
 

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                                  

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/11islamic2
https://almanahj.com/om/11islamic2
https://almanahj.com/om/11islamic2
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


:األھداف

: أن الطالب من یتوقع

درس الیومدرس الیوم

الّصفیر     
  واّللین

: أن الطالب من یتوقع
یعّرف كّالً من الصفیر واللین لغة  -1 

.واصطالًحا
یعطي أمثلة على كلٍّ من الصفیر  -2

.واللین
القیمة التربویة

قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح

alm
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ah
j.c
om
/om



أن نعّرف كّالً من الصفیر واللین لغة واصطالًحا: الھدف األول

بعد مشاھدتك للفیدیو اكتب 
معنى الصفیر واللین لغة 

.واصطالحا :الصفیر لغةً 
:اللین لغةً 

القیمة التربویة
قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح

:اللین اصطالًحا:الصفیر اصطالًحا

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نعطي أمثلة على كلٍّ من الصفیر واللین: الھدف األول
اقرأ األمثلة التالیة وحّدد حرف 

الصفیر

:قال هللا تعالى
)  وهللا یرزُق من یشاُء بغیِر حساب(
ال یحب هللا الجھر بالسوء من (

ما حروف الصفیر؟ 
ولماذا سمیت بھذا 

االسم؟ ال یحب هللا الجھر بالسوء من (
)القول إال من ُظلِم

)وإلى هللا المصیر(
)والتین والزیتون(

االسم؟
السین - الزاي –الصاد 

سمیت بحروف الصفیر 
ألنھ یسمع لھا عند 

النطق بھا صوت یشبھ 
صوت بعض الطیور

القیمة التربویة
قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح
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أن نعطي أمثلة على كلٍّ من الصفیر واللین: الھدف األول
اقرأ األمثلة التالیة وحّدد حرف 

اللین

:قال هللا تعالى
) كما أنشأكم من ذریة َقْوم(
ال یحب هللا الجھر بالسوء من (

ما حروف اللین؟ ولماذا 
سمیت بھذا االسم؟ ال یحب هللا الجھر بالسوء من (

)الَقْول إال من ُظلِم
)وإذ نجیناكم من آل فرَعْون(
)فال َخْوٌف علیھم(

الیاء  -الواو
سمیت بحروف اللین 

لسھولة النطق بھما وعدم 
الكلفة في إخراجھما من 

مخرجھما
القیمة التربویة

قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح
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غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 45المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
.واألنشطة

القیمة التربویة
قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح
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