




قصة الماء 



في يَوْمٍ ِمَن اأْلَيَّامِ ذََهَب َعلَيٌّ إلَى مَنِْزِل َصِديِقِه َحَسٌن ، 

 و َكانَا يَلَْعبَاِن لُعبََة رََشاَشاِت الَْماِء ،  

َحتَّى دََخَل وَالِدُ َحَسٍن وَقَاَل لَُهَما : 

 َصِغيِرَاَي ال تُْسرِفَا ِفي اْسِتْخدَامِ الَْماِء ، 

  فَالَْماءُ ِنْعَمٌة ، وَتَقُوُم ِبِه الَْحيَاةُ ،



اْعتَذََر َعلِيّ وََحَسٌن وَقَااَل : ُكنَّا نَلُْهو فَقَط . 

قَاَل الْوَالِدُ : ُهنَاَك عددٌ ِمَن الِمَهِن الَِّتي يَُكونُ 

 أََساُسَها الَْماءُ ،  

قَاَل َعلِيٌّ : وََكيَْف ذَلَِك يَا َعّمي ؟  

قَاَل الْوَالِدُ : رَُجُل اإْلِطْفَاء ، 

أاََل  يَْستَْخِدُم الَْماءَ إِلطْفَاِء الَْحِريقِ ِباْسِتْخدَامِ الُخرْطُومِ ؟  



قَاَل : نََعْم ، قال َحَسٌن : وَأَْعرُِف أَيًْضا مْن يَْستَْخِدمُ 

 الُخرْطُوَم أَيًْضا يَا أَبي ، إِنَُّه الُْمزَاِرُع ِحيَن يَْسِقي الزَّْرَع ، 

يَّادُ يَذَْهبُ   قَاَل اأْلَُب : َصِحيحٌ يَا حسٌن ، ُهنَاَك الصَّ

 إلى الْبَْحِر لِيَْصطَادَ  

قَاَل َعلِيّ : وَُهنَاَك يا َعّمِي الْغَوَّاُص ، يَغُوُص ِفي الْبَْحِر ، 

قال : رَاِئعٌ يَا َعلِيُّ ، واََل نَنَْس َعَمَل الُْمنِْقذ ِفي حاالتِ 

 الْغََرقِ ،  

قَاَل الوَلَدَان : نََعْم َهذَا َصِحيحٌ ،  



سؤال القصة 
ماهي املهن التي ذكرت في القصة ؟ 

هل نستطيع العيش دون املاء ؟



قصة جدي



َجَلَس اْلَجدُّ ِفي ُغرْفَِته يَْقرَأُ كتاباً ، 

ذهبْت َسارَةُ َوفَْهُد إَلى ُغرْفَِته ، َوطَرَقا اْلبَابَ 

الَجدُّ : َمِن الطَّاِرق ؟  

َسارَةُ َوفَْهُد . 

الَجدُّ : تَفَضال يَا أَِحبَّاِئي . 

اَلُم َعَليُْكْم َورَْحَمُة اهللَِّ َوبَرََكاتُُه يَا َجدِّي .  سارةُ َو فََهُد : السَّ

اَلُم َورَْحَمُة اهللَِّ َوبَرََكاتُُه ، أَْهاًل يَا أَِحبَّاِئي .  الَجدُّ : َوَعَليُْكْم السَّ



 .
سارةُ: َماذَا تَفَْعُل يَا َجدِّي ؟  

َحابَِة يَا َسارَةُ .  : أْقرَأُ ِكتَابًا ِفي َحيَاِة الصَّ الَجدُّ

َحابَُة يَا َجدِّي ؟   فََهُد : َمْن ُهُم الصَّ

َحابَُة ُهْم َمْن َعاُشوا َمعَ الرَُّسوِل َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  الَجدُّ : الصَّ

 َوآَمنُوا ِبِه يَا فَْهد . 

َحابَُة َكِثيٌر يَا َجدِّي ؟  سارةُ : هِل الصَّ



 .
الَجدُّ : نََعم يَا َسارَةُ ، َلِكن أبرزُهم اْلُخَلفَاُء الرَّاِشِديَن  

دِّيقَ الذي َصاَحبه ِفي اْلِهْجرَِة ،   ِمثَْل أَبُو بَْكٍر الصِّ

َة إَلى امْلَِدينَِة ،  َوِفي َسفَرِِه ِمْن َمكَّ

) ، َوُعثَْماُن ابُْن َعفَّاٍن ،    َوُعَمُر بُْن اْلَخطَّاِب (اْلفَاُروقَ

َجاَع ، - رَِضيَ اهللَُّ َعنُْهْم أَْجَمِعنَي  ِه الشُّ َوَعلِيُّ ِبْن أَِبي طَالٍِب ابُْن َعمِّ
 . -

ٍد - َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم -  فَهُد : َجدِّي أَنَا أُِحب الرَّسوَل محمَّ

َحابََة أَيًْضا .    َوأُِحُب الصَّ

الَجدُّ : َوأَنَا أُِحبُهم أَيًْضا يَا فَْهُد . 



سؤال القصة ؟
هل تحبون قراءة القصص ؟ 

اذكر بعض الشخصيات التي ذكرت في القصة .



قصة الروضة 



اْستَيَقَظ رَاِشٌد بَاِكرًا ، إِنَُّه يَوُْم َجِديٌد ِفي الرَّْوَضِة ،  

اِْستََعّد رَاِشٌد لِلذََّهاِب ِبالَسيَارَِة َمعَ َوالِِدِه ، 

 وِعنَْدَما َوَصل إَِلى الرَّْوَضِة ؛  

بَْحَث َكِثيرًا َعْن َصِديِقِه فَْهٌد ،  

َلِكْن َلْم يَِجُدهُ ، َوَحزََن لِذَلِك ،



َوِعنَْدَما َعاد لِْلَمنِْزِل أَْخبََر َوالَِدتَُه ِبأَنَُّه َلْم يََر فَْهٌد ،  

َويَوَدُّ ااِلطِْمئْنَاَن َعَليِْه ، 

 اتََّصَل رَاِشٌد َمْن َهاِتِف َوالَِدتَِه َوتََحدََّث َمعَ َوالَِدِة فََهٍد ،  

ثمَّ تََكلََّم َمع فَْهٍد وَسأََلُه َعْن َسبَِب ِغيَاِبه ؟  

قال فَْهٌد : مِلُْشِكَلٍة ِفي املُوَاَصالَِت ، 
  

قال رَاِشُد: َما َقْصُدَك ِباملُوَاَصالَت 



قال فَْهٌد : املُوَاَصالَُت الَِّتي تُوِصُلِني لِلرَّْوَضِة ،  

يَّارَِة ،   فََقْد َحَصَل ُعطٌْل ِفي السَّ

وَلْم أَْستَِطعِ اْلُحُضوَر ، 

 فَِهَم رَاِشٌد َكاَلم فَْهٍد ،  

َوَحِمَد اهلل على أَنَُّه َلْم يَُصْب َصِديِقُه ِبأَّي َمْكرُوٍه ، 

  َوَودََّعه َعَلى أَنَّ يَرَاهُ غداً ِبِإذِْن اهللِ .



سؤال القصة ؟
ملاذا لم يحضر فهد للروضة ؟ 

ماهي وسائل املواصالت ؟











سؤال القصة ؟
ماهو الشيء املميز الذي ذكر في القصة ؟



قصة مسميات األصابع 



اِْسِمي َخالٌِد ، َوأَنَا أَْصَغُر إْخوَِتي اْلَخْمَسَة ،  

أَنَا َوأُْخِتي نُْشِبُه أََصاِبعَ اْليَِد ،  

لُِكلِّ ِمنَّا اْسٌم َوَشْكٌل ، وَُكلُّنَا إِْخوَةٌ ، 

ِغيِر ،    َلنَا أُمُّ َوأٌَب ، فَأَنَا َخالٌِد َكاْلُخنِْصِر الصَّ

يَْكبُرُِني أَِخي بَْدٌر ، بدٌر َكاإْلِْصبَعِ اْلبُنُْصر . 



