تحميل المحتوى

المادة :التربية االسالمية

الصف  :الثالث األساسي
المفاىيم والمصطمحات
-الرحيم

 من عمق ليطغى -تولى

تم التحميل من موقع األوائل
اسم الوحدة :

الحقائق والتعميمات

الصفحات 32-4 :
الميارات

القيم واالتجاىات

 -هللا تعالى أرحم بعباده من األم بطفميا

 -يؤمن بأن هللا تعالى رحيم

 -تحضير

 -بدأ نزول الوحي عمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وىو في سن األربعين

-حفظ أول ما نزل من القران الكريم

 -قراءة الدرس

الدرس

 -المشاركة

 -فاصدع بما تؤمر

 -من ق أر القران الكريم ينال األجر العظيم

 -حب القران الكريم والحرص عمى تالوتو

 -تالوة السور

 -يروع

 -نزل القران الكريم عمى الرسول صمى هللا عميو والو

 -معرفة حكمة نزول القران الكريم مفرقا

 -حفظ األحاديث

 -ال يحل

وسمم مفرقا
 -كان لألرقم بن أبي األرقم دورا بار از في الدعوة

اإلسالمية

 -المسمم ال يخيف المسممين برفع صوت أو تيديد بعصا

القرآنية
الشريفة

 -حل االسئمة

 -تقدير جيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة الكرام رضي هللا عنيم في

نشر الدعوة اإلسالمية

 -تقدير تضحيات الصحابة رضي هللا عنيم في سبيل الدعوة إلى

اإلسالم

 -تجنب كل ما يخيف اآلخرين ويؤذييم
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المادة :التربية االسالمية
الصف  :الثالث األساسي
المفاىيم والمصطمحات

تم التحميل من موقع األوائل
اسم الوحدة :

تحميل المحتوى
الصفحات 44-34 :
القيم واالتجاىات

الحقائق والتعميمات

 -الطيارة

 - -النظافة من صفات المسمم

 -ىناك شروط لصحة الصالة عمى المسمم االلتزام بيا

 -الحرص عمى الصالة بصورة صحيحة

 -البر

 -الصدق ييدي إلى الجنة

 -التحمي بخمق الصدق

 -المشاركة

 -الفجور

 -ىناك آداب لمحديث يجب عمى المسمم مراعاتيا

 -مراعاة آداب الحديث

 -تالوة السور

 -الماعون

 -يحذر هللا تعالى في سورة الماعون من التياون في

 -فعل الخيرات طمبا لمرضاة هللا تعالى

 -حفظ األحاديث

-البمد

وفعل الخير لكسب مرضاة الناس فقط

 -كبد

 -العميم اسم من أسماء هللا تعالى الحسنى

-الصدق

 -العميم

-مؤصدة

أداء الصالة عمى وقتيا واساءة معاممة الضعفاء واأليتام

 - -حب النظافة والتحمي بيا

الميارات

 -ال أعصي هللا تعالى فيو يسمعني ويراني

 تحضيرالدرس

 -قراءة الدرس

القرآنية
الشريفة

 -حل االسئمة
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تحميل المحتوى

تم التحميل من موقع األوائل
المادة  :التربية االسالمية
الصف  :الثالث األساسي

المفاىيم والمصطمحات

اسم الوحدة :
الحقائق والتعميمات

 -الحي القيوم

-أعظم آية في القران الكريم آية الكرسي

-

 -ىناك آداب لزيارة المريض عمى المسمم االلتزام بيا

 -سنة

 عودوا المريض -ىمزة

 -مؤصدة

 -لكم دينكم

 -من ق أر القران الكريم ينال األجر العظيم

الصفحات 74-44 :
القيم واالتجاىات
الحرص عمى قراءة آية الكرسي بعد كل صالة مفروضة -شكر هللا تعالى عمى نعمة الصحة

 -االستعاذة باهلل تعالى من وسوسة الشيطان الرجيم

 أول إنسان خمقو هللا تعالى ىو نبي هللا ادم عميو السالم  -حب سيدنا دمحم صمى هللا عميو والو وسمم -العبادة ال تكون إال هلل وحده

 -من أخالق الرسول صمى هللا عميو والو وسمم صمة

الرحم ومساعدة الضعيف واعطاء المحتاج واكرام الضيف

الميارات
 تحضيرالدرس

 قراءة الدرس -المشاركة

 تالوة السورالقرآنية

 حفظ األحاديثالشريفة
 -حل االسئمة

 -التحمي بأخالق الرسول صمى هللا عميو والو وسمم
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