ  َُحَاأ  ُا

.(ْحَمُن اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: (الرَّ َيُقوُل الرَّ
ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْسَتْخِرُج فائدًة ِمَن اْلَحِديِث، ُثمَّ َنْكُتُبَها:

ب

2

1نشاط

ش الرقمالد اب
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 ِْحَمِة اَ ِاِمْن اآ اَرِة اآَرِة اْلَكِبِالدا ِ
 َاَآَْرِة اِغ اِش اأ ُ الداَِرِة ال�صَّ َّبال

اِصَْد ِ َْدََ ِال

َناِحِم َمْن اأََْحُ الرَّ 1
عالىَ  ُد الة ِمْن اآاَ ِْحَمِة اللَـّ اأَُعدِّ 2

ْرِض ِإْحياُء اْألَ
ماواِت َخْلُق السَّ

ْمُس َواْلَقَمُر الشَّ
ِإْنزاُل اْلُقْرآِن

راُب عاُم َوالشَّ الطَّ
ْيُل والنَّهاُر اللَّ

ِإْنزاُل اْلَمَطِر

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِبيِّ ُمَحمَّ ِإْرساُل النَّ

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

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

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

األسئلة

٢نشاط



1٤

٣ش الثاليرُالد صِ يعُ البَ مِ ـهُ السَّ اللَّ

(١) سورة الشورى: اآلية ١١.

ءَْص َُّ ُر الـلَُّ َي�ْصَمَ ُُيْب�صِ

 عالىَ ِ ِلُ َقْوُ اللَـّ َالدَّ

﴾ ﴿

َِمكا  َيَرَ  الِمَ  َُي�ْصَم  ُ اللَـّ

عاِلَْاأ َيَرَ ُِدعا َُي�ْصَم َُّالـل 1

2

ش الرقمالد اب
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 ءَْص َُّ ُر 1 َمِن الَّذ َي�ْصَمَ ُُيْب�صِ
ِلَ َعلى َِل ُر اأَُُْر الدَّ ِمَ ُاْلَب�صِ َ ِعالى ال�صَّ ِمْن اأَْصَماِء اللَـّ

اْلِعَباَرُة
نَّ اَهللا َيراِني َلواِت اْلَخْمَس ِألَ ُأَصلِّي الصَّ
نَّ اَهللا َيْسَمُعِني باِح ِألَ َأُقوُل َأْذكاَر الصَّ

وِق ِإذا َلْم َيَرُه أَحٌد َشْخٌص َيْسِرُق ِمَن السُّ
نَّ اَهللا َيرانا ِة؛ ِألَ َنْحُن ُنَحاِفُظ َعلى ُمْمَتَلكاِت َوَطِنَنا اْلعامَّ

َشْخٌص َيُقوُل اْلَحراَم ِإذا َلْم َيْسَمُعُه أَحٌد

........ ـَه   ْدَق، ألنَّ اللَّ اأ  َأُقوُل الصِّ

ـَه ................................................................. ، ألنَّ اللَّ ُأِطيُع واِلَديَّ      

ـَه ............................................................ َأْجَتِنُب الَكِذَب، ألنَّ اللَّ 

ـَه ................................................... َأْجَتِنُب ِإيذاَء ُزَمَالِئي، ألنَّ اللَّ د

ب

َيراِنيَيْسَمُعِني

2

ُا َا  ُيِحبُّ  َِّال اْلِعَباِة   َاأََمـــا   َعالَمَة   ُــ اأَــصَ
ا َا  ُيِحبُّ  َ  ــِــ الَّ اْلــِعــَبــاِة   َــا اأََمـ  × َعــالَمــَة 

َةالال ِاراال  صبَةاالكلمَة الم ُاأ

األسئلة

نشاط

نشاط

1

٢
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َا ادُّ َاالِعَباَدُة َما ُيصَ ادُّ الِعَباَدُة َما ُيصَ
ِْر ْرِِمن ال�صِّ ِمن ال�صِّ

الوحدة الثاة



1٨1٨

٤ش الراب؟الد ا اهللاُ نَ قَ لَ ا خَ اذَ لِمَ

َُلـ ََصِري  ُْحَدَ ِـِِلِعباَد ُ ََلَقا اللَـّ
عالىَ ِ ِلُ َقْوُ اللَـّ َالدَّ

﴾ ﴿

(١) سورة الذاريات، اآلية :٥٦.

َمةَِع  ْحمةََ  ِعا  َُُصَر  ِ اللَـّ ِعباَدُة 

ش الرقمالد اب

www.ien.edu.sa
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Jَبةaِ kي الôَØَاJَ Æِْحَتَها، ºKَُّ اأْقôَاأُ الُجْمَ∏َة: َّôوَ± ُمôُُتُب الُحcْاأ

       اهللا
aِي SُضوIِQَ الØَاJَِحِة Oَِل»lπ َعَ∏≈ اأَ¿َّ الِ©َباIَOَ هلِل َوaَ ;√ُóَMَْما gَُو?

ََعاَ ُا ََقا
﴾ ......................................................................... ﴿

و ِا ِلِعَباَدََلَقَ َُعَلى اأن ا ُِل   الدَّ

. ١ َقاَل اهلل Jََ©اَل≈: 

. ٢ َقاَل اهلل Jََ©اَل≈: 

. ٣ َقاَل اهلل Jََ©اَل≈: 



     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الفاتحة : اآلية (٢).

(٢) سورة الذاريات : اآلية (٥٦).
(٣) سورة اإلخالص : اآلية (١).



٢

٣

األسئلة

نشاط

نشاط

1

٢
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ِد َْ  ُُ

الح اما

(١) سورة البقرة، آية  (٢١).

