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 :قـّدمـةمـ

يـْـن:ـعـِـيحتفل المسلمون ب ر وهو العيد الذي يعقب شهر رمضان فيفطر عيد الفطعيد األضحى و ـيـد 

ال وفي  وَّ به المسلمون محتفلين بإتمام عبادة صيام شهر رمضان فيكون العيد في األول من شهر شــ 

هذا اليوم يحرم الصيام، ومن الناحية الشرعية فإن العيد ينتهي بغروب شمسه ولكن المسلمين 

ال. وقد ُرِوي  يحتفلون به من غروب شمس آخر يوم في رمضان حتى  وَّ غروب شمس الثالث من شــ 

: " قد أبدلكم هللا تعالى بهما أنه حين " قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما " فقال  عن النبي 

 خيرا منهما يوم الفطر ويوم األضحى ".

بعيد سمي عيد الفطر بهذا االسم ألنه يأتي احتفاالا بانتهاء صيام شهر رمضان، واحتفل المسلمون 

فع زكاة الفطر الواجبة على دوهو آخر يوم يمكن قبله الفطر ألول مرة في السنة الثانية للهجرة، 

 المسلمين.

لديه قوت يوم وليلة في ليلة العيد وتؤدى قبل مما يميز عيد الفطر زكاة الفطر الواجبة على كل مسلم  

 صالة العيد.
 

ْوَن عـودتــَـه .: الـعـيـد      الـوقـت  الـجـمـيـل  الـذي يـعـود  كـلَّ سـنـٍة والـمـحـتـفـلـوَن بـِِه يـتـمـنـَـّ

نـْـغــْـَد ـبـَـعي شـَـْيٍء فـِـ ق  شـِـ ـد وث  ـ  ح :ر  ـْـطـفِ ــْ ال ، " َومـِـنـْـه  مـَـا ـْـَرةً ــَـتـف ـًـاـلـِـقــَ أَْن كـَـاَن مــ 

ائـِـِم ِلَ  ر  ـْـطـفِ أ خـِـَذ  نـْـغــْـَد ـبـَـع"  ـَـح  فـَـاه  ــه  يـَـفـْـتـَّ نـالـصـَـّ  .ـًـاـلـِـقــَ أَْن كـَـاَن مــ 

نـتـظــَـٍر. هـا مـْن خـيـٍر مـوجـوٍد أْو مــ  رُّ فـِس بـمـا يـَـســ  نـْـبـَـسـِـط  الـنـَـّ عـيـد : مــ   الـسـَـّ
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أول أعمال العيد تكون صالة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا، ويلتقي 

قرباء وهذا ما يعرف بصلة الرحم. كما األهل واألالمسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون 

جيران، ويعطفون على الفقراء. وقد جرت العادة في كثير من الو صدقاءاأل ونويستقبل ونيزور

و بالتمر المسلمون الحلويات ويتبادلونها كالتمر أو كعك العيد المحش تناولالبلدان اإلسالمية بأن ي

 .وتقاليده بلد وعاداته وغيره، كل

ل  هللايعايدون  رسول هللا كان صحابة المعايدة:  بـَـّ قــ  ِمـنـْـك ". بعضهم بقول: " تــ  ا و   مـِـنـَـّ

وفيها له طاعة بـِرٌّ أي و   هللا إلى قربتلقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها 

الفطر مع إظهار الفرح زكاة  في جماعة وتوزيعالصالة تعظيم هللا وذكره كالتكبير في العيدين و

لعيد البعد الروحي للدين في الفطر. يتحقق في االصيام  والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام

ا يشاركون في تحقيق هذه المعاني  اإلسالمي ويكون للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعا

 .واستشعار آثارها المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن وتجدد العيد

ارب القلوب على ـقـتـيد تاالجتماعية واإلنسانية، ففي العاإلسالم  وفي العيد تتجلى الكثير من معاني

، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر. وفي العيد تذكير بحق الضعفاء في المجتمع الود  

ع ـريـشـة كل أسرة، وهذا هو الهدف من تـمـعـنـاإلسالمي حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم ال

