
 

  الصف: الحادي عشر                                  ..........................................االسم:

 ورقة عمل الثبات على الحق               
 

 

                                 

 ـ........................................................................      

 ـ ....................................................................           ـ ......................................................................  

                        

   الصف: عمر محمد البويضاني  عمل الطالب:              

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  
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  الصف: الحادي عشر..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل العقل والنقل                   
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 ...................................ـ ......................................................................    ـ .................................

 

 

عمر محمد البويضاني   عمل الطالب:                

 

 

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

  الصف: الحادي عشر..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل االستعفاف                   
 

 

عمر محمد البويضاني   عمل الطالب:                

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل العقود المالية في اإلسالم             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل الطالب: عمر محمد البويضاني

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل العقود المالية في اإلسالم             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البويضانيعمر محمد عمل الطالب:                        

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل اللغة والثقافة العربية                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر محمد البويضاني  عمل الطالب:                        

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  عشر الصف: الحادي                                        ..........................................                                  االسم:

  20ـ 9ورقة عمل سورة األحزاب                  

 

 

   

 عمل الطالب: عمر محمد البويضاني                      

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل درس القرآن الكريم واإلعجاز العلمي        

 

 
 

 عمر محمد البويضاني  عمل الطالب:                                     

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللبللتعليم األساس ي والثانوي أبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل درس أدب الحوار                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

  الصف: الحادي عشر                                        ..........................................                                  االسم:

 ورقة عمل درس مصادر التشريع اإلسالمي        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر محمد البويضاني  عمل الطالب: 

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 ورقة عمل درس مصادر التشريع اإلسالمي        

 

 عمر محمد البويضاني  عمل الطالب:                                

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 صلى هللا عليه وسلممعالم التخطيط في حياة الرسول ورقة عمل درس    

 

 

 عمل الطالب: عمر محمد البويضاني  

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

  صلى هللا عليه وسلم هللا رسولاالقتداء بورقة عمل درس         

 

 

 

 

 

 

 

 

  عمر محمد البويضاني  عمل الطالب:                                                                                             

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 المتواتر واآلحادورقة عمل درس               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر محمد البويضاني   عمل الطالب:                               

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


                                                                                        

 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 ورقة عمل درس المتواتر واآلحاد              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

  عمل الطالب: عمر محمد البويضاني  

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


                                                                                        

 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 ورقة عمل درس منهج اإلسالم في بناء األسرة          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        عمر محمد البويضاني   عمل الطالب:                               

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينوالثانوي للبللتعليم األساس ي أبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  

https://seraj-uae.com/file/7578/


 

 

 

  الصف: الحادي عشر                                                                    ..........................................   االسم:

 ورقة عمل درس أم سلمة                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                        عمر محمد البويضاني   عمل الطالب:                               

 

 

 دولة االمارات العربية املتحدة 
 وزارة التربية والتعليم

 قطاع العمليات املدرسية 
 4القطاع هــ النطاق 

 نينللتعليم األساس ي والثانوي للبأبو تمام مدرسة 
 

United Arab Emirates 
Ministry of Education 
School operations sector 
Sector H Cluster H4 
Abu Tammam school for primary and 
secondary education for boys  
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