
 

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/9islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/9islamic2                   

* 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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تفسیر سورة النجم
)32-26(اآلیات  )32-26(اآلیات 



1

2

األھــــــــــــداف

:علىأن تكون قادرا في نھایة الدرس  -عزیزي الطالب-منك یتوقع 

..بیان معاني المفردات الصعبة

.شرح المعنى اإلجمالي لآلیات 2

3

.شرح المعنى اإلجمالي لآلیات

..استنباط الدروس والعبر من اآلیات الكریمةاستنباط الدروس والعبر من اآلیات الكریمة



ُ لَِم��ن َك��م وَ     َعتُُھۡم َش��یٔۡ ًا إِالَّ ِم��ۢن بَۡع��ِد أَن یَ��ۡأَذَن ٱ�َّ ِت َال تُۡغنِ��ي َش��فَٰ َوٰ ��َمٰ لَ��ك فِ��ي ٱلسَّ ��ن مَّ مِّ

ٓئَِك�ةَ تَۡس�ِمیَةَ ٱۡألُنثَ�ٰى ) 26(یََشآُء َویَۡرَضٰىٓ  وَن ٱۡلَملَٰ إِنَّ ٱلَِّذیَن َال یُۡؤِمنُ�وَن بِ�ٱۡألِٓخَرِة لَیَُس�مُّ

َوَما لَُھم بِھِۦ ِم�ۡن ِعۡل�ٍمۖ إِن یَتَّبُِع�وَن إِالَّ ٱلظَّ�نَّۖ َوإِنَّ ٱلظَّ�نَّ َال یُۡغنِ�ي ِم�َن ٱۡلَح�قِّ َش�یٔۡ ا ) 27(

ۡنیَا ) 28( ��ن تَ��َولَّٰى َع��ن ِذۡكِرنَ��ا َولَ��ۡم یُ��ِرۡد إِالَّ ٱۡلَحیَ��ٰوةَ ٱل��دُّ لِ��َك ) 29(فَ��أَۡعِرۡض َع��ن مَّ َذٰ

��َن ٱۡلِعۡل��ِمۚ إِنَّ َربَّ��َك ُھ��َو أَۡعلَ��ُم بَِم��ن َض��لَّ َع��ن َس��بِیلِھِۦ َوُھ��َو أَۡعلَ��ُم بَِم��ِن ٱۡھتَ��َدٰى  َم��ۡبلَُغُھم مِّ

ة النجم سور قال هللا تعالى في 

��َن ٱۡلِعۡل��ِمۚ إِنَّ َربَّ��َك ُھ��َو أَۡعلَ��ُم بَِم��ن َض��لَّ َع��ن َس��بِیلِھِۦ َوُھ��َو أَۡعلَ��ُم بَِم��ِن ٱۡھتَ��َدٰى  َم��ۡبلَُغُھم مِّ

ـُٔوْا بَِم�ا َعِملُ�وْا َویَۡج�ِزَي ) 30( ٓ ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِض لِیَۡجِزَي ٱلَِّذیَن أََسٰ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ َوِ�َّ

ِحَش إِالَّ ٱللََّم��َمۚ إِنَّ ) 31(ٱلَّ��ِذیَن أَۡحَس��نُوْا بِٱۡلُحۡس��نَى  ۡث��ِم َوٱۡلفَ��َوٰ ٓئِ��َر ٱۡإلِ ٱلَّ��ِذیَن یَۡجتَنِبُ��وَن َكبَٰ

�َن ٱۡألَۡرِض َوإِۡذ أَن�تُۡم أَِجنَّ�ة فِ�ي بُطُ�وِن  ِس�ُع ٱۡلَمۡغفِ�َرِةۚ ُھ�َو أَۡعلَ�ُم بُِك�ۡم إِۡذ أَنَش�أَُكم مِّ َربََّك َوٰ

ٓوْا أَنفَُسُكۡمۖ ُھَو أَۡعلَُم بَِمِن ٱتَّقَٰىٓ  تُِكۡمۖ فََال تَُزكُّ َھٰ )32(أُمَّ



معاني المفردات

المعنى         الكلمة          

الّلممال ُتغني الفواحش

:اختر المعنى المناسب للكلمات في الجدول الذي أمامك: نشاط

المعنى         الكلمة          
.ما عظم قُْبحھ من الكبائر

.ال تدفع، أوال تنفع

.صغائر الذنوب



آلیاتا

 2626  --2828   ات ات   2626  --2828   ات ات 
لَك فِي َكم وَ  ن مَّ تِ مِّ َوٰ َمٰ َعُتُھمۡ  ُتۡغنِيَال  ٱلسَّ ُ  َیۡأَذنَ أَن  َبۡعدِ  ِمۢن إِالَّ  َشیۡ ًٔا َشَفٰ   َیَشآءُ لَِمن  ٱ�َّ

وَن  بِٱۡألِٓخَرةِ  ُیۡؤِمُنونَ َال  ٱلَِّذینَ إِنَّ ) 26( َوَیۡرَضىٰٓ  ٓئَِكةَ لَُیَسمُّ َوَما ) 27( ٱۡألُنَثىٰ  َتۡسِمَیةَ  ٱۡلَملَٰ
بُِعوَن إِالَّ  ِعۡلمٍۖ  ِمۡن  بِِھۦلَُھم  نَّۖ إِن َیتَّ نَّ َوإِنَّ  ٱلظَّ )28( َشیۡ ٔا ٱۡلَحقِّ ِمَن  ُیۡغنِيَال  ٱلظَّ