ةُالدش الام�ش٥ ـــــــــادَ ـبَ ـعِ الْ

 َِ الِعبـاَدُة

ِأَْعـمـااَ ِأَْقـواِمـَن ا ُصـاَيـْرَ ُ ُ اللَـّ ُـُّ مـا ُيِحبُّ
 َََّ ََّع ِ ِلُ َقْوُ اللَـّ َالدَّ

﴾

ش الرقمالد اب

www.ien.edu.sa



2121

الُة ال�صَّ

ِقراَءُة الُقْراآِن

َدَقُة ال�صَّ

اأَمِثَلُةُ َعلى الِعباَدِة

ِبُرّ الواِلَدْيِن

عاُء الدُّ

الَحجُّ
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ِتي ُيِحبَُّها اهلُل،  ُع َعَلَمَة )✓( بجانب الأَْعَماِل َوالأَْقَواِل الَّ اأ�ضَ

ِتي َل ُيِحبَُّها اهلُل. َوَعَلَمَة ) ✘ ( بجانب الأَْعَماِل َوالأَْقَواِل الَّ

1 نشاط

ِبرُّ الَواِلَدْيِن الَكـِذُب

الِغ�شُّ

ـْدُق ال�صِّ

ِرَقـُة ال�صَّ

ْحَمُة الرَّ



2٣

ةالال ِاََراَال ِمُْ١ اأ

اُ√ مø.......................... و.......................... أ  الِ©باgِ IُOَي: πcُّ َما .......................... ويô�ضَ

ب مøْ اأمã∏ِة ال©باIِO: .............................  و................................... و..................................

على العبادة ٢ ما الدل
........................................................................................................................................................

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

ة اأمثلة على العبادةال ر٣ اأ
........................................................................................................................................................  

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

األسئلة



2٤2٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة األعراف اآلية (٥٩).     (٢) سورة األعراف اآلية (٦٥).

(٣) سورة األعراف اآلية (٧٣).     (٤) سورة النحل اآلية (٣٦).

هُالدش ال�صادش٦ ــدَ حْ ـهِ وَ ةُ اللَّ ــادَ ـبَ عِ

ُْحَدَ  ِ اللَـّ ِعباَدِة   ِ عاَدُة  ال�صَّ

  ُُ

   


   


   


ُـاَل ـاَلُة َال�صَّ ُصـُ َعَلــِـُ ال�صَّ َـَ َعَلـْـِ الـرُّ َّا أَْمـُر الَّـِذَمـا ا

مد

ُْحــَدَ ِ ـْوِحُد َ َمْعَاُ ِعـَبـاَدُة اللَـّ َّالـ ِِبـ َُمـا اأََمـَر ا ُـَاأَْع
  ََعاَ ِا َُقو ُِل الدَّ

   

ش الرقمالد اب
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اَُاْقَر َُّ  َدةُِم ْمَلةُ ِ ِالَكِلَما َُُّاأ
ِة َّـَاََِيـُقـوُد اـُدْوِحـ َّالـ

ةالال ِاراال  َصاالم َالحر ُصاأ

ِآا ََراَال ُِمُْ١ اأ   

.........................................  ِِب َُما اأََمَر ا َُاأَْع 

.........................................  ِدْوِح َّى الَ٢ َما َمْع   

ة ا   ا
ة ا   ا

 ش  ا
  ا

األسئلة

1نشاط



2٦2٦

ِـْر اأَْمـِثـَلـة َعـَلى ال�صِّ

ُوُد  ال�صُّ
ِا ِِْلَغ

ُدَعاُء 
َحاِب  اأَصْ

ِالُقُبو

ُـَرَْ ِ ــْرَُ ُـَواأَْن َْعُبَد َمَ اللَـّ اأَْعـَـُ َمـا َـَـى اُ َعـْـُ الـ�صِّ

﴾ َتَعاَلى:﴿ اِهللا  ِليُل قوُل  ١والدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة  النساء  اآلية (٣٦).

٧ش ال�صابُالد كُ ـرْ ـهِ شِ ـرِ اللَّ ـيْ ةُ غَ ــادَ ـبَ عِ

                   
    

مد

ُْر ْرُال�صِّ ال�صِّ

ش الرقمالد اب
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األسئلة
َُْع ُى اََ َما ََُمـا اأَْع ١

ُـْر َمـا ال�صِّ ٢

ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنَضُع ما ُهَو َتْوِحيٌد َداِخَل الَداوِئِر

ُجوُد ِهللاِ السُّ اأ

ُدَعاُء َغْيِراِهللا ب

ُكوُع ِلَغْيِر اِهللا  الرُّ 

ُكوُع ِهللاِ الرُّ د

ُحبُّ اِهللا ـ

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

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

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

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

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

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

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

1نشاط



ا اني
ُلوُك و�ل�س ُْلِف� 
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�لوحدُة �لأُولى
ا�ِص َعاُمُل َمَع �لنَّ ا�ِص�لتَّ َعاُمُل َمَع �لنَّ �لتَّ



30
)١(  أخرجه الترمذي برقم  )١879(.

ا�ِص. �أَْر�ُسُم َد�ِئَرة َحْوَل تَعاِبيِر �ْلَوْجِ �ْلَمْحُبوِب ِعْنَد �لنَّ

)( َدَقة ُمَك ِفي َوْجِ �أَِيَك َلَك �سَ َتَب�س :َقاَل َر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص

ابُ ( ١ )�لدر�ص �لأول1 اآلدَ

.َُمَع ِ َحد ْوتِي �أََْناَء �لتَّ ل �أَْرَفُع �سَ

َِو�أَْبَت�ِسُم ِفي َوْجِه

.اَِحيَن �أَل ِِم َعَلْي  بال�سَّ ُأَْبَدو�

َقاِتَي ِعْنَد ُمِ اِفُ �أَ �أُ�سَ

ي. ُم َعَلى َمْن ُهَو �أَْكَبُر ِمنِّ ل �أََتَدَّ

ِة �لإِ�ْسَم يِ ِبَتِحيِّ َو�أَُحيِّ

ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa

ُم َعَلْيُْم �ل�سَّ
َُوَرْحَمُة �هلِل َوَبَرَكاُت 
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َف اْلَخَطَأ: َف اْلَجيَِّد َوَعالَمَة )  ( للتََّصرُّ 1 َأَضُع َعالَمـَة )  ( للتََّصرُّ

