






التقويم الهجري والتقويم
الميالدي

 يومًا، وتسمى سنة عادية أو بسيطة،356عدد أيام السنة الميالدية 
 يومًا، ويطلق عليها سنة366وكل أربع سنوات يكون عدد أيام السنة الميالدية 

354عدد أيام السنة الهجرية كبيسة.
يومًا.

عليهنسبة لميالد سيدنا عيسى 

.السالم
من مكة إلى المدينةصلى ا� عليه وسلم نسبة لهجرة الرسول 

المنورة.
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فرارًا من تعذيب قريش
للمسلمين.

كانت المدينةهي المكان اآلمن في شبه الجزيرة العربية وقد بدأ اإلسالم في
االنتشار بها.
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أبو
سلمة

ترك زوجته وابنه مقابل
الهجرة،

والتوكل على ا�

،تعالىحسن الظن با� 
صلى ا� عليهورسوله تعالى طاعة ا�  

،وسلم
التوكل على ا�. 

صهيب
الرومي

ضحى بماله، والتوكل على
ا�

حسن الظن با�، بذل المال في
سبيل نيل

ولنفع الناس،تعالى رضا ا�  
والتوكل على ا� تعالى. 



الطالب المعلم
اخفض يدك بوضع اإلجابات أمام الطالب واستخدام أيادي ورقية

ملونة
 لوضعها على إجابات األسئلة التي يطرحها الطالب المعلم



ليلةصلى ا� عليه وسلم مبادرة علي بن أبي طالب للنوم في فراش الرسول 
الهجرة.

رضي ا� عنهمن علي بن أبي طالب صلى ا� عليه وسلم طلب الرسول 

صلى ا� عليهإرجاع األمانات إلى أصحابها قبل أن يهاجر الرسول 

.وسلم 



َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن ا�ْيِديِهْم َسد�ا: «تعالىقال 
يس») 9َوِمْن َخْلِفِهْم َسد�ا َفا�ْغَشْيَناُهْم َفُهْم َال ُيْبِصُروَن ( 

وجعلنا من أمام غير المسلمين سدًا، ومن ورائهم سدًا، فهم
بمنزلة

من سد طريقه من بين يديه ومن خلفه، فأعمينا أبصارهم؛ 
بسبب

كل من قابل دعوة اإلسالم باإلعراض والعناد، فهو حقيق بهذاعدم إيمانهم واستكبارهم، فهم ال يبصرون رشدًا، وال يهتدون.
العقاب،

من توكل على ا� فهو حسبه. 
إن في قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه حفظًا لإلنسان وتوفيقًا.



أسلمها إلدارة
المدرسة
أحفظ
األمانة
أعتذر
منه



أقتدي به، وأدافع
أعتز بها، وأحافظعنه
أدعو لهمعليها
أقتدي به، وأدعو لهبالخير
بالخير



الطالب المعلم
اخفض يدك بوضع اإلجابات أمام الطالب واستخدام أيادي ورقية

ملونة
 لوضعها على إجابات األسئلة التي يطرحها الطالب المعلم



، ينصره ا�، ويحفظه،صلى ا� عليه وسلممن ينصر الرسول 
ويؤيده.



وأفعاله، وأحواله، قدوة حسنةصلى ا� عليه وسلم إن للمؤمنين في أقوال رسول ا� 
يتأسون بها.



اختيار الصديق المناسب، والوقت المناس،والمكان المناسب،
وإعداد الراحلة، وتوزيع األدوار، مما أدى لنجاح عملية

الهجرة.





بفعل ما أمر به عز وجل وترك ما نهىتعالى هي تقوى ا� 
عنه.



الكذب،الصدق، الشكر، الذكر
اللعن

بر الوالدين، صلة
الرحم

السرقة،
الخيانة

الكرم،
التسامح

الحقد،
التباغض



سعادة الفرد في الدنيا
واآلخرة،

جلب الرزقوأساس حب ا� للفرد
الحالل

تزكية النفس وتحسن
األخالق

تقي المجتمع من السلوكيات
المنحرفة
إصالح
المجتمع

تقدم الشعوب، ورقي
األمم



تضحية الصحابة بمالهم، وأنفسهم،
وأوالدهم،

وزوجاتهم مقابل الهجرة تخطيط رسول
ا�

للهجرة مع توكله على ا�.صلى ا� عليه وسلم 

التوكل على ا� في
جميع

أموري الدنيوية
واألخروية. نوم علي بن أبي طالب

في
فراش الرسول ليلة

الهجرة.

صلى ا� عليهاالقتداء بارسول 
وسلم

في أقواله وأفعاله.
توزيع األدوار وتكاملها مثل دور

(عامر بن فهيرة وعبد ا� بن أبي بكر
وعبد ا� بن أريقط وأسماء بنت أبي

بكر)

حسن التخطيط وتنفيذ التعاون
في المشاركات األسرية

والمجتمعية.
في مواقف أوائل

المهجرين
 من المسلمسن.

تطبيق الشجاعة في نصرة ا� ودين الحق
 مثال الشجاعة في قول الحق وتقديم

النصيحة.



فرارًا من تعذيب
 قريش
للمسلمين.

ألن ا� أمر رسوله
الخاذ المدينة مقرًابذلك

ومركزًا لنشر
اإلسالم.

أبو سلمة
 رضي ا�
عنه.

صهيب
الرومي
 رضي ا�
عنه.

عبدا� بن أبي بكر
( استطالع أخبار قريش

عامر بن فهيرة ( يرعىبمكة )
األغنام ليمحو آثار

أقدام
عبدا� بن أريقط عبدا� وأسماء الغار)
( دليل الطريق للهجرة

للمدينة)

حديث تاريخي
عظيم
حسن
تخطيط
تكامل األدوار
من ينصر ا� ورسولهوتوزيعها.

 ينصره ويحفظه
ويؤيده.





رضي ا�أبو بكر الصديق 
عنه

صلى ا� عليه وسلمكان الرسول 

وصاحبه في غار ثور مختبئين عن
قريش.

صلى عليهالرسول 
وسلم

صلى ا� عليهيطمئن الرسول 
وسلم

أبا بكر في الغار.

صلى عليهالرسول 
وسلم

ضحى صهيب الرومي
بماله مقابل هجرته

للمدينة.



في الهجرة.صلى عليه وسلم صاحب الرسول 

فيصلى عليه وسلم تأتي بالطعام والماء لرسول ا� 
استطالع أخبار قريشالغار.
بمكة.

دليل الهجرة.