فحقيقة اشتراك المعنى اإلنساني في العيد،  وفي ،" في عيد الفطر صدقة الفطر "" زكاة الفطر " أو 

ر اتحادهم وتُعلم كثرتهم باجتماعهم، فإذا ـهـظتـُـالمسلمين بالفرح والسرور في وقت واحد كافة 

 .باألمة تلتقي على الشعور المشترك، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية والروحية واالجتماعية

قال: للصائم فرحتان: فرحة   يأن  النب -هللا عنه رضى -أخرج اإلمام مسلم من حديث أبى هريرة

 إن أبا بكر دخل عليها والنبي  " وُروي عن عائشة قالت: .حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه

ل ت به األنصار في يوم حرب بُعاث،  عندها في يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بما ت قاو 

ْعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم  : "مار الشيطان عند رسول هللا! فقال النبيفقال أبو بكر: أمز د 

ا، وإن عيدنا هذا اليوم المدينة وألهلها يومان يلعبون فيهما،  ". وُروي عن أنس قال: قدم النبي عيدا

ا منهما؛ يوم الفطر ويوم األضحى فقال: "  ." قد أبدلكم هللا بهما خيرا

 

 للشعراوي الفرق بين الصوم والصيام

ا ي   م  ةٌ، ف ِعْند  اٌت ُمت راِدفـ  لِم  ِرْيم  ل ْيس  بِِه ك  ْوم ]ة  ـم  ـلِـ ك  ُر ـْذك  ـالقُْرآن  الك  ا ك  ــْ قـهُ ال  ي  ـــَّ [، ف إِن ص  ة  ـم  ـلِـ ُصُد بِهـ 

ةُ ] ِصـي ام ] لِم  ك  اع  الِصـي اِم [ ي ْقُصُد بِه ا ا [، و  رْيُم االْمتِنـ  باقي ـط  ـِن الـع   لقُْرآُن الك  ـراِب و  الش  اِم و  ع 

ـنُوا ــ  ا أ يـي  الُمْفِطـراِت:  ا الـِذيـْن  آم  ْيـُكـُم الـِصـي  هـ  ـلـ   ، من اآليةالبقرة 2سورة  )اُم ـُكـتِب  ع 

هُو   ياءبِحرف ال -الِصي ام   ] ، أ ْي أنَّ ( 183 ِة األُولى، و  ة  بِالد رج  ِعد  يها [ ي ُخص  الم  د  ةُ الـتي يُـؤ  ِرْيض   الفـ 

ان. م ض  ْهـِر ر  ا ] الُمْسـلِـُمـون  في ش  ـْوُم  أم  ق ْول  الح   بِحرف الـواو -الص  ـان  و  واٌء [، ف ي ُخص  الل س  ، س  قِّ

لِ  ع  ذ  ُب، م  ت ْشر  ان ْت ت أُْكُل و  ـْري م  عليها السالم ك  ، أ نَّ م  لِك  لى ذ  لِـْيُل ع  الـد  ـْيِرِه، و  ـان  أ ْو غ  م ض  ك  في ر 

اا:  ْوم  ْحمِن ص  ةا لِلر  ان ْت ن اِذر  ـْين اا ك  ي ع  ق ـر  بي و  اْشـر  ُكـلِـي و  إِ فـ  ـرِ فــ  يِنَّ ِمـن  الـب ش  ـا ت ر  اا ف قُولـي  م  ـد  أ ح 

ـاا  ـْوم  ـِن ص  ْحـم  ْرُت لِْلـر  ل إِن ي ن ذ  ْن أُكــ  لــ  اـِـّـفــ  ْوم  إِنـْـسـِـيـ ـا  .( 26 ، اآليةمري م 19سورة  )م  الـْـيــ 
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 :أالهـداف

 كخاتم لشهر رمضان المبارك الفطر السعيد عيد أن يدرك الطالب أهمية. 

