
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/1islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مالك البحر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مولد الرسول

 اختار اإلجابة الصحيحة من بين القوسين
 

  (عبد الرحمن  –عبد هللا  –) عبد المطلب 

 
 مكة ( –المدينة  – القدس) 

 
  ( أحمد  -عبد المطلب -)عبد هللا  

 

  العصافير ( –الفيل  –الحزن ) 

 
 (خديجة  -  حليمة السعدية –) آمنه بنت وهب  

 

 (خديجة  -  حليمة السعدية –) آمنه بنت وهب 

 
 (االربعاء -االثنين  –) الثالثاء  

 
 ) ربيع االول  20  األول ربيع  12- األول ربيع21)  

 

هللا عليه وسلم الرسول صل ياسم أب  

هللا عليه وسلم في ولد الرسول صل  

هللا عليه وسلم اسم جد الرسول صل  

 ولد الرسول في عام

هللا عليه وسلم اسم مرضعة الرسول صل  

هللا عليه وسلم هي الرسول صلم سم أأ   

وسلم يومهللا عليه  ولد الرسول صل  

هللا عليه وسلم تاريخ ميالد الرسول صل  

 مالك البحر

http://www.mltaka.net/forums/multka435169/
http://www.mltaka.net/forums/multka435169/


 

 ( ربيعة – بنو هاشم –) قريش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسمه :...................................

 أبوه ......................................
 .......................................أمه 

 جده  .....................................

 قبيلته ....................................

 

 عاش الرسول ) ص( يتيماً 

 )        ( أباه مات وهو في بطن أمه .
 )        ( الن اباه مسافر وهو في بطن امه.

كان صغير فيقول لها يتيماُ .)        ( الن    

 

 اسم قبيلته

 عبد المطلب

 آمنة 

 عبدهللا

 محمد

 قريش

 اكتب الكلمة المناسبة في المكان المناسب

 مالك البحر

https://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei6GRy_zXAhWLCMAKHVpLDscQFghVMAY&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9_(%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9)&usg=AOvVaw1ZBRHC_y2yJB_MqUvZ3fcY


 صل الجملة بصورة المناسبة.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

في عام الفيل (ص) ولد الرسول   

 اسم جد الرسول )ص( عبد المطلب 

 اسم عم الرسول ) ص( ابوطالب

)ص( حليمة اسم مرضعة الرسول   

مكة المكرمةفي ( ص) ولد الرسول   

 مالك البحر


