
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

                 https://almanahj.com/om/7islamic                   

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

      

                  https://almanahj.com/om/7islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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استجابة الدعاء
)حدیث شریف(

:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
.یقرأ الحدیث قراءًة جیدة- )(-.
.یبّین أھمیة الدعاء-
یستنتج من الحدیث موانع استجابة -

.الدعاء

43صـ 

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
almباإلجابة

an
ah
j.c
om
/om



أن النبيَّ صلى هللا علیھ : عن أبي ھریرَة رضي هللا عنھ
، أو َیْدُع بإثمٍ ال یزالُ ُیستجاُب للعبِد ما لم : ((وسلم قال

یا رسولَ هللا، ما : ، قیل))، ما لم یستعجلْ قطیعِة رِحم

أن یقرأ الطالب الحدیث قراءًة جیدة: الھدف األول

یا رسولَ هللا، ما : ، قیل))، ما لم یستعجلْ قطیعِة رِحم
قد ّدعوُت، وقد ّدعوُت، فلم أَر : یقول: ((االستعجال؟ قال

))عند ذلك، ویَدُع الدعاء فیستحسرُ یستجیُب لي، 

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن یقرأ الطالب الحدیث قراءًة جیدة: الھدف األول

یدعو باإلثم

قطیعة رحم

اقرأ الفقرة الثانیة في الكتاب المدرسي ثم استخرج منھا معاني المفردات التالیة

قطیعة رحم

یستحسر
القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نبّین أھمیة الدعاء: الھدف الثاني

أفّكر مع زمالئي

ھل المسلم ما أھمّیة الدعاء؟
یدعو ربھ في 
الّضراء فقط؟

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



:  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ال یزال یستجاب للعبد ما : ((قال
لم َیْدُع بإثم، أو قطیعة رِحم، ما 

یا رسول : ، قیل))لم یستعجل

أن نستنتج من الحدیث موانع استجابة الدعاء: الھدف الثالث

استنتج من الحدیث موانع استجابة الدعاء

یا رسول : ، قیل))لم یستعجل
: یقول: ((هللا، ما االستعجال؟ قال

قد دعوُت، وقد دعوُت، فلم أَر 
یستجیب لي، فیستحسر عند 

))ذلك، ویَدُع الدعاء

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نستنتج من الحدیث موانع استجابة الدعاء: الھدف الثالث

ضع عنواًنا للفقرة التالیة

....................................................

إّن استعجال تحقیق الطلب یؤدي إلى الملل وترك الدعاء،إّن استعجال تحقیق الطلب یؤدي إلى الملل وترك الدعاء،
وترك الدعاء یؤدي إلى االنقطاع عن العبادة،

واالنقطاع عن العبادة یؤدي إلى البعد عن هللا تعالى،
والبعد عن هللا تعالى یؤدي إلى الیأس من رحمة هللا تعالى،

.والیأس من رحمة هللا تعالى یجعل اإلنسان یعیش حیاًة تعیسًة ملیئًة بالخوف واالضطراب

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن نستنتج من الحدیث موانع استجابة الدعاء: الھدف الثالث

"دعاء المؤمن ال ُیَردّ "

ماذا تقول 
ما رأیك في 
ھذه المقولة؟

كیف تفھم ھذه 
المقولة؟

ماذا تقول 
فیمن یدعو 
كثیًرا وال 

یستجیب هللا لھ 
في حیاتھ؟

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om



غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 45المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
.واألنشطة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

القیمة التربویة

ادع هللا وأنت موقٌن 
باإلجابة

alm
an
ah
j.c
om
/om


