
 

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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ِعَباَدُتَنا
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ِعَباَدُتَنا

:أھداف الدرس

العبادةُ في 
اإلسالم

:
:في نھایة الدرس یستطیع الطالب أن

.یعّرف العبادة لغًة واصطالًحا-
.یستنتج من الحدیث شمولّیة العبادة في اإلسالم-
یستنتج من اآلیات آثار العبادة على الفرد -

.والمجتمع
القیمة التربویة
حیاتي عبادة
القیمة التربویة
126صـحیاتي عبادة

alm
an
ah
j.c
om
/om



عبادت
نا أن نعّرف العبادة لغًة واصطالًحا  : الھدف األول

عّرف العبادة 
.لغًة واصطالًحا.لغًة واصطالًحا

:العبادة لغة
الّتذّلل 

والخضوع

:العبادة اصطالًحا
اسم جامُع لكلّ ما 
یحّبھ هللا ویرضاه 

من األقوال واألفعال 
الظاھرة والباطنة واستخرج  126افتح كتابك صـ

معنى العبادة لغًة واصطالًحا

حیاتي 
عبادة

حیاتي 
عبادة alm
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عبادت
نا أن نستنتج من الحدیث شمولّیة العبادة في اإلسالم  : الھدف الثاني

عن أبي ھریرَة رضي هللا عنھ أَنَّ 
 ِ رُسولَ هللاَّ

من خالل الحدیث أستنتُج أّن العبادَة 
:شاملٌة لكلّ مناحي الحیاة، مثل

حیاتي 
عبادة

حیاتي 
عبادة

عن أبي ھریرَة رضي هللا عنھ أَنَّ 
 ِ ُیْصبُِح  :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلصرُسولَ هللاَّ

َعلى ُكلِّ ُسالَمى ِمْن أَحِدُكْم 
فُكلُّ َتْسبِیحٍة صدَقٌة، وُكلُّ : َصَدقةٌ 

َتْحِمیَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْھلِیلٍَة 
َصَدَقٌة، وُكلُّ َتْكبِیرٍة صدَقٌة، َوأَْمٌر 

بِالمْعُروِف َصدَقٌة، َوَنْھٌي َعِن 
َوُیْجِزيُء ِمْن ذلَك . الُمنَكِر صدَقةٌ 

َحى رْكعَتاِن َیْرَكُعُھما مَن الضُّ

:شاملٌة لكلّ مناحي الحیاة، مثل
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عبادت
نا أن نستنتَج من الحدیث شمولّیَة العبادة في اإلسالم  : الھدف الثاني

كیف یكون طلُبَك 
حیاتي 
عبادة

حیاتي 
عبادة

كیف یكون طلُبَك 
للعلم عبادة؟

:قال هللا تعالى
قل إّن صالتي ونسكي "

ومحیاَي ومماتي � رب 
العالمین

بناًء على ھذه اآلیة، ھل تدخل العاداُت في معنى العبادة؟
إذا كانت اإلجابة بنعم، فكیف یكون ذلك؟
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عبادت
نا أن نستنتج من اآلیات آثار العبادة على الفرد والمجتمع : الھدف الثالث

الذین آمنوا (
وتطمئن قلوبھم 
بذكر هللا أال بذكر 

إّن الذین آمنوا (
وعملوا الّصالحات 

ولو أّن أھلَ القَُرى (
آمنوا واّتَقْوا لفتحنا 

ھذا 
كلھ 

حیاتي 
عبادة

حیاتي 
عبادة

بذكر هللا أال بذكر 
)هللا تطمئّن القلوب

وعملوا الّصالحات 
سیجعل لھم الرحمن 

ا )ُوّدً

آمنوا واّتَقْوا لفتحنا 
علیھم بركاٍت من 
)الّسماء واألرض

وابتِغ فیما آتاك هللاُ (
الّداَر اآلخرَة وال تنَس 

نصیبك من الّدنیا 
وأحسن كما أحسَن 

)هللا إلیك

الّذین إن مّكّناھم في (
األرِض أقاموا 

الّصالة وآتُو الّزكاَة 
وأمروا بالمعروف 

)ونھْو عن المنكر

والمؤمنون (
والمؤمنات بعضھم 

أولیاء بعض 
یأمرون بالمعروف 

وینھون عن 
)المنكر

كلھ 
في 
الدنیا

وماذا 
في 
اآلخرة
؟ alm
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أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم
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