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25-4-2020
حضرة
مدراء التطوع في التربية
مركزي التداخل االجتماعي في المؤسسات التربوية
تحية طيبة،
الموضوع  :منشور رقم  -3التطور الذاتي والتداخل االجتماعي
نظرة للمستقبل في حاالت الطوارئ

برنامج التطور الذاتي والتداخل االجتماعي في المدارس فوق االبتدائية يحمل في طياته تحديات
كبيرة في هذه الفترة.
نذكركم  ،الهدف العام للبرنامج :تنمية وتطوير خريج مستقل ,متداخل ،صاحب وعي ،يتحلى
بحساسية اجتماعية و حصانة نفسية ،مهتم وصاحب مسؤولية و يرى بالتداخل االجتماعي قيمة ونهج
حياة.
األهداف التي يسعى البرنامج إلى تعزيزها:
 .1تشجيع الطالب على التداخل والمسؤولية االجتماعية الجماهيرية والمواطنة الصالحة
وتحقيق الذات والتطور الشخصي في سياق العمل االجتماعي.
 .2مساعدة الطالب والمجموعة على تطورهم الشخصي وتكوين هويتهم االجتماعية
والتربوية من أجل تعزيز الشعور بقيمة الذات ،االنتماء وااللتزام تجاه المجتمع والدولة.
كيف يتم ذلك؟
أ .الجمع بين التجربة العملية في التداخل االجتماعي والتعلم النظري  ،القيمي والعاطفي في
الصف وفي المجموعة  ،باإلضافة الى االسترجاع الذهني وتحضير مسار التجربة العملية:

)1
)2
)3

يتكون البعد النظري من ثالثة مكونات:
الحوار القيمي – باطار الصف أو الطبقة
متابعة ودعم -في مجموعات صغيرة
تأهيل للوظيفة – في مكان التجربة العملية

سيتم دمج التعلم النظري في نمط الحياة المدرسية ومجاالت المعرفة ،في التعليم ،في
الساعات الفردية ،وما إلى ذلك.
 البعد العملي يحتوي على نوعين من التجارب
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 تجربة ذاتية -تجربة التداخل االجتماعي ،حسب اختيار الطالب ،مع متابعة المركز
ومحادثة مشتركة.
 تجربة جماعية (" مبادرة /مشروع ") – التجربة بمبادرة اجتماعية من خاللها
يظهر الطالب تداخال اجتماعيا  ،تحديد الحاجات االجتماعية في المجتمع وإيجاد
الحلول لذلك.
ب .الطموح والعمل على ربط مجاالت المعرفة مع التداخل االجتماعي لخلق أهمية وقيمة للتعلم
ج .التعلم والتجربة العملية تمكن تنمية المهارات الشخصية للتعامل مع اآلخرين وتنمي العالقات
االجتماعية ؛ التعبير الشخصي وتحقيق الذات والكشف عن القيادة والمبادرة االجتماعية
فترة الطوارئ – زمن الكورونا
هذه الفترة تضعنا أمام تحديات تربوية وتفتح مجاالت مهمة في تنفيذ برنامج التداخل االجتماعي.
المبدأ الرئيسي هو – استمرار تفعيل البرنامج ضمن التقييدات والظروف اآلنية
يجب على كل طالب أن يشارك في التجربة العملية على األقل ساعتين في األسبوع وفقا لإلمكانيات
والتقييدات التي يحددها المركز( .انظر الملحق للتجربة العملية )
المرافقة النظرية -تكون من قبل المربين في اطار ساعة المربي واللقاء األسبوعي بين المربي
والطالب من خالل تطبيق الزوم او أي وسيلة اتصال ممكنة من خالل التعليم عن بعد.
توجيه ومتابعة المربين في تطبيق وسائل التعليم عن بعد تقع على مسؤولية مركز التداخل
االجتماعي.
التقييدات الموجودة حاليا في ظل أزمة كورونا
 .1تعليمات وزارة الصحة :الحد من اللقاءات والتجمع بين الناس .تقليص الحركة والتجوال .الحجر
الصحي.
 .2العودة المتوقعة بشكل تدريجي لمؤسسات التعليم و عودة أبناء الشبيبة في المراحل األخيرة.
 .3التعلق باألدوات الرقمية (כלים דיגיטליים) من أجل الربط بين األفراد وحاجياتهم.
مبادئ العمل المهمة لمتابعة العمل في ظل الظروف والتقييدات الحالية
 .1مبدأ االختيار الحر  -يجب على كل طالب المشاركة في التعلم النظري والتجربة العملية.
مع ذلك مجال التجربة العملية متعلق باختيار الطالب.
 .2فرص متعددة -لفتح المجال لالختيار  ،من المهم اقتراح إمكانيات متعددة من فرص
التجارب العملية.
רח' הנביאים  ,31ירושלים;  9510321טל'  073-3934923פקס  | 073-3935009דוא"לmalkaai@education.gov.il:
אתר המינהל ; http://noar.education.gov.il :דף המינהל* https://www.facebook.com/edu.noar :
فاكس www.edu.gov.il | 073-3935009
شارع هانڨيئيم  ,31اورشليم-القدس;  9510321هاتف 073-3934923

