
 

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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 اختار اإلجابة الصحيحة من بين القوسين : األول السؤال

 

 الكفار ( –أصحاب الفيل هم ) المؤمنين .1 

 

 الشيطان ( –الوسواس الخناس هو ) اإلنسان .2 

 

 االثنين ( – ولد الرسول صلي هللا عليه وسلم يوم ) الثالثاء.3 

 

 عبد هللا ( –اسم أبيه الرسول صلي هللا عليه وسلم ) عبد المطلب .4 

 

 مكة ( –المدينة  –ولد الرسول صلي هللا عليه وسلم في ) غزة .5 

 

 عبد المطلب ( -اسم جد الرسول صلي هللا عليه وسلم )عبد هللا .6 

 

 العصافير ( –الفيل  –ولد الرسول في عام ) النيل .7 

 

 ) األول ربيع–  12 األول ربيع21تاريخ ميالد الرسول صلي هللا عليه وسلم ) .8 

 

 قريش ( –اسم عائلته ) بنو هاشم .9 

 

 بنو هاشم( – اسم قبيلته ) قريش.10 

 

 الشجر اليابس ( –جعل هللا الكفار كورق ) الشجر األخضر .11 

 

 النصر ( –اإلخالص  –الناس  -الفيل  –أخر سورة في القران الكريم )الفاتحة .12 

 

 اليهود ( 0اللذين غضب هللا عليهم ) المسلمين .13 

 

 حليمة السعدية( –بنت وهب  اسم مرضعة الرسول صلي هللا عليه وسلم ) آمنه.14 

 

 حليمة السعدية( –أم الرسول صلي هللا عليه وسلم هي ) آمنه بنت وهب .15 

 

 سنوات (2 -سنوات  4 -سنوات 6بقي الرسول صلي هللا عليه وسلم عند مرضعته ) .16 
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 ائق(س –التجارة ورعي الغنم  –الزراعة  عمل واشتغل الرسول صلي هللا عليه وسلم في _____).17 

 

 كاذبًا ( –كان الرسول صلي هللا عليه وسلم ) صادقًا .18 

 

 الزكاة ( -الحج  –الصالة  –الركن الخامس من أركان االستالم ) الصوم .19 

 

 كثيرة ( –نعم هللا علينا ) قليلة .20 

 

 يوم القيامة ( –يوم الفيل  –يوم الدين هو ) الجنة .21 

 

 المستقيم ( –اإلسالم هو الطريق ) الطويل .22 

 

 عبد هللا –ساعد الرسول صلي هللا عليه وسلم ______ في رعي الغنم والتجارة ) عبد المطلب .23 
  أبو طالب( -

 

 الزكاة ( –الصالة  –الركن الرابع من أركان اإلسالم ) الصوم .24 

 

 سنوات (2-سنوات 6 -سنوات  4رة )ماتت أم الرسول صلي هللا عليه وسلم وكان عم.25 

 

 عبد هللا ( –فكفلة ________ بعد وفاة أمة ) عبد المطلب .26 

 

 سنوات (8-سنوات 6 -سنوات  4مات جد الرسول صلي هللا عليه وسلم وكان عمرة ).27 

 

 مكة المكرمة ( –توجد الكعبة في ) المدينة المنورة .28 

 

 الزكاة ( –الصالة  –الركن الثالث من أركان ا اإلسالم ) الصوم .29 

 

 السالم عليكم ( –تحية اإلسالم ) صباح الخير .30 

 

 الفيل ( –الفاتحة  –النصر  –اإلخالص  –أول سورة في القران الكريم ) الناس .31 

 

 المحبة ( –إفشاء السالم ينشر ______ بين الناس ) الكراهية .32 

 الزكاة ( –الصالة  –الثاني من أركان اإلسالم ) الصوم  الركن.33 



 

 بالل ( -عذب كفار قريش ) نبيل .34 
 

 أمام العبارة الخطأ مما يلي :ــ (X) السؤال الثاني : ضع )√( أمام العبارة الصحيحة و عالمة
 

  )      (يغضب هللا علي المسلمين.1 

  )       (اشكر هللا علي نعه.2 

  )      (اإلسالم ستةأركان .3 

  )     (من أركان اإلسالم الشهادتين األول الركن.4 

  )    (يغضب هللا علي الكافرين.5 

  )     (يعذب هللا الضالين.6 

  )     (المسلم يعبد هللا وحده وال شريك له.7 

  )     (الرسول أقول بسم هللا الرحمن الرحيمكلما سمعت اسم .8 

  )     (لقب الرسول صلي هللا عليه وسلم بالصادق األمين.9 

 )    (المسلم صادق أمين.10 

  )     (نعم هللا قليلة.11 

  )     (ولد الرسول صلي هللا عليه وسلم يتيم.12 

  )    (هللا واحد ال شريك له.13 

  )      (هللا خالق كل شيئ.14 

  )     (سنوات 6عاش الرسول صلي هللا عليه وسلم مع حليمة السعدية .15 

  )     (حمي هللا الكعبة.16 

  )     (أقول بعد األكل الحمد هلل.17 

  )    (رأت حليمة الخير والبركة لوجود الرسول صلي هللا عليه وسلم عندها ترضعه.18 

  )    ( هلك هللا أبرهة وجيشه.19 

  )     (المسلم يحافظ علي النظافة.20 

  )     (أقول قبل األكل الحمد هلل.21 

  )     (أنا مسلم ال أكسر أغصان األشجار وال أقطع األزهار.22 

  )      (رجل دخل الجنة ألنه سقي كلبًا أصابه عطش شديد.23 
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  )    (أنا مسلم ال أعطف علي الحيوانات وال أرعاها.24 

  )     (اسم الرسول أقول صلي هللا عليه وسلمكلما سمعت .25 

  )      (دخلت امرأة الجنة اإلنها حبست هرة.26 

  )     (األشجار واألزهار مفيدة لإلنسان والحيوان.27 

  )     (اسم عائلة الرسول قريش.28 

   )    (الذي يصلي علي الرسول صلي هللا عليه وسلم ينال األجر ويدخل الجنة.29 

  )     (عد الرسول صلي هللا عليه وسلم عمه أبو طالب في الزراعةسا.30 

  )      (من واجبنا نحو اليتيم أن نحبه ونعطف عليه.31 

 

 اختار اإلجابة الصحيحة وأكمل الفراغ : السؤال الثالث
 

 

6 – 8 –عبد المطلب  -الصادق األمين  – بأبي طال –آمنه  )  ) 

 

  ______________وسلم بعد وفاة أمه في كفالة جدهعاش الرسول صلي هللا عليه .1 

 عاش الرسول صلي هللا عليه وسلم أواًل مع أمه _______________ بنت وهب.2 

  _______________عاش الرسول صلي هللا عليه وسلم بعد وفاة جده في كفالة عمه.3 

  اتعاش الرسول صلي هللا عليه وسلم مع أمه حتى أصبح عمرة _______ سنو .4 

 وكفلة جده حتى أصبح عمره _____________ سنوات.5 

 ________________لقب الرسول صلي هللا عليه وسلم بـ.6 

 

 

 منقول


