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 أخرجه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037(.

الحمد لّله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أخانا الكريم، ولي أمر الطالب:

فهذا هو كتاب الطالب لمادة الفقه والسلوك للصف الثاني االبتدائي-الفصل الدراسي األول.
ا بإذن الله  ا مستمرًّ       وهو كتاب ُيرشد لبعض السلوكيات واآلداب اإلسالمية، وُيساعد على تطبيقها، وجعلها سلوكًا حياتيًّ

تعالى.
وبقدر علمه وعمله بهذه المسائل التي يتعلمها، يكون بإذن الله تعالى ممن أراد الله بهم الخير وسعادة 

الدارين؛ حيث أخبرنا رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أن : » من يرد الله به خيًرا يفقهه في الدين «)1( . 
وقد يسر الّله تعالى صياغة موضوعات هذا المقرر بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشطًا داخل الصف، 
ُيشارك في الدرس بفاعلية، مطبًقا لما يمكن تطبيقه داخل الصف أو المدرسة، وُيشارك في حل النشاطات 
والتمارين التي تزيده علًما وفهًما واستيعاًبا للدرس، وتنمي لديه المهارات المتنوعة، كما تعينه صياغة المقرر 
الجديد على التعلم الذاتي، مع مساعدته في ذلك من خالل بعض الموجهات أو إرشاد معلمه المبارك؛ كما 
تعينه على التعاون مع زمالئه في إثراء المادة وتطبيقها، وقبل ذلك وبعده تعينه ـ إن شاء الله تعالى ـ في تمثل 
األحكام الشرعية في عبادته، وتقربه إلى ربه وخالقه؛ مما يقوده  بإذن الله للسعادة في الدنيا والنعيم في اآلخرة.

وقد روعي في هذا التأليف الجديد ما يأتي : 
أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل على الطالب فهمها، ويتمكن من استيعابها بيسر وسهولة . 
ثانًيا: تقريب المعلومة من خالل: األشكال المناسبة، والوسائل المتنوعة، التي تشوقه لمطالعة الكتاب 
وتعينه ـ بإذن الله ـ على فهمه، وترسخ لديه المعارف واألهداف التربوية التي يراد منه إدراكها والعمل بها .
واستنباًطا  المعلومة،  عن  وبحًثا  وكتابًة،  وتطبيًقا  تعلًما  الدرس،  في  الطالب  مشاركة  على  الحرص  ثالًثا: 
لها، من خالل أنشطة تعليمية وفراغات داخل المحتوى تركت ليكتبها بأسلوبه وحسب قدرته، مع توجيه معلمه 

وإرشاده ومتابعته وعنايته به.
رابًعا: تنمية مهارات التعلم والتفكير التي لدى الطالب في هذه المرحلة، من خالل مساحات للتفكير 

تتيح له التمرن على أساسات الدرس، والمشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمه وإرشاده ومتابعته وعنايته به.
وبقدر متابعتك البنكم الكريم، وحرصك عليه، يكون أكثر انتفاًعا بهذا المقرر الجديد، وأكثر تفاعاًل 

واستجابة، وأدق فهًما، وأصح تطبيًقا بإذن الله تعالى.
والذي نأمله أن يكون الكتاب دافًعا له لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، وانطالقة لخير عظيم يرى 

أثره في حياته ومجتمعه ووطنه.

الـمقدمة
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اأ�صرة الط�لب وفقهم اهلل:

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته    وبعد:    

ن�ص�أل اهلل تع�لى اأن يكون هذا الع�م الدرا�صي مثمًرا ومفيًدا لكم والأبن�ئكم 

االأعزاء.

وي�صعدن��� اأن نو�صح لك��م اأنن� في تعليم م�دة )الفق��ه وال�صلوك( نهدف اإلى 

اإك�ص���ب اأبن�ئن� المف�هيم ال�صرعية، وال�صلوكي�ت الن�فعة، التي يحت�جونه� في 

حي�ته��م اليومية، وت�ص��هم في تهذيب اأخالقهم والتزامه��م ب�أوامر الدين، ولذا 

ن�أمل منكم م�ص�ركة اأبن�ئكم في تحقيق هذا الهدف.

و�ص��تجدون في وحدتين درا�ص��يتين اأيقون��ة موجهة الأ�ص��رة الط�لب، فيه� 

ر�ص�لة تخ�صكم، واأن�صطة متنوعة يمكن اأن ت�ص�ركوا اأبن�ءكم في تنفيذه�.

فهر�س ت�صمين اأن�صطة اإ�صراك االأ�صرة في كت�ب الفقه وال�صلوك

دليل األسرة

رقم ال�صفحةنوع الفهر�سالوحدة / الدر�س

االأولى/ التع�مل مع 

الن��س

8تهيئة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة
8 , 9ن�ص�ط اأ�صري

الخ�م�صة/المح�فظة 

على الممتلك�ت

52تهيئة الوحدة: اأ�صرتي العزيزة
52 , 67ن�ص�ط اأ�صري
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ْر�ُس االأول1 اآلَداُب ) 1 (الدَّ

ُمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقُةُ«)1( َقاَل َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَبسُّ

)1(  أخرجه الترمذي، رقم )1956(.

