
 

 

 

 10 سقم انجزارة: االقتذاء نخامسانمستوى ا

 صهي هللا عهيو وسهم بعثت انشسول انعنوان: ...............:  حاألسزبر
 اىََزبص فً اىزشثٍخ االسالٍٍخاىَشجع : 

 ثسٍشح سسىه هللا وٍعبسفٔ اىَزعيقخ  دو وضعٍبد ٍشنيخ ٍشمجخ ثزىظٍف ٍنزسجبرُٔ ٌنىُ اىَزعيٌ قبدسا عيى أ:     ت ـايـــــفــانك 
 صهي هللا عهيو وسهم    مونذه                                    

 " صهي هللا عهيو وسهمانشسول  ثعثخ " ىذو وضعٍخ اىزقىٌٌ اىزشخٍظً اىسبثقخ أُ ٌىظف ٍنزسجبرٔ:    ذافــــــــاألى

 دقٍقخ 33د  واىثبٍّخ :  33: األوىى عذد انحصص

  اىنزبة اىَقشس –طىس –سىة دب   -: م ـــــــائـانوس
. 

 

 انــمقـــتــشحــت  األنـشـطـــــــــت عمهياثان 

        

 انحصت األوني 

 تقويم تشخيصي 

 أقشأ اىىضعٍخ وأرعشف اىَطيىة 

  صهي هللا عهيو وسهمأطشح أسئيخ دىه دٍبح اىشسىه 

 وضعيت االنطالق 

  

  زبة اىزيٍَزٍِ م 11ص  االّطالق رٌ ٌقشأٓ ثعض اىزالٍٍز .أقشأ ّض 
 

انتحهيم 

 وانمناقشت

    :أطشح ٍجَىعخ ٍِ األسئيخ ىذفع اىَزعيٌ  ىجْبء ٍعشفزٔ ، ٍثو 

 ؟   صهي هللا عهيو وسهم اىشسىه  أٌِ ّضه اىىدً عيى 

 ً؟ ٍب اسٌ اىَالك اىزي اّضه عئٍ اىىد 

 ٍٔ؟ ٍب اسٌ اىسىسح اىزً ّضىذ عي 

  

 انحصت انثانيت  سْبد : اّطالقب  ٍِ اال 

  اىضٍدبُ  –اىَندبُ  –سجو فً دفزشك ٍب ٌْبست ٍِ ٍعيىٍبد دىه : اىذدذس

 أوه ٍب ّضه ٍِ اىقشآُ . –اىىدً   ٍيل -

 .دشس فً دفزشك ٍيخظب دىه اىَىضىع 

  ىَب ّضه عئٍ اىىدً أوه ٍشح .سسىه هللا خذٌجخ اىسٍذح ارمش مٍف سبّذد 

 

 

 أستخهص 

 

 

 أتشبع بانقيم

 

 

 

 انبحث

 

 

 

 

  غبس دشاء معبدرٔ،فجبءٓ ججشٌو عئٍ  ًٌزعجذ فمبُ سسىه هللا

ئو ٍب ّضه  ٍِ اىقشاُ،قبه سجذبّٔ:)ثسٌ هللا اىشدَبُ اىسالً،وأقشآ أوا

اقشأ وسثل 2خيق اإلّسبُ ٍِ عيق  1اىشدٌٍ اقشأ ثبسٌ سثل اىزي خيق

سىسح اىعيق اٌَبد ٍِ  5عيٌ  اإلّسبُ ٍب ىٌ ٌعي4ٌاىزي عيٌ ثبىقيٌ 3األمشً 

 5إىى 1

 

   ثشسىه هللا طيى هللا عئٍ وسيٌ:أقزذي 

 

  أدشص عيى  أُ أمىُ طبدقب فً أقىاىً،ألُ اىظذق ٌهذي إىى طبىخ

  األعَبه،وٌذجٔ هللا وسسىىٔ.

 

 أٌِ ّضىذ أوه  اٌخ ٍِ اىقشاُ عيى سٍذّب ٍذَذ طيى هللا عئٍ وسيٌ؟ 

 

 ّضه ثهب عئٍ طيى هللا عئٍ وسيٌ؟وفً أي شهش؟ ٍِ 

 

                                    

               

 



 

 


