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 ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أولياء األمور الكرام،
 

لهذه  32/19/3192-91تحتفل المدرسة بمناسبة ذكرى والدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتخصص األسبوع 
قدوتي رسول هللا " حيث تقيم مجموعة من الفعاليات واألنشطة من ضمنها تنظيم معِرٍض المناسبة، تحت شعار" 

 يعكس مدى حّبنا لهذا الرسول العظيم وحرصنا على معرفة سيرته العطرة والتخلق بأخالقه العظيمة.
ه اْلَخْلِقّية، سيتناول المعرض شخصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نواحي متعددة تشمل سيرته وحياته، صفات

 وأخالقه الزكية، وآدابه وسننه، أحاديثه وأدعيته...
 ض، وبأي طريقة يحبونها. عمل يحب األهل تقديمه لهذا المعر عمل تطوعي لألهل: يترك فيه الباب مفتوًحا ألي

     

  :أو اختيار أحد المشاريع التالية

بالنبي صلى هللا عليه وسلم ويدعم ذلك بصور حقيقية يقوم الطالب بإعداد ثالثة أعمال صالحة قام بها مقتدًيا   -9
 ويكتب الطالب عبارات مختصرة حول ما قام به.   له وهو يقوم بهذا العمل.

 يقوم الطالب بإعداد لوحات تمثل السيرة النبوية) سيرته وحياته(.  -3
 تكريم أجمل شعار (.يتم وسعمل شعار حول هذه المناسبة يمثل حبه واقتداءه للرسول صلى هللا عليه وسلم) -2

 
 إعداد الطالب لعمله: شروط

 قويةواللوحة  ،اإلعداد جيًدابحيث يكون  لوحة بحجم يتناسب مع ما سيقدمه الطالب أن يكون العمل في 
  متماسكة وقابلة للتعليق على الجدار أو على حبل مخصص لذلك.و

  ،كان خطه جيًدا ومقبواًل إن  -تكون الكتابة بخط الطالب  أنوأن يكون الخط كبيًرا تسهل قراءته- .   

 نشطةيتم احتساب درجة عمل الطالب في هذا المعرض ضمن درجة األ . 

  .يطلب من الطالب أن يتحدث عن األعمال التي قام بها أمام زمالئه 

  ليتم عرضها  10/19/3192اعتباًرا من يتم تسليم العمل لمدّرسة التربية اإلسالمية في حصة التربية اإلسالمية
  والتحدث عنها في الصف، ومن َثمَّ جمعها وتنسيقها في المعرض.

 
 

 يتم اختيار أفضل األعمال المستوفية للشروط السابقة لوضعها في المعرض. س مالحظة:

عن طريق مكتب أولياء مع معلمي التربية اإلسالمية ى التواصل يرج عن أي فكرة ذكرت في الرسالة لالستفسار 
  األمور.

 

 حرصكم واهتمامكم شاكرين لكم
 قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 

 


