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َمُة الُْمْحتََوياِت
ِ
قائ

ْفَحُة ْر�ُص                الَْمْو�شوُع                      ال�شَّ الدَّ

ُل ْر�ُص اْلأَوَّ الدَّ

ْر�ُص الثَّاني الدَّ

ْر�ُص الثَّاِلُث الدَّ

اِبُع ْر�ُص الرَّ الدَّ

ْر�ُص الْخاِم�ُص الدَّ
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ْر�ُص الثَّاِلَث َع�َشَر الدَّ

اِبَع َع�َشَر ْر�ُص الرَّ الدَّ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ا�ْشُمُه، َو َموِلُدُه ٌد �شَ َر�شوُلنا ُمَحمَّ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َن�ْشاأَُتُه ٌد �شَ َر�شوُلنا ُمَحمَّ

َي اهللُ َعْنها نا َخديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد َر�شِ اأُمُّ

اْلُقْراآُن اْلَكريُم

اآداُب التِّالَوِة 

�شوَرُة اْلَفاِتَحِة

اأَْركاُن اْلإِ�ْشالِم

اِم واْلُخروج ِمْنُه اآداُب ُدخوِل اْلَحمَّ

اْلُو�شوُء 

ريُف: )اآداُب اِل�ْشِتْئذاِن( الَحديُث ال�شَّ

�شوَرُة اْلَكْوَثِر

ريُف: )َتِحيَُّة اْلإِ�ْشالِم( الَحديُث ال�شَّ

ْخال�ِس �شوَرُة اْلإِ
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ُه اآِمَنُة ِبْنُت  ُد ْبُن َعْبِد اهلِل، ِمْن َقبيَلِة ُقَرْي�ٍس، َواأُمُّ َر�شوُلنا ُهَو ُمَحمَّ
ِلِب  اْلُمطَّ َعْبُد  ُه  َجدُّ َفِرَح  َوَقْد  َمِة،  اْلُمَكرَّ َة  َمكَّ في  ُوِلَد  َوْهٍب، 

ًدا. اُه ُمَحمَّ ِبَمْوِلِدِه، َو�َشمَّ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ٌد �شَ َر�شولُنا ُمَحمَّ
ا�ْشُمُه، َوَمْوِلُدُه

ُل  ْر�ُص اْلأَوَّ الدَّ 1
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ٌد ( ِباأَْلواٍن َجميَلٍة: مَّ ُن َكِلَمَة ) ُمَ اأَُلوِّ

طا�شن

طا�شن

ُد اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة:             اأَُردِّ

اأُِحبَُّك يا َر�شوَل اهلِل

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم �شَ
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لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم. ٍد �شَ 1 -اأَْذُكُر ا�ْشَم واِلَديِّ َر�ُشوِلَنا ُمَحمَّ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ِمْن َقبيَلِة........ ٌد �شَ اأ   - َر�شوُلنا ُمَحمَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه ٌد �شَ ب- الَبَلُد الَّذي ُولَِد فيِه َر�شوُلنا ُمَحمَّ

        َو�َشلََّم ُهَو............

ا َياْأتي َواأُْكِمُل ِبها اْلَفراَغ �َشَفِويًّا: َبَة ِممَّ نا�شِ 2 - اأَْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمُ

َمُة ُة الُْمَكرَّ قَُرْي�صٍَمكَّ

اأَْختَِبُر  َمْعلوماتي
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لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ٌد �شَ َر�شولُنا  ُمَحمَّ
تُُه نَ�ْشاأَ

ماَت  َفَقْد  َيتيًما،  َو�َشلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �شَ ٌد  ُمَحمَّ َر�شوُلنا  اأَ  َن�شَ
ِلِب َواأَْر�َشَلُه اإِلى اْلباِدَيِة،  ُه َعْبُد اْلُمطَّ واِلُدُه َقْبَل ِولَدِتِه، َفَربَّاُه َجدُّ
ُه اأَبو طاِلٍب. ِه َربَّاُه َعمُّ ْعِديَُّة، َوَبْعَد َوفاِة َجدِّ َعْتُه َحليَمُة ال�شَّ َفاأَْر�شَ

