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مقّدمة 
بسـم اهلل الّرحمن الّرحيم

                                        

زميالتنا المعّلمات... زمالءنا المعّلمين:

الّتعليم  من  األّوِل  للّصفِّ  اإلسالمّية  الّدينّية  الّتربية  لمادة  الّتلميِذ  كتاَب  أيديكم  بين  نضَع  أن  ُيسعدنا 

األساسّي، وقد تضّمَن هذا الكتاُب أربَع وحداٍت درسّيٍة اشتملت كلٌّ منها على أربعِة محاوَر ) القرآن 

الكريم، الحديث الّشريف، الّسيرة الّنبوّية، األخالق ( متكاملٍة ومترابطٍة مضمونًا ومعنًى،   كما ربطنا 

بين مادة الّتربية الّدينّية اإلسالمّية والمواّد الّدراسّية األخرى، فتداخلت هذه المواد وشّكلت مجموعًة من 

األنشطِة الهادفِة اّلتي عملت بدورها على دمِج كلِّ القدراِت والمهاراِت اّلتي يكتسبها الّتلميُذ في جميِع 

الموادِّ الّدراسّيِة. وُعِرَضت الّدروس بطريقِة األنشطِة الّتفاعلّيِة بين الّتلميِذ والمعّلم، ونوقشت المواضيع 

المطروحة بأسلوٍب سهٍل وشيٍِّق ومحبٍَّب إلى الّتالميِذ بهدِف تقريِب المفاهيِم األساسّيِة لهم معتمدين على 

الّرسوِم والّتلويِن والكتابِة، واألنماِط اللغوّيِة البسيطِة في الّتعبيِر الـّشـفوّي، مراعين تطّور الّتالميِذ المعرفّي، 

وفروقهم الفردّية وقدراتهم القرائّية والكتابّية.  

ينتهي كلُّ درٍس بتقويٍم بسيٍط يكون بمثابِة تغذيٍة راجعٍة لألنشطِة المقّررِة في أثناِء الّدرِس، وتنتهي كلُّ 

وحدٍة درسّيٍة بتدريباٍت تقويمّيٍة متدّرجٍة ومتنّوعٍة وشاملٍة لدروِس الوحدِة كاّفة، على أْن ُتَحلَّ هذه الّتدريباُت 

في الّصفِّ وبإشراِف المعّلِم.

تحتوي كلُّ وحدٍة درسّيٍة مشروعًا أو نشاطًا ُينفَّذ في المدرسِة داخَل الّصفِّ أوخارَجه، بطرائق فردّيٍة أو 

تعاونّية، وذلك من أجِل تحقيِق مبدأ الّتعّلِم بالممارسِة، واكتشاِف قدراِت الّتالميِذ وميولهم. 

الّتقويمّية والمشاريع  المعّلمين توظيَف هذه األنشطة والّتدريبات  المعّلمات وزمالِئنا  آملين من زميالِتنا 

محوَر  المتعّلُم  ويكون  الّتعّلم،  لعملّية  ميّسرين  ليكونوا  المناسبَة  دالالتها  مستخلصيَن  األمثِل،  بالّشكِل 

العملّيِة الّتربوّيِة. كما نرجو مْن أولياِء األموِر األكارم أْن يكونوا عونًا ألوالدهم مْن خالِل متابعِة سلوكهم، 

وتوفيِر القدوِة الحسنِة لهم لتطبيِق كلِّ ما يتعلق بالقيِم واألخالِق والُمثل؛ لتصبَح تلك المعرفُة سلوكًا واقعّيًا 

في حياِتهم.

                                                                                        المؤلفون
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الوحدة األولى: أحبُّ القرآَن الكريَم

1- أحترُم  القرآَن الكريَم

ُن ُصَورًا ُتعبُِّر عن نعمَتي األماِن والطَّعاِمُينصُت المتعّلُم جيدًا لقراءة القرآن الكريم ُيلوِّ

يستمُع لتالوِة سورِة ُقَريٍش

ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيعدُِّد بعَض األمثلِة عن نعمَتي األماِن والطَّعاِم

يستنتُج القَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي

يستمُع للحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

ُيعطي أمثلًة متعلِّقًة بآداِب الطَّعاِم

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي

ملسو هيلع هللا ىلص ُيصغي لقّصِة مولِد النَّبيِّ

ُيرتُِّب أحداَث مولِد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

حيَح للطَّعاِم من خالِل ُصَوٍر ُيحدُِّد السُّلوَك الصَّ

3- أبدأ ِباسم اهلل 4- آداب الطَّعاِم

5- نسبه الّشريفملسو هيلع هللا ىلص

6- الّتدريبات

7- مشروع الوحدة

ُيردُِّد سورَة ُقَريٍش

يجلس بأدٍب عند قراءة القرآن الكريم

يذكُر االستعاذَة والبسملَة عنَد التِّالوِة

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي

ُن ُصَورًا عن حمِد اهلِل تعالى على ِنَعِمه ُيلوِّ

يستمُع لتالوِة سورِة الفاتحِة

ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

2- أحمُد اهلَل تعالى 3- هدايُة اهلِل تعالى

4- أتعّلُم القرآَن الكريَم 5- أعّلُم القرآَن الكريَم

ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

يحمُد اهلَل تعالى على ِنَعِمه

يدُعو اهلَل تعالى باآليِة )5(

ُيحدُِّد أسماَء اهلِل تعالى الواردَة في السُّورِة

يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي

يستمُع للحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

ُيعبُِّر عن فضِل تعلُِّم القرآِن الكريِم

ُيميُِّز بيَن القرآِن الكريِم والحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

يستنتُج الِقيَم الُمستفادَة مَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي

مؤشرات األداء

6- الّتدريبات
7- نشاط

الوحدة الثّانية: أشكُر اهلَل تعالى على ِنَعِمه

1- ِنَعُم اهلِل تعالى 2- أعبُد اهلَل تعالى

ملسو هيلع هللا ىلص)من جهِة األِب، من جهِة األمِّ( يذكُر نسَب النَّبيِّ
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الوحدة الثّالثة: أحبُّ محّمدًاملسو هيلع هللا ىلص

1- ُوِلَد الُهدىملسو هيلع هللا ىلص

يستمُع لتالوِة سورِة اإلخالِص.ُيصغي لقّصِة استقباِل األهِل المولوَد الجديَد.

