
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

                 https://almanahj.com/om/5islamic                   

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

        

                  https://almanahj.com/om/5islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:أھداف الدرس:أھداف الدرس

سیدنا إبراھیم  
علیھ السالم 

القیمة التربویة

.ونجاتھ من النارتوحید هللا ھو الحق

:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
.علیھ السالمیبّین كیف كانت نشأة سیدنا إبراھیم  -
ینقد حّجة قوم سیدنا إبراھیم في عبادتھم  -

.لألصنام
علیھ السالم یفّسر عنایة هللا بسیدنا إبراھیم  -

.ونجاتھ من النار 36صـ 
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أن یبّین كیف كانت نشأة سیدنا إبراھیم علیھ السالم: الھدف األول

بعد مشاھدتك لمقطع الفیدیو 
.أجب عن األسئلة التالیة

أین نشأ 
سیدنا إبراھیم 

ماذا كان 
إالم دعا 
سیدنا 

سیدنا إبراھیم 
علیھ السالم؟

ماذا كان 
یعبد قومھ؟

سیدنا 
إبراھیم 
قومھ؟

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
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أن ینقد حّجة قوم سیدنا إبراھیم في عبادتھم لألصنام: الھدف الثاني

ِھیَم  إِۡذ َقالَ ِألَبِیِھ َوَقۡوِمِھۦ َما  ٦٩َوٱۡتلُ َعَلۡیِھۡم َنَبأَ إِۡبَرٰ
ِكفِیَن  ٧٠َتۡعُبُدوَن   ٧١َقالُوْا َنۡعُبُد أَۡصَناٗما َفَنَظلُّ َلَھا َعٰ

أَۡو َینَفُعوَنُكۡم أَۡو  ٧٢َقالَ َھۡل َیۡسَمُعوَنُكۡم إِۡذ َتۡدُعوَن 
وَن  لَِك َیۡفَعلُوَن  ٧٣َیُضرُّ  ٧٤َقالُوْا َبۡل َوَجۡدَنآ َءاَبآَءَنا َكَذٰ

تدّبر اآلیات جّیًدا ثم أجب 

وَن  لَِك َیۡفَعلُوَن  ٧٣َیُضرُّ  ٧٤َقالُوْا َبۡل َوَجۡدَنآ َءاَبآَءَنا َكَذٰ

ما حّجة قوم سیدنا إبراھیم 
علیھ السالم في عبادتھم 

لألصنام؟

ما رأیك في ھذه الحّجة؟

ما حّجة قوم 
سیدنا إبراھیم 

علیھ السالم في 
عبادتھم لألصنام؟

ما رأیك في ھذه 
الحّجة؟

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
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أفّكر مع زمالئي

لماذا ترك سیدنا خرج قوم سیدنا إبراھیم علیھ السالم 

أن ینقد حّجة قوم سیدنا إبراھیم في عبادتھم لألصنام: الھدف الثاني

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق

خرج قوم سیدنا إبراھیم علیھ السالم 
لالحتفال بعید لھم، وفي تلك األثناء 

.......................  توّجھ 
.أكمل الموقف

لماذا ترك سیدنا 
إبراھیُم الفأَس في 
رقبة الصنم الكبیر؟
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ماذا قّرر قوم سیدنا إبراھیم علیھ السالم 
بعدما عجزوا عن الرّد علیھ؟

ونجاتھ من النارعلیھ السالم أن یفّسر عنایة هللا بسیدنا إبراھیم : الھدف الثالث

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق

بم تفسر عنایة هللا بسیدنا إبراھیم ونجاتھ 
من النار؟
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ونجاتھ من النارعلیھ السالم أن یفّسر عنایة هللا بسیدنا إبراھیم : الھدف الثالث

ھاجر سیدنا إبراھیم بعد نجاتھ من 
النار إلى بالد الشام

عاش سیدنا 
إبراھیم أغلب 

حیاتھ في 
فلسطین ومات 

ثم رحل إلى مكة المكرمة 
ومعھ ابنھ الرضیع إسماعیل

أخذ یتنّقل سیدنا إبراھیم بین مكة 
وفلسطین إلى أن كَبر ابنھ إسماعیل 

وساعده في بناء الكعبة في مكة المكرمة

فلسطین ومات 
فیھا على 

اإلسالم

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
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ونجاتھ من النارعلیھ السالم أن یفّسر عنایة هللا بسیدنا إبراھیم : الھدف الثالث

ھاجر سیدنا إبراھیم بعد نجاتھ من 
....................النار إلى 

عاش سیدنا 
إبراھیم أغلب 

حیاتھ في 
  ..............

............ثم رحل إلى 
ومعھ ابنھ الرضیع إسماعیل

........  أخذ یتنّقل سیدنا إبراھیم بین 
إلى أن كَبر ابنھ إسماعیل ............ و

في مكة المكرمة...............وساعده في 

  ..............
ومات فیھا 
على اإلسالم

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
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غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 38المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
.واألنشطة

القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
القیمة التربویة

توحید هللا ھو الحق
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