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף חברתי קהילתי – תלמידים ונוער
 .3مبدأ التعلم من خالل الخدمة – كل طالب يُتابع من قبل بالغ مؤثر حسب مجال التجربة
العملية ،خالل العمل حتى نهايته.
البالغ المؤثر -من المفضل أن يكون مربي الصف ،ومن الممكن أن يكون كل معلم أو أي
شخص له عالقة مع الطالب في هذا المجال.
 .4مبدأ المرونة – بسبب التقييدات تعطى للطالب اإلمكانيات الختيار أعمال مختلفة اعتمادا
على الخيارات الموجودة في الوقت الحالي .مواظبة الطالب ستظهر من خالل تنفيذ العمل
األسبوعي وليس من خالل االختيار.
 .5مبدأ األمان – اختيار نوعية العمل ،يتم الموافقة عليه فقط اذا كان الطالب محمي وفي أمان،
على المربي أو مركز التداخل االجتماعي التأكيد على أن الطالب محمي وفي أمان.
 .6مبدأ التكافل االجتماعي – تعطى األولوية للفعاليات التي تنفذ من قبل مجموعات وكذلك
الفعاليات التي تنفذ بشكل فردي التي يشكل الطالب فيها مجموعات دعم لبعضهم البعض.
طرق العمل –
 .1تقصي الحاجات – في هذه الفترة يعمل كل من :مركز التداخل  /مربي الصف  /الطالب
عبر القنوات الممكنة لتقصي الحاجات بين مختلف الشرائح السكانية باإلضافة إلى المهام
القومية التي سيتم نشرها من وقت آلخر.
يعمل مدير التطوع البلدي ومركز التداخل االجتماعي في المدرسة حسب القنوات الممكنة
المعتمدة لتحديد الحاجات بشكل عام  .من المهم أيضا في هذه الفترة توجيه الطالب لكيفية
تقصي الحاجات من أجل تحديد مجال وموضوع التداخل االجتماعي .
 .2لمن يستعمل منظومة تريفيو – تم فتح مجاالت تحت اسم :
أ-حملة أجيال (מבצע דורות)
ب -مهام قومية في حاالت الطوارئ(משימות לאומיות בחירום)
ادراج الفعاليات المقترحة للطالب تحت كل اطار وتحديث المنظومة تقع على مسؤولية
مدير التطوع البلدي ومركز التداخل االجتماعي وعليهم نشر رسالة للطالب للتسجيل
للفعاليات حسب االجراءات المقررة في هذه الفترة.
 .3من ال يستعمل منظومة تريفيو – يعمل وفق ما تم تداوله حتى اآلن لتفعيل الطالب.
 .4الطالب الذين يختارون تنفيذ مهمات التي تتطلب الخروج من البيت  ،على أولياء أمورهم
الموافقة والتوقيع على التصريح الصحي الموجود في وحدة الشبيبة  .قائمة الطالب
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المتطوعين ،مجال التطوع ،موعد التطوع تحفظ لدى مدير قسم الشبيبة /مدير التطوع في
التربية.
 .5من المهم أن يوثق الطالب تجاربهم العملية عن طريق المشاركات والصور في منظومة
تريفيو أو بطرق مختلفة لمربي الصف  /مركز التداخل االجتماعي.
تقييم الطالب في هذه الفترة -
نظرا إليقاف التجربة العملية لبعض الطالب  ،وجدنا أنه من المناسب لهذا العام فقط ،تسهيل
المتطلبات وفقا للساعات المقدرة التي كان يجب أن تكون من بداية العام .في الوقت نفسه نتوقع
أن تعمل المدرسة على تشجيع الطالب العمل أكثر من الساعات المطلوبة وحتى الوصول
لإلمتياز.
 .1سيتم فحص عدد الساعات المقرر كحد أدنى وفقا للفترة الزمنية للوضع الحالي .
صحيح ليومنا هذا الحد األدنى لساعات التجربة الشخصية كما يلي:
الصف العاشر – الحد األدنى لساعات التجربة العملية الشخصية  36ساعة.
الصف الحادي عشر  -الحد األدنى لساعات التجربة العملية الشخصية  30ساعة باإلضافة
لمبادرة جماعية(مشروع)  10ساعات على األقل.
طالب الصف الحادي عشر الذين أنهوا على األقل  40ساعة تجربة عملية شخصية
يعتبروا في مسار " االمتياز" (הצטיינות)
الصف الثاني عشر -مبادرة جماعية (مشروع) على األقل  15ساعة
طالب في مسار النجاح (הצלחה) باإلضافة للمبادرة عملوا على األقل  5ساعات تجربة
عملية شخصية
طالب في مسار "االمتياز" הצטיינות) باإلضافة للمبادرة عملوا على األقل  15ساعة
تجربة عملية شخصية
االلتزام في المبادرة (المشروع ) -حاليًا االلتزام بالمبادرات ملغي جزئيًا  .كل من بدأ في
المبادرة عليه تقديم تقرير لمربي الصف عما تم تنفيذه حتى موعد توقف التعليم وسيتم اجمال
ساعات العمل في المبادرة مع المجموع الكلي لساعات التداخل االجتماعي ،في حالة أن تنفيذ
المشروع ممكنا  ،فيجب السماح بذلك.
 .2طالب الثاني عشر – يُ َّخول المجلس التربوي المدرسي (המועצה הפדגוגית) اتخاذ
القرار بشأن اذا تم تنفيذ متطلبات البرنامج أم ال وما هي العالمة التي سيتم منحها
للطالب.
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أ -طالب ثاني عشر الذي لم ينه واجباته في الصف العاشر او الحادي عشر ،يجب االخذ
بعين االعتبار هل يسمح له بتكملة الساعات أو سيتم محاسبته حسب الساعات التي تم
تنفيذها واعطاءه عالمة . 1
ب-طالب ثاني عشر الذي أنهى بنجاح في الصف العاشر ،وأنهى بامتياز في الصف
الحادي عشر  ،المجلس التربوي المدرسي يأخذ بعين االعتبار نتائجه وجهوده حتى
موعد التوقف عن التعليم هذه السنة ،ويمكن منحه عالمة  3انهى بنجاح أو عالمة  4انهى
بامتياز.
التعامل بشكل خاص مع الطالب الذين عملوا أيضًا في هذه الفترة –يجب األخذ بعين اإلعتبار أن
تطوع الطالب في هذا الفترة يؤثر ايجابيا على تقييمهم .من المفضل إعطاء الوزن األكبر من العالمة
للتطوع الفعلي( .התנדבות פיסית)
نحن على ثقة أنكم تعون أهمية موضوع التداخل االجتماعي وحاجته في هذا الوقت وتدركون
أهمية االستمرار في تعزيز التداخل بين الطالب.
باحترام
בברכה,
حنا ايرز
مفتشة قطرية التربية االجتماعية الجماهيرية