ُيردُِّد سورَة اإلخالِص.

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيحدُِّد أسماَء اهلِل تعالى الموجودَة في سورِة اإلخالِص.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

ِ يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

. ُيصغي لقّصِة كفالِة النَّبيِّ

يستنتُج مكانَة النَّبيِّ عنَد عمِّه أبي طالٍب.

4- رعايُة اهلِل تعالى

5- الّتدريبات

6- نشاط

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

يذكُر موقَف األمِّ والجدِّ مَن المولوِد العظيِم.

يستنتُج دوَر األمِّ في األسرِة.

2- عنايُة اهلل تعالى

5- الّتدريبات

يستمُع للحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيعبُِّر عن مواقَف حياتّيٍة بألفاٍظ حسنٍة ُمناسبٍة.

ُيعدُِّد فوائَد الكالِم الحسِن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

الوحدة الّرابعة: ِطيُب الكالِم

1- اهلُل رّبي2- أحبُّ اهلَل تعالى

. ُيحدُِّد اسَم كافِل النَّبيِّ

3- أحبُّ الّصدَق

4- نظافتي

3- أحلى الكالم

6- نشاط

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

ُيصغي لقّصِة الطِّفِل اليتيِم.

يذكُر َدوَر العائلِة في رعايِة الطِّفِل اليتيِم.

ُيعدُِّد أمثلًة من حياِته اليومّيِة في العطِف على اآلخِريَن.

يستمُع إلى قّصٍة عن الّصدِق.

دِق. ُح معنى الصِّ ُيوضِّ

دِق. ُح فيها فوائَد الصِّ ُيعطي أمثلًة ُيوضِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتي.

. يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريفَّ

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيعطي أمثلًة عن النَّظافِة.

يستنتُج فوائَد النَّظافِة.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.
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 الّدرُس
 األوُل

القرآُن الكريُم كتاُب اهلِل تعالى.
عنَد البدِء بقراءِة القرآِن الكريِم أقوُل:

 أعوُذ باهلِل من الّشيطاِن الّرجيِم
ِن ٱلرَِّحيِم  ِبسِم ٱللَِّه ٱلرَّحمَٰ

 وعنَد االستماِع لقراءتِه ُأنصُت جيدًا.

 قال تعالى :
نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ٢٠٤]األعراف[.

َ
ِإَوَذا قُرَِئ ٱۡلُقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ َلُۥ َوأ

أستمُع وأتعّلُم:

ألّوُن الّدائرَة اّلتي تدلُّ على صورِة القرآِن الكريِم:
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َثّم أقرُأ: ألّوُن العبارَة اآلتية 

 َأصُل بيَن الّنقاِط ثّم أقرُأ: 

الّتقويم

كيَف أحترُم القرآَن الكريَم؟
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الّدرُس 
الثّاني 

     سورُة الفاتحِة

هَي أّوُل سورٍة مكتوبٍة في القرآِن الكريِم

وَر اآلتيَة ثّم ُأعّبُر شفوّيًا: أتأّمُل الصُّ

خلقني اهلُل في أحسِن صورٍة

فأقول: .................       

أتمّتُع بصّحٍة جيدٍة 

فأقول:...............    

بعَد تناوِل طعامي أقوُل:..................

أستمُع وأتعّلُم:
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ألّوُن بعَض ِنَعِم اهلِل تعالى:

أرّدُد مع معّلمي:

أرّدُد مع معّلمي:

 َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ِ       ٱۡلَۡمُد ِلَّ

 ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم          

ألّوُن أسماَء اهلِل تعالى ثّم أقرأ:



12

يوِم الدِّيِن............. يوِم الحساِب

أرّدُد مع معّلمي:

َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن          

أصُل النقاَط ثّم أقرُأ:

ُأمّرُر قلمي على الّنقاِط ألتعّرَف المعنى:                           
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يوِم الدِّيِن............. يوِم الحساِب

أرّدُد مع معّلمي:

نستعيُن ............ نطلُب المساعدَة

إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي      

الّتقويم

من هَو الّرحمُن؟

لماذا نحمُد اهلَل تعالى؟

ُأمّرُر قلمي على الّنقاِط ألتعّرَف المعنى:                           
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الّدرُس 
الثّالُث

              ندعو اهلَل َتَعالى دائمًا، فنقول:
َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم            ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ُأمّرُر قلمي على الّنقاِط ألتعّرَف المعنى:                           

الّصراَط المستقيَم......................... طريَق الخيِر

أرّتب باألرقام الكلماِت اآلتية ثّم أدعو:

َطٱۡهِدنَا رَٰ ٱلصِّ ٱلُۡمۡسَتقِيَم

أرّدُد مع معّلمي:

 َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم       ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

أستمُع وأتعّلُم:
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أرّدُد مع معّلمي:

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم
َ
ِيَن أ       ِصَرَٰط ٱلَّ

ٓاّلنِي       َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ

ُأمّرُر قلمي على الّنقاِط ألتعّرَف المعنى ثّم أقرُأ:                           

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم ......................األنبياِء والّصالحيَن
َ
ٱلَِّذيَن أ

أسيُر في الّطريِق أَلصَل إلى المعنى:

ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم

ٓالِّيَن                              ٱلضَّ

اّلذين ابتعدوا عن طريِق الخيِر 
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أستمُع وأتعّلُم:

