
 

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                   

     * 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

:ُیتوّقع من الطالب أن*  :ُیتوّقع من الطالب أن* 
من سورة األعراف ) 198-194(یقرأ اآلیات  -

.تالوة جّیدة
.یبّین معاني المفردات الواردة في اآلیات -
.یشرح معنى الشرك اصطالًحا -

القیمة التربویة
6060التوحید ھو دین الفطرة
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من سورة األعراف تالوة جّیدة) 198-194(أن یقرأ الطالب اآلیات : الھدف األول

َفاْدُعوُھْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّهللاِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكْم إِنَّ الَِّذیَن (
أََلُھْم أَْرُجلٌ َیْمُشوَن ِبَھا  -َفْلَیْسَتِجیُبوْا َلُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدقِیَن 

أَْم َلُھْم أَْیٍد َیْبِطُشوَن ِبَھا أَْم َلُھْم أَْعُیٌن ُیْبِصُروَن ِبَھا أَْم َلُھْم 
َفالَ  ِكیُدونِ  آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا قُِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ُثمَّ 

َي  إِنَّ  - ُتنِظُروِن  لَ اْلِكَتاَب َوُھوَ َولِیِّ َیَتَولَّى  ّهللاُ الَِّذي َنزَّ
ِكیُدونِ آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا قُِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ُثمَّ 

َي  إِنَّ  - ُتنِظُروِن  لَ اْلِكَتاَب َوُھوَ َولِیِّ َیَتَولَّى  ّهللاُ الَِّذي َنزَّ
الِِحیَن  الَ َیْسَتِطیُعوَن َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِھ  -الصَّ

َوإِن َتْدُعوُھْم إَِلى اْلُھَدى الَ  -َوآل أَنفَُسُھْم َیْنُصُروَن َنْصَرُكْم 
)َیْسَمُعوْا َوَتَراُھْم َینُظُروَن إَِلْیَك َوُھْم الَ ُیْبِصُرونَ  alm
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أن یبّین الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف الثاني

ُتنِظُرونِ 

َولِیِّيَ 

َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللا 

َال َیْسَتِطیُعوَن َال َیْسَتِطیُعوَن ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ 
َنْصَرُكْم 

القیمة 
التربویة

التوحید 

القیمة 
التربویة

التوحید 
ھو دین 

َولِیِّيَ 

َیَتَولَّى

ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ 

ِكیُدونِ 

َنْصَرُكْم َنْصَرُكْم 
التوحید 
ھو دین 
الفطرة

ھو دین 
الفطرة
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أن یبّین الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف الثاني

ُتنِظُرونِ 

َولِیِّيَ 

َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللا 

َال َیْسَتِطیُعوَن َال َیْسَتِطیُعوَن ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ 
َنْصَرُكْم 

َولِیِّيَ 

َیَتَولَّى

ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ 

ِكیُدونِ 

َنْصَرُكْم َنْصَرُكْم 
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أن یشرح الطالب معنى الشرك اصطالًحا: الھدف الثالث

القیمة 
التربویة

التوحید 

القیمة 
التربویة

التوحید 
ھو دین 

صلى هللا علیھ ُسِئلَ النبي 
أي الّذنب أعظم؟: 

من خالل فھمك لھذا 
؟ما معنى الشركالحدیث،  ما أعظم الذنوب؟

التوحید 
ھو دین 
الفطرة

ھو دین 
الفطرة

ُسِئلَ النبي 
أي الّذنب أعظم؟: وسلم
:صلى هللا علیھ وسلمقال 

ا وھو " أن تجعلَ ِ� نّدً
"خلقك alm
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أن یشرح الطالب معنى الشرك اصطالًحا: الھدف الثالث

القیمة 
التربویة

التوحید 

القیمة 
التربویة

التوحید 
ھو دین 

:الّند في الذات مثل-

:إذن
ا في  أو في  الذاتالشرك ھو أن تجعل � نّدً

 .العبادةأو في  األفعالأو في  الصفات
كل مجموعة تأتي بمثال . (اشرح ھذا التعریف* 

.على أنواع الشرك من خالل التعریف
التوحید 
ھو دین 
الفطرة

ھو دین 
:الّند في الّصفات مثل-الفطرة

:الّند في األفعال مثل-

alm: الّند في العبادة مثل-
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اھبط بسالم إلى الكتاب 

غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 65المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
).ثانًیا–أوًال (واألنشطة  alm
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أن یشرح الطالب معنى الشرك اصطالًحا: الھدف الثالث

: ......................................................................الّند في الذات مثل-

:الشرك ھو

: ....................................................................الّند في الّصفات مثل-

: .....................................................................الّند في األفعال مثل-

alm: ..................................................................... الّند في العبادة مثل-
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