ايتان تيمن
مدير قسم التربية االجتماعية الجماهيرية-
طالب وأبناء الشبيبة

نسخ
السيد حجاي جروس -مدير إدارة المجتمع والشباب
السيد آفي كمينسكي-رئيس لجنة مدراء أقسام التربية والتعليم
السيد جالل صفدي –مدير قسم المجتمع والشباب المجتمع العربي
مدراء المجتمع والشباب في األلوية
المفتشون في قسم التربية االجتماعية الجماهيرية – الطالب وأبناء الشبيبة
السيد علي هيكل -مفتش التربية االجتماعية الجماهيرية المجتمع العربي
المفتشون المسؤولون عن التربية االجتماعية الجماهيرية في األلوية
مرشدو التداخل االجتماعي في األلوية
مدراء المؤسسات
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الملحق األول  -مجموعة متنوعة من أماكن التجربة العملية الممكنة-
المجال الرقمي
من المفروض أن يكون غالبية أبناء الشبيبة في بيوتهم  .لذلك إمكانيات التجربة العملية الممكنة تكون
عن بعد بكل الوسائل المتاحة .الهدف  -االستفادة القصوى من االتصاالت ،ارشاد  ،مرافقة ،شكر
وغير ذلك
مثال-
دعم للمسنين
 اتصال تلفوني خالل األسبوع للسؤال عن صحتهم ،االصغاء لهم ،فحص اذا كانوا بحاجة
لحاجيات معينة ،واذا لزم األمر تحويل الطلب للهيئات المختصة في السلطة المحلية.
 تعليم وتدريب السكان على استعمال الوسائل الرقمية والشبكات االجتماعية ( زوم ،واتس
أب )
 توثيق أفكار وقصص األجداد وإنتاج ألبومات رقمية ( ديجيتالية) .
 إنتاج ألبومات صور رقمية تروي قصة العائلة وغير ذلك.
جيل الطفولة المبكر -
 تطوير مبادرات عبر تطبيق زوم مناسبة لجيل الطفولة المبكر من أجل مساعدة أولياء
األمور ،قراءة القصص ،انتاج العاب شخصية وجماعية ،تعليم عن االزهار في هذه الفترة،
تجفيف ازهار وغير ذلك.
 تصميم أواق رسم ،أحجيات ،ألعاب وتوزيعها في األحياء.
 دعم المعلمين الذي يحتاجون لدعم تقني ،اعداد معروضات محوسبة خاصة ،العاب رقمية
وغير ذلك.
 مجالسة األطفال االفتراضية (שמרטפות וירטואלית).
التدريب والتوجيه-
 انتاج أفالم قصيرة للتوعية والشرح بمواضيع مختلفة :عمل كمامات من قماش ،رسوم
متحركة لمقاطع الفيديو والصور الشخصية ،شرح كيفية انتاج البوم صور عائلي بفترة
الكورونا وغير ذلك.
 انتاج عبر االنترنت لـ  :البوم المأكوالت المفضلة ،تحضير الوصفات التي يحبها األطفال
 ورشات عمل ،طي الورق ،موسيقى ،أناشيد وغير ذلك .
 يتبنى الطالب طالب أصغر منه سنا ويجري محادثة اجتماعية معه يوميا.
 تحديد واجراء لقاءات اجتماعية بواسط تطبيق الزوم وغير ذلك.
 إجراء مسابقات افتراضية عبر موقع المدرسة عن القيم والعادات في رمضان.
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(مرفق فعاليات رمضان – قسم المجتمع والشباب)
نحافظ على اتصال مع -....
 التواصل بين أبناء الشبيبة وخريجي المدارس لتعزيز الشعور باالنتماء والتماسك
االجتماعي واالهتمام بالمجتمع.
 اتصال تلفوني بين األوالد وأبناء الشبيبة
 التواصل بين طالب التعليم الخاص وأبناء الشبيبة.
 التواصل مع األصدقاء في الصف للحفاظ على االنتماء والتكتل الجماعي.
معلومات في الشبكة االلكترونية -
 المساعدة في تنفيذ استبيانات عبر الشبكات اإللكترونية هذه الفترة.
 نشر المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  /وزارة التربية والتعليم.
 فعاليات تقدير للطواقم الطبية والتعليمية ،المتطوعين وما الى ذلك.
 مساعدة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على بناء مواقع ااالنترنت ،وتطبيقات لتوفير
المال في الفترة الحالية.

الحيز العام – إمكانية التجربة العملية بشكل فعلي في الحيز العام متعلقة بـ :
موافقة األهل والمواظبة على تعليمات وزارة الصحة لحماية الطالب
فيما يلي بعض األمثلة
 مساعدة المحتاجين  -تحضير طرود غذائية للمحتاجين ،توزيع األغذية ،األدوية ومساعدة
المتطوعين البالغين في التسوق والترتيب.
 زراعة  -مساعدة الفالحين في قطف المحاصيل
مساعدة في ترتيب الحدائق في البلدات
 مساعدة في المؤسسات التربوية العاملة ( في حالة العودة للتعليم والعمل)
يجب فحص إمكانية دمج أبناء الشبيبة كمساعدين في المؤسسات التعليمية المختلفة عندما
يقرر عودتها
للتعليم والعمل .في هذه الحالة ،يجب وضع برنامج منظم ،مع توخي الحذر لكل قواعد
السالمة.
 مساعدة المنشآت /المؤسسات الضرورية = نظرا لغياب بعض العاملين يمكن ألبناء
الشبيبة المساعدة في العمل مكان عمال ضروريين .
 المشاركة في الجلسات االفتراضية -خاصة ألبناء الشبيبة البالغين
 تصليح حواسيب وتوزيعها
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 المحافظة على الجيران -فحص يومي عن طريق الطرق على الباب ،محادثة مع الجار
القريب من وراء الباب.
دمج مجاالت المعرفة في التداخل االجتماعي
في هذه الفترة بالذات ،الربط بين مجاالت المعرفة والتجربة العملية يمكن أن يقوي الصلة بين
التداخل االجتماعي والقيمة التعليمية .أمثلة






فرع الفنون– يمكن إنتاج فعاليات فنية عبر االنترنت وإنتاج أفالم ،كتب تلوين لألطفال
وتصميم ملصقات تشجيعية وغير ذلك
فرع الصحة – إنتاج أفالم توعية للمحافظة على النظافة وغير ذلك.
فرع االتصال – إقامة إذاعة مدرسية  /تطوير موقع المدرسة  ،إجراء مسابقات ،نشرات
توعية ،مقابالت وغير ذلك
فرع اإلدارة واالقتصاد – المساعدة في كتابة رسائل  /بريد السلطات المحلية
وغير ذلك – السماء هي الحدود