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمــنَي ٢  ِ ٱلــرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيــِم ١ ٱۡلَۡمــُد ِلَّ  ِمۡسِب ٱلَّ
ٱلــرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيــِم ٣ َمٰلـِـِك يـَـۡوِم ٱدّلِيــِن ٤ إِيَّــاَك َنۡعُبــُد ِإَويَّاَك 
ــَن  ِي ــَرَٰط ٱلَّ ــَتقِيَم ٦ ِص ــَرَٰط ٱلُۡمۡس ــا ٱلّصِ ــَتعِنُي ٥ ٱۡهِدنَ نَۡس
 ٓاّلـِـنَي ٧ ۡنَعۡمــَت َعلَۡيِهــۡم َغــۡيِ ٱلَۡمۡغُضــوِب َعلَۡيِهــۡم َوَل ٱلضَّ

َ
أ

ۡنَعۡمَت(
َ
َرَٰط - ٱلُۡمۡسَتقِيَم - أ          )ٱۡلَعٰلَِمنَي - ٱلّصِ

أرّدُد الكلماِت اآلتيَة:

أحّدُد أسماَء اهلِل تعالى اّلتي وردت في سورِة الفاتحِة بوضِع إشارة )√(:

َمُد ٱلرَِّحيِمٱلصَّ ٱلرَِّنَٰمۡح

]الفاتحة[
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√     ×

َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ِ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِنٱۡلَۡمُد ِلَّ

العبارة م

1

2

3

أنعَم اهلُل تعالى علينا بِنَعٍم كثيرٍة

سورُة الفاتحِة آخُر سورٍة مكتوبٍة في القرآِن الكريِم

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم( ندعو اهلَل تعالى فنقول: )ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

أرّدُد الّتراكيَب القرآنيَة اآلتيَة:

ِ ـــــ إِيَّاَك َنۡعُبُد ـــــ ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي( )ٱۡلَۡمُد ِلَّ
ٓاّلنَِي(  )َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم ـــــ َوَل ٱلضَّ

ألّوُن الّدائرَة اّلتي تدلُّ على شكِر اهلِل تعالى على ِنَعِمه: 

شارة )×( جانب العبارة الغلط:  ضْع إشارة )√( جانب العبارِة الّصحيحة واإ

الّتقويم
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الّدرُس 
الّرابُع

أنا أحبُّ القرآَن الكريَم

                               
أتعّلُم القرآَن الكريَم 

                                
ألفوَز بمحبِة
  اهلِل تعالى

                                 
ليهدَيني 
اهلُل تعالى 
 إلى الخير

                               
 ألكسَب الحسناِت

أستمُع وأتعّلُم:
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نشاط 4 

الّتقويم

لماذا أتعّلُم القرآَن الكريَم ؟

َأصُل العبارَة بالّصورِة المناسبِة:                        

أساعُد الّناَسأحترُم أّمي وأبيأقرُأ القرآَن الكريَم

ألّوُن الّدائرَة الّداّلَة على القرآِن الكريِم باللوِن 

ألّوُن الّدائرَة الّداّلَة على الحديِث الّشريِف باللوِن

 قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليه وسلَّم:قال تعالى:
»خيُرُكْم َمْن َتَعّلَم الُقرآَن وَعّلَمُه«  ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٢  ٱۡلَۡمُد ِلَّ

  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣      
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الّرابُع

الّدرُس 
الخامُس

 قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليه وسّلم:
 »خيُرُكْم َمْن َتَعّلَم الُقرآَن وَعّلَمُه« 
                                     ]صحيح مسلم[.

أقرُأ القرآَن الكريَم. 
ُأعّلُم غيري آياِت القرآِن الكريِم.   أتعّلُم آياِت القرآِن الكريِم.   

ُأنِصُت إذا سمعُت غيري يقرُأ القرآَن الكريَم.

َأتأمَُّل ثّم أقرُأ:

 أرسُم دائرًة حوَل الكلماِت اّلتي وردْت في الحديِث الّشريِف:

َخيُركم    -    اإليمان -      القرآن   -    وعّلَمه   

أستمُع وأتعّلُم:
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    ُأرّتُب باألرقاِم كلماِت الحديِث الّشريِف ثّم أقرُأ:

ألّوُن العبارَة اآلتيَة:

َأصُل الّنـقاَط ثّم أقرُأ:

القرآُن الكريُم

هو كالُم اهلِل عّز وجّلالحديُث الّشريُف

هو كالُم الّرسوِل صلّـى اهلُل عليه وسّلم 

الّتقويم

ِصل العبارَة من الجدوِل األّوِل بمعناها في الجدوِل الثّاني:

الُقرآَن         َخيُرُكْم           وَعّلَمُه            َمْن َتَعّلَم
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1. لّون الّدائرَة اّلتي تدلُّ على كلِّ ّتركيٍب قرآنيٍّ ومعناه بلوٍن واحٍد:

2. رّتْب باألرقاِم الكلماِت اآلتيَة ثّم اقرأها:

نطلُب المساعدَة

َتعلََّموَعلََّمُهَمْنالُقرآَنخيُرُكْم

  طريَق الخيِراألنبياِء والصالحيَن

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَمنَۡسَتعِنُي ٱلّصِ

ٱلرَِّنَٰمۡح

ٱۡهِدنَا

ِمۡسِب

    ٱلُۡمۡسَتقِيَم

ٱلرَِّحيِم

َرَٰط ٱلّصِ

ِ ٱلَّ

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم
َ
ِيَن أ ٱلَّ

الّتدريبات

)ــر،  ــد، ــم(3.  َأكمل الكلماِت اآلتيَة بما يناسبها من األحرِف ثّم اقرأها: 

القـ...آن الكريـ.....   

