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حديث اغتنام الفرص

الجزء الثاني–التربية اإلسالمية 
لصف الثالث اإلعداديا

الفصل الدراس ي الثاني
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فاطمة حسين
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شهد محمود

أدوار الطالبات في 
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إلى ماذا يرمز الوقت في كلمة ؟.. من خالل الصورة

استخدمي دردشة التيمز لإلجابة 

تمهيد الدرس

قائدة التمهيد

فاطمة حسين



:أهداف الدرس

:قائدة األهداف

حفصة رحيم



(منى وحيد)مع المعلمة القائدة الحديث الشريفلنقرأ

قراءة الحديث الشريف: الهدف األول 
املعلم الصغير:  االستراتيجيات



:المعلمة القائدة

منى وحيد

نص الحديث



العبارةالكلمة الرقم

.أخرىأمورخمسةتأتيأنقبلأمورخمسة1

.وشيخوختكعجزك2

.واألمراضالعاهاتمنجسدكسالمة3

.مرضك4

معاني املفردات

خمًسا قبل خمس

هرمك

صحتك

سقمك

:المعلمة القائدة

منى وحيد



.. )                         (جودي محمدمن إعداد الطالبة .. لنجيب على النشاط

قراءة الحديث شريف: تقييم الهدف األول 
ا إجابتك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركين: تعليمات التقييم

دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

:يقائدة الدعم االلكترون

بسملة محمود

ية استخدام مواقع آمنة تناسب القيم اإلسالم

والعربية، كذلك تتناسب مع هواياتك 

ي ومهاراتك، وتعمل على إثراء فضولك المعرف

بإيجاد إجابات عن األسئلة التي تدور في

.عقلك للتعرف على العالم المحيط بك

نصيحة األمن 

السيبراني



:أملي الفراغات في الحديث بالكلمات المناسبة 

:قالملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي 

َصِحتٔك قبَْل َهرَمِك، وَ :............... قبَْل َخَمسْ ............... أغتْنِمْ " 
غُِلك، قبَْل ش................... قبَْل فَْقِرك، و............. ، وَ ..........قبَل

.............. ".قبَلْ .............. وَ 

نشاط

َخْمًسا3 كَ ابَ َشبَ 2

كَ َسقَمِ 5

كَ َغنَاء1

كَ فََراغَ 7 6 َ تَكَ َحيَا

كَ َمْوتِ 4

محمدجودي

3/2



:أملي الفراغات في الحديث بالكلمات المناسبة 

:قالملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي 

َصِحتٔك قبَْل َهرَمِك، وَ :............... قبَْل َخَمسْ ............... أغتْنِمْ " 
غُِلك، قبَْل ش................... قبَْل فَْقِرك، و............. ، وَ ..........قبَل

.............. ".قبَلْ .............. وَ 

نشاط

َخْمًسا3 كَ ابَ َشبَ 2

كَ َسقَمِ 5

كَ َغنَاء1

كَ فََراغَ 7 6 َ تَكَ َحيَا

كَ َمْوتِ 4

كَ َشبَابَ 2اَخْمسً 3

َغنَاءكَ 1كَ َسقَمِ 5
َ َحيَ 6 كَ اَت

فََراَغكَ 7
َمْوتِكَ 4

محمدجودي

3/2



:أهداف الدرس



إنجازات مملكة البحرين لخدمة الشباب في مجال اغتنام الفرص

.  وزارة شؤون الشباب والرياضةوجود وزارة تٌعنى بهم وهي -

.لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامةجائزة الملك حمد تدشين -

شييد وبناء في المملكة وقامت خالل الفترة الماضية بتلقطاع المنشآت الرياضية والشبابية دعم مملكة البحرين -

التي تخدم األندية النموذجية وتطوير االستادات الرياضية والمالعب الكروية والصاالت الرياضية المتعددة األغراض

.لشبابالعديد من الرياضات، عالوة على المسابح األولمبية والمراكز الشبابية النموذجية والمالعب المخصصة ل

وق من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة هذا المشروع الذي يهيئ الشباب للدخول لس2030إقامة مدينة شباب -

.العمل من خالل البرامج التدريبية التي تقدمها في مراكزها التدريبية

حيث وصلت نسبة المشاركات جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي إقامة -

:القائدة الباحثة.دولة112مشاركة من 5773م إلى ٢٠١٦في عام 

آية أيمن



ان استخرجي مواد اختبار اإلنس.. من خالل لعبة الحروف المتقاطعة التي أمامك

..  في الحياة الدنيا، ثم اكتبي اسم  راوي الحديث

ضعي إجابتك في الدردشة  

(آالء حمدي وسلمى ناصر وشذا عبدالباسط)لنتعرف على مواد اختبار الدنيا مع المعلمات القائدات 

شرح املعنى اإلجمالي للحديث: الهدف الثاني
االستنتاج-املعلم الصغير-الصف املقلوب:  االستراتيجيات