ا َيْأتِي: ِف اْلُمَناِسِب ِمن َبْيِن اْلِخَياَراِت ِفي ُكلٍّ ِممَّ ا َتْحَت التََّصرُّ 2 َأَضُع َخطًّ

 إَِذا َأَسْأُت إَِلى َأِخي:
ُم َعَلْيِه، َوَأْعَتِذُر منه. ُأَسلِّ ب َأْبَقى ِفي َمَكانِي.    �أ

نِّ إَِلى اْلَمْجِلِس:  إَِذا َدَخَل رجٌل كبيُر السِّ
َأْبَقى ِفي َمَكانِي. �أ

ُب بِِه، َوَأْدُعوُه لِْلُجُلوِس ِفي اْلَمَكاِن اْلُمَناِسِب. ب َأُقوُم َوُأَرحِّ

األسئلة

في �سوِء �لجر�ء�ِت �لحتر�زيِة لجائحِة كوروَنا، يحر�ُص �لجميُع على �تخاِذ �لأ�سباِب 
�لوقائيِة، وذلَك باللتز�ِم بالتوجيهاِت �ل�سحيِة، مثُل؛ �لتباعِد وعدِم �لم�سافحِة. �إِ�ساَءة

ل �أَُقاُِع 
�لآَِريَن �أََْناَء 

َحِديِثِهْم
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ابُ ( ٢ )�لدر�ص �لثاني2 اآلدَ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي

( َتْحت     َأَضُع َعالَمـَة )
ِحيَحِة،  وَرِة الصَّ      الصُّ
      َوَعالَمـة )  ( َتْحَت
وَرِة الَخَطـأ :       الصُّ

ِة ِمْن �أَِْ �لُم�ْسِلِم. ْرِعيَّ َاِم و�لآَد�ِب �لسَّ �لُمَحاَفَُة َعَلى �لنِّ

ابِِق. ْرِس السَّ ْمُتَها ِفي الدَّ تِي َتَعلَّ َأْذُكُر أَدَبْيِن ِمَن اآْلَداِب الَّ
.................................................................................................................. -1

.................................................................................................................. -2

١نشاط

www.ien.edu.sa
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َأْنَصُح بُِصْحَبتِِهْم

اِلِحيَن َو �ْلأََْياِر. اَحَبِة �ل�سَّ ِني ِديني َعَلى ُم�سَ َيُحث

َلها: َوِر �لُمَنا�ِسَبِة   ِبال�سُ �لِعَباَرَة  ُل  �أَ�سِ

٢نشاط
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الُم َعَلْيُكْم السَّ
ِه َوَبَرَكاُته  َوَرْحَمُة اللَّ

َلْيِهْم. اَل َو�أُْح�ِسُن �إِ �أَْحَتِرُم �ْلَخَدَم َو�ْلُعمَّ

َوِر �لآِتَيِة: ُاأَ ِفي �ل�سََو�َب َو�لَخ َُد �ل�س أَُحِد�

٣نشاط
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  اْلِعيُد: ..................................................................................................................
  َرَمَضاُن: .............................................................................................................

ْهِنَئَة �لَِّتي �أَُقوُلَها ِفي    - �أَْذُكُر �لتَّ
   �ْلُمَنا�َسَباِت �لآِتَيِة:

بي َفْرَحَتُهم  �أُ�َساِرُك �أْهِلي َو�أََقاِرِ
ُئُهم ِبَها. َهنِّ ِعيَدِة، َو�أُ ِفي �لُمَنا�َسَباِت �ل�سَّ

في �سوِء �لجر�ء�ِت �لحتر�زيِة لجائحِة كوروَنا، يحر�ُص 
باللتز�ِم  وذلَك  �لوقائيِة،  �لأ�سباِب  �تخاِذ  على  �لجميُع 

بالتوجيهاِت �ل�سحيِة، مثُل؛ �لتباعِد وعدِم �لم�سافحِة.
�إِ�ساَءة

4 نشاط
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ِقِه ِفي ُدُروِسِه.     )     (  ُأَهنُِّئ َأِخي بُِمَناَسَبِة َتَفوُّ
 ُأَصاِحُب َمْن ُيْؤِذي اآلَخِريَن بِِلَسانِِه َوَيِدِه.             )     (
 َأْرَكُب ِفي َحاِفَلِة الَمْدَرَسِة بِاْنتَِظاِم.      )     (
ْوِم.    )     ( ُم ُدُروِسي َوَأَدَواتِي َوَمالبِِسي َقْبَل النَّ  ُأَنظِّ

ِف  التََّصرُّ َأَماَم  الَجيِِّد، َوَعالَمَة )  (  ِف  التََّصرُّ َأَماَم  َأَضُع َعالَمَة )  (   1
الَخَطأِ ِفي الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

ِحيَح ِفي الَمواِقِف اآلتَِيِة: َف الصَّ 2 ُأبَـيُِّن التََّصرُّ

 إذا َشَتَمنِي َأَحٌد َفإِنِّي:
ب َأْصَفُح َعْنُه َوال َأُردُّ َعَلْيِه. ا َشَتَمنِي.  �أ َأُردُّ َعَلْيِه َوَأْشُتُمُه بَِأْكَثر ِممَّ

َحاَم َأْثَناَء الُخُروِج ِمَن الَمْدَرَسِة:  إذا َرَأْيُت الزِّ
�أ ُأَزاِحُم َحتَّى َأْخُرَج ِمَن الَمْدَرَسِة.

