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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    االبتدائي   الخامس (    للصف  )  الحديث والسيرة     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 في هديه -  الطهارة في هديه

 الوضوء
 

2 
فضل  -هديه في الصالة 
 الصالة

3 
فضائل يوم  -مكانة الجمعة 

 الجمعة
4 

عيد  - هديه في العيد   
 المسلمين

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 
 -هديه في الزكاة والصدقة 
 فضل الزكاة والصدقة

6 
فضل  -هديه في الصيام 
 الصيام

 فضل الحج والعمرة 8 هديه في الحج والعمرة  7

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
المداومة  -هديه في العبادة 

 على العمل
10 

هديه  -قرآن هديه في قراء ال
 في تدبر القرآن

 12 فضل تالوة القرآن 11
 على حرصه -هديه في الذكر 
 الجامعة  األذكار

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 14 فضل الذكر 13
النبي عناية  -مكانة المسجد 

 بالمساجد
15 

تحية  - فضل بناء المساجد
 16 المسجد

استكمال البرامج العالجية 
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 

17 
18 

 استكمال البرامج العالجية
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم
   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

أ/..................................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

..............................................................أ/
............... 

  



 
 
 

 وفرائض اإلسالم النبي  الوحدةعنوان 
      التاريخ  الصف المادة رقم الوحدة

الخامس   الحديث والسيرة األولى
 االبتدائي

      الحصة 
      الفصل  في فرائض اإلسالم هدي النبي صلى هللا عليه وسلم الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O صالةاأل O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

أن توضح التلميذة كيف كان النبي 
ليه وسلم حريصاً على صلى هللا ع

 الطهارة.
 
 
 

أن تبين الطالبة تيسيره صلى هللا 
 عليه وسلم في أمور الطهارة

 
 
 

أن تستنتج الطالبة حكم المسح على 
 الخفين  

  
 
 
 
 
 
 

 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   
 
 

 الطهارةفي  يههد
 :لى الطهارةحرص النبي صلى اهلل عليه وسلم ع

  كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ لكل صالة  ولو كان على طهارة وفي بعض األحيان كان صلى اهلل عليه
 .يصلي أكثر من صالة بوضوء واحد

 تيسيره صلى اهلل عليه وسلم في أمور  الطهارة 
 ور طهارتااه ف ااد كااان يتوضااأ ب ساال كااان النبااي صاالى اهلل عليااه وساالم يياام اليساار فااي أمااوره كلهااا وماان  لاا  تيساايره فااي أماا

 األعضاء ثالثا ثالثا وقد توضأ  ب سل األعضاء مرة مرة ومرتين مرتين تيسيرا على أمته 

 .ومن تيسيره في الوضوء أنه كان صلى اهلل عليه وسلم يمسح على الخفين إ ا لبسهما على طهارة 

 اقتصاده في استعمال الماء في الطهارة:
يه وسلم ي تصد في استخدام الماء فاي ال سال والوضاوء مان إيار إااالل بالطهاارةا ف اد كاان ي تسال كان النبي صلى اهلل عل -

 بالصاعا ويتوضأ بالمد.
 وكان صلى اهلل عليه وسلم ينهى أصيابه عن اإلسراف في الماء حتى وإن كان  ل  في الوضوء. -

 وضوءفضل ال
 حديث:

هلل صلى اهلل عليه وسلم ) ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  قال : قال رسول ا
 إال اهلل وأن ميمدا  عبد اهلل ورسوله إال فتيت له أبواب الجنة الثمانية يدال من أيها شاء(  اهللثم ي ول أشهد أن ال 

 شرح اليديث 

وضيي كيف كان النبي صلى اهلل  س
 عليه وسلم حريًصا على الطهارة.