ْر�ُص الثَّاني2 الدَّ
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ُف اْلَكِلَمَة: ٍل َواأَْكَت�شِ ْل�شُ ُل َبْيَن اْلأَْرقاِم ِبَت�شَ ِبُم�شاَعَدِة اْلُمَعلِِّم اأَ�شِ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم دٌ  �شَ ُمَحمَّ

حيَح في اْلُمَربََّعاِت التَّاِلَيِة: ْقَم ال�شَّ 1 - اأَْكُتُب الرَّ

ُه َعمُّ َعُتُه ُمْر�شِ ُه َجدُّ

اأَْختَِبُر  َمْعلوماتي

1

23456
7

8

طا�شن

ْعِديُة ِلِبَحليَمُة ال�شَّ َعْبُد اْلُمطَّ اأَبو َطاِلٍب
3 2 1

لَّى اهللُ َعَلْيِه ٍد �شَ 2 - اأَُعبُِّر �َشَفِويًّا َعْن َن�ْشاَأِة َر�شوِلنا ُمَحمَّ
       َو�َشلََّم.
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ُ ُد نَِبيُّنا ُمَحمَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم  �شَ

ـدْ     ابـــُن َعـــْبـــِد اهلل َنـِبـيُّــنا ُمـَحــــمَّ
ِلْب     كاَن َعظيَم اْلجـاه ه َعْبُد الُمطَّ َجدُّ
ـواه ـــــــُه اآِمــــَنـــــهْ      َلـْم ُتْنِجْب �شِ اأُمُّ
ـلَّى َعـَلْيـِه اهلل ِب      �شَ ـِمـيُّ الـنَّ�شَ هـا�شِ

ن ْعُر : عاِرف الَح�شَ �شِ

اأُْن�سوَدٌة

10



َي اهللُ َعْنها نَا َخديَجُة ِبْنُت ُخَويِْلٍد َر�شِ اأُمُّ

طا�شن

ُن اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: اأَُلوِّ

�شوِل َزْوَجُة الرَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم  �شَ

اأُمُّ اْلُموؤِْمنيَن 
َي اهللُ َعْنها َر�شِ

اأَعاَنْتُه يف َحياِتِه َويف 
�ْشالِم ْعَوِة اإِلى اْلإِ الدَّ

لَّى  �شوِل �شَ ُل َمْن اآَمَن ِبالرَّ اأَوَّ
اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ِمَن النِّ�شاِء

ْر�ُص الثَّاِلُث الدَّ 3
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

َبِة في ما َياأْتي: 1 - اأَْماَلأُ اْلَفراَغ �َشَفِويًّا ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�شِ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم، اْلإِ�ْشالِم، َخديَجُة( �شوِل �شَ ) الرَّ

........ َزْوَجُة  ِهَي  َعْنها  اهللُ  َي  .......َر�شِ اْلُموؤِْمنيَن  اأُمُّ 
اأَعاَنْتُه في َحياِتِه، َوفي  َوَقْد   ، ........................

ْعَوِة اإِلى............... . الدَّ
ْن َيْقَراَأَها  حيَحِة َبْعَد اأَ �شاَرَة )       ( ِبجاِنِب اْلِعباَرِة ال�شَّ ُع اإِ 2 - اأَ�شَ

        اْلُمَعلُِّم:
�شوِل َي اهللُ َعْنها ثاِلُث َمْن اآَمَن ِبالرَّ         اأ   -           َخديَجُة َر�شِ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ِمَن النِّ�شاِء.                         �شَ
�شوِل ُل َمْن اآَمَن ِبالرَّ َي اهللُ َعْنها اأَوَّ         ب-            َخديَجُة َر�شِ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ِمَن النِّ�شاِء.                          �شَ

