
 

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/1                   

  1/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا *

                

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 هللا المنعم

 1 صل كل حاسة بما ينا سبها 

 2 -ضع دائرة حول النعم  حسب المطلوب في المربع :

  .النعم التى في البحر من

. النعم الموجود في السماء من  

الموجود على األرض.النعم  من  

 وحدة العقيدة

 مالك البحر 



 

 

  

 هللا المنعم :

نعمه البصر.* هللا الذي ..............علينا ب   

 * هللا الذي انعم علينا بالطعام و .............
 * نعم هللا علينا ..............

 

 

 

 *)     ( نِعَُم هللا كثيرة.  

  *)     ( أحب خالقي الذي أنعم علَى.

 *)     ( ال أحمد هللا على نعمه الكثيرة.

 *)     ( أستطيع العيش بدون نعم هللا.

النجوم والشمس والقمر. )     (من نعم هللا في السماء  * 

 *)     ( اشكر هللا على انعم الكثيرة.

 

3 -: ضع كلمة مناسبة في مكان المناسب

 الشراب كثيره انعم 

 - : عالمة )      (  أمام العبارة الصحيحة واشارة )    ( أمام العبارة الخطأ. ضع 
4

 مالك البحر 



 

هللا وحده خالق :   * 

كالهما    (  -الحيوان         -اإلنسان          )  

: أنعم هللا علّى بنعم    * 

(    صغيرة  -    قليلة      -       كثيرة    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - :  دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  ضع 
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 ارسم نعم هللا في االرض والسماء. 
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 مالك البحر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -صل الجملة المناسبة لصورة المناسبة في ما يأتي:
7

 نعمة الطعام  

   أعضاء الجسمنعمة 

الصحة نعمة   

المال نعمة   

الماء نعمة   

 مالك البحر 


