
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مالك البحر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 آداب تالوة القران الكريم 
 

 ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب :-

ب (ااألجر    ،  محمد  ،  الثو     تعالي ،هللا    ، لقرانا   )    

   
 القران الكريم هو كتاب هللا تعالي ، الذي أنزله على النبي ........................

 صل هللا عليه وسلم

يتقرب بها المسلم إلى  قراءة ...................... الكريم عبادة
.........................  ......  

 له فيها ...................و ........................عظيم عند هللا تعالي.

 

-أوصل :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 قبل التالوة أحافظ على طهارة 

 أذكر األستعادة والبسملة  بدني وثيابي والمكان.

.قبل تالوة السورة  تالوةأتلو القران    

 صحيحة 

 مالك البحر



أضع إشارة )      ( أمام العبارة الصحيحة واشارة )     (  أمام العبارة غير 
 الصحيحة فيما يلي:-

(       )يسرع في تالوة القران الكريم ؛ ليكمل اللعب مع صديقه   

  يتلو سورة الفاتحة دون أن يبدأ بالبسمة .)      (

 أكون على طهارة عند تالوة القران الكريم )       (

 يقرأ القران الكريم بصوت حسٍن ومناسب. )       (

 يقطع تالوته ويضحك على مزاح أخته الصغيرة )        (

فقط )       (أتعلم تالوة القران الكريم في المدرسة   

)        (أحب تالوة القران الكريم ألنها تقربني من هللا تعالي   

 

 أتعليم تالوة القران الكريم في :  )  البيت ،  المدرسة  ، المسجد  (
 

 

 

 

 

 

أضع إشارة )      ( أمام العبارة الصحيحة واشارة )     (  أمام العبارة غير 
 الصحيحة فيما يلي:-

 

 أقر القران الكريم في المسجد فقط )         (
  أتوضا قبل قراءة القران الكريم )         (

  آكل أثناء تالوة القران الكريم )        (
 ال أتكلم مع زميلي أثناء تالوة القران الكريم )        ( 

 

 مالك البحر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضوء قبل القراءة 

  يطان الرحيم ( األستعاذة ) قول : أعوذ باهلل من الش

 الجلوس على هيئة حسنة ، مستقبالً القبلة .

 عدم األكل أو الشرب أثناء التالوة .

 عدم الكالم والضحك أثناء التالوة 

 أصل الجملة المناسبة الى الصورة المناسبة :-

 مالك البحر


