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: لنستنتج البطل الذي سنتعلم قصته اليوم هو

استخرجي أول حرف من كل صورة أمامِك لتتعرفي على اسم الشخصية

تـركيازرافةالفاتحمـسجد حـبل

حمزة



ماذا أريد أن أتعلم 
أكثر؟

ماذا تعلمت؟ ماذا أريد أن 
أعرف؟

أعرف؟ماذا

جدول التعلم الذاتي



:إعداد

فاطمة اسماعيل جناحي.أ

إسالم حمزة بن عبدالمطلب 

ثنين 
أ
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1

2

.تبيّن أبرز صفات حمزة بن عبد المطلب

.تعّرف قصة إسالم حمزة بن عبد المطلب

3
في استنتاج أثر إسالم حمزة بن عبد المطلب

.اإلسالم  والمسلمين

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



صفات حمزة بن عبد المطلب 

:كان 

محبوبًا في -1

.قومه

شجاًعا تهابُه -2

رجاالت قريش، 

وتحرص على 

.إرضائه

د محبًّا للصَّي-3

يخرج في طلبه 

ا، فإذا رجع من امً أيّ 

صيده ال يدخل على 

أهله حتى يطوف 

.بالكعبة المشّرفة

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



في سبورتِك الفردية اكتبي

أبرز صفات حمزة بن 
عبدالمطلب

: تعليمات النشاط
ورة بعد النتهاء من الحل ستطلب منِك المعلمة رفع السب-1
جانبِك اقلبي السبورة الجهة الثاني التي ستكون زميلتِك ب-2

قدمن التغذية الراجعة لبعضكن البعض-3



1

2

.تبيّن أبرز صفات حمزة بن عبد المطلب

.تعّرف قصة إسالم حمزة بن عبد المطلب

3
في استنتاج أثر إسالم حمزة بن عبد المطلب

.اإلسالم  والمسلمين

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا

سيدنا حمزة البطل الشجاع



نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا

سيدنا حمزة البطل الشجاع
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نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا

سيدنا حمزة البطل الشجاع
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سبب إسالم حمزة بن عبد المطلب 

:اآلتيالحواربينهماوجرىقريش،منامرأةفاْستْوقفتهصيدهمنيوًماحمزةعاد

.عمارةأبايا:المرأة
تريدين؟ماذا:حمزة

!قليلقبلمحمدأخيكبابن(جهلأبو)هشامبنعمروفعلهماذارأيتَ لو:المرأة

فعل؟وماذا:حمزة

الن اسويدعالذيدينهعليهوعابجهلأبوبهفمرَ الصفا،عندجالًسامحمدكان:المرأة

.قبيحاقولًَلهوقالوشتمه،وسب هإليه،

قوله؟عليهمحمدَ ردَ وهل:حمزة

.ذىاألعنهيدفعأهلهمنأحدَ فالطريقه،فيساربلبشيء،عليهيردَ لم:المرأة

جهل؟أبوذهبوأين:للمرأةوقالأخيهلبنحصللماحمزةغضب

.هناكتجدهولعل كقريش،نادينحويت جهرأيته:المرأة



نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا

سيدنا حمزة البطل الشجاع
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اديالنّ دخلفلّمايتهّدده،وجهلأبايتوّعدوهوالناديإلىحمزةأسرع

ربهوضُمستغربين،إليهينظرونقريشوزعماءجهل،أبينحواتّجه

مأتشت:يقولوهودمهوأسال،(جلدهشقّ )فشّجهرأسهعلىبالقوس

بعضفقام.وافعلفقمعليّ تردّ أناستطعتفإندينه؟وتعيبامحمدً 

قدفعمارةأبادعوا:جهلأبولهمفقالزعيمهم،لينصرواجهلأبيأقارب

.قبيحاسبًّاأخيهابنسببتُ وهللا



أمام ( خطأ)أمام العبارة الصحيحة، وكلمة ( صح)ضع كلمة  -ب

:مما يليالعبارة غير الصحيحة 

.        )      (عندما ضرب أبو جهل الرسول سار الرسول في دربه ولم يرد عليه بشيء-1

(  ) .سكت ولم يفعل شيئاباعتداء أبي جهل على رسول هللا عندما سمع حمزة -2

(  .                        )  من حيث القرابةرسول هللا عم  حمزة بن عبد المطلب -3

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية

صح

خطأ

صح



نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا

سيدنا حمزة البطل الشجاع
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:عللي

