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المقدمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، 
أما بعد:

فهذا أخي المبارك - ولي أمر الطالب - كتاب النشاط لمادة الفقه والسلوك للصف األول االبتدائي 
ل له، فستجد فيه أنشطة وتطبيقات  م لكتاب الطالب ومكمِّ - الفصل الدراسي األول - وهو متمِّ

لجميع الدروس التي في كتاب الطالب وقد روعي فيه ما يلي:
بال  علم  في  فال خير  ا،  عملّيً تعلمه  ما  ليتمّثل  بواقعه وحياته؛  وتعلمه  الطالب  درسه  ما  ربط    �

عمل.
كالمالحظة  البسيطة؛  بالمهارات  ب��دًءا  متوازن  بشكل  الطالب  لدى  التفكير  مهارات  بناء    �
والتصنيف وتوليد األفكار، ومروًرا بالمهارات المركبة؛ كالتحليل والتركيب والتقويم، وانتهاًء 

بإستراتيجيات التفكير؛ كالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحّل المشكالت.
بناء األنشطة على أساس الفروق الفردية بين الطالب، ففي كل درس تجد أنشطة تناسب مختلف    �
والبصرية  والعقلية  المهارية  منها:  متنوعة،  فاألنشطة  وميولهم،  قدراتهم  باختالف  الطالب 

والحركية.
وُيعّد كتاب النشاط أساًسا في تعّلمه وال يغني عنه كتاب الطالب، فهو يحوي معارَف وخبرات   
جديدة، وبأسلوب يذكي التنافس بين الطالب، ويحقق مبدأ التعاون من خالل حلقات التعلم 

التعاوني، ويستثمر الطاقات والمواهب.
  ونحن نأمل أن يكون ابنكم متعلًما نشًطا يستثمر مواهبه في إضافة خبرات ومواقف جديدة 

يستطيع استثمارها في حياته، وإننا نسأل اهلل له ولكم التوفيق لكل خير.
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الوحدة  الأوىل

َتْحَت  َوَمْكَتَبِتَها  الَمْدَرَسِة  ُمَصلَّى  إَلى  ُزَماَلِئي  َمَع  أذهُب 
ِم؛ ِلَنُقوَم ِبَتْرِتيِب َوْضِع الَمَصاِحِف ِفيَها. إْشَراِف الُمَعلِّ

الَعاِم؛  طَواَل  ُمْصَحِفي  َعَلى  أحافُظ 
ُق َأْوَراَقُه َوَل  أَلنَُّه ِكَتاُب َربِّي، َفاَل ُأَمزِّ
َأْصحاِبي  َمَع  َوَأَتَناَفُس  َعَليَها،  َأْكُتُب 
َعَلى َتْحِقيِق َذَلَك َوالَفْوِز  ِفي الُمَساَبَقِة 

الَِّتي َسُتَقاُم ِفي َمْدَرَسِتَنا.

1

2

 َتعظيم الُقراآِن الَكِرمِي 
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ِمَنا َعَلى َتْثِبيِت  َأَتَعاَوُن َمَع َبْعِض ُزَماَلِئي ِبإْشَراِف  ُمَعلِّ
َلْوحٍة  الَكِريِم َعَلى  الُقْرآِن  ِتاَلَوِة  آَداَب  َتْحِمُل  ِبَطاَقاٍت 

ٍة ِفي َساَحِة الَمْدَرَسِة. َحاِئطيَّ

 1

3

 وحدة تعظيم القراآن الكرمي  

َقِة ِفي  َأَتَعاَوُن َمَع إْخَواِني  َعَلى َجْمِع الَمَصاِحِف الُمَمزَّ
الَمْنِزِل - إْن ُوِجَدْت- َوُنْعِطيَها َواِلِدي؛ َلَتْسِليِمَها إَلى 

َسٍة َخْيِريٍَّة. ُمَؤسَّ

4
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َوَأَضُع  الَمْنِزِل،  َمْكَتَبِة  َترِتيِب  ِفي  َواِلَدِتي  ُأَساِعُد 
ِئِق ِبَها. الَمَصاِحَف ِفي الَمَكاِن الالَّ

ُزَمالِئي  ِمْن  َمْجُموَعٍة  َمَع  ُأِعدُّ 
الَفْصِل  َداِخ��َل  ُمَناِسًبا  َمَكاًنا 

ِلِحْفِظ الَمَصاِحِف.

