
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/1islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 القارعه سورة
 أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة .

 من أسماء ٌوم القٌامة : _ 1

 .....................و ...................و ..................... . 

 _ تصبح الجبال ٌوم القٌامة كا ............................ المنفوش.2

 .........................من سٌئاته._ ٌدخل الجنة من كانت حسناته 3

 _ ٌبعث هللا الناس من قبورهم مثل .........................المنتشر.4

  _ المؤمن ٌعمل عمال صالحا لٌفوز بـ ...................... .5

 

  صل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهو فً عٌشة راضٌه.

 فأمه هاوٌة وماأدرئك ماهٌه نار حامٌة.

 الجبال كالعهن المنفوش 

 كالفراش المبثوث



 فضل تعلٌم القرآن وتعلٌمه .
 أكتب الكلمات المناسبة فً الفراغ :

 ، هللا ، ملك جبرٌل ، محمد ((  )) الثواب

 ._ القران الكرٌم هو كتاب ...................... تعالً أنزله على رسوله .................) ص (1

 الملك الذي علم القران الكرٌم للرسول ) ص ( هو ......................................._ اسم 2

 _ لقد وعدنا هللا تعالً بـ ....................... العظٌم .3
 

 _ ٌدعونا القران الكرٌم إلى ماٌلً :

 _ أن نعبد هللا تعالى وحده )        (1

 ص ( )        (. _ أن نحب هللا وحده ، وال نحب رسوله )2

 _ أن نحب الشر وضرر للناس )       (3

 _ أن نطٌع ولدٌنا ونحبهم )          (4

 _ أن نساعد كل إنسان بحاجة إلى المساعدة )        (5

 _ أن نحب الخٌر للناس جمٌعاً )        ( 6

 أرتب العبارات 

 

 
 

 صل كتاب هللا هو :

 
 

 تقدٌر الكبٌر.

 القران  من تعلم  وعلمه  خٌركم 

 .............................................................................................. ( : قال الرسول ) ص



 ( أمام التصرف الصحٌح الذي ٌدل على تقدٌرالكبٌر من هوأكبرفٌما ٌلً.    أضع عالمة ) 

 إذا جاء من هو أكبر سنا.

 صوتنا علٌه .)      (._ نرفع 1

 _ ندعوه بأحب األسماء إلٌه )     ( .2

 _ نستمع إلٌه ونهتم بكالمه إذ تكلم )       ( .3

 _ نتركه ٌجلس حٌث ٌشاء)      ( .4

 _ نبادر الكبٌر بالسالم ونفسح لح المكان.)      (5

 _ ننظر إلٌه ونواصل حدٌثنا )      ( .6

 ي ٌدل على تقدٌر الكبٌر:الحدٌث الشرٌف التالً الذ أكمل
 ))لٌس منا من لم .......................... صغٌرنا ، و .............................. كبٌرنا ((

 تدل على تقدٌر الكبٌر .أكتب الكلمات المناسبة فً الفراغ :

 (( تجلسه ، مقاطعته،  حمل  ، تخفض،  تستأذن ، تخاطبه)) 

 .وأدب بلطف ................. أن_ 1

 .بحضرته التحدث عند صوتك..................  أن_ 2

 . ظهرك له تدر وأال كالمه أثناء........................ عدم على تحرص أن_ 3

 . منه............................ بل األمر بطرٌقة منه تطلب أال _ 4

 . مكان أفضل فً.....................  أن_ 5

 .أمتعته..................... فً تساعده أن_ 6

 

 

 



  احترام المسجد

 _ أكمل الفراغات التالٌة :1

 ٌقول المسلم عند دخول المسجد :

 ............... لً ..لً ذنوبً ، و اللهم ..............هللا ، ............  بسم هللا وباهلل ، السالم على

 . أبواب .........................
 

 مساجد كبٌرة فً بالد المسلمٌن : _أذكر ثالث2

1............................. _ 

2............................. _ 

3............................ _ 

 . 5الى 1_ أرتب باالرقام آداب زٌارة المسجد من 3

 )      ( ٌقدم رجله الٌمنً ، وٌقرأ دعاء الذخول ألى المسجد .

 الذهاب الى المسجد .بل قضأ وٌت )      (

 ٌمشً بهدوء ووقار. )      (

 ٌقدم رجله الٌسري ، وٌقرأ دعاء الخروج من المسجد .)      ( 

 صلً ركعتٌن هلل ، وتسمٌان ركعتً تحٌة المسجد .ٌ )      (

 

 ضع عالمة )     ( امام الجملة الصحٌحة,  :ماذا ٌفعل احمد بعد دخوله المسجد 

 ٌحافظ على نظافته.)       ( أن  ال 

 )       ( أن ٌصلً بعد دخوله ركعتٌن هلل ، تحٌة المسجد.

 )       ( أن ال ٌجلس بهدوء وأدب .

 )       ( أن ٌذكر هللا وٌقرأ شٌئا من القران .