أَِخي َولِيُد طَوِيٌل ِجدًّا ، يُْشِبه اأْلِْصبَعَ اْلوُْسطَى ،  

َمعَ أَنَّ لِي أََخوَيِْن أَْكبََر ِمنُْه : 

بَّابََة ،    أَِخي َسْعٌد يُْشِبُه اأْلِْصبَعَ السَّ

بَْهاَم ،   أَِخي اأْلَْكبَُر  ابْرَاِهيُم يُْشِبُه اإْلِ

أَْكبَرُنَا ويَُساِعُدنَا َجِميًعا ِفي أَْعَمالِنَا ،   

َويَُساِعُدِني ِفي الدِّرَاَسِة ،



أُِحبُّ إِْخوَِتي َوأُِحبُّ أََصاِبع يَِدي : 

 ُخنُْصر َو بُنُْصر َو ُوْسطَى َو َسبَّابَة َو إبَْهام .



سؤال القصة؟
ماهي مسميات األصابع ؟



غَُف وَالطُُّموحُ �🅇🯆� الشَّ



{وَآتَاُكْم ِمْن ُكّلِ مَا َسأَلْتُُموهُ  } ُسورَةُ إِبْرَاِهيَم ( ٣٤ )  

دََخَل مَُهنَّدٌ �� لِلَْمنِْزِل ، �� َعاِئدًا ِمْن مَدْرََسِتِه ، ��  

فََسلََّم َعلَى وَالِدَِتِه �� وَقَبََّل رَأَْسَها . 

قَالَْت اأَلُمُّ : �� َكيَْف َكانَْت الَْمدْرََسُة �� يَا مَُهنَّدُ ؟ �� 

مَُهنَّدٌ : �� َجيِّدَةٌ يَا أُمْي ، �� لَِكنِّي افْتَقَدُْت أُْستَاذَ  

الُْعلُومِ َكِثيرًا �👨� فَُهوَ لَْم يَْحُضْر الْيَوَْم إِلَى الَْمدْرََسِة . �� 



َحِة وَالَْعاِفيِْة ،  اأْلُمُّ :  �� ادُْع اللََّه لَُه �� ِبالّصِ

 وَأَْن يَُكوَن ِغيَابُُه إِْن َشاءَ اللُه لَِخيٍْر . 

مَُهنَّدٌ:  �� إِْن َشاءَ اللُه يَا أُّمِي . �� 

ا و مَُشوَّقًا ،   اأْلُمُّ : �� َهْل َكاَن دَرُْس الْيَوْمِ مُِهمًّ

َحتَّى افْتَقَدَْت أُْستَاذََك �👨� يَا بُِنيَّ ؟! �� 

مَُهنَّدٌ : �� نََعْم يَا أُّمِي ، ��  

ُكلُّ دُرُوِس الُعلُومِ مُْمِتَعٌة َو َشيِّقٌَة ❤ .. 



َغاِر .�🁨�  إَِضافًَة لِذَلَِك فَأَنَا ُعْضوٌ في َجْمِعيَِّة امْلُْختَرِِعنَي الصِّ

اأَلُمُّ : �� َخيْرًا فََعْلَت يَا َصِغيِري ، �� ِبَشْغِل نَفِْسكَ 

 ِبَشيٍء ُمِفيٍد و ُممِتعٍ �� .. َحْدثِْني َعن نَشاِط َجْمِعيَِّتُكْم .  

ُمَهنٌَّد : ��إِنََّها تَْجَمعُ َعَدًدا ِمْن الطََّلبَِة �🡦👱�  

نَي ِبااِلْكِتَشاِف َوأََداِء التََّجارِِب اْلِعْلِميَِّة �👨�  امْلُْهتَمِّ

فَنَْحُن ُعَلَماُء امْلُْستَْقبَِل ِبِإذِْن اهللَِّ . 



اأْلُمُّ : �� َصِغيِرَي الَْعِزيزُ ، �� َشغُوٌف ِبالِْعلْمِ ،  

طَُموحٌ أَلَْن يَُكوَن  

َعالًِما ِفي الُْمْستَقْبَِل  . �� َكْم أَنَا فَُخورَةٌ ِبَك . �� 

مَُهنَّدٌ : �� أُِحبُِك يَا أُّمِي ، ��  

فََما زَادَ َشغَِفي وَُحبِّي لِلتََّعلُّمِ ، 

 إاِلَّ ِمْن تَْشِجيِعَك لِي مُنْذُ ِصغِْري



َكَما أَنَِّني طَُموحٌ ِمثَْل َوالِِدي�� -  

َحِفظَُه اهللُ َلنَا - فََما زَاَل يَرْتَِقي ِفي َوِظيفَِتِه لِطُُموِحِه  

نَْجاِز .��  َوُحبِِّه لِلتَّطْوِيِر َواإْلِ

ِغيُر  ، �� زَاَدَك اهللُ ِحرًْصا َوِعْلًما   اأْلُمُّ : �� َحِبيِبيَ الصَّ

َوتَفَوًُّقا ، �� َو أْدُعوَ اهللَ أَْن أَرَاَك َعامِلًا ِفي امْلُْستَْقبَِل ،  

 🇸🇦 . يَْلَمعُ نَْجُمَك َعالِيًا ِفي َسَماِء ِباَلِدنَا اْلَحِبيبَِة 🤲

ُمَهنٌَّد : �� آِمنَي يَا أُمِّي اْلَحِبيبَِة .�� 



سؤال قصة اليوم؟
َماذَا تُِريُْدوَن أَْن تَُكونُوا ِفي املُْستَْقبَِل ؟



ِغيرَةُ �🭱�  الطَّاِهيَُة الصَّ



{َوَقَضىٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوِباْلوَالَِديِْن إِْحَسانًا } 

ْسرَاِء ( ٢٣ )   ُسوْرَةُ اإْلِ

بَاحُ ، �� أَْصبَْحنَا َوأَْصبَحَ امْلَْلُك هللِ. ��  إِنَُّه الصَّ

بَاحِ اْلبَاِكِر ،  اْستَيَْقظَْت رَْهُف َو ُربَى ِفي الصَّ
  

َعِتَها الذََّهِبيَّةِ  ْمُس تُْلِقي ُخيُوَط أَشِّ َوالشَّ

 ِمْن ِخاَلِل النَّاِفذَِة . �� 

َو أَْصوَاُت زَْقزََقِة اْلَعَصاِفيِر ُهنَا َوُهنَاَك . �� 



ُربَى : أَنَا أَْشُعُر بِِاْلُجوِع يَا رَْهُف . �🡩👩� 

رََهُف : َو أَنَا َكذَلَِك .. اَل بُدَّ أَنَّ أُمِّي َقْد أََعدَّْت َلنَا  

فَطُورًا َشِهيًّا  .. َهيَّا ِبنَا . �� 

ُربَى : أَيَْن أُمِّي ؟ �� إِنََّها َليَْسْت ِفي امْلَطْبَخِ ، �� 

واََل ِفي ُغرْفَِة امْلَِعيَشِة . �� 

رََهُف : يَبُْدو أَنََّها ُمتِْعبٌَة يَا ُربَى ،  



ِغيرَةَ لَِهذَا اْليَوْمِ ،   ، َما رَأْيُِك أَْن أُْصبَحَ الطَّاِهيََة الصَّ

َو أَنِْتي ُمَساِعَدِتي ؟�🁩🜾🁩�  

ُربَى : ِفْكرَةٌ رَاِئَعٌة فََهيَّا ِبنَا . �� 

بََدأَْت رَْهُف َوُربَى ِبِإْخرَاجِ َما يَْحتَاُجوَن إَِليِه  

فْطَاِر . �🥄🭴�  ْعَداِد َوْجبَِة اإْلِ إِلِ

َقاَمْت رَْهُف ِبتَْحِضيِر اْلبَيِْض امْلَْقلِيِّ ، �� 

َو ِبِإْعَداِد طَبَقٍ ِمَن اْلُجنْبِ ، َو اللَِّبنَِة ،  

��َواْلِقْشطَِة ، َوالزُّبَْدِة . �🅞� 

َو َقاَمْت ُربَى ِبتَْسِخنيِ اْلُخبِْز ، َوإِْخرَاجِ اْلَعَسِل ، َوامْلَُربَّى . �🍞🅫� 