شاصدغ

بلحن

الةبى

بغارفع

هـةايح

.اإلنسانعندالقوةوقت.1

.اإلنشغالضد.2

.الفقرضد.3

.واألسقامالعللمنالجسدسالمة.4

.الموتضد.5

ألعب وأتعلم

ك أجيبي عما يلي بشطب الحروف في الشبكة التي أمام

:رللحصول على مواد اإلختبار ومن ثم التوصل لكلمة الس

عباسابنالحديثلراوياألولاالسمهيالسركلمة

:أحرف7منيتكونو

كلمة السر هي

1

2

34

5

:المعلمة القائدة

آالء حمدي



شاصدغ

بلحن

الةبى

بغارفع

هـةايح

1

2

34

5

:قائدة الحصة

شهد محمود

.اإلنسانعندالقوةوقت.1

.اإلنشغالضد.2

.الفقرضد.3

.واألسقامالعللمنالجسدسالمة.4

.الموتضد.5

ألعب وأتعلم

ك أجيبي عما يلي بشطب الحروف في الشبكة التي أمام

:رللحصول على مواد اإلختبار ومن ثم التوصل لكلمة الس

عباسابنالحديثلراوياألولاالسمهيالسركلمة

:أحرف7منيتكونو

عبدهللاكلمة السر هي



(1)
الشباب

(2)
الصحة 

(3)
(4)الغنى 

الفراغ 

(5)
الحياة 

فما هي أضداد هذه املواد؟

الــهـرم

املـرض

الـفقر

اإلنشغـال

املوت

:المعلمة القائدة

آالء حمدي



الشباب:المادة األولى

زهرة العمر

وقت القوة والنشاط

وقت تحقيق األماني والرغبات

يهم المرء باألمر فال يجد القدرة 

على تنفيذه

شبابه فعلى اإلنسان أن يغتنم وجوده في وقت

ف بالطاعات والمعارف النافعة وليعرف كي

. يتصرف فيه

:المعلمة القائدة

ناصرسلمى

الوقت الذي تغالب في اإلنسان نفسه 

ليميل إلى اللهو واللذائذ والشهوات



ةالصح:المادة الثانية

سالمة الجسد من العلل واألسقام

ينبوع القدرة والطاقة عند اإلنسان

الضعف الذي يحول بين اإلنسان 

وبين القيام بما يترتب عليه من 

واجبات

الحة، فعلى اإلنسان أن يغتنم فرصة صحته ويقوم باألعمال الص

له له نفس ف األعمال  وينصرف إلى ماتسوَّ .هوأال يُسوَّ

:المعلمة القائدة

ناصرسلمى



الغنى:المادة الثالثة

إخراج حقوق الفقراء بالصدقة والزكاة

النهي عن اإلسراف والتبذير

الفقر الذي يسلبه االستمتاع 

بملذات الدنيا 

وة إيمانه فعلى المرء أن يغتنم وجود المال في يده، وليبرهن على ق

باإلنفاق في سبيل هللا
:المعلمة القائدة

شذا عبدالباسط

النهي عن البخل والشح



الفراغ:المادة الرابعة

معرفة هللا تعالى واإليمان بوجوده وقدرته

العمل الصالح الخالص له تعالى كأداء 

العبادات ومساعدة الفقراء والمساكين

سينتهي هذا الفراغ  عند قدوم اليوم 

اآلخر الذي ال فراغ فيه، بل اشتغال 

بأهوال القيامة وشدائدها، وذهول اإلنسان 

عن كل شيء مما حوله

نسان الفراغ هو الغنيمة التي ال تُعوض في حياة اإل

:المعلمة القائدة

شذا عبدالباسط



الحياة:المادة الخامسة

الدنيا هي مزرعة اآلخرة

الدنيا دارعمل

في اآلخرة يحصد اإلنسان ما زرعه

طاعة هللا تعالى 

واجتناب نواهيه
:المعلمة القائدة

يارا ياسر

(.ال عمل فيها)اآلخرة دار جزاء 

اإلكثار من األعمال طاعة الوالدين

التطوعية

نة التحلي باألخالق الحس

كالصدق واألمانة 



(.. )       من إعداد الطالبة سمر محمد.. لنجيب على النشاط

https://kahoot.it/

:قائدة الدعم االلكتروني

بسملة محمود

(.. )       من إعداد الطالبة سهيلة محمود.. نشاط الدعم

:القائدة المساندة

سهيلة محمود

شرح املعنى اإلجمالي: تقييم الهدف الثاني
تك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم

دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://kahoot.it/


: أمام العبارة الخاطئة ( ꭓ)أمام العبارة الصحية وعالمة ( √(ضعي عالمة 

)   ( الحياة الدنيا هي دار نعيم -1

ٰٓ أَْرَذِل ٱْلعُُمِر ِلَكْى اَل يَ )يقصد بقوله تعالى -2 ن يَُردُّ إِلَى  َ عَ َوِمنُكم مَّ ( ِليٌم قَِديرٌ ْعلََم بَْعَد ِعْلم ٍۢ َشْيـًٔا ۚ إِنَّ ٱَّللَّ