َأْف��َراُد  َيْجَتِمُع  ِعْنَدَما 
ُث  َأَماَمُهْم  ُأْسَرِتي َأَتَحدَّ
ال��ُق��ْرآِن  َتْعِظيم  َع��ْن 

الَكِريِم.

5

6

7
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ِمَن  َمْجُموَعًة  ُزَم��اَلِئ��ي  َم��َع  ُأَرتِّ��ُب 
الَكِريُم،  الُقْرآُن  َبْيِنَها  ِمْن  الُكُتِب 

َوَأَضُع الُمْصَحَف َفْوَق الُكُتِب.

َأْسَتِمُع ِلِتاَلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم ِمْن:
♦ َأْشِرَطِة التَّْسِجيِل .

♦ إَذاَعِة الُقْرآِن الَكِريِم.
ة ِبالُقرآن الَكِريِم. ♦  الَقَناة الَخاصَّ

♦ َبَراِمِج الَحاُسوِب.

 1

8

9

 وحدة تعظيم القراآن الكرمي 



13

صدقه

أمانته

شجاعته

 َكاَن َصاِلُح َيْمِشي ِفي َساَحِة الَمْدَرَسِة، َفَرَأى َحِقيَبًة َصِغيَرًة 
َمَها ِلُمِديِر الَمْدَرَسِة. ِفيَها َمْبَلُغُ ِمَن الَماِل، َفَأَخَذَها َوَسلَّ

ْرِس: َوَبْعَد   اْسَتَلَف عبد العزيز َقَلًما ِمْن َزِميِلِه ِلِكَتاَبِة الدَّ
َأْن َفَرَغ ِمْن الِكَتاَبِة َلْم ُيِعْدُه إلْيِه.

ِف  َأْسَتِمُع إَلى َهِذِه الَمَواِقِف، ُثمَّ ُأْبِدي َرْأِيي ِفي َتَصرُّ
اِلَبْيِن: ِكاَل الطَّ

1

الوحدة  الثانية

ٍد $ َنا ُممَّ يـَرِة َنِبيِّ ْ ِمن �سِ
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َنا $: َأْسَتِمُع إَلى الِقَصِص اآلِتيِة ِمْن ِسيَرِة َنِبيِّ
َفَة الَِّتي َتُدلُّ َعَلْيَها ُكلُّ ِقّصٍة. ُن الصِّ ُثمَّ ُألوِّ

 2

2

نا حممد $  وحدة من �سرية نبيِّ

����������������������������������������������������������������������������������������������
)1( من حديث عبد اهلل بن السائب الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب المناسك 458/1 وقال صحيح على شرط مسلم.
)2( أخرجه البخاري: برقم 2908، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحمائل وتعليق السيف بالعنق، مسلم: برقم )2307(، كتاب 

الفضائل، باب: في شجاعة النبي $ وتقدمه للحرب.