اِي ، ☕   َوُقْمَن ِبتَْجِهيِز اأْلَطْبَاقِ ، �� َوإِعَداِد الشَّ

اِخِن . ��  َواْلَحلِيِب السَّ

اْستَيَْقظَْت اأْلُُم ، ��  

وََكانَْت َهِذِه املُفَاَجأَةُ َسارَّةً ِجدًّا َلَها . �🎊� 

ِهيَّ ؟ ��  فْطَاَر الشَّ َقاَلْت اأَلُْم : َمْن الَِّذي أََعدَّ َهذَا اإْلِ

أََجابَْت رَْهُف : أَنَا أَْعَددَّتُُه يَا أُمِّي ، �🁩� 

 َمعَ ُمَساَعَدِتي ُربَى . �🁩� 

رَدَّْت اأَلُْم : �� ُشْكرًا َلُكَما يَا أَْجَمَل طَاِهيَتنَْيِ . �🁩🜾🁩� 



ُربَى : �🁩� َهيَا ِبنَا ؛ َلنُْعِطيَ ِمنُْه َشِطيرَةً ِمَن اْلُخبِْز ،  

اِخِن ، �🅛�  وَُكوبًا ِمْن اْلَحلِيِب السَّ

لَِعاِمِل النَّظَافَِة ِفي اْلَخاِرجِ  ..�� 

رََهٌف : رَاِئعٌ يَا ُربَى ، �� فَاهللَُّ يُِحبُّ إِطْعاَم الطَعامِ ،  

�� َو َسيَْكتُُب َلنا َجزْيَل األَجِر َعلى ذلِكَ 

 إِْن َشاَء اهلل تََعاَلى . ��



سؤال قصة اليوم  ؟
َماذَا فََعَلْت ُربَى بَْعَد تَنَاُوِل َوْجبَِة اإِلفْطَاِر ؟



ِغيُر ��   التَّاِجُر الصَّ



اَلِة }   { رَِجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتَجارَةٌ واََل بَيْعٌ َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقامِ الصَّ

ُسورَةُ النُّوِر  ( ٣٧ ) 

اَلَم َعَلى أَْهلِِه ،  َدَخَل َوالُِد يَاِسٍر لِْلَمنِْزِل ، �� َو أَْلَقى السَّ

 ✋ اْستَْقبََل يَاِسٌر َوالَِدهُ ِبفََرحٍ َوُسرُوٍر . �� 

َقاَل اأْلَُب : َلَديَّ ُمفَاَجأَةٌ �🎉� َستُْسَعُدَك يَا يَاِسُر . �� 

َقاَل يَاِسٌر َو اْلَحَماَسُة بَاِديٌَة َعَلى َوْجِهِه : �� 

َماِهيَ املُفَاَجأَةُ يَا َواَلِدي ؟ �� َهيَّا َهيَّا أْخِبرِْني ِمْن فَْضلَِك . ☺ 

رَدَّ يَاِسٌر : �� َوَما ِهيَ امْلَُسابََقُة يَا أَبَيَّ ، 

 أَْخِبرِْني َعنَْها أِلْستَِعدَّ َلَها ؟ �🗐� 



ِغيُر . ��  َقاَل األَُب : إِنَّها ُمَسابََقُة التَّاِجُر الصَّ

يَاِسٌر : َجِميِييٌل يَا أَبَيَّ ، ��فَأَنَا بَاِرٌع ِجدًّا ِبالتَِّجارَِة .�� 

َقاَل اأَلَُب : َو َقْد أََعدَّ اْلَجدُّ �🡨� وَِساًما لِْلفَاِئِز �� 

ِغيِر . ��  ِبَلَقِب التَّاِجِر الصَّ

يَاِسٌر : رَاِئعٌ يَا أَبَيَّ ، �� َسأَْحتَاجُ ُمَساَعَدةً ِمنَْك ، 

 َوِمْن أُمِّي �� ، أِلَُكوَْن أَنَا الفَاِئزَ ِبَها �🟅�..  

َحِفظَُكُم اهللَُّ لِي ِمْن ُكِل  َمْكرُوٍه . 



َوِفي اليَوْمِ التَالِي ، �🌈� أََعدَّ يَاِسٌر ��  

رُْكَن اْلبَيْعِ اْلَخاصِّ ِبِه ،  

�� ِفي َمَكاِن الرِْحَلِة �� ، َوالَِّذي يَْحتَوِي َعَلى اْلَعَصاِئِر  ،��  

َكاِكِر ، �� َواْلَكْعِك ، ��   َوامْلُثَلََّجاِت ،��َو اْلَحْلوَى ، �� َوالسَّ

َوَوْضعَ اَلِفتَاٍت َجِميَلٍة ، �� َو أَْسَعاِر امْلُنْتََجاتِ 

 الَِّتي َسيَُقوُم ِببَيِْعَها . �💶� 



َوبَْعَد ُمّدٍة ، �� َسِمعَ يَاِسٌر أَذَاَن امْلَْغرِِب ، �� فَذََهَب ُمْسرًِعا 

اَلِة َعَلى َوْقِتَها ،   اَلِة ، ��فَُهوَ يَْعرُِف فَْضَل الصَّ  أِلََداِء الصَّ

َوأَنَّ اهللَ َسيُبَارُِك َلُه ِفي ُكلَّ َشيٍِء ، ��  

إِْن ُهوَ َحافََظ َعلى الَصالِة .�� 

َوِفي ِنَهايَِة اْليَوْمِ ، ��⭐ بََدأَ يُْجَمعُ َويَْحِسُب َما َحَصَل َعَليِْه �� ..  

فَوََجَد أَنَُّه َقْد َرِبحَ َسبُْعوَن ِريَااًل ، �� َحيُْث َكاَن َقْد اْشتََرى 

 اأْلَْشيَاَء ِبِمائَِة ِريَاٍل ، �� 

 َوبَْعَد اْلبَيْعِ َكاَن َمَعُه ِمائٌَة َوَسبُْعوَن ِريَااًل . �💶� 



ِغيِر ��  َوِبذَلَِك َكاَن يَاِسُر ُهو �� اْلفَاِئزَ ِبَلَقِب التَّاِجِر الصَّ

َوَحَصَل َعَلى الوَِسام�ِ�أِلَنَّه األَْكثَُر ِربًْحا ِفي البَيْع ، 

 �💵�  .. َو تََمنَّى َلُه اْلَجِميعُ ، �🡨🗔🧕🡱� 

 أَْن يُْصِبحَ تَاِجرًا َكِبيرًا ِفي امْلُْستَْقبَِل. �👨� 



سؤال قصة اليوم  ؟
ِغيِر ؟  َمْن الِذي فَازَ ِبَلَقِب التَّاِجِر الصَّ



الَْمَجرّاُت ِفي الْفََضاِء ��



{ وَُكلٌّ ِفي فََلٍك يَْسبَُحوَن } سورة اأْلَنِْبيَاُء ( ٣٣ ) 

َقرَّرَْت إَِدارَةُ امْلَْدرََسِة ، �� الذََّهاَب ِفي رِْحَلٍة تَرِْفيِْهيْةٍ 

 إَِلى امْلَتَْحِف اْلِعْلِميِّ . �� 

فَرَِحْت َسارَةٌ ِبَهِذِه الرِّْحَلِة َكِثيرًا ، �� َحيُْث َستُرَاِفقُ 

 ُمَعلَِمتََها �🁩� َوزَِمياَْلِتَها �🡩👧� ِفي الرِّْحَلِة . 

انْطََلَقِت اْلَحاِفَلُة �� َوُهنَّ َمْسرُورَاٍت ِبذَلَِك ،  

َوَلْم تَنَْس امْلَُعلَِمُة �🁩� ِبتَذِْكيرِِهنَّ ِبُدَعاِء الرُُّكوِب ،  



َوااِلْلِتزَامِ ِباْلُجُلوِس ِفي امْلََقاِعِد ، �� َوَربِْط ِحزَامِ اأْلََماِن .  

َوِفي امْلَتَْحِف اْلِعْلِميِّ �� ، بََدأَ اْلَجِميعُ ِبالتَّنَقُِّل بنَْيَ 

ااَلِت امْلُتَنَوَِّعِة ، َوااِلْسِتَماِع إَلى َشْرحِ امْلَُعلَِمِة �🁩�    الصَّ

َحوَْل َما يَُشاِهْدَن . 

