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الـمقدمة

ِ̂  وعل≈ اBِله وUصحبه, اأم� بعُد; ِ̂ وال�صلُة والùصلُم عل≈ ر�صوِل ا الحمُد 

, الف�صــِل  ف¡ــòا كتــ�Üُ ال£�لــِب لمــ�دِة التوحيــِد لل�صــفِّ االأول االبتدائــيِّ

 º¡ُصُل علي� âِْ اِلأاَْجِلِه الرُّ ِ̂ Jع�ل≈ الò… ُبِعثاَ ناَ Jوحيداَ ا مَّ †صاَ الدرا�صيِّ الث�ني, وقد Jاَ

� عليه. vتُب, وُجِعلاَ قبوُل االأعم�ل مبنيµالأجِلِه ال âَْلاõِصلُم, واأُنùال�صلُة وال

ن�  ِبيِّ نــ� في ògا الµتــ�Üِ علــ≈ التعريِف ب�الإ�صــلِم واأرك�ِنــه وِبناَ Uصْ راَ وقــد حاَ

محمــدm �, وقــد اأُلِّفاَ gــòا الµتــ�Üُ ب�أ�صلوmÜ ين��صــُب مùصتوi ال£ــلÜِ, لتتح≥قاَ 

, وPل∂ عل≈ النحِو الت�لي: ِ̂ ُة بعوِن ا الف�ئدُةُ المرجوَّ

ُن الµت�Üُ من وحدJيِن: يتµوَّ

       االأول≈: معرفُة ديِن االإ�صلم.

       الث�نية: معرفُة الر�صوِل �.

, وقد Tُصِرìاَ ُكلُّ در�سm عل≈ النحِو االJBي: mصبعُة درو�س� ِÜِ�تµعدُد درو�ِس ال

رُةºJ ;oَّ من Nِللِ¡� Tصرìُ مفرداäِ الدر�س. عâ عن�Uصُر ميùصَّ        ُوVصِ

ُ√, اأو ب�لتع�وِن مع Rملِئه. ْحداَ عâ اأنûص£ُةo ي≥وُم ال£�لُب بتنفيgòِ� واَ        ُوVصِ

. kص�ملTو � kع        ُروِعياَ في الت≥ويºِ اأن يµوناَ منوَّ

ةاَ منه, واأن ينفعاَ به.    الµريºاَ اأن يح≥قاَ الµت�Üُ الف�ئدةاَ المرجوَّ
اَ
ògا ونùص�أُل اˆ

ô الموفق.  وا
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ِم ُة ِديِن االإِ�ْصلاَ ْعِرفاَ ماَ

ُة الث�dثة الِوْحداَ
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ـيالدر�ُس االأوُل1 يـنِ مُ دِ اإلسالَ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ُم? ـ� االإِ�ْصلاَ ماَ

 p¢S rQ sódG G nò ng » pa nh , pΩ nÓ r°SpE’G nøj pO É n¡« pa oºs∏ n©nJ
n
CG nh ,≈dhC’G pIóMƒdG pná n°SGQ pO nΩ nƒ r«dG 

o
CG nó rH

n
CG

. rº oµoànæ rHpG / rº oµoæ rHG : uÖ oërdG pô paGh n™ ne . p̂ G p¿ rPpEÉ pH É k© ne p√ pò« pØ rænà pH oó n© r°ùnf l•É°ûnf

õِيõةاَ اأُ�ْصرJياَ العاَ

١نشاط

õِيõةاَ اأُ�ْصرJياَ العاَ

اْرُسْم َمَع اْبِنَك/اْبَنِتَك َبْيًتا َلُه 
ِفي  َشاِرْكُه  ُثمَّ  أْرَكاٍن،  َخْمَسُة 

ِكَتاَبِة َأْرَكاِن اإلْسَالم.

. سورة البقرة: آية () (١) سورة آل عمران: آية ١٩. 

اإلْسَالُم: ُهَو االْسِتْسَالُم ِهللاِ
اَعِة  َلُه ِبالطَّ وِْحيِد َواالْنِقَياُد  ِبالتَّ

ْرِك َوَأْهِلِه. َوالَبَراَءُة ِمَن الشِّ

.(١)| }

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î}                                                          
.(2)| ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ

ع�ل≈: ِه Jاَ ْوُل اللَـّ ِليُل قاَ الدَّ واَ

ع�ل≈: ِه Jاَ ْوُل اللَـّ ِليُل قاَ الدَّ واَ
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٩