اأَ�ْصَتِمُع لالآَخِرين َواَل 

اأََق�ِطَعُهْم اأَْثَن�َء َحديِثِهْم

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

3

��ِس. ُم ِفي َوْجِه َمْن اأُاَلِقي ِمَن النَّ اأََتَب�صَّ

يِه  ِخي ِعْنَد ُماَلَق�ِته، َواأَُحيِّ �ِفُح اأَ اأُ�صَ

ِة االإِ�ْصاَلم. ِبَتِحيَّ

1

2

ن�ص�ط اأ�صري

اطلب من ابنك/ابنتك تغيير مالمح وجهه بين الفرح والغضب، 
وناقشه في أي الحالين يحب أن يظهر به أمام الناس.

اأََتَعلَُّم في َهِذِه الَوْحدِة اآداَب التََّعامِل َمَع النَّا�ِس، َوُي�ْسِعُدِني اأَْن َنَت�َساَرَك في َتْنِفيِذ  َبْع�ِس اْلأَْن�ِسَطِة 

الَّتي ُتِعيُنِني َعلَى اْلِتَزاِم َهِذِه اْلآََداِب َوَتْطِبيِقَها. َمَع َواِفِر ُحبِّي َو�ُسْكِري َلُكْم  

ِاْبُنُكْم / ِاْبَنُتُكْم

اأ�صرتي العزيزة

الُم َعَلْيُكْم السَّ
ِه َوَبَرَكاُتُه  َوَرْحَمُة اللَّ
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4

5

ْوتِي اأَْثَن�َء  ال اأَْرَفُع �صَ

ِث َمَع االآَخِرين. َحدُّ التَّ

ُم َعَلى َمْن  ال اأََتَقدَّ

ُهَو اأَْكَبُر ِمنِّي.

ن�ص�ط اأ�صري

ُمَك ِفي َوْجِه  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَبسُّ َحاِوِر اْبَنَك أواْبَنَتَك ِفي َمْعَنى َحِديِث النَّ
َأِخيَك َلَك َصَدَقُةُ«.
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نِّ إَِلى اْلَمْجِلِس:  َدَخَل َرْجٌل َكبِيُر السِّ
اأ َأْبَقى ِفي َمَكانِي.           

ُب بِِه َوَأْدُعوُه لِْلُجُلوِس ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب. ب َأُقوُم َوُأَرحِّ           

 إَِذا َأَسْأُت إَِلى َأِخي:
ُم َعَلْيِه، َوَأْعَتِذُر ِمْنُه. ب ُأَسلِّ ِث َمَعُه.  اأ َأْمَتنُِع َعن التََّحدُّ           

 ِعْنَدَما ُيَقابُِلنِي َأِخي َعابًِسا:
ُم َعَلْيِه ُمْبَتِسًما. ب ُأَسلِّ ُم َعَلْيِه.  اأ ال ُأَسلِّ           

ا َيْأتِي: ا َتْحَت الِفْقَرِة الُمَناِسَبِة ِمَن َبْيِن الِخَياَراِت ِفي ُكلٍّ ِممَّ 2 َأَضُع َخطًّ

َف الَخَطَأ ِفيَما َيأتِي : ِحيَح َوالتََّصرُّ َف َالصَّ 1  ُأَبيُِّن التََّصرُّ

التقويم
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ْر�ُس الث�ني2 اآلَداُب ) 2 (الدَّ

( َتْحت     َأَضُع َعالَمـَة )
ِحيَحِة،  وَرِة الصَّ      الصُّ

      َوَعالَمـة )  ( َتْحَت
وَرِة الَخَطـأ :       الصُّ

ِة ِمْن اأَْخالِق الُم�ْصِلِم. ْرِعيَّ َظ�ِم واالآَداِب ال�صَّ الُمَح�َفَظُة َعَلى النِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

6

ابِِق. ْرِس السَّ ْمُتَها ِفي الدَّ تِي َتَعلَّ َأْذُكُر أَدَبْيِن ِمَن اْلَداِب الَّ
.................................................................................................................. -1
.................................................................................................................. -2

نشاط1
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َأْنَصُح بُِصْحَبتِِهْم

اِلِحيَن َو اْلأَْخَياِر. اَحَبِة ال�صَّ ِني ديَنِي َعَلى ُم�صَ َيُحثُّ 7

2نشاط
َله��ا: ��َوِر الُمَنا�ِص��َبِة  ِبال�صُّ ��ُل الِعَب��اَرَة  اأَ�صِ
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الُم َعَلْيُكْم السَّ
ِه َوَبَرَكاُته  َوَرْحَمُة اللَّ

َلْيِهْم. اَل َو�أُْح�ِسُن �إِ �أَْحَتِرُم �ْلَخَدَم َو�ْلُعمَّ 8

نشاط3
َوِر �لآِتَيِة: َو�َب َو�لَخَطاأَ ِفي �ل�سُّ ُد �ل�سَّ �أَُحِدّ
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  اْلِعيُد: ..................................................................................................................
  َرَمَضاُن: .............................................................................................................