َوَصَل اْلَجِميعُ إَِلى َصاَلِة اأْلَرِْض َو اْلفََضاِء . �� 

َسأَْلْت َسارَةٌ : �� َما ُهوَ اْلفََضاِء يَا ُمَعلَِمِتي ؟ 

أَجابَتَها امْلَُعلَِمُة : �🁩� ُهوَ طَبََقاُت اْلَجوِّ اْلُعْليَا ، َوَما فَوْقَ اأْلَرِْض . 
 🌍☁



َسارَةٌ : �� َوَماذَا يَْحوِي اْلفََضاُء ؟ ☁�� 

 امْلَُعلَِمُة : �🁩� يَْحوِي َعَدًدا ِمْن امْلََجرَّاِت ، �� َوالَِّتي ِبَدْورَِها 

 تَْحوِي اْلَكوَاِكَب ، ��َواْلُكوَيِْكبَاِت ، �� َوالنُُّجوَم ⭐  

، َوالنَّيَازَِك ، �� َواأْلَْقَماَر . �� 

َسارَةٌ : �� و َهْل اأْلَرُْض �� تَاِبَعٌة إِلِْحَدى امْلََجرَّاِت يَا ُمَعلَِّمِتي �🁩� 

امْلَُعلَِمُة : �🁩� نََعْم يَا َسارَّةُ �� َمَجرَّةُ َدرُْب التَّبَّانَِة تَْحوِي اأْلَرَْض ��  

ْمَس �� َواْلَقَمَر ��َوَعَدًدا ِمَن اْلَكوَاِكِب اأْلُْخَرى .  َوالشَّ



نَْساُن مِلَْعرِفَِة َهِذِه اأْلَْشيَاِء ؟   َسارَةُ : �� وََكيَْف اْهتََدى اإْلِ

 امْلَُعلَِمُة : �🁩� ذََكَر اهللَُّ ِفي اْلُقرْآِن اْلَكِريمِ ، بَْعُض الدَّاَلاَلتِ 

 َعَلى َما يَْحوِيِه َهذَا اْلَكوُْن ، �� َو ِمْن ثَمَّ َحاَوَل اإْلِنَْسانُ 

بْقُ ِفي   ااِلْسِتْكَشاَف َعنُْه ، �� َولُِعَلَماِء امْلُْسلِِمنَي �� السَّ

وِك اْلفََضاِئيِّ ، ��   َهِذِه ااِلْكِتَشافَاِت ، َحتَّى تَمَّ ِصنَاَعُة امْلَكُّ

 َو انْطََلقَ ُروَّاُد اْلفََضاِء �👩�لِْلبَْحِث َواالْكِتَشاِف . 



َسارَةٌ : �� أتََمنى أَْن أَزُْوَر الفََضاَء ، ��  

َو أَْن أَُكوَن َعامِلًَة َعْن الفََضاِء ِفي املُْستَقبَِل . 

امْلَُعلَِمُة : �🁩� ِبالِجدِّ واالْجِتَهاِد ، ��  

نَُحِققُ طُُموَحاِتنَا يَا َسارَّةُ . �� 

َسارَةٌ : َهذَا َصِحيحٌ يَا ُمَعلَِمتي . �🁩�



سؤال القصة ؟
برأيكم هل نستطيع العيش في الفضاء ؟



َكيَْف تُْصِبحُ ثَِريًّا ؟ �💵� 



َقاَل تََعاَلى : 

{ امْلَاُل َواْلبَنُوَن ِزينَُة اْلَحيَاِة الدُّنْيَا ۖ} ُسورَةُ اْلَكْهِف ( ٤٦ ) 

َجَلَس اأْلَُب �� َمعَ أَبْنَاِءِه َعبُْد الرَّْحَمن��َو َريَّاُن ��  

ِفي ُغرْفَِة امْلَِعيَشِة ، �� يَتََجاذَبُوَن أَطْرَاَف اْلَحِديثِ 

ا َحدََّث ِفي يَوِْمِهْم .��   َعمَّ

َقاَل َعبُْد الرَّْحَمِن : �� َلَقْد َلِعبَُت اْلُكرَةَ ⚽  

اْليَوَْم َمعَ َصِديِقي ُمَعاٍذ ��  

َوأَنَا َسِعيٌد ِجًدا ِبذَلِك . �� 



َعاَدةُ َعَلى َمَحيَّاهُ أَبًَدا .  أَما َريَّاُن �� فََلْم تَبُْدو السَّ

َقاَل األَُب : �� َما ِبَك يَا َريَّاُن ؟ �� 

َقاَل َريَّاُن : �� َلَقْد اْشتََرى َصِديِقي إِيَاٌد ��ِجَهازًا َلوِْحيًّا َجِديًدا ،  

�� َو َساَعًة ، ⌚ َو َدرَّاَجًة . �� 

َقاَل اأِلَُب : �� َو َماذَا ِفي ذَلَِك ؟ 

َقاَل َريَّاُن : �� َوأنَا أُِريُد ِمثَْلُه . ��⌚�� 

َقاَل َعبَْدالرَّْحَمُن : �� ُكْن ُقنُوًعا يَا أَِخي ، 

 �� واََل تَنْظُْر مِلَا ِعنَْد اآْلَخِريَن . �� 



َقاَل َريَّاُن : �� َليَْت َوالِِدي �� ثَِريٌّ ِمثَْل َوالِِد إِيَاٍد ،  

�👨� فَُهوَ يَْحُصُل َعَلى َما يَتََمنَّى َدوَماً . �� 

َقاَل اْلوَالُِد : �� الثَّرَاُء يَا بَِني ِنْعَمُة َقَسَمَها اهللُ بنَْيَ ِعبَاِدِه ، 

 َوُهوَ يَْحتَاجُ لَِجدٍّ ، َواْجِتَهاٍد ، َحتَّى تَُكوَن ثَِريًّا ، 

�� بَْعَد تَوِْفيقِ اهللِ . 

ْريَّاُن : �� وََكيَْف أُْصِبحُ ثَِريًّا �� يَا أَِبي ؟ �� 

َقاَل َعبُْد الرَّْحَمِن : �� َهْل تَْعَلُم أَنََّك ��أَْكثُْر ثَرَاًء ِمْن إِيَاٍد ؟ �� 

َقاَل َريَّاُن : �� وََكيَْف ذَلِك ؟! فََليَْس ِعنْدَّي ِمثُْل الَِّذي َلَدى إِيَاٍد ؟ �� 



َقاَل اأِلَُب : �� بَْل أَنَْت أَْكثَُر ثَرَاًء ِمنُْه ،  

ِبِعْلِمَك ، َوَعْقلَِك ، َوتَفَوُقَك ، َوإذَا اْستَثَْمرََت  

َهذَا الثَّرَاء فََستَْجِني ثَرَْوةً ِمَن امْلَاِل ،  

�� ِباإْلَِضافَِة إَِلى َما َحبَاَك اهللُ ِبِه ِمْن النَِّعمِ . 

ْر يَا أَِخي �� ،  َقاَل َعبُْد الرَّْحَمُن : ��َوتَذَكَّ

 أَنَْك ثَِرٌي ِبَما َلَديَْك ِمْن إُِخوٍَّة َوأَِخوَاٍت ، �👧�  

أَمَّا إِيَاٌد فَُهوَ َوِحيٌد َويَتََمنَّى أَْن يَُكوَن َلُه إِخوَة . �🖱🡨� 



ْر يَا أَِخي �� ، أَنَْك ثَِرٌي ِبَما َلَديْك  َقاَل َعبُْد الرَّْحَمُن : ��َوتَذَكَّ

 ِمْن إُِخوٍَّة َوأَِخوَاٍت ، �👧�  

أَمَّا إِيَاٌد فَُهوَ َوِحيٌد َويَتََمنَّى أَْن يَُكوَن َلُه إِخوَة . �🖱🡨� 

َقاَل َريَّاُن : �� أَِبي �� َو أَِخي �� أَنَا أُِحبُُّكْم َكِثيرًا ،  

❤ َو ِبِإذِْن اهللَِّ َسيُنِْعُم اهللُ َعَليْنَا َجِميًعا ِبامْلَاِل ��  

ِة َواْلَعاِفيَِة ،   حَّ َواْلَخيِْر اْلوَِفيِر ، َونَْحَمُد اهللََّ َعَلى الصِّ

�� فَنَْحُن ِفيَها ِمْن أَثَْرى اأْلَثِْريَاِء . �💵� 

َقاَل األَْب �� َو َعبُْد الرَّْحَمِن :��أَْحَسنَْت يَا َريَّاُن .�� 



ِة اليَوْمِ ؟   ُسؤَاُل ِقصَّ

مِلَاذَا َلْم يَُكْن َريَّاُن َسِعيًدا ؟



ِغيُر �🁨�  الُْمَعلُِّم الصَّ



﴿اقرَأ ِباسمِ َربَِّك الَّذي َخَلقَ﴾ [العلق: ١] 

