
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

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

https://almanahj.com/ae/10islamic                   

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

https://almanahj.com/ae/10islamic3     

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

https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الدرس األول
موسى نبي هللا

مادة الت�بية
اإلسالمية



موسى نبي هللا

موضوع الدرس





ابادر ألتعلم

االكتشافلقاء العلماءطلب العلم
والسياحة



اتلو واحفظ



كد الدكتور عبد الرحيم �يحان مدير عام البحوث والدراسات األث�ية والنشر العلمي بسيناء أن أ
مجمع البح�ين يقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج العقبة وخليج

السويس بجنوب سيناء.







تابع الرحلة االو�



النظرة االجتماعية لطلبه العلم وهو نبي•
ترك قومه وهو رسولهم•
تجاوز البعد والمشقة•

ألن موسى عليه السالم رسوال فهو مشهور أما الخضر ليس له رساله•

ألن القصة تركز عليهما
ألنها الهدف األول لموسى عليه السالم ويوشع بن نون

موسي عليه السالم ويوشع بن نون وكذلك البحران



الداهية
العظيمة ضيقا وشدة ب�يئة لم تعمل خطايا

بتفسي
ر





تابع الرحلة الثانية



أن يقول المتكلم ( إن شاء هللا ) فيما يخبر به مستقبال وهو جائز ويعفى المتكلم من الحنث
والكذب

فعل الخضر وقع على جزء من السفينة وكان بعلم وأمر هللا فالنتيجة هي الحفاظ على
السفينة

� حين أن السفينة لو وصلت سليمة إ� الملك كانت النتيجة هي الخسارة الكلية للسفينة

- التروي وعدم التسرع3- الثقة بالقيادة     2- الصبر على طلب العلم     1
- التخطيط السليم6- االلتزام باالتفاق  5- الوفاء بالوعد هو األصل  4





الرحلة األو�
تحديد الهدف واعداد العدة ماديا
ونفسيا  فقد عرف مكان اللقاء
وقرر عدم الرجوع حتي يصل
للهدف واصر على ذلك وأخذ

معه فتاه يوشع بن نون وتغلب
على كل الظروف التي تعيقه

حتى وصل للهدف

استأذن موسى الخضر أن
يرافقه فوافق بعد أن قال له
أنك لن تتحمل لكن موسى
عليه السالم أصر واشترط

عليه الخضر عليه السالم عدم
السؤال عن شيء فوافق
موسى ولكن لم يتحمل
وسأله مرة ثم مرة ثم مرة

خاتمة الرحلةالرحلة الثانية
قال الخضر لموسى عليه

السالم هذا فراق بيني
وبينك وأخبره عن األمور
التي ال يستطيع موسى
السكوت عنها وفسر له

أعماله وكانت نهاية  الرحلة



ال أزال على سفري حتى أصل ا� الهدف المنشود من وراء هذا السفر وهو
الوصول ا� مجمع البح�ين المكان الذي التقي فيه مع الخضر عليه السالم

حتى لو استمر هذا األمر زمن طويل

أن صالح األهل سبب � صالح الذ�ية وحفظها
ومن واجب األهل ت�بية األبناء ت�بية صالحة واألخذ

باألسباب



ال يجوز الحكم بالظن على  الناس ، ألنه يفضي ا� الخطأ ،
وعمل الخضر عليه السالم  كان عن علم بحقيقة األمور وعن

أمر هللا ولم يكن بالظن

تسامح مع الخضر عليه السالم مع موسى عليه السالم عندما خالف الشرط -1
التسامح مع أهل الق�ية عندما رفضوا إطعامهم ومع ذلك رمم الجدار دون -2

مقابل


