
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

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

       

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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سیدنا إبراھیم سیدنا إبراھیم سیدنا إبراھیم 
وابنھ إسماعیل 

علیھما السالم

سیدنا إبراھیم 
وابنھ إسماعیل 

علیھما السالم

:أھداف الدرس

:ُیتوّقع من الطالب أن* 
ُیبرز جانب إكرام الضیف عند سیدنا إبراھیم  -

.علیھ السالم
یستنتج جانب التسلیم � تعالى من قَِبل سیدنا  -

.إبراھیم من خالل مواقفھ
القیمة التربویة

60سلّم أمرك � 
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ah
j.c
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/om



أن ُیبرز جانب إكرام الضیف عند سیدنا إبراھیم علیھ السالم: الھدف األول

َھلْ أَتاَك حدیث َضْیِف 
إِْبراِھیَم اْلُمْكَرِمیَن 

إِْذ َدَخلُوا َعَلْیِھ ) 24(
َفقالوا َسالًما قال َسالٌم 

)  25(َقْوٌم ُمْنَكُروَن 

من 
خالل 
ھذه 

اآلیات 
ما أبرز 
صفة 
اّتصف 
بھا 

یظّن بعض الناس أن 
خدمة الضیف ُتنقُص 

كیف . من قدر الُمضیف
تصّحح لھ ھذا الّظّن؟

القیمة 
التربویة
سلّم 
أمرك 

القیمة 
التربویة
سلّم  )  25(َقْوٌم ُمْنَكُروَن 

َفراَغ إِلى أَْھلِِھ َفجاَء 
)  26(ِبِعْجٍل َسِمیٍن 

َبُھ إَِلْیِھْم قال أَال  َفَقرَّ
) "27(َتأُْكلُوَن 

بھا 
سیدنا 
إبراھیم 
علیھ 
السالم

؟
اذكر بعض مظاھر 
إكرام الضیف في 
.المجتمع العماني
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أن ُیبرز جانب إكرام الضیف عند سیدنا إبراھیم علیھ السالم: الھدف األول

یظّن بعض الناس أن 
خدمة الضیف ُتنقُص 

كیف . من قدر الُمضیف
تصّحح لھ ھذا الّظّن؟

اذكر بعض مظاھر 
إكرام الضیف في 
.المجتمع العماني

-...............................
-...............................
-...............................
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أن نستنتج من خالل اآلیات جانب تسلیم سیدنا إبراھیم أمره � تعالى: الھدف الثاني

تِي بَِواٍد ( یَّ َنا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ ْعَي َقالَ َیا ُبَنيَّ رَّ ا َبلََغ َمَعُھ السَّ َفَلمَّ تِي بَِواٍد ( یَّ َنا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ رَّ
ِم  َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْیتَِك اْلُمَحرَّ
َالَة َفاْجَعلْ أَْفئَِدًة  َنا لُِیقِیُموا الصَّ َربَّ
اِس َتْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم  َن النَّ مِّ

َمَراِت لََعلَُّھْم َیْشُكُروَن  َن الثَّ مِّ
)37((

ْعَي َقالَ َیا ُبَنيَّ ( ا َبلََغ َمَعُھ السَّ َفَلمَّ
إِنِّي أََرٰى فِي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذَبُحَك 
َفانُظْر َماَذا َتَرٰى ۚ َقالَ َیا أََبِت 

اْفَعلْ َما ُتْؤَمُر ۖ َسَتِجُدنِي إِن َشاَء 
ابِِریَن  ُ ِمَن الصَّ ))102(هللاَّ

َفأَْوَجَس ِمْنُھْم ِخیَفًة ۖ (
ُروهُ  َقالُوا َال َتَخْف ۖ َوَبشَّ

))28(بُِغَالٍم َعلِیٍم 
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أن نستنتج من خالل اآلیات جانب تسلیم سیدنا إبراھیم أمره � تعالى: الھدف الثاني

َنا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ( بَّ رَّ
ِتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي  یَّ ُذرِّ

ِم  َزْرٍع ِعنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ
َالَة  َنا لُِیقِیُموا الصَّ َربَّ

ْعَي ( ا َبَلَغ َمَعُھ السَّ َفَلمَّ
َقالَ َیا ُبَنيَّ إِنِّي أََرٰى 
َفأَْوَجَس ِمْنُھْم (فِي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذَبُحَك 

ِخیَفًة ۖ َقالُوا َال 

123

القیمة 
التربویة
سلّم 
أمرك 

القیمة 
التربویة
سلّم  ِم  َزْرٍع ِعنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ

َالَة  َنا لُِیقِیُموا الصَّ َربَّ
اِس  َن النَّ َفاْجَعلْ أَْفِئَدًة مِّ
َتْھِوي إَِلْیِھْم َواْرُزْقُھم 
َمَراِت َلَعلَُّھْم  َن الثَّ مِّ

))37(َیْشُكُروَن 

فِي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذَبُحَك 
َفانُظْر َماَذا َتَرٰى ۚ َقالَ 
َیا أََبِت اْفَعلْ َما ُتْؤَمُر ۖ 
 ُ َسَتِجُدِني إِن َشاَء هللاَّ

اِبِریَن  ))102(ِمَن الصَّ

ِخیَفًة ۖ َقالُوا َال 
ُروهُ  َتَخْف ۖ َوَبشَّ

))28(ِبُغَالٍم َعلِیٍم 
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اھبط بسالم إلى الكتاب 

غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 58المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
).أوًال (واألنشطة  alm
an
ah
j.c
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/om