فِّ الثَّاِني ااْلبِْتَداِئيِّ�� ،  أَنَا َماِزٌن ، �� طَاَلٌب ِفي الصَّ

 أُِحبُّ ِقرَاَءةَ اْلَقَصِص َكِثيرًا ،  

ِريَعِة ،  �📘�لِذَلَِك اْلتََحَقُت ِببَرْنَاَمجِ اْلِقرَاَءِة السَّ

 اْلِذي تُِقيُْمُه َمْدرََسُة أُرُْجوَحِة َحرٍْف ��اإْللِْكِترُوِنيَِّة،   

َل ،  أَْصبََحْت ِقرَاَءِتي أَْسَرَع َو أُفَضِّ

 َوأَنَا اْستَْمِتعُ ُكلَّ يَوْمٍ َمعَ ُمَعلَِّمِتي �� َو أَْصِدَقاِئي .�🧑� 



ذَاَت يَوْمٍ َقاَمْت َصِديَقُة َوالَِدِتي أُمُّ فَيَْصٍل ِبِزيَارَِتنَا ، 

 �🡩� َخاَلِتي الَحِبيْبَُة َلَديَْها ثاََلثَُة أَطْفَاٍل ِصَغاٍر  ، 

ِل   فِّ اأْلَوَّ  �👶👧� أَْكبَرُُهْم فَيَْصٌل �� ، َوالِذي َسيَْدرُُس ِفي الصَّ

ِفي اْلَعامِ اْلَقاِدمِ إِْن َشاَء اهلل. 

َكانَْت اْلَخاَلُة أُمُّ فَيَْصٍل �🡩�  تَتََكلَُّم َمعَ َوالَِدِتي �� 

 َعْن ُصُعوبَِة إِيَجاِد َوْقٍت لِتَُعلَِّم فَيَْصَل اْلُحرُوَف َواْلَكلَِماِت  

َغاِر .�👧�  ، أِلَنََّها َمْشُغوَلٌة َكِثيراً َمعَ إِْخوَِتِه الصِّ



مَلََعْت ِفي َعْقلِي ِفْكرَةٌ راِئعٌة ِجدًّا.�� 

َقاَل َماِزٌن : �� َخاَلِتي �🡩� َهْل تُوَدِّيَْن أَْن أَُكوَن  

ِغيَر �🁨�لِفَيَْصِل ؟��  امْلَُعلَِّم الصَّ

اْلَخاَلُة : �🡩� َحقًّا يَا َماِزُن ، �🁨�َهْل تَْستَِطيعُ أَْن تَُقوَم بذَلَِك  

َماِزٌن: �� نََعْم يَا َخاَلِتي ،  

�🡩�َسأَُكوُن َخيَْر ُمَعلِّمٍ إِْن َشاَء اهللَُّ .�🁨� 

ُقْمُت ِبِإْعَداِد َسبُّورٍَة ، �🖍�َوطَاوَِلٍة ، وَُكرِْسيٍّ ،  

زَُت َلوَْحًة لِْلُحرُوِف ،   �� لِطَالِِبي اْلَجِديِد ، ��َكَما َجهِّ

َو َسأَْلُت اهللََّ �� أَْن  يُعينني على تَْعلِيمِ فَيَْصٍل .�� 



َحَضَر  فَيَْصُل �� مِلَنْزِلِي ِفي الرَّاِبَعِة َعْصرًا 

 ⏰َكَما اتَّفَْقنَا ، ُكنَّا نَْدرُُس اْلُحرُوَف َوأَْشَكاَلَها 

 َونَْكتُبَُها��✏ َسوِيًّا ، َونَْقرَأُ َكلَِماٍت َعَليَْها ،  

َساَعٌة َواِحَدةٌ ُكلَّ يَوْمٍ . 

َوبَْعَد َشْهٍر .. َكاَن فَيَْصٌل �� َقْد تََعلََّم َجِميعَ اْلُحرُوفِ 

 َوبَْعَض اْلَكلَِماِت ، َكانَْت أُمِّي ��فَُخورَةً ِبي َكُمَعلِّمٍ 

 َصِغيٍر ، �🁨�َواْلَخاَلُة َسِعيَدةٌ �🡩� ِبِإنَْجاِزي�� ،  

َو ِبُمْستَوَى فَيَْصُل .�� 



َقاَم فَيَِصُل ��ِبَدْعوَِتي إَِلى َمنْزِلِِه ، �� 

 َحيُْث َقاَمْت اْلَخاَلُة �🡩� ِبَعَمِل َحفَْلٍة �🎊🎉�  

ِبُمنَاَسبَِة تََعلُّمِ فَيَْصٍل الُحرُوَف ،  

أَْحَضرَْت لِي َخاَلِتي �🡩� َهِديًَّة ��َجِميَلًة َكتَبَتْ 

ِغيِر َماِزٌن�🁨� ،  َعَليَْها: (إَِلى ُمَعلِِّمنَا الصَّ



أَْسأَُل اهللََّ تََعاَلى أَْن يُبَارَِك ِفيَك ، 

 �� َو نَرَاَك ُمَعلًِّما �🁨� تُْخرِّجُ اأْلَْجيَاَل ،  

 🇸🇦 . (َويَفَْخُر ِبَك اْلوَطَُن

َسِعْدُت َكِثيرًا ِبَما َقرَأُْت ،  

�🞓🁨�َوَحَمْدُت اهللََّ تََعاَلى أَْن يَِسرَّ لِي 

 🇸🇦 💚. التَّْعلَُّم �� ِفي َهذَا اْلبََلِد اْلَحِبيِب 



ِة ؟  أَُسِئلَُة الِْقصَّ
ِفي أَيِّ َصفٍّ يَْدرُُس َماِزٌن ؟ 

أَيَْن اْلتََحقَ َماِزٌن لِيُطَوَِّر ِقرَاَءتَُه؟ 

َماذَا تََعلََّم فَيَْصٌل ِمْن َماِزٍن ؟ 

َما َسبَُب إَِقاَمِة اْلَحفَْلِة؟



ِزيَارَةُ الَمْسِجِد النَّبَوّيِ ��



ِل يَوْمٍ أََحقُّ أَن تَُقوَم ِفيِه}   َس َعَلى ٱلتَّْقوَٰى ِمْن أَوَّ َْسِجٌد أُسِّ { ملَّ

ُسورَةُ التَّوبَِة ( ١٠٨ ) 

ِفي يَوْمٍ ِمْن اأْلَيَّامِ ، ُكنُْت ذَاِهبًا ��  

َمعَ َجدِّي ��إَِلى امْلَْسِجِد ، �� 

ُد ،��   َوِفي الطَِّريقِ َقاَل لِي َجدَّي �� : يَا ُمَحمَّ

أُْوِصيَك يَا بُنَيَّ ، ِبامْلَُحافَظَِة َعَلى َصاَلِة اْلَجَماَعِة  

ِفي امْلَْسِجِد �� ، فَِهيَ أَفَْضُل ِمْن َصاَلِة اْلفَرِْد ،  

�� ِبَسبْعٍ َو ِعْشِريَن َدرََجًة . 



ُقْلُت : ��َما َشاَء اهللُ ، يَا َلُه ِمْن أَْجٍر َعِظيمٍ  يَا َجدِّي . �� 

َقاَل  َجدِّي : �� نََعْم يَا بُنَي �� ، بَْل ُهنَاَك َمَساِجُد ��  

اَلِة ِفيَها أَْكبَُر َوأَْعظَُم .  يَُكوُن فَْضُل الصَّ

بًا : �� َحقًّا !  ُقْلُت ُمتََعجِّ

َقاَل اْلَجدُّ : �� نََعْم يَا بُِني ، ِهيَ َمَساِجٌد تَُشدُّ إَِليَْها الرَِّحاُل  . 

