
 

 

 التاریخ :2020-4-4

  المادة :التربیة االسالمیة

Jk الصف: التحضیري  

  السالم علیكم یا صفي العزیز

 :مراجعه ما اخذنا في األسابیع السابقة

 :نشاط
 أسال طفلك-طفلتك : من هو ربك ؟و رسولك ؟  ما كتابك ؟ وما دینك؟

  ماذا خلق لنا اهللا ؟

 . ومن ثم ننتقل الى أركان االسالم

           Link 1 أركان االسالم   

 .( الشهادتان ( أشهد أن ال اله اال اهللا وأشهد أن محمد رسول اهللا .1

 إقامة الصالة ( تعلمنا كیفیة الوضوء وكیفیة الصالة وأین نصلي وما لباس.2
  .( الصالة

  صوم رمضان ( وهذه هي محطتنا یا أصدقاء .3

 (ما معنى صوم رمضان و لماذا سمیة بهذا الشهر و ما أداب الصیام ؟؟؟؟)

https://youtu.be/41WOlAL29M0
https://youtu.be/41WOlAL29M0
https://youtu.be/41WOlAL29M0


  : هذا ما سنتعلمه في هذا الشهر

 :نشاط
 حاول ان تسأل( طفلك _طفلتك )ماذا یعرف عن رمضان؟

 ومتى نزل القرأن ؟؟

 أنزل هللا عز وجل القرأن في شهر رمضان على رسولة عليه الصالة
 والسالم فقد قال تعالى : “شهر رمضان الذي ُأنزل فيه القرأن هدى

 .للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفيه يكون الصيام
 اسأل( طفلك – طفلتك ) هل تعرف ما معنى الصيام ؟ وهل تعلم متى  

  نصوم؟
 الصيام هو ان نمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب

 . الشمس
Link to Video 1 
Link to Video 2 

  

Objective: To review what we took the previous lessons : 

Activity: Ask your child the following questions: 

● Who is your God? 

● Who is your Prophet? 

● What is the Book? 

● What is your religion? 

● What did Allah create for us? 

We reviewed the first two pillars of Islam (The Shahadah and Prayer) we will 

continue to for this month the third pillar which is Fasting during Ramadan  

https://youtu.be/Yu4Rppuh0Y0
https://youtu.be/Ae4OMD5-6Wg


Activity: Ask your child the following questions: What do they know about 

Ramadan? When did the Quran come down? 

Explain that Allah sent down the Quran during the month of Ramadan on the 

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). Allah said:” The month of Ramadan [is 

that] in which was revealed the Qur'an, a guidance for the people and clear proofs 

of guidance and criterion”(2:185). 

Activity: Ask your child: What do you know about fasting? And do you know when 

we fast?  

Explain that fasting  is to prevent yourself from eating and drinking from sunrise 

to sunset.  

 