حينماَضربهَعدمَردَأبيَجهلَعلىَحمزةَ

.بالقوسَعلىَرأسه

رجل شجاع تهابه رجاالت قريش، وألن أبا جهل ظلم حمزة ألن

.بسّبِ ابن أخيه محمد حمزة 



نتن مستعدات لمعرفة قصة 
أ
هل ا
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إسالمَحمزةَبنَعبدَالمطلبَ

ل إلى الرسوتوّجه حمزة 

يا ابن أخي : وقال له

حّدثني عن هذا الدين الذي

.تدعو النّاس إليه

ه على عمّ فأقبل رسول هللا 

ُره حمزة مسروًرا يِعُظه ويذكّ 

فُه من ويُبّشره بالجنّة ويُخوّ 

.النّار

لإلسالم وأعلن إسالمه بين يدي شرح هللا صدر حمزة 

.ففرح به كثيًراالرسول 



https://edpuzzle.com/media/617914b4322f2f4131e49418

!!!ماذا لو ؟

ضربِك وشتمِك شخص وتلفظ
لفاظ قبيحة، ماذا ستفعلين

أ
؟با



1

2

.تبيّن أبرز صفات حمزة بن عبد المطلب

.تعّرف قصة إسالم حمزة بن عبد المطلب

3
في استنتاج أثر إسالم حمزة بن عبد المطلب

.اإلسالم  والمسلمين

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



إلى المسلمين في دار األرقم يتعلّم اإلسالم من رسول هللا انضّم حمزة 

ويقرأ القرآن، وفرح المسلمون بإسالمه، فقد أعزَّ هللا تعالى به اإلسالم، 

.وقَِويَت به شْوكة المسلمين، فصارت قريش تْحِسب لهم حسابًا

أثر إسالم حمزة 

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية

سالم حمزة على المسلمي ثر ا 
 
.ناستنتجي من الفقرة السابقة ا



:أفكر ثم أجيب

:في اإلسالم والمسلمينأثر إسالم حمزة 

1-....................

.........................

2-.....................

........................

3-........................

...........................

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية

أعّز هللا تعالى به -1

. اإلسالم

قويت به شوكة -2
.المسلمين

صارت قريش تْحِسب-3
. حسابًا للمسلمين



ما هو اللّقب الذي اشتهر به حمزة 

؟بن عبد المطلب 

:أفكر ثّم أجيب

. أسد هللا
الجواب

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



1

2

.تبيّن أبرز صفات حمزة بن عبد المطلب

.تعّرف قصة إسالم حمزة بن عبد المطلب

3
في استنتاج أثر إسالم حمزة بن عبد المطلب

.اإلسالم  والمسلمين

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية



:اآلتيالجدول مكانها الصحيح حسبصنفي العبارات اآلتية في-أ

أثر إسالم حمزة صفات حمزة 

:النشاط الختامي

.أعّز هللا تعالى به اإلسالم–1

.محبوبًا في قومه–2

.قِويت به شوكة المسلمين–3

ا صارت قريش تْحسب حسابً –4

.للمسلمين

.  محبًّا للّصيد–5

إسالم حمزة بن عبد المطلب 

التربية اإلسالمية

صفات حمزة 

.محبوبًا في قومه

محبًّا للصيد

أثر إسالم حمزة 

.أعّز هللا تعالى به اإلسالم

.  قِويت به شوكة المسلمين

صارت قريش تحِسب له 
.  حسابًا





ماذا أريد أن 
أتعلم أكثر؟

ماذا تعلمت؟ ماذا أريد أن 
أعرف؟

أعرف؟ماذا

التعلم الذاتي



شكًرا لكن على المشاركة 

هل أعجبتكن حصة اليوم؟


