
 

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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أن نفّرق بین حاالت تفخیم الم لفظ الجاللة وبین حاالت ترقیقھا: الھدف األول

اقرأ اآلیات التالیة بعنایة وتذّوق 
حرف الالم في لفظ الجاللة في كل آیة

:قال هللا تعالى
)َوهللا بما تعملون خبیر( -1
)یوم یبعثھُم هللا جمیعا( -2
)هللا خالق كل شيء( -3

ماذا 
تالحظ في 
اآلیات 

ماذا 
تالحظ في 

)هللا خالق كل شيء( -3
)ومن أظلم مّمن افترى علَى هللا الكذب( -4
)ذلك بأنھم شاقُّوا هللا ورسولھ( -5
)ومن یعِص هللا ورسولھ فإّن لھ نار جھنم( -6
)وإذ قالت طائفة منھم لَم تعظون قوًما هللا مھلكھم( -7
ي هللا الذین اّتقوا( -8 )وینجِّ

اآلیات 
)1 -2-3-

؟)4-5
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أن نفّرق بین حاالت تفخیم الم لفظ الجاللة وبین حاالت ترقیقھا: الھدف األول

اآلن، وبعد قراءتك لألمثلة وفھمك لھا 
اكتب حاالت تفخیم الم لفظ الجاللة 

.وحاالت ترقیقھا

حاالت الترقیقحاالت التفخیم حاالت التفخیم
- 

- 
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أن یتعّرف الطالب معنى التفخیم والترقیق: الھدف الثاني

واستخرج منھ  21افتح كتابك صـ
معنى التفخیم والترقیقمعنى التفخیم والترقیق

 22إلى الكتاب صـ
لإلجابة عن األنشطة
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أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم
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