
 

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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الوحدة الرابعة
:أھداف الدرس

.أن نقرأ الحدیث قراءًة جیدة-1
أن نستنتج من اآلیات مكانة  -2

الوحدة الرابعة
:أھداف الدرس

.أن نقرأ الحدیث قراءًة جیدة-1
أن نستنتج من اآلیات مكانة  -2 حّق الّرسول 

على أّمتھ
حّق الّرسول 

على أّمتھ
أن نستنتج من اآلیات مكانة  -2

.صلى هللا لعیھ وسلمالنبي 
أن نستدلّ من القرآن والّسنة -3

. على حقوق النبي على أّمتھ

أن نستنتج من اآلیات مكانة  -2
.صلى هللا لعیھ وسلمالنبي 

أن نستدلّ من القرآن والّسنة -3
. على حقوق النبي على أّمتھ

 117ص  117ص 

على أّمتھعلى أّمتھ

القیمة التربویة
حفظ مكانة النبي والدفاع عنھ

القیمة التربویة
حفظ مكانة النبي والدفاع عنھ
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أن نقرأ الحدیث قراءًة جّیدة: الھدف األول

عن أبي ھریرَة رضي هللا عنھ أّن رسول 
: هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

كلُّ أُّمتي یدخلوَن الجّنَة إّال َمْن أَبى
 :

)  كلُّ أُّمتي یدخلوَن الجّنَة إّال َمْن أَبى(
ومن یأبى یا رسول هللا؟: قالوا

َمْن أطاعني دخلَ الجّنة، ومن : (قال
alm)عصاني فقد أبى
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صلى هللا علیھ وسلمأن نستنتج من اآلیات مكانة الّنبّي : الھدف األول

وما آتاكُم الرسولُ (
فخذوهُ وما نھاكم 

)عنھ فانتھوا

وما أرسلناَك إّال (
قل إن كنتم تحّبون ()رحمًة للعالمین

َهللا فاّتبعوني 

من ُیِطِع الّرسولَ (
)فقد أطاَع هللا

ما كان محّمٌد أبا (
أحٍد من رجالكم 
ولكن رسولَ هللاِ 

)وخاتَم الّنبّیین

َهللا فاّتبعوني 
یحببكُم هللا ویغفْر 

)لكم ذنوبكم
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أن نستدلّ من القرآن والسنة على حقوَق الّنبّي على أُّمتھ: الھدف الثالث

طاعتھ اإلیمان بھ محبتھ

الصالة 
علیھ

الرجوع 
إلیھ عند 
االختالف

عدم رفع 
الّصوت 
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أن نستدلّ من القرآن والسنة على حقوَق الّنبّي على أُّمتھ: الھدف الثالث

تعالت أصواُت في عصرنا لتنال من رسول هللا صلى هللا 
.علیھ وسلم وما ھم بنائلین منھ شیًئا.علیھ وسلم وما ھم بنائلین منھ شیًئا

على مستوى األسرة، كیف ندافع عن الّنبّي صلى هللا علیھ 
وسلم؟

alm
an
ah
j.c
om
/om



أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم
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