      الحـ... يث الّشـ... يف

 أ ـــ

ب ـــ

ت ـــ
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)ــر،  ــد، ــم(

أنا إنساٌن  نشاط 

الوسائل واألدوات:              

نعمُل ونتعّلُم

 أسلوب الّتنفيذ : تعاونّي   

                                
  

 صافرة    
  

الّتعليمات:

1ـــ تهيئة األدوات قبل تنفيذ الّنشاط. 

2ـــ ُينّفُذ النشاُط في باحِة المدرسِة. 

3ـــ ينّفُذ في حّصة درسّية كاملة.
 كرة
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ـــــ نخرُج إلى باحِة المدرسِة بانتظاٍم.         

ـــــ ننقسُم إلى مجموعتين، وكلُّ مجموعٍة إلى فرقتين.                                            

ــــ نشّكُل صّفين متوازييِن، بيننا مسافٌة مناسبٌة.

ـــــ عنَد سماِع الصافرِة يبدُأ الّتلميُذ األوُل بالّتعريِف باسمِه مَع ذكِر صفٍة إيجابيٍة 

عن ذاِتِه )أحمُد إنساٌن كريٌم(، ثّم يرمي الكرَة إلى الّتلميِذ المقابِل له. يأخُذ الّتلميُذ 

 الكرَة ويعّرُف باسمِه )عبيدُة إنساٌن قوٌي( وهكذا .... 

إلى أْن يتمَّ إشراُك  الّتالميِذ جميعهم. .   

في نهايِة اللعبِة نرّدُد سوّيًا: ) يحيا اإلنساُن (
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الوحدة الثّانية 
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
األّول

الحمُد هلِل اّلذي أنعَم علينا بِنَعٍم كثيرٍة
                                  

  أستمُع ثّم أجيُب:

   ُأعّدُد اثنتيِن مْن ِنَعِم اهلِل تعالى.

أتأّمُل الّصَوَر وُأعّبُر شفوّيًا:

يعيُش أفراُد األسرِة بأماٍن              يتَجّوُل األطفاُل في الحديقِة بأماٍن

أتعّلُم: أنعَم اهلُل تعالى علينا بنعمِة األماِن 
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الّتقويم

   عّدد بعَض ِنَعِم اهلِل تعالى اّلتي أنعمها عليك ؟

    ألّوُن الفاكهَة باأللواِن المناسبِة:

البرتقال 

الكرزالليمون

الّتفاح
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّاني

أستمُع وأتعّلُم:

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم                          ِمۡسِب ٱلَّ
ۡيــِف ٢  ــَتآءِ َوٱلصَّ ــَة ٱلّشِ يَلـٰـِف قَُريـۡـٍش ١ إِۦَلٰفِِهــۡم رِۡحلَ  ِلِ
ــوٖع  ــن ُج ــم ّمِ ۡطَعَمُه

َ
ِٓي أ ــِت ٣ ٱلَّ ــَذا ٱۡلَۡي ــُدواْ َربَّ َهٰ فَۡلَيۡعُب

  ــۡن َخــۡوفِۢ ٤ ــم ّمِ ] قريش[َوَءاَمَنُه

ُأمّرُر قلمي على الّنقاِط ألتعّرَف المعنى:                           

عادة                    
سفر             

الكعبة المشّرفة        

إِيَلِٰف
رِۡحلََة
ٱۡلَۡيِت

أرّدُد مع معّلمي:

 } ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع ـــ َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ
َ
} أ

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

.........................
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البحرالّطعاماألمان

َأصُل جزَء اآليِة بمتّممها:                         

أضُع إشارَة )√( على ِنَعِم اهلِل  تعالى اّلتي وردْت في الّسورِة:                      

يَلِٰف  ِلِ
َتآءِ إِۦَلٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلّشِ
فَۡلَيۡعُبُدواْ َربَّ َهَٰذا
ۡطَعَمُهم ّمِن

َ
ِٓي أ  ٱلَّ

َوَءاَمَنُهم ّمِۡن

ُجوٖع 
َخۡوفِۢ

 قَُريٍۡش
ۡيِف َوٱلصَّ
ٱۡلَۡيِت

أرّكُب األحرَف اآلتيَة ألتعّرَف اسَم الّسورة:                         

الّتقويم

  عدُد آياِت سورِة قريٍش هو:   ......... آياٍت.
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّالُث

 أتأّمُل الّصورَة ثّم أجيُب:                           

ألّوُن الّدائرة اّلتي تدلُّ على القوِل اّلذي أبدُأ بِه الّطعاَم:                           

ماذا ترى في الّصورِة؟                         
ماذا تقوُل عنَد البدِء بالّطعاِم؟                          

ِ ِ  ِمۡسِب ٱلَّ ٱۡلَۡمُد ِلَّ
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 َأصُل كلَّ كلمٍة بمعناها:                          

 قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليه وسّلم:

   »سمِّ اهلَل وُكْل مّما يليَك« 
                                  ]صحيح البخاري[.

سمِّ اهلَل                        مَن الجانِب اّلذي أماَمك                     

مّما َيليَك                      أقوُل: ِباسِم اهلِل                    

الّتقويم

    لماذا أسّمي اهلَل تعالى عنَد الَبْدِء بالطَّعاِم ؟

أستمُع وأتعّلُم:
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الّرابُع

 َأسيُر في الّطريِق ألتَعرََّف ماذا أقوُل عنَد االنتهاِء مَن الّطعاِم:                      

َأصُل كلَّ صورٍة بالِعبارِة المناسبِة:

أغِسُل يَديَّ قبَل الّطعاِم 

أساعُد أّمي في إعداِد المائدِة

أنّظُف أسناني بعَد الّطعاِم

 ِ ٱۡلَۡمُد ِلَّ
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أضُع إشارَة )√( جانب الّسلوِك الّصحيِح:

الّتقويم

1ــــ ضْع خّطـًا تحَت الوجِه المناسِب:
      أـــ أغسُل يَديَّ بالماِء والّصابوِن قبَل الّطعاِم وبعدِه.

