
 وسلم علیھ هللا صلى للرسول المبكرة الطفولة

  . التكافل

 ... األسئلة -الشرح

 وسلم علیھ هللا صلى الرسول

  . وكفالتھ

 المستوى االول

 التعلمیة

             طفولتھ ؟ وسلم علیھ هللا صلى  كیف عاش الرسول

, أخذتھ أمھ آمنة بنت وھب معھا نحو المدینة لزیارة أخوالھ 

  .و بعد وفاة جده كفلھ عمھ أبو طالب 

  .نور الیقین في سیرة سید المرسلین للشیخ محمد الخضري 

  من كفل سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ آمنة بنت وھب ؟

 أبیھ اسم ؟ما  وسلم علیھ هللا صلى أمھ

 من كفل سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ ؟

یتیما فقد مات أبوه و ھو في بطن أمھ و ماتت أمھ بعد 

  ال☼ نعم   ☼ : كفل عبد المطلب سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ 
  ال☼ نعم   ☼    :كفل أبو طالب سیدنا محمدا صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة جده 

  : األھداف
الطفولة ظروف المتعلم یتعرف أن -

  . ویتمھ
التكافل في العائلة دور  المتعلم  یثمن أن -
  :الوسائل.

 الشرح -  الصویرات – السبورة

الرسول یتم
  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :التالیة األسئلة عن المتعلمون

كیف عاش الرسول*   ؟وسلم علیھ هللا صلى الرسول ولد أین*    

   :ةالسبور على كتابتھ بعد وذلك للمتعلمین التالي النص

أخذتھ أمھ آمنة بنت وھب معھا نحو المدینة لزیارة أخوالھ  ,لما بلغ سیدنا محمد صلى هللا علیھ و سلم ست سنوات 

و بعد وفاة جده كفلھ عمھ أبو طالب . فكفلھ جده عبد المطلب . فأخذتھا المنیة و ھي عائدة في الطریق 

نور الیقین في سیرة سید المرسلین للشیخ محمد الخضري                                   

  :عن األسئلة التالیة یجیب المتعلمون 

  كم كان عمر الرسول صلى هللا علیھ وسلم حین ماتت أمھ ؟

من كفل سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ آمنة بنت وھب ؟

  الثانیــــــة الحـصــــــة

أمھ اسم ما*    ؟  وسلم علیھ هللا صلى النبي ولد 

من كفل سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ ؟    ؟ وسلم علیھ

  :یجیب المتعلمون شفھیا عن السؤال التالي 
  كیف عاش النبي صلى هللا علیھ وسلم طفولتھ ؟

  :یصل المتعلمون إلى الجواب التالي 
یتیما فقد مات أبوه و ھو في بطن أمھ و ماتت أمھ بعد عاش النبي صلى هللا علیھ وسلم طفولتھ 

  .فكفلھ جده ثم عمھ , بلوغھ ست سنوات 
 : یلون المتعلمون الجواب الصحیح 

كفل عبد المطلب سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ 
كفل أبو طالب سیدنا محمدا صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة جده 

  : فھمھا بعد التالیة الجملة المتعلمون
  .أحنو على الطفل الیتیم و أصاحبھ بمودة و رحمة 

  

 

التربیة اإلسالمیة
  االقتداء: المدخل

  5 :الوحدة

   24 :األسبوع

  2: عدد الحصص

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  

 المراحل

 تمھید

المتعلمون یجیب

  

   ؟  نبینا من* 

 والفھم االستماع

النص األستاذ یسمع

لما بلغ سیدنا محمد صلى هللا علیھ و سلم ست سنوات 

فأخذتھا المنیة و ھي عائدة في الطریق 

                                  

یجیب المتعلمون * 

كم كان عمر الرسول صلى هللا علیھ وسلم حین ماتت أمھ ؟ -

من كفل سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ آمنة بنت وھب ؟ -

 

 تمھید

 ومتى  أین*

علیھ هللا صلى

 اإلنجاز

یجیب المتعلمون شفھیا عن السؤال التالي * 
كیف عاش النبي صلى هللا علیھ وسلم طفولتھ ؟

یصل المتعلمون إلى الجواب التالي * 
عاش النبي صلى هللا علیھ وسلم طفولتھ 

بلوغھ ست سنوات 
یلون المتعلمون الجواب الصحیح * 

كفل عبد المطلب سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة أمھ 
كفل أبو طالب سیدنا محمدا صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة جده 

 االقتداء
المتعلمون یردد*
أحنو على الطفل الیتیم و أصاحبھ بمودة و رحمة • 

https://moutamadris.ma/



