
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/1                   

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

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

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

        

                  https://almanahj.com/qa/1islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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2022/2023العام األكاديمي   

الثانينهاية الفصل الدراسي   

 

 

 أوراق العمل اإلثرائية 

تربية اإلسالميةمادة ال  
األول االبتدائي الصف    

 اسم الطالب 

 الصف والشعبة 
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 حفظااً.تيًالنَّصرًوالكوثرًسورً المطلوبًحفظه:ًتسميعًً-أولاً

                .(ًًًداخلًالمربعًالمناسب   )اإلجابةًالصحيحةًبوضعًعالمةًًًاختر-ثانياًا

ً:هوً(والفتح)معنىًكلمة:ً" 1
ًفتحًمكًة  أ

ًفتحًالمدينةًالمنورًة  ب 

 فتحًالطائًف  جـ 

2 
ا":معنىً  ًكلمة:ً"أفواجا

ًجماعات قليلة   أ
 جماعات كثيرة   ب 

 شخص واحد   جـ 

ً:"الكوثر"ً:معنىًكلمة 3
ًنهر في الجنة  أ

 نهر في السماء  ب 

 نهر في األرض  جـ 

 :معنىًكلمةً"شانئك" -4
 مبغضك  أ

 محبك  ب 
 مريدك  جـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكريم.مجالًالقرآنً
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 الفراغًبالكلماتًالمناسبةً:ًامأل  أولا: 

ٌد    القُرآِن الَكريِم  (   –يرشدنا    -اإلْسالُم     -)  ُمَحمَّ
ًِديُن هللاِ تَعَالَى ُهَو ........................ .  أ

 ................. ُهَو َرُسوُل هللاِ.                                        ب 

 .                                     إلى فعل الخير................. نبينا محمد  جـ 

د  د  ُهَو.....................   الِكتاُب الِذي أُنِزل َعلَى نَبِينا ُمَحمَّ

ِحيَحِة: َضْع َعالَمَة ) ثانًيا:   ِحيَحِة، وَعالَمَة )×( َجاِنَب الِعَباَرِة َغْيِر الصَّ  ( َجاِنَب الِعَباَرِة الصَّ

 (          ) أرسل إلى الناس كافة.      نبينا محمد  -أ

 (           ) أقول: صلى هللا عليه وسلم  إذا سمعت اسم النبي محمد   -ب

 (         ) هللا ربي ال شريك له        -ج

         .داخلًالمربعًالمناسب(ًًً   )ًأولا:ًأكملًالفراغاتًالتاليةًبالكلمةًالمناسبة
( ً كًًًً-أحقُّ ً( أبُوكً ً-أمُّ

ِ  عن أبي هريرة  ِ، َمْن ...........النَّاِس   قال: َجاَء َرُجٌل إِلَى َرسوِل َّللاَّ فقاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َك.  ثُمَّ  قاَل: بُِحْسِن َصَحابَتِي؟ قَاَل: ..........   َك.  ثُمَّ  قَاَل: َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ أُمُّ ثُمَّ  قَاَل: َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ أُمُّ

 َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ ............... 

ة ً)√(ً-ثانياًا ْعًع الم  ةًًِض  ِحيح  ِةًغ ْيِرًالصَّ ًالِعب ار  انِب  ة ً)×(ًج  ِة،ًوع الم  ِحيح  ِةًالصَّ ًالِعب ار  انِب  ً:ج 

 )ًًًًً(  معنى "بُحْسن َصحابتي" بُحْسن معاملتي ورعايتي -أ

 )ًًًًً(                           أساعد أمي، وأحافظ على نظافة البيت-ب

ًًا:لثاًثا ةًذ كر  ْحبةًِ  النَّبيًُّك ْمًمرَّ ًفيًالصُّ ًاألم ِ قَّ ًًًح  ديِثًبِر ِ الد يِنً؟فيًح   الو 

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

 لحديثًالشريفًامجالً

 مجالًالعقيدةًاإلسالمية
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        .(ًًًداخلًالمربعًالمناسب   )اإلجابةًالصحيحةًبوضعًعالمةًًًأولا:ًاختر