 2626  --2828   ات ات   2626  --2828   ات ات 
األعداد الھائلة من المالئكة ال ینفع سؤالھم المغفرة ألحد شیئا إال بعد تحّقق َشرطي األعداد الھائلة من المالئكة ال ینفع سؤالھم المغفرة ألحد شیئا إال بعد تحّقق َشرطي 

..اإلذن من هللا، والرضا عن المشفوع لھاإلذن من هللا، والرضا عن المشفوع لھ: : الشفاعة الشرعیة وھماالشفاعة الشرعیة وھما

المعنى اإلجمالي



آلیاتا

 2929--3030   ات ات   2929--3030   ات ات 
ن  َفأَۡعِرضۡ  ۡنَیا ٱۡلَحَیٰوةَ إِالَّ  ُیِردۡ  َولَمۡ  ِذۡكِرَناَعن  َتَولَّىٰ َعن مَّ لِكَ ) 29( ٱلدُّ َن  َمۡبلَُغُھم َذٰ  ٱۡلِعۡلمِۚ مِّ

َك ُھَو  )30( ٱۡھَتَدىٰ بَِمِن  أَۡعَلمُ َوُھَو  َسبِیلِِھۦبَِمن َضلَّ َعن  أَۡعلَمُ إِنَّ َربَّ

المعنى اإلجمالي

 2929--3030 ات ات   2929--3030 ات ات 
عن المشركین الذین كذبوا بالقرآن وقصروا نظرتھم عن المشركین الذین كذبوا بالقرآن وقصروا نظرتھم باإلعراض باإلعراض  ملسو هيلع هللا ىلصیأمر الّرسول یأمر الّرسول 

..على الحیاة الدنیاعلى الحیاة الدنیا

المعنى اإلجمالي



آلیاتا

 3131--3232 ات ات   3131--3232 ات ات 
 ِ تِ َما فِي َوِ�َّ َوٰ َمٰ ـُٔواْ  ٱلَِّذینَ  لَِیۡجِزيَ  ٱۡألَۡرِض َوَما فِي  ٱلسَّ ٓ  ٱلَِّذینَ  َوَیۡجِزيَ بَِما َعِملُوْا  أََسٰ

ئِرَ  َیۡجَتنُِبونَ  ٱلَِّذینَ ) 31( بِٱۡلُحۡسَنى أَۡحَسُنواْ  ٓ ِحشَ  ٱۡإلِۡثمِ  َكَبٰ َك  ٱللََّممَۚ إِالَّ  َوٱۡلَفَوٰ ِسعُ إِنَّ َربَّ   َوٰ
َن  إِذۡ  بُِكمۡ  أَۡعلَمُ ُھَو  ٱۡلَمۡغفَِرةِۚ  ة فِي ُبُطوِن  أَنُتمۡ  َوإِذۡ  ٱۡألَۡرِض أَنَشأَُكم مِّ تُِكمۖۡ أَِجنَّ َھٰ ٓواْ َفَال  أُمَّ  ُتَزكُّ
َقىٰٓ بَِمِن  أَۡعلَمُ ُھَو  أَنفَُسُكمۖۡ  )32( ٱتَّ

المعنى اإلجمالي

 3131--3232 ات ات   3131--3232 ات ات 
أّنھ أعلم بمن حاد عن الطریق الّسوي والفطرة السلیمة وبمن تمسك أّنھ أعلم بمن حاد عن الطریق الّسوي والفطرة السلیمة وبمن تمسك عز وجل عز وجل یخبر هللا یخبر هللا 

الحیاة، وھو سبحانھ خلق الّناس من أصل واحد فال تفاضل بینھم الحیاة، وھو سبحانھ خلق الّناس من أصل واحد فال تفاضل بینھم في في بھدى هللا ومنھجھ بھدى هللا ومنھجھ 
..االعتقاداالعتقادبالنسب وأصل التكوین، لكّن التفاضل في بالنسب وأصل التكوین، لكّن التفاضل في 

المعنى اإلجمالي



أھل عقائد  - 1   األسالیبمن من   --22  األسالیبمن من   --22أھل عقائد  - 1

عدة منھاأمور إلى ترشدنا اآلیات الكریمة 

أھل عقائد  - 1
الضالل مبنیة على 

.الظنون واألوھام

أھل عقائد  - 1
الضالل مبنیة على 

.الظنون واألوھام

  األسالیبمن من   --22
  ::المجدیة في الدعوةالمجدیة في الدعوة
اإلعراض عن اإلعراض عن 
..المجادلین بالباطلالمجادلین بالباطل

  األسالیبمن من   --22
  ::المجدیة في الدعوةالمجدیة في الدعوة
اإلعراض عن اإلعراض عن 
..المجادلین بالباطلالمجادلین بالباطل



كذبوا ألنھم 
بالقرآن وقصروا نظرتھم على الحیاة الدنیا 

.واتبعوا الضالل واألوھام

ألّن هللا سبحانھ وتعالى خلق الّناس من أصل واحد 
قصر فال تفاضل بینھم بالّنسب وأصل التكوین، فمن 

على الطعام والشراب، كان ُمْلحًقا باألنعام بل ھمتھ 
أّما من كان ھّمھ تحقیق العبودیة وتعمیر . ھو أضل

. الكون فأولئك ھم المّتقون  

:صل بین السؤال واإلجابة في الشكل الذي أمامك: نشاط

  ملسو هيلع هللا ىلصأمر هللا تعالى نبّیھ لَم  -1  ملسو هيلع هللا ىلصأمر هللا تعالى نبّیھ لَم  -1
اآلیات عن المشركین في باإلعراض 

الكریمة؟

كان التصور واالعتقاد ھو لَم  -2
التفاضل بین الناس؟أساس 




