
 

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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أُْسَوُتَنا الَحَسَنة
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الوحدة الرابعة
:أھداف الدرس

أن نبّین معاني المفردات  -1
.الواردة في اآلیات

الّسراج 
.الواردة في اآلیات

أن نستنتج من اآلیات -2
صفات الّنبّي صلى هللا علیھ 

. وسلم
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ِ فِي ٱلَِّذیَن َخَلۡوْا ِمن َقۡبلُۚ " َة ٱ�َّ ُ َلُھۥۖ ُسنَّ ِبيِّ ِمۡن َحَرٖج فِیَما َفَرَض ٱ�َّ ا َكاَن َعَلى ٱلنَّ مَّ
ۡقُدوًرا  ِ َقَدٗرا مَّ ِ َوَیۡخَشۡوَنُھۥ َوَال َیۡخَشۡوَن أََحًدا  ٣٨َوَكاَن أَۡمُر ٱ�َّ ِت ٱ�َّ َلٰ ٱلَِّذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرَسٰ
ِ َحِسیٗبا  َۗ َوَكَفٰى ِبٱ�َّ ِ  ٣٩إِالَّ ٱ�َّ ُسولَ ٱ�َّ ِكن رَّ َجالُِكۡم َوَلٰ ن رِّ ٌد أََبآ أََحٖد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ مَّ

ُ ِبُكلِّ َشۡيٍء َعلِیٗما  ِبیِّ َۧنۗ َوَكاَن ٱ�َّ َ ِذۡكٗرا  ٤٠َوَخاَتَم ٱلنَّ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱۡذُكُروْا ٱ�َّ أَیُّ ٓ َیٰ
ُحوهُ ُبۡكَرٗة َوأَِصیًال  ٤١َكِثیٗرا  َن  ٤٢َوَسبِّ ِئَكُتُھۥ لُِیۡخِرَجُكم مِّ ٓ ُھَو ٱلَِّذي ُیَصلِّي َعَلۡیُكۡم َوَمَلٰ

أن نبّین معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

ُحوهُ ُبۡكَرٗة َوأَِصیًال  ٤١َكِثیٗرا  َن  ٤٢َوَسبِّ ِئَكُتُھۥ لُِیۡخِرَجُكم مِّ ٓ ُھَو ٱلَِّذي ُیَصلِّي َعَلۡیُكۡم َوَمَلٰ
ِت إَِلى ٱلنُّوِرۚ َوَكاَن ِبٱۡلُمۡؤِمِنیَن َرِحیٗما  لَُمٰ ٞمۚ َوأََعدَّ َلُھۡم  ٤٣ٱلظُّ ُتُھۡم َیۡوَم َیۡلَقۡوَنُھۥ َسَلٰ َتِحیَّ

ٗرا َوَنِذیٗرا  ٤٤أَۡجٗرا َكِریٗما  ِھٗدا َوُمَبشِّ َك َشٰ آ أَۡرَسۡلَنٰ ِبيُّ إِنَّ َھا ٱلنَّ أَیُّ ٓ ِ  ٤٥َیٰ َوَداِعًیا إَِلى ٱ�َّ
ِنیٗرا  ِ َفۡضٗال َكِبیٗرا  ٤٦ِبإِۡذِنِھۦ َوِسَراٗجا مُّ َن ٱ�َّ ِر ٱۡلُمۡؤِمِنیَن ِبأَنَّ َلُھم مِّ َوَال ُتِطِع  ٤٧َوَبشِّ

ِ َوِكیٗال  ِۚ َوَكَفٰى ِبٱ�َّ ۡل َعَلى ٱ�َّ فِقِیَن َوَدۡع أََذٰىُھۡم َوَتَوكَّ فِِریَن َوٱۡلُمَنٰ )"٤٨(ٱۡلَكٰ alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نبّین معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

حسیًبا

بكرًة وأصیًال 

حافًظا ألعمال عباده ومحاسًبا لھم

أّول النھار وآخره

یصلّي علیكم

ودع أذاھم

وكیًال 

یرحمكم ویغفر لكم

اتركھم وما یشّنعون بھ علیك

مفّوًضا إلیھ جمیع األمور
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علیھ الصالة والسالم  أن نستنتج من اآلیات صفات النبي : الھدف الثاني