َسأَْلُت ��َجدِّي: �� َما َمْعنَى تَُشدُّ إَِليَْها الرَِّحاُل ؟ 

: �� أَْي نَُساِفُر إَِليَْها ، �� ِمْن أَْجِل ِزيَارَِتَها ، ��   َقاَل اْلَجدُّ

اَلِة ِفيَها .��  َوالصَّ



ُر يَا َجدِّي ��، َهْل تَْقِصُد ِبذَلَِك امْلَْسِجدَ  ُقْلُت: ��َدْعِني أُفَكِّ

َة امْلَُكرََّمِة ؟ ��   اْلَحرَاَم ِفي َمكَّ

َقاَل اْلَجدُّ : ��نََعْم ، َهذَا َصِحيحٌ ، وََكذَلَِك امْلَْسِجُد النَّبَوِيُّ 

ِريُف ، ِفي امْلَِدينَِة امْلُنَوَّرَِة ، �� َوامْلَْسِجُد اأْلَْقَصى املُبَارَُك ،    الشَّ

ِفي ِفَلْسِطنَي .�� 

ُقْلُت ��لَِجدِّي : ��َلْم يَتََسنَّ لِي ُرْؤيََة امْلَْسِجِد النَّبَوِيِّ ��  

َة �� أِلََداِء اْلُعْمرَِة َساِبًقا  ِمْن َقبِْل ، َلِكنِّي ذََهبُْت إَِلى َمكَّ

 َمعَ أُْسرَِتي. 



: �� أَنَا ذَاِهٌب إَِلى امْلَِدينَِة املُنَوَّرَِة ��  َقاَل اْلَجدُّ

 بَْعَد أُْسبُوٍع  إِْن َشاَء اهللُ تََعاَلى ، فََما رَأْيَُك �� 

أْن تُرَاِفُقِني  �� بَْعَد ُموَافََقِة َوالَِديَْك ؟ 

فَرِْحُت َكِثيرًا ِعنَْدَما َوافَقَ َوالَِديَّ َعَلى الذََّهاِب َمعَ َجدِّي 

 ��إَلى امْلَِدينَِة امْلُنَوَّرَِة ، ��  ذََهبُْت ، َوانَْشَرحَ َصْدِري 

 َكِثيرًا ِبَما رَأَيُْت ، فََمْسِجُد رَُسوِل اهللَِّ  

َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم َكِبيٌر ، َوُمتَِّسعٌ ، َوِبِه اْلَكِثيُر  

اَلِة ِفيِه تََعاُدُل أَْلَف َصاَلٍة ِفي َغيْرِِه .  ِمَن امْلَُصلِّنَي ، أِلَنَّ أَْجَر الصَّ



ِريفََة ، َو رَأَيُْت َمَكاَن َدفِْن الرَُّسولِ  زُرُْت الرَّْوَضَة الشَّ

 َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم َمعَ َصاِحبَيِْه أَِبي بَْكٍر َوُعَمرَ 

 رَِضيَ اهللُ َعنُْهَما . 

َكَما رَأَيُْت ِفي امْلَِدينَِة َجبََل أُُحٍد ، ⛰ 

َهَداء  الذِّي َوَقَعْت ِفيِْه َمْعرََكُة أُْحٍد ، َو َشاَهْدُت َمْقبَرَةَ الشُّ

 ُهنَاَك ، وََكذَلَِك زُرُْت َمْسِجَد ُقبَاٍء ، �� َوَصلَّيُْت ِفيِه َمعَ َجدِّي �� 

ُل َمْسِجٍد بُِنيَ ِفي امْلَِدينَِة امْلُنَوَّرَِة ، ِعنَْد ُقُدومِ  �� ، إِنَُّه أَوَّ
الرَُّسول 

 َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم إَِليَْها ، َوذَلَِك َقبَْل ِبنَاِء املَْسِجِد  

ِريِف . ��  النَّبَويِّ الشَّ



اْستَْمتَْعُت َكِثيرًا ِبِتْلَك الرِّْحَلِة الَجِميَلِة ، َوبَِقيُت ِفي املَِدينَةِ 

 أُْسبُوًعا ، وَُكنُْت َحِريًصا َعلى أَْن أَُصلِّيَ َجِميعَ الَصَلوَاتِ 

 ِفي امْلَْسِجِد اْلنَبَوِيِّ .�� 

ِريَف ،   َوِفي يَوْمِ َعوَْدِتي ، �� َودََّعُت امْلَْسِجَد النَّبَوَي الشَّ

َوَدْعوَُت اهللَ تََعاَلى �� أَْن يَرْزَُقنَا َداِئًما ِزيَارَةَ امْلَْسِجِد اْلَحرَامِ ، �� 

َوامْلَْسِجِد النَّبَوِِي ، �� َوأَْن يَرْزَُقنَا اهللُ ِزيَارَةَ امْلَْسِجِد  

اَلِة ِفيِه .��  اأْلَْقَصى َوالصَّ



ِة ؟  أَُسِئلَُة الِْقصَّ
١/ َما فََضُل َصاَلِة اْلَجَماَعِة ؟ 

٢/ َما ِهيَ امْلََساِجُد الَِّتي تَُشدُّ الرَِّحاُل إَِليَْها؟ 

ِريِف ؟  اَلةُ ِفي امْلَْسِجِد النَّبَوِيِّ الشَّ ٣/ َكْم تَْعِدُل الصَّ

٤/ أَيَْن ُدفََن الرَُّسوُل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ؟ 

ُل َمْسِجٍد بُِنيَ ِفي امْلَِدينَِة املُنَوَّرَِة ؟ ٥/ َما أوَّ



رِْحلٌَة إِلَى الَحجَّ ��



وا اْلَحجَّ َواْلُعْمرَةَ هللَِِّ }  ُسوْرَةُ البََقرَِة ( ١٩٦ )  { َوأَِتمُّ

ُعْدُت إَِلى امْلَنِْزِل َعْصرًا ، �� 

 بَْعَد أَْن َلِعبُْت اْلُكرَةَ َمعَ أَْصَحاِبي ، ⚽ َدَخْلُت َعَلى َوالَِدِتي �� 

اَلمِ ،    َو َقْد َكانَْت ُمنَْهِمَكًة ِفي ُصنْعِ َقاَلٍب ِمْن اْلَكْعِك ، �� بَاَدرْتَُها ِبالسَّ

اَلَم ، ✋ ثُمَّ َقاَلْت : هيَّا يَا َعبَْداهلل�ِ� اْستَِحْم �� ،   ✋ فَرَدَّْت َعَليَّ السَّ

َواْستَِعْد ، َسنَزُوُر َمنِْزَل َخاَلِتَك . �� 

َعبُْداهللِ : �� َحاِضٌر يَا أُمِّي ، �� َلِكْن أََلْن تَْحُضَر َخاَلِتي �� 

 َغًدا إَِلى َمنِْزِل َجدَِّتي ؟ �� 

َة . ��  َقاَلْت اأْلُمُّ : �� َكالَّ يَا بُنَيَّ ، �� َستَُساِفُر َغًدا إِْن َشاَء اهلل إَِلى َمكَّ



َة ��   َعبُْداهللَِّ : َما َشاَء اهللَُّ ، َلَقْد ذََهبَْت إَِلى َمكَّ

َقبَْل َشْهَريِْن ، َصِحيحٌ ؟ ✅ 

اأْلُمُّ : �� نََعْم ، ذََهبَْت أِلََداِء اْلُعْمرَِة ، ��أَمَّا اآْلَن فََستَذَْهُب لِْلَحجِّ ؟ 

َعبُْداهللَِّ : �� َوَما اْلفَْرقُ بَيْنَُهَما يَا أُمِّي ؟ �� 

اأْلُمُّ : �� اْسأَْل َخاَلتََك �� أِلَنَّ َحِديثَنَا َسيَطُوُل ، 

 اذَْهْب لاِِلْسِتْعَداِد اآْلَن . �� 

ذََهَب َعبُْداهللَِّ �� َوفََعَل َما طََلبَتُْه ِمنُْه َوالَِدتُُه ، �� َوِعنَْد ِزيَارَِة َخاَلِتِه �� 

 َداَر بَيْنَُهَما ِحوَاٌر َجِميٌْل . 

َعبُْداهللَِّ : �� َخاَلِتي َماذَا يَْعِني اْلَحجُّ ؟ �� َوَما الفَرقُ بَينَُه َو بنََي اْلُعْمرَِة ؟ 



  ، �ِ�اْلَخاَلُة : �� اْلَحجُّ ُهوَ الرُّْكُن اْلَخاِمُس ِمْن أَرَْكاِن اإْلِْساَلم

ِة ��فََقْط ، َوَليَْس الَحجُّ ِمثَْل   َو نُؤَدِّيِه ِفي َشْهِر ذُِي اْلِحجَّ

نَِة ؟ ��  اْلُعْمرَِة الَِّتي تَُكوُن ِفي أَيِّ َشْهٍر ِمْن أَْشُهِر السَّ

َعبُْداهللَِّ : �� َوُهْل يَنْتَِهي اْلَحجُّ ِفي يَوْمٍ َواِحٍد ِمثَْل اْلُعْمرَِة ؟ �� 

اْلَخاَلُة : �� َكالَّ ، يَا َصِغيِري ، �� اْلَحجُّ َلُه أَرَْكاٌن ،  

َوَمنَاِسٌك تُؤَدَّى ِفي ِعدَِّة أَيَّامٍ . 