ب ـــ ال أرمي بقايا الّطعاِم على األرِض.   

ت ـــ أتناوُل الّطعاَم وأنا ألعُب.   

2ــــ رّتْب باألرقاِم مقطَعي الحديِث الّشريِف:

 سمِّ اهلَل       وُكْل مّما يليَك       
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الخامُس

ُوِلَد الّنبيُّ ُمحّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم 
في مّكَة المكّرمِة يوَم االثنيِن في الثّاني 

عشَر من شهِر ربيٍع األّوِل من عاِم 
الفيِل، وينتسُب لقريٍش اّلتي سكنْت في 

مّكَة المكّرمِة. 

أبوُه

آمنُة بنُت وهبعبُد اهلِلعبُد المّطلِب

جدُُّهأمُُّه

أستمُع وأتعّلُم:

أصُل كلَّ شكَلين متشابَهين ألتعّرَف نَسَب الّنبيِّ محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم:

ملسو هيلع هللا ىلص          
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ألّوُن الّدائرَة اّلتي تدلُّ على اإلجابِة الّصحيحِة:

اليوُم اّلذي ُوِلَد فيِه النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم:

االثنين الّثالثاء

الّشهُر اّلذي ُوِلَد فيه النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم:

 العاُم اّلذي ُوِلَد فيه النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلم:

 تشرين الثّاني

√     × العبارة م

1

2

3

ُوِلَد النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم في مّكَة المكّرمِة

ُوِلَد النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم في الثّامِن من ربيٍع األّول

عبُد اهلِل هو والُد النَّبيِّ محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم 

شارة )×( جانب العبارة الغلط:  ضْع إشارة )√( جانب العبارِة الّصحيحة واإ

الّتقويم

ربيع األّول
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1. رتِّْب باألرقاِم اآلداَب اّلتي تقوُم بها إذا أردَت تناوَل الّطعاِم:

2. رّكْب كلمًة مَن األحرِف اآلتيِة:

  أنّظُف يَديَّ   
   وَفمي

  أغسُل يَديَّ
     جيدًا

 أقوُل:
 الحمُد هلِل

 آكُل مَن الطعاِم  

   اّلذي أمامي

أقوُل:

ِباسِم اهلِل

الّتدريبات

3. ِصْل كلَّ كلمٍة من العموِد األّوِل مَع ما يناسبها في العموِد الثّاني 
     لتتعّرَف نسَب الّنبّي محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم:

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

أبوه

أّمه

جّده

عبد المّطلب
عبد اهلل

آمنة بنت وهب

مـ ـ حـ ـ ّمـ ـ د       صّلى اهلُل عليه وسّلم
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 مشروع الوحدة

األدوات والوسائل:                 

نعمُل ونتعّلُم

 أسلوب الّتنفيذ : فردّي

                                 
ورق ملّون 

                                 
قلم رصاص  

                                 
مقصٌّ آمن               

الّتعليمات:

1ـــ تهيئة األدوات قبل تنفيذ المشروع. 

2ـــ ُينّفُذ المشروع في الّصّف. 

3ـــ ينّفُذ في حّصة درسّية كاملة.                                  
علبة ألوان
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نرسُم ونلّون داخَل خريطِة الجمهورّيِة العربّيِة الّسورّيِة 

الّشكل اّلذي ُنعّبُر فيِه عن ُحبِّنا ِلوطننا. 

نرّدُد معًا: حبُّ الوطِن ِمَن اإليماِن
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الوحدة الثّالثة

 ّ    
 ّ    
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
األّول

فرحــِت الّســّيدُة آمنــُة بنــُت وهــٍب بــوالدِة طفِلهــا، فأرســَلْت 
إلى جدِِّه عبِد الُمّطلِب اّلذي جاَء َفِرحًا مستبشرًا بالمولوِد 
الجديــِد وســّماُه محّمــدًا، وكان والــُد الّنبــّي صلّــى اهلُل عليــه 
وســّلَم عبــُد اهلل قــد ُتوفّــي قبــَل والدتــِه، فعــاَش صلّــى اهلل 
الباديــِة ألنَّ  إلــى  جــدُّه  أرســَلُه  وقــد  يتيمــًا،  وســّلَم  عليــه 
العــرَب كانــوا ُيرســلوَن أوالَدهــم إليهــا ليصبحــوا فصحــاَء 

ــُز بهــواٍء نقــيٍّ ومــكاٍن واســٍع.  أقويــاَء، فالباديــُة تتمّي
                                  

  أستمُع وأتعّلُم:

   أتأّمُل الّصورَة وأعّدُد اثنين من األشياِء اّلتي أشاهُدها في الباديِة:
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   أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة:

   أعبُِّر شفوّيًا عن دوِر األمِّ في األسرِة:

   َأصُل الّنقاَط ثّم أقرُأ:

أـــــ عاَش النَّبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم طفولَتُه المبّكرة في: )الباديِة ـــــ المدينِة(    

ب ـــــ أرسَل النَّبيَّ محّمدًا صّلى اهلُل عليِه وسّلَم إلى الباديِة:     ) جدُّه - عمُّه (    

صّلى اهلُل عليِه وسّلَم

الّتقويم
1ــــ لماذا فرحت الّسّيدُة آمنُة بنُت وهٍب ؟   

2ـــ من اّلذي اختاَر اسَم الّنبيِّ محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم ؟   
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّاني

ذهَب الّنبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسّلم بصحبِة أمِِّه 
الّسّيدِة آمنة بنِت وهٍب لزيارِة أخوال أبيه في المدينِة 

المنّورِة،  وفي طريِق العودِة ُتوفَِّيت الّسّيدُة آمنُة، وكاَن 
ُعْمُر طفِلها محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم ستَّ سنواٍت، 
فاعتنى به جدُُّه عبُد المّطلِب مقدِّمًا له الحبَّ والحناَن  

والّرعايَة اّلتي فقَدها بوفاِة أّمِه وأبيِه.

