
 

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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صفات 

:األھداف
: أن الطالب من یتوقع

ف الّصفة -1  .ُیعرِّ

درس الیومدرس الیوم

صفات     
الحروف

  42ص

ف الّصفة -1  .ُیعرِّ
.یوّضح أقسام الّصفات -2
.یعّدد فوائد معرفة الّصفات -3

alm
an
ah
j.c
om
/om



ما الفرق 
بین 

الّصفة الّصفة 
والمخرج

alm
an
ah
j.c
om
/om



المخرج:الّصفة اصطالًحا:الّصفة لغةً 

أن نعّرف الصفة لغًة واصطالًحا: الھدف األول

ھي كیفیة نطق الحرف 
وتمییزه عن غیره

ھو المكان الذي 
یخرج منھ الحرف

ھي ما قام بالشيء 
من المعاني المعنویة 

كالعلم أو الحّسیة 
كالبیاض والسواد

almاذھب إلى دفترك واكتب تعریف الصفة لغًة واصطالًحا
an
ah
j.c
om
/om



أن نوّضح أقسام الّصفات: الھدف الثاني
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ah
j.c
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/om



أن نعّدد فوائد معرفة الّصفات: الھدف الثالث

تمییز الحروف المشتركة  -
في المخرج

تحسیت لفظ الحروف  - 
المشتركة في المخرج

معرفة القوي من  -
الضعیف في الحروف

alm
an
ah
j.c
om
/om



نشاط

وأجب عن أسئلة  48اذھب إلى صفحة  وأجب عن أسئلة  48اذھب إلى صفحة 
.التقویم واألنشطة

alm
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j.c
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بارك هللا فیكمبارك هللا فیكم
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ah
j.c
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الھمس 

:األھداف
: أن الطالب من یتوقع

ف الھمس والجھر لغًة  -1  ُیعرِّ

درس الیومدرس الیوم

الھمس     
والجھر

  48ص

ف الھمس والجھر لغًة  -1  ُیعرِّ
.واصطالًحا

.یذكر حروف كلٍّ منھما -2
ا صفتا الھمس والجھر -3 .یطّبق عملّیً

https://www.youtube.com/watch?v=5UNafDOXA9s
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الجھر -2الھمس -1

انحباس : اصطالًحا: 

أن نعّرف الھمس والجھر لغًة واصطالًحا: الھدف األول

الكالم : لغة
الواضح 
الظاھر

انحباس : اصطالًحا
النََّفس أو معظمھ 

عند النطق بالحرف 
لقوة االعتماد على 

مخرجھ 

الكالم : لغة
الخفي

جریان : اصطالًحا -
النفس عند النطق 
بالحرف لضعف 
االعتماد على 

almمخرجھ
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ah
j.c
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حروف  -1
الھمس

حروف  -2
الجھر

أن نعّرف الھمس والجھر لغًة واصطالًحا: الھدف األول

باقي حروف الھجاء، 
:مجموعة في قولھم

عُظَم وزُن قارئ غضٍّ 
ذي طلب ِجدِّ 

:مجموعة في قولھم
سكت فحثھ شخص 

- ث- ح- ف- ت- ك- س(
alm)ص- خ- ش- ھـ
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نشاط

وأجب  53اذھب إلى الصفحة رقم 
عن التقویم واألنشطة
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بارك هللا 
فیكمفیكم
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:األھداف
: أن الطالب من یتوقع

یعّرف كّالً من الشدة والرخاوة  -1 

درس الیومدرس الیوم

الشّدة     
 والرخاوة

  32ص

یعّرف كّالً من الشدة والرخاوة  -1 
.لغة واصطالًحا

یعطي أمثلة على كلٍّ من الّشدة  -2
almوالّرخاوة
an
ah
j.c
om
/om



أن نعّرف كّالً من الشدة والرخاوة لغًة واصطالًحا: الھدف األول

:الشدة اصطالًحا
انحباس جریان 

القّوة: الّشّدة لغة

:التوسط اصطالًحا

: التوّسط لغةً 
االعتدال 

:الرخاوة لغةً 
الّلین

انحباس جریان 
الصوت عند النطق 
بالحرف انحباًسا 

شدیًدا لقوة 
انحصار الصوت 

في مخرجھ

:التوسط اصطالًحا
اعتدال الصوت 

عند النطق 
بالحرف لعدم كمال 

انحباسھ معھ

:الرخاوة اصطالًحا
جریان الصوت في 
مخرجھ عند النطق 

بالحرف 

:  حروفھا
أجد قط بكت

:  حروفھا
لن عمر

:  حروفھا
ستة عشر حرًفا
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اقرأ الّنص التالي ثم حّلل حروفھ محّدًدا حروف 

