
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/3islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الماعونسورة 
التربیة اإلسالمیة

الثالث االبتدائيالصف 



.قلب ظھر عن وحفظھا الماعون سورة قراءة•

تعلم الیوم تعلم الیوم أأتعلم الیوم تعلم الیوم أأ

.السورة مفردات معاني•

.للسورة اإلجمالي المعنى•

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 



ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموز ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموزكوِّ ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموزكوِّ ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموزكوِّ كوِّ

◊  ¥ ∆ ⌂ ∏☼ ♥ ∑
س ر ة و ن و ا م ع ا ل 

¥ ∆ ☼ ⌂ ∏ ∑ ♥  ◊¥ ∆ ☼ ⌂ ∏ ∑ ♥  ◊

الماعونالماعون  سورةسورة الماعونالماعون  سورةسورة
رس نوعاملاةو ر اظھإ

جابةاإل



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
يِن  َفَذِلَك ) 1(َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّ

َوَال َيُحضُّ َعَلى ) 2(الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم 

سوَرةُ اْلَماُعونَ 
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يِن  َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّ
َوَال َيُحضُّ َعَلى ) 2(الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم 

)  4(فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن ) 3(َطَعاِم اْلِمْسِكيِن 
الَِّذيَن ) 5(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالتِِهْم َساُهوَن 

) 7(َوَيْمنَـُعوَن اْلَماُعوَن ) 6(ُهْم يـَُراُءوَن 



ورة ُف معاني الكلمات في السُّ أتعرَّ

معناھا الكلمة
یجحُد الجزاء یوم القیامةبالّدین ُیكّذُب 

یحرمھ حقَّھیدعُّ الیتیم
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َیُحثُّ ال َیُحضُّ ال 
وھالكعذاٌب ویلٌ 

غافلونساھون
ُیراءون 
الماعون

یتظاھرون امام النَّاس بعمل الخیر
ما یستعیره النَّاس من بعضھم البعض



المعنى اإلجمالي للسورة
.المسلُم یؤمُن بیوِم القیامةِ  - 1
.على الیتیمیعطُف  - 2
.والمسكینَ ُیطعُم الفقیَر  - 3
.وقِتھاوال ینسى أداَء الصالِة في تعالى، ُیصلي ِ�  - 4
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.وقِتھاوال ینسى أداَء الصالِة في تعالى، ُیصلي ِ�  - 4
.لالنتفاِع بِھ أعارهُ إّیاهُ شیًئا إذا طلَب أحٌد منُھ  - 5



1

المسلُم یؤمُن بیوِم 

2

الیتیمِ 

:أَِصلُ كلَّ عبارة في المجموعة األولى بما یناسبھا في المجموعة الثانیة

المسلُم یعطُف على 

المسلُم ُیطِعمُ 

المسلُم ُیصلّي 

المسكین

 �ِ

القیامة
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:الفراغات أَختاُر الكلمات المناسبة مما یأتي ألمأل

ُب أََرأَْیَت  َفَذلَِك الَِّذي َیُدعُّ ) 1(...... الَِّذي ُیَكذِّ

بالّدینِ  اْلِمْسِكینِ اْلَیِتیمَ  َساُھونَ اْلَماُعونَ  ُیَراُءونَ  لِْلُمَصلِّینَ 

بالّدینِ 
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َفَوْیلٌ ) 3(......... َوَال َیُحضُّ َعَلى َطَعاِم ) 2........(

)  5(........ الَِّذیَن ُھْم َعْن َصَالِتِھْم ) 4(........... 

) 7(.......... َوَیْمَنُعوَن ) 6(......... الَِّذیَن ُھْم 

اْلِمْسِكینِ اْلَیِتیمَ 

َساُھونَ لِْلُمَصلِّینَ 

اْلَماُعونَ ُیَراُءونَ 



ُف في الحاالِت التالیة : أُوّضح كیف أتصرَّ

.رأیُت طفًال یتیًما یبكي - 1
-------------------------------------------

نا فقیًرا جائًعا - 2 .وجدُت في حیِّ

أعطف على الطفل الیتیم
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-------------------------------------------

هُ إليّ  - 3 .طلب مّني زمیلي قلًما لیكتَب بِھ ثّم یردَّ
------------------------------------------

أطعم الفقیر الجائع

أُعیُر زمیلي القلم



متنیاتنا �لجمیع �لن�اح متنیاتنا �لجمیع �لن�اح 
والتوف�ق
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