  أستمُع وأتعّلُم:

   ألّوُن الّنجمَة اّلتي تدلُّ على اإلجابِة الّصحيحِة:

مّكَة المكّرمِةأـــــ ُتوّفيت الّسّيدُة آمنُة عنَد عودِتها من 

6سنواٍت

عمُّهجدُّه

8 سنواٍت

المدينِة المنورِة

ب ـــــ كان ُعْمُر محّمٍد صّلى اهلُل عليه وسّلم عند وفاِة أمِّه 

ت ـــــ قاَم برعايِة محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم بعَد وفاِة أمِّه
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   ألّوُن كلَّ مربٍع يدلُّ على العمِل الذي يقوُم بِه أفراُد عائلتي باللوِن المناسِب:

   َأصُل الّصورَة بالمعنى الّدالِّ عليها:

   أساعُد أّمي في أعماِلها

  أساعُد المحتاجيَن والفقراَء

  أحبُّ أختي وأهتمُّ بها

أبي وأّمي

يعملون ويتعبون من أجلييحّبونني ويلعبوَن معييعطفوَن علّي 

إخوتي وأخواتيجّدي وجّدتي

الّتقويم

   لماذا ذهَبت الّسّيدُة آمنة أمُّ الّنبّي صلّـى اهلُل عليه وسّلم إلى المدينِة المنّورِة؟ 
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّالُث

بينما كان الّتالميُذ يلعبوَن بالكرِة
في حّصِة الّرياضِة، رمى أويٌس الكرَة
فكسرْت زجاَج نافذِة غرفِة الّرياضِة. 

سأَل المعّلُم: َمْن رمى الكرَة؟ 
قاَل أويٌس: أنا يا معّلمي، وأعتِذُر.

ُأعِجَب المعّلُم بصدِق أويٍس.

  أستمُع وأتعّلُم:

   أرّتب األحرَف اآلتيَة ألكّون كلمًة جميلًة ذاَت معنى:

   َأِصُل الّنقاَط ألتعّرَف معنى الّصدِق:
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   ألّوُن األشكاَل اآلتيَة باللوِن المناسِب ثّم أقرُأ:

   أتأّمُل الّصوَر ثّم أقرُأ:

   أكوُن صادقًا مع

بيتيمدرستيفعليقوليالّناسنفسي

   أكوُن صادقًا في   أكوُن صادقًا في

الّتقويم
1ــــ ما اّلذي أعجبك في القّصة؟   

2ـــ اذكر قّصة حدثت معك أو مع أحِد أصدقائك عن الّصدق؟   
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الّرابُع

   أتأّمُل الّصوَر ثّم أقرُأ:

   ألّوُن معانَي الكلماِت اآلتيِة ثّم أقرُأ:

هور:                   -  شطُر: 
ُّ
    الط

   أحافُظ على نظافِة َمقعدي     أحافُظ على نظافِة مدرستي

 قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليه وسّلم:

يَماِن«     »الطُُّهوُر َشْطُر اإْلِ
                                  ]صحيح مسلم[.

  أستمُع وأتعّلُم:
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أرمي األوساَخ في سّلِة المهمالِت

أستحمُّ دائمًا ألحافَظ على نظافتي

   َأصُل نقاَط الحديِث الّشريِف ثّم أرّدُدُه:

  َأصُل العبارَة بالّصورِة المناسبِة:

الّتقويم

    أكمل العبارَة اآلتيَة شفوّيًا:
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شارة )×( جانب العبارة الغلط: 1. ضْع إشارة )√( جانب العبارِة الّصحيحة واإ

2. ارسْم دائرًة حوَل اإلجابِة الّصحيحِة:

أ ـــــ  ُتوّفيْت أمُّ النَّبيِّ صّلى اهلُل عليِه وسّلَم عندما كاَن عمُرُه 4 سنواٍت. )     (

أ ـــــ كلمُة »الطُّهور« تعني:

ب ـــــ كلمُة » شْطر« تعني:

ت ــــ »الّصدق« هو أْن أقوَل:

                    )الّسالمة  -  الّنظافة   -  الهدوء(

                    )  ُربع   -    ُثلث    -   ِنصف(

                    )الحقيقة   -  الّنجاح   -  الخيال(

ب ــــ قاَم برعايِة النَّبيِّ صّلى اهلُل عليِه وسّلَم بعَد وفاِة أّمِه جدُُّه عبُد المّطلِب.)     (

ت ـــــ اختاَر اسَم النَّبيِّ محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم أبوه عبُد اهلِل. )     (

الّتدريبات

3. لّون الّدائرَة اّلتي تدلُّ على اإلجاباِت الّصحيحِة ثّم اقرْأ:

خيمة 

في الباديِة يوجد 

غابة جمل  
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أ ـــــ  ُتوّفيْت أمُّ النَّبيِّ صّلى اهلُل عليِه وسّلَم عندما كاَن عمُرُه 4 سنواٍت. )     (

أ ـــــ كلمُة »الطُّهور« تعني:

ت ــــ »الّصدق« هو أْن أقوَل:

ب ــــ قاَم برعايِة النَّبيِّ صّلى اهلُل عليِه وسّلَم بعَد وفاِة أّمِه جدُُّه عبُد المّطلِب.)     (

ت ـــــ اختاَر اسَم النَّبيِّ محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم أبوه عبُد اهلِل. )     (

صنع مقلمة      نشاط

األدوات والوسائل:                 

نعمُل ونتعّلُم

 أسلوب الّتنفيذ : فردّي

                                 
ورق ملّون 
                                 
ورق مقّوى

                                 
علبة ألوان

                                 
قلم رصاص  

                                 
مقصٌّ آمن               

                                 
علبة أسطوانّية من

  بيئة الّطفل. 

