
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

                 https://almanahj.com/om/11islamic                   

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

               

                  https://almanahj.com/om/11islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

1ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 أدلة وجود هللا تعالى: الدرس األول
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

2ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

3ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

4ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 :جعةمراأسئلة 
 : هب يقصد نفسه العدم يخلق أن استحالة مع بالعدم والمخلوقات بالوجود تعالى هللا باتصاف الحكم

o النفس فى النظر دليل  

o والعدم الوجود بين العقلى اإللزام دليل  

o الخلق دليل  

o الكون انتظام دليل 

 
 ؟معرفة هللااستند األعرابي في ماذا على 

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

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

 

 : به يقصد العدم بعد يوجدها لمن واحتياجها غيرها وخلق نفسها خلق عن المخلوقات عجز ثبوت

o الخلق دليل  

o العقلى اإللزام دليل  

o النفس فى النظر دليل 

o األفاق فى النظر دليل 
 

 : فيها األصل أن على داللة فيه حولنا من الكائنات على نشاهده الذى المستمر التغير

o العدم  

o ذاتًيا نفسه أوجدت  

o الوجود  

o األزلى البقاء  
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

5ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 دالئل وحدانية هللا تعالى :الدرس الثاني
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

6ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

7ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

8ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 :جعةمراأسئلة 
 .............................................................................................................................................:  تعالى هللا توحيدالمترتبة على  ثاراآلمن 

 
 : الصفات من تعالى هللا حق فى الوحدانية

o الواجبة  

o الجائزة  

o المستحيلة  

o الفعل على الدالة 
 

 { يستحسرون وال عبادته عن يستكبرون ال } تعالى هللا قول فى الوارد االستحسار معنى
 : هو (19:األنبياء)

o الحذر  

o البرهان  

o التراخى  

o والتعب الكلل 
 
 ؟سالظواهرالكونية كالزالزل والبراكين وخسوف القمر وكسوف الشمحدوث داللة ما 

 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

9ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 أسماء هللا تعالى: الدرس الثالث

 
ا الُمراد إنم األسماء فقط، والحفظ لهذهالعّد إلحصاء اد باليس المر :ها دخل الجّنةامن أحصمعنى 

 والدعاءانيها تأّمل في معبه ال

 :سنىمعرفة أسماء هللا الحُ أهّمّية 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

10ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

11ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

12ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 :جعةمراأسئلة 
 .............................................................................................................................................:  ؟"ةنّ حصاها دخل الجمن أ"ـبصود المقا م

 

 سنى؟أسماء هللا الحُ همية معرفة أما 
1. ............................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................ 

 
 :كل قسممللة على مع ذكر بعض األحسنى، أسماء هللا الأقسام أذكر 
1. .......................................................................................................................................................................................................................................

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

2. .......................................................................................................................................................................................................................................

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

 
 : تعالى اسمه معنى هذا ، وهم إليه يسبقه ،أو خيال يتصوره أو ، حس يدركه وصف كل عن المنزه

o القدوس  

o المتكبر  

o المهيمن  

o الغفور 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

13ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 صفات هللا تعالى :الدرس الرابع

 

 :الصفات بأعتبار الحكم العقلي لكل منها أقسام            

 

 : الخاطئة السلوكيات من

 رحيم غفور   هللا إن والقول المعاصى فى التمادى  

 رزقى علىّ  ضيق هللا إن الُمسلم يردد أن  

 شجرة   أو قبر   من ضر   أصابنى يقول أن 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

14ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 :جعةمراأسئلة 
 .............................................................................................................................................:  ؟"تعالى بصفات هللا"ـبصود المقا م

 
 :كل قسممللة على مع ذكر بعض األ، القلي لكل منها الى باعتبار الحكمتعهللا  صفاتأقسام أذكر 
1. .......................................................................................................................................................................................................................................

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

2. .......................................................................................................................................................................................................................................

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

3. .......................................................................................................................................................................................................................................

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

 

 :ىتعالبصفات هللا ولها صلة ناس بعض التي يقوم بها الطئة بعض السلوكيات الخا أذكر
1. ....................................................................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 : إلى اإللهية بالذات الصلة حيث من تعالى هللا صفات نقسم

o مستحيلة صفات  

o واجبة صفات  

o جائزة صفات  

o وفعل ذات صفات 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

15ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 حب هللا وتعظيمه : الدرس الخامس
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

16ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

17ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 
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امتحانات مع نتائج فورية: امتحن نفسك بنفسك

 الدراسيتقارير أداء: اعرف مستوى تحصيلك 

 امتحانات السنوات السابقة ونماذج اإلجابة

تواصل عبر االيميل:

دروس التفوّق: تعلّم من خالصة تجارب اآلخرين

قسم إجابات واثق: لكل سؤال إجابة

 مصادر تعلّم بالفيديو والفالش

 99412678تواصل عبر الواتس آب : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 

 

 

الثالثة: عقيدتناالوحدة                  11ملخص التربية اإلسالمية          

18ص                               وتنسيق: فريق بوابة واثق  جمع 

 :جعةمراأسئلة 
 ؟المقصود بحّب هللاما 

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

 ة هللاحبّ دليل م مصلى هللا عليه وسلّ  سولنا الكريم محمدّ لر إّتباعناأّن الة على آية كريمة دذكر أ

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

 :لب الُمسلمقُحّب هللا في ل الُمعينة لتمكين بعض الوسائأذكر 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................... 

 :بد للهثمار محبة العبعض أذكر 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................... 

 مسكال كحامل السوء والجليس الصالح الجليس ملل إنما ) وسلم عليه هللا صلى الرسول قول يشير
 : إلى (الكير ونافخ

o للدنيا المرء حب  

o لوطنه المرء حب  

o لربه العبد طاعة على األوالد حب تأثير  

o لربه العبد حب تنمية فى الصالحة الصحبة تأثير  
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