َي اهللُ َعْنها. َنا َخديَجَة َر�شِ ا َتَعلَّْمُتُه َعْن اأُمِّ ُث َمَع اأُ�ْشَرتي َعمَّ اأََتَحدَّ

بيتّيطا�شن
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ُع ابـِ ْر�ُص الرَّ الدَّ

الُْقراآُن الَْكرميُ هو

ا�ْشًما  ِمْنها  اأَ�ْشَتْخِرُج  ُثمَّ  اْلآِتَيَة،  اْلَكريَمَة  اْلآَيَة  ُمَعلِّمي  َمَع  ُد  اأَُردِّ
اآَخَر ِلْلُقراآِن اْلَكِريِم:       

اأَْنَزَل اهللُ َتعالى اْلُقْراآَن اْلَكريَم 
اهللُ  لَّى  �شَ ٍد  ُمَحمَّ َر�شولِنا  َعلى 
ِجْبريَل  ِبَو�شاَطِة  َو�َشلََّم،  َعَلْيِه 
َة   َمكَّ في  ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ الُم  ال�شَّ َعَلْيِه 

مِة في غاِر ِحراٍء. َغاُر ِحراٍءاْلُمَكرَّ

 ِكتَاُب اهلِل تَعالى

طا�شن

{}

الُْقراآُن الَْكرميُ
4
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ُن         اأَ�ْشَفَل �شوَرِة اْلَمكاِن الَّذي َنَزَل فيِه اْلُقْراآُن اْلَكريُم  اأَُلوِّ
ٍة: َل َمرَّ اأَوَّ

اأُحاِفُظ َعلى ِتالَوِة اْلُقْراآِن اْلَكريِم
اأَُخطُّ  ِ            َعلى َكِلماِت اْلِعباَرِة اْلآِتَيِة:

طا�شن

طا�شن

َمُة ُة اْلُمَكرَّ َرُةَمكَّ اْلَمديَنُة اْلُمَنوَّ

14



15

حيَحِة في ما َياْأتي: 1 - اأَْماَلأُ اْلَفَراَغ ِباْلَكِلَمِة ال�شَّ
       اأ   - اأَْنَزَل اهللُ �ُشْبَحاَنُه َوَتعالى اْلُقْراآَن اْلَكريَم َعلى َر�شوِلنا 

               ............ ِبو�َشاطِة ...............  .
ٌة، ِمْنها:................. .       ب - ِلْلُقْراآِن اْلَكريِم اأَ�ْشماٌء ِعدَّ
لوِك  �ْشِم الَِّذي َيُدُل َعلىال�شُّ �شاَرَة )        ( اأَ�ْشَفَل الرَّ ُع اإِ 2 - اأَ�شَ

حيِح:       ال�شَّ

القرآن الكرمي

القرآن الكرمي

القرآن الكرمي

القرآن الكرمي

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ
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ْر�ُص الَْخاِم�ُص الدَّ

اآداُب ِتالَوِة الُْقْراآِن الَْكريِم

حيِم ْحمِن الرَّ ُثمَّ اأَقوُل: ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ْيطاِن اأَعوُذ ِباهلِل ِمَن ال�شَّ
جيِم  الرَّ

3

2 1
اأُ ُو�شوًءا  اأََتَو�شَّ

حيًحا �شَ
اأَْبَداأُ التِّالَوَة ِبَقْويل:

5
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طا�شن

طا�شن

طا�شن

َع َمْجموَعتي َبْعَد اْلُمَعلِِّم: ُد َمَ اأَُُُردِّ
حيِم( ْحمِن الرَّ جيِم، ِب�ْشِم اهلِل الرَّ ْيطاِن الرَّ ) اأَعوُذ ِباهلِل ِمَن ال�شَّ

حيِم ْحمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
اأَُخطُّ    ِ            َعلى ُحروِف اْلَكِلماِت اْلآِتَيِة:

حيِح: لوِك ال�شَّ وَرِة الّتي َتُدلُّ َعلىال�شُّ ُن             اأَ�ْشَفَل ال�شُّ اأَُلوِّ

