
  . وسلم علیھ هللا صلى الرسول
 الرسول  مرضع  هللا بھا أحاط التي 

 ... األسئلة -الشرح

 وسلم علیھ هللا صلى الرسول

  لھ هللا وإكرام

 المستوى االول

 التعلمیة

              وسلم؟ علیھ هللا صلى  كیف نشأ الرسول
  ةالسبور

مرضع رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم من بلدھا مع زوجھا تلتمس 
قالت ما منا امرأة إال و عرض علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فتأباه إذا قیل لھا إنھ 

أقبل علیھ ثدیاي بما شاء , فلما أخذتھ وضعتھ في حجري
  .و ما كنا ننام معھ قبل ذلك 

 أبیھ اسم ؟ما  وسلم علیھ هللا صلى أمھ

أكرم هللا تعالى حلیمة السعدیة و ابنھا بإدرار ثدییھا و كثرة الرزق في بیتھا لما صار سیدنا محمد 

  ألنھا من أشراف قریش•                                                                       
  ألنھا كثیرة الحلیب•   • هللا حلیمة السعدیة مرضعا للنبي صلى هللا علیھ وسلم 

 ألنھا فقیرة•                                                                         

  : األھداف
الرسول مرضع المتعلم یتعرف أن -
 البركات بعض المتعلم یتعرف أن -

  . سلم و علیھ هللا صلى
  :الوسائل.

 الشرح -  الصویرات – السبورة

الرسول رضاعة
  اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :التالیة األسئلة عن المتعلمون

كیف نشأ الرسول*   وسلم؟ علیھ هللا صلى الرسول ولد أین*    ؟
السبور على كتابتھ بعد وذلك للمتعلمین التالي النص األستاذ

مرضع رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم من بلدھا مع زوجھا تلتمس  ,حین خرجت حلیمة السعدیة 
قالت ما منا امرأة إال و عرض علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فتأباه إذا قیل لھا إنھ 

فلما أخذتھ وضعتھ في حجري. فذھبت إلیھ فأخذتھ ألني لم أجد غیره 
و ما كنا ننام معھ قبل ذلك , ن فشرب ھو و أخوه حتى رویا ثم ناما 

  ھي مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟
  بما أكرم هللا مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟

  الثانیــــــة الحـصــــــة

أمھ اسم ما*    ؟  وسلم علیھ هللا صلى النبي ولد 
 ما اسم مرضعتھ ؟      ؟ وسلم علیھ

  :یجیب المتعلمون شفھیا عن السؤال التالي 
  بم أكرم هللا مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ 

  :یصل المتعلمون إلى الجواب التالي 
أكرم هللا تعالى حلیمة السعدیة و ابنھا بإدرار ثدییھا و كثرة الرزق في بیتھا لما صار سیدنا محمد 

  .صلى هللا علیھ و سلم رضیعھا 
  :یصل المتعلمون بخط الجواب الصحیح 

                                                                      
هللا حلیمة السعدیة مرضعا للنبي صلى هللا علیھ وسلم 

                                                                        
 : فھمھا بعد التالیة الجملة المتعلمون

  .أحب الیتیم و أقدره 

  

 

اإلسالمیةالتربیة 

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  االقتداء: المدخل

  4 :الوحدة

   19 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید

المتعلمون یجیب
  
؟  نبینا من* 

 والفھم االستماع

األستاذ یسمع
حین خرجت حلیمة السعدیة 

قالت ما منا امرأة إال و عرض علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فتأباه إذا قیل لھا إنھ , الرضعاء 
فذھبت إلیھ فأخذتھ ألني لم أجد غیره , یتیم 

ن فشرب ھو و أخوه حتى رویا ثم ناما من لب
ھي مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ نم -
بما أكرم هللا مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ -
 

 تمھید
 ومتى  أین*

علیھ هللا صلى

 اإلنجاز

یجیب المتعلمون شفھیا عن السؤال التالي * 
بم أكرم هللا مرضع الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ 

یصل المتعلمون إلى الجواب التالي * 
أكرم هللا تعالى حلیمة السعدیة و ابنھا بإدرار ثدییھا و كثرة الرزق في بیتھا لما صار سیدنا محمد 

صلى هللا علیھ و سلم رضیعھا 
یصل المتعلمون بخط الجواب الصحیح * 

                                                                      
هللا حلیمة السعدیة مرضعا للنبي صلى هللا علیھ وسلم یسر 

                                                                        

 االقتداء

المتعلمون یردد*
أحب الیتیم و أقدره • 
 




