
 

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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علیھ وسلمالنبيِّ صلى هللا لقاُء 
اِھب مع  بَِحیرىالرَّ اِھب مع  بَِحیرىالرَّ

التربیة اإلسالمیة
الصف األول االبتدائي



الیوم الیوم تعلم تعلم أأ

هللا علیھ وسلم بعض معجزات النبي صلى 
.من خالل قصتھ مع الراھب بحیرى



م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 بلغ سیدنا محمٌد صلى هللا علیھ وسلم من العمر اثنْي عَشر عندما
ھ أبي َطالِب أْن َیأُْخَذه معھ في تجارٍة لھ إلى  .الشامعاًما، طلب إلى عمِّ

 َبِحیرىفي ُبْصرى من بالد الشام راھب نصراني ُیدعى كان.
 فًتى في القافلة حیثما سار أو وقفتظلِّل َبِحیرى من بعید غیمة رأى.

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 ِاْسَمھ أنَّ وسأل عن الفتى؛ فعرف قافلَة قریٍش التجاریِة، أكرم َبِحیرى
.وأّنھ یتیمٌ محمٌد، 

 الذي بشَّر بھ عیسى النبيُّ الموعوُد محمًدا ھو أنَّ َبِحیرى أبا طالب أخبَر
.ویتعھَّده بالرعایِة والحفظِ علیھ السالم، وأوصاه أن یعود بھ إلى مكة، 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



:أضُع الكلمات اآلتیة في الفراغات المناسبة فیما یأتي

ُیْكِرمُ یوصيالسالم عیسى علیھ

 قافلة قریش................... بحیرى الراھب. ُیْكِرمُ   قافلة قریش................... بحیرى الراھب.

 أبا طالب..................... الراھب بحیرى        .

 أبا طالب أن محمًدا ھو النبي الذي بشَّر بھ  بحیرى أخبر

               ......................
م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

ُیْكِرمُ 

یوصي

السالم عیسى علیھ



)أ(

للعبادة من النصارى  المتفرغ
یسمى 

)ب(
التجارة

وبین الكلمة ) أ(بین الجملة في المجموعة أصل 
):ب(المناسبة لھا في المجموعة 

یسمى 
محمًدا  أخذ أبو طالب ابن اخیھ

معھ في
تقع ُبْصرى في أرض

الشام

راھًبا

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



انتھى الدرسانتھى الدرس


