
 

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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 علم هللا تعالي

أضع عالمة )    ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )    ( أمام العبارة غير 
 الصحيحة فيما يلي :

_ خلق هللا السماوات ، فهو الذي يعلم ما فيها من مخلوقات )     (. 1  

_ النجوم والكواكب والمالئكة وغيرها من مخلوقات هللا ) س( . )      (.2  

(   _ اإلنسان يعلم ما في األرض من الترب وصخور ومعادن )  3  

_ خلق هللا تعالي اإلنسان فهو يعلم رزقه )        (4  

_ المؤمنين هم من أهل الشقاوة يدخلوا النار)      (5  

الشقاوة يدخلوا الجنة  )        (_ الكفار هم من أهل 6  

ط )      (_ هللا سبحان وتعالي يعلم األمور الظاهرة فق7  

_ اإلنسان يعلم األمور الخفية والظاهرة )      (   8  

_ يعلم هللا سبحان وتعالي السر والعلن )       (9  

   _ انعم هللا سبحان وتعالي بالعقل ليتعلم ما ينفعه )      (10

 

 أمال الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات التي بين القوسين.

 )) طلب ، عمر ، محدود ، يعلم ، المعاصي ، يظهر ، خفاياها ((.

 

 _ أن خالق األشياء هو الذي ....................كل شيء عنها.



 _علم هللا شامل لكل ما .................وما يخفي.

 _ المسلم يبتعد عن .................. الن هللا تعالي يعلمها.

. وبسيط._ المسلم يتعلم ، لكن علمه .................  

 _ يعلم هللا .................اإلنسان ورزقه .

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

 

 اذكر بعض من مخلوقات هللا سبحان وتعالي:

1............................ _             2................................_  

3........................... _              4          ................................._  

5              ........................... _6 ................................._  

 

اإلنسان ال يتجاوز األشياء الظاهرة التي يحس بها ويظل علمه قليالً اذكر بعض 
 منها.

1             ............................ _2................................_  

3............. _              ..............4   ................................._  

        

          

 


