
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 نشاط في سورة الشمس 
-:رتب االيات الكريمة االتية  

 وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها 

 والسماء وما بناها واالرض وما طحاها 

 إذا انبعث اشقاها فقال لهم رسول هللا ناقة هللا وسقياها 

 والشمس وضحاها والقمر اذا تالها 

 قد أفلح من زكاها 

عليهم ربهم بذنبهم فسواها وال يخاف عقباهافكذبوه فعقروها فدمدم    

 والنهار اذا جالها واليل اذا يغشاها 

 ونفس وماسواها فألهما فجورها وتقواها 

-:صل كل كلمه بمعناها  

 تالها

 جالها

 يغشاها

 طحاها

 أفلح من زكاها

 خاب من دساها 

 الهمها فجورها وتقواها

 سواها

 خسر في االخرة ودخل النار

 غشى الشمس حتى تظلم االفاق

 دخل الجنة ونجا من النار

 طلع بعد غروب الشمس مباشرة

خلقهاعدل هللا   

 جعلها هللا سبحانه ممدودة

 أضاءها

ماينغي تركه من الشر وفعله من 
 الخير



-:أكمل العبارات بالكلمات االتية  

))ثمود  –ناقة  –النار  –الماء  –هللا  –عظمته  –الجنة ((   

.-------------التي قسم بها هللا على قدرة هللا و  تدل المخلوقات  

.-----------------االنسان الذي يطهر نفسه من الذنوب يفوز بـ   

.----------------االنسان الذي يفسد نفسه بالمعصية يدخل   

-------يدعوهم لعبادة  ------------بعث هللا النبي صالح الى قبيلة 
.وترك المعاصي ---------  

-من الصخر وطلب منهم أن يقتسموا  --------------ج هللا لهم اخر
.بينهم وبينها  --------------   

-:يقسم هللا تعالى بعدد من المخلوقات اكر ثالثة منها  

1                                   2                                  3  

 استحق قوم ثمود الهالك والعذاب النهم 

1 ----------------------------------------------------------------  

2-----------------------------------------------------------------  

:ماذا تتعلم من القصة  

1------------------------------------------------------------------  

2------------------------------------------------------------------  