17



نَُّه َبَداأَ ِتالَوَتُه ِبـ: لى ِتالَوِة واِلِدي، َواأُلِحُظ اأَ اأَ�ْشَتِمُع اإِ
حيِم ْحمِن الرَّ جيِم، ُثمَّ ِبَقْوِل: ِب�ْشِم اهلِل الرَّ ْيطاِن الرَّ اأَعوُذ ِباهلِل ِمَن ال�شَّ

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

اْلُقْراآِن  ِتالَوِة  َقْبَل  اأَُقوُلها  ِعباَرِة  ِل  وَّ اأَ اأَ�ْشَفَل  �شاَرَة           اإِ ُع  اأَ�شَ
اْلَكريِم:

حيِم ْحمِن الرَّ ْيطاِنِب�ْشِم اهلِل الرَّ اأَعوُذ ِباهلِل ِمَن ال�شَّ
جيِم  الرَّ

بيتّيطا�شن
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اإِيَّاَك َن�ْشَتعيُناإِيَّاَك َنْعُبُد اْلَحْمُد هلِلِ

اأَْفَهُم

اأَْحَفُظ �شوَرةُ الفاِتَحِة

اِد�ُص ْر�ُص ال�شَّ الدَّ 6

5

4 3

2

1

7

6
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اأُ�شاِرُك ُزَمالِئي في ُم�شاَبَقٍة ِلإِْتقاِن �شوَرِة اْلَفاِتَحِة.

ِّي َكِلَمَة ) اآميْن ( َبْعَد ِتالَوِة �شوَرِة اْلفاِتَحِة. ل َيقوُل اْلُم�شَ

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

ا اأَقوُلُه في اْلَمواِقِف اْلآِتَيِة: 1 - اأَُعبُِّر �َشَفِويًّا َعمَّ
الِة.         اأ   - َبْعَد ِتالَوِة �شوَرِة اْلفاِتَحِة في ال�شَّ

َّعاِم.        ب- َبْعَد اِلْنِتهاِء ِمَن الط
2 - اأَْتلو َغْيًبا �شوَرَة اْلفاِتَحِة.

لى �شوَرِة اْلفاِتَحِة ِمْن ِجهاِز اْلحا�شوِب اأَْو اآَلِة التَّ�ْشجيِل،  اأَ�ْشَتِمُع اإِ
ُدها. اأَْو ِمْن اأََحِد اأَفراِد اأُ�ْشَرتي، ُثمَّ اأَُردِّ

اأَتَعلَُّم

طا�شن

بيتّيطا�شن
صندوق الزكاة

اإِيْتاُء
كاِة  الزَّ
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صندوق الزكاة

صندوق الزكاة

اِبُع ْر�ُص ال�شَّ الدَّ

�ْشالِم اأَْركاُن اْلإِ

�ْشالِم اأَْركاُن اْلإِ

ْوُم  �شَ
َرَم�شاَن اإِيْتاُء

كاِة  الزَّ

الِة اإِقاُم ال�شَّ
ِحجُّ الْبَْيِت

ُ ْن ل اإلَه اإلَّ اهلل هاَدتاِن:) اأَ�ْشَهُد اأَ ال�شَّ
ًدا َر�شوُل اهلِل ( نَّ ُمَحمَّ واأَ�ْشَهُد اأَ

7
1

2

34

5
ِلَمِن ا�ْشتَطاَع اإِلَْيِه �َشبيال
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يف  ْن�شاُن  اْلإِ َيْدُخُل  َوِبِهما  هاَدتاِن،  ال�شَّ �ْشالِم  اْلإِ اأَْركاِن  ُل  اأَوَّ
اْلإِ�ْشالِم.

