
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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ُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَران
-  104(

التربیة اإلسالمیة
الخامس االبتدائي

ُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَرانُسورةُ آِل ِعمَران
-103(اآلیات 

التربیة اإلسالمیة
الخامس االبتدائيلصف ا



:                      ٔاهــداف الــدرس   

..صحیحةصحیحةمن سورة ال عمران تالوة من سورة ال عمران تالوة  ..صحیحةصحیحةمن سورة ال عمران تالوة من سورة ال عمران تالوة 

..الصعبةالصعبة

..اإلجمالياإلجمالير الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى  ..اإلجمالياإلجمالير الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى 

..الكریمةالكریمة

    

من سورة ال عمران تالوة من سورة ال عمران تالوة   ))104104  --103103((یتلو الطالب اآلیات یتلو الطالب اآلیات أن أن  من سورة ال عمران تالوة من سورة ال عمران تالوة   ))104104  --103103((یتلو الطالب اآلیات یتلو الطالب اآلیات أن أن 

الصعبةالصعبةأن یبین الطالب معاني المفردات أن یبین الطالب معاني المفردات 

ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى أن یفسّ أن یفسّ ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى ر الطالب اآلیات للتوصل إلى المعنى أن یفسّ أن یفسّ 

الكریمةالكریمةأن یستنتج الطالب ما ترشد إلیھ اآلیات أن یستنتج الطالب ما ترشد إلیھ اآلیات 

--  



آیة 200سورة آل عمران سورة مدنیة عدد آیاتھا 

رود ذكر قصة لوُ  عمران بآل 
أي " آل عم�����������ران"تل�����������ك األس�����������رة الفاض�����������لة 

وھ�و وال�د م�ریم أّم عیس�ى علی�ھ الس�الم، 
وما تجلّى فیھا من مظ�اھر الق�درة اِإللھی�ة ب�والدة م�ریم 
وھ�و وال�د م�ریم أّم عیس�ى علی�ھ الس�الم، 
وما تجلّى فیھا من مظ�اھر الق�درة اِإللھی�ة ب�والدة م�ریم 

.دون أبٍ من 

    

سورة آل عمران سورة مدنیة عدد آیاتھا 

  
 

 السورة سّمیت : التسمیة
تل�����������ك األس�����������رة الفاض�����������لة 

وھ�و وال�د م�ریم أّم عیس�ى علی�ھ الس�الم،  عمران عائلة
وما تجلّى فیھا من مظ�اھر الق�درة اِإللھی�ة ب�والدة م�ریم 

3

وھ�و وال�د م�ریم أّم عیس�ى علی�ھ الس�الم،  عمران عائلة
وما تجلّى فیھا من مظ�اھر الق�درة اِإللھی�ة ب�والدة م�ریم 

من  البتول ابنھا عیسى 



تالوة وحفظ 

قُ��وْا َواْذُك��ُروْا نِْعَم��ةَ ّهللاِ  قُ��وْا َواْذُك��ُروْا نِْعَم��ةَ ّهللاِ َواْعتَِص��ُموْا بَِحْب��ِل ّهللاِ َجِمیًع��ا َوالَ تَفَرَّ َواْعتَِص��ُموْا بَِحْب��ِل ّهللاِ َجِمیًع��ا َوالَ تَفَرَّ
فَأَْص��بَْحتُم بِنِْعَمتِ��ِھ فَ��أَلََّف بَ��ْیَن قُلُ��وبُِكْم 

ْنَھ�ا  �َن النَّ�اِر فَأَنقَ�َذُكم مِّ َك�َذلَِك إِْخَوانًا َوُكن�تُْم َعلَ�َى َش�فَا ُحْف�َرٍة مِّ
���ةٌ  )103(یُبَ���یُِّن ّهللاُ لَُك���ْم آیَاتِ���ِھ لََعلَُّك���ْم تَْھتَ���ُدوَن  ���نُكْم أُمَّ َوْل���تَُكن مِّ

یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَ�أُْمُروَن بِ�اْلَمْعُروِف َویَْنَھ�ْوَن َع�ِن اْلُمنَك�ِر 
���ةٌ یُبَ���یُِّن ّهللاُ لَُك���ْم آیَاتِ���ِھ لََعلَُّك���ْم تَْھتَ���ُدوَن  ���نُكْم أُمَّ َوْل���تَُكن مِّ

یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَ�أُْمُروَن بِ�اْلَمْعُروِف َویَْنَھ�ْوَن َع�ِن اْلُمنَك�ِر 

