
 

وزارة التربية 
اإلدارة العامة ملنطقة الفروانية التعليمية 

مدرسة العمرية االبتدائية بنات

إدعاد املعملة : أماين احلقان 
رئسية اقلمس : رممي ادلميغ. 

مدريةاملدرةس : هتاين اجملاوب 
ل اخلادلي  املوهجه افلينة  : دال

التربية اإلسالمية 
الصف اخلامس 

الوحدة األولى



ما هو الحشر
ما هو البعث

أؤمن  

بالبعث واحلشر

أركان اإليمان هي .. 
٠١ باهلل 

٠٢ مالئكته 
٠٣ كتبه 
٠٤ رسله 

٠٥ اليوم اآلخر 
٠٦ القدر خيره وشره

عقيدة

أسماء يوم البعث

التغابن

الجمع

النشور

أين يحشر 
الناس ؟ 

يقول الرسول صلى 

الله عليه وسلم :  

( الشام أرض 

احملشر واملنشور ) 

يحشر الناس في 

أرض الشام 

وهي أرض بيضاء

األحداث التي مير بها 

اإلنسان يوم القيامة 

٠١ الحياة

٠٢ املوت

٠٣ النفخ في الصور

٠٤ البعث

٠٥ الحشر

٠٦ الحساب

البعث .. هو إخراج اهلل الناس من قبورهم أحياء بعد موتهم .

يحشر اهلل البهائم واإلنس والجن 
البهائم ليس عليها حساب 
اإلنس والجن عليهم حساب

الحشر هو ... 
جمع الخالئق في أرض املحشر

ما الحكمة من البعث ؟

إظهار قدرة اهلل تعالى وكمال عدله  
في الحساب والجزاء

تدل على أن اهلل قادر على إحياء 
األرض بعد موتها . 

وتدل على البعث بعد املوت .

من هو امللك املوكل بنفخ الصور ؟  
هو إسرافيل

تدل على أن اهلل 
على كل شيء 

قدير .

الصحراء

قصة عزير



حديث ..  
عن أبي موسى رضي اهلل عنه - قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ( مثل الذي يذكر 

ريه والذي ال يذكر ريه مثل الحي والميت )

أذكر اهلل

معنى الذكر ... احلديث الشريف

التلفظ بالثناء عليه 

واستحضار شكره في 

قلبه .

آداب الذكر

الطهارة
اإلخالص 

و 

املتابعة

خفض  

الصوت
االستعانة 

بالله

األذكار

آيه الكرسي

اإلخالص

سورة امللك

املعوذتني

دعاء النوم

فضل الذكر

نزول السكينة 

حصن من الشيطان

يقوي صلة العبد بربه

طريق اجلنة

منجاة من العذاب

يباهي الله بعبادة املالئكة

حتفهم املالئكة

غشيان الرحمة

أفضل األوقات 

املستحبة للذكر

ليلة القدر

قبل السالم 

عند كل 

صالة

الثلث األخير  

من الليل

عند  

نزول الغيث

ساعة من 

يوم اجلمعة

أثناء السجود

قصة أسيد بن حضير 

رضي الله عنه 

قرأ أسيد بن حضير سورة ( البقرة ) 

في بيته ليال فقطع قراءته عندما جالت الفرس ثالث 

مرات 

 وكلما سكت وقفت وكان خائفاً على ابنه يحيى 

وملا أصبح فرفع رأسه وإذا مثل الظلة فيها  أمثال 

املصابيح فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تلك؛ 

املالئكة دنت لصوتك



عن حازم بن حرملة األسلمي - رضي 

الله الله عنه - قال : مررت بالنبي 

صلى الله عليه وسلم فقال لي : ( يا 

حازم .. أكثر من ال حول وال قوة ألن 

بالله ، فإنها كنز من كنوز اجلنة )