اليكم بعض االقتراحات لقضاء أجمل األوق ات
واغتنام نفحات أيام الشهر الكريم:
نحن في قسم المجتمع والشباب – المجتمع العربي نتوجه اليكم الطالب
وأبناء الشبيبة والقيادات الشبابية بأخذ زمام األمور ونشر التوعية للجميع
والمحافظة على صحة الجميع
هذا دوركم انطلقوا وساهموا في التوعية
 .1إقامة ستوديو بلدي.
.2نشر حمالت توعية لاللتزام في البيوت ومنع التجمعات خالل شهر رمضان ،وتناول الطعام
مع العائلة المصغرة ،الحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا ( .نصوم ونفطر ونظل بالبيت )
 .3نتحمل المسؤولية والمحافظة على صحتنا وصحة أجدادنا.
 .4تشجيع االقتصاد المحلي والشراء من الحوانيت والمتاجر الصغيرة في كل بلدة وبلدة ،لتعزيز
االنتماء.
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 .5تالوة القرآن الكريم ( فتح مجموعات مكونة من  30شخص حيث يقوم كل واحد بقراءة
جزء يوميا بذلك يتك ختم الفرآن كل يوم وهكذا حتى نهاية الشهر )
 .6إجراء المسابقات من خالل موقع المدرسة وموقع قسم الشبيبة عن القيم والعادات الرمضانية.
مثل :مسابقات تصوير – أفضل صورة
الكتابة اإلبداعية
الرسم
مسابقات كهوت
عرض الهوايات المتنوعة.
 .7لقاءات عبر مواقع االتصال االجتماعي مع المسنين أو ذوي االحتياجات الخاصة.
مثال :اتصال للمحادثة معهم
قراءة القرآن من خالل الهاتف
.8مسابقة معلومات عامة
نشر سؤال كل يوم -عبر مواقع االتصال االجتماعي -يتضمن معلومة حول شهر رمضان
أو نشر مسابقة كاملة تتضمن  30سؤال
.9مبادرات طالبية لعقد محادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي (زوم) مع طالب صفهم /
فرقهم /سريتهم من أجل االتصال والتماسك فيما بينهم.
.10المساعدة في جمع الطرود الغذائية للعائالت المحتاجة.
 .11صيانة وتطوير موقع المدرسة /موقع قسم الشبيبة.
 . 12تحضير دروس وفعاليات كل واحد حسب هواياته (موسيقى ،رياضة ،فنون ،فن الطبخ ،عمل
حلويات ،تصوير وغير ذلك)..
.13المحافظة على التراث :جمع قصص وعادات األجداد والطلب من األجداد سرد القصة ثم
تصوير ذلك
األغاني التراثية القديمة
االمثال الشعبية والمناسبة لكل مثل مع القصة المتعلقة بذلك
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.14جمع األلعاب القديمة التي كانوا اجدادنا يلعبونها داخل البيوت (تصوير اللعبة)
.15ابتكار إيقاع كشفي وتصويره وعرضه بمساعدة معلم الكشاف.
 . 16تحضير بطاقات معايدة رمضانية عن بعد بإشراف معلم الكشاف /مركز التربية االجتماعية/
مدير وحدة الشبيبة.
. 17تشجيع المطالعة بين الطالب كل طالب يقرأ كتاب معين بعد االنتهاء يصور غالف الكتاب
ويكتب توصية لقراءة الكتاب ونشر ذلك على مواقع االتصال االجتماعي.
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فعاليات شهر رمضان قسم المجتمع والشباب -المجتمع العربي
قال هللا تعالى:
ان * فَ َمن ش َِه َد ِمنكم
﴿ َ
شهْر َر َمضَانَ الَّذِي أ ِنز َل فِي ِه ا ْلق ْرآن هدًى ِللنَّ ِ
اس َوبَيِنَات ِمنَ ا ْلهدَى َوا ْلف ْرقَ ِ
س َر َو َال ي ِريد
شه َْر فَ ْليَص ْمه * َو َمن كَانَ َم ِريضًا أ َ ْو َ
ال َّ
ّللا بِكم ا ْلي ْ
علَى َ
سفَر فَ ِعدَّة ِم ْن أَيَّام أ َخ َر * ي ِريد َّ
علَى َما َ
هدَاك ْم َو َلعَلَّك ْم تَشْكرونَ ﴾ (سورة البقرة :اية )185
ّللاَ َ
بِكم ا ْلع ْ
س َر َو ِلتك ِْملوا ا ْل ِع َّدةَ َو ِلتكَبِروا َّ
حل علينا شهر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية ،مع تفشي وباء كورونا ،وفرض العزل
المنزلي في جميع أنحاء العالم.
بات واضحا بعد أسابيع من إعالن فيروس كورونا وباء عالميا ،أن الشعائر الدينية كانت من
مناحي الحياة األكثر تأثرا بانتشار العدوى.
السنة كان استقبال الشهر الفضيل في المنازل وللمرة األولى في التاريخ الحديث تخلو المساجد من
المصلين .فغالبية البالد في حالة طوارئ وإغالق ،والعديد ملزمون بالحجر الصحي والتباعد
االجتماعي ومنع التجمعات لقطع سلسلة العدوى ومحاولة كبح سرعة انتشار الوباء وهو ما يبرر
غلق المساجد ومنع صلوات الجماعة ضمن حزمة اإلجراءات الوقائية المتخذة.
يعتبر شهر رمضان من أهم األشهر في اإلسالم ويعتبر شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الصيام
والقيام
لكن هذه السنة ح ّل علينا رمضان المبارك في ظروف استثنائيّة وبنكهة لم نَعهدها من قبل في ظ ّل
تف ّ
شي وباء كورونا ،وتأثيراته المباشرة على حياة ماليين األشخاص في جميع البالد ،قد حل علينا
الشهر الفضيل بنفحاته ونسماته ،وقد قيدت أزمة "الكورونا "حركتنا وأرهقتنا في حجرنا .فتعالوا
بنا ندخل معا إلى حجر رمضان ونتفيأ ظالله ونحلق بأرواحنا في كنوز رياضه.
ما أحوجنا لشهر رمضان للصيام والتزود بعمل الخير نعلم أننا في حالة ابتالء ومحنة ونمر كلنا
بحالة صراع ولكن لدينا أمل بأن هذه السحابة ستزول وسترفع الغمة بإذن هللا تعالى.

