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1 ـ  الـتـوحـيـد  ـ  كتب دراسيـة    2 ـ  التعليم االبتدائي   ـ  السعوديـة
    ـ  كتب دراسيـة.      أ  ـ  العنوان
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لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته تشهد على حسن سلوكنا معه.

به. تحتفظ  مدرستنا  مكتبة  فلنجعل   ، لالستفادة  العام  آخــر  في  الخاصة  مكتبتنا  في  المقرر  بهذا  نحتفظ  لم  إذا 

حقوق الطبع والن�سر محفوظة لوزارة التربية والتعليم ـ المملكة العربية ال�سعودية

ق�صم العلوم ال�صرعيةبريد 
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المقدمة
آله وصحبه وسلم ومن تبعه  احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوعلى 

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
االبتدائي  األول  للصف  التوحيد  ملادة  النشاط  الطالب كتاب  أيها  فنضع بني يديك 

م لكتاب الطالب ومكّمل له. -الفصل الدراسي األول- وهو كتاب متمِّ
العبارة، يتحدث بلسانك، ويخاطب مشاعرك،  واجتهدنا أن يكون الكتاب واضح 

ويالمس واقعك؛ ليكون أكثر عوًنا لك في فهمه والعمل به.
وقد ُروعي في الكتاب أن تكون متعّلًما نشًطا، تشارك زمالءك وتتوصل إلى املعلومات 

بنفسك.
ويهدف الكتاب إلى تعميق ما درسته في كتاب الطالب من املعارف واخلبرات وربط ذلك 

بحياتك وواقعك من خالل ما تضّمنته األنشطة من مواقف وتطبيقات ومهارات.
إيرادها   ن كلُّ درس من دروس الكتاب مجموعة من األنشطة؛ القصد من  وقد ُضمِّ

تنمية مهارات التعلم والتفكير لديك، وتقوية ثقتك بنفسك.
والذي نأمله أن يكون الكتاب دافًعا لك إلى مزيد من التعلم والهداية ، وأن يكون 

انطالقة خلير عظيم ترى أثره في حياتك وأسرتك ومجتمعك وبلدك وأمتك.
نفع اهلل بك وجعلك قرة عني لوالديك وحفظك من كل مكروه وسوء، سدد اهلل اخلطا وبارك في 

اجلهود وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الصفحةاملـــــوضــــــوع

الوحدة األولى: توحيُد الربوبيِة

الدرس األول: ما يجُب عليَّ معرفـُته 

الدرس الثاني: اهلُل ربِّي

الدرس الثالث: اهلُل اخلــاِلُق

الدرس الرابع: اهلُل َخـاِلـِقي

اُق زَّ الدرس اخلامس: اهلُل الرَّ

الدرس السادس: اهلُل َراِزِقي
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الوحدة
 األولى

1

ِة ُبوِبيَّ الرُّ َتوِحيُد 
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لى
ألو

دة ا
وح

ال
ُد مع معلمي: ُأردِّ

اهلُل ربِّي، واإلسالُم  ِديني، ومحمُدُ صلَّى اهلُل عليه وسّلَم نبيِّي.

اهلُل ربِّي، واإلسالُم  ِديني، ومحمُدُ صلَّى اهلُل عليه وسّلَم نبيِّي.

É```°û`f•ما يجب عليَّ معرفته 

1

َباِح َوِفي الَمَساِء: اٍت ِفي الصَّ كِر ثالَث َمرَّ أحافُظ على قوِل هذا الذِّ

)1( أخرجه أحمد 337/4.

الدرس األول

•É```°û`f

2

ا«)1(. َم َنِبّيً »رضيُت باهلِل َرّبًا، وباإلسالِم ِديًنا، وبمحمٍد َصلَّى اهلُل عليه وسلَّ
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يـــة
ـوب

لرب
د ا

حـــي
تو

ي ِنَعَم اهلِل كما في الصوِر : ُأسمِّ

•É```°û`f

2

الدرس الثاني
•É```°û`f

1

اهلُل َربِّي

أنا أسأُل، وزميلي ُيِجيُب:

السؤال

- أين اهلُل؟
- َمن الذي َرَزَقَك؟

الجواب

ماِء. َفوَق السَّ
اهلُل الذي َرَزَقِني.
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لى
ألو

