
 

 التاریخ : 2020-6-2

  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 ؟؟؟؟)

 . هذا ما درسناه في األسبوعین السابقین

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


 هذا األسبوع نتحدث لماذا نصوم   في شهر رمضان؟

 وماهي العبادات التي یجب أن نقوم بها في رمضان ؟ 

  : نشاط

 : قم بشرح  ذلك لطفلك –طفلتك كما التالي

 أخبرنا اهللا  سبحان وتعالى في سورة البقرة(آیه رقم 183) (َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا
َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  ﴿١٨٣  ﴾ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

O you who believe,observing As-Sawm (the fasting )is 
prescribed for you..as it was prescribed for those 
before you ,that you may become Al-Muttaqoon (the 
pious )  

 . أنه أمرنا بصیام حتى نصبح من المتقین 

 من هم ؟ الذین الیفعلون أعماال الیحبها اهللا في السر أو العلن  ویخافون ان
 . یغضبو اهللا باألعمال السیئه وهذا ما یسمى التقوى

  

 

  



Fasting is not only about avoid food and drink during the day. 
It also means that the person who is fasting should stay away 
from bad things and bad manners. 

Activity: let your child pick up which act is good to do and 
which one don’t . 

Obeying parents Helping family members Salah 
Read Qur'an 
Memorize Qur'an 
Dua 
Hadith 
Sadaqa (charity) 
Good manners Remembering Allah 
Saying “Please” and “Thank You” 
Helping others in need 
BAD manners Obscene Speech 
Disturbing others in Masjid 
Arguing with others Gossip 
Lying 
cursing Disrespecting elders Wasting food 
Disobeying parenst Watching serials Social media .   