الحديث الشريف

أجني كنوز اجلنة

غراس اجلنة

الحمد هلل 
ال إله إال اهلل 
سبحان اهلل 
اهلل أكبر

الباقيات الصالحات

ما هي كنوز الجنة

التحميد 
الحمد هلل

التكبير 
اهلل أكبر

التسبيح 
سبحان اهلل

الحسبلة 
حسبنا اهلل 
ونعم الوكيل

االستغفار 
أستغفر اهلل

الحوقلة 
الحول وال قوة 

إال باهلل

من فضائل الحوقلة .. 
أنها كنز من كنوز الجنة

قصة صاحب الجنتني 
افتحي الكتاب املدرسي ص ٥٠ - ٥١

من فضائل احلوقلة أنها ،، 
هداية وكفاية ووقاية من الشيطان

معنى الحوقلة 

أن األمر والقوة بيد اهلل

احلديث



عـــن ابـــن مـــســـعـــود رضـــي ال عـــنـــه قـــال : قـــال رســـول ال 
صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وســــلــــم : ( تــــابــــعــــوا بــــي احلــــج والــــعــــمــــرة 
فــإنــهــمــا يــنــفــيــان الــفــقــر والــذنــوب كــمــا يــنــفــي الــكــيــر خــبــث 
احلـديـد والـذهـب والـفـضـة ، ولـيـس لـلـحـجـة املـبـرورة ثـواب 

إال اجلنة )
نحج إلى  
بيت اهلل الحرام

معنى احلج

هو قصد 
 بيت اهلل تعالى  
ألداء مناسك الحج

الفقه

حكم احلج

فرض على كل مسلم 
قادر مستطيع وهو 
ركن من أركان اإلسالم

الشهادتني

الصالة

الزكاة

الصوم

الحج

فضائل الحج 

يكفر الذنوب والخطايا

يذكر باليوم اآلخر

مدرسة لتربية النفس

تعارف وتآلف بني الشعوب



السيرة 
صحابة رسولي  

صلى اهلل عليه وسلم -  
في الهجرة

أسباب الهجرة

حدثت بعد بيعة العقبة الثانية 

بعد مبايعة األنصار للرسول 
صلى اهلل عليه وسلم عند العقبة. 

للمحافظة على دينهم وأنفسهم
ملاذا هاجر 
املسلمون 

؟

ملاذا هاجر املسلمون 
من مكة إلى املدينة ؟

اإليذاء

التضييق

التعذيب

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ( إني أريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين اليتين )

ويقصد في احلديث املدينة املنورة

ما هو جزاء املهاجرين ؟

الثواب العظيم

رضى اهلل عنهم في الدنيا واآلخرة 

دروس نتعلمها من 

املهاجرين .. 

۰۱ التوكل على الله 

۰۲ قوة اإلميان والصبر

أبو بكر الصديق 
رضي اهللا عنه

رافق رسول 
اهلل تعالـى في 

هجرته

علي بن أبي طالب 
رضي اهللا عنه

نام في فراش 
الرسول الكريم 

ليلة الهجرة ورد 
األمانات ألهلها

أبو سلمة 
رضي اهللا عنه

خرج مهاجرا ً من 
غير زوجته 

متوكاًل  على اهلل

صهيب بن سنان 
رضي اهللا عنه

قال عنه النبي الكريم : 
( ربح صهيب ) 

فدا نفسه بأمواله ليخلون 
سبيله



السيرة

معنى  

املؤخاة

مؤاخاة رسولي محمد صلى اهلل عليه 
وسلم بني املهاجرين واألنصار

أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم جعل لكل مهاجر 
أخاً له من األنصار ولكل منهما على اآلخر حقوق .

املهاجرين .. هم أهل مكة الذين خرجوا خوفا على دينهم وأنفسهم .

األنصار .. هم أهل املدينة الذين استقبلوا أهل مكة أحسن استقبال.

كيف 

استقبل  

أهل املدينة 

املهاجرين ؟

٠١ أحسنوا استقبالهم . 
٠٢ أسكنوهن في بيوتهم. 
٠٣ بذلوا لهم من مالهم . 

آخى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بني ...

من هو 

الصحابي الذي 

ضرب أروع 

املثل 

بالكرم ؟ 

عبدالرحمن بن عوف  
رضي اهلل عنه 

الهدف  
املؤخاةمن 

تقوية العالقات 

بينهم

غرس املواساة 

بني الـأصحاب

من قائل هذا العبارة : 
( بارك اهلل لك في أهلك ومالك دلني على السوق ) 

عبدالرحمن بن عوف رضي اهلل عنه

حل مشاكل 

املسلمني



       

التهذيب

أخوتي  

في اإلسالم

تعني رباط إيماني يقوم  
على العقيدة اإلسالمية .

األخوة 
اإلسالمية   

أخوة  
الدين

عالقة دينية قوية تجمع املسلمني على 
حقوق وواجبات يلتزم بها كل مسلم أمام 

اهلل

تسد 
الحاجة 

تعني وتقوي

فائدة 
األخوة

للمسلم على املسلم حقوق كما ذكرها الرسول صلى الله عليه 

وسلم : ( حق املسلم على املسلم خمس ، رد السالم وعيادة 

املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشتيت العاطس )

رد السالم

عيادة املريض

اتباع الجنائز

إجابة الدعوة

تسميت العاطس
ومن الحقوق أيضا .. 

