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َمكارُم اال�ْخالقِ

سوُل قاَل الر�
صلى ا� عليه

َماوسلم: ( ن� ا�
َم ُبِعْثُت ال�َتم�
(َمكاِرَم اال�ْخالقِ

(884(رواه أحمد: رقم 

5الوحدة 



1الدرس 



عمر رضي هللا عنھ
واألسرة الفقیرة



ا�-رضيالخطاببنعمرالخليفةخرج
نارًافرأىخادمه،ومعهليلةذاتعنه-

من بعيد.

ناسًاأرىعنه:ا�رضيعمرقال
لنعرفإليهم،بنافهياالبرديقاسون
حالهم.

منوخادمهعنها�رضيعمراقترب
أوالدهاومعهاامرأةفوجداالمكان

الصغار يبكون.



أنا جائع أريد الطعام.قال أحد األوالد: 

حتىقليالًوإخوتكأنتانتظراألم:قالت
ينضج الطعام.

األسرة،منقريًباعنها�رضيعمروقف
وقال: السالم عليكم.

وعليك السالم.قالت األم: 



ما عندكم؟قال عمر رضي ا� عنه: 

والالبرد،وهاجمناالليلعليناحل�األم:قالت
طعام عندنا نسد به جوع صغارنا.

حولاألوالدفوجدعنه-ا�-رضيعمرنظر
شيءوأيفسأل:تحتها،والنارالكبيرةالقدر

في هذه القدر؟

ماٌء حتى يسكتوا ويناموا.فقالت: 



كالممنعنه-ا�-رضيعمرالخليفةتألم
وخادمههووأسرعاألوالد،ومنظرالمرأة
منكبيًراكيًساوأخرجالمال،بيتمخزننحو

: احمله علي.قال لخادمهالدقيق، و

-عمرأنإالعنك،ألحملنهوا�الخادم:فقال
رضي ا� عنه- أصر أن يحمل الكيس.

الخليفة،ظهرفوقالدقيقكيسالخادموضع
مكانإلىأسرعاثمالزيت،بعضوحمل
المرأة.



علىالدقيقكيسعنه-ا�-رضيعمرالخليفةأنزل
الدقيقوضعثمالنار،منقريًباوجلساألرض،
ثمالطعامنضجحتىوانتظرالقدر،فيوالزيت

نادي أوالدك.وقال للمرأة: وضعه في طبق، 

اجتمع األوالد حول الطبق يأكلون.

األوالدإلىينظربعيًداعنه-ا�-رضيعمروقف
قالثمناموا،حتىوانتظروشبعوا،أكلواحتى

شبعلقداالنصراف،موعدحان�،الحمدلخادمه:
األوالد وناموا، هيا بنا.



اْلَفْهُم واالْسِتيَعاُب



��جيُب أوالً



- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

متى خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي.1
ا� عنه؟ ولماذا؟

لیًال، لیتفقد أحوال الرعیة.



- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

. ماذا رأى من بعيد؟2

رأى ناًرا من بعيد.



. كيف تصرف عمر رضي ا� عنه3
لمساعدة المرأة وأوالدها؟

- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

والمالبيتمخزننحووخادمههوأسرع
لخادمه:قالوالدقيقمنكبيًراكيًساأخرج

احمله علي.



. عالم يدل حمل عمر -رضي ا� عنه-4
كيس الدقيق على ظهره؟

- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

على تواضعه رضي ا� عنه.



. متى انصرف عمر -رضي ا� عنه-5
وخادمه؟

- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

 بعدما أكل األوالد وشبعوا وناموا.❖



عنه-ا�-رضيعمرموقفمنرأيكما.6
من األسرة الفقيرة؟

- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

وورعزهدعلىيدلعنها�رضيعمرموقف
الخليفة.



. ماذا يحدث لو أن عمر -رضي ا� عنه-7
نام تلك الليلة؟

- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

لَسُئَِل َعْن ھؤالِء الفُقَراء یَْوم اْلقیامة لقْول النبّيِ الَكریم
 (كُلّكُْم َراعٍ، وَمْسئوٌل عْن رعیتِھ).



- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

أْن نَْقتَِدي بالصََّحابَة.❑
ْحَمِة.❑ أْن نَتَحلَّى بَِمَكاِرِم األْخالِق ومن ضمنھا التََّواُضع والرَّ

. ماذا نستفيد من هذه القصة؟8



- أُِجیُب َشفَھیًا َعِن اْألسئِلَِة اآلتیِة:1

أخالق خليفة المؤمنين عمر..1
أهمية الزكاة و بيت المال لخدمة الرعية..2
ا� معنا..3

. أقترح ثالثة عناوين أخرى للنص؟9



ناقش طفلك في الحكمة من فریضةالنشاط / 
الزكاة، واإلیجابیات التي تعود على المجتمع من

خالل مساعدة اآلخرین وتلمس حاجاتھم.

نشاط أسري



- أضع عالمة (✔) لإلجابة الصحیحة:2

✔
- سبب بكاء األوالد1

 شدة الحرالمرضالجوع

- النھایة في القصة2

مفاجئةسارةحزینة ✔



- أضع عالمة (✔) لإلجابة الصحیحة:2

✔
- نوع النص الذي قرأتھ3ُ

ِرسالةُِشعرقِصةٌ



- أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخلیفة عمر بن3
الخطاب – رضي هللا عنھ – في القصة:

حسن تصرفتواضع رحمة

حسن تصرف..................خروجھ لیالً لیتفقد أحوال الناس.❖



- أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخلیفة عمر بن3
الخطاب – رضي هللا عنھ – في القصة:

حسن تصرفتواضع رحمة

رحمة..................تألمھ من كالم المرأة ومنظر األوالد.❖



- أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخلیفة عمر بن3
الخطاب – رضي هللا عنھ – في القصة:

حسن تصرفتواضع رحمة

إسراعھ إلى مخزن بیت المال لجلب❖
الدقیق.

حسن تصرف..................



- أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخلیفة عمر بن3
الخطاب – رضي هللا عنھ – في القصة:

حسن تصرفتواضع رحمة

تواضع..................جلوسھ على األرض وإعداد الطعام.❖



- أكمل بذكر الصفات المناسبة لمواقف الخلیفة عمر بن3
الخطاب – رضي هللا عنھ – في القصة:

حسن تصرفتواضع رحمة

انتظاره حتى أكل األوالد وشبعوا❖
وناموا.

رحمة..................



- أالحظ الصورة ثم أجیب عن األسئلة التي تلیھا:4



ماذا یوضع في صنادیق حفظ األطعمة؟•
............................................

أین توضع صنادیق حفظ النعمة؟•
............................................

- أالحظ الصورة ثم أجیب عن األسئلة التي تلیھا:4

ما یتبقى من الطعام.

في المطاعم الكبرى



لماذا نحفظ النعمة؟•
...........................................

كیف یستفاد مما یوضع في صنادیق•
حفظ النعمة؟

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

- أالحظ الصورة ثم أجیب عن األسئلة التي تلیھا:4

لكي نحفظھا من الزوال.

یعاد تعبئتھ بشكل الئق ویوزع على الفقراء و المحتاجین.



ي ُلَغتي َنم� �� ً ثانیا



ِصُل اْلكَِلَمَة في اْلَقاِئَمِة (أ) ِبَمْعناها في اْلقاِئَمِة1 �� -
أ(ب):

الخليفة
يقاسون
القدر
مخزن

ب
مكان الخزن
یصلح لألكل

یعانون
السلطان

إناء للطبخینضج



- آتي بأضداد الكلمات اآلتية:2

التكبر

ُمْرَتَفٌعالتواضع

ُمْنَخِفٌض الحر

البرد

النهار

اللیل



- آتي بأضداد الكلمات اآلتية:2

الشبع

ُمْرَتَفٌعالجوع

قريبُمْنَخِفٌض

بعید



- أقرأ النص وأستخرج منھ ما یأتي:3
(الولد):كلمة مفردھا 

(خادمان):كلمة مثناھا 

(یضحكون):كلمة ضدھا 

:(جائعةٌ)كلمة مؤنثھا 

األوالد

خادم

یبكون

جائع



- أقرأ النص وأستخرج منھ ما یأتي:3

(خلفاء):كلمة جمعھا 

(توجع):كلمة معناھا 

(الكبیر):كلمة مذكرھا 

خلیفة

تألم

الكبیرة



- أكمل خریطة الكلمة اآلتیة:4

االنصراف

ضدھا:....................

نوعھا:....................

مرادفھا:.................

الكلمة في جملة:
...........................
...........................
...........................

الحضور

اسم

المغادرة

انتھي الیوم الدراسي
وحان موعد االنصراف

إلى المنزل



معلمة المادة

حصة النبهان


