
 

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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 المياه الطاهرة ومصادرها

:ـالطاهرة  اذكر مصادر المياه  

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

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

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

4................................ _  

5............................... _  

 

في حياتنا اليومية :ـاذكر استخدامات الماء   

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

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

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

 استنتجي من الصور التى  أمامك استخدامات للماء
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 _ لوال الماء ما عاش :ـ

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

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

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

 

 من صفات الماء الطاهر أن يكون :ـ

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

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

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

 ضع عالمة )     ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة الخاطئة :ـ

يصح الوضوء من ماء شربت منه الغزالة )       (_ 1  

_ إذا تنجس الثوب غسلناه بالماء الطاهر فيطهر )        (2  

_ يصح الوضوء من ماء النبع )     (3  

_ إذا تنجس الجسم غسلنا بالماء الورد )      (4  

_ يجوز الوضوء بماء سبق أن شرب منه الكلب )      (5  

إذا تغير للونه )      (_ ال يصح الوضوء بالماء 6  

_ من مصادر الماء الطاهرة  ماء المطر ، ماء البحر )       (7  

_ نصب الدبس على ما أصاب األرض من نجاسة فتطهر)      (8  



 

 أكمل :ـ

 ))البحر ، الماء ، نظافة ، النجس ، أسرف ، النهر ((

_ ................. نعمة من نعم هللا تعالى .1  

الماء وال ................. فيه ._ أقتصد في 2  

_ أحافظ على .................. الماء .3  

_ المسلم ال يتطهر بالماء .....................4  

_ من مصادر الماء ..................... ، ..........................5  

 أكتب أسماء المياه الطاهرة :ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