ستره 
والسعي في 

حاجته

من هم 
أحب الناس إلى اهلل 

تعالى ؟ 
هم من ...

األشعريني
قبيلة من أهل اليمن إذا قل طعامهم  

جمعوه واقتسموا بالسوية

أدخل السرور

كشف كربة
قضى دينا

طرد جوعاًكف غضبهكظم غيظه

من هو جابر العيش ؟ 

هو جابر بن عبدالله الصباح ثالث حكام الكويت  

اشتهر بالكرم .. 

- كان يطبخ األرز للفقراء 

من هم اليوسفني ؟ 

يوسف البدر .. كان يفرج كربات احملتاجني . 

يوسف الصبيح .. له بيت في الكويت والثاني في الزبير 

يأوي إليه الفقراء.

ما أهمية رابطة األخوة 
اإلسالمية ؟ 

تقوي صف املسلمني 
وتزيد ترابطهم



وزارة التربية  
اإلدارة العامة ملنطقة الفروانية التعليمية  

مدرسة العمرية االبتدائية بنات .    

       

رئيسة القسم: مريم الدغيم إعداد : أ. جوزه القوبع 

املوجه الفنية : دالل الخالديمديرة املدرسة : تهاني املجاوب 

مذكرة التربية اإلسالمية  
للصف الخامس اإلبتدائي  
الوحدة التعليمية الثانية 



األحاديث املقرر 
حفظها للوحدة 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التعليمية الثانية 
: " من قال حني يسمع النداء: 
"اللهم رب هذه الدعوة التامة 

والصالة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 

محمودا الذي وعدته ، حلت له 
شفاعتي يوم القيامة "

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم :" عجبا ألمر املؤمن إن 

أمره كله خير ، وليس ذاك ألحد 
إال للمؤمن ؛ إن أصابته سراء 

شكر ؛ فكان خيرا له ، وإن 
أصابته ضراء صبر ؛ فكان خيرا 

له " .

قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه : "إن اهلل تعالى يقول 
يوم القيامة : أين املتحابون 

بجاللي اليوم أظلهم في ظلي 
يوم ال ظل إال ظلي" . 



               

شفاعة  
رسولي

صلى اهلل 
عليه وسلم 

الشفاعة : 
سؤال الخير  

للغير 

وعان:
اعة ن

الشف

شفاعة 
الدنيا 

شفاعة 
اآلخرة

شفاعة الدنيا 
نوعان

شفاعة اآلخرة 
وأهمها الشفاعة 

العظمى

مستحبة  
السعي في قضاء  

حوائج الناس 

محرمة  
إيقاع ظلم أو 

منع حق 

صاحب الشفاعة 
العظمى  

هو محمد صلى اهلل 

عليه وسلم 

املقام املحمود :  

هو مقام الشفاعة العظمى  

يوم القيامة . 

بعض الشفاعات التي 
يأذن اهلل تعالى ألصحابها 

يوم القيامة 

شفاعة 

الرسل  

األنبياء
و

شفاعة 
األعمال 
الصالحة

شفاعة 
الشهداء

عللي: خص اهلل تعالى محمد صلى اهلل عليه 

وسلم بالشفاعة العظمى. 

- إلظهار علو مكانة الرسول وقدره عند اهلل 

تعالى على رؤوس األشهاد .



        

أداوي دائي

عن جابر ، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : " لكل 
داء دواء ،فإذا أصيب دواء الداء ، برأ بإذن اهلل عز وجل " 

ابتلى اهلل تعالى 
سيدنا أيوب عليه 

السالم  
بمرض عضال 

استمر معه 
سنوات طويلة 
ليختبر صبره. 

أمر اهلل تعالى أيوب عليه 
السالم بالبحث عن العالج 

فكان عالجه املاء .

العسل 
مفيد للصحة  

فهو عالج ومقوي 
سبل األخذ للمناعة 

باألسباب  
للعالج والتداوي : ١- الراحة

٢- الطعام الصحي

٣- العالج الطبيعي 



          

       

أصبر على 
األذى 

        األذى: هـــــــو كـــــــل مـــــــا 
يــصاب بــه اإلنــسان مــن ألــم 

أو ضرر أو مكروه.  

املسلم يشكر اهلل عند السراء، ويصبر 
عند الضراء وفي الحالتني خير له .

