
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

https://almanahj.com/bh/5                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات

 قسم التربية اإلسالمية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  الجزيريأحمد أمينة مديرة المدرسة : أ .          : ريحانة سلمان حبيب                            إعداد األستاذة

 معناها الكلمة

 تمسكوا اعتصموا

 والقرآن الكريم دين هللا حبل هللا

 جانب أو طرف شفا

 جماعة أمة

الكفاية األساسية  : 

توضح المعنى 

 اإلجمالي لآليات .

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

 ( ) سورة آل عمران

 والبغضاء منتشرة بينهم .كانت العداوة 

 ما يستفاد من اآليات

 

 الحث على أداء الصالة في وقتها . -1 

 الحث على زيارة األقارب والمرضى . -2

 * أمرت اآليتين الكريمتين المسلمين بأمرين هما :

 التمسك بدين هللا ) اإلسالم ( . -1

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -2

 . التفرق واإلختالف* ونهتهم عن 

 النهي عن المنكر هو : الحث على ترك السوء والمنكرات مثل  الخير مثل األمر بالمعروف هو : الحث على فعل

 

 .التمسك بدين هللا والعمل بما جاء في القرآن الكريم  -1

 الترابط والتآخي بين المسلمين .الدعوة إلى  -2

 . وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

 شكر هللا على نعمة اإلسالم واألخوة بين المسلمين . -4

 

 نعم هللا على المسلمين

 نجاة من النار .ال -2.                أمرهم بالوحدة ، ففي ذلك قوة لهم أمام عدوهم وأخوة و جعل بينهم مودة -1

  . النهي عن الغيبة والنميمة -1

  . النهي عن عقوق الوالدين -2 

  حال المسلمين قبل اإلسالم

 عزيزتي تذكري دائما  

أن األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر طريق للفوز 

 والنجاح في الدنيا واآلخرة .



 

 مملكة البحرين

 والتعليموزارة التربية 

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات

 قسم التربية اإلسالمية

 

 ( سورة آل عمران درس )لنشاط تدريبي 

 
 

 األسئلة التالية .أجيبي على  تلميذتي النشيطة 
 

 اكتبيهما . على عباده المسلمين ، ذكرت اآليات الكريمة نعمتين أنعم هللا بها:  1س 
 

 ......................................................... -ب       ............................................    .............  -أ 

 

 اختاري المعنى المناسب من العمود ) ب ( لكل مفردة في العمود ) أ ( فيما يأتي  .       : 2س

 ) ب (               ) أ (

 جانب أو طرف           اعتصموا -1        

 جماعة      حبل هللا -2        

 تمسكوا                  شفا -3        

   دين هللا والقرآن الكريم                                     أمة -4         
          

 تي تتفق مع المعنى اآلتي . ال ةستخرجي من  السورة الكريمة اآلي: ا3س         

   .  يأمر هللا عباده المؤمنون باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه نجاحهم ونجاتهم         

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

            : ريحانة سلمان حبيب                            إعداد األستاذة الجزيري أحمد أمينةمديرة المدرسة : أ . 

 االسم : ................................

 الصف : ..............................

 التاريخ : ..............................

 

 الكفاية األساسية  : توضح المعنى اإلجمالي لآليات .


