
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9                   

9/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا *

                  

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ... ... هـ 1442

 املجال   عنوان الدرس التاريخ .....
 ... ... م 2020

 الصفحة في الكتاب 

ُل ِفي َمْخُلوَقاِت للاِ تال   مُّ
َ
أ ُر َوالت   العقيدة  َفكُّ

   30إلى  26من 

 ؟   على غريه من املخلوقات نسان مب فضل هللا تعاىل ال  .1
...................................... .......................................................... ........ 

   . أذكر دليال من القرآن الكرمي على ذلكاطن كثرية، أشاد القرآن الكرمي ابلعقل النساين يف مو  .2
 ........................................................................................................ 

 ؟  الذين يعطلون عقوهلم عن التفكري؟ ومب وصفهم هللا تعاىل ما حكم .3
 ......................................................................................... ............... 

 : دقة املصنوع دليل على عظمة الصانع .أ
 :  قدرة هللا تعاىل آايت كونية من اآلايت اليت تظهر  تية ثالثالنصوص الشرعية اآل من استنتج  ❖

 النصوص الشرعية اآلايت الكونية
 َّ جغ مع  جع مظ حط ُّٱ....................... 

 َّ ام يل ىل مل يك ُّٱ....................... 
 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ....................... 

 ٢١الذاريات:   َّ جئ يي ىي نيمي زي ٹٱٹٱُّٱ .1

 من خالل جمموعة من اآلايت، ما هي هذه اآلايت؟ هنفس الكرمية النسان إىل التفكر يف  تدعو اآلية ❖
•  .......... : ....................................................................................... 

•  .......... : ....................................................................................... 

•  .......... : ........................................................ ............................... 

•  .......... : ....................................................................................... 

•  .......... : ....................................................................................... 

•  :.......... ....................................................................................... 
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 ٢٠الذاريات:  َّ ري ٰى  ين ىن نن ٱٹٱُّٱ .2

مث   تدعو اآلية الكرمية النسان إىل التفكر يف اآلايت اليت خلقها هللا يف األرض، ما هي هذه اآلايت؟ ❖
 . هاوضح كيف أمران هللا تعاىل ابلتفكر يف بعض

• ......... : ..........................................................................................
... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... . 
• ......... : ..........................................................................................

... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... . 
• ......... : ............................................. .............................................

... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... ... ... ... .... ... ... . .... . 
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ .3

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب
 ٥ - ٣الملك:  َّ مل يك  ىك مك لك اكيق

 ؟ ضح كيف يكون هذا التفكرتدعو اآلية الكرمية النسان إىل التفكر يف السماوات، و  ❖

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

ٱ........................................................ ................................................ 
 أثر التأمل والتفكر يف تثبيت العقيدة: .ب
 ىل السالم؟  إيف دعوة الناس  تبعها النيب ا طريقة اليت ال بني  ❖
• ................................................................................................. 

• ................................................................................................. 

• ................................................................................................. 

• ................................................................................................. 


