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احلمُد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ˜، وعلى آله وصحبه، 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

الصالة  عليهم  ُسل  الرُّ ُبعثت ألجله  الذي  تعالى هو  اهللا  توحيد  فإن 
ا عليه. والسالم، وُأنزلت ألجله الكتب، وُجِعل قبول األعمال مبنّيً

وقد حرصنا في هـــذا الكتاب على التعــريف بتوحيد اهللا وباإلسالم 
، وقد متَّ تأليف هذا الكتاب بأسلوٍب  نا وحبيبنا محمد̃  وأركانه وبنبيِّ
ة بعون اهللا وتوفيقه،  يناسب مستوى الطالب، لكي تتحقق الفائدة املرجوَّ

وذلك على النحو التالي:
ن الكتاب من وحدة واحدة هي: ١- يتكوَّ

- وحدة توحيد الربوبية.
متَّ شرح كلِّ درٍس على  الكتاب ستة دروس، وقد  ٢- عدد دروس 

النحو اآلتي:
رة؛ متَّ من خاللها شرح مفردات الدرس. أ - ُوِضعت عناصر ميسَّ

بالتعاون  يقوم الطالب بتنفيذها بمفرده، أو  ب -ُوِضعت أنشطُةُ 
مع زمالئه.

ًعا وشامًال. ج - ُروعي في التقومي أن يكون منوَّ

ة منه، وأن  الفائدة املرجوَّ هذا، ونسأل اهللا الكرمي أن يحقق الكتاب 
ينفع به ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح.

W�bI*«



الفهرس

الصفحةاملـــــوضــــــوع

الوحدة األولى: توحيُد الربوبيِة

الدرس األول: ما يجُب عليَّ معرفـُته 

الدرس الثاني: اُهللا ربَِّي

الدرس الثالث: اُهللا اخلــاِلُق

الدرس الرابع: اُهللا َخـاِلـِقي

اُق زَّ الدرس اخلامس: اُهللا الرَّ

الدرس السادس: اُهللا َراِزِقي
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الوحدة
 األولى

1

ِة ُبوِبيَّ الرُّ َتوِحيُد 
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

ِديِني اإلسالُم.

الدرس 
األول

ما يجُب عليَّ معرفـُته 1

َمــْن 
ربُّــك؟

ُأَكرر مع معلمي األسئلة واألجوبة اآلتية:

َربِّي اهللُ.

مـــا
ِديُنك؟ 

َمـــْن 
َنِبيِّي محمُدُ �. َنِبيُّك؟
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

األسئلة )شفوي(
1 َمْن َربُّك؟

2 ما ِديُنك؟

3 َمْن َنِبيُّك؟

اإلسالُم ِديِني

اهللُ َربِّي

محمد � َنِبيِّي 

اِلَيَة : ِمي الُجَمَل التَّ ُر َمَع ُمَعلِّ ُأَكرِّ نشاط
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الدرس 
الثاني

ِمي األْسِئَلَة َواألْجِوَبَة اآلِتَيَة: ُر َمَع ُمَعلِّ ُأَكرِّ

2

اهللُ الَّذي خلقِني 
َعم. َوَرَزَقِني النِّ

اهلُل َربِّـي

نشاط
1

ماِء. اهللُ فوَق السَّ   َأيَن اهللُ؟

َمن الَِّذي 
َخَلَقَك َوَرَزَقَك 

َعَم؟ النِّ
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

األسئلة )شفوي(

1 أيَن اهللُ ؟

 َمن الَّذي َخَلَقَك؟
2

 َمن الَّذي َرَزَقَك؟
3

اِلَية : وِر التَّ ِمي ِنَعَم اهلِل كما في الصُّ ي َمَع ُمَعلِّ ُأَسمِّ نشاط
2
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الدرس 
الثالث

اهلُل الَخــاِلُق 3

َماَواِت َواأَلْرَض؟ َمِن الذي َخَلَق السَّ

َهاَر؟ ْيَل َوالنَّ َمِن الذي َخَلَق اللَّ

ْمَس َوالَقَمَر؟ َمِن الذي َخَلَق الشَّ

َمِن الذي َخَلَق الِجَباَل َوالِبَحاَر؟

اهللُ الذي َخَلَق 
َماَواِت َواأَلْرَض. السَّ

اهللُ الذي َخَلَق 
َهاَر. ْيَل َوالنَّ اللَّ

اهللُ الذي َخَلَق 
ْمَس َوالَقَمَر. الشَّ

اهللُ الذي َخَلَق 
الِجَباَل َوالِبَحاَر.
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

.)1( قاَل اهلُل تعالى :

ُد ثالثًة من مخلوقاِت اهلِل.  ُأَعدِّ

األسئلة )شفوي(

نشاط
َأنُظُر إلى الصورتيِن، ثم َأذكُر ما رأيُت من مخلوقاِت اهلِل:

)1( سورة الزمر: آية 62.

