












الصادق•

التذكر•

الشارع•

النعمة•

اللوحة•

الدمام•

الزراعة•

السياحية•

الظريف•

الرياض•

الضجيج•

الطرفة•

الثالثة•

الذراع•

الكريم•

الجار•

المسافرون•

العذب•

الحاسب•

القديمة•

الغناء•

الهاتف•

الخندق•

اإليثار•

البيئة•

الوطني•

الفناء•

اليد•



جبليٌة                       جبليًة                         جبلية  

غناٌء                         غناًءا                         غناء  

كثيرةٌ                       كثيرًة                         كثيرة  

مطاٌر                          مطاًرا                       مطار  

شيٌء                         شيًئا                           شيء  

دراسٌي                      دراسًيا                       دراسي  

ـة               ة                ت                ـه               ت                 ه                ت

ة                   ـة             ت                   ة                ت             ت                   ـة

مـ                     ـصا                يـ                   ـفـ                     نا

الـ                    إيـ                 ـثا                   ر



كاتب                                     مكتوب

سامع                                  مسموع

يؤثر

يؤثر

المرأة

أمام

االنتهاء

العلماء

فعليةاجتمعت االسرة لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة

اسميةأبها أجمل مصايف المملكة وتسمى عروس الجبل



يعطش يرتوي

يظمأ التائه في الصحراءفعل

الرياض           السهل

اإلجابات         المختلفة        العسير           الواسعة        المستثمر        الكثيرة

ماذا                                                    هل

هل                                                     كيف

من                                                      متى



يساهم                                        ساهم

يفرح                                       افرح

سل/ يسأل                                      اسأل

يرفض                                    ارفض

ي              ى                  ى               ى              ي                 ى               ي

و   ـا           ا                      ـي              ـو               ـا                ـيـ              ـا

ـيـ             و  ـا               ـيـ            ـا     و             ـو               ا                  ـو



صباحا                                        أسرع

مساًءا                                                   إال

غيريمينا      شماال

أن•

من•

في•

عن•

الى•

على•

ثم•

متنزه•

كثير•

الذي•

هذا•

مهذب•

الحياة•

االتصال•

خشوع•

ساعد•

تحدث•

يطالع•

يصطحب•

خذ•

لمح•

عاد•

قرر•
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االحترام                               الكرم                                           السالم

االهداء                               العطفإماطة األذى عن الطريق                   

ما رواه اإلمام مسلم بن , لقد قرأت موقف من حياة الرسول الكريم يخص إكرام الضيف

من يضيف ” : فقال ألصحابه, حنبل رحمه هللا أن النبي أتاه ضيف فلم يجد ما يضيفه به

فانطلق به الى , “أنا يا رسول هللا” : فقام رجل من األنصار فقال“ هذا الليلة رحمه هللا

حاولي أن “ :قال, “ إال قوت صبياني“ :قالت“ هل عندك شيء؟“ :بيته وقال المرأته

ف فقعدوا وأكل الضي: قال, تنيميهم باكرا فإذا دخل ضيفنا فأطفئي المصباح وأريه أنا نأكل

( حتى شبع
.وهذا الموقف يدل على أننا يجب أن نهتم بإكرام الضيف ألن هذا من تعاليم ديننا الحنيف



المشاهدة

قضاء وقت مع العائلة 

التعلم

ضياع الوقت 

الكسل 
البحث عن المعلومات

القراءة

التعلم 

الكسل 

اهمال الواجبات االخرى 

ضياع الوقت 



نص االستماع يترك للطالب 



النها دخلت غرفتها دون أن تتكلم مع أحد

أن سارة قد أخبرت نورة أمرا وطلبت منها أن تكتمه وال تخبر أحد ولكن نورة أخبرت ليلى بالسر

نصحتها أن االنسان يجب أن يكون أمينا على أسرار الناس حتى يكون موضع محبتهم وثقتهم

الصحابي أنس بن مالك

الرسول صلى هللا عليه وسلم



ألنه تأخر عن العودة الى المنزل

الصفه هي كتمان السر

عندما كان أنس بن مالك ولدا صغيرا أرسله الرسول في طلب , فلما تأخر في العودة الى منزله 
.فسألته أمه فقال لها كنت أقضي طلبا لرسول هللا فسألته ما هذا الطلب فقال لها أنه سر رسول هللا

بالصحابةواجبنا أن نقتدي 



لماذا غضبت سارة من نورة

لماذا لم يخبر أنس بن مالك أمه بحاجة الرسول

كيف أحسنت نورة التصرف

كيف تكسب محبة الناس وثقتهم

كتمان السر

الحنان 

االمانه



انصحه بعدم الفتنه

اكتمه 

سارة –نورة –األم 

قصة أنس بن مالك ووالدته

األمانة وعدم افشاء السر

الزمن الحاضربيت نورة

تبعت األم نورة إلى غرفتها فأخبرتها 

نورة سبب حزنها ونصحتها األم 

.باألمانة على السر











خرج الخليفه عمر بن الخطاب ذات ليلة ليتفقد أحوال المسلمين

رأى نارا من بعيد

أسرع هو وخادمه نحو مخزن بيت المال وأخرج كيسا كبيرا من الدقيق ثم وضع 

الدقيق والزيت في القدر وانتظر حتى نضج الطعام ثم وضعه في طبق وقال للمرأة 
نادي أوالدك واجتمع األوالد حول الطبق يأكلون