4نشاط
ْهِنَئَة الَِّتي اأَُقوُلَه� ِفي    - اأَْذُكُر التَّ

   اْلُمَن��َصَب�ِت االآِتَيِة:

بي َفْرَحَتُهم  ْهِلي َواأََق�ِرِ اأُ�َص�ِرَك اأَ

ُئُهم ِبَه�. َهِنّ ِعيَدِة، َواأُ ِفي الُمَن��َصَب�ِت ال�صَّ
9
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ِقِه ِفي ُدُروِسِه.     )     (  ُأَهنُِّئ َأِخي بُِمَناَسَبِة َتَفوُّ
 ُأَصاِحُب َمْن ُيْؤِذي الَخِريَن 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 التَِيِة:

ِحيَح ِفي الَمواِقِف التَِيِة: َف الصَّ 2 ُأبَـيُِّن التََّصرُّ

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

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

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

 إَِذا َعِلْمُت َأنَّ َخاَلتِي ُرِزَقْت بَِمْوُلوٍد:
ئَُها. ي َوُأَهنِّ اأ َأُزوُرها ِفي َمْنِزلَِها َأنَا َوُأمِّ

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

التقويم
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3 ُأَكِمُل اْلِعَباَراِت اآلتَِيِة:

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

ْصِدَقاَء ِفي........................ ب  ُأَشاِرُك اَلْهَل َو اْلَ

ج  ........................ اْلَخَدَم َوُأْحِسُن إَِلْيِهْم.
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َقاَل َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َواللُه ِفي َعْوِن الَعْبِد َما َكاَن 

الَعْبُد ِفي َعوِن َأِخيِه«)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم، رقم : )2699(.

ُأَساِعُد الَمِريَضُأَساِعُد اْلَكبِيَر

ُأَساِعُد اَلْعَمى

رابط الدر�س الرقمي
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ْر�ُس الث�لث3 اآلَداُب ) 3 (الدَّ

َعاُمِل َمَع النَّاِس: ا َدَرْسُت ِمْن آَداِب التَّ ُأَشاَرُك ُزَماَلئِي ِفي ِذْكِر أَدَبْيِن ِممَّ
..................................................................................................................................................... .1
..................................................................................................................................................... .2

َعَف�ء. اأُ�َص�ِعُد الُمْحَت�ِجيَن َوال�صُّ 10
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري ، رقم : )6018( .

َقاَل َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِالّلِه َوالَيوِم الِخِر َفْلُيْحِسْن إَِلى َجاِرِه«)1(.

ِمْن َحقِّ اْل�ُم�ْصِلِم على 

ِه  الُم�ْصِلم اأَْن َيُزوَرُه ِفي َمَر�صِ

َف�ِء. ويدعو َلُه ِب�ل�صِّ

 َأْبَحُث َعْن َحديٍث َنَبِويٍّ ِفي َفْضِل ِزَياَرِة اْلَمِريِض، وَأْقَرُؤُه
    َعَلى ُزَماَلئِْي ِفي اْلَفْصِل.

ْفَعُل َم� ُيوؤِْذيِهْم. َلى اْلِجيَراِن َواَل اأَ اأُْح�ِصُن اإِ 11

12

نشاط

نشاط

1

2

وَرِة االآِتَيِة: اأَُعلُِّق ِبَتْعِليٍق اإِيَج�ِبيٍّ َعَلى ال�صُّ
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ا َتْحَت الِفْقَرِة الُمَناِسَبِة: َأَضُع َخطًّ
       �   َأَنا َأُزوُر الَمِريَض ِمْن َأْجِل:

ْسِلَيِة . َعاِء َلُه.            إَِضاَعِة الَوْقِت َوالتَّ ُروِر َعَلْيِه َوالدُّ إِْدَخاِل السُّ  

َأِصُل ُكلَّ ِعَباَرٍة ِمَن الَعُموِد )أ( بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(:

َوَجدتَّ َأَخاك َيْحِمُل َأْشَياَء َثِقيَلًة لُِيْدِخَلَها إَِلى الَبْيِت، فَما َمْوِقُفك؟

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

ُه الّلُه ِعَياَدُة الَمِريِض ال ُيِحبُّ

َأْنَفُعُهْم لِلنَّاِس َأَحبُّ النَّاِس إَِلى الّلِه

الُع َعَلى َأْسَراِر الِجيَراِن ِمْن َحقِّ الُمْسِلِم االطِّ

1

2

3

بأ

التقويم





االأذك�ُر واالأدعيُة

�نَيُة الوحدُة الثَّ
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ْر�ُس االأول1 الدَّ
 َأدِعَيُة ُدُخوِل الـَمْسِجِد 

َوالـَمْنِزِل َوالَخالِء َوالُخُروِج ِمْنَها

الخروج من الم�سجدالدخول اإلى الم�سجد

الَّلُهمَّ افَتْح لِي 
َأْبَواَب َرحَمتَِك.