يتميز شهر رمضان الكريم بمحافله الدينية وتكثر فيه العالقات االجتماعية والزيارات ووالئم
اإلفطار الجماعية ،لكن هذه السنة مع تزامن شهر رمضان وفيروس "الكورونا" ما زال خطرا
يحلق فوق الجميع.
من منطلق المحافظة على حياتنا يجب علينا أن نصوم شهر رمضان والتقيد بتعليمات وزارة
الصحة.
حتى نغتنم بركة الشهر الكريم والمحافظة على حياتنا يمكننا أن نتابع ذلك مع المحافظة على
صحتنا وصحة من حولنا.
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اسم الفعالية :رمضان فرصة للتغيير
األهداف:
 -1أن يتعرف الطالب على األعمال المستحب القيام بها في شهر رمضان
 -2أن يتخذ الطالب قيم إيجابية من الشهر الكريم

المدة

الزمنية 45 :دقيقة

المواد المطلوبة:
فيلم
ملحق بطاقة األسئلة

سير الفعالية :المرحلة األولى كامل الهيئة
يبدأ المربي بالجمل التالية:
ها هو شهر رمضان المبارك قد حل علينا بنفحاته ونسماته ،وقد قيدت أزمة الكورونا
حركتنا وأرهقتنا في حجرنا.
فتعالوا بنا ندخل معا ً إلى حجر رمضان ونتفيأ ظالله ونحلق بأرواحنا في كنوز رياضه.
*مرحبا َ أهالَ وسهالَ بالصيام
يـا حبيـبا َ زارنـا في كل عــــام
ب مفعم
* قد لقينـاك بـح ٍ
كل حب في سوى المولى حرام
*فاغفـر اللـهم ربـــي ذنــوبنا
ثم زدنا من عطاياك الجسام
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ثم يوجه السؤال التالي:
كيف يمكننا أن نغتنم أيام رمضان ونفوز بحسناته في ظل الظروف السائدة مع أزمة
الكورونا؟
يمكن للمربي أن يسجل اإلجابات على اللوح.

المرحلة الثانية :فردي
يوزع المربي لكل طالب بطاقة األسئلة
يسجل كل طالب اإلجابات بشكل فردي

بطاقة األسئلة:
-1عادات مذمومة كنت أفعلها في رمضان وسأحولها لعادات محمودة!
-2أكثر صفة أحتاجها في رمضان؟
وأثاب عليه؟
-3أكثر عمل أُداوم عليه في رمضان
ُ
-4أكمل األحاديث التالية" :إذا كان يوم صوم أحدكم...
"من صام رمضان...
-5إمأل الفراغ:
رمضان شهر ال .................................................................................
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المرحلة الثالثة :مجموعات
يقسم المربي الطالب لمجموعات
كل طالب يعرض اجاباته
وتلخص المجموعة اإلجابات التي تم اإلتّفاق عليها

المرحلة الرابعة :كامل الهيئة
يعرض مندوبو المجموعات اإلجابات التي تم اختيارها
ثم يجمل المربي

بعض المسائل االفتراضية:
لو قال لك أحد الناس سندفع لك مقابل أن تتوضأ لكل وقت صالة ₪50لو قيل لك سندفع لك مقابل الطهارة (البدنية)يوميا ً ₪50ولو قيل لك سندفع لك عن كل صالة (الفريضة) عشرين شيكلخمس صلوات ₪100
قيام ليل حسابات أخرى كل ركعتين قيام اخر الليل ₪100صالة ركعتين بعد العشاء مباشرة ₪30حفظ لسانك من الوقوع في اللغو والغيبة كل يوم ₪100تحصين نفسك من إيذاء الناس (يوميا ً )₪50وغيرها الكثير الكثير من األمور
فرضا ً لو كانت هذه حسابات دنيوية يجازيك عليها بشر فكيف بجزاء رب البشر لك
سؤال للتفكير :ما هي األعمال التي تقوم بها لتكسب جزاء هللا تعالى؟
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ثم يعرض الفيلم التالي:
https://youtu.be/-P6Qi18zLvQ

مع التشديد على االعمال التي يتوجب علينا القيام بها الغتنام شهر رمضان بالطريقة
المثلى

وإفطارا شهيًا
صوما مقبوال
ً
ورمضانا ً هادئـًا وهانئـًا
كل عام وأنتم بخير

רח' הנביאים  ,31ירושלים;  9510321טל'  073-3934923פקס  | 073-3935009דוא"לmalkaai@education.gov.il:
אתר המינהל ; http://noar.education.gov.il :דף המינהל* https://www.facebook.com/edu.noar :
فاكس www.edu.gov.il | 073-3935009
شارع هانڨيئيم  ,31اورشليم-القدس;  9510321هاتف 073-3934923

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף חברתי קהילתי – תלמידים ונוער

اسم الفعالية :قيم رمضانية
األهداف:
 -1أن يتعرف الطالب على قيم رمضانية
-2أن يعي الطالب بعض مميزات شهر رمضان المبارك.

المدة

الزمنية 45 :دقيقة

المواد المطلوبة:
أفالم
ملحق بطاقات

سير الفعالية :المرحلة األولى كامل الهيئة
يبدأ المربي باألسئلة التالية :
-1ما هي أهم القيم التي تحرص عليها في رمضان؟
-2كيف تقضي وقتك في رمضان؟
 -3هل أنت راض عن معاملتك لآلخرين خالل الشهر الفضيل ؟
 -4ماذا يجب عليك أن تضيف إلى قائمتك من األعمال في الشهر المبارك؟

بعد المحادثة:
يجمل المربي:
رمضان شهر الصيام والقرآن ،فهو بذلك مدرسة ربانيّة التي تقدم دورة شهرية
تدريبيّة عمليّة ,تترك آثارها اإليجابيّة الواضحة في حياة المسلم:
تزكية للروح ،تهذيب للنفس ،رفعة لألخالق ,سمو للعقل وصحة للجسد ،فيتحقق
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التوازن في حياة المسلم.
خاصة أننا نعيش في عصر كثرت فيه المغريات ،وتحكمت فيه الغرائز والشهوات
في كثير من الناس.