الّتعليمات:

1ـــ تهيئة األدوات قبل تنفيذ الّنشاط. 

2ـــ ُينّفُذ الّنشاط في الّصف. 

3ـــ ينّفُذ في حّصة درسّية كاملة.
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نأخذ األسطوانة ونلّونها بما نرغب، 

أو نلصق عليها الورق الملّون. 

نقصُّ من الورِق المقّوى شكاًل دائريًا ونُضعُه

أسفَل األسطوانِة من الّداخل.    

نرسُم على األسطوانِة األشكاَل اّلتي نرغُب 

بها ونلّونها.   

 ، نضع الِمقلمَة على طاولِتنا في الّصفِّ

ونضُع أقالَمنا داخلها.   

     صنعُت ِمقلمتي بنفسي



51

الوحدة الرّابعة
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
األّوُل

   أستمُع إلى الحوار:

  ما أسماُء اهلِل تعالى 
   اّلتي تعلمناها من   

  سورِة الفاتحِة؟                 

   هل تعرُف أسماء   
  أخرى هلِل تعالى؟     

    نعم، تعاَل 
لنتعّرَف عليها.

     

ِن ــــ الرَِّحيِم الرَّحمَٰ

   ُأمّرُر قلمي ألتعّرَف المعنى ثّم أقرُأ:

     َأَحٌد                              اهلُل ال إلَه غيره.
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   َأِصُل الّنقاَط ثم أقرُأ:

أرّدُد مع معّلمي:

أرّدُد مع معّلمي:

 َحٌد
َ
ُ أ       قُۡل ُهَو ٱلَّ

َمُد ُ ٱلصَّ       ٱلَّ

   ُأمّرُر قلمي ألتعّرَف المعنى ثّم أقرُأ:

 الّصَمُد                                اّلذي أحتاُج إليِه في كلِّ األوقاِت.
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   أتعّلُم:

من أسماِء اهلِل تعالى:      

َحٌد 
َ
َمُد أ  الصَّ

   َأصُل بيَن الّتراكيِب القرآنّيِة المتشابهِة ثّم أقرُأ:

أرّدُد مع معّلمي:

       لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُودَلۡ

لَۡم يَِلۡ 

لَۡم يَِلۡ  َولَۡم يُودَلۡ

َولَۡم يُودَلۡ
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َحُدۢ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ َولَۡم يَُكن لَّ

   ُأمّرُر قلمي ألتعّرَف المعنى ثّم أقرُأ:

                                           
اهلُل ال شبيَه لُه

أرّدُد مع معّلمي:

 َۢحُد
َ
ُۥ ُكُفًوا أ       َولَۡم يَُكن لَّ

الّتقويم

لماذا نتعّلُم أسماَء اهلِل تعالى؟
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّاني

  أقرُأ بإتقاٍن:

ــُد  َم ُ ٱلصَّ ــٌد ١ ٱلَّ َح
َ
ُ أ ــَو ٱلَّ ــۡل ُه  قُ

٣ َولـَـۡم يَُكــن   ــِلۡ َولـَـۡم يُــودَلۡ ٢ لـَـۡم يَ
  ــُدۢ ٤ َح

َ
ــًوا أ ُۥُكُف لَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱلَّ

]الّصمد[

   أرّدُد الكلماِت اآلتيَة:

   أرّدُد الّتراكيَب القرآنّيَة اآلتيَة:  

َحٌد 
َ
َمُدأ ُكُفًوا الصَّ

َمُد  ُ ٱلصَّ لَۡم يَِلۡٱلَّ

َحُدۢ  َولَۡم يُودَل  
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  َولَۡم يَُكن لَّ
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 قُۡل ُهَو
ُ ٱلَّ

لَۡم يَِلۡ
َولَۡم يَُكن لَّ

َحُدۢ 
َ
ُكُفًوا أ

َحٌد 
َ
ُ أ  ٱلَّ

َمُد  ٱلصَّ
َولَۡم يُودَلۡ َحُدۢ  

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  َولَۡم يَُكن لَّ

4 5 3

   أكتُب الحرَف الّناقَص في الفراِغ، ثّم أسّميِه: 

   ُأرّكُب األحرَف اآلتيَة ألتعّرَف اسَم الّسورة ثّم أقرُأ: 

 ِصْل جزَء اآليِة بمتّممها: 

................. ا لـ إ خـ لـ ا ص    

أحـ....  ،  الّصمـ....  ،  لم يلـ....  ،  ولم يولـ....

الحرف هو :
.....

الّتقويم

   ُألّوُن الّشكَل اّلذي يدلُّ على عدِد آياِت سورِة اإلخالِص: 
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الثّالُث

 قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليه وسّلم:

   »الَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة« 
                                  ]صحيح البخاري[.

  أستمُع وأتعّلُم:

   َأِصُل بين الّنقاِط ألتعّرَف معنى كلِّ كلمٍة:

   ُألّوُن كلَّ دائرٍة تدلُّ على الّشكِل اّلذي يحوي كلمًة طّيبًة:

    الطَّيِّبة                                الجّيدة  

    صدقة                                حسنة

أعتذر كسولمرحبًا 

مشاغب  شكرًا الّسالم عليكم



59

  أستمُع وأتعّلُم:

أضُع إشارة )√( جانب الكلمات اّلتي وردْت في الحديِث الّشريِف:
   

  الّطّيبُة شطُر    صدقٌة   الكلمُة

 رّتْب باألرقاِم كلماِت الحديِث الّشريِف: 

الّتقويم

 صدقٌةالكلمُةالّطّيبُة
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الّدرُس 
الخامُس
الّدرُس 
الّرابُع

 لّما بلَغ الّنبيُّ محّمٌد صّلى اهلُل عليِه وسلَّم الّسنَة 
الثّامنَة من ُعْمرِه ُتُوّفَي جدُُّه عبُد المّطلِب، فكفله عمُّه 

أبو طالٍب اّلذي بذَل كلَّ ما في وسعِه في رعايِة الّنبّي 
محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسلََّم في زمِن طفولِته وشباِبه، 
ولقد اصطحَب أبو طالٍب الّنبيَّ صّلى اهلُل عليِه وسلََّم 

في سفرٍة تجارّيٍة إلى الّشاِم .