نشاط٣
:Æا ــراَ اأاَْكِمل الــفاَ

ُم? � االإ�ْصلاَ 1 ماَ

ِليُل? � الدَّ 2  ماَ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة

اإلْسَالُم ُهَو:
َواالْنِقَياُد َلُهاالْسِتْسَالُم ِهللاِ

َوالَبَراَءُة ِمَن

َوُهْم  َأْسَأُل  َأَنا  َمَع َمْجُموَعِتي،  اَألْدَواَر  ُل  ُأَمثِّ ُم:  َوَأَتَعلَّ َأَتَساَبُق 
ُيِجيُبوَن، فَأْسَأُلُهْم: َما اإلْسَالُم؟ َوُهْم ُيِجيُبوَن، ُثمَّ أْسَأُل: َما 
ِحيَحِة. ُعُهْم َعَلى ِإَجاَباِتِهم الصَّ ِليُل؟ َوُهْم ُيِجيُبون، وُأَشجِّ الدَّ

نشاط٢
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t≥ nëdG oøj uódG nƒ og oΩ nÓ r°S pE’G

Ékæj pO pΩ nÓ r°SpE’G nôr« nZ » p̈ nàrHn CG n’

�لاَ≈: عاَ ِه Jاَ ْوُل اللَـّ ِليُل قاَ الدَّ واَ

}

.(١)
|

o oπ pWÉnH pΩ nÓ r°SpE’G nôr« nZ møj pO tπ oc

ـقُّالدر�ُس الث�ني2 يـنُ الـحَ الـدِّ
www.ien.edu.sa

(١) سورة آل عمران: آية ٨٥.
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َب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك» (١).  «َيا ُمَقلِّ

.() والترمذي برقم ،() (١) أخرجه  أحمد برقم

? قُّ يُن الحاَ � الدِّ 1 ماَ

ِم? ْيراَ االإ�ْصلاَ � Zاَ kُل ِدين ْ≥باَ هاَ الاَ ياَ لاَ≈ اأاَنَّ اللَـّ ِليُل عاَ � الدَّ 2 ماَ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة

َعاَء: َأْحَفُظ َهَذا الدُّ

نشاط
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لِة �ُم ال�صَّ اإقاَ

�ِة كاَ َّõال Aُ� اإيتاَ

�ناَ †صاَ ماَ ْوُم راَ Uصاَ

اِم راَ ِه الحاَ ْيâِ اللَـّ èُّ باَ حاَ

ُه ُة اأنَّ ال اإِلاَهاَ اإالَّ اللَـّ �داَ ¡اَ Tصاَ

ِه �ُصوُل اللَـّ ا راَ kد  واأنَّ محمَّ

12

3

4

5

اِم راَ اِم الحاَ راَ اِم الحاَ راَ اِم الحاَ راَ  الحاَ

ُه ُة اأنَّ ال اإِلاَهاَ اإالَّ اللَـّ �داَ ¡اَ ُهTصاَ ُة اأنَّ ال اإِلاَهاَ اإالَّ اللَـّ �داَ ¡اَ ُهTصاَ ُة اأنَّ ال اإِلاَهاَ اإالَّ اللَـّ �داَ ¡اَ ُهTصاَ ُة اأنَّ ال اإِلاَهاَ اإالَّ اللَـّ �داَ ¡اَ Tصاَ

مِالدر�ُس الث�لث٣ انُ اإلِســالَ أَركَ
www.ien.edu.sa

 ا  را
 ــ ا
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1٣

(١) أخرجه البخاري برقم (٨)، ومسلم برقم (١٦).

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

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

نشاط١

�ُصوِل �: ْوُل الرَّ ِليُل قاَ الدَّ واَ

ًدا َرُسوُل  ـُه َوَأنَّ ُمَحمَّ «ُبِنَي اإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة أنَّ ال إَله إالَّ اللَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيِت».(١)  َالِة، وإيتاِء الزَّ ـِه، َوإَِقاِم الصَّ اللَّ
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 َأْرَكاُن اإلْسَالِم ِهَي:

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

:Æا ــراَ اأُْكِمل الــفاَ

ِم? �ُن االإ�ْصلاَ ºْ اأاَْركاَ 1 كاَ

ِم? �ِن االإ�ْصلاَ ِليُل علاَ≈ اأاَْركاَ � الدَّ 2 ماَ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة

٢نشاط

1

2

4

٣

٥
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1٥

Ω nÓ` r°SE’G n»`pæ`j pO tÖ` pMoCG

 ا را
 ا

ــ ا
لاَهاَ  ُداأنَّ الاإِ ûْص¡اَ الُمùْصِلºُ ياَ

G kó َّ
ª حاَ oاأاَنَّ م هo واَ اإِالَّ اللَـّ

ِه � ولo اللَـّ oص�  راَ

ْيâاَ  ُحèُّ باَ الُمùْصِلºُ ياَ

اماَ ôاَ ِه الحاَ اللَـّ

ةاَ لاَ الُمùْصِلºُ ُيِ≥يºُ ال�صَّ
�ناَ †صاَ ماَ وُم  راَ �صُ الُمùْصِلºُ  ياَ

�ةاَ كاَ َّõال … دِّ الُمùْصِلºُ ُيوDاَ

مَالدر�ُس الرابع4 بُّ اإلسالَ أُحِ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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١نشاط

