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 للصف األول األساسي )الربع األول(- التربية اإلسالميةمية في مادة ييورقة عمل تق
 م2023-2022العام الدراسي  األول( )الفصل أكتوبرشهر 

  سورة الفيل   –من سورة اإلخالص الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 :( أمام العبارة الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )  إشارة )  أضع( 1نشاط رقم )
 يتجه المسلم في صالته نحو الكعبة.)    ( -1
 في مكة.    ملسو هيلع هللا ىلص ُولد الرسول(   )  -2

 كل المخلوقات تحتاج إلى هللا. )    ( -3

 .عليها ويحافظ الكعبة ليحمي أبرهة جاء)    ( -4

 أبو طالب.  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جد اسم )    (-5

 أرسل هللا طيرًا ليهلك جيش الفيل.)    ( -6

             دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: ( أضع2نشاط رقم )
 { خاله - عمه - جده }       بعد وفاة أمه ملسو هيلع هللا ىلص الرسولكفل  -1
 {  كالهما - الشر - الخير } يدعونا إلى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  -2
 { جده -  أباه - أمه }  اليتيم هو من فقد   -3
 { الحصان - الفيل -  الجمل }   الحيوان الذي جاء مع جيش أبرهة   -4

 :يناسبه من الصف الثاني الصف األول بما من أصل( 3نشاط رقم )
 

 

   

   

 

 

 .............مالحظات المعلم/ة.................................................. 

 األصنام الصمد هللا 

 المسلمون يعبدون الكفار يعبدون من أسماء هللا
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 للصف األول األساسي )الربع األول(- التربية اإلسالميةمية في مادة ييورقة عمل تق
 م2023-2022العام الدراسي  األول( )الفصل أكتوبرشهر 

  سورة الفيل   –من سورة اإلخالص الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 :( أمام العبارة الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )  إشارة )  أضع( 1نشاط رقم )
 يدخل النار. ملسو هيلع هللا ىلصمن يطع الرسول  )    (-1
 من أسماء هللا تعالى "الصمد" )    (-2
 كل المخلوقات تحتاج عناية هللا.  )    (-3
 هللا سبحانه وتعالي ال يشبه أحد.)    ( -4
 .القدسفي  ملسو هيلع هللا ىلص ُولد الرسول)    ( -5
 أرسل هللا فياًل ليهلك جيش أبرهة.  )    ( -6

             دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: ( أضع2نشاط رقم )
 { سنوات 6 - سنوات 4 - سنوات 5  } عند وفاة أمه       ملسو هيلع هللا ىلصكان عمر الرسول  -1
 { النعيم - جهنم - الجنة } رمت الطيور جيش أبرهة بحجارة من -2
 { الغرب - الشمال - الشرق  }   توجد الكعبة في اتجاه  -3
 { السياحة - رعي الغنم -  الصناعة }     في    ملسو هيلع هللا ىلصعمل الرسول  -4

 الصف األول بما يناسبه من الصف الثاني:من ( أصل 3نشاط رقم )
    
    

 

 آمنة عبدهللا أبرهة

 قائد 

 جيش الفيل

 محمد

 اسم
 الرسول 

 أم
 الرسول

 والد 
 الرسول

 

 .............مالحظات المعلم/ة..................................................
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 للصف األول األساسي )الربع األول(- التربية اإلسالميةمية في مادة ييورقة عمل تق
 م2023-2022العام الدراسي  األول( )الفصل أكتوبرشهر 

  سورة الفيل   –من سورة اإلخالص الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 :( أمام العبارة الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )  إشارة )  أضع( 1نشاط رقم )
 .ال شريك لههللا وحده  )    (-1
 عدد آيات سورة اإلخالص سبع آيات. )    (-2
  استطاع أبرهة هدم الكعبة. )    (-3
 وأطيعه. ملسو هيلع هللا ىلص أحب الرسول)    ( -4
 المسلمون يدخلون النار. )    ( -7
   المسلم يعبد هللا وحده.)    ( -8

             دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: ( أضع2نشاط رقم )
 { كالهما - الواحد - الصمد }       من أسماء هللا التي وردت    -1
 { عبد هللا - عبد المطلب - أبوطالب } بعد وفاة جده  ملسو هيلع هللا ىلص كفل الرسول -2
 { األقصى - الكعبة - القدس }   يحج المسلمون إلى   -3
 { الفيلة - الطيور -  الجيوش }       أرسل هللا ..... ليهلك جيش أبرهة -4

 :ملسو هيلع هللا ىلص عد من نسب الرسولأسفل االسم الذي ي  (  ) أضع إشارة ( 3نشاط رقم )
    

 ( أصحح الخطأ باختيار الكلمة الصحيحة:4نشاط رقم )
 اإلخالص (   -الفيل   -)  الفاتحة   اإلخالصوردت قصة أصحاب الفيل في سورة  -1
 المالئكة  (   -الرسول    -)  هللا                             األصنام المسلم يعبد  -2

 .............مالحظات المعلم/ة.................................................. 

 آمنة حنان أبوطالب عبد هللا


