
 

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 األول  اضغط هنا                       

             

                  https://almanahj.com/om/11islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ربط الّسابق بالّالحق

قبل البدء نسأل عن أمرین
د5

الواجب العملي 
لألسبوع الماضي

ما تم شرحھ في 
الدرس السابق
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:أھداف الدرس
:یتوقع من الطالب أن•

.یوّضَح أھمیَة الّدعوِة إلى هللا -1
یستنتَج صفات الّنبّي الداعیة -2

:أھداف الدرس
:یتوقع من الطالب أن•

.یوّضَح أھمیَة الّدعوِة إلى هللا -1
یستنتَج صفات الّنبّي الداعیة -2 الّرسول 

الّداعیة
الّرسول 
الّداعیة

یستنتَج صفات الّنبّي الداعیة -2
.صلى هللا علیھ وسلممن بعض مواقفھ 

صلى هللا یطّبق أسالیب الرسول  -3

. في دعوتھعلیھ وسلم 

یستنتَج صفات الّنبّي الداعیة -2
.صلى هللا علیھ وسلممن بعض مواقفھ 

صلى هللا یطّبق أسالیب الرسول  -3

. في دعوتھعلیھ وسلم   103ص  103ص 

الّداعیةالّداعیة

القیمة الّتربوّیة
كن داعیًة بأخالقك

القیمة الّتربوّیة
كن داعیًة بأخالقك
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أن نوّضَح أھمیة الّدعوة إلى هللا تعالى: الھدف األول

ما المھمة 
األولى  للّرسل 
علیھم السالم؟

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ 

ھل الدعوة إلى 
هللا تعالى 

تقتصر على 
الّرسل فقط؟

ماذا یحدث لو 
كلٌّ مّنا قام 

بواجب الدعوة 
إلى هللا تعالى؟

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنفُِروا 
َكافًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة 

د10

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ 
َن َلُھْم ِبلَِساِن َقْوِمِھ  لُِیَبیِّ

ُ َمْن َیَشاُء َوَیْھِدي  َفُیِضلُّ هللاَّ
َمْن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز 

)4(اْلَحِكیُم 

قُلْ َھِذِه َسِبیلِي أَْدُعو إَِلى 
ِ َعَلى َبِصیَرٍة  أََنا َوَمِن هللاَّ

َبَعِني  ِ َوَما أََنا اتَّ َوُسْبَحاَن هللاَّ
)108(ِمَن اْلُمْشِرِكیَن 

َكافًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة 
لَِیَتَفقَُّھوا فِي ِمْنُھْم َطاِئَفٌة 

یِن َولُِیْنِذُروا َقْوَمُھْم إَِذا  الدِّ
َرَجُعوا إَِلْیِھْم َلَعلَُّھْم َیْحَذُروَن 

)122(
:إذن

:من خالل الحوار نخلُُص إلى أھمیة الّدعوة إلى هللا تعالى، وھي أن
.الدعوة إلى هللا تعالى شرف عظیم ألنھا مھمة الرسل واألنبیاء  -
. الدعوة إلى هللا تجعل الفرد مستقیًما -
.  الدعوة إلى هللا تحافظ على المجتمع من المیل إلى االنحراف -
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صلى هللا علیھ وسلمأن نستنتَج صفات الّنبّي الداعیة من خالل بعض مواقفھ : الھدف الثاني

د10

أفّكر مع مجموعتي

سیسلّم ساعي البرید كلَّ سیسلّم ساعي البرید كلَّ 
مجموعٍة رسالًة بھا موقف 
للّنبّي صلى هللا علیھ وسلم

اقرأوا ھذه المواقف جّیًدا ثم 
استنتجوا من كلّ موقٍف صفًة 
من صفات الرسول الداعیِة إلى 

alm.  هللا تعالى
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صفات الرسول الّداعیةصلى هللا علیھ وسلم أن نستنتَج من بعِض مواقِف الّنبيِّ : الھدف الثاني

د10

أمامك شجرة 
اكتب على بعض 
أوراقھا صفات 
الرسول الّداعیة 

كما فھمت  كما فھمت  

صفات الّرسول الّداعیة إلى هللا تعالى

"الدین المعاملة"
كیف توّظف ھذه 

المقولة في 
دعوتك إلى هللا 

almتعالى؟
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أن نطّبق أسالیب الرسول الدعویة في حیاتنا : الھدف الثالث

قال هللا تعالى
َك بالحكمِة والموعظِة الحسنِة " ادُع إِلى سبیِل ربِّ

"وجادلھم بالتي ھي أحسن

كل مجموعة تبحث في كنز المعلومات، لتجد   
األسالیب الّدعویة المأخوذة من ھذه اآلیة
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أن نطّبق أسالیب الرسول الداعیة في حیاتنا : الھدف الثالث
كیف نطّبق ھذه األسالیب في حیاتنا؟

ھنا مجموعة من المواقف العملیة، طّبق 
.ما تعلّمتھ من أسالیب دعوّیة علیھا

أُّذَن لصالة العصر 
فھممت للذھاب إلى 

13 2

فھممت للذھاب إلى 
المسجد، لكّن أخاك 

األصغر منك بَسَنة ما 
زال أمام التلفاز، 

وحینما نصحتھ بالذھاب 
: للصالة أخذ یقول

سأصلي ولكن بعد أن 
تنتھي المباراة، فكیف 

تتصرف في ھذا 
الموقف؟

أخبرَك صاحُبك بأن 
زمیًال لكما تعّرض 
للعقاب باألمس من 

مدّرسھ، ألنھ فعل كذا 
وكذا، فكیف تتصرف 

في ھذا الموقف؟

رأیَت ولًدا یعبث بقّطٍة 
صغیرة ویعّذبھا، فكیف 

تتصرف في ھذا 
الموقف؟

alm
an
ah
j.c
om
/om



الواجب العمليّ 

اآلن وصلنا إلى محطتنا األخیرة
اكتب ما تعلمتھ في درس الیوم في الورقة التي أمامك

الواجب العمليّ 

استثمار األوقات البینّیة بالصالة 
almعلى الّنبّي صلى هللا علیھ وسلم
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