ال�سدقالأمانـةال�سجاعة 

ْجَدَة؛  ا َسِمُعوا َصْوًتا َيْطُلُب النَّ َفِزَع َأْهُل املَِديَنة َذاَت َلْيلٍة َلمَّ
 $ اهلِل  َرُس��وُل  اُهْم  َفَتَلقَّ ْوت.  الصَّ ِجَهة  إَلى  اُس  النَّ َفاْنَطَلَق 
ْوِت َوُهَو َعَلى َفَرٍس َلْيَس َلَها َسْرُجُ  َراِجًعا َوَقْد َسَبَقُهْم إَلى الصَّ

، َوُهَو ُيَطْمِئُنُهْم بأالَّ َيَخاُفوا )2(. َوِفي ُعُنِقِه َسْيُفُ

احَلَجِر  َمْوِضَع  َبَلَغْت  ا  َوَلمَّ الَكْعبِة،  ِبَناِء  ِبَتْجِديِد  ُقَرْيُشُ  َقاَمْت 
َيْقَتِتُلوَن،  َكاُدوا  َحتَّى  ِبَوْضِعِه  ُف  َيَتَشرَّ ِفيَمْن  اْخَتَلُفوا  اأَلْس��َوِد 
َفا.  ِل َمْن َيْدُخُل َعَلْيِهْم ِمْن َباِب الصَّ َوَأِخيًرا اتََّفُقوا َعَلى حْتِكيم أوَّ
ُدُ َرُسوُل اهلِل $، َفَما  َأْقَبَل َعَلْيِهْم ُمَحمَّ َوَما َزالُوا َكَذِلَك َحتَّى 
َفَلّما  ًما.  َحَكَ ِبِه  َرِضيَنا  اأَلِمنُي  ُدُ  ُمَحمَّ َهَذا  َقالُوا:  َحتَّى  َرأْوُه  إْن 
َأْخَبُروه اَلَبَر َبَسَط ِرَداءُه، ُثمَّ َأَخَذ احَلَجَر َوَوَضَعُه َعَلْيه، ُثمَّ َقاَل: 
لَتأُخْذ ُكلُّ َقِبيَلٍة ِبَطَرٍف. َفَرفُعوُه َجِميًعا َحتَّى َوَصُلوا ِبه إَلى َمَكاِنِه 

َفَأَخَذُه ِبَيِدِه املَُباَرَكِة َوَوَضَعُهِ في َمْوِضِعِه)1(.

ال�سجاعة

الأمانـة

ال�سدق
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����������������������������������������������������������������������������������������������

)1( أخرجه أحمدفي مسند: برقم )15702(، من حديث عبداهلل بن عامر. وقال محققوه: حسن لغيره.

َأَتَعاَوُن َمَع َبْعِض  ُزَماَلِئي ِبإْشَراِف ُمَعلِّمَنا ِفي َتْثِبيِت ِبَطاَقاٍت 
َجاَعِة. ْدِق َوالشَّ ٍة َعِن اأَلَماَنِة َوالصِّ َعَلى َلْوَحٍة َحاِئطيَّ

أنا أحبُّ الصدق

3

ُ َصِغيُرُ.  َقاَل َعْبُداهلِل بُن َعاِمٍر: َجاَء َرُسوُل اهلِل $ إَلى َبْيِتَنا َوَأَنا َصِبيُّ
َفَذَهْبُتُ َأْخُرُج أَلْلَعَب. َفَقاَلْت ُأمِّي: َيا َعْبَداهلِل َتَعال َحتَّى ُأْعطَيَك. 
َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلِل $: َوَما َأَرْدِت َأْن ُتْعِطيِه؟ َقاَلْت: َتْمًرا، َفَقاَل: 

»َأَما إنَِّك َلْو َلْم ُتْعِطيِه َشْيًئا ُكِتَبْت َعَليِك َكِذبُةُ«)1(.

أمانة ال�سجاعة  ال�سدق ال
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ِة( ْدَق َيْهِدي إَلى الِبرِّ  َوإنَّ الِبرَّ َيْهِدي إَلى اجَلنَّ )إنَّ الصِّ

اِر()1( )َوإنَّ الَكِذَب َيْهِدي إَلى الُفُجوِر  َوإنَّ الُفُجوَر َيْهِدي إَلى النَّ

 2

4

����������������������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه البخاري )6094(، ومسلم )2607(.

