
السيرة النبوية
مع  أنشطة لألطفال

تطبيق حكايات بالعربي

 لإلستفسار �كنك دا�اً التواصل معنا :
Email :  admin@belarabyapps.com
WhatsApp :  + 02 01097932844
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 من صفات الرسول 
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لون اسم النبي
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 أوالد النبي 
  كان للرسول سبعة من األوالد:

القاسم
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إبراهيم عب
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زينب

فاطمة



 بعثة الرسول 
نزل الوحي جبريل عليه السالم
على رسولنا الكريم في غار حراء

قال: اقرأ يا محمد ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : ما أنا بقارئ
فقال جبريل  : 
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 دعوة الرسول 
ً
ا����ة إ�¢ ا��� ¦�ا

 
ً
ا����ة إ�¢ ا��� �©�ا

بدأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة سر�ا
بمكة ثالث سنوات 

ا�©��ة إ�¢ ا����	�

ثم أمر الله رسوله بأن يعلن
هذه الدعوة أمام كل الناس 

بعد أن اشتدت قريش والمشركون
في تعذيب المسلمين 

هاجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إلى المدينة
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 من معجزات الرسول  دعوة الرسول 
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 من معجزات الرسول 
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 وفاة الرسول 

ي النبيّ يوم االثنين 12 من ربيع األّول
ّ
تُوف

في العام ١١ للهجرة ، في المدينة المنورة .  
وكان ُعمره ٦٣- ثالثة وستون عاماً

 في حجة الوداع  في العام 10 من الهجرة النبوية:
قال ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه:

كم بعد عامي هذا)  (خذوا مناسككم لعلي ال ألقا
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لون البطاقة

ال إله إال اهللا
محمد رسول اهللا 


