
 

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/3                   

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

                  

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 سورة الطارق

ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه
اِرِق )) َماِء َوالطه اِرُق  (1)َوالسه اِقُب  ( 2)َوَما أَْدَراَك َما الطه ْجُم الثه َها َحاِفٌظ  ( 3)النه ٌْ ا َعلَ ( 4)إِْن ُكلُّ َنْفٍس َلمه
ْنُظِر اْْلِْنَساُن ِممه ُخلَِق   ٌَ َراِئِب  ( 6) ُخلَِق ِمْن َماٍء َداِفٍق  ( 5)َفْل ْلِب َوالته ِن الصُّ ٌْ ْخُرُج ِمْن َب ُه َعلَى  ( 7)ٌَ إِنه

َراِئُر  ( 8)َرْجِعِه لََقاِدٌر  ْوَم ُتْبَلى السه ٍة َوََل َناِصٍر  ( 9) ٌَ ْجِع  ( 11)َفَما لَُه ِمْن قُوه َماِء َذاِت الره  (11)َوالسه
ُه لََقْوٌل َفْصٌل  (12) ْدِع َواْْلَْرِض َذاِت الصه  ًدا  ( 14) َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل ( 13)إِنه ٌْ ِكٌُدوَن َك ٌَ ُهْم   ( 15)إِنه

ًدا  ٌْ ًدا ( 16) َوأَِكٌُد َك ٌْ ِل اْلَكاِفِرٌَن أَْمِهْلُهْم ُرَو (  ((17) َفَمهِّ   

 1_ أقرأ اآليات السابقة من السورة الطارق ، ثم أكتب اآليات الدالة على ما يلي:

_  َّللا قادر على بعث الناس أحٌاء بعد الموت .1  

........................................................................................................... 

_ ٌوم القٌامة ٌتخلً عن اْلنسان أهله وأصدقاءه.2  

...........................................................................................................  

فصل بٌن الحق والباطل._ القران الكرٌم 3ٌ  

.......................................................................................................... 

 2_ أصل بين كل كلمة في العمود األول وما يناسبها من معني في العمود الثاني:

 

 الثاقب                                                   عظم الظهر من الرجل

 الرجع                                                   ٌفصل بٌن الحق والباطل.

 الصدع                                                 قلٌال

ٌثقب الظالم بنوره                                       الصلب            

 فصل                                                  المطر لرجوعه على إلى اْلرض مرارا



الذي ٌخرج منه النبات. قشنروٌدا                                                   ا  

ضع عالمة )   ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارات غير 
 الصحيحة 

معنً الطارق كل ما ٌأتً لٌالً وسمى النجم طارقاً لطوعه لٌالً )         (_ 1  

_ ٌقسم َّللا تعالً بالماء والغٌوم التً تظهر لٌالً )     (2  

_ تظهر النجوم للناس لٌالً لتضًء طرقهم فً البر والبحر )     (3  

والنجوم تدل على قدرة َّللا تعالً )       (_ السماء 4  

_ المالئكة تحفظ المسلم بأمر النبً ) ص ( من كل شر )       (5  

_ ٌبعث َّللا تعالً اْلنسان بعد موته ، فٌسأله عن أفعاله )      (6  

_ القران الكرٌم حق ْلنه كالم َّللا تعالً )      (7  

(    _ َّللا تعالً ٌمهل الكافر وَل ٌمهله )   8  

 


