
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/om/9islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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القیمة التربویة

التوحید ھو دعوة الرسل
46صـ 

:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
.یبّین ما الذي یجب للرسل إجماًال  -
یناقش سبب جعل الرسل من  -

.البشر ولیس من المالئكة

األنبیاء والرسل 
ودعوة التوحید

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نبّین ما الذي یجب للرسل إجماًال : الھدف األول

ھل یمكن ألي بشٍر إذا 
وصل إلى مرتبة عالیة 
من التقوى أن یصل 
إلى مرتبة النبوة؟ 

ولماذا؟

ما واجب المسلم تجاه 
الرسل السابقین للنبي 
محمد صلى هللا علیھ 

:وسلم من حیث :وسلم من حیثولماذا؟
اإلیمان برساالتھم -
العمل بما جاؤوا بھ  -

من تشریعات

دعوة الرسل 
واحدة، دلّل على 
ذلك من القرآن 

القیمة التربویة.الكریم

التوحید ھو دعوة الرسل
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دخل أعرابّي على  رسول 
فأخذ صلى هللا علیھ وسلم هللا 

یرتعد مھابًة لھ، فقال لھ 
:صلى هللا علیھ وسلمالرسول 

ماذا تستنتج من ھذا الحدیث؟

أن نناقش سبب جعل الرسل من البشر ولیس من المالئكة: الھدف الثاني

:صلى هللا علیھ وسلمالرسول 
ھّون علیك فإّنما أنا ابن (( 

امرأٍة كانت تأكل القدید 
))بمكة

القیمة التربویة

التوحید ھو دعوة الرسل
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ما أسباب جعل الرسل من البشر ولیس من المالئكة؟
ناقش ذلك مع زمالئك

أن نناقش سبب جعل الرسل من البشر ولیس من المالئكة: الھدف الثاني

القیمة التربویة

التوحید ھو دعوة الرسل
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غلق الدرس
ماذا استفدت من درس الیوم؟

القیمة التربویة

التوحید ھو دعوة الرسل
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