ُل َأَحَد  َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي َنَضُع دائرًة َعلى ُكلِّ صورٍة ُتَمثِّ ِبالتَّ
َأْرَكاِن اإلْسَالِم.
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ُة لاَ èُّال�صَّ الحاَ ْوُم �ُةال�صَّ كاَ َّõال

k� ِحيحاَ رJِيب�U kصاَ ةJ kاَ باَ َّJ ِم ُمراَ �ناَ االإ�ْصلاَ ºُ اأاَْركاَ قِّ اأُراَ

ِه � ـولo اللَـّ oص� ا راَ kد مَّ ــحاَ oاأاَنَّ م h ôاَ الَّ ا ُة اأن ال اإِلاَهاَ اإِ �داَ ¡اَ Tصاَ

نشاط٢
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�ُة كاَ َّõْوُمال ال�صَّ ºِح لاَُة الرَّ Uصِ ُة لاَ ْيِنال�صَّ اِلداَ ِبــرُّ الواَ

م. �ناَ االإ�ْصلاَ ْد اأاَْركاَ دِّ 1 عاَ

.§ ≥اَ م فاَ �ناَ االإ�ْصلاَ ْن اأاَْركاَ 2 لاَوِّ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة
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�ُصوِل � ُة الرَّ ْعِرفاَ ماَ

الِوْحدُة الرابعة
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�لاَ≈: عاَ ِه Jاَ ْوُل اللَـّ ِليُل قاَ الدَّ (١).{واَ
|

َنــا  ـــُه َعَلــى َنِبيِّ َأْنــَزَل اللَّ
ٍد � الُقْرآَن الَكِريَم ُمَحمَّ

ُدُ � اْبُن َنِبيِّي ُمَحمَّ
ِلِب. ـِه ْبِن َعبِد الُمطَّ َعبِد اللَّ

ًدا � إَلى  َنا ُمَحمَّ ـُه  َنِبيَّ َأرَسَل اللَّ
اِس َجِميًعا َيْدُعوُهم ِإَلى اإلْسَالِم. النَّ

يِّيالدر�ُس االأوُل1 � نَبِ دُُُ ُ مَّ حَ مُ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

(١) سورة األعراف: آية ١٥٨.

١ نشاط

عيسى

عبد اهللا

إبراهيم
عبد المطلب محمد

موسى

 � ِفي¡اَ ــِتــي  الَّ  äِ�ــ ــ�ُلــوناَ الــباَ ُن  ــــوِّ اأُلاَ

.√ِ ــدِّ جاَ واَ اأاَِبيِه  واَاَ  � بيِّ  النَّ  ºُا�ْص
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�ُر ُجAõْاَ الدائرة الòَِّ… ُيµِْمُل  اأاNَْتاَ

ُنُه: , Kُــºَّ اأاَْر�ُصــُمُه واأاَلاَوِّ الéُْملاَــةاَ

نشاط٢

? ْن ناَِبيُّ∂اَ 1 ماَ

ِبيُّ �? ْيِه النَّ ْدُعو اإِلاَ � الòَِّ… ياَ 2 ماَ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة

ُدُ � ابُن َنِبيِّي ُمَحمَّ
لِب  ـِه بِن عبِد الُمطَّ َعْبِد اللَّ ًدا � ِإَلى ـُه ُمَحمَّ َأْرَسَل اللَّ

اِس َجِميًعا  النَّ ٍد �  َنا ُمَحمَّ ُه َعَلى َنِبيِّ َأْنَزَل اللـَّ
الُقْرآَن الَكِريَم

(Ü)(اأ)

ُموِد (اأ)  ةm في العاَ �راَ  اأاَْرِبُ§ ُكلَّ ِعباَ

:(Ü) ُموِد العاَ ِفي   � ��ِصُب¡اَ ُيناَ  � ِبماَ

نشاط٣

المائدَةالحديَدالقرآَن

أنزَل اهللاُ 
ا � على نبينِّ
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 ول    ال د  د     .ُدُ � َعْبُدُ ِمْن ِعَباِد اِهللا َنِبيِّي ُمَحمَّ

ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ
}.(١)

|

ُدُ � َأْفَضُل الَبَشِر.   َنِبيِّي ُمَحمَّ

ُدُ � آِخُر األنبياء.   َنِبيِّي ُمَحمَّ

}.()
|

ـِه َتَعاَلى: ِليُل َقْوُل اللَّ َوالدَّ

ولُهُالدر�ُس الث�ني2 رَسُ ـهِ وَ بدُ اللَّ دٌ � عَ مَّ حَ مُ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

(١) سورة الكهف: آية ١.     () سورة األحزاب: آية ٤٠.     (٣) أخرجه أحمد برقم (١٨٩٦٧)، والترمذي برقم (٣٣٨٩)، و ابن ماجه برقم (٣٨٧٠).

