
 المستوى االول

  . وسلم علیھ هللا صلى الرسول والدة مكان
 سلم و علیھ هللا صلى الرسول جد و ووالدة

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات

  وسلم علیھ هللا صلى الرسول

 التعلمیة

أین ولد الرسول صلى هللا علیھ *           

  :النص التالي للمتعلمین وذلك بعد كتابتھ على السبورة

ولما وضعت مولودھا في , ترك زوجھ آمنة بنت وھب حامال 

  .سماه جده عبد المطلب محمدا  

               من ھي آمنة بنت وھب ؟

كیف ولد وعاش النبي صلى *    من ھو عبد المطلب ؟

ما اسم أمھ صلى هللا علیھ وسلم  ؟ما اسم أبیھ 

  :أمام الجواب الصحیح + ینجز المتعلمون التمارین التالیة على السبورة وذلك بوضع عالمة 

  ال☼  -نعم ☼ ھل كان النبي ما یزال في بطن أمھ ؟ 

  خطأ☼  -صحیح 

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
مكان و تاریخ المتعلم یتعرف أن -
ووالدة والد المتعلم یتعرف أن - 
  :الوسائل.

 الصویرات – السبورة

الرسول مولد

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

   :یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة

          بمن أقتدي في عبادة ربي     ؟* من نبینا  ؟            

النص التالي للمتعلمین وذلك بعد كتابتھ على السبورة ذیسمع األستا

ترك زوجھ آمنة بنت وھب حامال  ,لما توفي عبد هللا بن عبد المطلب 

سماه جده عبد المطلب محمدا  , السنة األولى من حادثة الفیل بمكة المكرمة 

 :یجیب المتعلمون عن أسئلة الفھم شفھیا 

من ھي آمنة بنت وھب ؟* من ھو عبد هللا بن عبد المطلب ؟              

من ھو عبد المطلب ؟*      بي صلى هللا علیھ وسلم  ؟

 هللا علیھ وسلم ؟

  الثانیــــــة الحـصــــــة

ما اسم أمھ صلى هللا علیھ وسلم  ؟ما اسم أبیھ *    أین  ومتى ولد النبي صلى هللا علیھ وسلم  ؟

       صلى هللا علیھ وسلم ؟

ینجز المتعلمون التمارین التالیة على السبورة وذلك بوضع عالمة 

ھل كان النبي ما یزال في بطن أمھ ؟ , حین ھاجم ابره صاحب الفیل الكعبة 

صحیح ☼ . ولد النبي صلى هللا علي وسلم في عام الفیل 

 :یردد المتعلمون الجملة التالیة بعد فھمھا 

  .أحب رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم و أعظمھ 

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  االقتداء: المدخل

  2 :الوحدة

   8 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید

یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة

من نبینا  ؟            * 

 وسلم؟

 والفھم االستماع

یسمع األستا

لما توفي عبد هللا بن عبد المطلب 

السنة األولى من حادثة الفیل بمكة المكرمة 

یجیب المتعلمون عن أسئلة الفھم شفھیا 

من ھو عبد هللا بن عبد المطلب ؟              * 

بي صلى هللا علیھ وسلم  ؟أین ولد الن*

هللا علیھ وسلم ؟

 تمھید
أین  ومتى ولد النبي صلى هللا علیھ وسلم  ؟*

صلى هللا علیھ وسلم ؟

 اإلنجاز

ینجز المتعلمون التمارین التالیة على السبورة وذلك بوضع عالمة 

حین ھاجم ابره صاحب الفیل الكعبة ○ 

ولد النبي صلى هللا علي وسلم في عام الفیل ○ 

  

 االقتداء

یردد المتعلمون الجملة التالیة بعد فھمھا *

أحب رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم و أعظمھ • 

 