ُه بَِها  ُم َأْذَكاًرا َيْحَفُظنِي اللَّ َأَتَعلَّ
ُبنِي ِمَن الّله، َو َتْجَعُلنِي  َوُتَقرِّ

ْيَطاَن َعنِّي. ا، َو َتْطُرُد الشَّ ُمْطَمئِنًّ

لَِماَذا َأَحاِفُظ َعَلى َأْذَكاِري؟

الَّلُهمَّ إِنِّي َأسَألَُك 
ِمْن َفْضِلَك.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ُدَع�ُء ُدُخ��وِل ال�َم�ْص��ِجِد َوالُخ��ُروِج  ِمْن��ُه.
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بِْسِم الّلِه ، الَّلُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ 
بَِك ِمَن الُخْبِث َوالَخَبائِِث.

ُغْفَراَنَك

الخروج من الخالء

الدخول اإلى الخالء

بِْسِم الّلِه َوَلْجَنا، َوبِْسِم الّلِه 
ْلَنا. َنا َتَوكَّ َخَرْجَنا، َوَعَلى الّلِه َربِّ

ْلُت َعَلى الّلِه، بِْسِم الّلِه، َتَوكَّ
َة إاِل بِالّلِه. َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

الدخول اإلى المنزل
الخروج من المنزل

َأَنا َأحَفُظ َهِذِه اَلْذَكاَر
ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرنِي بَِها. َوَأْحِرُص َعَلْيَها َلنَّ َنبِيِّي ُمَحمَّ

ُدَع�ُء ُدُخوِل ال�َمْن��ِزِل َوالُخُروِج ِمْنُه.

ُدَع�ُء ُدُخ��وِل الَخالِء َوالُخُروِج ِمْن��ُه.
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َأْنُقُل ُكلَّ ِذْكٍر إَِلى َمَكاِنِه الـُمَناِسِب:
)الَّلُهمَّ  افَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتَِك (.

ْلَنا (. نَا َتَوكَّ )بِْسِم الّلِه َوَلْجَنا، َوبِْسِم الّلِه َخَرْجَنا، َوَعَلى الّلِه َربِّ
) بِْسِم الّلِه ، الَّلُهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمَن الُخْبِث َوالَخَبائِِث (.

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

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

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

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

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

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

التقويم

1

1

3

2
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�للهم �إنى 

�أ�ض�ألك من ف�ضلك

ب�ضم �لله توكلت 

على �لله وال حول 

وال قوة �إال ب�لله

غفر�نك

ْلَواِن اْلُمَناِسَبِة، ُثمَّ َأِصُل ُكلَّ  22 وَرَة بِاْلَ ُن الصُّ ُألوِّ
ْكِر اْلُمَناِسِب َلَها. ُصوَرٍة بِالذِّ
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َأَتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعتِي:
ِغيِر َما َحِفَظُه ِمْن َأْذَكاٍر َوأْدِعَيٍة، َأَتَعاَوُن  ُسُعود ُيِريُد َتْعِليَم َأِخيِه الصَّ

َأَنا َوَمْجُموَعتِي ِفي َتْقديِم ُمْقَتَرَحاٍت ُتَساِعُد ُسُعوًدا َعَلى َذلَِك:
......................................................................................................................  1

......................................................................................................................  2

......................................................................................................................  3

3
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ْوِمالدر�س الث�ني2 َأْذَكاُر الُعَطاِس َوالنَّ

ابَِقِة َكاَن ِفْعُلُه ُهَو اَلْفَضَل؟ َوِر السَّ َأيُّ التَّالِميِذ ِفـي الصُّ
  ُصوَرُة َرْقم

وَرِة الـُمَناِسَبِة: َأْنُقُل الِعَباَرَة التَِيَة َتْحَت الصُّ

الحمُد لّلِه

123

رابط الدر�س الرقمي
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َيهِديُكُم الّلُه َوُيْصِلُح َباَلُكمَيْرَحُمَك الّلهالحمُد لّلِه

123 ُتِنياأَُقْوُل ِللَعاِط�ِساأَُقْوُل ِعنَدَما اأَْعِط�ُس اأَُقْوُل ِلَمن ُي�َسمِّ

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

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

اأََن� اأَُح�ِفُظ َعَلى اآَداِب الُعَط��ِس.
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اأَُقْوُل ِعنَد ال�سِتيَقاِظ ِمَن النَّوِم اأَُقْوُل ِعنَد النَّْوِم

بِاسِمَك الَّلُهمَّ َأُموُت َوَأحَيا

الَحْمُد لّلِه الَِّذي أْحَياَنا 
ُشوُر َبْعَدَما َأَماَتَنا َوإَِلْيِه النُّ

ُدُ ملسو هيلع هللا ىلص َهِذِه االأَْذَك�َر، َواأََن� اأَُح�ِفُظ َعَلْيَه�. َن� َمَحمَّ َعلََّمَن� َنِبيُّ

1نشاط
ِر  اأُ�َص�َرُك ِبِفْكَرٍة ُت�َص�ِعُدِني على َتَذكُّ

وِم. ِقَراَءِة اأذَك�ِرالنَّ
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الحمُد لّلِه َيهِديُكُم الّلُه َوُيْصِلُح َباَلُكمَيْرَحُمَك الّله

