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المقدمة

 الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وسلم 
تسليًما كثيًرا، 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 الثاني - 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  بــدًءا  متوازن  بشكل  الطالب  لدى  التفكير  مهارات  بناء    @

والتصنيف وتوليد األفكار، ومروًرا بالمهارات المركبة؛ كالتحليل والتركيب والتقويم، وانتهاًء 
باستراتيجيات 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 اهللا له ولكم التوفيق لكل خير رزقك اهللا العلم النافع 

والعمل الصالح.
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¤hC’G IóMƒdG
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áãdÉãdG IóMƒdG
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¤hC’GIóMƒdG

ِفي  الَِّتي  اَألْشَياِء  على  ف  َعرُّ التَّ
ُر ِبه. َطهُّ ا ُيْمِكُن التَّ وِر ِممَّ الصُّ

َكْيَف  ِغيَر  الصَّ َأخي  ُم  ُأَعلِّ
ــُم  ــَقــلِّ ــِه َوُي ــَدْي ــُف َي ــَنــظِّ ُي

َأْظَفاَرُه.

oá`` naÉ n¶sædG nh oI nQÉ`` n¡ s£dG 

2

1
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ِفي  َوُنْلِقيِه  َظاَفِة،  النَّ َعِن  َنِشيًدا  ُزَمالِئي  َمَع  َأْحَفُظ 
الَفْصِل.

ِل َوَأْكُتُبَها ِفي الَفَراِغ الُمَناِسِب،  َراِع اَألوَّ َأِصُل ُحُروَف الشِّ
الَفَراِغ  ِفي  َوَأْكُتُبَها  اِني  الثَّ َراِع  الشِّ ــُروَف  ُح ــُل  َوَأِص

الُمَناِسِب.

........جنس

........طاهر

ع

ق ر
و

بل

 1áaÉ¶ædGh IQÉ¡£dG IóMh
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ُر اُهللا َأْكَبُر  اُهللا أَْكَبُر  اُهللا أَْكَبُر  اُهللا أَْكبَ

اهللا أكبر  اهللا أكبر  اهللا أكبر  اهللا أكبر

َتْنِظيِف  ِفي  ُزَمالِئي  َمَع  َأَتَعاَوُن  ِمَنا:  ُمَعلِّ ِبإْشَراِف 
الُمَصلَّى.

5
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َأْخَتاُر الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة َوَأكُتُبَها ِفي الَفَراِغ:

َجاَسُة. ُف َمْخَرَج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِبالَماِء َحتَّى َتُزوَل النَّ ُأنظِّ
ى................................... َوُيَسمَّ

ُ ُاْسِتْحَماُم ُاْسِتْنَجاُء اْسِتْجَماُر

 1

َجاَسُة. ُف َمْخَرَج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِباَألْحَجاِر َأْو الَمَناِديِل َحتَّى َتُزوَل النَّ ُأنظِّ
ى................................... َوُيَسمَّ

6

áaÉ¶ædGh IQÉ¡£dG IóMh
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ُأرتُِّب َما َيِلي:

á«fÉãdG IóMƒdG

1

oAƒ``````````````` o°V oƒ`dG 

َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشُق

َأْغِسُل َيَديَّ إلى الِمْرَفَقْيِن

َأْغِسُل ِرْجَليَّ 

َأُقوُل ِباْسِم اِهللا

َأْغِسُل َوْجِهي 

يَّ  َأْغِسُل كفَّ

َأْمَسُح َرْأِسي وُأُذَنيَّ

١

٢
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بإْشَراِف ُمَعلِِّمي:
ا. وَء َعَمِلّيً ُق الُوَضُ CG ُأطبِّ

َيَقُع  َقْد  َما  ُح  َوُأَصحِّ َزِميِلي للُوُضوِء،  َتْطِبيَق  ُأَتاِبُع   Ü

ِفيِه ِمْنْ َخَطأ.

اِلَيَة: ُن الُجْمَلَة التَّ َأْقَرُأ، َوُأَلوِّ

.Aƒ°VƒH ’EG kIÓ°U ¬ s̀∏dG oπÑ≤j ’

 2Aƒ````°VƒdG IóMh

2

3
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4

َقِم الُمَناِسِب َأَضُع َداِئَرًة َعَلى الرَّ

                    ٤  ٥      ٣ َأَتَمْضَمُض َوَأْسَتْنِشقُ      

٣  ٤  ٥ َأْغِسُل َوْجِهي    

٣  ٢  ١ َأْمَسُح َرَأِسي َوُأُذَنيَّ   

اِلَيِة: ًة َأْغِسُل َأْو َأْمَسُح َأْعَضاَء الُوُضوِء التَّ َكم َمرَّ
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áãdÉãdG IóMƒdG