)   (  .الشباب 

)   ( . يغتنم المرء وجود المال في حياته بعدم البخل والشح في اإلنفاق-3

3-3: الصفسهيلة محمود  : عمل الطالبة

نشاط مساند



: أمام العبارة الخاطئة ( ꭓ)أمام العبارة الصحية وعالمة ( √(ضعي عالمة 

)   ( الحياة الدنيا هي دار نعيم -1

ٰٓ أَْرَذِل ٱْلعُُمِر ِلَكْى اَل يَ )يقصد بقوله تعالى -2 ن يَُردُّ إِلَى  َ عَ َوِمنُكم مَّ ( ِليٌم قَِديرٌ ْعلََم بَْعَد ِعْلم ٍۢ َشْيـًٔا ۚ إِنَّ ٱَّللَّ

)   (  .الشباب 

)   ( . يغتنم المرء وجود المال في حياته بعدم البخل والشح في اإلنفاق-3

3-3: الصفسهيلة محمود  : عمل الطالبة

نشاط مساند



:أهداف الدرس



من خالل فهمك للدرس، ما األثر الذي يعود على الفرد والمجتمع عندما يغتنم 

الفرص؟ استخدمي رفع األيدي أو الدردشة لإلجابة 

(يارا ياسر)لنتعرف على ما يستفاد من الحديث الشريف مع المعلمة القائدة 

استنباط فوائد الحديث: الهدف الثالث
االستنتاج-املعلم الصغير-الصف املقلوب:  االستراتيجيات



(1)

علي أن استثمر كل ما 

في أعطاني هللا تعالى إياه

.طاعته ورضاه

(2)

ني أن ال أجعل نفس ي تغلب

.عالىبامليل ملا حرمه هللا ت

(3)

أغتنم فرصة وجود املال 

.باإلكثار من الصدقة

:المعلمة القائدة

يارا ياسر



(.. )       حسناء أيمنمن إعداد الطالبة .. لنجيب على النشاط

https://forms.office.com/r/wg88Vac0ik

:قائدة الدعم االلكتروني

بسملة محمود

استنباط فوائد اآليات: تقييم الهدف الثالث
تك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم

الدردشة، لديك دقيقتان لإلجابة

https://forms.office.com/r/wg88Vac0ik


:أهداف الدرس



نشاط ختامي تقويمي

من إعداد الطالبة بسملة محمود.. يلال نجاوب

https://wordwall.net/play/31719/484/184

تك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم
دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://wordwall.net/play/31719/484/184


إِالَّ َك، أَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمدِ 
إِلَْيكَ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوبُ 



(1)

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

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

(2)

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

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

(3)

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

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

نشاط
التربية اإلسالمية -املسلم وحديث اغتنام الفرصفي حياة الوقت



ل على أهمية الوقت بدليل شرعي- ِّ
 
.  دل

الختامي النشاط 

ا ـــــ- د اســـــتنتد فا ـــــدقان علـــــى ا قـــــل مـــــن فو
:استثمار الوقت في حياة املسلم

التربية اإلسالمية -املسلم وحديث اغتنام الفرصفي حياة الوقت

ل ،  وقــو (والفجــر وليــال عشــر: )هلالج لجقــال هللا -

ر مــــن نعمتــــان مغبــــون ف  مــــا كث ــــ: )ملسو هيلع هللا ىلصالنبــــي 
(.الصحة والفراغ: الناس

رضا هللا عز وجل-
.رضا الوالدين وسعادت ما-
.نماء وُرقي الوطن-
.الشعور بالسعادة-



الختامي النشاط / قابع 

اغتـــــــنم :"ملسو هيلع هللا ىلصمـــــــا املـــــــراد بقـــــــول الرســـــــول -
 قبل خمس

ً
؟"خمسا

.ياانت ز خمس فرص قبل فوات ا في الدن

كيــــــــــف يســــــــــون املــــــــــال وســــــــــيلة لت قيــــــــــ  -
مرضاة هللا تعالى؟

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

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

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

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

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

يـــده، علـــى املســـلم أن وغتـــنم وجـــود املـــال فـــي
ي سـييل وليبرهن على قوة إيمانـه باإلنفـاف فـ

لك هللا، ولييتعـــــد عـــــن البكـــــل وال ـــــ  وكـــــذ
. عن اإلسراف والتبذير

التربية اإلسالمية -املسلم وحديث اغتنام الفرصفي حياة الوقت



الختامي النشاط / قابع 

.وجه نصي ة للشباب الذين ال وستغلون هذه الفترة في طاعة هللا-

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

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

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

شاط عند اإلنسان، فعليه أن وغتـنم وقـت شـ
 
بابه ويعـرف الشباب هو فترة القوة والن

يكوخة والهـــرم كيــف وســتثمره فيمــا ُيرتــ ي هللا تعــالى، حوـــى ال يــاتي وقــت الهــرم والشــ
ا أو الصوم أو الذهاب إلى املسجد 

ً
اقف َ ُ م  با مر كالصالة و

َ
. يعجز أمام ذلكف...... ف

التربية اإلسالمية -املسلم وحديث اغتنام الفرصفي حياة الوقت



التربية اإلسالمية -املسلم وحديث اغتنام الفرصفي حياة الوقت

انتهى الدرس


