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عنوان الدرس 
سورة الكوثر 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ألون 

قراءة سورة الكوثر 
نـهـر يف اجلنة 



:أكمل سورة الكوثر  بوضع كلمات اآلية في الـمكان الـمناسب 

عنوان الدرس 
سـورة الـكوثر 

بسم هللا الرحمن الرحيم 
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:أكمل الحديث الشريف  

عنوان الدرس 

فضل تالوة القرآن و 
حفظه
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:أمام الصورة املعبرة عن الحديث الشريف)            ( ضع عالمة 



:أقرأ النص ، ثم أجيب عن األسئلة 

عنوان الدرس 
رحمة الرسول بالصغار

َيْوًما ِلَصالِة اْلِعشاِء ، َو ُهَو َيْحِمُل  –صلى اهلل عليه و سلم –َخَرَج 
اْلَحَسَن َأْو اْلُحَسْيِن ، َفَوَضَعُه ، َو َأقاَم الّصالَة ، َو حنَي َسَجَد َرِكَب 

السُّجود ؛–صلى اهلل عليه و سلم –الصَِّبيُّ على َظْهِرِه ، َفطاَل 
هكذا كاَن َعَلْيِه الصَّالُة َو السَّالُم َرحيًما ، . َحّتى ال ُيْزِعُج َحفيَدُه 

َيْمأُل َقْلَبُه اْلَعْطُف و اْلَحناُن  

:هيالرسول صفاتمنصفةعنيتحدث النص-1
األمـانة.
الرحمـة . 
الصـدق.

" :حتى ال يزعج حفيده "في جملة " حفيد "مرادف كلمة -2
الـجد .
األب . 
ولد الولد  .

:في جملة من إنشائك " الرحمة"ضع كلمة -3
.......................................................................................



عنوان الدرس 
بالصغاررحمة الرسول 

على السلوك الذي يدل على الرحمة و إشارة )    ( ضع إشارة 
على السلوك الذي يدل على عدم الرحمة)      ( 



:أقرأ النص ، ثم أجيب عن األسئلة 

عنوان الدرس 
بالحيوان رحمة الرسول 

و َعَلْيِه على َبعرٍي َيْبد-صلى اهلل عليه و سلم –مرَّ  الرسول 
اتقوا اهلل يف هذه البهائم " : التََّعُب َو اْلُهزاُل، فقال 

"           الـُمْعَجَمِة ، فاركبوها صاحلًة   َوكلوها صاحلة 
[  صحيح ، رواه أبو داود ]

:يتحدث النص عن -1
الرحمة بالصغار  . 
الرحمـة بالحيوان  . 
الرحمة بالبنات   . 

ُهزال "مرادف كلمة -2
ْ
:"يبدو عليه التعب و الهزال"في جملة " ال

كبير . 
نسمي. 
نحيل. 

:فسر كيف تكون البهائم صالحة للركوب و األكل -3
.......................................................................................



عنوان الدرس 
رحمة الرسول بالحيوان

على السلوك الذي يدل على الرحمة و إشارة )    ( ضع إشارة 
على السلوك الذي يدل على عدم الرحمة)      ( 