َحاُم، ُثمَّ َأْخُرُج ِمَن الَمْدَرَسِة. ب َأْنَتِظُر َحتَّى َيْنَتِهَي الزِّ

األسئلة
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 إَِذا َعِلْمُت َأنَّ َخاَلتِي ُرِزَقْت بَِمْوُلوٍد:

ئَُها. ي َوُأَهنِّ �أ َأُزوُرها َأنَا َوُأمِّ

ي َوَأْبَقى ِفي اْلَمْنِزل. َهاِب َمَع ُأمِّ ُل َعَدَم الذَّ ب ُأَفضِّ

3 ُأَكِمُل اْلِعَباَراِت اآلتَِيَة:

�أ  ُأَحاِفُظ َعَلى........................ اْلَمْدَرَسِة.

ْصِدَقاَء ِفي........................ ب  ُأَشاِرُك اَلْهَل َواْلَ

ج  ........................ اْلَخَدَم َوُأْحِسُن إَِلْيِهْم.
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َبَص�أُ�ساِعُد �لري� أُ�ساِعُد�

َِفيَأُ�ساِعُد �ل�

َعَفاء. سأُ�َساِعَد �ْلُمْحَتاِجيَن َو�ل� َُْم �أَعلََّمِني �لإِ�ْس

َقاَل َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِفي َعْوِ �ْلَعْبِد  َو�هلُل
 ِْلَعْبُد ِفي َعو� ََما َكا

.)(ِيَِأ�

3ابُ ( ٣ )�لدر�ص �لثال اآلدَ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( أخرجه مسلم، برقم: )2699(.
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َوِر �لتالية: َو�َ َو�ْلَخَطاأَ ِفي �ل�صُّ ُ �ل�صَّ  اأَُحدِّ

.)(ُِْذ َجاَرُيو ِر َفِِْمُن ِباهلِل َو�ْلَيْوِم �لآُيو ََمْن َكا :َقاَل َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص

     

�ْلُم�ْسِلُم َيُعوُد �لَمِريَص 
.ُويدعو َل

َلى �ْلِجيَر�ِ َوَل  �أُْح�ِسُن �إِ
ِذيِهْم. ْأَْفَعُل َما ُيو�

     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( أخرجه البخاري، برقم: )5672( .
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ا َتْحَت الِفْقَرِة الُمَناِسَبِة: 1  َأَضُع َخطًّ

  َأَنا َأُزوُر اْلَمِريَض ِمْن َأْجِل:

ْسِلَيِة. ب  إَِضاَعِة اْلَوْقِت َوالتَّ َعاِء َلُه. ُروِر َعَلْيِه َوالدُّ �أ  إِْدَخاِل السُّ

2  َأِصُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِمَن اْلَعُموِد )أ( بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلَعُموِد )ب(:

ب�أ

3  َوَجدتَّ َأَخاك َيْحِمُل َأْشَياَء َثِقيَلًة لُِيْدِخَلَها إَِلى الَبْيِت، فماذا تفعل؟

األسئلة



�لأَْذَكاُر َو�لأَْدِعَيُة�لأَْذَكاُر َو�لأَْدِعَيُة
�لوحدُة �لثانية



٤٢

سورة األحزاب آية: ٤١. (١)
سورة طه آية: ١٣٠. (٢)

    

 ,ô°ü©dG IÓ°U ó©Hh ,ôéØdG IÓ°U ó©H AÉ°ùŸGh ìÉÑ°üdG QÉcPCG ≈∏Y á¶aÉëŸG º∏°ùª∏d ø°ùj
(2).Z ::≈dÉ©J ˆG ∫ƒb π«dódGh


.¬àæLh ¬fGƒ°VQh ≈dÉ©J ˆG øe Üô≤dG ١

.QÉcPC’G ≈∏Y ¬à¶aÉfi ‘ ملسو هيلع هللا ىلص »ÑædÉH AGóàb’G ٢

.äÉaB’Gh Qhô°ûdG øe áeÓ°ùdGh ÚWÉ«°ûdG øe ßØ◊G ٣

.Ωƒª¡dG ÜÉgPh Qó°üdG ìGô°ûfGh Ö∏≤dG áæ«frCÉ nª oW ٤

 
     

     
      

        
         

Z   :


٤أذكاُر الصباِح والمساِء
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من �أذكاِر �ل�سباِح و�لم�ساِء

قر�ءة �صورة �لإال�ص) ثالث مّراٍت(.	

)ثالث مّراٍت(.	 قر�ءة �صورة �لفلق

قر�ءة �صورة �لنا�ص)ثالث مّراٍت()١(.	

�صيد �ل�صتفار وهو:       	

على  واأنا  عبُد∑،  واأنا  خلقàَني  اأنَت،  اإلَّ  اإله  ل  ي  ربِّ اأنَت  )اللَّهمَّ 

، واأبُْوُء ِبَذنبي  عهِدَ∑ ووعد∑ ما ا�صàَ£عُت، اأعوذ بك من �صرِّ ما �صنعُت، اأبُْوُء لَك ِبِنْعَمàَِك عليِّ

نوَب اإلَّ اأنَت()2()مرة واحدة(. فاØZر › فاإنَّه ل ي¨Øُر الذَّ

)اللَّهمَّ بَك اأ�صبحنا، وبَك اأم�صينا، وبَك نحيا، وبَك ‰وُت، واإليك النûtصوُر( و)واإذا اأم�صى قال: اللَّهمَّ 	

)مرة واحدة(. بَك اأم�صينا، وبَك اأ�صبحنا، وبَك نحيا، وبَك ‰وُت، واإليك امل�صرُي()3(

مي™ العليم()٤()ثالث مّراٍت(.	 رt م™ ا�صمِه �صيٌء يف الأرVِ¢ ول يف ال�ّصماِء وهو ال�صَّ t الَّذي ل َي†صُ ]K�« ب�صم(

ٍد نبّياk( )ثالث مّراٍت()5( .	 اk، وبالإ�صالِم Oِيناk، وÃحمَّ )َرVصيُت باهلل ربَّ

)ثالث مّراٍت(.	 )�صبحان اهلل وبحمِدِه، َعَدOَ َخْلِقِه ورVصا نØ�ِصِه َوRَِنَة َعْر�ِصِه وِمَداOَ كلماJِِه()6(

)١(  أخرجه أبو داود برقم: 5082، والرتمذي، برقم: 3575، قال رسول اهللا : )قل هو اهللا أحد واملعوذتني حني متيس، وحني تصبح، ثالث مرات تكفيك من كل يشء(.
)2(  أخرجه البخاري برقم: 6306 قال : «ومن قاهلا من النهار موقنا هبا، فامت من يومه قبل أن يميس، فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا، فامت قبل أن يصبح، فهو من أهل اجلنة».