�ْشالِم يف ما َياأْتي: ْكَل الّذي َيُدلُّ َعلى َعَدِد اأَْركاِن اْلإِ ُن ال�شَّ اأَُلوِّ

اأَ�ْشَهُد اأَْن لاّ اإِلَه اإِلاَّ اهلُل

ًدا َر�شوُل اهلِل ناَّ ُمَحماَّ
 َواأَ�ْشَهُد اأَ

ُد َمَع جَمْموَعتي: اأَُردِّ

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

طا�شن

طا�شن
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

�ْشالِم َوَرْقِم اْلَمْقطوَرِة الَّتي ُتَمثُِّل َتْرِتيَبُه. ُل َبْيَن ُرْكِن اْلإِ 1- اأَ�شِ

صندوق الزكاة

صندوق الزكاة

123

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

صوم رمضان 

الصالة 

حج البيت  

الزكاة

اركان االسالم

أشهد أن ال إله إال اهللا
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا

�ْسالمرِ اأَْركاُن اْلإرِ

5 4
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2- اأَُعبُِّر �َشَفِويًّا َعْن ُرْكِن اْلإِ�ْشالِم الَّذي ُت�شيُر 
وَرُة اْلُمجاِوَرُة.             اإَِلْيِه ال�شُّ

هاَدَتْيِن: ُن َكِلَماِت ال�شَّ ْفراِد اأُ�ْشَرتي اأُلوِّ ِبُم�شاَعَدِة اأََحِد اأَ

صندوق الزكاة

بيتّيطا�شن
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اأَْحِر�ُس َعلى 
اِم َبْعَد  َنَظاَفِة اْلَحمَّ

ا�ْشِتْخَداِمِه

ْر�ُص الثَّاِمُن الدَّ

اأعوُذ ِباهلِل 
مَن اْلُخْبِث 
واْلَخبائِث

اِم واْلخروِج ِمْنُه اآَداُب ُدخوِل الَْحمَّ
اأُْغِلُق اْلباَب 

َخْلفي َول اأََتَكلَُّم 
اِم  في اْلَحمَّ

8

123

ُغْفراَنَك 5
ــُل َيــَديَّ َجيِّــًدا  اأَْغ�شِ
ابــوِن،  َوال�شَّ ِباْلَمــاِء 

َول اأُ�ْشِرُف ِفي اْلَماِء 4
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طا�شن

اِم: »اأَعوُذ ِباهلِل ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخباِئِث«. 1 - ُدعاُء ُدخوِل اْلَحمَّ
2 - ُدعاُء اْلُخروِج ِمْنُه: » ُغْفراَنَك «.

3 - اأَْحِر�ُس َعلى َنظاَفِة اْلَحّماِم.

حيِح: لوِك ال�شَّ ُ َعِن ال�شُّ وَرِة الَّتي ُتَعبِّ �شاَرَة )       ( اأَ�ْشَفَل ال�شُّ ُع اإِ اأَ�شَ

ُغْفراَنَك

اأَتَعلَُّم واأَْحَفُظ
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

اأُْكِمُل �َشَفِويًّا:
اِم. 1 - اأَقوُل ِعْنَد ُدخوِلِ اْلَحمَّ

2 - اأَقوُل ِعْنَد اْلُخروِج ِمْنُه.

اِم. ُث َمَع اأَْفراِد اأُ�ْشَرتي َعْن اآداٍب اأُْخرى ِل�ْشِتْخَداِم اْلَحمَّ اأََتَحدَّ

بيتّيطا�شن
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ُل َيِدَي اْلُي�ْشرى اإِلى اأَْغ�شِ
اٍت  اْلِمْرَفِق )3( َمرَّ

ْر�ُص التَّا�ِشُع الدَّ

حيَحٍة َكما َياأْتي: اأُ ِبَطريَقٍة �شَ اأََتَو�شَّ

اأَْنوي، ُثمَّ اأَقوُل:ِبا�ْشِم اهلِل

اٍت َم�ُس )3( َمرَّ اأََتَم�شْ

اٍت �ْشَغْيِن )3( َمرَّ ُل َيَديَّ اإِلى الرُّ   اأَْغ�شِ

اٍت ُق )3( َمرَّ اأ�ْشَتْن�شِ

1

3

2

4

الُو�شوُء
9
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ُل َيِدَي اْلُيْمنى اإِلى اأَْغ�شِ
اٍت  اْلِمْرَفِق )3( َمرَّ