 .أن يتعرف الطالب إلى القيم والعادات التي تتعلق بهذا العيد 

 .أن ي ِعي  الطالب أهمية السلوك وفق هذه القيم 

  زكاة الفطر قبل العيد لمالغاية من إخراج المسأن ي ِعي  الطالب. 

  عيد الفطر السعيد قيموبين التي يحملها شهر رمضان القيم أن يربط الطالب بين. 

 عيد الفطر السعيدأن يتعاون الطالب في خلق جوٍّ من الفرح الخاص ب. 

 مـواد مـساعـدة:

 :الـبـقـرة سـورة مـن 186 - 185 اآليـتـيـن تـفـسيـر الـمـلـحـق األول. 

 الـعـيـد؟ وقـدوم رمـضـان شـهـر بـانـتـهـاء نـفـرح لـمـاذا :ـثـانـيالـمـلـحـق ال 

  تـان:بـطـاقـ: ـثـالـثالالـمـلـحـق 

 ." مـن قـيـم عـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد " -

 ." ليـفـضــال رمـضـانمـن قـيـم شـهـر  " -

  أغـاٍن لـعـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد: عـرابالـالـمـلـحـق. 

 سـخـامالـ الـمـلـحـق: 

 .( مـتـقـاطـعـةكـلـمـات  لـلـطـالب ) عـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد لـغـز . أ

ي عـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد حـل لـغـز . ب  .لـلـمـربـِـّ

 

 دقيقة. 90 الـمـدة الـزمـنـيـة:

  :قـبـسـميـر حـضــت

ما يشاء كما ويحضر المربي زينة العيد  كل واحد منهم من رحضيأن الطالب  من المربي يطلب

 .بنفسه بعض الزينة لتزيين الصف في ختام الفعالية

  كـامـل الـهـيـئـة: -ةــمد  ـقـوماسـتـيـضـاح  -الـمـرحـلـة الولـى -سـيـر الـفـعـالـيـة

ويحي يهم قائال: " كل عام وأنتم بخير أعاده  السعيدعيد الفطر باقتراب حلول الطالب يُخبر المربي 

العيد وما يميزه من فرح للصائمين ومن قيم حول يحدثهم ثم هللا علينا باليمن والخير والبركات "، 

يـْـل  الع مقدمة مستعينا بما ورد في يحملها  .يدهذه الفعالية وبالمالحق وبما يراه مناسبا للطالب قـُـبــ 

، لما تحمله زكاة الفطر قبل العيد لمالغاية من إخراج المسحول الطالب غاية األهمية أن يحدِّث في 

 حول العيد هحديث على أن يختم والرحمة والعطف واإلحسان وغيرها،د ضالتكافل والتعامن قيم 

مجتمعهم في وبلدهم وبإعطائهم المجال للتحدث عن العادات والتقاليد التي يتبعونها في أسرهم 

 ، وكذلك عن األطعمة واأللبسة الخاصة.العيد

 ملهايحالتي دخل المربي الطالب في ُصـلـب الفعالية فيسألهم عن القيم بعد االنتهاء من كل ذلك يُ 

القيم التي ذكرها الطالب على لوح أو في منصة بادليت أو باستخدام أية  ويقوم بتسجيل العيدهذا 

 ( أخرى. Onlineأداة اتـصالية ) 
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 :شـخـصـي -الـمـرحـلـة الـثـانـيـة

( ويطلب منه أن يختار قيمة  ـثـالـثالالـمـلـحـق  ) تـيـنبـطـاقـنسخة من الـ بلطا لك المربي طييع

ثم أن يكتب جملة أو  ،من وجهة نظره، وأن يكتب تعليلين الختيارهيرى أنها األهم من قيم العيد 

 جملتين حول عالقتها بقيمة رمضانية.