ُسوِل $ َوَأْكُتُبُه:  َأَنا َأْحَفُظ َقْوَل الرَّ

نا حممد $  وحدة من �سرية نبيِّ
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الوحدة  الثالثة

ـــالُم  ال�ســَـّ

أضع رقم ُكلَّ ِعَباَرٍة ِفي الَعَرِبِة الُمَناِسَبِة َلَها.
1

الُم َعَلْيُكْم  ال�صَّ

َوَرْحَمُة اهلِل

َوَبَرَك�ُتُه

اَلُم َعَلْيُكْمَوَبَرَكاُتُه َوَرْحَمُة اهلِلالسَّ
312
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِلَيِة؛ أُلَكوِّ ُأَرتُِّب الَكِلَماِت التَّ

ُخوِل  ِمَنا ِبالدُّ َأُقوُم َمَع اْثَنْيِن ِمْن ُزَماَلِئي بإْشَراِف ُمَعلِّ
اَلِم  إَلى الَفْصِل َوُيلِقي ُكلُّ َواِحٍد ِصيَغًة ِمْن ِصَيِغ السَّ

َيِغ. ُن َتاَلِميُذ الَفْصِل َأْفَضَل ِتْلَك الصِّ َوُيَبيِّ

 3

2

وحدة ال�سالم

3

ُمِمَن لقيُتالمسلمينعلىأسلِّ َمْن
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الوحدة  الرابعة

بــرِّ الوالـديــن

ِريَف. َأْحَفُظ اآلَيَة  الَكِريَمَة، َوالَحِديَث الشَّ

اِس ِبُحْسِن َصَحاَبِتي        ِبيِّ $ َفَقاَل: َمْن َأَحقُّ النَّ َجاَء َرُجُلُ إَلى النَّ
َك« َقاَل: ُثمَّ  َك« َقاَل ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُأمُّ َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »ُأمُّ

َك« َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »َأُبوَك«)2(. َمْن؟ َقاَل: »ُأمُّ
����������������������������������������������������������������������������������������������

)1( سورة اإلسراء آية 23.
)2( أخرجه البخاري، كتاب اآلداب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم )5971(.

1

قال اهلل تعالى:
چ)1( . چ  
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ِمي َوُأجيُب  َأْسَتِمُع ِلُمعلِّ

اأ  َسّرِني....

ب  َماَذا َلْو..... ؟

ِعْنَد  ي  ُأمِّ رَأَس  َأِخي  َتْقِبيُل 
َعْوَدِتِه ِمَن الَمْدَرَسِة. 

َذَهاُب َأِخي إَلى ُغْرَفِتِه ِعْنَد 
َعْوَدِتِه ِمَن الَمْدَرَسِة.

َواِل��َدْي��ِه  ِن���َداَء  َلبَّى  َم��ْن 
َفْوًرا.

َمْن َسمَع ِنَداَء َواِلَدْيِه 
َفَتَجاَهَلُه.

1 ُكْنُت أْلَعُب َوَطَلَبْت َواِلَدِتي َأْن ُأْحِضَر َلَها ِكَتاًبا.

2 ُكْنُت َأْسَتْذِكُر ُدُروِسي َوَطَلَبْت َواِلَدِتي َأْن ُأْغِلَق الَباَب.

ُأَباِدُر ِبإْحَضاِر الِكَتاِب.أْسَتمرُّ ِفي اللَّعِب.

أْسَتِمرُّ ِفي اْسِتْذَكاِر ُدُروِسي.ُأْغِلُق الَباَب َفْوًرا.