اٍت ُل َوْجِهي )3( َمرَّ اأَْغ�شِ

ُل َيِدَي اْلُي�ْشرى اإِلى اأَْغ�شِ
اٍت  اْلِمْرَفِق )3( َمرَّ

ًة واِحَدًة ي َمرَّ ُح َراأْ�شِ اأَْم�شَ

5

7

6

8
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ًة واِحَدًة ُح اأُُذَنيَّ َمرَّ ُل ِرْجِلي اْلُيْمنى اإِلى اْلَكْعَبْيِناأَْم�شَ اأَْغ�شِ
اٍت )3( َمرَّ

اٍت ُل ِرْجِلي اْلُي�ْشرى اإِلى اْلَكْعَبْيِن )3( َمرَّ اأَْغ�شِ

طا�شن

اأُ. اأُ َكما َيَتَو�شَّ اأُ�شاِهُد َمَع َمْجموَعتي ُو�شوَء اْلُمَعلِِّم، ُثمَّ اأََتو�شَّ

910

11
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طا�شن

: ُن اْلِعباَرتي اْلآِتَيَتْيِ اأَُلوِّ
اأَْحِر�ُس َعلى:

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

َوِر اْلآِتَيِة: 1 - اأَُعبُِّر �َشَفِويًّا َعِن ال�شُّ

31



َوِر اّلذي ُيمثُِّل اأَعـمـاَل اْلُو�شـوِء في اآِخـِر  2 - ُعْد اإِلى ُمْلَحِق ال�شُّ
ْقها في َوَر َواأَْل�شِ         اْلِكتاِب، ُثمَّ اْجَمْع اأَْنَت وُزَمالوؤَُك َهِذِه ال�شُّ

�ِس في ما َياْأتي )1(:         اْلَمكاِن اْلُمَخ�شَّ

13

7

10

6 4

2

9

5

حيًحا. وًءا �شَ اأُ َمَع اأََحِد اأَْفراِد اأُ�ْشَرتي ُو�شَ اأََتَو�شَّ
َوِر في اآِخِر اْلِكتاِب َمْلحوَظة : ُعْد اإِلى ُمْلَحِق ال�شُّ

بيتّيطا�شن
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الُْو�شوُء

اأْ ِبماٍء َطهوْر ُبَنيَّ َتو�شَّ
اله اأْ َوُقْم ِلل�شَّ ُبَنيَّ َتَو�شَّ
اأْ َوُقْم ِلْلَفالْح ُبَنيَّ َتَو�شَّ

َفماُء اْلُو�شوِء ِلَوْجِهَك ُنوْر
اه لِّ ِلَربَِّك َتْبُلْغ ِر�شَ َو�شَ
رُّ النََّجاْح َفهَذا َوَربَِّك �شِ

اأُْن�سوَدٌة

ْعر : يو�ُشُف اْلَعْظم �شِ
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ريُف الَْحديُث النَّبَِويُّ ال�شَّ

اِل�ْشِتْئذاُن
ْر�ُص الْعا�ِشُ الدَّ

طا�شن

طا�شن
ريَف َمَع َمْجموَعتي. ُد اْلَحديَث النََّبِويَّ ال�شَّ اأَُردِّ

اِت اِل�ْشِتْئذاِن في ما  ْقِم الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد مرَّ اأَْر�ُشُم          َحْوَل الرَّ
َياأْتي:

2 1345

اأَنا اأَْحَمُد َمْن ِباْلباِب؟

10
اأَْحَفُظ

لَّى اهللُ َعَلْيِه  َقاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
َو�َشلََّم:

َن  ْئذاُن َثالٌث، َفاإْن اأُذرِ �ْسترِ )الرِ
ْع( َلَك َواإرِلاَّ َفاْرجرِ
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حيِح يف  لوِك ال�شَّ وَرِة اّلتي َتُدلُّ َعلى ال�شُّ �ْشَفَل ال�شُّ اأَْر�ُشُم َوْرَدًة اأَ
ما َياأْتي:

ُزَمالِئي  اأَماَم  اِل�ْشِتْئذاِن  اآداِب  َعْن  َم�ْشَهًدا  َمَع َمْجموَعتي  اأَُمثُِّل 
يَِّة. فِّ في اْلُغْرَفِة ال�شَّ

طا�شن

طا�شن
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

اٍت َفَلْم  ديِقَك َوَطَرْقَت باَبُه َثالَث َمرَّ 1 - َلْو َذَهْبَت اإِلى َبْيِت �شَ
َيْفَتْح َلَك، ماذا َتْفَعُل؟

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: )اِل�ْشِتْئذاُن...( اأَكِمْل َغْيًبا: قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ  - 2

َبٍة: وَرَة اْلآِتَيَة ِباأَْلواٍن ُمنا�شِ ُن ال�شُّ اأَُلوِّ

بيتّيطا�شن
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ْر�ُص الْحادي َع�َشَر الدَّ 11
اأَْحَفُظ �شوَرةُ الَْكْوثَِر

َنْهٌر في اْلَجنَِّةما الَكْوَثُر؟اأَْفَهُم
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}{

ِحيَُة ُع الأُ�شْ تَُوزَّ

ِدقائي اآُكُل ِمْنها اأَنا َوعاِئَلتيِلْلُفَقراِء واْلُمْحتاجيَنِلجيراني َواأَ�شْ
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ـِ           َعلى ُحروِف َكِلَمِة: اأَُخطُّ ب

اْلَكْوَثَر

لى �شوَرِة اْلَكْوَثِر ِمْن ِجهاِز اْلحا�شوِب، اأَْو اآَلِة التَّ�ْشجيِل  اأَ�ْشَتِمُع اإِ
ُدها َبْعَد اْلقاِرئ.  َواأَُردِّ

طا�شن

طا�شن

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

حى. 1 - اأَْذُكُر ِعباَدًة َيقوُم ِبها اْلُم�ْشِلموَن َيْوَم عيِد اْلأَ�شْ
2 - اأَْتلو َغْيًبا �شوَرَة اْلَكْوَثِر.
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ُث َمَع اأَْفراِد اأُ�ْشَرتي َعِن اْلأَْعماِل الَّتي َيقوُم ِبها اْلُم�ْشِلُم  2 - اأََتَحدَّ
حى.        في عيِد اْلأَ�شْ

َبٍة: وَرَة اْلآِتَيَة ِباأَْلواٍن ُمنا�شِ ُن ال�شُّ 1 - اأَُلوِّ

بيتّيطا�شن
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ْر�ُص الثَّاني َع�َشَر الدَّ

تَِحيَُّة اْلإِ�ْشالِم
ريُف الَْحديُث النَّبَِويُّ ال�شَّ

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
الَم بَْينَُكْم(. )اأََول اأَُدلُُّكْم َعلى �َشْيٍء اإِذا َفَعْلتُموُه تَحابَْبتُْم: اأَْف�ُشوا ال�شَّ

اأََتَعلَُّم
الِم َبْيَنُكْم الَم: اأَْكِثوا ِمْن اإِْلقاِء ال�شَّ اأَْف�ُشوا ال�شَّ

12

الُم َوَرْحَمُة اهلِل َوَعَلْيُكُم ال�شَّ
 َوَبَركاُتُه

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل  ال�شَّ
َوَبَركاُتُه

اأَْحَفُظ

اأَْفَهُم

اْلَمَحبََّة  ُر  َتْن�شُ َوبََركاتُُه(  اهلِل  َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم  الُم  )ال�شَّ اْلإِ�ْشالِم  َتِحيَُّة 
َبْيَن النَّا�ِس.
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الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَركاُتُه(.  ُد َمَع َمْجموَعتي: )ال�شَّ اأَُردِّ

طا�شن

طا�شن

ِط: ُر َقَلمي َفْوَق اْلَخطِّ اْلُمَنقَّ اأَُمرِّ
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

َبِة: 1 - اأَْماَلأُ اْلَفراَغ �َشَفِويًّا ِباْلِعباَرِة اْلـُمنا�شِ

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوبَرَكاُتُه( اأَقوُل:         اأ   - اإِذا ِقيَل لي: )ال�شَّ
. ..............................................              

