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بطاقتي التعريفية
مرحبًا اسمي: ............................................................................

أنا في الصف: ............................................................................

أصدقائي المفضلين هم: ......................................................... أرُسُم رسمًة جميلًة لنفسي

َّع  ُن الُمرب لوِّ
ُ
أ

ل لةبلوني الُمفضَّ لةأرُسُم داخَل الدفتر ُهوايتي الُمفضَّ حِن َوجبتي الُمفضَّ أرُسُم داخَل الصَّ



حياتي عجيبة
ألنَّ رسولي 

ُقدوتي

قال تعالى:
َى ُخلٍُق َعِظيٍم«

َ
َعل

َ
 ل

َ
»َوإِنّك

سورة القلم اآلية 4

يحكىأن
اشترى تاجر بيتاً جميالً ليسُكنه، وقرَّر أن يهدم 

جداراً فيه لُيصبح أوسع، وما إن هدم الجدار، حتّى تفاجأ 
بوجود جرَّة مدفونة تحته، فإذا بها جرَّة مليئة بالجواهر والنقود، 

وألنه كان أميناً، ذهب إلى الرَّجل الذي اشترى منه المنزل لُيرِجَعها 
له، فطلب التّاجر منه أخذ الجرَّة ولكنه رفض قائالً: لقد أصبح البيت بيتك 
وكلُّ ما فيه أصبح لك، فالجرَّة اآلن ِملُكك. رفض الرَّجالن أخذ الجرَّة وقرَّرا 

أن يذهبا إلى القاضي ليحُكم بينهما من يأخذ الجرَّة.
شكرهما القاضي على أمانتهما وسألهما: هل لديكما أبناء؟ فأجاب التّاجر: لدّي 
ابناً، وأجاب اآلخر لدّي بنتاً. فقال القاضي: فليتزوَّج ابنك بابنته، ولُيصرف هذا 

الكنز لهما. اْستَحسن الرَّجالن نصيحة القاضي وزوَّجاهما فعاشوا جميعاً 
في سعادة وهناء.

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

البذرة 
األسرية

سمِّعُه لوالدّي :
ُ
أنا أحفظ هذا الحديث الشريف وأ

يَّ 
َ
َحبُِّكْم إِل

َ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ ِمْن أ

ْخاَلقًا.
َ
َحاِسنُكْم أ

َ
ِقَياَمِة أ

ْ
ْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجلًِسا َيْوَم ال

َ
َوأ

رواه الترمذي وصححه األلباني

مني أن
َّ
رسولي عل

دق دائماً -أقول الصِّ
حبُّه لنفسي

ُ
ِحبَّ لغيري ما أ

ُ
-أ

-أتواضع وال أتكبَّر
وقِّر الكبير وأعطَف على الصغير

ُ
-أ

-ال أغَضَب على تواِفه األمور
صلِح بين المتخاصمين

ُ
-أ

-أعفو عمَّن أساء إلّي
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حياتي عجيبة
برُّ أّمي وأبي

ُ
ألنّي أ

البذرة 
األسرية

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

أنا ألِصُق رسالًة ألمي وأبي على باب ُغرفتهما
عبِّر عن ُحبّي لُهما

ُّ
أل

من آداب التعامل مع والدّي

-ال أقول لُهما »أّف«
-ال أمشي أماَمُهما
ُمُهما باحترام

َّ
كل

ُ
-أ

طيع كالمهما 
ُ
-أ

-أستأذُن قبل الدُّخول عليهما
-أدعي لهما 

قبِّل رأَسيُهما و يدْيهما
ُ
-أ

يحكىأن
يالي أن ُيسقيها 

ّ
طلبت أمٌّ من ابنها في إحدى الل

ماء، فقام لُيحِضر الماء ، وعندما عاد وجدها قد نامت 
، فخِشَي أن يذهب عنها فتستيقَظ وال تِجده، وكِره أن 

يوِقظها من نومها ، فظلَّ قائماً مستيقظاً يحِمُل الماء حتّى 
الصباح.