  أستمُع وأتعّلُم:

أضُع إشارة )√( جانَب الّصورِة اّلتي تدلُّ على أقاربي:
   

ُأعّدُد شفوّيًا ثالثًة من أقاربي...
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ُأرّتُب باستخداِم األرقاِم األحداَث اآلتيَة:
   

   

 كان عمُرُه صّلى اهلُل عليِه وسّلَم ثماني سنواٍت عندما توّفي جّدُه عبُد المّطلب. 

 توّفي والُد الّنبّي صّلى اهلُل عليِه وسّلَم عبُد اهلِل قبَل والدته.

 كان عمُرُه صّلى اهلُل عليِه وسّلَم سّت سنواٍت عندما توّفيت أمُّه.

ُتوفَِّي عبُد المّطلِب وقد بلَغ 
محّمٌد صّلى اهلُل عليه وسّلم

 مَن الُعمِر

عّم الّنبّي

هو أبو طالب

ثماني سنوات

الّتقويم

ما دوُر األسرِة في حياِة الّنبيِّ صلّـى اهلُل عليِه وسّلم؟

أصُل كلَّ جزأَيِن متشابَهيِن ليكتمَل المعنى:
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َحُدۢ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ َولَۡم يَُكن لَّ

شارة )×( جانب العبارة الغلط: 1. ضْع إشارة )√( جانب العبارِة الّصحيحة واإ

2. اختر اإلجابَة الّصحيحَة:

أ ـــــ عندما يساعدني أحٌد أقوُل لُه: مع الّسالمِة                 )     (

أ ـــــ كلمُة »الّطّيبة« تعني:

ب ـــــ كلمُة »صدقة« تعني:

                    )الّسالمة  -  الجّيدة (

                    ) حسنة   -  نجاح(

ب ــــ اعتنى أبو طالٍب عمُّ الّنبّي محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم به  )     (

ت ـــــ عندما أوّدُع صديقي أقوُل لُه: أعتذُر                      )     (

الّتدريبات

3. لّون الّدائرَة اّلتي تدلُّ على كلِّ تركيٍب قرآنيٍّ ومعناه بلوٍن واحٍد:

4. أكمل الّسورَة بالكلمِة المناسبِة : 

اهلُل يحتاُج إليِه الَخلُق جميُعهم اهلُل ال إله غيرهاهلُل ال شبيه له

َحٌد
َ
ُ أ َمُد  ٱلَّ ُ ٱلصَّ ٱلَّ

ــۡم ....... ٣  َ ــِلۡ َول ــۡم يَ َ ُ .......  ٢ ل ــٌد ١ ٱلَّ َح
َ
ــَو ....... أ ــۡل ُه  قُ

  ــُدۢ ٤ َح
َ
ُۥ ....... أ ــن لَّ ــۡم يَُك َ َول

) َمُد ، ُكُفًوا ،  يُودَلۡ ُ ، ٱلصَّ )ٱلَّ
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ُصنُع فانوٍس    نشاط

األدوات والوسائل:                 

نعمُل ونتعّلُم

 أسلوب الّتنفيذ : فردّي

                                 
ورق ملّون 
                                 
مقصٌّ آمن               
                                 
الصق               

الّتعليمات:

1ـــ تهيئة األدوات قبل تنفيذ الّنشاط. 

2ـــ ُينّفُذ الّنشاط في الّصّف. 

3ـــ لكّل تلميٍذ فانوٌس خاٌص به.

 أّواًل:
    نأُخذ ورقًة ملونًة ونطويها   

  من المنتصِف.
     نقصُّ الورَقَة الملّوَنَة  

   المطوّيَة ابتداًء من خّط   
   الّطي صعودًا، وال نصُل 

  إلى نهايِة الورقِة.

أ ـــــ عندما يساعدني أحٌد أقوُل لُه: مع الّسالمِة                 )     (

ب ــــ اعتنى أبو طالٍب عمُّ الّنبّي محّمٍد صّلى اهلُل عليِه وسّلَم به  )     (

ت ـــــ عندما أوّدُع صديقي أقوُل لُه: أعتذُر                      )     (
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ثانيًا:
   نفتُح الورقَة المطوّيَة وُنلصُق الّطرفين. 

   

نضغُط على طرفي الورقِة قلياًل لتأخَذ شكَل الفانوِس.      
   

      نقصُّ شريطًا من ورقٍة بلوٍن آخر، ونلصُقه أعلى الفانوس ليشّكل حاماًل له.

    ُأَزّيُن فانوسي بما أرغُب.       

كما ينيُر الفانوُس المضيُء الغرفَة ينيُر اهلُل تعالى قلوَب المؤمنيَن      
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أهّم المصادر والمراجع

القرآُن الكريم.

1- الجامع المسند الّصحيح، لمحّمد بن إسماعيل البخاري الجعفي.

2- المسند الّصحيح، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.

3- الّسيرة الّنبوّية، لعبد الملك بن هشام المعافري.

4- تفسير القرآن العظيم،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي.

5- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري.

6- المعجم المدرسي، لمحمد خير أبو حرب.






