
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/5islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * 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

طاعة هللا 
.  أن یتعّرف الطالب معنى الطاعة -1وطاعة رسولھ

أن یستدل من القرآن الكریم على     -2
.وجوب طاعة هللا ورسولھ

القیمة التربویة
المؤمُن مطیٌع � ورسولھ

19صـ
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أن یتعّرف الطالب معنى الطاعة: الھدف األول

وابحث  19افتح كتابك صـ وابحث  19افتح كتابك صـ:الطاعة
عن معنى الطاعة 

:الطاعة
االنقیاد والخضوع "ھي 

� تعالى في كل ما أمَر بھ 
"وما نَھى عنھ

 20اھبط سریًعا إلى كتابك صـ
.وأجب عن السؤال األول
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أن نستدل من القرآن الكریم على وجوب طاعة هللا ورسولھ: الھدف الثاني

1122334455
اذكر آیة تدل 
على وجوب 
طاعة هللا 

تعالى 

اذكر آیة تدل 
على وجوب 
طاعة هللا 

تعالى 

اذكر آیة تدل 
على أّن 

المالئكة ال 
یعصون هللا 

اذكر آیة تدل 
على أّن 

المالئكة ال 
یعصون هللا 

اذكر آیة تدل 
على أن 
طاعة 

الرسول من 

اذكر آیة تدل 
على أن 
طاعة 

الرسول من 

اذكر آیة تدلّ 
على جزاء 

من یطیع هللا 

اذكر آیة تدلّ 
على جزاء 

من یطیع هللا 

اذكر آیة تدلّ 
على عقوبة 
من یعص 

اذكر آیة تدلّ 
على عقوبة 
من یعص  تعالى 

ورسولھ
تعالى 
ویقومون ورسولھ

بمھّماتھم
ویقومون 
بمھّماتھم

الرسول من 
طاعة هللا 

الرسول من 
هللا ورسولھهللا ورسولھورسولھورسولھطاعة هللا 

وأطیعوا هللا (
وأطیعوا 
)الرسول

وأطیعوا هللا (
وأطیعوا 
)الرسول

ال یعصون (
هللا ما أمرھم 
ویفعلون ما 

)ُیؤمرون

ال یعصون (
هللا ما أمرھم 
ویفعلون ما 

)ُیؤمرون

من ُیِطِع (
الرسول فقد 

)أطاع هللا

من ُیِطِع (
الرسول فقد 

)أطاع هللا

ومن یطِع هللا (
ورسولھ 

یدخلھ جّناٍت 
تجري من 
)تحتھا األنھار

ومن یطِع هللا (
ورسولھ 

یدخلھ جّناٍت 
تجري من 
)تحتھا األنھار

ومن یعِص (
هللا ورسولھ 
فإِّن لھ نار 

جھّنَم خالدین 
)فیھا أبًدا

ومن یعِص (
هللا ورسولھ 
فإِّن لھ نار 

جھّنَم خالدین 
)فیھا أبًدا
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غلق الدرس

 20اھبط إلى كتابك سریًعا صـ
.وأجب عن السؤال الثاني والثالث alm
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