المرحلة الثانية :مجموعات
يقسم المربي الطالب لمجموعات
كل مجموعة تحصل على بطاقة

البطاقة األولى:
شهر رمضان – مدرسة تربوية
حيث ينظر إليها اإلنسان كمدرسة يتعلم فيها القيم والمبادئ األخالقية والروحية.
هذه هي الحقيقة المهمة التي يجب أن ندركها في هذا الشهر الفضيل؛ فالصيام هو -
بحد ذاته  -مدرسة ،ألنه يربي في اإلنسان اإلرادة ،ويزوده فوق ذلك بصفة التقوى.
هذه الصفة التي لو امتلكها اإلنسان وتسلح بها الستطاع أن يقاوم ضغط الشهوات،
وضغط المجتمع..
-1ما هي القيم التي نتعلمها من شهر رمضان؟
-2هل بإمكان اإلنسان أن ينتفع من الصيام دون أن يسعى من أجل الحصول على
تلك الصفات المثال ّية؟
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البطاقة الثانية:
حتى نكسب حسنات رمضان
الصيام وسيلة لتهذيب النفس وإحياء القلب باإليمان.
إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية إلحياء القلب وعمارته باإليمان وانطالق في رحلة
السير إلى هللا .لما قد اجتمع فيه من عبادات متنوعة مثل:
الصيام ،الصالة ،القيام ،تالوة القرآن ،الصدقة ،االعتكاف ،والذكر...
كما أن الصيام يورث السعادة في الدنيا واآلخرة
-1كيف نكسب الحسنات في شهر رمضان؟
-2ما هي القيم التي يغرسها رمضان في نفس المسلم؟
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البطاقة الثالثة:
صبر
رمضان مدرسة لل ّ
صيام مدرسة تربوية عظيمة حيث يغرس فينا قيمة الصبر بأنواعه وهي:
ال ّ
الصبر على الطاعة.الصبر عن المعصية.الصبر على البالء.الصبر على إيذاء اآلخرين.إمساك اللسان عن السبّ والشتم وإيذاء النّاس.المسلم يصبر ابتغاء األجر من هللا عز وجل.فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه قال ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
"المؤمنُ الَّذي يخال ُ
المؤمن الَّذي الَ
اس
أجرا منَ
ويصبر على أذاهم أعظ ُم ً
ُ
ط النَّ َ
ِ
يخال ُ
اس والَ
يصبر على أذاهم"
ُ
ط النَّ َ
-1كيف يعلمنا رمضان قيمة الصبر؟ أعطوا أمثلة
-2قيم إضافية يغرسها رمضان في نفس المسلم؟
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البطاقة الرابعة:
رمضان مدرسة ايمانية
صيام مدرسة تربوية عظيمة حيث يغرس فينا قيمة الرحمة واإلنسانية.
ال ّ
فشعور اإلنسان بالجوع والعطش لساعات معدودة في اليوم مع توفر الطعام
والشراب يذكره بالعطشى والجوعى الذين ال يجدون شربة ماء أو لقمة تسد رمقهم
وتحفظ حياتهم.
ويدفعه ذلك الشعور إلى مساعدتهم وتخفيف معاناتهم.
-1كيف يغرس فينا رمضان قيم الرحمة واإلنسانية؟ أعطوا أمثلة
-2قيم إضافية يغرسها رمضان في نفس المسلم؟
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البطاقة الرابعة:
رمضان مدرسة ايمانية
وفي الصيام تجسيد لمعنى التكافل والتعاون.
تجسيد لمعنى األخوة في اإلنسانية واألخوة في الدين.
فعن النعمان بن بشير رضي هللا عنه ،قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ " :مث ُل المؤمنين في توادِّهم وترا ُح ِمهم وتعا ُ
ط ِفهم،
َّهر وال ُح َّمى".
عضو ،تدا َعى له
َمث ُل الجسدِ .إذا اشت َكى منه
ُ
ٌ
سائر الجس ِد بالس ِ
-1كيف يجسد لنا رمضان قيم التكافل والتعاون؟ أعطوا أمثلة
-2قيم إضافية يغرسها رمضان في نفس المسلم؟

المرحلة الثالثة :كامل الهيئة
يعرض مندوبو المجموعات اإلجابات التي تم اختيارها
ثم يجمل المربي
بعرض األفالم التالية

ملخص قيم رمضانية
أجمل لحظات الرحمة واإلنسانية
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عناية المسلمين بشهر رمضان ال ينبغي أن تقتصر على:
أداء العبادات وقراءة القرآن لكن ،ينبغي أن يصاحب ذلك غرس القيم السامية التي
تزكي النفس ،وتنفع الناس ،وتخدم المجتمع ،وترتقي باألمة.
وحري بكل فرد وكل أسرة أن يضعا برنام ًجا لتعزيز القيم اإلسالمية في النفوس
حتى نسعد في الدنيا ونفوز في اآلخرة وننال رضا هللا عز وجل.

دعاء
" اللهم أهدنا ألحسن األعمال ،وأحسن األخالق ،وقنا سيء األعمال وسيء األخالق
ال يقي سيئتها إال أنت ،اللهم إنا نعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء
واألدواء اللهم ألف بين قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا "
آمين أمين يا رب العالمين

وإفطارا شهيًا
صوما مقبوال
ً
ورمضانا ً هادئـًا وهانئـًا
كل عام وأنتم بخير
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اسم الفعالية" :يا باغي الخير أقبل"
األهداف:
 -1أن يتعرف الطالب على مميزات شهر رمضان
 -2أن يتخذ الطالب قيم إيجابية من الشهر الكريم

الم ّدة

الزمنية 45 :دقيقة

المواد المطلوبة:
فيلم
ملحق قصة
ملحق بطاقة األسئلة

سير الفعالية :المرحلة األولى كامل الهيئة
يبدأ المربي بالجمل التالية:
"يا باغي الخير أقبل"...
( وأن تصوموا خير لكم)
ما أحوجنا لشهر رمضان وللصيام وللتزود بعمل الخير نعلم أننا في حالة ابتالء
ومحنة ونمر كلنا بحالة صراع ولكن لدينا أمل بأن هذه السحابة ستزول وسترفع
الغمة بإذن هللا تعالى
ثم يوجه السؤال التالي:
فما المطلوب منّا في رمضان هذا العام؟
يسجل المربي اإلجابات على اللوح.
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المرحلة الثانية :مجموعات
يقسم المربي الصف الى مجموعات
يوزع لكل مجموعة ملحق القصة
وملحق بطاقة األسئلة

بطاقة األسئلة
-1ما هي القيم التي أتعلمها من القصة؟
-2عمل أستطيع القيام به في رمضان؟
-3كيف أقيم فريضة الصيام مع انتشار الكوروال؟
-4هل تمنعني كورونا من الصيام؟
-5أسمى القيم التي أكتسبها من الصيام وخالل شهر رمضان؟

المرحلة الثالثة :كامل الهيئة
يعرض مندوبو المجموعات اإلجابات التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة
ثم يجمل المربي
بعرض الفيلم التالي:
https://youtu.be/bHFcUp5a-pw