)3(  أخرجه الرتمذي برقم: 339١ وأمحد برقم: 3868.
ن إسناده ابن باز يف حتفة األخيار، ص39 قال رسول اهللا : )من قاهلا ثالثاً إذا أصبح، وثالثاً إذا أمسى مل يرضه يشء(. )٤(  أخرجه أبو داود برقم: 5088، والرتمذي برقم: 3388 وحسّ

نه ابن باز - رمحه اهللا - يف حتفة األخيار ص39. ( وحسّ )5(  أخرجه الرتمذي برقم: 3389 وأبو داود برقم: ١529 ولفظه: )وبمحمد رسوالً
)6(  أخرجه مسلم برقم: 2726.
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)اللَّهمَّ عافني يف بدين، اللَّهمَّ عافني يف �صمعي، اللَّهمَّ عافني يف ب�صري، ل اإله اإلَّ اأنَت()١( )ثالث مّراٍت(. 	

)اأَْم�َصْيَنا واأَْم�َصى امللُك هلِل، واحلمُد هلل ل اإله اإلَّ اهلُل، وحَدُه ل �صريك لُه، له امللُك وله احلمُد  	

وهو على كّل �صيٍء قديٌر، ربِّ اأَ�ْصاأَلَُك خرَي ما يف هذه اللَّيلِة وخرَي ما بعدها، واأَعوُذ بك من �صرِّ ما 

، ربِّ اأعوُذ بك من عذاٍب يف  يف هذه اللَّيلِة و�صرِّ ما بعَدها، ربِّ اأعوُذ بَك من اْلَك�َصِل َو�ُصوِء اْلِكَبِ

واإذا اأ�صبح قال: )اأ�صبحنا واأَ�صَبَح امللُك هلل( و )وخري هذا اليوم..(  اِر وعذاٍب يف القِب( )٢( النَّ

بدل )ما يف هذه الليلة(  )مرة واحدة(.

ٍة(. 	 )�ُصبحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه( )٣( )ِمَئَة َمرَّ

)١( أخرجه أبوداود برقم: 5090 والنسائي يف الكربى برقم: 9766.
)2( أخرجه مسلم برقم: 2723.

)3( من قاهلا مائة مرة حني يصبح وحني يميس مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم برقم: 2692.
)٤( سورة اجلمعة آية: ١0.

�أحفظ �أذكار �ل�سباح و�لم�ساء و�أ�سمعها على معلمي.

قال �هلل تعالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ. )٤(

دلت �لآية على فائدة �لإكثار من ذكر �هلل تعالى، فما هي؟

نشاط

نشاط

١

٢
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1 ما حكم المحافظة على أذكار الصباح والمساء؟

٢ متى تقال أذكار الصباح والمساء؟

٣ أذكر ثالث فوائد للمحافظة على األذكار الشرعية.

األسئلة
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ل  ِعْنَد �لَع�ِص؟ َوِر َكاَ ِفْعُلُ ُهَو �لأَْفسَ ي �ل�سِف ِِميَّلت� َأ�

ةُ رقْم  ورَ صُ

بَةِ: نَاسِ ةِ الـمُ ورَ تَ الصُّ تِيةَ تَحْ ةَ اآلْ بَارَ لُ العِ نْقُ  أَ

�أََنا �أَُحاِفُظ َعَلى �آَد�ِب �لُعَا�ِص.

�مد�مد هللهلل

مِ�لدر�ص �لخام�ص5 وْ النَّ اسِ وَ طَ ارُ العُ كَ أَذْ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa
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َيْرَحُمَك �هلل

�َْمُد هلِل

َيهِديُُم �هلُل
ِلُ َباَلُم َوُي�سْ

ِبا�سِمَك �لَّلُهمَّ 
حَيا �أَُموُت َو�أَ

 َِّْمُد هلِل �لَ�

 ِأْحَياَنا َبْعَدَما �أََماَتَنا َو�إَِلْي�
ُسوُر لن�

د ملسو هيلع هللا ىلص َهِِ �لأَْذَكاَر، َو�أََنا �أَُحاِفُظ َعَلْيَها، لأنها تحفُظ �لم�سلْم،  َنا ُمَحمَّ َعلََّمَنا َنِبي
)وُت�ْسِعُدُ وتربُ �إلى �هلل،  رب(1 زب قال تعالى:

(١) سورة الرعد : آية )28(.