 4

2

وحــدُة بــرِّ الوالـديــن 
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. َأْقَتِرُح َعَماًل أْكَسُب ِبِه ِبرَّ َواِلَديَّ
3

اأ4

ِرَساَلًة إَلى َوالَِدِتي

ِرَساَلًة إَلى َوالِِدي
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. َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ

اكتب

ظ
واحف

وحــدُة بــرِّ الوالـديــن 4 

ب
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الوحدة  اخلام�سة

 حـــق املعـــلِّم 

ِبإْشَراِف ُمَعلِِّمي:

ِبَلْوِني  ِم  الُمَعلِّ ُحُقوَق  ن  ألوِّ
ِل: الُمَفضَّ

اأتحدث معه باأدب

1

اأ�ستمع لكالمه

اأ�سلِّم عليه

اأدعو له
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ِم. ُأْعِطي الَجاِئَزَة للَفْصِل الُمنظَّ

 5

2

 وحــدة حـــق املعـــلِّم 

3
ِمَنا  َأتَعاَوُن َمَع ُزَماَلِئي ِبإشَراِف ُمَعلِّ
في إْعَداِد وَتْقِديِم َمْوُضوٍع ِلإلذاَعِة 

ِم. ِة َحْوَل َحقِّ الُمَع�لِّ الَمْدَرِسيَّ
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ِغيَر َأْن َيُقوَل ِعْنَد ُدُخوِل الَخاَلِء: ُأعّلُم َأِخي الصَّ

»ِبْسِم اهلِل، اللُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخْبِث َوالَخَباِئِث«.

َوَأْن َيُقوَل ِعْنَد الُخُروِج ِمْنُه:

الوحدة  ال�ساد�سة

اِء احَلاَجِة  �آَداُب َق�سَ

1

)ُغْفَراَنَك(.
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َأْثَنْيُت َعَلى َأِخي أَلنَُّه:

ُيَحاِفُظ َعَلى َطَهاَرِة 
َبَدِنِه َوَماَلِبِسِه

َيتَهاَوُن ِفي َطَهاَرِة 
َبَدِنِه َوَماَلِبِسِه

َأرُسُم داِئرًة َحْوَل َما ُيْمِكُن الْسِتْجَماُر ِبِه:

 6

2

 وحدة اآداب ق�ساء الحاجة

ِحيَح. ُلوَك الصَّ ُن السُّ ُأَلوِّ

3
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َلْوَحاٍت  َوْضِع  ِفي  َزُماَلِئي  َمَع  َأَتَعاَوُن  ِمَنا  ُمَعلِّ ِبإْشَراِف 
إْرَشاِديٍَّة ِعْنَد َدْوَراِت الِمَياِه. 4

ُم ِعْنَد  َل َأَتَكلَّ
َقَضاِء الَحاَجِة.

َأْتُرُك الَمَكاَن َنِظيًفا 
َبْعَد َقَضاِء الَحاَجِة.

َل ُأْسِرُف ِفي 
اْسِتْخَداِم الَماِء.

أْغِسُل َيَديَّ َبْعَد 
َقَضاِء الَحاَجة.

                    على    دورات المياه

ُن: ُأَلوِّ
5

اأحافظ



ابني الط�لب

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته، اأم� بعد :

�إن �لف�شل �لدر��شي �أو�شك على �النتهاء ونظر�ً لما يحتويه هذ� �لمقرر من �آيات 

في  به  �الحتفاظ  ناأمل  به...  ينتفع  وعلم  �شريفة  نبوية  و�أحاديث  كريمة  قر�آنية 

مكتبتك �لخا�شة �أو ت�شليمه الإد�رة �لمدر�شة.

اأخي المعلم

اأخي الم�سرف

اأخي ولي الأمر

اأخي الطالب

يطيب لق�سم العلوم ال�سرعية في الإدارة العامة للمناهج بالوزارة اأن يتلقى 

ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم ال�سرعية على العنوان التالي : 

1 ــ الهاتف المبا�سر ) 4021095 01(.

2 ــ هاتف الوزارة ) 4046666 01  ــ  4042888 01(.

                             تحويلة )2579 ــ 2576 ــ  2574 ــ 2572(.

3 ــ الفاك�س ) 4081297 01(اأو ) 2766026 01(.

.)runit@moe.gov.sa( : 4 ــ البريد الإلكتروني لق�سم العلوم ال�سرعية