مع التشديد على القيم الرمضانية
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ملحق
قصة هادفة عن فعل الخير!
لذة اإلنعام خير من لذة اإلطعام:
تاجر أصحابه لتناول طعام الغذاء ،في بيت له بالبريّة ووعدهم
ضا أنه دعا
ويروى أي ً
ٌ
أن يطعمهم نو ًعا من السمك البحري الغالي الثمن ،والنادر الوجود.
كبيرا مغطى ،فظن
وبعد أن قدّم لهم أطعمة كثيرة ،أحضر في آخر األكل صح ًنا
ً
المدعوون أن فيه السمك الذي وعدهم به ،لكن حينما كشف الصحن وجد به ،بعض
القطع الذهبية ،فأخذتهم الدهشة واالستغراب.
وأخذ التّاجر يخاطبهم قائالً :إخواني وأحبابي ،إن السمك الذي وعدتكم بإحضاره غا ٍل
َ
ثالث مرا ٍ
سمكة الواحدة
سنة
ت مما ُكنت أظن ،وت ُباعُ ال ّ
جدًا ،حتى بلغ ثمنه في هذه ال ّ
بعشرين فرن ًكا.
فخطر ببالي أنه يوجد في هذه البلدة رج ٌل مريض وفقير ،هو وعائلته في حالة بؤس
شديدّ ،
سمك يَكفي النّفقة على هذه العائلة
صحن ال ّ
صرف في تهيئة َ
وأن المبلغ الذي يُ َ
المسكينة مدة ستة أشهر.
سمك ،فإني مستعد لشرائه ،وتقديمه إليكم على جناح السرعة،
فإن رغبتم في إحضار ال ّ
وإن رضيتم بأن أعطى ثمنه لتلك العائلة البائسة ،فتشاركونني في اإلحسان إليها ،وإني
سمك بسمك آخر ،أقل ثَمنا منه ولكن ال يقل لذة عنه.
أستَعيض هذا ال ّ
صوبوا رأي هذا الرجل ،ال ُمح ِسنُ الكريم ،وقام ك ّل واح ٍد منهم
جميع المدعوين استَ َ
صحن ،فنجت العائلة البائسة ،مما
وأضاف قِطعة ذهبية إلى تلك ال ِقطع التي كانت في ال ّ
كانت فيه من الجوع والفقر ،وشعر المدعوون بلذة وسرور تام خير من لذة الطعام..
ضا ِمن أن تَبذُ َر َمالَكَ في المآكل اللذيذة ،أسعف به الفقراء
ولقد صدق من قال" :عو ً
والمحتاجين ،لت ُكتب في عداد المحسنين ،وتنال الفوز والنصر من رب العالمين ".
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مسابقة المعلومات العامة
دوالب األسئلة
األهداف:
-1أن يكتسب الطالب معلومات إضافية عن شهر رمضان الكريم
 -2أن يقوي الطالب العالقات مع أفراد عائلته.
 -3أن يستغل الطالب أوقات الفراغ بطريقة مفيدة.

سير الفعالية:
المسابقة األولى
اضغط على الرابط
https://wheelofnames.com/ar/h4f-d2t

ثم اضغط على الدوالب حتى يتوقف
بعدها أجب عن السؤال
مالحظة ممكن تنفيذ الفعالية في الجلسات العائلية

المسابقة الثانية :
https://wheelofnames.com/he/j3n-wyp
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اإلجابات للمربي
المسابقة األولى
السؤال

االجابة

15

ما هو عدد سجدات التالوة في القرآن الكريم؟
كم مرة ذكر اسم الرسول محمد صلى هلل عليه وسلم في القرآن
الكريم؟
ما هي السورة الوحيدة التي ال تحتوي على حرف ميم؟
من هو أبو األنبياء؟
من النبي الذي يقرع باب الجنة يوم القيامة؟
لفظ آخر للموز في القرآن الكريم؟
من هو النبي الملقب بشيخ المرسلين؟
من هو النبي الذي آمن به جميع قومه؟
من هو واضع عالمات التشكيل في القرآن الكريم؟
متى فتحت مكة المكرمة؟
في زمن من من الخلفاء تم نقط القرآن الكريم؟
كم سنة استمر نزول القرآن الكريم؟
في أي يوم خلق سيدنا آدم عليه السالم؟
كم مرة اعتمر الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ؟
ما هو دليل إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟

15
 4مرات

16

هل على الشخص المريض الصوم أم ال؟

17

ما حكم الصيام للشخص المسافر؟

18

في وقت السحور ،ما هو حكم تناول الطعام والشراب أثناء اآلذان
األول؟

19

هل خلع الضرس في نهار رمضان يبطل الصيام؟

20

هل يجوز استخدام معجون األسنان أثناء الصيام في شهر رمضان؟

21
22
23
24

كم حجة حج الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ؟
كم مرة في القرآن الكريم تم ذكر شهر رمضان؟
في أي سورة تم ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم؟
كم رمضان صام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم خالل حياته؟

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سورة الكوثر
سيدنا إبراهيم
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
الطلح المنضود
نوح عليه السالم
يونس عليه السالم
الخليل بن أحمد الفراهيدي ويحيى بن يعمر
السنة الثامنة للهجرة
عبد الملك بن مروان
 23سنة
يوم الجمعة
أربع مرات
حديث الرسول ﷺ ("صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن ُ
غ َّم عليكم فأكملوا عدة
شعبان ثالثين يوما" أخرجه النَّسائي
إذا كان الصيام سيؤثر سلبا على حالته
الصحية ،فيجوز أن يفطر وعليه القضاء أو
الكفارة.
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إذا كان
السفر طويل مع الصيام أمر شاق عليه،
وعليه أن يقضي صيامه فيما بعد.
يجوز تناول الطعام والشراب أثناء سماع
اآلذان األول ،وال يجوز أثناء سماع اآلذان
الثاني.
ال يبطل الصيام في حال تم خلع الضرس،
ولكن إذا دخل الجوف ماء أو دم فيعتبر
الشخص فاطرا.
ال يبطل معجون األسنان الصيام في
رمضان طالما لم يدخل الجوف ماء.

