




َياض الرِّ

َياض الرِّ

َرةُ  اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ

َمةُ  ُة اْلُمَكرَّ َمكَّ



َرةُ  َمُة، اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ ُة اْلُمَكرَّ َمكَّ





.ا بمناسبة اليوم الوطنيا تليفزيوني  برنامج  

صقر الجزيرة

.َعاَش فِي اْلُكوْيتِ 

بعد أن أصبح شابا  

َجالِ َبْعَض أَْصِدَقائِه َوَقلِ  يلٌ ِمْن الرِّ

اْلُمْخلِِصينَ 
أكملوا مسيرة البناء والتقدم

ى َتْحقِيِق َعِزيَمِة َواإْلِْصَراِر َعلَ َنَعْم أَْعَجَبْتنِي؛ لَِما فِيَها ِمَن الْ 

.ْوِحيُدهُ اْلَهَدِف َوُهَو اْلَعْوَدةُ لِْلَوَطِن َوتَ 

اإْلِْسََلمِ 

التقدم

















َمة .فِي َمَكة الُمَكرَّ

اإلِْسََلمُ 

َمة َمَكة الُمَكرَّ

عرفات ومنى ومزدلفه

.أِلََداء َمَناِسك اْلَحج

حج مبرور وذنب مغفور

َرة .إلى اْلَمِدْيَنة اْلُمَنوَّ

.كلتاهما مدن مقدسة عاش فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم: أوجه الشبه

:  أوجه االختَلف

ة وفيها بدأت الدعوى وبها الكعب، بها ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم: مكة المكرمة•

.المشرفة والمشاعر المقدسة

ها هاجر الرسول إليها وعاش فيها ومنها انتشرت الدعوة اإلسَلمية وب: المدينة المنورة•

.وقد توفي ودفن فيها الرسول صلى هللا عليه سلم، المسجد النبوي الشريف



َمة .فِي َمَكة الُمَكرَّ

اإلِْسََلمُ 

َمة َمَكة الُمَكرَّ

.أِلََداء َمَناِسك اْلَحج

َرة .إلى اْلَمِدْيَنة اْلُمَنوَّ

.في شهر شوال: عيد الفطر المبارك

.في شهر ذي الحجة: عيد األضحى المبارك

.كل عام وأنتم بخير

.أعاده هللا عليكم بالخير

.عساكم من عوداه



المساجد

المسجدان مفرد

نذهب الى المسجد للصَلة



نو            ر               ة

اْلـ             ـبـ           ـلـ            ـد

كـ             ـل



عام  

ا عام 

اْلَمْوُضْوع                  اْلـ َمْوُضْوع               َْمْوُضْوع

َرة َرة                 ُمَنوَّ َرة                    الـ ُْمَنوَّ اْلُمَنوَّ

َسة َسة                ُْمَقدَّ َسة                     الـ ُْمَقدَّ اْلُمَقدَّ

إِْسَلُم اْلـ إِْسَلُم                   اإْلِْسَلُم                   





اَرةِ  يَّ .ال ُتْخِرْج َيَدَك ِمَن السَّ
.ال َتْكُتْب َعلَى اْلَحائِطِ 

.ال ُتْسِرْف فِي اْلِمَياهِ 

ِعي اأْلَْوَراق اَراتِ .ال ُتَقطِّ يَّ اَجَة فِي َطِريِق السَّ رَّ .ال َتقُِد الدَّ



َيُزوَراِن                   َيُزوَرونِ 

ُيَهاِجَراِن                ُيَهاِجَرونِ 

ُيَشاِرَكانِ 

ُتَشاِرَكانِ 

ُيَشاِرُكونَ 





َة اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ  َمةِ فِي َمكَّ .اْلُمَكرَّ

َرةِ  َبِويُّ فِي اْلَمِديَنِة اْلُمَنوَّ .اْلَمْسِجُد النَّ







ة لُِيَشاِرَك بِهِ  ُعوِديَّ ة السُّ .بَِرْسم َعلَِم اْلَمْملََكة اْلَعِربيَّ

.فِي َمْدَرَستِه

ن اْلِعْلم بِاْللَّْون اأْلَْصَفر؟: طارقَقال  لَِماَذا اَل ُتلَوِّ

.َفَعلِم بََِلِدي لَْوُنه أَْخَضر! اَل ُيْمِكن أَن أَُغيِّر لَْون اْلَعلَم َيا ُمَهْند: فواز

.بِلَْونِه اأْلَْخَضر

ْوِحْيد  ٌد َرُسولٌ هللْاَّ )َكلَِمة اْلتَّ (.اَل إِلَه إاِلَّ هللْاَّ ُمَحمَّ

ة .لَيُدل َعلَى اْلَعْدل َواْلقُوَّ



َدلَّ َعلَْيهِ 

أفتخر

اسم جمع تكسير                                          علم

.أحب رسم أعَلم الدول العربية



أخـ          ـضـ           ـر

ر              سو         ل

أ              ـحـ          ـب





يرفعون

ينشدون النشيد الوطني

يعتزون بالوطن

ِعي َوَرَق اْلَحائِطِ .ال َتْعَبْث بِاأْلَْلَوانِ  .ال ُتَقطِّ
.ال َتْقِطْف اأْلَْزَهارَ 





.وأظلْتنا َسَماُءه وَشِرْبَنا مْن َمائِهألَنه َوطنَنا َتربيَنا فِيه،

فُ بِالُمَحاَفَظِة َعلَيِه،  وبِاإلْخَلِص فِي أْعَمالِنا َفالُمَوظَّ

الُب َيْستذكُر دروَسُه َجيداَ  .ُيْخلُِص في َعَملِه والطَّ



.وأظلْتنا َسَماُءه وَشِرْبَنا مْن َمائِهألَنه َوطنَنا َتربيَنا فِيه،

الوطن•

الخير•

العطاء•

ا • حر 

ا• قوي 

حبّ •

حّقه•

ا• حّر 

ال أتكلم أثناء قراءة القرآن الكريم

.ال أنشد النشيد الوطني بتكاسل



َتْكُتبِينَ 

ُتَشارِكين



يطوفون

تزورين

يدعون

يسجدان



عام                                   مبارك

.أخضر

ا رسول هللا .ال إله إال هللا محمد 

.شجعان

.أعتز به