ِ فِي ٱلَِّذیَن َخَلۡوْا ِمن َقۡبلُۚ " َة ٱ�َّ ُ َلُھۥۖ ُسنَّ ِبيِّ ِمۡن َحَرٖج فِیَما َفَرَض ٱ�َّ ا َكاَن َعَلى ٱلنَّ مَّ
ۡقُدوًرا  ِ َقَدٗرا مَّ ِ َوَیۡخَشۡوَنُھۥ َوَال َیۡخَشۡوَن أََحًدا  ٣٨َوَكاَن أَۡمُر ٱ�َّ ِت ٱ�َّ َلٰ ٱلَِّذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرَسٰ
ِ َحِسیٗبا  َۗ َوَكَفٰى ِبٱ�َّ ِ  ٣٩إِالَّ ٱ�َّ ُسولَ ٱ�َّ ِكن رَّ َجالُِكۡم َوَلٰ ن رِّ ٌد أََبآ أََحٖد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ مَّ

ُ ِبُكلِّ َشۡيٍء َعلِیٗما  ِبیِّ َۧنۗ َوَكاَن ٱ�َّ َ ِذۡكٗرا  ٤٠َوَخاَتَم ٱلنَّ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱۡذُكُروْا ٱ�َّ أَیُّ ٓ َیٰ
ُحوهُ ُبۡكَرٗة َوأَِصیًال  ٤١َكِثیٗرا  َن  ٤٢َوَسبِّ ِئَكُتُھۥ لُِیۡخِرَجُكم مِّ ٓ ُھَو ٱلَِّذي ُیَصلِّي َعَلۡیُكۡم َوَمَلٰ

ِت إَِلى ٱلنُّوِرۚ َوَكاَن ِبٱۡلُمۡؤِمِنیَن َرِحیٗما  لَُمٰ ٞمۚ َوأََعدَّ َلُھۡم  ٤٣ٱلظُّ ُتُھۡم َیۡوَم َیۡلَقۡوَنُھۥ َسَلٰ َتِحیَّ ِت إَِلى ٱلنُّوِرۚ َوَكاَن ِبٱۡلُمۡؤِمِنیَن َرِحیٗما  لَُمٰ ٞمۚ َوأََعدَّ َلُھۡم  ٤٣ٱلظُّ ُتُھۡم َیۡوَم َیۡلَقۡوَنُھۥ َسَلٰ َتِحیَّ
ٗرا َوَنِذیٗرا  ٤٤أَۡجٗرا َكِریٗما  ِھٗدا َوُمَبشِّ َك َشٰ آ أَۡرَسۡلَنٰ ِبيُّ إِنَّ َھا ٱلنَّ أَیُّ ٓ ِ  ٤٥َیٰ َوَداِعًیا إَِلى ٱ�َّ

ِنیٗرا  ِ َفۡضٗال َكِبیٗرا  ٤٦ِبإِۡذِنِھۦ َوِسَراٗجا مُّ َن ٱ�َّ ِر ٱۡلُمۡؤِمِنیَن ِبأَنَّ َلُھم مِّ َوَال ُتِطِع  ٤٧َوَبشِّ
ِ َوِكیٗال  ِۚ َوَكَفٰى ِبٱ�َّ ۡل َعَلى ٱ�َّ فِقِیَن َوَدۡع أََذٰىُھۡم َوَتَوكَّ فِِریَن َوٱۡلُمَنٰ )"٤٨(ٱۡلَكٰ

سراًجا منیًراداعًیا إلى هللا مبشًرا ونذیًرا شاھًدا alm
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علیھ الصالة والسالم  أن نستنتج من اآلیات صفات النبي : الھدف الثاني

من فضل هللا على 
المؤمنین، رحمُتُھ 

بھم واستغفاُر 
المالئكة لھم، المالئكة لھم، 

صف ما یمكنك القیام 
الواجب العملي.بھ لتنال ھذا الفضل

اختر سّنة من سنن الّنبّي 
صلى هللا علیھ وسلم 

واقتدي بھ فیھا
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أحسنتم 
وبارك هللا فیكم
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