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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة السيب العالمية 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/12
https://almanahj.com/om/12
https://almanahj.com/om/12islamic
https://almanahj.com/om/12islamic
https://almanahj.com/om/12islamic1
https://almanahj.com/om/12islamic1
https://almanahj.com/om/12islamic1
https://almanahj.com/om/grade12
https://almanahj.com/om/grade12
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=مدرسة السيب العالمية
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 

 
 

 الفصل الدراسي األول/ مقرر حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للصف الثاني عشر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من القيم االجتماعية /   2الدرس  ،الوحدة الثانية  / 73ص

 

 
 
 
 
 
 
 

 من القيم الصحية /   7الدرس ، الوحدة الثانية /  37ص

َيْصنَ ُعوَن ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوََيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى ََلُْم ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا  )
رِِهنَّ َوََيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصا (73)

َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو َآََبِئِهنَّ   َأْو َآََب ِِ ِمن ْ
َأْو أَبْ َنا ِِ بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِِنِنَّ َأْو َبِِن ِإْخَواِِنِنَّ َأْو َبِِن َأَخَواِِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َناِئِهنَّ 

ْربَِة ِمَن الر َِجاِل َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلَْ يَ  َلى ْظَهُروا عَ َأْو َما َمَلَكْت َأْْيَانُ ُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ ُأوِل اْْلِ
يًعا أَي َُّها َعْورَاِت النِ َسا ِِ َواَل َيْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإََل اَّللَِّ جَِ 

 (73-73) سورة النور                                 ( (73)اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن 

ِإنَّ اَّللََّ أَنْ َزَل الدَّا َِ َوالدََّوا َِ  ): قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ْرَدا ِِ هنع هللا يضر قَاَل َعْن َأِب الدَّ 
 . (، َوَجَعَل ِلُكلِ  َدا ٍِ َدَوا ًِ ، فَ َتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِبََرامٍ 

  7733حلديث رواه أبو داوود ، السنن ، كتاب الطب ، رقم ا
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  نعيم اجلنة وعذاب النار / 5، الدرسالوحدة الثالثة /   73ص 

 

 
 
 
 
 
 
 

 البعث واحلشر /  7، الدرسالوحدة الثالثة /  33ص

 

 
 
 
 
 
 

َفُروا ِإنَّ اَّللََّ يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َوالَِّذيَن كَ  )
ًة ِمْن وََكأَيِ ْن ِمْن قَ رْ  (32)يَ َتَمت َُّعوَن َوَيَُْكُلوَن َكَما ََتُْكُل اْْلَنْ َعاُم َوالنَّاُر َمثْ ًوى ََلُْم  يٍَة ِهَي َأَشدُّ قُ وَّ

َأَفَمْن َكاَن َعَلى بَ يِ َنٍة ِمْن رَبِ ِه َكَمْن زُيِ َن لَُه  (37)قَ ْريَِتَك الَِِّت َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفََل ََنِصَر ََلُْم 
ُقوَن ِفيَها أَنْ َهاٌر ِمْن َما ٍِ َغرْيِ َآِسٍن َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َّ  (33)ُسو ُِ َعَمِلِه َوات َّبَ ُعوا َأْهَوا َُِهْم 

فًّى َوََلُْم َوأَنْ َهاٌر ِمْن َلََبٍ َلَْ يَ تَ َغي َّْر طَْعُمُه َوأَنْ َهاٌر ِمْن ََخٍْر َلذٍَّة لِلشَّارِِبنَي َوأَنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمصَ 
يًما فَ َقطََّع ِفيَها ِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرِبِ ِْم َكَمْن هُ  َو َخاِلٌد ِف النَّاِر َوُسُقوا َما ًِ َحَِ

 ( 35   32) سورة دمحم                                                     ( (35)َأْمَعا َُِهْم 

فقالت   ،"الً رْ غُ  راةً عُ  فاةً حُ  القيامةِ  يومَ  الناسُ  ثُ عَ ب ْ ي ُ )  :عن عائشة َأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشأٌن يُ ْغِنيهِ ) :قال !؟ فكيف َبلعورات: عائشة   ( ِلُكلِ  امِرى ٍِ ِمن ْ

alm  2377رقم احلديث  َبب البعث ، ، النسائي ، السنن ، كتاب اجلنائز رواه
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  اَلوية وَتويل القبلة/   2الدرس، وحدة الرابعة ال/  37ص

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 دور العمانيني ِف َتصيل اَلوية اْلسَلمية/  3الوحدة الرابعة ، الدرس/  337ص
 
 
 
 

هَ ) َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَلي ْ ُهْم َعْن ِقب ْ ا ُقْل َّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َسيَ ُقوُل السَُّفَها ُِ ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَدا َِ َعَلى  (332)يَ ْهِدي َمْن َيَشا ُِ ِإََل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