َعبُْداهللِ : �� َوَما ُهوَ أََهمُّ يَوْمٍ ِفي اْلَحجِّ ؟ 

ِة ،   اْلَخاَلُة : �� اْليَوُْم التَّاِسع9ُ⃣ ِمْن ِذي اْلِحجَّ

َويَُسمَّى يَوُْم َعرَفََة أَْو يَوَْم اْلَحجِّ اأْلَْكبَِر . 



َعبُْداهللِ : �� َوبَْعَدهُ يَُكوُن اْليَوُْم اْلَعاِشُر،  

وهو يَوُْم اْلِعيِد ��َصِحيحٌ ؟ ✅ 

اْلَخاَلُة : �� نََعْم ، يَا َعبَْداهللَِّ ، �� َويَلِيِه أَيَّاُم التَّْشِريقِ ، 

 الَِّتي نَرِْمي ِبَها اْلَجَمرَاِت ، َوُهنَاَك أَيَّاٌم يَُكوُن ِفيَها امْلَِبيُت  

ِفي ِمنَى ، َوُمزَْدلِفََة . 

َعبُْداهللَّ : �� َما َجزَاُء اْلَحاجِّ ِعنَْد اهللَِّ يَا َخاَلِتي ؟ �� 

اْلَخاَلُة : �� أَْجٌر َعِظيٌم ، َوثَوَاٌب َجِزيٌل ، 

 فَاْلَحجُّ امْلَبْرُوُر َليَْس َلُه َجزَاٌء إاِلَّ اْلَجنَِّة ،  



َوَمْن أَدَّاهُ َكَما أََمرَهُ اهللَُّ ، ِبُدوِن نَْقٍص ، أَْو َعيٍْب ، 

 أْو ُمَضايََقٍة لِْلُمْسلِِمنَي ، َعاَد ِباَل ذُنُوٍب َكيَوْمِ َوَلَدتُْه أُمُُّه . 

ا َمبْرُورًا ،   َعبُْداهللَِّ : �� َسلََّمُكُم اهللَُّ يَا َخاَلِتي ، ��َوَرزََقُكْم َحجًّ

ا َقِريٍب إِْن َشاَء اهللُ .  �� َو أَْلَحْقنَا ِبُكْم َعمَّ

اْلَخاَلُة : �� آِمنَي يَا َعِزيِزي ، �� 

 َلْن  أَنَْساَك ِمْن َصالِحِ الدَُّعاِء �� ِفي أَثناِء الَحجِّ ِبإذِن اهللِ . �� 



اسئلة قصة اليوم  ؟
١/ مِلَاذَا َصنََعْت اأْلُمُّ اْلَكْعَك ؟ 

٢/ َما َسبَُب تََغيُِّب اْلَخاَلِة َعْن ِزيَارَِة اْلَجدَِّة ؟ 

٣/ ِفي أَيِّ َشْهٍر يَُكوُن اْلَحجُّ ؟ 

ِة ؟  ٤/ َماذَا يَُسمَّى اْليَوُْم التَّاِسعُ ِمْن ِذي اْلِحجَّ

٥/ َما َجزَاُء اْلَحجِّ امْلَبْرُوِر ؟



ِعيدُ اأْلَْضَحى �🎊� 



﴿ فََصلِّ لَِربَِّك َوانَْحْر ﴾  ُسورَةُ اْلَكوْثَِر ( ٢ )

َكاَن َعلِيٌ �� يَبَْحُث َعْن َصِديِقِه ُسُعوٍد �� ِفي َمْلَعِب اْلَحيِّ ، 

 �� َلِكنَُّه �� َلْم يَِجْدهُ على غيِر َعاَدِتِه ُكلَّ يَومٍ ، 

 �� طََرقَ َعلِيٌّ �� بَاَب َمنِْزِل ُسُعوٍد �� لاِِلطِْمئْنَاِن َعَليه  . 

فَتَحَ ُسُعوٌد �� اْلبَاَب ، �� أَْهاًل يَا َعلِيَّ . �� 

َعَليٌّ : �� َهْل َستَْخُرجُ اْليَوَْم لِتَْلَعَب َمِعي ؟ �� 

فَِر ،   زُ َحِقيبََة السَّ ُسُعوٌد : �� أْعتَِذُر ِمنَْك يَا َعلِيُّ ، �� أَنَا أَُجهِّ

�� َسنَذَْهُب إَِلى َمِدينَِة َجدَّةَ إِْن َشاَء اهللُ ، ��  

َونَْقِضيَ اْلِعيَد �🎉� ُهنَاَك َمعَ َجدِّي ��َو َجدَِّتي . �� 

اَلَمُة يَا َصِديِقي . ��  َعلِيٌّ : �� رَافَْقتُُكُم السَّ



ُسُعوٌد: �� ُشْكرًا َلَك يَا َعلِيُّ . �� 

َوَصَل ُسُعوٌد �� َوأُْسرَتُُه إَِلى َمِدينَِة َجدَّةَ ، 

 �� َو اْستََعدَّ اْلَجِميعُ لِِصيَامِ يَوْمِ َعرَفََة ، 

ِة ،   َوُهوَ اْليَوُْم التَّاِسعُ ِمْن ِذي اْلِحجَّ

 َحيُْث أَنَّ َلُه فَْضاًل َعِظيًما ، فَِفي اْلَحِديِث  

َعِن الرَُّسوِل َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم َقاَل : 

نََة امْلَاِضيََة َواْلبَاِقيََة)) .   (( ِصيَاُم يَوْمِ َعرَفََة يَُكفُِّر السَّ



َوِفي َصبَاحِ يَوْمِ اْلِعيِد�🎊�، اْستَيَْقَظ ُسُعوٌد ��  

بَْعَد أَذَاِن اْلفَْجِر ، �� َوبََدأَ ِبااِلْسِتْعَداِد لَِصاَلِة اْلفَْجِر  ،  

َوِمْن ثَمَّ لَِصاَلةَ اْلِعيِد . �� 

َقاَم ِبَلِبِس َماَلِبَس َجِديَدٍة ، �� َو ُمَعطَّرٍَة ، �� َوأََخذَ َمَعُه بَْعَض 

 اْلَحْلوَى ، �🍭�لِيُوَزَِّعَها َعَلى اأْلَطْفَاِل ِفي ُمَصلَّى اْلِعيِد . �� 

اَلِة يَْستَِمعُ لُِخطْبَِة اْلِعيِد ، َكاَن فَرًِحا ِجدًّا  َجَلَس ُسُعوٌد �� بَْعَد الصَّ

 لِرُْؤيَِتِه أَواَْلَد �🗒�ُعُموَمِتِه ِفي امْلَُصلَّى . �� 



ثُمَّ َعاَد اْلَجِميعُ إَِلى َمنِْزِل اْلَجدِّ ، �� َسلََّم اْلَجِميعُ َعَلى بَْعِضِهمْ 

 اْلبَْعَض ،�🧑🡦🗒� َوَهنَّأُوا بَْعَضُهْم ِباْلِعيِد ، �🎊� 

فْطَاِر َسوِيًّا . �🥪🭱�   تَنَاَوَل اْلَجِميعُ َوْجبََة اإْلِ

َو ِمْن ثَمَّ  َقاَم اْلَجدُّ ��َواْلَجدَّةُ �� ِبتَوِْزيعِ  َهَدايَا ��  

اْلِعيِد َعَلى اْلَجِميعِ . �🡦🗑🡧👩� 

بَْعَد َقلِيٍل ، َحَضَر اْلَجزَّاُر ِمْن أَْجِل ذَبْحِ اأْلُْضِحيَِّة . �� 

َوبَْعَد تَْقِطيعِ اأْلُْضِحيَِّة ، �� بَاَدَر ُسُعوٌد ��َوأَبْنَاُء ُعُموَمِتهِ 

 �🡦� ِبتَوِْزيعِ اللَّْحمِ �🅩�َعَلى بَْعِض اْلِجيرَاِن  �� َواأْلَُسِر امْلُْحتَاَجِة . 



