
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6islamic                   

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

        

                  https://almanahj.com/bh/6islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


اإليمان بالقدرالعــنـــوانالعــنـــواناإليمان بالقدر
اإلسالميةاإلسالميةمادة الرتبية مادة الرتبية اإلسالميةاإلسالميةمادة الرتبية مادة الرتبية 

االبتدائيالسادس 

اإليمان بالقدرالعــنـــوانالعــنـــواناإليمان بالقدر
مادة الرتبية مادة الرتبية مادة الرتبية مادة الرتبية 

السادس الصف 



: األهداف
.أحدد مفهوم اإلميان بالقدر.أحدد مفهوم اإلميان بالقدر

.أستنتج آثار اإلميان بالقدر

أقرأ وأحفظ احلديث الشريفأقرأ وأحفظ احلديث الشريف

.ما يرشد إليه احلديث الشريف

األهداف
أحدد مفهوم اإلميان بالقدرأحدد مفهوم اإلميان بالقدر

أستنتج آثار اإلميان بالقدر 

أقرأ وأحفظ احلديث الشريفأقرأ وأحفظ احلديث الشريف

ما يرشد إليه احلديث الشريفأتبني 



.أستخلص تعريف اإلميان بالقدر
حسب علمھ بما قبل وقوعھا 

ستكون علیھ

وأنھا التقع إال 
وفق

ستكون علیھ

.…البطاقات ترتیب من خالل

أستخلص تعريف اإلميان بالقدر
قبل وقوعھا علمھ وإرادتھ

وأنھا التقع إال 
 

أن تؤمن أن هللا 
قدر األشیاء



اإليمان بالقدر 
هو أن تؤمن أن اهللا قدر األشياء حسب علمه 
مبا ستكون عليه قبل وقوعها وأ�ا التقع إال مبا ستكون عليه قبل وقوعها وأ�ا التقع إال 

.وفق علمه وإرادته 

اإليمان بالقدر 
هو أن تؤمن أن اهللا قدر األشياء حسب علمه 
مبا ستكون عليه قبل وقوعها وأ�ا التقع إال مبا ستكون عليه قبل وقوعها وأ�ا التقع إال 

وفق علمه وإرادته 



قال علیھ الصالة والسالم كما في حدیث جبریل علیھ السالم لما سألھ عن 
وتؤمن  اآلخرأن تؤمن با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم 

)بالقدر خیره وشره

ما حكم اإليمان بالقدر؟
 واجب واجب

)بالقدر خیره وشره

 واجب واجب
من أركان اإليمان من أركان اإليمان 

قال علیھ الصالة والسالم كما في حدیث جبریل علیھ السالم لما سألھ عن 
أن تؤمن با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم :  (اإلیمان 

بالقدر خیره وشره

ما حكم اإليمان بالقدر؟
واجبواجب

بالقدر خیره وشره

واجبواجب
من أركان اإليمان ألنه ركن من أركان اإليمان ألنه ركن 



أقسام القدر 

قدر الشر 
) والجھل والمرض كالمعصیة (  

أقسام القدر 

الخیرقدر 
) والعلم والصحة كاإلیمان ( 



:اآلتیة الكریمةآثار اإلیمان بالقدر من اآلیات 

األثر الذي تم استنتاجھ 
.............................................  وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا 

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

...............................................  لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا وكلوا 

آثار اإلیمان بالقدر من اآلیات  أستنتجُ 

اآلیات 
وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا (

)تعلمونوأنتم ال  وهللا یعلملكم، شیئا وھو شر 
هللا لنا ھو موالنا وعلى هللا كتب لن یصیبنا إال ما قل (

)المؤمنونفلیتوكل  )المؤمنونفلیتوكل 
لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا وكلوا  جعلالذي  ھو(

)النشورمن رزقھ وإلیھ 



أستنتج آثار اإلیمان بالقدر من اآلیات الكریمة 

األثر الذي تم استنتاجھ 
یبعث في المؤمن طمأنینة النفس وراجة البال وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا 

یبعث في المؤمن الشجاعة واإلقدام 

یدفع المؤمن إلى العمل والسعي لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا وكلوا 

أستنتج آثار اإلیمان بالقدر من اآلیات الكریمة 

اآلیات 
وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا (

)وأنتم ال تعلمون شیئا وھو شر لكم، وهللا یعلم
قل لن یصیبنا إال ما كتب هللا لنا ھو موالنا وعلى هللا (

)فلیتوكل المؤمنون)فلیتوكل المؤمنون
لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا وكلوا  جعلالذي  ھو(

)من رزقھ وإلیھ النشور



ِعیِف َوفِى ُكلٍّ َخْیٌر  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إَِلى هللاَّ

ِ َوالَ َتْعِجْز َوإِْن أََصاَبَك َشيٌء َفالَ َتقُلْ  اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِبا�َّ

ُ  رَ َقدّ َوَلِكْن قُلْ  َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح  ؛َفَعلَ َوَما َشاَء  هللاَّ