ُلًع مٍلًفِيًً -1 ًالُوُضوِء:........................ً.أ وَّ

ًأَنِوي َوأَقول: "بِْسِم هللاِ"    أ

 أَْغِسُل قََدَميَّ   ب 

 أَمسُح َرأِسي      جـ 

2- ً.ً.................... ًفِيًالُوُضوِءًأ غِسُلًوْجِهي 

ة َواِحَدة    أ ًَمرَّ

تَيِن          ب   َمرَّ

اٍت          جـ   ثاَلث َمرَّ

ًفِيًالُوُضوِءًأ مس ُحًرأِسيً....................ً.ً - 3

ة َواِحَدة    أ ًَمرَّ

تَيِن          ب   َمرَّ

اٍت          جـ   ثاَلُث َمرَّ

ًإِل ى....................ًً.ً -4 ًفِيًالُوُضوِءًأ غِسُلًِرْجليَّ

ًالَكْعبَيِن          أ

ًالِمْرفَقيِن          ب 

ْسغَينِ   جـ   الرُّ

ة ً)-ثانياًا ْعًع الم  ِةًغ ْيِرًض  ًالِعب ار  انِب  ة ً)×(ًج  ِة،ًوع الم  ِحيح  ِةًالصَّ ًالِعب ار  انِب  ِة:(ًج  ِحيح  ًالصَّ
 (         )                              أحافظ على صحتي ونظافة جسمي      -أ

 (        )                               أغسل يدي إلى المرفقين مرة واحدة    -ب

 (        ) ال أسرف في استخدام الماء                          -ج

 

 

 مجالًالفقهًاإلسالمي
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ا:ثالث  امألًالفراغًبالكلماتًالمناسبةً:  ا

(  -)قدميَّ   يديَّ

سغين ثالث مرات. -أ ًأغسل .........إلى الرُّ

 أغسل ...........إلى الكعبين ثالث مرات. -ب

ً

ً

اغ اِتًاآلتيِة:ًًأولا:ً ًالق ْوس ْيِنًالف ر  اًب ْين   أ ْكِمْلًِممَّ

اء   -آَدُم  -) تَُراٍب   ًالبََشِر (   –َحوَّ

 َخلََق هللاُ آَدَم َعلَيِه السَّالم ِمْن  ......................... .    أ

 ....................    هو أبُو البَشِر َجِميع ا.  ب 

 َزوُج آَدَم َعلَيِه السَّالُم ِهَي   .................... .   جـ 

ًًًًًًًًًًًًًًًً(ًًًداخلًالمربعًالمناسب.   )اإلجابةًالصحيحةًبوضعًعالمةًًًثانياا:ًاختر

 البشر جميع ا سواء فهم أبناء آدم وحواء  -أ

 من تراب خلق هللا آدم -ب  -ب

ا:ًلثثا ًا ًهللاًُت ع الىًآد م  ل ق  ًِمْنًأ ْجِلًأْنًي ْعبُد ......................ً. أ ْكِملًالف راغ ًالتَّاِلي:ًخ 

 

ِحيَحِة، وَعالَمَة )×( َجاِنَب الِعَباَرِة َغْيِر  َضْع َعالَمَة ) أولا:ً ِحيَحِة: ( َجاِنَب الِعَباَرِة الصَّ  الصَّ

 (         )   ."ِعنَد بَْدِء الطَّعَاِم أَقُوُل: "بِْسِم هللاِ   -أ

 (          )   أَْغِسُل يََديَّ قَْبَل تَنَاوِل الطَّعَامِ   -ب

 ( ًًًً)   آُكُل الطَّعَاَم بِيَِدي اليُْمنَى  -ج

 )      (       أَْنفُخ فِي الطَّعاِم والشَّراِب حتَّى يَْبُردَ   -د

 (      )        آكل من الطعام الذي أمامي  هـ

 مجالًالسيرةًوالبحوثًاإلسالمية

 مجالًاآلدابًواألخالقًاإلسالمية
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ا:ًاخترثاني         .(ًًًداخلًالمربعًالمناسب   )اإلجابةًالصحيحةًبوضعًعالمةًًا

ًبعدًاألكلًأدعوًوأقول: 1

ًلًإلهًإلًهللًا  أ

  الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين  ب 

 سبحانًهللاًً  جـ 

ًإذاًتذكرتًأثناءًتناولًالطعامًأننيًلمًأقلًبسمًهللاًفأقولً: 2
ًبسم هللا أوله وآخره  أ

 سبحانًهللًا  ب 

 الحمد هلل  جـ 

 

 

 

 

 

 

 