 مـجمـوعـات: -ـةثـلالـمـرحـلـة الـثـا

، يطلب المربي وربط قيم العيد بقيم رمضان بعد أن يـنـتـهـي جميع الطالب من كتابة التعليالت

ن صغيرة، مجموعات إلىمنهم أن يتوزعوا  يختار أعضاء طالب.  5 -4 من منها الواحدة تـتـكـوَّ

همته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي كل مجموعة  مندوبا للمجموعة، م 

والعالقة يعرض كل طالب القيمة التي اختارها والتعليلين ، بعد ذلك ،سيدور داخل المجموعة

 اولنقاشا بحيث يحاول كل واحد اقناع اآلخرين برأيه فيما يح مجموعةالأعضاء  ثم يديربرمضان 

جميعهم أن يتوصلوا في النهاية إلى اختيار قيمة واحدة يتفقون على أنها األهم، ثم يحاولون صياغة 

 أفكار حول كيفية ترجمة هذه القيمة إلى سلوك فردي وجماعي.

إسماع الطالب أغاٍن تـتـعـلـق  المرحلة اء عمل الطالب في هذهـنـع المربي في أثـيـطـتـسـي

 (، كما أن بإمكانه إسماع أغاٍن أخرى يرى أنها أفضل. عـرابالـالـمـلـحـق بـالـعـيـد ) 

 :الـهـيـئـة ي كـامـلـات فـوعـمـجـمـاج الـتـرض نـع -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

 الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعتهيقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 .متطرقا إلى رأي األقلية

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -رابـعـةالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

 ؟المجموعاتاتفقت حولها أغلب التي ة األبرز ما هي القيم .1

 ؟يمكننا تحويل هذه القيمة إلى سلوك فردي وجماعي كيف .2

 ذا سيحدث لمجتمعنا لو سلك جميع أو معظم أفراده وفق هذه القيم؟ما .3

 ؟قيم العيد بقيم رمضانما عالقة  .4

 عيد الفطر السعيدكيف يساعد يريد هللا من اإلنسان أن يعمل صالحا مع أخيه اإلنسان،  .5

 ؟على ذلك

 ؟ ما هي؟العيدأخرى يحملها  هل هناك قيم .6

 

ة ـيـنـالدروس الدي بين من مناسبا يراه ما الطالب ماعـإسـب يـربـمـال ومـقـي ةـيـالـعـفـال ةـايـهـن يـف

لـغـز عـيـد الـفـطـر : أ -سـخـامالـ الـمـلـحـق عليهم يوزع ثم ( نـياثــوال ولاأل ـانالـمـلـحـق) 

ويطلب منهم حل اللغز بينما يعاود إسماعهم أغاٍن  الـسـعـيـد لـلـطـالب ) كـلـمـات مـتـقـاطـعـة (

ة بالعيد  التفكير والعمل على يباشرونالذين انتهوا من حل اللغز الطالب  .وأناشيد مالئمة أو خاص 

 .بما أحضروه هم والمربي من زينة تزيين الصف
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ـد  -ـبـقـرةمـن سـورة ال 186 - 185تـفـسيـر اآليـتـيـن  :الـمـلـحـق الول فـضـيـلـة اإلمـام مـحـم 

 .رابـط تـشـعـيـبـي   -ڤـيـديـو -مـتـولـي الـشـ عـراوي

فـضـيـلـة اإلمـام  -لـمـاذا نـفـرح بـانـتـهـاء شـهـر رمـضـان وقـدوم الـعـيـد؟ ـثـانـي:الـمـلـحـق ال

ـد  .رابـط تـشـعـيـبـي   -ڤـيـديـو -مـتـولـي الـشـ عـراوي مـحـم 

 :أغـاٍن لـعـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد -ـثـالـثالـمـلـحـق ال

 .رابـط تـشـعـيـبـي   -ڤـيـديـو -سـبـيـسـتـون -مـاشـا -أهـال أهـال بـالـعـيـد .1

 .رابـط تـشـعـيـبـي   -ڤـيـديـو -الـعـيـد فـرحـة .2

 تـان:بـطـاقـ -عـرابالـمـلـحـق الـ

 طـر الـسـعـيـد.ـفـلاد ـيـعقـيـم مـن  .1

 ل.يـفـضــال رمـضـانشـهـر قـيـم مـن  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 طـر الـسـعـيـدـفـلاد ـيـعقـيـم مـن 

 

 .زكاة الفطر قبل العيدإخراج المسلم ل في ـثـمـتـت :ةـدقـصـال .1

 زيارة األهل واألقارب ّي:ـاعـمـتـن االجـامـضـتـم والـرحـة الـلـص .2

 والعطف على المحتاجين.