َقَضى ُسُعوٌد �� أَيَّاَم اْلِعيِد ِبفََرحٍ َوأُنٍَس ِفي َمِدينَِة َجدَّةَ ، ��  

َحيُْث ذََهَب إَِلى اْلبَْحِر ��َوإَِلى بَْعِض اْلَحَداِئقِ ، �🎍�وََكانَ 

 أَْجَمُل َما ِفي اْلِعيِد �🎊� اْجِتَماَع اأْلُْسرَِة َواْلفََرحَ ِبُقْرِبِهُم .  

َوبَْعَد انِْتَهاِء اإِلَجازَِة ، َعاَد إَِلى َمِدينَِة الرِّيَاِض   

�� َحيُْث يَْسُكُن َمعَ أُْسرَِتِه ، �� َو َما زَاَلْت ِفي ذَاِكرَِتِه  

ِعيِد . �🎉�  أَيَّاُم اْلِعيِد السَّ



ِة ؟  أَْسِئلَُة الِْقصَّ
١/ مِلَاذَا َلْم يَْخُرجْ ُسُعوٌد لِلَِّعِب ِباْلُكرَِة ؟ 

٢/ أَيَْن َسيَْمِضي ُسُعوٌد إَِجازَةَ اْلِعيِد ؟ 

٣/ َما ُهوَ اْليَوُْم الَِّذي َحرََص ُسُعوٌد َعَلى ِصيَاِمِه ؟ 

٤/ َماذَا فََعَل ُسُعوٌد يَوَْم اْلِعيِد ؟ 

٥/ َماذَا نَفَْعُل ِبَلْحمِ اأْلُْضِحيَِّة ؟



اأْلََمانَُة



{ إِنَّ اهللَ يَأُْمرُُكْم أَْن تُؤَدُّوا اأْلََمانَاِت إَِلى أَْهلَِها }  [ ُسورَةُ النَِّساِء ( ٥٨ ) ] 

ْرنَّ َجرَُس امْلَنِْزِل ، �� نَزََل أَِخي َسالٌِم �� ِمْن ُغرْفَِتِه ُمْسرًِعا ،  

�� ثُمَّ َعاَد لِْلُجُلوِس َمَعنَا �🧔🡦� بَْعَد بُرَْهٍة . �� 

زَيٌْد : �� ِمْن الطَّاِرقُ يَا َسالُِم ؟ �� 

َسالٌِم : �� َصِديِقي ُعَمُر �� ، َسيَُساِفُر لِِزيَارَِة َمنِْزِل َجدِِّه ، 

 �� َوتَرََك َدرَّاَجتَُه النَّاِريََّة �� أََمانًَة ِعنِْدي . 

زَيٌْد : �� يَا لِلرَّْوَعِة ، َهيَّا َهيَّا يَا َسالُِم ، �� 

أََودُّ تَْجِربَتََها َسِريًعا . �� 

َسالٌِم : �� َكالَّ يَا زَيُْد ، �� َهِذِه الدَّرَّاَجُة �� أََمانٌَة ِعنِْدي ،  

َوَلَقْد َوَعْدُت ُعَمَر �� ِباْلِحفَاِظ َعَليَْها َوَلْن يَرَْكبََها أََحٌد ُمطَْلًقا . �� 



زَيٌْد : �� َما ِهيَ اأْلََمانَُة يَا َسالُِم ؟ �� 

ُه ،   َسالٌِم : ��ِهيَ أَْن يَتْرَُك ِعنَْدَك َشْخٌص َما َشيْئًا يَُخصُّ

�� َوَعَليَْك امْلَُحافَظَُة َعَليِْه . 

زَيٌْد : �� َو مِلَاذَا ُكلُّ َهذَا اْلِحرِْص ؟ 

َسالٌِم : �� أِلَنَّ ِدينَنَا اإْلِْساَلِميُّ أََمرَنَا ِبأََداِء اأْلََمانَِة َوامْلَُحافَظَِة َعَليَْها ،  

يَماِن يَا أَِخي ، ��   َوِهيَ ِمْن َعاَلَماِت اإْلِ

ْخَص األَمنَي ،    واهللُ ورَُسوُلُه يُِحبَّاِن الشَّ

واألََمانَُة �� ِمَن األَْخاَلقِ الَِّتي تُؤَدِّي إَِلى ُدُخوِل الَجنَِّة .  

زَيٌْد : �� َو َهْل تَْعرُِف َقَصًصا َعْن اأْلََمانَِة ؟ �� 



َسالٌِم : �� نََعْم يَا زَيُْد �� ، فَالرَُّسوُل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم  

اِدقِ اأْلَِمنيِ ، َوذَلَِك َقبَْل بَْعثَِتِه ِبالنُّبُوَِّة .  َكاَن يَُلقَُّب ِبالصَّ

زَيٌْد : �� يَا َلُه ِمْن ُخُلقٍ َكِريمٍ . 

َسالٌِم : �� نََعْم ، فََقْد تََحلَّى ِبِها الرَُّسوُل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ،  

لَِدرََجِة أَنَّ ُكفَّاَر ُقَريٍْش َكانُوا يَأْتَِمنُونَُه َعَلى َحاِجيَّاِتِهْم ،  

َحتَّى بَْعَد بَْعثَِتِه َوُهْم ُكفَّاٌر  

زَيٌْد : �� ُسبَْحاَن اهللِ ُكفَّاٌر َو يَأْتَِمنُونَُه ! 



اِدقِ اأْلَِمنيِ  َسالٌِم : �� نََعْم ، فََقْد ذَاَع ِصيُْت الصَّ

 َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ، َو َقبَْل ِهْجرَِتِه لِْلَمِدينَِة املُنَوَّرَِة  

رَدَّ َجِميعَ اأْلََمانَاِت أِلَْهلَِها َقبَْل رَِحيلِِه . 

زَيٌْد : �� َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم َسأَْقتَِدي ِبنَِبيِّ ،  

َو ِبَما أََمرَِني ِبِه ِديِني ، َو َسأَُساِعُدَك �� َعَلى ِحفِْظ اأْلََمانَةِ 

 َحتَّى يَُعوَد َصاِحبَُها . �� 

َسالٌِم : �� بَارََك اهللُ ِفيَك يَا أَِخي . �� 



ِة ؟  أَْسِئلَُة الِْقصَّ
١/ َمْن َكاَن الطَّاِرقُ ؟ 

٢/ َماذَا أَْحَضَر ُعَمُر إَِلى َمنِْزِل َسالِمٍ ؟ 

ِة ؟ َوَما َجزَاُءهُ ؟  ٣ / َما ُهوَ اْلُخُلقُ امْلَذُْكوُر ِفي اْلِقصَّ

٤/  ِبَماذَا ُلقََّب الرَُّسوُل َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ؟ 

٥/ َحدِّثُوِني َعْن َموَاِقَف تَُخصُّ اأْلََمانََة ؟













يْطَاِن الرَِّجيمِ ،    َعاِمٌر : �� أَُعوذُ ِباهللِ ِمْن الشَّ

أَنَا آِسُف يَا َجدَِّتي ، �� َو أَِعُدِك ِبأَْن أتَوَاَضعَ ِمَن اْليَوْمِ فََصاِعًدا . 

َ اْلَكاَلَم َمعَ  اْلَجدَّةُ: �� أَْحَسنَْت يَا َعاِمر ، �� َوَعَليَْك أَْن تَُلنيِّ
أْصَحاِبكَ 

 �🗒🧑� َوَسوَْف يُِحبُّونََك إِذَا اَلَحظُوا َهذَا التَّْغِييَر ِفي 
َشْخِصيَِّتَك ، �� 

 أَْسأَُل اهللَ �� أَْن يُِعينََك َو يَُحبَِّب أَْصِدَقائََك �🗒🧑� ِفيَك .  

َعاِمٌر : �� آِمنَي يَا َجدَِّتي اْلَحِبيبَة . �� 





القصة

قصة الشغف والطموح١

قصة الطاهية الصغيرة٢

قصة التاجر الصغير ٣

قصة املجرات في الفضاء٤

قصة كيف تصبح ثريا٥ً

قصة املعلم الصغير ٦

قصة زيارة املسجد النبوي ٧

قصة رحلة إلى الحج٨

قصة عيد األضحى ٩

قصة األمانة ١٠

قصة التواضع١١


