
 

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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تفخیم الراءتفخیم الراء

:أھداف الدرس

.أن نوّضح حاالت تفخیم الراء-
أن نطّبق تفخیم الراء من خالل -

.األمثلة

القیمة التربویة

قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح

القیمة التربویة

قراءة القرآن الكریم بشكل صحیح
49صـ49صـ
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أن نوّضح حاالت تفخیم الراء: الھدف األول
اقرأ اآلیات التالیة بعنایة 
والحظ نطق حرف الراء 

:قال هللا تعالى
)اھدنا الصَراط المستقیم( -1
)قال سالٌم علیك سأستغفُر لك ربي( -2

ا وكان عند ربھ َمْرِضّیً

ماذا تالحظ 
في اآلیات 

؟)1-2(
ماذا تالحظ 
في اآلیات 

)3-4 -5- )قال سالٌم علیك سأستغفُر لك ربي( -2
ا( -3 )وكان عند ربھ َمْرِضّیً
)إّن ھذا القُْرآن یھدي للتي ھي أقوم( -4
)إّال مِن اْرتضى من رسول( -5
)إّن رّبك لبالِمْرَصاد( -6
)إّنا كلَّ شيٍء خلقناه بَقَدرٍ ( -7
)إّن المجرمین في ضالٍل وُسُعر( -8
)إّنا أنزلناه في لیلة الَقْدرِ ( -9

)إّن اإلنسان لفي ُخْسرٍ ( -10

)3-4 -5-
؟)6 ماذا تالحظ 

في اآلیات 
)7-8 -9-
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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 الراء

إذا كانت 

:بفتح
الّصَراط

إذا كانت 

القُْرآن

ا َمْرضّیً

ُم الّراء ُتَفخَّ
إذا كانت 
متحركة :بضمّ 

سأستغفرُ 

إذا كانت 
ساكنة سكوًنا 
ا وسبقھا أصلّیً

إذا كانت 
ساكنة سكوًنا 

عارضا 
وسبقھا

مِن اْرتضى

لبالِمْرَصاد
الَقْدرِ 

ُخْسرٍ 

وُسُعرٍ 

بَقَدرٍ 
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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 الراء

ُم الّراء ُتَفخَّ
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أن نطّبق تفخیم الراء من خالل األمثلة: الھدف الثاني

  51افتح كتابك صـ
وأجب عن أسئلة التقویم
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أحسنتم 
وبارك هللا فیكموبارك هللا فیكم
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