قال تعالى:
 َّ  إاِل

ْ
الَّ َتْعبُُدوا

َ
 أ

َ
ُّك »َوَقَضى َرب

َوالَِدْيِن إِْحَساناً «
ْ
إِيَّاُه َوبِال
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حياتي عجيبة
ألنّي أصُل رِحمي 

قال تعالى:
ْن 

َ
ُه بِِه أ

َّ
َمَر الل

َ
ِذيَن َيِصلُوَن ما أ

َّ
»َو ال

َُّهْم َو َيخاُفوَن ُسوَء  ُيوَصَل َو َيْخَشْوَن َرب
ِحساِب«

ْ
ال

سورة الرعد اآلية 21

يحكىأن
جاء صِبيٌّ للّطبيب لوضع جبيرٍة حول يِده 

المكسورة، و ذكر للطبيب أنه في عجلٍة من أمِره 
للخروج مع جّدِته إلى الحديقة. فسأله الطبيب : و هل 

 في حال تأخُّرَك عليها قليالً ؟
َ

ستقلُق جّدتك عليك
بي : لم تُعد تعرُفني ُمنُذ حوالي َسنتين فِهَي ُمصابة  فرّد عليه الصَّ

ٌبمرِض ِضعف الّذاكرة »الزهايمر«. فقال له الّطبيب: و هل ما ِزلت 
ُتواضُب على ِزيارتها مع أنّها ال تعرُف من أنت ؟. فابَتَسم الّصبي و 
ردَّ على الّطبيب : هّي ال تعرُف من أنا، و لكنني أعرُف من هي، ولن 

أنسى أبداً فضلها علّي.

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

البذرة 
األسرية

أقوُم بإجراِء ثالثِة ُمكالماٍت هاتفيٍة خالل هذا 
ؤال و تفقُِّد أحوال األسبوع للسُّ

 أقربائي.

كيف أصل أرحامي ؟!
-أزورهم دائماً 

شاِركُهم في أفراِحهم و أحزانِهم
ُ
-أ

قابلهم بابتسامة
ُ
-أ

-أتفقَُّد أحوالِهم و أسأُل عن أخباِرهم
-أزوُر مرضاُهم

قدِّم لُهم الهدايا
ُ
-أ

-أتصّدقُّ عنُهم
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حياتي عجيبة
ألنَّ ُصحبتي 

صالحة

قال تعالى:
ِخالَُّء َيْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض 

َ
»األ

ُمتَِّقيَن«
ْ
َّ ال َعُدوٌّ إاِل

سورة الزخرف اآلية 67

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

البذرة 
األسرية

يًة بسيطًة وأذُكُر لُه  قدِّم لصديقي هدِّ
ُ
أنا أ

أجمَل ِصفاِته.

َكيف أختاُر صديقي
-ُيعينَني على طاعة الله

-ُيقدَّم لي النَّصيحة 
-يكُتم أسراري

دائد -ُيراِفُقني في الشَّ
-ال يقول الَكالم البذيء

-ال ُيؤذي النّاس
ابحث عن صديق!

أتعّرُف على أصدقاٍء ُجدد في النشاط أو المدرسة وأكتب 
أسماءهم في الخانِة التّي ُتمثِّلُهم

لة  هوايتي الُمفضَّ
حبُّ أكَل الباستاالرَّسم

ُ
أ

ولدُت في شهِر 
نوفمبر

ُن إسمي من  يتكوَّ
4 ُحروف

لدي أخوين
باحة  أستطيُع السِّ

أنا أكبر إخوانيبمهارة
ون 

َّ
حبُّ الل

ُ
أ

األخضر

 إسمي بِحرف 
ُ
يبدأ

الميم
لدي حيواٌن أليٌف 

ة العلومفي البيت حبُّ مادَّ
ُ
أ
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حياتي عجيبة

مي
ِّ
وقُِّر ُمعل

ُ
ألنّي أ

البذرة 
األسرية

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

مي الُمفّضل في 
ِّ
أنا أكُتُب رسالَة ُشكٍر لُمعل
الَمدرسة.

مي
ِّ
واِجبي ِتجاَه ُمعل

ُره  قدِّ
ُ
-أحترُمُه وأ

-أستفيُد ِمن ِعلمه
قاطُعُه في حديث

ُ
-ال أ

-أستأِذنُُه ِعند الدُّخول والُخروج
-أنصِت له

-أشُكُره على ُجهوده

قال تعالى:
ِذيَن 

َّ
ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوال

َّ
ُه ال

َّ
»َيْرَفْع الل

ُه بَِما 
َّ
َم َدَرَجاٍت َوالل

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
أ

َتْعَملُوَن َخِبيرٌ«
سورة المجادلة اآلية 11

فاِت التي  أنا أذُكُر الصِّ
مي  

ِّ
حبُّها في ُمعل

ُ
أ

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

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

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

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

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

..........................................
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حياتي عجيبة
ساِعُد الغير

ُ
ألنّي أ

البذرة 
األسرية

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

أتصّدُق بمبلِغ 500 فلس من مصروفي للفقراِء 
والُمحتاجين.