الـُمَناِسِب: َمَكانِـِه  إَِلى  َعاَء  الدُّ َأْنُقُل   1

َأُقوُل إَِذا َعَطْسُت

َيُقوُل الَِّذي َيْسَمُعنِي

ُأِجيُبه

التقويم
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3

2

1

بِاسِمَك الَّلُهمَّ َأُموُت َوَأحَيا
الَحْمُد لّلِه الَِّذي َأْحَياَنا 

ُشوُر َبْعَد َما َأَماَتَنا َوإَِلْيِه النُّ

رب)1(. 3  َقاَل الّلُه َتَعاَلى: زب

ْكُر ِحْفُظُ لِلُمْسِلِم، َوِمْن َفَوائِِدِه َأنَُّه: الذِّ

ُبُه ِمَن الّلِه. ُيَقرِّ

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

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

                                   

)1( سورة الرعد اآلية : 28.

وَرِة الـُمَناِسَبِة: َعاَء بِالصُّ 2 َأِصُل الدُّ
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َظ�َفة اآداُب النَّ

�لَثة الوحدُة الثَّ
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 َنَظاَفُة الَبَدِنالدر�س االأول1

ُف  ُم َكْيَف ُأَنظِّ َها، َوَأَتَعلَّ َظاَفِة، لَِذا َفَأَنا ُأِحبُّ َنا َعَلى النَّ  ِديُنَنا َيُحثُّ
تِي      الَّ اَلَدَواِت  َوُصَوِر  ْفِل  الطِّ ُصوَرِة  َبْيَن  ا  َخطًّ َأْرُسُم  َبَدنِي.     

َظاَفِة.    َيْسَتْخِدُمَها لِلنَّ

رابط الدر�س الرقمي
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1نشاط
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إَِذا َأَكْلُت َوَيِدي ُمتَِّسَخة 
َفإِنَّ َبْطنِي.........................

َأْسَتْخِدُم لَِنَظاَفِة 
َفِمي ............. و .............

َأْغِسُل َيَديَّ َقْبَل اَلْكِل َوَبْعَدُه

َأْعَتنِي بَِنَظاَفِة َفِمي

آه.. َبْطنِي
ُيْؤلُِمنِي
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ُع َتْحَت  َأْظَفاِرَك إَِذا َطاَلْت ؟ َما الَِّذي َسَيَتَجمَّ

َما َطاَلْت ُف َأْنِفي بِالَماِء َأو بِالِمْنِديِلَأُقصُّ َأْظَفاِري ُكلَّ ُأَنظِّ

ا  ُأِجيُب َشَفِهيًّ

2نشاط
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تِي ُتَساِعُدك َعَلى َتْنِظيِف َشْعِرك َوالِعَناَيِة بِهِ؟   َما اَلَدَواُت الَّ

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

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

َأْحِرُص َعَلى االْغتَِسال 
ُكلَّ َيْوِم ُجُمَعٍة

ُف َشْعِري َوَأْعَتنِي بِه ُأَنظِّ

َما َشَعْرُت  َأْغَتِسُل ُكلَّ
نشاط3بَِحاَجتِي لَِذلَِك

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

هل تصدق أن الفرد يستهلك 76 لترًا من المياه يوميا في االستحمام!
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ِحيِح ، َوَعاَلَمَة )  ( َتْحَت  ِف الصَّ 1  َأَضُع َعالَمَة )  ( َتْحَت التََّصرُّ

ِف الَخَطأِ:         التََّصرُّ

التقويم
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ا َيْأتِي ِفي َمَكانَِها الُمَناِسِب: 2 َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ

َواِك   الِمْنِديَل    -    الَيَديِن    -    َأْظَفاِري    -    بِالسِّ  
تِي َلَمْرُتُهْم .................. ِعْنَد ُكلِّ    َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

   َصالٍة« )1(.
   َأْسَتْخِدُم .................. لَِنَظاَفِة َأْنِفي.

َث بِإِْذِن الّلِه.  َلوُّ بُنِي التَّ    َغْسُل .................. َقْبَل اَلْكِل ُيَجنِّ
   َأْحِرُص َعَلى َعَدِم إَِطاَلِة ................... 

ِحيَحِة ِفيَما َيْأتِي: 3  َأَضُع َدائَِرًة َحْوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

   إَِذا َكاَن َيْوُم الُجُمَعِة َفإِنَّنِي:

ُر َمالبِِسي َفَقْط. ُر َمالبِِسي.             ُأَغيِّ ُف َوُأَغيِّ َأْغَتِسُل َوَأَتَنظَّ  

   إَِذا اتََّسَخ َشْعِري َفإِنَّنِي:

ُطُه بِالُمْشِط. َأْغِسُلُه بِالَماِء              ُأَمشِّ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم، رقم )589( .