ِبُمَعلِِّمي،  ُمْسَتِعيًنا  ْوَحِة  اللَّ َعَلى  اِليَة  التَّ الِبَطاَقاِت  ُأَرّتُب 
ِبَحْيُث َأَضُع َأَماَم ُكلِّ َفِريَضٍة َعَدَد َرَكَعاِتَها. 1

oá n°Vh oôØ nªdG oäG nƒn∏ s°üdG r

ô¡¶dG IÓ°U

ôéØdG IÓ°UÜô¨ªdG IÓ°U ô°ü©dG IÓ°U

mäÉ n© nc nQ o™ nH rQ
n CG 4mäÉn© ncnQ o™nHrQ nCG  

4
p¿É```` nà n© nc nQ 2

mäÉ n© nc nQ oçnÓ nK 3
mäÉn© ncnQ o™nHrQ nCG  

4

AÉ°û©dG IÓ°U
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 3á°VhôØŸG äGƒ∏°üdG IóMh 

ِبيِّ ˜ َوَأْكُتُبُه:  َأْحَفُظ َقْوَل النَّ

َالُة ُنوُرُ» (١) «الصَّ

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِليَة ُألَكوِّ  ُأرتُِّب الَكِلَماتِ التَّ

َالِة ُأَحاِفُظِفيَعَلىَوْقِتهاالصَّ

.....................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أخرجه مسلم: برقم (٢٢٣).

2

3
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِليَة ُألَكوِّ  ُأرتُِّب الَكِلَماتِ التَّ

َأَتَعاَوُن َمَع َبْعِض ُزَمالِئي ِفي 
إْعَداِد َمْوُضوٍع َعْن َفْضِل َأَداِء 

َالة ِفي َوْقِتَها. الصَّ

ِمَنا: 4 ِبإْشَراِف ُمَعلِّ
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 3

َأَتَعاَوُن َمَع َبْعِض ُزَمالِئي ِفي َتْثِبيِت ِبَطاَقاٍت َعَلى َلْوَحٍة 
َالِة. ٍة َتُحثُّ َعَلى الـُمَحاَفَظِة َعَلى الصَّ َحاِئِطيَّ

ِمَنا:  ِبإْشَراِف ُمَعلِّ
5

á°VhôØŸG äGƒ∏°üdG IóMh 

ِعْنَد  ــَالِة  الــصَّ إَلــى  ـــاِدُر  أَُب

َسَماِع اَألَذاِن.

َلـــــَواِت  الـُمَحـاَفَظــُة َعَلــى الصَّ

ِة. الَمْكُتوَبِة َسَبُبُ لُِدُخوِل الَجنَّ

َالِة ِبالُوُضوِء. َأْسَتِعدُّ للصَّ

أََنا أَُصلِّي َطاَعًة هللاِ 

َوَرُسولِِه ˜.

ِمْن  انِي  الثَّ ْكُن  َالُة ِهَي الرُّ الصَّ

َأْرَكاِن اإلْسَالِم.
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á©HGôdG IóMƒdG

É¡JÓ£Ñ oe nh pI nÓ s°üdG oá nØ p°U 

َتْحَت إْشَراِف ُمَعلِِّمي:
ُد اتَِّجاَه الِقْبلَة ِباْسِتْعَماِل الَبْوَصَلِة.  ُأحدِّ

 إْشَراِف ُمَعلِِّمي:1
 الِقْبلَة ِباْسِتْعَماِل الَبْوَصَلِة. الِقْبلَة ِباْسِتْعَماِل الَبْوَصَلِة.
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السالم عليكم ورحمة اهللاهللا أكبر Ü

َالَة ِبَقوِل:........................ @  َأْبدُأ الصَّ

@ َوَأْخِتُمَها ِبَقوِل:...........................

 4É¡JÓ£Ñeh IÓ°üdG áØ°U IóMh 

ِحيَحَة َوَأْكُتُبَها ِفي الَمَكاِن الُمَناِسِب. َأْخَتاُر اإلَجاَبَة الصَّ

الَعِظيِماَألْعَلى CG

ُكوعِ    ُسْبَحاَن َربِّي.............. @  َأُقوُل ِفي الرُّ

ُجوِد   ُسْبَحاَن َربِّي.............. @ َأُقوُل ِفي السُّ

2
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ُح َما َقْد َيَقُع ِفيِه ِمْن َخَطأ.  َالِة َوُأَصحِّ ُأَتاِبُع َتْطِبيَق َزِميِلي للصَّ

ُمْبِطَالِت  ِمْن  ُمْبِطٍل  َعَلى  َتْحَتِوي  الِتي  اَألْشَكاَل  ُن  ُأَلوِّ
َالِة. الصَّ

ِحُك الضَّ
ُب

ْ ر الشُّ

الُعَطاُس

اَألْكُل

اَحلَرَكُة الَكِثيَرُة

َأْقَرُأ َوَأْكُتُب:

ًئا. َالِة ُمَتَوضِّ َأُقوُم إلى الصَّ

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

3

4

5

الَكَالُم