 
 
بيني  تيسيره صلى اهلل عليه  س

 وسلم في أمور  الطهارة

 
 

 
استنتجي  حكم المسح على  س

 الخفين  

 
 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س

 



أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 دل عليها الحديث    

 
 

ا يستفاد من ان تستنتج الطالبة م
 الحديث  

 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 
 
 
 

أن توضح الطالبة محبة النبي صلى 
 هللا عليه وسلم للصالة وراحته فيها

 
 

أن تستدل الطالبة على محبته صلى 
 هللا عليه وسلم للصالة 

 
 

ان تبين الطالبة كيف كان النبي 
صلى هللا عليه وسلم حريصا على 

 لتطوعات الرواتب وا
 
 
 
 

 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   
 
 

أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 دل عليها الحديث    

 
 

 الكالم موجه للصيابة  واليكم عام يشمل كل مسلم    ما منكم من أحد : 

  هما بمعنى واحد أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه   أو فيسبغ الوضوءفيبلغ : 

 ما يستفاد من اليديث 
  عظم فضل اهلل عز وجل 

  ... الجنة لها سبعة أبواب 
 صفاته –فضله  –التعريف بالراوي : نسبه 

 هديه في الصالة
 ميبة النبي صلى اهلل عليه وسلم للصالة وراحته فيها 

 يه وسلم ميبا للصالة م بال عليها يجد فيها سعادته وأنسه وراحته لذا كان ي ول ) وجعلت قرة كان النبي صلى اهلل عل
 عيني في الصالة ( وكان في ول ) يا بالل أقم الصالة أرحنا بها ( 

  وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم إ ا أصابه هم أو حزن أو اشتد   عليه كرب توجه إلى الصالة 
 م على الرواتم حرصه صلى اهلل عليه وسل

  كان النبي صلى اهلل عليه وسلم ييافظ على  أداء السنن الرواتم 

وكان صلى اهلل عليه وسلم ييافظ على صالة الليل فيصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة فإن 
 نام عنها قضاها من النهار اثنتي عشرة ركعة

 فضل  الصالة
 حديث:

ل اهلل  صلى اهلل عليه وسلم ي ول ) أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ي تسل منه كل يوم امس مرات أبي هريرة انه سمع رسو 
 الصلوات الخمس يميو اهلل بهن الخطايا (   مثلهل يب ى من درنه شيء ؟ قالوا ال يب ى من درنه شيء قال ) فذل  

 شرح  اليديث 
 وات الخمس بالنهر : المراد تشبيه الصل   أرأيتم لو أن نهرا  بباب أحدكم 

 الدرن الوسخ وهذا تشبيه للخطايا والسيئات بالدرن .  هل يب ى من درنه شيء : 

 ما يستفاد من اليديث 
 عظم فضل اهلل عز وجل 

  الصلوات الخمس تكفر السيئات 

لتي دل عليها بيني المعاني ا س
 اليديث    

 
 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
  
 عرفي براوي اليديث  س

 
 

 
وضيي ميبة النبي صلى اهلل  س

 عليه وسلم للصالة وراحته فيها
 

استدلي على ميبته صلى اهلل  س
 عليه وسلم للصالة 

 
بيني كيف كان النبي صلى اهلل  س

عليه وسلم حريصا على الرواتم 
 .والتطوعات

 
 

 يديث قراءة مت نة   اقرئي ال س
 

بيني المعاني التي دل عليها  س
 اليديث    



 
ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من 

 الحديث  
 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 
 
 

أن توضح الطالبة تعظيم النبي صلى 
 هللا عليه وسلم ليوم الجمعة

 
 

ستدل الطالبة على تعظيم النبي أن ت
 صلى هللا عليه وسلم ليوم الجمعة

 
 

ان تعدد الطالبة بعض انواع 
العبادات التي رغب فيها النبي  في 

 يوم الجمعة  
 
 
 
 
 

 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   
 
 

أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 دل عليها الحديث    

 
 

ستفاد من ان تستنتج الطالبة ما ي
 الحديث  

 

 التعريف بالراوي  
 عبادته -فضله   –نسبه 

 مكانة الجمعة
 تعظيم النبي صلى اهلل عليه وسلم ليوم الجمعة 

  كان صلى اهلل عليه وسلم يعظم يوم الجمعة ويفضله على أيام األسبوع حيث كان ي ول ) اير يوم طلعت عليه
 الشمس يوم الجمعة ...