اأ

اأ

ب

ب

ج

د
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ْر�ُس الث�ني2 َنَظاَفُة الَمالِبِس َوالَمَكاِنالدَّ

َأْسَتْخِدُم ِمْنَشَفتِي
َة ِعْنَدَما َأْحَتاُجَها الَخاصَّ

َأْظَهُر َدائًِما بَِمالبَِس
َبٍة  َنِظيَفٍة َوُمَرتَّ

َأِحْرُص َأْن َيُكوُن لَِباَسْي 
نظيًفا َدائًِما.

بِِسي؟  لَِم اَل أْسَتخِدُم َمَناِشَف الَخِريْن؟ َماَذا َأْفَعُل إَِذا اِتََّسَخْت َماَلَ

رابط الدر�س الرقمي
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1نشاط
ْن اْلِعَب�َرَة االآَِتَيَة: َلوِّ
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َأَتَجنَُّب الَبوَل َقائًِما، 
َوُأَحاِفُظ َعَلى َدْوَراِت الِمَياِه

ِ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

نشاط2
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ِحيَحِة ِفيَما َيْأتِي: 1  َأَضُع َدائَِرًة َحوَل اإِلَجاَبِة الصَّ

إَِذا َوَجْدُت ِ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:

اأ

ب

التقويم
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تِي َتُدلُّ َعَلى ِفْعٍل َصِحيٍح: وَرِة الَّ ُن الَدائَِرَة التي َبِجَواِر الصُّ  ُ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
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اآَداُب االأَْكِل 

ْرب َوال�صُّ

ابَعة الوحدُة الرَّ
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ْر�ُس االأول1 ْرِب )1(الدَّ آَداُب اأَلْكِل َوالشُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري، رقم: )5376(، ومسلم، رقم: )2022(. 

َقاَل َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص لُِعَمَر بِن َأبِي َسَلَمَة:

ا َيِليَك«)1(. َه، َوُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل ِممَّ »َيا ُغاَلُم َسمِّ اللَّ

ابَِقِة؟ َوِر السَّ ْلِميُذ ِفي الصُّ َما اَلَدُب الَِّذي َفَعَلُه التِّ

اْلَحْمُد لّلِهبِْسِم الّلِه

رابط الدر�س الرقمي
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ْرِب. ِديِني ُيَعِلُّمِني اآَداَب االأَْكِل َوال�ُصّ
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َف  َوالتََّصرُّ  ،) ( َعالَمِة  بَِوْضِع  ِحيَح  الصَّ َف  التََّصرُّ َبـيِّـُن  ُأ
:) اْلَخَطَأ بَِوْضِع َعالَمِة )

َماِكِن  َأ ِفي  ْوَراٍق  َأ َتْوِزيِع  ِفي  ُأَشاِرُك  َمْجُموَعتِي؛  َمَع  َعاُوِن  لتَّ بِا
بَِيِمينَِك(. َوُكْل  اللَه،  َسمِّ  ِفيَها)  َمْكُتوٍب  َعاِم،  لِلطَّ اْلُجُلوِس 

1

2

نشاط

نشاط
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( َأَماَمَها: ِحيَحَة بَِوْضِع َعالَمِة ) 1  َأْخَتاُر اإِلَجاَبَة الصَّ

ِعْنَد البِْدِء بِاَلْكِل:
ي الّلَه )    (           ال َأُقوُل َشْيًئا )    ( َأْحَمُد الّلَه )    (             ُأَسمِّ

ِعْنَد االْنتَِهاِء ِمَن اَلْكِل:
ي الّلَه )    (           ال َأُقوُل َشْيًئا )    (           َأْحَمُد الّله )    ( ُأَسمِّ

ِحيَح ِفي الَحاالِت التَِيِة: َف الصَّ 2  ُأَبيُِّن التََّصرُّ

َأَكَل أخي الصغير َوْجَبَتُه َوَلْم ُيَسمِّ الّلَه.

ْحِن. ِغيُر ِمْن َوَسِط الصَّ َأَكَل َأُخوَك الصَّ

اأ

اأ

ب

ب

ج

ج

التقويم
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ْر�ُس الثاني2 ْرِب )2(الدَّ آَداُب اأَلْكِل َوالشُّ

ُفُ َصِحيُحُ َُتَصرُّ ُفُ َخَطُأ َتَصرُّ

رابط الدر�س الرقمي
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ْرِب. اأََنا اأَُحاِفُظ َعَلى اآَداِب الأَْكِل َوال�شُّ

نشاط1
ِف ِفيَما َياأِْتي رُّ وَرِة َوَنوِع التَّ�شَ اأَْرِبُط َبْيَن ال�شُّ
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ْخَضِر، َوَغْيِر    ْوِن اْلَ بِاللَّ اْلُمِفيِد  اْلِغَذاِء  الَِّذي َتْحَت  َع  اْلُمَربَّ ُن   ُأَلوِّ

ْحَمِر: ْوِن اْلَ       اْلُمِفيِد بِاللَّ

م�سروبات غازية

فواكه حلوى ملونة

لبنحليب

ِتي. حَّ َع�َم الُمِفيَد ِل�صِ اأََن� اأََتَن�َوُل الطَّ

2نشاط
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َتْحَت   ) ( َوَعالَمَة  الَجيِِّد،  ِف  التََّصرُّ َتْحَت   ) ( َعالَمَة  َأَضُع   1