أفّكر مع مجموعتي
أن نعطي أمثلة على الّشدة والرخاوة والتوسط: الھدف الثاني

اقرأ الّنص التالي ثم حّلل حروفھ محّدًدا حروف 
الّشّدة والرخاوة والتوسط واكتب ذلك في دفترك 

َھاَر َال َیۡفُتُروَن ( ُحوَن ٱلَّۡیلَ َوٱلنَّ َن ٱۡألَۡرِض  ٢٠ُیَسبِّ َخُذٓوْا َءالَِھٗة مِّ أَِم ٱتَّ
ِ َربِّ  ٢١ُھۡم ُینِشُروَن  َن ٱ�َّ ُ َلَفَسَدَتۚا َفُسۡبَحٰ َلۡو َكاَن فِیِھَمآ َءالَِھٌة إِالَّ ٱ�َّ

ا َیِصفُوَن  ا َیۡفَعلُ َوُھۡم ُیسۡ َٔلُوَن  ٢٢ٱۡلَعۡرِش َعمَّ )٢٣َال ُیسۡ َٔلُ َعمَّ
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بارك هللا 
فیكمفیكم
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:األھداف
: أن الطالب من یتوقع

یعّرف كّالً من االستعالء  -1 

درس الیومدرس الیوم

االستعالء     
واإلطباق

  57ص

یعّرف كّالً من االستعالء  -1 
.واإلطباق لغة واصطالًحا

یعطي أمثلة على كلٍّ من  -2
.االستعالء واإلطباق alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نعّرف كّالً من االستعالء واإلطباق لغًة واصطالًحا: الھدف األول

االستعالء 

:االستعالء لغة
االرتفاع

:  اإلطباق اصطالًحا

: اإلطباق لغةً 
اإللصاق

: االستفال لغة
االنخفاض

االستفال 
 :

: االنفتاح لغةً 
االفتراق

االنفتاح 
:  اصطالًحا

انفتاح اللسان  االستعالء 
ارتفاع : اصطالًحا

أقصى اللسان إلى 
الحنك األعلى عند 
النطق بحروفھ 

:  اإلطباق اصطالًحا
إلصاق اللسان 

بالحنك األعلى عند 
النطق بأحد 

حروف اإلطباق

:  حروفھا
ُخّص ضغٍط قِظ

:حروفھا
ظ  -ط –ض –ص 

: اصطالًحا
انخفاض أقصى 
اللسان إلى قاع 
الفم عند النطق 

بأحد حروفھ

انفتاح اللسان 
وابتعاده عن 
الحنك األعلى 
حتى یخرج 

َفُس من بینھا  النَّ
عند النطق بأحد 

حروفھ
:  حروفھا

باقي الحروف
:  حروفھا

باقي الحروف
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اقرأ سورة الفاتحة ثم حلّل حروفھا محّدًدا حروف االستعالء 

أفّكر مع مجموعتي
أن نعطي أمثلة على االستعالء واالستفال واإلطباق واالنفتاح: الھدف الثاني

اقرأ سورة الفاتحة ثم حلّل حروفھا محّدًدا حروف االستعالء 
واإلطباق واالستفال واالنفتاح واكتب ذلك في دفترك 

ِحیِم  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ ١بۡسِم ٱ�َّ
َلِمیَن  ِ َربِّ ٱۡلَعٰ ِحیِم ٢ٱۡلَحۡمُد ِ�َّ ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ یِن  ٣ٱلرَّ لِِك َیۡوِم ٱلدِّ اَك ٤َمٰ اَك َنۡعُبُد َوإِیَّ إِیَّ

َط ٱۡلُمۡسَتقِیَم  ٥َنۡسَتِعیُن  َرٰ َط ٱلَِّذیَن أَۡنَعۡمتَ  ٦ٱۡھِدَناٱلصِّ َعَلۡیِھۡم َغۡیِر ٱۡلَمۡغُضوِب  ِصَرٰ

آلِّیَن  َعَلۡیِھمۡ  )٧َوَال ٱلضَّ
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بارك هللا 
فیكمفیكم

alm
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/om