 ) بل جعله عيدا ف ال عليه الصالة والسالم ) إن يوم الجمعة يوم عيد 
 ترإيبه في انواع العبادات في يوم الجمعة 
 ااصة  بذل  اليوم ومنها  تالجمعة ترإيبه فيها بعباداومن تعظيمه صلى اهلل عليه وسلم ليوم 

  الصالة والسالم عليه : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من
 الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي ( 

 الدعاء 
 فضائل يوم الجمعة

 حديث:

ل النبي صلى اهلل عليه وسلم : ) ال ي تسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه قال : قا
اثنين ثم يصلي ما كتم له ثم ينصت إ ا تكلم  بينيمن طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيم بيته ثم يخرج فال يفرق 

 اإلمام إال إفر له ما بينه وبين الجمعة األارى ( 
 شرح اليديث 

 و االستيمام  :االإتسال : هال ي تسل 

 المراد المبال ة في التنظيف وإزالة األوساخ :  ويتطهر ما استطاع من طهر 

 يدهن شعر رأسه لئال يكون أشعث  ويدهن من دهنه : 

 ما يستفاد من اليديث 
  مشروعية االإتسال يوم الجمعة 

 التعريف بالراوي

 العيدهديه في 

 
 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س

  
 عرفي براوي اليديث         س
 
 
 
 
وضيي  تعظيم النبي صلى اهلل  س

 عليه وسلم ليوم الجمعة
 

استدلي  على تعظيم النبي صلى  س
 اهلل عليه وسلم ليوم الجمعة

 
 عددي بعض انواع العبادات التي س

رإم فيها النبي   في يوم 
 الجمعة  

 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س

 
بيني المعاني التي دل عليها  س

 اليديث    
 



 
 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        

 
 
 
 

 أن تذكر التلميذة آداب يوم العيد.
 
 

أن تعدد التلميذة أبرز األعمال 
والعادات الجيدة التي يعملها الناس 

 في أيام العيد.
 
 
 
 

 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   
 
 

أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 ليها الحديث    دل ع

 
 
 

ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من 
 الحديث  

 
 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 
 
 
 

 أن تذكر التلميذة أنواع الزكاة.

 هديه صلى اهلل عليه وسلم في العيد:
الة العيدا أنه يصلي العيد في المصلى اارج البنيانا يذهم إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آارا ومن سنته في ص

 يبدأ بالصالة قبل الخطبة.
 ما شرعه صلى اهلل عليه وسلم من الفرح يوم العيد:

قال: كان للنبي  اإل ن باللهو في يوم العيد بما ال يشتمل على ميرما والتجمل وأاذ الزينةا فعن جابر رضي اهلل عنه
 صلى اهلل عليه وسلم جبة نوع من أجود الثياب( يلبسها للعيد ويوم الجمعة.

 عيد المسلمين
 حديث:

عن أنس رضي اهلل عنه  قال : قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المدينة  ولهم يومان يلعبون فيهما ف ال : )) ما هذان 
عليه وسلم )) إن اهلل أبدلكم بهما ايرا منهما  اهللاهلية ف ال رسول اهلل صلى اليومان ؟(( قالوا : كنت نلعم فيهما في الج

 : يوم األضيى ويوم الفطر ( ( 
 معاني اليديث 

 أي عيدين من أعياد الجاهلية فيهما الفرح والزينة  ولهم يومان يلعبون فيهما : 
 عيد األضيى وعيد الفطر     يوم األضيى ويوم الفطر : 
 يدهن شعر رأسه لئال يكون أشعث   ويدهن من دهنه : 
 أو يمس من طيم بيته : يستعمل الطيم الذي في بيته 
  الجالسين  بينياثنين : يتخطى الصفوف  بالمرور  بينيفال يفرق 

  التعريف بالراوي  –ما يستفاد من اليديث 

 الزكاة والصدقةهديه في 
 من هديه صلى اهلل عليه وسلم في الزكاة:

 الزكاة.االهتمام بأمر  -1
 إ  يرسل من يجمعها ويبين للناس كيفية إاراجها.

عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه: "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما بعث معاً ا إلى اليمنا قال: إن  ت دم على 
 قد فرض عليهم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اهلل تعالى فإ ا عرفوا  ل  فأابرهم أن اهلل

امس صلوات في يومهم وليلتهم فإ ا صلوا فأابرهم أن اهلل افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤاذ من إنيهم فترد على 

 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
 
 

 عرفي براوي اليديث         س
 
 
 ا كري آداب يوم العيد. س

 
عددي أبرز األعمال والعادات  س

الجيدة التي يعملها الناس في 
 أيام العيد.