يِِّئ ِفيَما َيْأتِي: ِف السَّ          التََّصرُّ

التقويم
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2 َأْربُِط َبْيَن ُكلِّ ُصورٍة َوَما ُيَناِسُبَها ِمَن اَلْذَكاِر:

ْلُت َعَلى الّلِهاْلَحْمُد لّلِه بِْسِم الّلِهَتَوكَّ
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الُمَح�َفَظُة َعَلى 

اْلُمْمَتَلَك�ت

الوحدُة الَخ�م�َصة
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ْر�ُس الأول1 الدَّ
 الُمَحاَفَظُة َعَلى الُمْمَتَلَكاِت 

ِة َوُحُقوِق اآلَخِريَن الَخاصَّ

رابط الدر�س الرقمي
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ُع ُكلَّ �َسْيٍء ِفي َمَكاِنِه اْلُمَنا�ِسِب. اأََنا اأَُحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة ُغْرَفِتي َواأَ�سَ

ن�ساط �أ�سري

ِة اْلِحَفاِظ َعَلى اْلُمْمَتَلَكاِت. يَّ َحاِور اْبَنَك أو اْبَنَتَك َعْن َأَهمِّ

1نشاط

وَرَتيِن َأْفَضُل؟ ُصوَرُة َرَقِم   ..................... َأيُّ الصُّ

12

وَرِة الُمَنا�ِسَبِة: اأَْنُقُل الِعَباَرَة الآِتَيَة َتْحَت ال�سُّ

َبْع�ِض  َتْنِفيِذ   في  َنَت�َشاَرَك  ْن  �أَ َوُي�ْشِعُدِني  �ْلُمْمَتلََكاِت،  َعلَى  �لُمَحاَفَظُة  �لَوْحدِة  َه��ِذِه  في  �أََتَعلَُّم 
�ْلأَْن�ِشَطِة �لَّتي ُتِعيُنِني َعلَى �ْلِتَز�ِم َهِذِه �ْلآََد�ِب َوَتْطِبيِقَها. َمَع َو�ِفِر ُحبِّي َو�ُشْكِري َلُكْم  

ِ�ْبُنُكْم / ِ�ْبَنُتُكْم

اأ�سرتي العزيزة
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نشاط2

َوَجدتُّ ِمْحَفَظًة ُمْلَقاًة َعَلى اَلْرِض:

ِف الُمَن��ِصِب ِفي  رُّ ( َتْحَت التَّ�صَ ُع َعالَمَة ) اأَ�صَ

وِر االآِتَيِة: ال�صُّ
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َأْكُتُب الِعَباَرَة التَِيَة ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب:

اْئَتَمَنَك، َمْن  إَِلى  اْلَماَنَة  ُم:»أدِّ  الَّ َوالسُّ ُة  اَلَ الصَّ َعَلْيِه  النَّبيُّ   َقاَل 
ــابِــَق الــسَّ ــَث  ــدي ــَح اْل ــــَرُأ  َأْق ـــَك«)1(  ـــاَن َخ َمـــْن  ــْن  ــُخ َت  َواَل 

ُه الّله َوَرُسوُلُه َوَأْلَتِزُم بِِه. َوَأْسَتْخِرُج ِمْنُه ُخُلقًا ُيِحبُّ

)1(  أخرجه الترمذي برقم )1264( وصححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم )423(.

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ُكوَن اأَِميًن� اقتداًء ب�لَنِبِ اأََن� اأُِحبُّ اأَْن اأَ

3نشاط
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َتْحَت   ) ( َوَعالَمَة  الَحَسِن،  ِف  التََّصرُّ َتْحَت   ) ( َعالَمَة  َأَضُع   2

وِر التَِيِة: يِِّئ ِفي الصُّ ِف السَّ         التََّصرُّ

1  ُأَرتُِّب الَكِلَماِت التَِيَة:

ال ُأْلِقي    –    الُمْهَمالِت    –    َجاِري    –    َمْنِزِل–    َأَماَم 

التقويم
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ِفي َلَها  الُمَناِسَبِة  وَرِة  َوالصُّ )أ(،  الَعُموِد  ِفي  وَرِة  الصُّ َبْيَن  َأْربُِط   3

        الَعُموِد )ب(:

باأ
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ْر�ُس الث�ني2 الُمَحاَفَظُة َعَلى الِبيَئِةالدَّ

َجَرِة إَِذا َسَقْيَناَها َوَحاَفْظَنا َعَلْيَها؟ َماَذا َيْحُصُل لَِهِذِه الشَّ

َجَرة إَذا َلْم َنْسِقَها؟ َماَذا َيْحُصُل لِلشَّ

رابط الدر�س الرقمي
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ُأَحـاِفـُظ َعـَلى َنـَظاَفـِة َمـِديـَنـتِـي.

