
 

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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:أھداف الدرس:أھداف الدرسسیدنا سلیمان  سیدنا سلیمان 
علیھ السالم

القیمة التربویة

ا في مدرستك كن إیجابّیً
سلیمان علیھ السالم مع الھدھد

:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
.یوّضح معاني المفردات الواردة في اآلیات -
یذكر بعض النعم التي أنعم هللا بھا على سیدنا  -

.سلیمان علیھ السالم
یبّین الدروس المستفادة من قصة سیدنا  -

.سلیمان علیھ السالم مع الھدھد 53صـ 
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اٌب ( ُھ أَوَّ افَِناُت اْلِجَیاُد ) 30(َوَوَھْبَنا لَِداُووَد ُسلَْیَماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ )  31(إِْذ ُعِرَض َعلَْیِھ بِاْلَعِشيِّ الصَّ
وَھا َعلَيَّ َفَطفَِق َمْسًحا ) 32(َفَقالَ إِنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت بِاْلِحَجاِب  ُردُّ

وِق َواْألَْعَناِق  ِھ َجَسًدا ُثمَّ أََناَب ) 33(بِالسُّ ا ُسلَْیَماَن َوأَْلَقْیَنا َعلَى ُكْرِسیِّ َقالَ َربِّ اْغفِْر لِي ) 34(َولََقْد َفَتنَّ
اُب  َك أَْنَت اْلَوھَّ یَح َتْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاًء ) 35(َوَھْب لِي ُمْلًكا َال َیْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنَّ ْرَنا لَُھ الرِّ َفَسخَّ

اٍص ) 36(َحْیُث أََصاَب  اٍء َوَغوَّ َیاِطیَن ُكلَّ َبنَّ نِیَن فِي اْألَْصَفاِد ) 37(َوالشَّ َھَذا ) 38(َوآَخِریَن ُمَقرَّ
َواْذُكْر َعْبَدَنا أَیُّوَب ) 40(َوإِنَّ لَُھ ِعْنَدَنا لَُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب ) 39(َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْیِر ِحَساٍب 

ْیَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب  نَِي الشَّ ُھ أَنِّي َمسَّ اْرُكْض بِِرْجلَِك َھَذا ُمْغَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب إِْذ َناَدى َربَّ
َواْذُكْر َعْبَدَنا أَیُّوَب ) 40(َوإِنَّ لَُھ ِعْنَدَنا لَُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب ) 39(َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْیِر ِحَساٍب 

ْیَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب  نَِي الشَّ ُھ أَنِّي َمسَّ )  42(اْرُكْض بِِرْجلَِك َھَذا ُمْغَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب ) 41(إِْذ َناَدى َربَّ
ا َوِذْكَرى ِألُولِي اْألَْلَباِب  َوُخْذ بَِیِدَك ِضْغًثا َفاْضِرْب بِِھ َوَال ) 43(َوَوَھْبَنا لَُھ أَْھلَُھ َوِمْثلَُھْم َمَعُھْم َرْحَمًة ِمنَّ

اٌب  ُھ أَوَّ ا َوَجْدَناهُ َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ َواْذُكْر ِعَباَدَنا إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق َوَیْعقُوَب أُولِي ) 44(َتْحَنْث إِنَّ
اِر ) 45(اْألَْیِدي َواْألَْبَصاِر  ا أَْخلَْصَناُھْم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ ُھْم ِعْنَدَنا لَِمَن اْلُمْصَطَفْیَن اْألَْخَیاِر ) 46(إِنَّ َوإِنَّ

قِیَن لَُحْسَن َمآٍب ) 48(َواْذُكْر إِْسَماِعیلَ َواْلَیَسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اْألَْخَیاِر ) 47( َھَذا ِذْكٌر َوإِنَّ لِْلُمتَّ
)49(alm
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أن نوّضح معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

أناب

ُرخاء

أّواب

بالعشيّ 

لُزلفى

ِضْغًثا

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

أناب لُزلفىأّواب

ُرخاء

األصفاد 

بالعشيّ 

الّصافنات

ِضْغًثا

مئاب

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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أن نذكر بعض النعم التي أنعم هللا بھا على سیدنا : الھدف الثاني
علیھ السالمسلیمان 

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

تدّبر اآلیات جّیًدا ثم اذكر الّنعم التي أنعم هللا 
. بھا على سیدنا سلیمان علیھ السالم

تدّبر اآلیات جّیًدا ثم اذكر الّنعم التي أنعم هللا 
. بھا على سیدنا سلیمان علیھ السالم

- 
- 
- 

الذكاء نعمة من هللا 
تعالى، كیف تنّمي 

ذكائك؟

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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:من أین تستنتج الحكم التالي
جواز إبداء الّصغیر رأیھ مع وجود 

.رأي لمن ھو أكبر منھ القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

أن نذكر بعض النعم التي أنعم هللا بھا على سیدنا : الھدف الثاني
علیھ السالمسلیمان 

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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أن نبّین الدروس المستفادة من قصة سیدنا سلیمان : الھدف الثالث
علیھ السالم مع الھدھد

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

أفّكر مع زمالئي

https://www.youtube.com/watch?v=60RbMZEbFGU

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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أفّكر مع زمالئي
القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

أن نبّین الدروس المستفادة من قصة سیدنا سلیمان : الھدف الثالث
علیھ السالم مع الھدھد

كیف كانت وفاة سیدنا سلیمان 
علیھ السالم؟

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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أفّكر مع زمالئي
القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

أن نبّین الدروس المستفادة من قصة سیدنا سلیمان : الھدف الثالث
علیھ السالم مع الھدھد

ا في مدرستي؟ كیف أكون إیجابّیً

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب 

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً

القیمة التربویة

كن 
ا  إیجابّیً اھبط بسالم إلى الكتاب 

، وأجب 58المدرسي صـ
عن أسئلة التقویم 

.واألنشطة

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك

ا  إیجابّیً
في 

مدرستك
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