يدل على تواضع الخليفه عمر

وقف عمر رضي هللا عنه بعيد ينظر الى االوالد 
حتى أكلوا وشبعوا وانتظر حتى ناموا ثم انصرف



بالفقراءيدل على رحمة عمر 

“عن رعيتهومسؤلكلكم راع ”: لقول النبي الكريم القيامهعن هؤالء الفقراء يوم لسئل

بالصحابهأن نقتدي 

والرحمهأن نتحلى بمكارم األخالق ومن ضمنها التواضع 

الخليفة العادل–رحمة الخليفة –تواضع عمر رضي هللا عنه 



حسن تصرف

حسن تصرف

رحمه

رحمه

تواضع



عن المجاعات والفقر

يعانون من الجوع والفقر والمرض

اشعر الحزن عليهم واتعاطف معهم

نقدم لهم الطعام إذا استطعنا 

ندعو أن يرزقهم هللا ويرفع عنهم البالء





الكبر                    الحر                   النهار                   الشبع                    قريب

االوالد                                                      خليفه

خادم                                                     الذنب

قريباً                                                      الكبيرة

جائع

البقاء                                                       الذهاب

يجب االنصراف عن مجالس السوءاسم





كيساً                           كبيراً                        قريباً                             ناراً 

طبق                             ليلة                          بعيد                             

الطعام                     الناس                            الزيت                     

البرد                         القدر                        الخليفه                       المال

المرأة                     الكبيرة                          الخليفة                      ليلة

الصغار



ألحمله

وضعه

جائع

المرأة

عّظم                    نّظم                    شًدد                   طّرز

يدّرس                يكّرم                    ينّظم                    يشّدد

يستمّر                 يقشعّر                  





ألرحمن الفقراء

ألعملن الخير

مشرق                         مشرق الشمس

موعد                            موعد الدرس الليلة



مجلس                       جلست في مجلس العلم

موقف                         أخذت موقف حسن تجاه الفقير

مرمى                          لعبت عند مرمى النهر





فقراء                                  القارس

جدا                                         اللذيذ

القاسي                                القارس

عمر                                     الكبيرة                  مشتعله









بكر أبيالخليفهذهبوا الى مجلس 

بالصبر والتضرع الى هللا 

أتت من الشام

عند مغرب الشمس

أن يبيعهم من بضاعته التي وصلت إليه

الفقراءال لم يوافق , ألنه تصدق بها على 



أعطاها للمساكين والفقراء المسلمين

لما استطاع الفقراء الحصول على قوتهم بأغلى األثمان من التجار اللذين سيستغلون 

حاجتهم الشديدة للطعام

أساعدهم بأن اقدم لهم الطعام واالشراب وال أبخل عليهم

رأيي أنه موقف نبيل يدل على شدة رحمته وتعاطفه مع الفقراء



إصابة الناس 

بالجفاف 

والجوع 

.الشديدين

الصبر 

والتضرع 

الى هللا 

بالدعاء

السماء لم 

تمطر 

واألرض لم 

تنبت

وزع بضاعة 

قافلته على 

الفقراء 

والمساكين

حل مشاكل •

البطالة

اهتمام االغنياء•

بالفقراء





ضاق

الفقر

الحسنه

مساكين

حسنه

درهم

الهالك

زاد

انحسر                                                       انتشر

فعل ماض                                                             عم السالم في أنحاء البالد





جاء        قافلة         أصاب       الهالك

الجوع     اصبروا        تضرعوا   أرجو

السماء      الناس       الثمن       الشمس

الفقر      الخبز         االرض     الهالك

أبي        المساكين      يكفيه        دقيقا

إنك         عم           أال            عفان

قافلة       زيادة        حاجة       خليفة

تنبت       أتت          اشتريت      زيت



الهالك                                    األرض                             الجوع

قافلة                                                                       المدينة

خبزاً                     ناراً                     جوعاً                  ماالً 

أخذ                     أكل                     أعطى                  أوى





وهللا

وهللا

مغرب

منبت

موضع





هو الذي أنقذ المسلمين من المجاعه وأهدى اليهم 

قافلة عظيمة وهو بذلك كان يبغي األجر العظيم من هللا 
ولذلك رفض بيعها للتجار بأغلى األثمان



حمل الدقيق على ظهره وذهب به الى منزل االسرةأحضر الدقيق والزيت 

بعد نضج الطعام وضعه في االطباق حتى يأكل الصغاروضع الدقيق والزيت فالقدر على النار حتى ينضج 



جاء

قافلة

أصاب

الفقر

الخبز

الجوع

السماء

الناس

الثمن

قافلة

حاجة

زيادة

كيس

الدقيق

الخليفة

رضي

وصل

الفصلة       النقطة         عالمة االستفهام

لم يوافق أن يبيع لهم البضائع حتى بأغلى األثمان

حالهمكان يعلم جوعهم وسوء النهوهبها كلها لفقراء المسلمين 



أبي

أحمالها

أكثر

الجوع

الهالك

الفقر

اشتريت

أتت

عم

أهله

هذه

به

جاء

قافلة

أصاب

جمل

فقير

المدينتان

بضائع

ذهبت

أخذت



مجلس                            مكان                   جلست في مجلس العلم

مغرب                            زمان                    مغرب الشمس من الغرب

منزل                           مكان                     ال تتكبر على دخول منزل الفقراء

وهللا

الفقراء

أهله

أرى

الصدقة مهمه في الحياة الدنيا واآلخرة ففي الدنيا تسود المحبة وتساعد الفقراء

والمحتاجين أما في االخرة فتكون الحسنه بعشر أمثالها




