
 

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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عام الحزنعام الحزن
 

التربیة اإلسالمیة

اإلبتدائي الثالثالصف 



ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموز ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة بالرموزكوِّ كوِّ
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عام الحزنعام الحزن
ا نزحلامع



تعلم الیوم تعلم الیوم أأ

األحداث التي جرت في عام الحزن

الدروس المستفادة من ھذه األحداثالدروس المستفادة من ھذه األحداث

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



ملسو هيلع هللا ىلصوفاة أبي طالب عم الرسول 
المرض بأبي طالب عم الرسول  مَّ عب، ألَ ن خرج المسلمون من حصارھم في الشِّ أبعد 
.، ویدفع عنھ ظلم قریش وعدوانھاملسو هيلع هللا ىلصالذي كان ینصر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

.بأبي طالب، حتى توفاه هللا وقد قارب الثمانین من عمره د المرضُ وتمضي األیام و یشتَّ 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



تراكم األحزان
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قلب في واآلالم األحزان تراكمت ،ةخدیج وزوجھ النبي عم بوفاة

 واشتد قریش، سفھاء علیھ أرَّ فتج ،قومھ من المصائب علیھ تتوالى تزل لم ثم
 ودخل ا،ترابً  رأسھ على فنثر قریش سفھاء من سفیھ اعترضھ أنھ ذلك ومن .أذاھم
 ھي و التراب عنھ تغسل فجعلت بناتھ، إحدى إلیھ فقامت رأسھ، على والتراب بیتھ

.)أباك مانعٌ  هللا فإن !ھبنی یا تبكِ  ال( :لھا یقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول تبكي،

 مرةً  قریش كفار بھ وتعلّقوتعلّق
 أنت :لھ ویقولون یتجاذبونھ،

 اإلھً  اآللھة تجعل أن ترید الذي
  :یقول ملسو هيلع هللا ىلص وكان ا؟واحدً 

 اشیئً  قریشٌ  مني نالت ما وهللا(
  .)طالب أبو ماتَ  حتى أكرھھ

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



وفاة السیدة خدیجة رضي هللا عنھا
بعد وفاة أبي طالب بنحو ثالثة أشھر، توفیت أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد 

وكان ذلك في  ،، ولھا خمٌس وستون سنةملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنھا، زوج النبي 
حم علیھا، ویكثر یترَّ و ا لھا،وفیًّ  وظلَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصشھر رمضان، ودفنھا رسول هللا 

.صدیقاتھا ذكرھا، ویبرُّ 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



: فیما یلي اإلجابة الصحیحة ِاختر 
:  ویدفع عنھ أذى قریش ھو عمھ ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان ینصر النبي  -1

الحارثالعباسأبو لھب

:ھي ملسو هيلع هللا ىلصتي توفت بعد عم رسول هللا الأم المؤمنین  -2

أبو طالب

زینبحفصةخدیجةعائشة

...  توفیت أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد وھي بعمر  -3

الخامسة
والستون 

الخامسة 
واألربعون

الخامسة 
والعشرون

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 رضي خدیجة المؤمنین أم وفاة بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عم توفي
.أشھر بثالثة عنھا هللا

و یدفع عنھ أذى قریش ھو أبو  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان ینصر النبي 
.لھب

أمام أمام (    ) (    ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة أمام العبارة الصحیحة وعالمة (    ) (    ) ضع عالمة ضع عالمة 
: : العبارة غیر الصحیحة فیما یليالعبارة غیر الصحیحة فیما یلي

.أشھر بثالثة عنھا هللا

 الحارث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عم لوفاة االسم بھذا الحزن عام ُسمِّي
.وزوجھ

 بعد عنھا هللا رضي خدیجة لزوجھ اوفیَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان
.وفاتھا

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 


