
 

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/3islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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قُْدَرةُ هللا تعالى
التربیة اإلسالمیة

الثالثالصف / الحلقة األولى

قُْدَرةُ هللا تعالى



الیوم الیوم تعلم تعلم أأ

.أبرز مظاھر قدرة هللا تعالى وقدرة اإلنسان



قادرهللاُ ال

 

  

الریاَح فتسوُق یُرسُل  -1
الغیوَم التي تُنزُل المطر

قُْدَرةُ هللا تعالى

قادرهللاُ ال  

 

 

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

األسماَك والكائنات المائیةیخلُق  -3

الطیَر في السماءیُمسُك  -4 الزرَع والشجَر یُنبُت  -2
فیأكُل منھ اإلنساُن والحیوان



قادرهللاُ ال

 

  

اإلنساَن في أحسِن ُصورةیخلُق  -5

قُْدَرةُ هللا تعالى

قادرهللاُ ال  

 

 

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 
هللاُ اإلنساَن القدرةَ على بناء البیوت عطىأ -7

هللاُ اإلنساَن أعطى  -8
القدرةَ على صناعة وسائل 
االنتقال واالتصال الحدیثة

األنعاَم لینتفَع بھا یخلُق  -6
.اإلنسان



قُْدَرةُ هللا تعالى

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 



األنشطةاألنشطة

أكتُب أسماَء ثالثٍة من المخلوقات العظیمة التي تدلُّ على قدرة  
:هللا تعالى

الریاح.......................أ- .......................أ-

.......................ب-

...................... - ج 

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

الریاح

الزرع والشجر

اإلنسان



 العمود األول
 قدرة هللا تعالى) (   

قدرة اإلنسان (    ) 

العمود الثاني 
بسیطة ومحدودة -1
.على كّل شيء قدیر -2

 .یدلُّ على قدرة اإلنسان -3

ضُع أمام كلَّ عبارة في العمود األول رقم العبارة التي تناسبھا من العمود أ
:الثاني فیما یأتي

4 

قدرة اإلنسان (    ) 1

یُومٌن المسلم بأن هللا (   ) 

 كل ما في الحیاة (   ) 

 .یدلُّ على قدرة اإلنسان -3

.عظیمة وغیر محدودة -4
.یدلُّ على قدرة هللا تعالى -5

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

2
1

5



متنیاتنا �لجمیع �لن�اح متنیاتنا �لجمیع �لن�اح 
والتوف�ق

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 


