
 

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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 االمانة
 استخرج صفات الرسول صل هللا عليه وسلم ثم لونه. 

 

 

 

 

 

 

 ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب.

 

 

 

 

 

 

 بخيل محبوب

 صادق

بشوش 
 الوجه 

 كسول

 كريم 

 أمين 

عبوس 
 الوجه

رف الرسول )ص( بين أهلع  

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

.خديجة  –األمين  –أمانات    -علي  – بأ مانته  

كان الرسول )ص( يحافظ 
 على .............. الناس.

. 
 مالك البحر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إليهم حين  االمانات يرد الرسول
 يطلبونها ، فلقب بـ ............

ألمانة الرسول ) ص( طلبت 
منه السيدة ..................أن 

ها.يتاجر بأموال  

عندما أراد الرسول )ص( أن 
ر من مكة المكرمة أوصى يهاج
....................عمهابن     

 أن يرد األمانات إلى أصحابها.

 األمانة
.صاحبه الىتعيده ال ، و نفسكل بالمالأن تحفظ   

 أن تحفظ الحق لصاحبه ، وتعيده إليه عند الطلب.

ة بما يناسبها من معني.ملصل الك  

 مالك البحر



 ضع دائرة حول الجواب الصحيح:-

 المسلم األمين محبوب عند 
فقط  هللا  

فقط  ورسوله هللا  

والناس أجمعين هللا ورسوله    

 األمانة هي 
 أن تحفظ الحق لصاحبه ، وتعيده إليه عند الطلب.

عند الطلب.تعيده ال ، و بالمال لنفسك أن تحفظ   

 ضع عالمة       أمام الموف  الي  يعبرعن األمانة فيما يأتي :-

أعاد جاسم القصة بعد قراءتها إلى المكتبة.)       (         

 )       (أخذ حمد النقود من محفظة أخوه دون إذنه.
 )       (وجدت دانة خاتم فسلمته الى المعلمة.

 )       (استعمل أحمد ساعة صديقه التى وضعها أمانة عنده.
 )       ( أعاد محمد القلم مكسورا   الى صديقه 

 

 

 

انتشار األمانة في المجتمع يجعل الناس 
يثقون فيمن حولهم وبذلك ينتشر الحب 
 واألخوة والتعاون بين أفراد المجتمع.

 مالك البحر


