
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4islamic                   

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

     

                  https://almanahj.com/bh/4islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4islamic
https://almanahj.com/bh/4islamic
https://almanahj.com/bh/4islamic2
https://almanahj.com/bh/4islamic2
https://almanahj.com/bh/4islamic2
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/grade4


 

     * لتحميل جميع ملفات المدرس بلقيس الهمزة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ُسورةُ األَْعلى

مملكة البحرین
وزارة التربیة والتعلیم

مدرسة آمنه بنت وهب

ُسورةُ األَْعلى
بلق�س�الُ�مزة. أ: تقديم

�بتدا�يللصف�الرا�ع�





َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى

.ن ر ا : و    ، أي   اب 
 ا  و : ا  ب ووا ا  .

ء: ا   را .



ى الَِّذي َخلَقَ   فََسوَّ

أي أو  ا ات وّى   ق  أ ات 



فََھَدى  قَدَّرَ َوالَِّذي 
   دب ا  ءر اّ ه  وأيى و  هق وأر 

  رّو   ) مر ا(



َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى
 م ء ءا  لأم  تاع اوأم  ا ا ,  

 ان  وا .

ج ات : أا هأما وابا ج ات : أا هأما وابا



أَْحَوىفََجَعلَھُ ُغثَاء 

  ن أن  ا   ةا  هّط
أي أد:  أى



م َُ  َْْه ات، و أن اة إ ء، َُْ ٍِة          
      ن؛مة ا اداد، وٍْت وا ل، وإوُذ ارِْا ة إَِم
ب واْمِع وأْ إٍ  وَْ وَْت، و   ارض      
ُِْ إ زوال ا ،وب اْ، وُء ا، وُ أْوراق     

اْر،



 رة ا ة



َسنُْقِرُؤَك فََال تَنَسى

  با  أي ،   آنا  ه.
 ، ا   أ    أ أن و  ا  رة

   ّأ أ  وو  , ه  و .



 ُ إِالَّ َما َشاء هللاَّ
  لا   ،ُهْ م هإ ُْ أْن ء ا  أْي إ

و  ا.
 ُ أْن ُْ  ََُو و  إرادة ا أن.



یَْخفَىإِنَّھُ یَْعلَُم اْلَجْھَر َوَما 
          ، الا  م د وا

.  ارض و  اء 



ُرَك  لِْلیُْسَرىَونُیَسِّ
     م  أل ا وأا ومع 

  ج و و  جا 



ْكَرى ْر إِن نَّفََعِت الذِّ فََذكِّ
 عأي ذ  وا   ىا دا و, آ  ا

   سا  ى : نو   .



ا ووظ 



ُر  كَّ یَْخَشى َمن َسیَذَّ

ف ا و   اي  و ى 
 :ن ا ء اا



یَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى الَِّذي ،  اْألَْشقَىَویَتََجنَّبَُھا 
   ا ى اوا وا   رم ا

ا : ا



یَْحیَى َوَال ثُمَّ َال یَُموُت فِیَھا 

  ت  ن وأي  ة   ، ة  
       ابا أ 



قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى

ط م  اق اذ و  أمل ا  ال 

از:  واح



فََصلَّىَوَذَكَر اْسَم َربِِّھ 
 آن و اءةو و و و   اع ام.و 

اات ا  أو و  اات



ْنیَا بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحیَاةَ الدُّ
رون م ا ار اا  وأي م  اة، 

 اة
ن: ون



َواْآلِخَرةُ َخْیٌر َوأَْبقَى
 ، م دام من ا ، وأ ما   ةار اا  اب ا أي

 و ،         ،   ةوا
 ء واار ا ك او   ول .



ُحِف لَفِي إِنَّ ھََذا  صحف إبراھیم وموسى ، اْألُولَىالصُّ

 اإ     ر رةا  ذ  و   م
  راة وا .

  اإ : و م  ا أم  اإ
   و :  ا أم راة اا .    و :  ا أم راة اا .



 و ن ا ء اا  رم
ا  ون ء اا

 و ن ا ء اا  رم
ا  ون ء اا


