
 

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 الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/bh/1islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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يكیف أصلّ يكیف أصلّ 
التربیة اإلسالمیة

اإلبتدائياألول



لوصول إلى المسجد عبر المتاھة لوصول إلى المسجد عبر المتاھة على اعلى ا  ااكیف تساعد عامركیف تساعد عامر





الیوم الیوم تعلم تعلم أأ

.صحیًحا أداءً  الصالة تأدیة• .صحیًحا أداءً  الصالة تأدیة•



أستقبل القبلة قائًما
أنوي الصالة
هللا أكبر: أقول

أقرأ الفاتحة
وبعض آیات القرآن



 هللا أكبر«أقول«
أركع

مرات 3(سبحان ربي العظیم : أقول(

أرفع رأسي من الركوع
سمع هللا لمن حمده، : (اقول

).ربنا ولك الحمد



 هللا أكبر«أقول«
أسجد

مرات 3(سبحان ربي األعلى : أقول(

أرفع رأسي من السجود
هللا اكبر: (قولأ(،
جالًسا ستويأ.

ربِّ اغفر لي: (أقول.(



 هللا أكبر«أقول«
أسجد السجدة الثانیة

مرات 3(سبحان ربي األعلى : أقول(

كبرأهللا : (قولأ(.
أقوم للركعة الثانیة.
 أصلي الركعة الثانیة كما صلیت

.الركعة األولى



من الثانیة، السجدة بعد أقوم ال 
.الثانیة الركعة .الثانیة الركعة

التشھد وأقرأ أجلس.
النبي على أصلي .



ألتفت یمیًنا
السالم علیكم ورحمة هللا: أقول.

 شماًال ألتفت
هللالسالم علیكم ورحمة : أقول.



::كل صورة بما یناسبھاكل صورة بما یناسبھا  لْ لْ صِ صِ 

ألتفت یمیًنا

 هللا أكبر«أقول«
أركع

مرات 3(سبحان ربي العظیم : أقول(

ألتفت یمیًنا
السالم علیكم ورحمة هللا: أقول

 هللا أكبر«أقول«
أسجد

مرات 3(سبحان ربي األعلى : أقول(



::كل صورة بما یناسبھاكل صورة بما یناسبھا  لْ لْ صِ صِ 

ألتفت یمیًنا

 هللا أكبر«أقول«
أركع

مرات 3(سبحان ربي العظیم : أقول(

ألتفت یمیًنا
السالم علیكم ورحمة هللا: أقول

 هللا أكبر«أقول«
أسجد

مرات 3(سبحان ربي األعلى : أقول(



.سبحان ربي األعلى: رفع رأسي من الركوع وأقولأ

  .سبحان ربي العظیم: أقول في الركوع

بإستخدامبإستخدام  الختاميالختامي  النشاطالنشاط
  

.أقرأ الفاتحة وبعض آیات القرآن

.عند السالم ألتفت یمیًنا أوًال 

.في السجود سمع هللا لمن حمده لأقو