  
 قال تعالى في سورة ٓال عمران 

قُ��وْا َواْذُك��ُروْا نِْعَم��ةَ ّهللاِ { َواْعتَِص��ُموْا بَِحْب��ِل ّهللاِ َجِمیًع��ا َوالَ تَفَرَّ قُ��وْا َواْذُك��ُروْا نِْعَم��ةَ ّهللاِ {   َواْعتَِص��ُموْا بَِحْب��ِل ّهللاِ َجِمیًع��ا َوالَ تَفَرَّ
فَ��أَلََّف بَ��ْیَن قُلُ��وبُِكْم  َعلَ��ْیُكْم إِْذ ُكن��تُْم أَْع��َداءً 

ْنَھ�ا  �َن النَّ�اِر فَأَنقَ�َذُكم مِّ إِْخَوانًا َوُكن�تُْم َعلَ�َى َش�فَا ُحْف�َرٍة مِّ
یُبَ���یُِّن ّهللاُ لَُك���ْم آیَاتِ���ِھ لََعلَُّك���ْم تَْھتَ���ُدوَن 

یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَ�أُْمُروَن بِ�اْلَمْعُروِف َویَْنَھ�ْوَن َع�ِن اْلُمنَك�ِر 
یُبَ���یُِّن ّهللاُ لَُك���ْم آیَاتِ���ِھ لََعلَُّك���ْم تَْھتَ���ُدوَن 

یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَ�أُْمُروَن بِ�اْلَمْعُروِف َویَْنَھ�ْوَن َع�ِن اْلُمنَك�ِر 
.})104(َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحوَن 



.المناسبرتب اآلیات من سورة آل عمران بكتابة الرقم 
اآلیات
  .َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ 

قُواْ   .َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

اآلیات
  .َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ 

قُواْ   .َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

   

قُواْ   .َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ٌة َیْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َوَیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  نُكْم أُمَّ   .َوْلَتُكن مِّ

        .َفأَلََّف َبْیَن قُلُوبُِكمْ  َواْذُكُروْا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداءً 

قُواْ   .َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ٌة َیْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َوَیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  نُكْم أُمَّ   .َوْلَتُكن مِّ

        .َفأَلََّف َبْیَن قُلُوبُِكمْ  َواْذُكُروْا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداءً 

   
ُن ّهللاُ لَُكْم آَیاتِِھ لََعلَُّكْم َتْھَتُدونَ    .َكَذلَِك ُیَبیِّ

ْنَھا اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ    .َفأَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِھ إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

ُن ّهللاُ لَُكْم آَیاتِِھ لََعلَُّكْم َتْھَتُدونَ    .َكَذلَِك ُیَبیِّ

ْنَھا اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ    .َفأَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِھ إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

رتب اآلیات من سورة آل عمران بكتابة الرقم  نشاط
الرقم

َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ   -

قُواْ  - َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

الرقم
َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ   -6

قُواْ  - َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ قُواْ  - َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ٌة َیْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َوَیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ   - نُكْم أُمَّ َوْلَتُكن مِّ

َواْذُكُروْا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداءً  -

قُواْ  -1 َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ٌة َیْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َوَیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ   -5 نُكْم أُمَّ َوْلَتُكن مِّ

َواْذُكُروْا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداءً  -2

ُن ّهللاُ لَُكْم آَیاتِِھ لََعلَُّكْم َتْھَتُدونَ   - َكَذلَِك ُیَبیِّ

ْنَھا   - اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ َفأَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِھ إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

ُن ّهللاُ لَُكْم آَیاتِِھ لََعلَُّكْم َتْھَتُدونَ   -4 َكَذلَِك ُیَبیِّ

ْنَھا   -3 اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ َفأَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِھ إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ



وجمعوصل القرآن ودين اإلسالم  وجمعوصل –القرآن ودين اإلسالم 
مـــــعـــــنـــــاھــــــا             

  
 شرح المفردات الصعبة

:ضع المعاني اآلتية في مكانها المناسب
القرآن ودين اإلسالم  - جماعة أحس تمسكوا جانب 

:ضع المعاني اآلتية في مكانها المناسب
القرآن ودين اإلسالم  - جماعة –أحس –تمسكوا –جانب 