هل الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم 
يمرض ؟  

- نعم ، فهو يمرض كمرض رجلني ،فالرسل 
واألنبياء هم أشد الناس بالء . 

بم بشر اهلل تعالى 
 الصابرين على األذى؟

يكفر عنهم الذنوب -

والسيئات .  
يدخلهم الجنة. -

أفضل الذكر عند التعرض 
ملصيبة

تعرضت الكويت لألذى وهو الغزو 
العراقي الغاشم  

فصبروا على األذى إلى أن تم التحرير . 

ال حول وال الحمد هلل 
قوة إال باهلل 



كانه
وأر

جنا 
وط ح

شر

١-اإلسالم 

٢- اإلستطاعة 

٣-البلوغ

شروط  
الحج 

٤- الحرية

٥- العقل 

٦- املحرم  للمرأة

 أركان الحج :  

اإلحرام: هو نية الدخول بالنسك 
( العمرة أو الحج )

٣-طواف اإلفاضة ١- اإلحرام 

٤-السعي بني الصفا ٢- الوقوف بعرفة
واملروة



٥- إحرامي 
    سننه  

ومحظوراته 

سنن اإلحرام 

املحرم يكثر من 
 التلبية 

 إلى أن يرى  
الحجر األسود.   

  

محظورات اإلحرام 



أولى غزوات 

رسولي صلى اهلل 

عليه وسلم ( غزوة 

بدر ) سنة ٢ هــ

من كان يقود قافلة قريش ؟  
أبو سفيان .  

ماذا فعل أبو سفيان عندما 
علم بخروج املسلمني ؟ 

- غير اتجاة القافلةحتى 
وصل الى مكة .

ما سبب غزوة بدر ؟ 
أراد املســلمني اســترجــاع 
أمـــوالـــهم املســـروقـــة مـــن 
قــــــــــبـل الــــــــــكـفـار ، فــــــــــعـلـم 
الـــــــــرســـــــــول أن قـــــــــافـــــــــلة 
لــــقريــــش ســــتمر بــــجوار 
املـديـنة عـائـدة مـن الـشام 
فــدعــا املســلمني للخــروج 
لـــــــها واســـــــترداد أمـــــــوال 

املسلمني .

٢هـرمضان بدر 

محمد صلى اهلل عليه وسلم 

املدينة املنورة

٣٠٠                                         ٩٠٠

أبو جهل 

مكة املكرمة

قليلة                                    كثيرة 

النتيجة : انتصار املسلمني 

حدثت غزوة بدر في 
رمضان في السنة الثانية 

ما سبب تسمية غزوة بدر بهذا للهجرة
اإلسم؟ 

ألنها حدثت عند ماء بدر. 

من هو الصحابي الذي أشار 
على الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم التمركز عند ماء بدر ؟  

الحباب بن املنذر .  

عللي : انتصر املسلمني على 
الكفار في غزوة بدر رغم قلة 

عددهم. 
- ألن اهلل قوى قلوبهم وثبت 
أقدامهم وأنزل مالئكة تقاتل 

معهم.  

مواقف لبعض الصحابة 

من قائل هذه العبارة؟ ومن املقصود ؟  
( كان فرعون هذه األمة)  

القائل : محمد صلى اهلل عليه وسلم .  
املقصود : أبو جهل . 

الصحابيان معاذ بن عمرو ومعاذ 
بن عفراء كانا غالمني قاما بقتل 

أبو جهل.  
الصحابي املقداد بن األسود 

حينما استشار الرسول أصحابه 
في غزوة بدر قال : امض يا 

رسول اهلل فنحن معك .  

الصحابي ُعمير بن الحمام 
عندما سمع الرسول 

يقول :قوموا الى جنة عرضها 
السنوات واألرض ، أخرج مافي 
مفهومنا تمرات ثم قال : لئن أنا 
حييت حتى آكل تمرات هذه 
انها لحياة طويله ، ثم 

قاتل فقتل . 



يار  
سن اخت

أح

صديقي 

فوائد الصداقة :

النصرةالتعاون األرشاد النصح 

أمينا 
وفيا 

صالحا 
تقيا 

ناصحا 
معينا 

الصديق الصالح  

يعني على حسن  

الخلق

يدل على السلوك الصديق الصالح 
الصديق الصالح الحسن 

يشفع لصاحبه يوم 

القيامة 



أ § أماني الحقان 
أ§ جوزة القوبع

قسم التربية اإلسالمية

مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح


	من هو الصحابي الذي ضرب أروع المثل بالكرم ؟

