
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

https://almanahj.com/bh/5                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرٌن 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 مدرسة سترة االبتدائٌة للبنات 

 قسم التربٌة اإلسالمٌة
 

: نهًدٌُخ انًُىرح كبٌ سكبٌ انًدٌُخ ٌتأنفىٌ يٍ حالث فئبد وهً ( صهى هللا عهٍه وآنه وسهى ) عُديب هبجر انُجً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 أيٍُخ أحًد انجسٌري. أ :  يدٌرح انًدرسخ                                      رٌحبَخ سهًبٌ حجٍت : إعداد األستبذح 

تستخلص : الكفاٌة الرئٌسٌة 
مواطن القدوة من سٌرة 

 .الرسول والصحابة 

 :أهًٍخ انًسجد انُجىي عُد انًسهًٍٍ 

. ٌهتقىٌ فٍه نهعجبدح وانتعهى وانقضبء - 1

. إعداد انجٍىش وانتشبور فً أيىرهى -  2

: ثعد هجرته إنى انًدٌُخ ثخالحخ أعًبل رئٍسٍخ وهً ( صهى هللا عهٍه وآنه وسهى ) قبو انرسىل 

. ثُبء انًسجد انُجىي - 1

. انًؤاخبح ثٍٍ انًهبجرٌٍ واألَصبر - 2

. كتبثخ انىحٍقخ - 3

انًهبجرٌٍ  -1

 

انٍهىد - 3األَصبر - 2

أٌ حىاة انصالح 
فً انًسجد 
انُجىي تعدل 

 .أنف صالح 

أأٍفً نًعهىيبتتِك 

 أعمال النبً فً المدٌنة 

 (1 )بعد الهجرة إلٌها 

 ( صهى هللا عهٍه وآنه وسهى ) ثُى انرسىل 
انًسجد انُجىي انشرٌف فً يرثد نغاليٍٍ 

. ٌتًٍٍٍ يٍ األَصبر 

( رأً هللا عُهى )  ٌسبعد انصحبثخ  (صهى هللا عهٍه وآنه وسهى) كبٌ رسىل هللا 
 . حٍج كبٌ ٌُقم انحجبرح وانتراة ثُبء انًسجدفً 

: انًرثد هى 
يكبٌ تجفٍف 

 .انتًر 

وتعرفً عهى  انكىد ييسحا
 أعًبل انُجً فً انًدٌُخ

ثُبء انًسجد انُجىي



 
 يًهكخ انجحرٌٍ

وزارح انترثٍخ وانتعهٍى 

يدرسخ سترح االثتدائٍخ نهجُبد 

قسى انترثٍخ اإلساليٍخ 

 

 (  (1 ) أعمال النبً فً المدٌنة بعد الهجرة إلٌها )درش لَشبط تدرٌجً                

 
 

 . َحهتً انُشٍطخ أجٍجً عهى األسئهخ انتبنٍخ 
  

  .اذكرٌهب, نًدٌُخ كبٌ سكبٌ انًدٌُخ ٌتأنفىٌ يٍ حالحخ فئبدإنى اعُديب هبجر انرسىنًٍ يكخ  :1ش

................................ -          د...................................-             ة...................................-    أ 
 

 

  . ثًٍُ أهًٍخ انًسجد انُجىي عُد انًسهًٍٍ:2ش

 .......................................................................................................................................-  أ

 -  .................................................................................................................................... ة

 

 

 .بجانب العبارة الخاطئة فٌما ٌلً  ( × )بجانب العبارة الصحٌحة وعالمة  (√ ) ضعً عالمة :3ش

 .استقباالً عظٌماً  (صلى هللا علٌه و آله وسلم   )استقبل أهل المدٌنة النبً  (     )-    أ

 .المسلمٌن فً بناء المسجد النبوي  (صلى هللا علٌه وآله وسلم   )شارك النبً  (     )-  ب

 .المهاجرون هم أهل المدٌنة األصلٌٌن (     )-  ج

 

رٌحبَخ سهًبٌ حجٍت  : إعداد األستبذح  أيٍُخ أحًد انجسٌري. أ : يدٌرح انًدرسخ 

 : ................................االسى 

: .............................. انصف 

 : ..............................التاريخ 

 

. تستخلص مواطن القدوة من سٌرة الرسول والصحابة : الكفاٌة الرئٌسٌة 