 
 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س

 
بيني المعاني التي دل عليها  س

 اليديث    
 

 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
 

 عرفي براوي اليديث         س
 
 



 
 
 

 أن تبين التلميذة فضل الزكاة.
 
 
 
 

أن توضح الطالبة شروط قبول 
 الصدقة.

 
 
 
 

 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   
 
 

الطالبةعلى المعاني التي  أن تتعرف
 دل عليها الحديث    

 
 
 

ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من 
 الحديث  

 
 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 
 

 أن تعرف التلميذة معنى الصيام.
 
 
 

أن تذكر التلميذة سنن النبي صلى 

 ف يرهم فإ ا أقروا بذل  فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس".
 الرفق بأصياب بهيمة األنعام. -2

 ا.فال يأاذ في الزكاة أحسن مواشيهما بل يأاذ من أوسطه
 إ ا جاءه الرجل بالزكاة دعا له. -3

 عن وائل بن حجر رضي اهلل عنه: "أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل جاء بناقة حسناء: اللهم بارك فيه وفي إبله"
 كان ال يأكل من الزكاة أو الصدقات. -4

طعام سأل عنه؟ فإن قيل: هدية أكل عن أبي هريرة رضي اهلل عنه: "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إ ا أتي ب
 منهاا وإن قيل: صدقة لم يأكل منهاا وقال ألصيابه: كلوا".

 الزكاة والصدقةفضل  
 حديث:

جنة قَاَل: ْلُتُه َدَاْلُت العن أَبي ُهَريْاَرَة رضي اهلل عنه َأنَّ َأْعرابِيًّا أََتى النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َف اَل: )ُدلَّني َعلى َعَمٍل ِإ ا َعمِ 
َن قَاَل َوالَِّذي نَاْفِسي بَِيِدِه الَ َأزِيُد تَاْعُبُد اهللَ ال ُتْشِرُك بِِه َشْيًئاا َوتُ يُم الصَّالَة الَمْكُتوبََةا َوتُاَؤدِّي الزََّكاَة اْلمْفروَضة َوَتُصوُم َرَمضا

 َأْن يَاْنظَُر ِإَلى رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة فَاْليَاْنظُْر ِإلى َهذا( متفق عليه َعلى هذا فَاَلّما َوّلىا قَاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َمْن َسرَّهُ 
وال ي بل اهلل -عن أَبي ُهَريْاَرَة رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من تصدق بَعدل تمرة من كسم طيم 

 ي أحدكم فَاُلوَّه حتى تكون مثل الجبل".فإن اهلل ي بلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يرب -إال الطيم
 معاني اليديثين:

 الصالة المكتوبة: الصالة المفروضة       ال أزيد على هذا: ال أفعل إير  ل 
من تصدق بعدل تمرة: بما يعادل قيمة التمرة.    يربيها لصاحبه: ينميها له ويضاعف أجرها                         فلوة: 

 س الص يرهي المهر وهو الفر 

 يامهديه في الص
 تعريف الصيام:

 هو التعبد هلل تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى إروب الشمس.
 سنن النبي صلى اهلل عليه وسلم في السيور واإلفطار:

هو تناول شيء من الطعام قبل الفجرا وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يؤار السيورا عن زيد بن ثابت  السيور:•
رضي اهلل عنه قال: "تسيرنا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ثم قمنا إلى الصالةا قيل: كم كن قدر  ل ؟ قال قدر امسين 

 ا كري أنواع الزكاة. س

 
 
 بيني فضل الزكاة. س

 
 
 
 وضيي شروط قبول الصدقة. س
 
 
 
 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س

 
 

بيني المعاني التي دل عليها  س
 ليديث    ا
 
 

 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
  
 
 عرفي براوي اليديث       س



 هللا عليه وسلم في السحور واإلفطار
 
 
 
 

 راءة متقنة   أن تقرأ الطالبة الحديث ق
 
 
 

أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 دل عليها الحديث    

 
 
 
 

ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من 
 الحديث  

 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 
 
 
 

أن تذكر التلميذة مظاهر هدي النبي 
 صلى هللا عليه وسلم في الحج.