مرة واحدة
مرة واحدة.
في سورة البقرة ،اآلية .185
 9رمضانات.
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

من هو أول من أسلم من الرجال ؟
أول من صام من األنبياء؟

أبو بكر الصديق
نوح

من هو آخر من توفي من الصحابة ؟
ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين ؟
ما هي الصالة التي يركع فيها المصلي  4مرات ويسجد  4مرات ؟
متى تحولت القبلة من المسجد األقصى الى المسجد الحرام ؟
ما هي السورة التي ورد فيها سجدتين في القرآن الكريم ؟
من هو اكثر االنبياء ذكرا في القران الكريم ؟
ما هي السورة التي لم تبدأ ببسملة ؟
ما هو عدد مرات القسم الذي أقسمه هللا عز وجل بنفسه بالقرآن ؟

أنس بن مالك
سورة النمل
الكسوف والخسوف
قبل غزوة بدر
سورة الحج
سيدنا موسى
سورة التوبة

ما هي السورة التي تسمى باسم احدى غزوات االسالم ؟
ما هي السورة التي ذكر في جميع آياتها لفظ الجاللة "هللا" ؟
ما هي السورة التي كانت سببا في إسالم الصحابي الجليل عمر بن
الخطاب؟
من هو مؤذن الرسول في المدينة ؟
ما هي السورة التي ت ُسمي عروس القرآن؟
ماهي ناقة هللا؟

7
االحزاب
سورة المجادلة
سورة طه
بالل بن رباح
سورة الرحمن
ناقة النبي صالح عليه السالم
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املسابقة الثانية

اإلجاابت للمريب

السؤال

اإلجابة

-1اذكر أمساء السور اليت افتتحت بـ "احلمد هلل"

* الفاحتة * األنعام * الكهف * سبأ

-2اذكر أمساء السور اليت افتتحت بـ (االستفهام)

*عم يتساءلون(النبأ) * هل أاتك(الغاشية) *
*هل أتى (اإلنسان) ّ
أمل نشرح (الشرح) * أمل تر(الفيل) * أرأيت(املاعون)

-3اذكر أمساء ثالث سور افتتحت بـ (النداء)

النساء * املائدة * احلجرات * احلج * املمتحنة * التحرمي *
الطالق * األحزاب * املزمل * املدثر *

ول َّي
وسى َع ْن أَبي ييه أ ََّن َر ُس َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
َ -4ع ْن أيَِب بَ ْك ير بْ ين أيَِب ُم َ
اَّللُ
َْبَديْ ين َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ ".
َعلَْي يه َو َسلَّ َم قَ َ
الَ ":م ْن َ
صلَّى ال َْ
ما املقصود بـ " الَبدين "؟

ُُها صاليت الفجر والعصر

-5أكَب جتمع للمسلمني يف العامل يف

دولة إندونيسيا مثّ يف دولة اهلند

الرسول إال نُور يُستضاء به
-6من القائل :وما ّ
ي
ُمهنّ ٌد من سيوف هللا َمسلول

إنه الصحاِب الشاعر كعب بن زهري رضي هللا عنه.

-7بني ما هي؛ صالة سرية ـ مفروضة ـ بني صالتني جهريتني

إهنا صالة العصر يوم اْلمعة

-8سوراتن تبدآن بـ " اي أيها الناس"

وُها :النساء ،واحلج

-9أربع سور تبدأ بـ " إ ّّن "

هي :الفتح ،ونوح ،والقدر ،والكوثر

-10صحاِب جليل ،عندما أراد اهلجرة إىل املدينة حلقه املشركون
قائلني له :قد أتيتنا فقريا معدما ،فأغنيناك ،فإن أردت اهلجرة
فعلت تركتموين أهاجر؟
فأردد لنا مالنا ،فقال :لو ُ
قالوا :نعم ،قال :فإن مايل مبكان كذا وكذا ،فخذوه ،وملا وصل
النيب صلى هللا عليه وسلم لقيه مستبشرا قائال له" :ربح البيع أاب
(ويم َن الن ي
َّاس َمن
حيىي ،ربح البيع أاب حيىي" ،ونزل فيه قوله تعاىلَ :
وف يابلْعيب ي
ات ي
ي ْش يري نَـ ْفسه ابتيغَاء مر ي
اد)  -فمن هو؟
َ ُ ْ َْ َ
اَّلل َو ّ
ض ّ
اَّللُ َرُؤ ٌ َ
َ
ي
ي
اَّلل علَيهي
ٍ
َ -11ع ْن أَنَ ي
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
س بْ ين َمالك قَ َ
ول َّ
صلَّى َّ ُ َ ْ
اَّلل َ
ث أَ ْغ َََب يذي يط ْمَريْ ين ال يـُ ْؤبَهُ لَهُ لَ ْو أَقْ َس َم عَلَى
َو َسلَّ َمَ ":ك ْم يم ْن أَ ْشعَ َ
اَّللي ألبـَّره يمْنـهم الَْباء بن مالي ٍ
ك ".
َّ َ ُ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َ
ما املقصود بـ " طمرين "؟
{-12إي َّن أ ََّوَل بـي ٍ
ت ُو يض َع ليلن ي
َّاس لََّل يذي بيبَ َّك َة ُمبَ َاركاً َوُه ًدى
َْ
ي ي
ني}
للْ َعالَم َ
مكّة هي ّأم القرى وهي البلد األمني .فماذا تعين بكّة؟
-13أكمل احلديث التايل:
" الرامحون يرمحهم الرمحن،

* فاطر

إنه الصحاِب اْلليل صهيب بن سنان الرومي رضي هللا عنه

ثوبني ابليني

بكّة :موضع البيت احلرام

السماء
َ
ارمحوا َمن ييف األرض يَرمح ُكم َمن ييف ّ
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-14علوم القرآن هي كل ما يتصل ابلقرآن الكرمي من أحباث

إنه علم التجويد

ودراسات من حيث كتابتُه وتدوينه ،تفسريه ،تالوته ،نزوله،
بالغته ،إعجازه ،وغري ذلك.
فما هو اسم العلم الذي يعىن بتالوة القران تالوة صحيحة؟
*ّ -بني ما يلزم هؤالء إذا أفطروا يف رمضان( ،قضاء ،كفارة ،قضاء وكفارة)
 -15احلامل واملرضع تفطران خوفًا على نفسيهما فعليهما.
الرضيع
 -16احلامل واملرضع تفطران خوفًا على اْلنني أو ّ
 -17املريض الّذي ال يرجى برؤه إن أفطر ،فعليه

18-املريض الّذي يرجي برؤه إن أفطر عليه

الصيام
ّ - 19
الشيخ الكبري واملرأة العجوز اللذان ال يقدران على ّ

(قضاء وكفارة)

(قضاء)
(كفارة)
(قضاء).
(فدية)

عليهما

 -20اسم كرمي افتتح هللا به سورة عظيمة من سور القرآن ،وهو
يصح أن يتسمى به غريه ،وملا حاول
من أمساء هللا تعاىل اليت ال ّ
يتسمى به افتضح وصارت صفة الكذب لصيقة ابمسه
مسيلمة أن ّ

هذا االسم اْلليل هو الرمحن

فعرف أبد الدهر مبسيلمة الكذاب .وإذا أضيف اسم العبد إىل
هذا االسم العظيم كان من أشرف األمساء اليت يتسمى هبا الناس.
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