
 

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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ِعْلُم ِهللا تعالى
التربیة اإلسالمیة

االبتدائي الصف الثالث



ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة  ن جملة من خالل الحروف اآلتیة المرتبطة كوِّ ::بالرموزبالرموزكوِّ

∆ ⌂ ∏ ∑ ♥
ھـ ا م ع ل 

∆ ♥ ♥ ⌂ ∏ ♥ ∑∆ ♥ ♥ ⌂ ∏ ♥ ∑

علم هللاعلم هللا
لع لا ھـمل



الیوم الیوم تعلم تعلم أأ الیوم الیوم تعلم تعلم أأ

الفرق بین علم هللا تعالى وعلم اإلنسان

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



فھو الذي یعلُم ما فیھا من . هللاُ تعالى السماواتِ َخلَق  -1
.النُّجوم والكواكب والمالئكة وغیرھا: مخلوقاٍت مثلُ 

الة على علم هللا  الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ من األشیاء الدَّ

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 من فیھا ما َیعلمُ  الذي فھو ،األرضَ  تعالى هللاُ  خلقَ  -2
 وأنھارٍ  وبحارٍ  جبالٍ  من علیھا وما ومعادَن، وصخورٍ  ترابٍ 

.وغیرھا وحیوانٍ  ونباتٍ 

الة على علم هللا  الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ من األشیاء الدَّ

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



 عنھ َیصدرُ  وما ِرْزَقھ، َیعلمُ  الذي فھو اإلنساَن، تعالى هللاُ  َخلقَ  - 3
 أْھلِ  ِمنْ  كانَ  إن وكذلك موِتھ، وقتَ  وَیعلمُ  .وأفعالٍ  أقوالٍ  من

َعادةِ   .النارَ  فیدخلُ  الشَقاوةِ  أھلِ  من كان أو الجنَة، فیدخلُ  السَّ

الة على علم هللا  الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ الة على علم هللا من األشیاء الدَّ من األشیاء الدَّ

َشاِملٌ ِعْلمُ 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

 األمورَ  َیْعلمُ  وتعالى سبحانھ فھو .َشاِملٌ  واِسعٌ  تعالى هللاِ  ِعْلمُ  - 4
 .الناسُ  یعلمھا ال التي الخفیةِ  واألمورَ  الظاھرةِ 

.  هللاُ تعالى على اإلْنَساِن بالعقِل؛ لیتعلَم ما ینَفُعھأْنَعَم  -5



؟اإلنسانبین علم هللا تعالى وعلم الفرق ما  ؟اإلنسانبین علم هللا تعالى وعلم الفرق ما 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



غیر محدودعمرطلب العلمأعمالھ خفایاھا محدود

یشمل علم هللا تعالى ظواھر األشیاء و...................

 اإلنسان ورزقھ..................... یعلم هللا          .

:أختاُر الكلمَة المناسبَة مما یأتي ألمأل الفراغ بالعبارات

خفایاھا

ُعْمر  اإلنسان ورزقھ..................... یعلم هللا          .

 العلم............. حثنا اإلسالم على                        .

 وعلم هللا تعالى .......... علم اإلنسان..................

 یؤمن المسلم أن هللا تعالى یراقبھ في...................
م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

ُعْمر

طلب

غیر محدود

أعمالھ

محدود



: فیما یلي اإلجابة الصحیحة ِاختر 

رَّ َوأَْخَفى(قول هللا تعالى  :یعني أن علم هللا یشمل) َیْعَلُم السِّ

ظاھر األمورباطن األمور ظاھر األمور وباطنھا

:علم هللا بشؤون اإلنسان یشمل

عمرهكل شيءرزقھ

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



انتھى الدرس