اٍت َصَباًحا َوثالَث مراٍت َمَساًء: ْكَر َثَالَث َمرَّ أَُقوُل َهَذا الذِّ

ـًا»(٣). ّ ٍد � َنِبي ـِه َرّبًا َوِباإلْسَالِم ِديًنا وِبُمَحمَّ «َرِضيُت باللَّ

١ نشاط
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ِة: ��ِصباَ ِة الُمناَ �راَ �ماَ الِعباَ ةاَ الَِّتي اأاَماَ اِئراَ ن الدَّ 1 لاَوِّ

ُل األنبياء.    آِخُر األنبياء. ُدُ �      َأوَّ  َنِبيِّي ُمَحمَّ
ِر? ûصاَ ُل الباَ ْن اأاَْف†صاَ 2 ماَ

االأاَ�صـÄِـلاَـُة

َعاُون َمَع َمْجُموَعِتي َنْســَتْخِرُج ِمْن ُمَربَِّع الُحُروِف َكِلَماٍت ِفيَها  ِبالتَّ
ِبيِّ �، ُثمَّ َنْكُتُبَها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسب َكَما ِفي الِمَثالْيِن:  َوْصٌف للنَّ

نشاط٢

شأرخآ

جمعأق

ايبفو

عناضي

اادلا

أرخ

م

ي

ن

ا

ٌد � ....................  الَبَشِر. َنِبيِّي ُمَحمَّ
ٌد � َعْبٌد ِمْن ....................  اهللا. َنِبيِّي ُمَحمَّ

بيُّ � .................... . َكاَن النَّ

بيُّ � .................... . كان النَّ

بيُّ � .................... . كان النَّ
ٌد � ....................  األنبياء. َنِبيِّي ُمَحمَّ

أَِميًنا

آِخُر
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ٍد �   آَمْنُت ِبِرَساَلِة َنِبيِّي ُمَحمَّ

ًدا � َوَال َأْعِصيِه   ُأِطيُع َنِبيِّي ُمَحمَّ

َة ُسوَل � َدَخَل الَجنَّ َمْن َأَطاَع الرَّ

َتَعاَلــى:{ ـــُه  اللَّ قــاَل 

.(١)
|

ًدا � ُأِحبُّ َنِبيِّي ُمَحمَّ

ـهِ �الدر�ُس الث�لُث3 ولَ اللَّ بُّ رَسُ أُحِ
راب§ الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

(١) سورة النساء: آية ١٣.
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: ِبيِّ َنُقوُل ِعْنَد ِذْكِر النَّ

 J I H G F E D C B }:َتَعاَلى َقال اهللا ُ
.(١)

|P O N M L K
َعَليَّ  َصلَّى  �:«َمْن  اهللا  َرُسوُل  َقاَل  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  َوِفي 
َصالًة َواِحَدًة َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َعْشَر َصَلَواٍت، وَحطَّ َعْنُه َعْشَر 

َخِطيَئاٍت» (٢).
ِريِف َقاَل َرُسوُل اهللا �:«الَبخيُل َمْن ُذِكْرُت  َوِفي الَحِديِث الشَّ

.(٣) « ِعْنَدُه، َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ
اأ ِبُمَشاَرَكِة َمْجُموَعِتي َيْقَرُأ َأَحُدَنا اَألَحاِديَث َوِإَذا َقاَل اْسَم 

ٍد. َنا ُمَحمَّ بيِّ � ُنَصلِّي َعَلى َنِبيِّ النَّ
بيِّ �؟ الِة َعَلى النَّ Ü َما َفْضُل الصَّ

١

٢

نشاط

نشاط

.() (٣) أخرجه أحمد برقم (١٧٣٦) والترمذي برقم     .() والنسائي برقم () أخرجه أحمد برقم ()     .(١) سورة األحزاب: آية ٥٦
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 :ÆGôØdG πªcCG ١

?� u» pÑ sædG pá nYÉ nW pÜƒ oL oh ≈n∏ nY oπ«pd sódG É ne ٢

oá`n∏` pÄ`°SnC’G

أحب ...............................  �.

آمنت بـ .................................. .
CG

Ü
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