48

وَرِة الـُمَناِسَبِة. َعاَء بِالصُّ 2  َأِصُل الدُّ

األسئلة

َعاَء إَِلى َمَكانِِه الـُمَناِسِب:  1  َأْنُقُل الدُّ

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

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

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



َاَفِة َاَفِة�آَد�ُب �لنَّ �آَد�ُب �لنَّ
�لوحدُة �لثالثة
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ُ َبَدِني. ِّأَُن� َأََتَعلَُّم َكْي� �َاَفَة؛ ِلَ  �أََنا �أُِح �لنَّ
َاَفِة: َوِر �لأََدَو�ِت �ْلِتي َيْحَتاُجَها ِللنَّ ْفِل َو�سُ ِّوَرِة �ل ا َبْيَن �سُ َ أْر�ُسُم� 

نِ�لدر�ص �ل�ساد�ص6 دَ بَ ةُ الْ افَ نَظَ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي
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ُف �أَْنِفي ِباْلَماِء و �ِلمْنِديِل�أَُق�صُّ �أَْفار ُكلََّما َطاَلْت �أَُنظِّ

ُع َتْحَت َأْظَفاِرَك إَِذا َطاَلْت؟ َما الَِّذي َسَيَتَجمَّ

ا: ُأِجيُب َشَفِهيًّ

١نشاط
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�أَْحِر�ُص َعلى َعَدم �لإ�صَر� في ��صتعماِل �لماِء

للمزيد حول ترشيد استهالك المياه تفضل بزيارة موقع 
البرنامج الوطني لترشيد االستهالك «قطرة»

هل تصدق أن الفرد يستهلك ٧٦ لترًا من المياه يوميا في االستحمام!



٥٤

فِ  رُّ التَّصَ تَ  تَحْ  (   ) ةَ  المَ عَ وَ  ، يحِ حِ الصَّ فِ  رُّ التَّصَ تَ  تَحْ  (  ) ةَ  المَ عَ عُ  أَضَ ١

أِ: طَ الخَ

ا�سئلة
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ا َيْأتِي ِفي َمَكانَِها اْلُمَناِسِب: 2  َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ

َواِك   اْلِمْنِديَل - اْلَيَديِن - َأْظَفاِري - بِالسِّ
الٍة«)١(. ِتي لأََمْرُتُهْم.................. ِعْنَد ُكلِّ �صَ �أ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلول �أَْن �أَ�ُصقَّ َعلَى �أُمَّ

ْنِفي. ب �أَ�ْصَتْخِدُم........................... ِلَنَظاَفِة �أَ

َث ِباإِْذِن �هلِل. ج َغ�ْصُل........................... َقْبَل �لأَْكِل ُيَجنُِّبِني �لتَّلَوُّ

َطاَلِة............................ . د �أَْحِر�ُص َعلَى َعَدِم �إِ

ِحيَحِة ِفيَما يأتي: 3  َأَضُع َدائَِرًة َحْوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

  إَِذا َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة َفإِنَّنِي:
ب �أَُغيُِّر َمالِب�ِصي َفَقْط. ُف َو�أَُغيُِّر َمالِب�ِصي.   �أ �أغت�صل َو�أََتَنظَّ

  إَِذا اتََّسَخ َشْعِري َفإِنَّنِي:
ُطُه ِباْلُم�ْصِط. ب �أَُم�صِّ �أ �أَْغ�ِصُلُه ِباْلَماِء.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( أخرجه مسلم، برقم )589( .
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َأْسَتْخِدُم ِمْنَشَفتِي
َة ِعْنَدَما َأْحَتاُجَها. الَخاصَّ

َأْظَهُر َدائًِما بَِمالبَِس
َبٍة.  َنِظيَفٍة َوُمَرتَّ

َأِحْرُص َأْن َيُكوُن لَِباَسْي 
نظيًفا َدائًِما.

َماَذا َأْفَعُل إَِذا اتََّسَخْت َماَلبِِسي؟  لَِم ال أْسَتخِدُم َمَناِشَف اآلَخِرين؟

١نشاط
ُ �ْلِعَباَرَة �لآِتَيَة: �أَُلوِّ

انِ�لدر�ص �ل�سابع7 كَ الْمَ البِسِ وَ ةُ الْمَ افَ نَظَ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa
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َأَتَجنَُّب الَتَبوَل َقائًِما، 
َوُأَحاِفُظ َعَلى َدْوَراِت الِمَياه.ِ

ِص َفاَياِت ِفي َمَكانَِها الُمَخصَّ َأَضُع النُّ

َأْكُتُب ِفي اَلَماِكِن 
َصِة لِلِكَتاَبِة. الُمَخصَّ

َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة 
َدْوَرِة الِمَياِه؟

تِي ُتْمِكُن   َما اَلْشَياُء الَّ
الِكَتاَبُة َعَلْيَها؟

َظاَفِة ِفي َمْدَرَستِي. َعاُوِن َمَع َمْجُموَعتِي، َأُقوُم بَِحْمَلٍة لِلنَّ بِالتَّ

٢نشاط
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ِحيَحِة ِفيَما َيْأتِي: 1  َأَضُع َدائَِرًة َحوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

إَِذا َوَجدتُّ ِمْنَشَفَة َأِخي ِفي َدْوَرِة الِمَياِه َفإِنَّنِي:
         َأْسَتْخِدُمَها.   ال َأْسَتْخِدُمَها.

إَِذا اْنَسَكَب الَعِصيُر َعَلى َمالبِِسي َفإِنَّنِي:
. ُفَها.   ُأْبِقيَها َعَليَّ          ُأَنظِّ

ِحيِح، َوَعالَمَة )  ( َأَماَم الِفْعِل  2  َأَضُع َعالَمَة )  ( َأَماَم الِفْعِل الصَّ
الَخَطأِ ِفيَما َيْأتِي:

األسئلة
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تِي َتُدلُّ َعَلى ِفْعٍل َصِحيٍح: وَرِة الَّ تِي بِِجواِر الصُّ ُن الدائَِرَة الَّ  ُأَلوِّ

َأُصبُّ الَماَء ِفي الِمْرَحاِض 
َقْبَل اْلُخُروِج ِمْن َدْوَرِة الِمَياِه.

اَستِي  َأْرُسُم ِفي ُكرَّ
ْسِم. ِة بِالرَّ الَخاصَّ

ُع  َفاَياِت َتَتَجمَّ َأْتُرُك النُّ
َأَماَم َباِب الَمْنِزِل.

ُأْلِقي الُعَلَب الَفاِرَغَة
ِة الُمْهَمالِت.  ِفي َسلَّ

َأْعَبُث بِالَماِء َوَأَنا 
ِفي َدْوَرِة الِمَياِه.