 إدخال السرور إلى قلوب الجميع خاصة األطفال واألوالد. الفرح: .3

 ليـفـضــال رمـضـانشـهـر قـيـم مـن 

 .الطاعة .1

 .الصبر .2

 .التحكم في الذات وكسر العادات والتقاليد .3

 .صلة الرحم والتضامن االجتماعيّ  .4

 .االنضباط واحترام الوقت .5

http://edu.gov.il/
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https://www.abdwap.website/song/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%87-185-186-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A.html
https://www.abdwap.website/song/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%87-185-186-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A.html
https://www.youtube.com/watch?v=vtKnLdS6e44
https://www.youtube.com/watch?v=vtKnLdS6e44
https://www.youtube.com/watch?v=5BUojBF9-CU
https://www.youtube.com/watch?v=s3zmZMQNQTU
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 (:عـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد لـلـطـالب ) كـلـمـات مـتـقـاطـعـة لـغـز  -أ -سـخـامالـمـلـحـق الـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :أفقي  

 الفرقان + حرف. 1

 ./ بـِـر  حرف + امـتـثـال ألمـر 2

 ومعكوسة (.اسم السورة الثانية في القرآن ) غير معرفة  3

 أول أعمال المسلم في العيد ) كلمتان + حرف (. 4

 + حرف.) كلمتان معكوستان ( حرف + زيارة األهل واألقرباء  5

 امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في رمضان ) غير معرفة ومعكوسة (.أول األشهر الحرم +  6

 .اتحاد قوم على أمر وتكافلهم 7

دَّم من + شهر عيد الفطر +  حرف 8  + حرف. لتطهيرهمال ما يـُـقــ 

 صفة لشهر رمضان ) غير معرفة (.ميثاق ) ناقص حرف (، حرف +  9

 طاعة ) حرفان ( + من زينة رمضان ) جمع، معكوسة ( + طليق ) حرفان، معكوسة (. 10

 كل عام وأنتم... 12

:  عامودي 

 .يسبق رمضانلتحمل والتجلد، ثاني األشهر الحرم ا 1

 .سفينة الصحراء ) غير معرفة ومعكوسة (، مدة الصيام 2

 (. ثرةـمبع ) تـكـرهـواعكس  3

 .رمضان سوب إلىمن+  متشابهان 4

 .) معكوسة (نكسر السيف أو الحديد  + متشابهان+  أداة التعريفحرف +  5

 .( مبعثرة أنقصه حقه ) بحر + +) معكوسة (  الليلة التي أنزل هللا فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد 6

 ثرة (.ـإحجامي عن األمر) مبعحرف + مفرد طبعات +  7

 .رمضانالذي يعقب عيد ال ضمير متصل، مـُـلــْـكـِـي، 8

ة يراد بها التقرب إلى هللا+  رمضانالذي يعقب عيد ال صفة 9 طـِـيـَـّ  .عــ 

 .) معكوسة (ما يؤكل آخر الليل قبل الصبح +  فاكهة يحشى بها كعك العيد 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6            

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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يز ـغـحـل ل -ب -سـخـامالـمـلـحـق الـ  :عـيـد الـفـطـر الـسـعـيـد لـلـمـربــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  س ن ا ر ق ل ا   1

 ة ع ا ط د     ا 2

  ي  ب ق ر ة   ل 3

 ت د ي ع ل ا ة ا ل ص 4

 م ص ل ة ا ل ر ح م ب 5

 ر د  ص ي ا م ب ج ر 6

  ق  ن م ا ض ت   7

 ر ة ا ك ز ل ا و ش ش 8

 و  ل ي ض ف ن  ه ع 9

 ح ر ف و ا ن ي س ر ب 10

 س  ط       ا 11

   ر ي خ ب    ن 12
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