اعتصموا

             الـــــكــــلـــــمـــــــــة               

حبل هللا

شفاشفا

ألّف

أّمة



الــجــواب

وجمعوصل القرآن ودين اإلسالم  وجمعوصل –القرآن ودين اإلسالم 

تمسكوا 

مـــــعـــــنـــــاھــــــا          

القرآن ودین اإلسالم

جانبجانب

وصل وجمع                

جماعة

  
 شرح المفردات الصعبة

:ضع المعاني اآلتية في مكانها المناسب
القرآن ودين اإلسالم  - جماعة أحس تمسكوا جانب 

:ضع المعاني اآلتية في مكانها المناسب
القرآن ودين اإلسالم  - جماعة –أحس –تمسكوا –جانب 
          الـــــكــــلـــــمـــــــــة                 

اعتصموا

حبل هللا

شفاشفا

ألّف

أّمة



قُ�وْا َواْذُك�ُروْا ِنْعَم�َة ّهللاِ َعَل�ْیُكْم إِْذ ُكن�ُتْم أَْع�َداءً  َف�أَلََّف  اْعَتِصُموْا ِبَحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ْنَھ�ا �اِر َفأَنَق�َذُكم مِّ �َن النَّ َذلَِك َك� َبْیَن قُلُوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ إِْخَواًن�ا َوُكن�ُتْم َعَل�َى َش�َفا ُحْف�َرٍة مِّ

تفسیر اآلیاتتفسیر اآلیات

ْنَھ�ا �اِر َفأَنَق�َذُكم مِّ �َن النَّ َبْیَن قُلُوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ إِْخَواًن�ا َوُكن�ُتْم َعَل�َى َش�َفا ُحْف�َرٍة مِّ

            . . في اآلیة السابقةفي اآلیة السابقة
................................................................................................................................ ....................... .هللا تعالى بالتمسك بدین هللا وذكر نعمة هللا ونھى عن التفرق واالختالف

ُیبغض بعضھم بعضا–ج مؤمنین مّوحدین  

قُ�وْا َواْذُك�ُروْا ِنْعَم�َة ّهللاِ َعَل�ْیُكْم إِْذ ُكن�ُتْم أَْع�َداءً و{    اْعَتِصُموْا ِبَحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ َتَفرَّ

ْنَھ�ا �اِر َفأَنَق�َذُكم مِّ �َن النَّ َبْیَن قُلُوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ إِْخَواًن�ا َوُكن�ُتْم َعَل�َى َش�َفا ُحْف�َرٍة مِّ

::103103قال هللا تعالى في سورة آل عمران آیة قال هللا تعالى في سورة آل عمران آیة 

ْنَھ�ا �اِر َفأَنَق�َذُكم مِّ �َن النَّ َبْیَن قُلُوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ إِْخَواًن�ا َوُكن�ُتْم َعَل�َى َش�َفا ُحْف�َرٍة مِّ

ُن ّهللاُ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن  .}103آیة ُیَبیِّ

في اآلیة السابقةفي اآلیة السابقةاستنتج ما أمر هللا بھ وما نھى عنھ استنتج ما أمر هللا بھ وما نھى عنھ    
هللا تعالى بالتمسك بدین هللا وذكر نعمة هللا ونھى عن التفرق واالختالفأمر  :الجواب.............................................................................................................................

ضع دائرة على اإلجابة الصحیحة:
:كان العرب قبل اإلسالم

مؤمنین مّوحدین  –ب متآخین متحاّبین –أ                      
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الّنھي 
عن الّتفّرق 
واالختالف
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عباده  ئامر هللا تعالى
:ـالمؤمنين ب

واالختالف

الجمع بین 

 

الجمع بین  
القلوب ونشر 
األخّوة والمحّبة

 

  

المعنى اإلجمالي لٓالية

الــّتــمّسك 
بدیـــن هللا

 

 
 

المعنى اإلجمالي لٓالية
ئامر هللا تعالى 

المؤمنين ب

اجتناب   

 
 

اجتناب 
العداوة 
والبغضاء



َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

  تفسير آالياتتفسير آاليات

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
   .})104(ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

فیھما؟ فیھما؟ وما جزاء من أطاع هللا وما جزاء من أطاع هللا . . منھامنھااذكر اثنین اذكر اثنین 

:لجزاءا
........................................

:لجزاءا
........................................

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك {  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

  ::104104قال هللا تعالى في سورة ٓال عمران ٓاية قال هللا تعالى في سورة ٓال عمران ٓاية 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك {  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

اذكر اثنین اذكر اثنین أمور، أمور، یدعو هللا الناس في ھذه اآلیة إلى یدعو هللا الناس في ھذه اآلیة إلى 

:یدعو هللا إلى
........................................
 ........................................

:یدعو هللا إلى
........................................
 ........................................



َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  تفسير آالياتتفسير آاليات

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
  .})104(َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
فیھما؟ فیھما؟ وما جزاء من أطاع هللا وما جزاء من أطاع هللا . . منھامنھااذكر اثنین اذكر اثنین 

:لجزاءا
الفالح والنجاح

:لجزاءا
الفالح والنجاح

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر {  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
  ::104104قال هللا تعالى في سورة ٓال عمران ٓاية قال هللا تعالى في سورة ٓال عمران ٓاية 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر {  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

اذكر اثنین اذكر اثنین أمور، أمور، یدعو هللا الناس في ھذه اآلیة إلى یدعو هللا الناس في ھذه اآلیة إلى 

الجواب
:یدعو هللا إلى

األمر بالمعروف  -
ـ النھي عن المنكر

:یدعو هللا إلى
األمر بالمعروف  -

ـ النھي عن المنكر

الجواب
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الفوز 
والفالح النتیجةالنتیجة

 

والفالح 
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فعل الخیرفعل الخیر

األمر بالمعروفاألمر بالمعروف

 

 
 

النھي عن المنكرالنھي عن المنكر



 .والتباعد

.الكريمة من آالياتاستنتج فائدتين على أالقل 

 .والتٓاخيدعوة هللا عز وجل المؤمنين إلى الترابط  .والتٓاخيدعوة هللا عز وجل المؤمنين إلى الترابط 

والتباعددعوة هللا عز وجل المؤمنين إلى ترك التباغض 

 .هللالقيام بواجب الدعوة إلى  .هللالقيام بواجب الدعوة إلى 

.المنكرأالمر بالمعروف والنهي عن 



:ـ اذكر مثالین لكل من
: األمر بالمعروف

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

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

  

ماذا یترتب على جمع – 1
القلوب وتألیفھا كما جاء في 

 

.........................
:النھي عن المنكر

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

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

ـ ما جزاء من یطیع هللا في 

القلوب وتألیفھا كما جاء في 
اآلیات؟

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

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

ـ ترشد اآلیات إلى أمور  2

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

ـ ما جزاء من یطیع هللا في 

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

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

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

ـ ترشد اآلیات إلى أمور  2
:عدة اذكر اثنین منھا

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

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

      

:ـ بین معاني المفردات اآلتیة 1
: .....................اعتصموا

ـ اذكر مثالین لكل من 
األمر بالمعروف
.........................ـ  
.........................ـ  

النشاط الختاميالنشاط الختامي

: .....................اعتصموا
: .......................حبل هللا

:............................شفا

ـ بماذا یأمر هللا تعالى عباده 2
اآلیات؟        المؤمنین في 

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

.........................ـ  
النھي عن المنكر

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

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

ـ ما جزاء من یطیع هللا في 
 ...........................
............................

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

ـ ما جزاء من یطیع هللا في 
أوامره؟

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

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



ـ جزاء من یطیع هللا في 

الفالح والنجاح
:ـ مثالین لكل من

ـ یترتب على جمع القلوب  1
:وتألیفھا كما جاء في اآلیات

الجواب

                        .

:ـ مثالین لكل من

: األمر بالمعروف
صلة الرحم

:النھي عن المنكر
.                        النھي عن الشرك

األخوة والمحبة

ـ ترشد اآلیات إلى أمور عدة  2

:منھا
 دعوة هللا عز وجل إلى

.                        النھي عن الشرك.                        الترابط والتآخي
إنكار على المعصیة

النھي عن الكذب

الترابط والتآخي
 دعوة هللا عز وجل إلى ترك

التباغض والتباعد
      

:ـ معاني المفردات اآلتیة 1
تمّسكوا  :اعتصموا

ـ جزاء من یطیع هللا في  1
:أوامره

 الفالح والنجاح
ـ مثالین لكل من 2

النشاط الختاميالنشاط الختامي

تمّسكوا  :اعتصموا
كتاب هللا ودین : حبل هللا
اإلسالم

جانب  :شفا
   
ـ یأمر هللا تعالى عباده  2

:        المؤمنین في اآلیات

ـ مثالین لكل من 2

األمر بالمعروف
صلة الرحم -طاعة هللا  -
الصدقة -
النھي عن المنكر
النھي عن الشرك - :        المؤمنین في اآلیات

األمر بالمعروف
النھي عن المنكر

النھي عن الشرك -
إنكار على المعصیة -
النھي عن الكذب–



مع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیقمع تمنیاتنا لكم بدوام النجاح والتوفیق