ِعیِف َوفِى ُكلٍّ َخْیٌر  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إَِلى هللاَّ

ِ َوالَ َتْعِجْز َوإِْن أََصاَبَك َشيٌء َفالَ َتقُلْ  اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِبا�َّ

ُ  رَ َقدّ َوَلِكْن قُلْ  َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح  ؛َفَعلَ َوَما َشاَء  هللاَّ ُ  رَ َقدّ َوَلِكْن قُلْ  َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح  ؛َفَعلَ َوَما َشاَء  هللاَّ

ْیَطانِ  )َعَملَ الشَّ

ُ  رَ َقدّ َوَلِكْن قُلْ  َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح  ؛َفَعلَ َوَما َشاَء  هللاَّ

ْیَطانِ  )َعَملَ الشَّ

الحدیث وأحفظ أقرأ
الشریف 

ِعیِف َوفِى ُكلٍّ َخْیٌر ( ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إَِلى هللاَّ

ِ َوالَ َتْعِجْز َوإِْن أََصاَبَك َشيٌء َفالَ َتقُلْ  اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِبا�َّ

َوَلِكْن قُلْ . َلْو أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا

ِعیِف َوفِى ُكلٍّ َخْیٌر ( ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إَِلى هللاَّ

ِ َوالَ َتْعِجْز َوإِْن أََصاَبَك َشيٌء َفالَ َتقُلْ  اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِبا�َّ

َوَلِكْن قُلْ . َلْو أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا َوَلِكْن قُلْ . َلْو أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا

ْیَطانِ  َعَملَ الشَّ

َوَلِكْن قُلْ . َلْو أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا

ْیَطانِ  َعَملَ الشَّ



سافر إلى بلد انتشر سافر إلى بلد انتشر سافر إلى بلد انتشر 
فيه المرض؟

سافر إلى بلد انتشر 
ما عالقة ذلك باإليمان بالقدر؟ما عالقة ذلك باإليمان بالقدر؟فيه المرض؟

من اإليمان بالقدر األخذ باألسباب كالتزام النظافة الشخصية وعدم السفر إلى البالد الموبوءة 
 .بالمرضوعدم مخالطة المصابين 

من اإليمان بالقدر األخذ باألسباب كالتزام النظافة الشخصية وعدم السفر إلى البالد الموبوءة 
 .بالمرضوعدم مخالطة المصابين 

فيمن لم يأخذ باألسباب ما رأيك 
الكورونا (ا مّ  مرضٍ الوقائية من 

؟؟)مثال

فيمن لم يأخذ باألسباب ما رأيك 
الكورونا (ا مّ  مرضٍ الوقائية من 

سافر إلى بلد انتشر ماذا لو سافر إلى بلد انتشر ماذا لو ؟؟)مثال
الكورونا (ا مّ  مرضٍ الوقائية من 

؟؟)مثال
الكورونا (ا مّ  مرضٍ الوقائية من 

سافر إلى بلد انتشر ماذا لو ؟؟)مثال
فيه المرض؟

سافر إلى بلد انتشر ماذا لو 
فيه المرض؟

من اإليمان بالقدر األخذ باألسباب كالتزام النظافة الشخصية وعدم السفر إلى البالد الموبوءة 
وعدم مخالطة المصابين 

من اإليمان بالقدر األخذ باألسباب كالتزام النظافة الشخصية وعدم السفر إلى البالد الموبوءة 
وعدم مخالطة المصابين 



.القوةأنواع على 
قوة النفس

:ومثالھ
 

النفس على 
.المعاصي

قوة البدن 
:  ومثالھ

.هللافي سبیل الجھاد 
.المعاصي

 

على هات أمثلة 
اإلیمان قوة 

:ومثالھ
 
على قراءة المداومة 

.القرآن

قوة النفس
ومثالھ

 
النفس على مجاھدة 
المعاصيترك  .القرآن

 
المعاصيترك 

 



1-   ...............................................

2- ................................................

3- ................................................

4- ................................................

:أفكر وأتأمل :أفكر وأتأمل 

من خالل فهمي لدرس 
اإليمان بالقدر سأغير اإليمان بالقدر سأغير 

:بأنحياتي لألفضل 



 لعلمي دوما البال مرتاح النفس مطمئن أكون 1-
.خیر لي هللا كتبھ قد شيء كل بأن .خیر لي هللا كتبھ قد شيء كل بأن

 المؤمن یحب هللا ألن وشجاعا قویا أكون -2
  .القوي

 مثال كالمرض بالء بأي هللا ابتالني إذا أصبر -3
  .باألسباب وآخذ هللا على وأتوكل  .باألسباب وآخذ هللا على وأتوكل

 ألنھ حصل مھما أبدا فات ما على أتحسر ال -4
.وقدره هللا قضاء من

:أفكر وأتأمل :أفكر وأتأمل 

من خالل فهمي لدرس 
اإليمان بالقدر سأغير اإليمان بالقدر سأغير 

:بأنحياتي لألفضل 