 ُأَحـاِفـُظ َعَلى َنَظاَفـِة   
ِة.       الَحَدائِِق الَعامَّ

َهاِتِ ُأَحاِفُظ َعَلى الُمَتَنزَّ
ِة. يَّ       الَبرِّ

َواِطئ ُأَحاِفُظ َعَلى الشَّ
ِة.       الَبْحِريَّ

ُأَحاِفُظ َعَلى اَلْشَجاِر بَِعَدِم 
َفاَياِت َحْوَلَها.       َقْطِعَها َوَرْمِي النُّ
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َأْكُتُب الِعَباَرَة التَِيَة بخٍط َجِميٍل:

ُ َوِغَذاُءُ. ُأَحاِفُظ َعَلى اَلْشَجاِر َفِهَي ِظلُّ

 َماَذا َيْحُصُل َلْو َلْم َنْهَتمَّ بَِنَظاَفِة اْلبِيَئِة ؟

نشاط1
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تِي َتْكُثُر ِفي َبَلِدَنا: ( َتْحَت ُصَوِر الَحَيَواَناِت الَّ َأَضُع َعالَمَة )

:) ْفُق بِاْلَحَيَواِن بَِوْضِع إَِشاَرِة ) تِي َيتَِّضُح ِفيَها الرِّ َوَر الَّ َأْخَتار الصُّ

2نشاط
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:) ِحيَح بَِوْضِع إَِشاَرِة ) ُلوَك الصَّ 1  َأْخَتاُر السُّ

ُهوَر في الَحِديَقِة: ُع الزُّ ِغيَر ُيَقطِّ َرَأْيُت َأِخَي الصَّ

َأْتُرُكُه َوَشْأنَـُه.  )     (

َخَطُأُ. ِفْعَلُه  َأنَّ  ُلُه  َوُأبَـيِّـُن  َأْنَهاُه   )      (

َمَعُه. ُهوِر  الزُّ بَِتْقِطيِع  َأُقوُم   )      (

اأ

التقويم
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ًة لَِيْضِرَبَها: َرَأْيُت أخي الصغير َيْلَحُق ِهرَّ
ِة. ْتُرُكُه َوَشْأَنـُه.       )     ( ُأَساِعُدُه ِفي َضْرِب اْلِهرَّ )     ( َأ

ُمُ. ُن َلُه َأنَّ إِيَذاَء الَحَيَواِن ُمَحرَّ َبـيِّ )     ( َأْنَهاُه َوُأ

2  َأَضُع الَكِلَماِت الُمَناِسبة في الَفَراَغاِت التَِيِة:

    إِيَذاُء    –    َنْسِقي    –    َعَلْيَنا

ب

اأ

ب

ج

    .........................  َأْن ُنَحاِفَظ َعَلى بِيَئتَِنا بَِما ِفيَها ِمْن َأْشَجاٍر َوَحَيَواَناٍت.

ُمُ.     ......................... الَحَيَواِن ُمَحرَّ

    ......................... اَلْشَجاَر لَِنْسَتِفيَد ِمْنَها.
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وِر التَِيِة: ِف بَِما ُيَناِسَبُه ِمَن الصُّ 3  َأْربُِط َنْوَع التََّصرُّ

ُفُ َصِحيٌح َتَصرُّ

ُ ُفُ َخَطُأ َتَصرُّ
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ْر�ُس الث�لث3 ِةالدَّ الُمَحاَفَظُة َعَلى الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ

ِة. ( تْحَت ُصَوِر الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ َأَضُع َعاَلَمَة )

رابط الدر�س الرقمي
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1نشاط
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نشاط2

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
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ة. ْد بِِعباراٍت ُمْخَتَصَرٍة َواِجَباتَِك ُتَجاَه الُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ َحدِّ
3نشاط

ال َتْعَبْث
ِة بالُمْمَتِلَكاِت الَعامَّ
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َقاَل الّلُه َتَعاَلى:زب  رب )1(.

)1( سورة األنبياء اآلية : 30.

الَم�ُء ِنْعَمُةُ َعِظيَمُةُ َفْلُنَح�ِفْظ َعَلْيِه.

ن�ص�ط اأ�صري

اْبَنَتَك في تحديد األشياء التي تعمل بالكهرباء،  اْبَنَك أو  َشاِرِك 
وناقشه في كيفية المحافظة عليها.
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َعَلى  اْلُمَحاَفَظِة  َعْن  ُر  ُتَعبِّ تِي  الَّ وَرِة  الصُّ َتْحَت  َجيِّد(  )ِفْعُلُ  َأْكُتُب   
ُر  ُتَعبِّ تِي  الَّ وَرِة  الصُّ َتْحَت  َسيِّئ(  )ِفْعل  وُأْكُتُب  ِة،  اْلَعامَّ اْلُمْمَتَلَكاِت 

ِة: َعْن َعَدِم اْلُمَحاَفَظِة َعَلى اْلُمْمَتَلَكاِت اْلَعامَّ

4نشاط
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اَلتَِيَة لُِتَكوِّ
      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.

التقويم
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وَرِة الُمَناِسَبِة َلَها ِفيَما َيأتِي: 2  َأْربُِط َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوالصُّ

ُيْعِجُبنِي

ال ُيْعِجُبنِي