دة ا
وح

ال

اهلُل الَخاِلُق

ُد بعَض مخلوقاِت اهلِل. وَرتيِن وُأعدِّ ُل الصُّ أتأمَّ

الدرس الثالث
•É```°û`f

1

•É```°û`f

2

البحُر من مخلوقاِت اهلِل العظيمِة، له منافُع عديدُةُ، أذكر اثنتيِن منها.
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يـــة
ـوب

لرب
د ا

حـــي
تو

•É```°û`f

3

ُن ُصَوَر المخلوقاِت التاليِة: ُألوِّ
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لى
ألو

دة ا
وح

ال

اهلُل خاِلِقي
الدرس الرابع

اِر. أنا أفعُل الطاعاِت ألفوَز بالجنِة، وأبتعُد عن المعاصي خوًفا من النَّ
ُن المعصيَة باللوِن األحمِر: ن الطاعَة باللوِن األخضِر، وألوِّ ألوِّ

المحافظُة على 
الصالِة.

السرقُة.

ِعْصياُن الوالديِن.

احترام الكبير.

الكذُب.

طاعة 
الوالدين.

الصدُق.

صلة الرحم.

•É```°û`f

1

•É```°û`f

2

خلقَك اهلُل في أحسِن صورٍة، تمشي على َقَدميِن، 
َزَك بالعقِل، وعلَّمَك الكالَم. وَميَّ

. ُد بعَض ِنَعم اهلِل عليَّ أتأمُل َخْلقي، ثم ُأعدِّ
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يـــة
ـوب

لرب
د ا

حـــي
تو

أشارُك زمالئي في َوْضِع َبْذَرٍة أو شجرة وسقِيها بالماء حتى َتْنُبَت.

 • َمْن الذي أنبتها؟

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

•É```°û`f

3
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لى
ألو

دة ا
وح

ال

اُق َزّ اهلُل الرَّ
الدرس الخامس

•É```°û`f

1

الَبْحُر:

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

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

: الَبرُّ

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

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

ُد بعَض المخلوقاِت في الَبرِّ والَبْحِر التي يرزُقها اهلل: ُأَعدِّ
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يـــة
ـوب

لرب
د ا

حـــي
تو

الماء وعدم  المحافظة على  التي تدل على  الصورة  ( أسفل  ضع عالمةَ )
اإلسراف فيه. 

•É```°û`f

3

•É```°û`f

2

)1( سورة األنبياء: اآلية 30. 

قال اهلُل تعالى:}           .)1({   
رزقنا اهلُل تعالى الماَء وجعله حياًة لإلنساِن والحيواِن والنباِت.
أتعاوُن مع زمالئي في اقتراِح طريقتيِن للمحافظِة على الماِء.

..................................................       ....................................................
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لى
ألو

دة ا
وح

ال

اهلُل َراِزِقي
الدرس السادس

عاِم: ْكَر، وأقوُله بعد تناُوِل الطَّ أنا أحفُظ هذا الذِّ
»الحمُد هللِ الذي َأْطَعَمِني هذا ورزَقِنيه من غيِر َحْوٍل ِمنِّي وال 

ٍة«.)1( ُقوَّ

)1( أخرجه الترمذي: برقم )3458(.

•É```°û`f

1

•É```°û`f

2

خاص
باألطعمة

خاص
باألطعمة

َعِم والمحافظُة عليها سبُبُ لزيادِتها. ُشْكُر النِّ
( على السلوِك الصحيِح: أضُع عالمةَ )
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يـــة
ـوب

لرب
د ا

حـــي
تو

•É```°û`f

3

ُم وأكُتُب: أنا أتعلَّ

رزقني اهلُل ِنَعًما كثيرًة أستعيُن بها على طاَعِته.



ابني الطالب

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته, �أما 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�شرف

اأخي ولي الأمر

اأخي الطالب

يطيب لق�شم �لعلوم �ل�شرعية في �لإد�رة �لعامة للمناهج بالوز�رة �أن يتلقى 

ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب �لعلوم �ل�شرعية على �لعنو�ن �لتالي : 

1 ــ �لهاتف �لمبا�شر ) 4021095 01(.

2 ــ هاتف �لوز�رة ) 4046666 01  ــ  4042888 01(.

                             تحويلة )2579 ــ 2576 ــ  2574 ــ 2572(.

3 ــ �لفاك�س ) 4081297 01(�أو ) 2766026 01(.

.)runit@moe.gov.sa( : 4 ــ �لبريد �لإلكتروني لق�شم �لعلوم �ل�شرعية