َأْكُتُب َعَلى 
ِجَداِر الَمْدَرَسة.

3
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)َسيِّئ(  َوَكِلَمَة  ِحيَحِة،  الصَّ وَرِة  الصُّ َتْحَت  )َجيِّد(  َكِلَمَة  َأْكُتُب    4
وَرِة الَخَطأِ:               َتْحَت الصُّ



�آَد�ُب �لأَْكِل �آَد�ُب �لأَْكِل 
ْرِب سْرِبَو�ل سَو�ل

�لوحدُة �لر�بعة
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اِبَقِة َوِر �ل�صَّ َما �لأََُ �لِ َفَعلَُه ُكلُّ َطاِلٍب ِفي �ل�صُّ

 : َقاَل َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص لُعَمَر بِن  �أَِبي �َسَلَمَة
)(ا َيِليَك َيا َُُم؛ �َسِم �هلَل َوُكْل ِبَيِميِنَك َوُكْل ِممَّ

ْرِب. سُمِني �آَد�َب �لأَْكِل َو�لِديِني ُيَعِل

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

�ْلَحْمُد هلِلِب�ْسِم �هلِل

بِ (١)�لدر�ص �لثامن8 رْ الشُّ لِ وَ ابُ األَكْ آدَ
ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa



٦٣

:() ِة المَ عِ عَ ضْ فَ الخطأ بِوَ رُّ التَّصَ ةِ ( ) ، وَ المَ عِ عَ ضْ يحَ بِوَ حِ فَ الصَّ رُّ دُ التَّصَ    أُحدِّ

ا: هَ امَ ةِ () أَمَ المَ عِ عَ ضْ ةَ بِوَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ ١  أَخْ

: لِ كْ ءِ في األَ بِدْ نْدَ الْ   عِ

ئًا (  ) يْ ولُ شَ  ال أَقُ ي اللهَ (  )         مِّ  أُسَ دُ اللهَ (  )       مَ  أَحْ

: لِ كْ اءِ مِنَ األَ نْدَ االنْتِهَ   عِ

دُ اللهَ (  ) مَ  أَحْ ئًا (  )      يْ ولُ شَ  ال أَقُ ي اللهَ (  )      مِّ  أُسَ

تِيَةِ: االتِ اآلْ يحَ فِي الْحَ حِ فَ الصَّ رُّ يِّنُ التَّصَ ـَ ب ٢  أُ

. مِّ اللهَ لَمْ يُسَ هُ وَ تَ بَ جْ يرُ وَ غِ ي الصَّ لَ أَخِ   أَكَ

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

. طِ اإلِنَاءِ سَ يرُ مِنْ وَ غِ وكَ الصَّ لَ أَخُ   أَكَ

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

ا�سئلة

١نشاط
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ِ ِفيَما ياأتي: ر وَرِة َوَنوِ �لتَّ�سَ ل�س� ََْب ُأَْرِب�

د َجِي  ر ََ اأَت�سَ ر َت�سَ

ْرِب سأََنا �أَُحاِفُظ َعَلى �آَد�ِب �لأَْكِل َو�ل�

بِ (٢)�لدر�ص �لتا�سع9 رْ الشُّ لِ وَ ابُ األَكْ آدَ

١نشاط

ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa
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٢

ِر، َوْ� ََُِفيِد ِباللَّْوِ �لأَْحَمِر: ُ �ْلَِ�َء �ُِْفيَد ِباللَّْوِ �لأَْسَ ُ �ْلَِ�َء �ُِْفيَد ِباللَّْوِ �أَُلوِّ �أَُلوِّ

ِتي حَّ َعاَم �ْلُمِفيَد ِل�سِ َّأََنا �أََتَناَوُل �ل�

٢نشاط
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وَرِة َوَما ُيَنا�ِصُبَها ِمْن �لأَْذَكاِر : ُل�ص� َْ2   �أَْرِبُط َب

 َِْغ ِ َصُر�َت �لَت ِد، َوَعالَمَة )  ( َتْ ِي َْ� ِ َصُر�َت �لَت �أََصُ َعالَمَة )( َتْ 1

ِد ِفيَما َياأِْتي: ِي َْ�

وَرِة َوَما ُيَنا�ِصُبَها ِمْن �لأَْذَكاِر  ُل�ص� َْأَْرِبُط َب�

ْلُت َعَلى �هلِل�ْلَحْمُد هلِل ِب�ْسِم �هلِلَتَوكَّ

األسئلة



�ْلُمَحاَفَُة َعَلى �ْلُمَحاَفَُة َعَلى 
�ْلُمْمَتَلَاِت�ْلُمْمَتَلَاِت

�لوحدُة �لخام�سة
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ُل ؟ ْفسَ وَرَتيِن �أَ ُل�س� َُأ�  
وَرُة َرَقِم  ........... �سُ

وَرِة �َُْنا�ِسَبِة: َت �ل�س َْ ُل �ْلِعَباَرَة �لتاليةُأَْن�

ِة �أََنا �أَُحاِفُظ َعَلى َمِب�ِسي َو�أََدَو�ِتي �ْلَمْدَر�ِسيَّ

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

ينَ�لدر�ص �لعا�سر10 رِ وقِ اآلخَ قُ حُ ةِ وَ اصَّ اتِ الْخَ كَ لَ تَ مْ ى الْمُ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ  الْمُ

١نشاط

ينَ رِ وقِ اآلخَ قُ حُ ةِ وَ اصَّ خَ

ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ْفِل �لَِّ َر�َعى �َصْيا ِمْن  وَرِة �لطِّ َت �صُ �َصاَرَة )( َتْ ، �أََصُ �إِ َعِظيَمة ِلْلَجاِر ُحُقو 
. ُِقو ُْ� َِِ

  