الذي خلق المخلوقات؛ هو الُمْسَتِحقُّ للعبادة وحَدُه. 

ُيوَر؟ َمِن الذي َخَلَق الَحَيَواَناَت َوالطُّ

اهللُ الذي َخَلَق 
ُيوَر. الَحَيَواَناَت َوالطُّ
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الدرس 
الرابع

ِـــِقي خـــــالـ الّلُه 

)1(  سورة التين : آية 4. 

4

اهللُ الِذي َخَلَقِني.

قال اهلُل تعالى :
.)1(

أنا مسلُمُ ُأِطيُع اهللَ الذي خلقني. 

اهللُ الذي َخَلَق َسْمِعي 
َوَبَصِري. 

اهللُ الذي ُيِميُتِني، ُثمَّ 
ُيْحِييِني َيوَم الِقَياَمِة.
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

نشاط

األسئلة )شفوي(

َمِن الذي َخَلَقَك؟

َمِن الذي َخَلَق َسْمَعَك َوَبَصَرَك؟

1

2

ُن كما في السطر اآلتي: ُأَلوِّ

خــلــقــنــي. الـــذي  الّله  أطــيــُع  مــســلــم  أنـــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الّله  أطــيــُع  مــســلــم  أنـــــا 

خــلــقــنــي. الـــذي  الّله  أطــيــُع  مــســلــم  أنـــــا 
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الدرس 
الخامس

اُق5 زَّ ُاهلل الرَّ

)1(  سورة الذاريات : آية 58. 

َماِء. اهلل الذي ُيْنـِزُل الَمَطَر ِمَن السَّ
َباَت ِمَن األرِض.  اهلل الذي ُيْخِرُج النَّ
اهلل الذي َيْرُزُق َجِميَع المخلوقاِت.

.
)1(

} قـال اهللُ تعالى:} 
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

أقوُل عند نزوِل المطِر: نشاط
ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اهلل وَرْحَمِته.

َماِء؟ 1 َمِن الذي ُيْنـِزُل الَمَطَر ِمَن السَّ

األسئلة )شفوي(

2 َمِن الذي َيْرُزُق َجِميَع الَمْخُلوَقاِت؟

نشاط
2

1

أكرُر كتابة 
كر: هذا الذِّ

• َما الذي َيْحُدُث لألرِض 
إذا لم َيْنـِزْل عليها المطُر؟

• َما الذي َيْحُدُث لألرِض 
عندما َيْنِزُل عليها المطُر؟
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لى
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الدرس 
السادس

اهلل الذي رزقني 
ْمَع والَبَصَر.  السَّ

اهلل الذي رزقني 
َراَب.  عاَم والشَّ الطَّ

)1( سورة إبراهيم: آية 34.

َعم َوُأِطيُعُه َوَل َأْعِصيِه. أْشُكُر اهللَ الِذي َرَزَقِني النِّ

ِنَعُم اهلِل علينا كثيرُةُ.

6

ُ

ُ

ُقال اهلل تعالى :

ُاهلل َراِزِقي

    
 
 
 

 

    
 
 
 

 

    
 
 
 

 

    
 
 
 

 
.)1(
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يـــة
وب

ربـ
ال

يد 
حـــ

تو

أقوُل بعد تناول الطعاِم والشراِب: الحمُد هلل.نشاط

أكرُر كتابة 
كر: هذا الذِّ

األسئلة )شفوي(

1

َأْسَتْخِرُج من الصورِة ِنْعمتيِن من ِنَعِم اهلِل َعزَّ وَجلَّ .نشاط
2

ُأْكِمُل الفراَغ :
أ  ُأبِصُر بعيني وأسمُع بأذني فأحمُد  

......................ب  اهللُ الذي                  الطعاَم  والشراَب. 

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



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