 
 
 

أن تبين التلميذة ما تعرفه عن 
ي عبد هللا بن عمرو بن الصحاب
 العاص.

 
 
 

 آية"
وكان صلى اهلل عليه وسلم ييثنا على التبكير في اإلفطارا قال صلى اهلل عليه وسلم: " اليزال الناس بخير ما  اإلفطار:•

 هجلوا الفطر".
 من ثمرات الصيام:

لصيام عبادة جليلةا لها فضائل وثمرات كثيرةا في الدنيا واآلارة فعن أبي هريرة صلى رضي اهلل عنه أن الرسول صلى ا
 اهلل عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا إفر له ما ت دم من  نبه.

 يامفضل  الص
 حديث:

َعَمِل ابِن آَدَم َلُه ِإالَّ  قَاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ: ُكلُّ وجل ي ول ) عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عز
 الصَِّياَم ُهَو ِلي َوأَنَا َأْجِزي بِِها فَاَوالَِّذي نَاْفُس ُمَيمٍَّد بَِيِدِه 

 ( َلُخْلَفُة َفِم الصَّائِِم َأْطَيُم ِعْنَد اهلِل ِمْن رِيِح الِمْس ِ 
 شرح  اليديث 

 ثوابها له    هكل عمل ابن آدم ل: 

 أي أن الصيام تولى اهلل ثوابه من إير اعتبار عددي  إال الصيام هو لي وأنا أجز به : 

 رائية فمه  لخلفة فم الصائم : 

 ما يستفاد من اليديث  
 أن اهلل هو الذي يجزي المسلم على صومه 

   واهلل كريم جواد فدل  ل  على عظم األجر 
  عظم عبادة الصوم عند اهلل عز وجل 

 التعريف بالراوي
 الحج والعمرةهديه في 

 من مظاهر هديه صلى اهلل عليه وسلم للصالة في اليج:
 إظهار التوحيد:

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أن تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لبي  اللهم لبي ا لبي  ال شري  ل  لبي ا 
 إن اليمد والنعمة ل  والمل ا ال شري  ل ".

   
 عرفي الصيام. س

 
 
 
 

ا كري سنن النبي صلى اهلل عليه  س
 وسلم في السيور واإلفطار

 
 
 
 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س
 
 
بيني المعاني التي دل عليها  س

 اليديث    
 
 
 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
  
 
 براوي اليديث        عرفي  س



 
 أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة متقنة   

 
 

أن تتعرف الطالبةعلى المعاني التي 
 دل عليها الحديث    

 
 
 

ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من 
 الحديث  

 
 
 

 أن تعرف الطالبة براوي الحديث        
 

 ومخالفة المشركين: -عليه الصالة والسالم –إحياء سنة أبي األنبياء إبراهيم 
 استثمار الوقت بذكر اهلل والدعاء والتلبية:

 حرصه صلى اهلل عليه وسلم على تعليم أمته أعمال اليجا بالتطبيق العملي:
 التيسير في اليج

 الحج والعمرةفضل  
 حديث:

ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي ول: "من حج هلل فلم يرفث ولم يفسق رجع  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: سمع
 كيوم ولدته أمه"
 معاني اليديث:

 فلم يرفث: الرفث اسم للفيش من ال ول.
 لم يفسق: أي لم يأت بسيئة وال معصية.

 كيوم ولدته أمه: المراد ب ير  نم.
 مما يستفاد من اليديث:

 لذنوب أثناء اليج.اليذر من الوقوع في المعاصي وا
 الثواب العظيم ألداء فريضة اليج.

 التعريف بالراوي

 
 
ا كري مظاهر هدي النبي صلى  س

 اهلل عليه وسلم في اليج.
 
 
بيني ما تعرفينه عن الصيابي  س

 عبد اهلل بن عمرو بن العاص
 
 
 
 
 
 
 اقرئي اليديث قراءة مت نة    س
 
بيني المعاني التي دل عليها  س

 اليديث    
 
 
 استنتجي ما يستفاد من اليديث   س
 
         عرفي براوي اليديث س

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
 
 

 األخوة المعلمين والمعلمات