وِر �لِتَيِة: ِ �ملَُنا�ِصِب ِ �ل�صُّ َت �لتَّ�َصرُّ �أََصُ َعالَمَة )( َتْ

اةً  قَ لْ ةً مُ ظَ فَ ْ تُ حمِ دْ جَ وَ  
: ضِ رْ ىلَ األَ عَ

نشاط

نشاط

٢

٣
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�أَْكُتُب �ْلِعَباَرَة �لِتيَة ِفي �ْلَمَكاِن �لمخ�ص�ص:

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِ ُكوَ �أَِمينا �قتد�ء ِبالنَّ �أََنا �أُِح �أَْ �أَ

4نشاط
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١١  �أَُرتُِّب �ْلَكِلَماِت �لتالية:

ل �أُْلِقي  �مْلُْهَمالِت  َجاِر  َمْنِِل    �أََماَم

 ِ َت �لتَّ�َصرُّ يِِّد، َوَعالَمَة ) ( َتْ َْ� ِ َت �لتَّ�َصرُّ �أََصُ َعالَمَة )( َتْ ٢٢

�ل�صيئ ِفيَما َياأِْتي:

األسئلة



٧٢

                          ٣٣
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ْخلِة �إَِذ� �َسَْيَناَها َوَحاَفَْنا َعَلْيَها؟ ُل ِلَهِِ �لنَّ َماَذ� َيْح�سُ

ِحيَحِة: وَرِة �ل�صَّ َت �ل�صُّ �أََصُ َعالَمَة ) ( َتْ

١نشاط

�لدر�ص11
ةِ�لحاد عسر يئَ بِ ى الْ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ الْمُ

ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa



74

ُ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 اَلْشَجاِر بَِعَدِم 
َفاَياِت َحْوَلَها.       َقْطِعَها َوَرْمِي النُّ
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�أَْكُتُب �ْلِعَباَرَة �لِتَيَة:
. ء�ََوِغ لِ َعلَى �لأَ�ْصَجاِر َفِهَي ُأَُحاِف� -

ُ َما َناأُْكُلُه ِمْن ََمِر �لأَ�ْصَجاِر  طعامنا:  �أَُحدِّ
.................................................  و .................................................  و .................................................

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

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

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

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

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

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

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

نشاط

نشاط

٢

٣
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يِطَنا: ُِ ِ ُُُيور �لَِّتي َتْك َيَو�َناِت و�لطُّ َْ� َوِر َت �صُ  اأََصُ َعالَمَة )( َتْ

َيَو�ِن َكَما �أََمَر ِبِه ِيُنَنا: َْْفُق ِبا ِفيَها �لِر ُ وِر �ْلِتَيِة َيتَّصِ �أَُّ �ل�صُّ

نشاط

نشاط

4

٥
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:)( َصاَرِة� ِ �إِ ِحيَحَة ِبَوصْ �أََْتاُر �لإِجابَة �ل�صَّ ١١

ُوَر في �ْلَحِديَقِة: ُّل� ُأ  �لَوَلُد َيْقَط�

ِحيح.        )     ( َعَمَلُه َخ£اأ.        )     ( ُم�َصاَعَدJُُه َواLَِبة. )     ( َعَمَلُه �صَ

ة بالِحَجاَرِة: ِمي ِرَّ لَوَلُد َير�  

ِحيح.        )     ( َعَمَلُه َخ£اأ.        )     ( ُم�َصاَعَدJُُه َواLَِبة. )     ( َعَمَلُه �صَ

األسئلة



٧٨

                      ٢٢

            

         ٣٣

نَا يْ لَ قِي  عَ اءُ  نَسْ  إِيذَ
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ِة. ( تْحَت ُصَوِر الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ َأَضُع َعاَلَمَة )
١نشاط

�لدر�ص12
ةِ�لثاني عسر امَّ اتِ العَ كَ لَ تَ مْ ى المُ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ الْمُ

ر�ب �لدر�ص �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ة( ِفي الَفَراِغ الُمَناِسِب: ة( َأو َكِلَمَة )َخاصَّ َأَضُع َكِلَمَة )َعامَّ

ى ُممَتَلَكاٍت ………… اَلْشَياُء الَّتي َأْمِلُكَها َوْحِدي ُتَسمَّ

ى ُممَتَلَكاٍت ………… اَلْشَياُء الَّتي َأْسَتِفيُد ِمْنَها َأَنا َوَسائُِر النَّاِس ُتَسمَّ

٢نشاط
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ة. ُد بِِعباراٍت ُمْخَتَصَرٍة َواِجَباتِِي ُتَجاَه الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ ُأحدِّ

ال َتْعَبْث
ِة بالُمْمَتِلَكاِت الَعامَّ

٣نشاط



٨٢

.(١) رب الَى:زب  هُ تَعَ الَ اللّ قَ

(١) سورة األنبياء اآلية : ٣٠.

                   


اْبَنَتَك في تحديِد األشياِء التي تعمُل بالكهرباِء،  اْبَنَك أو  َشاِرِك 

وناقْشُه في كيفيِة المحافظِة عليها.
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ُ َعن �ملَُحاَفَظِة َعلَى �ملُْمَتلََكاِت  وَرِة �لَِّتي ُتَعبِّ َت �ل�صُّ ُ َجيُِّدُ( َتْ  �أَْكُتُب )ِفْعُلُ
ُ َعن َعَدِم �ملَُحاَفَظِة َعلَى  وَرِة �لَِّتي ُتَعبِّ َت �ل�صُّ ِة، و�أُْكُتُب )ِفْعُلُ �َصيُِّئُ( َتْ �ْلَعامَّ

ِة: �مْلُْمَتلََكاِت �ْلَعامَّ

4 نشاط
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: َكوِّ 2   ُأرتُِّب الَكِلَماِت اآَلتَِيَة ِلُ
      ال    –    َماٍء    –    َأْن َنِعيَش    –    ُيْمِكُن    –    ُدوَن

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

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

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

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

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

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

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

ُيْعِجُبنِي

ال ُيْعِجُبنِي