َلَة الَِِّت ُكْنَت  َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمْن يَ تَِّبُع النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ َعَلي ْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ َوَما َكاَن اَّللَُّ   الرَُّسوَل ِمَّْن يَ ن ْ

َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّما ِِ  (337)لُِيِضيَع ِإْيَاَنُكْم ِإنَّ اَّللََّ َِبلنَّاِس َلَر ُِوٌف رَِحيٌم 
ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوهَ  َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكن ْ  ُكمْ فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ

 (333)َرِبِ ِْم َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا يَ ْعَمُلوَن  َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احْلَقُّ ِمنْ 
َلتَ ُهْم َومَ  َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ ا بَ ْعُضُهْم َولَِئْن أَتَ ْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِ  َآيٍَة َما تَِبُعوا ِقب ْ

َلَة بَ ْعٍض َولَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَوا َِهُ  ْم ِمْن بَ ْعِد َما َجا ََِك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي بَِتاِبٍع ِقب ْ
 ( 335   332) سورة البقرة                                                          ( (335)

َوَسلََّم رَُجًَل ِإََل َحيٍ  ِمْن  بَ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ  ): ال قهنع هللا يضر اْلسلمي برزة  عن أِب
َرُسوُل َقاَل ف َ .  فََأْخبَ َرهُ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأْحَيا ِِ اْلَعَرِب ، َفَسبُّوُه َوَضَربُوُه ، َفَجا َِ ِإََل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    (َما َسبُّوَك َواَل َضَربُوَك  َلْو َأنَّ َأْهَل ُعَماَن أَتَ ْيتَ :  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  3353رقم احلديث  ، مسلم ، الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة رواه
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 الوعيد الشديد ِف التعامل َبلرَب/  5، الدرسالوحدة اخلامسة /  323ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شحرمة الغ/  2الدرس، الوحدة اخلامسة /  335ص
 
 
  
 

الَِّذيَن َيَُْكُلوَن الرِ ََب اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِ  َذِلَك  )
َا اْلبَ ْيعُ  ِمْثُل الر ََِب َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِ ََب َفَمْن َجا َُِه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِ ِه  ِِبَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ

فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإََل اَّللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا  (233)َويُ ْرِب الصََّدقَاِت َواَّللَُّ اَل َيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم  َْيَْحُق اَّللَُّ الرِ َبَ  (235)

ْم َواَل َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوَأقَاُموا الصَََّلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة ََلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيهِ 
ُتْم ُمْؤِمِننَي  (233)ُهْم ََيَْزنُوَن  ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِ ََب ِإْن ُكن ْ

ُتْم فَ َلُكْم ر ُُِوُس َأْمَواِلُكْم اَل  (237) فَِإْن َلَْ تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تُ ب ْ
ٌر َلُكْم  (233)َلُموَن َتْظِلُموَن َواَل ُتظْ  َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإََل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخي ْ

ُتْم تَ ْعَلُموَن  ِفيِه ِإََل اَّللَِّ ُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم  َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعونَ  (273)ِإْن ُكن ْ
 ( 273   235) سورة البقرة                                ( (273)اَل ُيْظَلُموَن 

َرِة طََعاٍم فََأْدَخَل َيَدُه ِفيَها فَ َناَلْت َأَصاِبُعُه  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصب ْ
َأَفََل َجَعْلَتُه فَ ْوَق  ) :قَالَ . السََّما ُِ ََي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل َأَصابَ ْتهُ " . ؟ َعامِ ا َهَذا ََي َصاِحَب الطَّ مَ : " بَ َلًَل فَ َقاَل 

 ( الطََّعاِم َكْي يَ َراُه النَّاُس َمْن َغشَّ فَ َلْيَس ِمِنِ  
  235رقم احلديث  ، مسلم ، الصحيح ، كتاب اْلْيان رواه
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ِِْيِل الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ  ) َُِِدونَُه َمْكُتوًَب ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواْْلِ  اْْلُمِ يَّ الَِّذي 
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوَيُِلُّ ََلُُم الطَّيِ َباِت َوَُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ  َوَيَضُع  َيَُْمُرُهْم َِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْْلَْغََل  َل الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر َعن ْ
يًعا  (353)الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ُقْل ََي أَي َُّها النَّاُس ِإّن ِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم جَِ

َوُْيِيُت َفَآِمُنوا َِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبِ  اْْلُمِ يِ   لسََّمَواِت َواْْلَْرِض اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َُيِْييالَِّذي َلُه ُمْلُك ا
 (  357   353) سورة اْلعراف  ( (357)الَِّذي يُ ْؤِمُن َِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن 
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