ُر .............. َبْيَن النَّا�ِس.       ب- َتِحيَُّة اْلإِ�ْشالِم َتْن�شُ
ريَف: )اأََول اأُدلُُّكْم........ 2- اأُْكِمُل َغْيًبا اْلَحديَث النََّبِويَّ ال�شَّ

       ...................................................                   
.).................................................      

الُم َعَلْيُكْم  ْخَوتي: » ال�شَّ ِعْنَد َعْوَدتي اإِلى اْلَبْيِت اأَقوُل ِلواِلَديَّ َواإِ
َوَرْحَمُة اهلِل َوَبركاُتُه«.

بيتّيطا�شن
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ْخال�صِ  �شوَرُة اْلإِ

اأَْفَهُم

13
اأَْحَفُظ

اهللُ واِحٌد ل
�َشريَك لَُه

الّذي تَْحتاُج اإِلَْيِه الَْمْخلوقاُت
 َجميُعها، وُهَو ل يَْحتاُج اإِلى

 اأََحٍد.
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طا�شن

َمِد: �ْشَم اْلآِتَيَ الّذي ُيَعبُِّر َعِن ا�ْشِم اهلِل ال�شَّ ُن               الرَّ اأَُلوِّ

ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

اِت ُوروِد َلْفِظ اْلَجالَلِة 1 - اأَْكُتُب في اْلُمَربَِّع اْلآتي َعَدَد َمرَّ
       ) اهللُ ( في �شوَرِة اْلإِْخال�ِس.

2-  اأَْتلو َغْيًبا �شوَرَة اْلإِْخال�ِس.

اأَُحثُّ اإِْخَوتي َعلى ِقراَءِة �شوَرِة اْلإِْخال�ِس َقْبَل النَّْوِم.

بيتّيطا�شن
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طاَعُة الْواِلَديِْن

طا�شن
حيِح في لوِك ال�شَّ وَرِة الّتي َتُدلُّ َعلى ال�شُّ َل ال�شُّ اأَْر�ُشُم            اأَ�ْشَفَ

ما َياأْتي: 

اِبَع َع�َشَر14 ْر�ُص الرَّ الدَّ

َربِّ اْرَحْمُهما 
غيًرا َكما َربَّياني �شَ
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ـِ            َعلى َكِلماِت اْلُجْمَلِة اْلآِتَيِة: اأَُخطَّ ب

طا�شن

طا�شن

�شوِم  ًدا ِبالرُّ اأَُعبُِّر �َشَفِويًّا اأَماَم َمْجموَعتي َعْن ِبرِّ اْلواِلَدْيِن ُم�ْشَتْر�شِ
اْلآِتَيِة:

) اأُِحبُّ اأُّمي َواأَبي َواأُطيُعُهما (.
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ُ  َمْعلوماتي اأَْخَتبرِ

حيِح لوِك ال�شَّ ُل ِبَخطٍّ َبْيَن ال�شُّ اأَ�شِ
اِحِك: َواْلَوْجِه ال�شَّ

اأُّف

َربِّ اْغِفْر لي
َوِلواِلَديَّ
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َبٍة: �ْشَم اْلآِتَي ِباأَْلواٍن ُمنا�شِ ُن الرَّ 1 - اأَُلوِّ

عاِم. 2 - اأُ�شاِعُد واِلَديَّ َو اإِْخَوتي ِعْنَد َتْقديِم الطَّ

بيتّيطا�شن
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َوِر ُمْلَحُق ال�شُّ
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