حبُّ الخيَر للنّاس
ُ
ألنّي أ

-أجعُل عملي لِوجِه الله
-أُمدُّ يد العوِن للُمحتاجين
ُم التَّبرُّعات للفقراء قدِّ

ُ
-أ

-أتطّوُع في األعماِل الخيرية
-أتفّقُد أحواَل المرضى و أسأُل عنُهم

ساعُد ذوي االحتياجات الخاّصة
ُ
-أ

-أرُفُق باأليتام

قال تعالى:
ُهُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِة 

َ
ْمَوال

َ
ِذيَن ُينِْفُقوَن أ

َّ
»َوَمثَُل ال

ٍَّة بَِربَْوٍة  نُْفِسِهْم َكَمثَِل َجن
َ
ِه َوَتثِْبيتًا ِمْن أ

َّ
الل

ْم 
َ
َها ِضْعَفْيِن َفإِْن ل

َ
ُكل

ُ
َصابََها َوابٌِل َفآَتْت أ

َ
أ

ُه بَِما َتْعَملُوَن بَِصيرٌ«
َّ
ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َوالل

 سورة البقرة اآلية 265

شخِصيةٌ باِرزةٌ في 
ُمساعدة الغير

الدكتور عبدالرحمن السميط
-أسلَم على َيِده أكثُر من 11 مليون مسلم  ً -بنى أكثر من 5700 مسجدا  

-كفل أكثر من 15000 يتيماً   
-حفر أكثر من 9500 بئراً في أفريقيا  

-بنى أكثر من 860 مدرسة و 4 جامعات  
-أّسس 204 مركزاً إسالمياً   
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حياتي عجيبة
ألّن كلماتي عجيبة

يِّبُة صدقةٌ وكلُّ خطوٍة  »الكلمُة الطَّ
تخطوها إلى المسجِد صدقةٌ«

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر 
: صحيح ابن حبان

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

البذرة 
األسرية

ن، و أسألُُه عن  أتحّدُث مع أحِد كبار السِّ
ِمهنِة الغوص، 

وأراعي آداَب االستماِع والحديِث معه.

ِعندما أتحدَّث ..
ُم إالّ في الحديث النّافع

َّ
-ال أتكل

-أتُرك الغيبة والنّميمة
-أختاُر ألفاظي بعناية

-ال أتلّفُظ بالكالِم البذيء
م بصوٍت واضح

ّ
-أتكل

-ال أرفُع صوتي 
-أبتعُد عن الَهمس إلى أحِد أصدقائي 

ُذنيه 
ُ
في أ

 ِلمَن يُحاِدثُني
ً ِّدا أستِمُع جي

أنُصُت بانتباٍه إليه

أنُظرُ إلى عينيه

قاِطعُهُ في حديثه
ُ
ال أ

أتفاعل معه
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ألّن أفعالي عجيبة

قال تعالى:
ِِّه  »َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َرب

َيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا«
ْ
َفل

سورة الكهف آيه 110

عند إتمام البذرة 
األسرية يرجى 
تلوين الصاروخ

البذرة 
األسرية

ُعُه لوالدّي : سمِّ
ُ
لمجلِِس وأ

ّ
أنا أحفُظ ُدعاء كّفارة ا

ُهم وبِحمِدك، أشهُد أنَّ ال إله إالّ أنت، 
ّ
ُسبحانَك الل

أستغِفُرك وأتوب إليك

أتأدَُّب في المجلس ..
م على أهِل الَمجلس

ِّ
سل

ُ
-أ

-أجلُِس حيُث ينتهي المجلس
-ال أجلُِس َوسط الحلقة

فِسُح المجلَس لمن يطلُب منّي
ُ
-أ

راعي آداَب الحديث
ُ
-أ

-أدعو ُدعاء كّفارة المجلِس عند 
ديُر مصروفي ..انتهاء المجلس

ُ
أ

رف -أقتِصُد في الصَّ
ُر في االحتياجات  بذِّ

ُ
-ال أ

غير الُمهمة
-أشتري حّصالًة صغيرًة 

الدِّخار مصروفي
-أشتري لي هديّة بين 

الحيِن واآلخر
ُق بجزٍء من مصروفي  -أتصدَّ

على الُفقراء

حياتي عجيبة
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تعلمت من النشاط:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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www.albothoor.com
إعداد: خلود أحمد، إيمان محمد، دانة بوحّمود

إشراف: د.عمر الجيران، سارة الجيران

تدقيق: أحمد الساعي، مريم المران

تصميم: جنان أحمد


