
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/11
https://almanahj.com/om/11
https://almanahj.com/om/11islamic
https://almanahj.com/om/11islamic
https://almanahj.com/om/11islamic1
https://almanahj.com/om/11islamic1
https://almanahj.com/om/11islamic1
https://almanahj.com/om/grade11
https://almanahj.com/om/grade11
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=أحمد مرسي
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


alm
an
ah
j.c
om
/om



:أھداف الدرس
ُیَتَوقَّع من الّطالب أن:

أُسس بناء 
المجتمع المسلم

ُیَتَوقَّع من الّطالب أن:
یذكر األسس التي یقوم علیھا  -1

.المجتمع المسلم
یوّضح كیف یكون فاعًال في  -2

.جْعل اللغة العربیة لغة عالمیة
یستدلّ من القرآن والسنة على  -3

.قوة الروابط بین المسلمین
یرّد على من یصف التاریخ -4

.اإلسالمي بالّدموي

القیمة التربویة

اإلسالم یجمعنا 152صـ 
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أن نذكر األسس التي یقوم علیھا المجتمع المسلم : الھدف األول

ما معنى المجتمع 

اإلسالم 
یجمعنا

ما معنى المجتمع 
المسلم؟

وھذا یقودنا إلى األسس التي 
almیقوم علیھا المجتمع المسلم 
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أن نذكر األسس التي یقوم علیھا المجتمع المسلم : الھدف األول

123

اإلسالم 
یجمعنا

456
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أن یوّضَح الطالب كیف یكون فاعًال في جْعل اللغة العربیة لغة عالمیة: الھدف الثاني

اإلسالم 
یجمعنا

:فّكر وناقش مع زمالئك
almكیف أُسِھم في جْعل اللغة العربیة لغة عالمیة؟
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أن نستدلّ من القرآن والسنة على قوة الروابط بین المسلمین: الھدف الثالث

افتح كتابك وابحث عن آیة 
وحدیث یدّالن على قوة 
الروابط بین المسلمین

اإلسالم 
یجمعنا

:قال هللا تعالى
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُھْم (

أَْولَِیاُء َبْعٍض َیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف 
َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُیقِیُموَن 

َكاَة َوُیِطیُعوَن  الَة َوُیْؤُتوَن الزَّ الصَّ
 ُ َ َوَرُسولَُھ أُولَئَِك َسَیْرَحُمُھُم هللاَّ هللاَّ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  )إِنَّ هللاَّ

:  عن النعمان بن بشیر رضي هللا عنھما قال
مثل المؤمنین في : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا 
اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد 

)بالسھر والحمى
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.أن نرّد على من یصف التاریخ اإلسالمي بالّدموي: الھدف الرابع

بعد مشاھدة مقطع الفیدیو، كیف ترّد 
على من یقول أن اإلسالم دین دموي

https://www.youtube.com/watch?v=VDCInek
hmzI
https://www.youtube.com/watch?v=VDCInek
hmzI

اإلسالم 
یجمعنا

https://www.youtube.com/watch?v=mip9khia
_gI
https://www.youtube.com/watch?v=mip9khia
_gI

على من یقول أن اإلسالم دین دموي
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أمامك ورقة عمل، 

اإلسالم یجمعنا

أمامك ورقة عمل، 
أجب عنھا
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أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم
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