
 

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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عاقبة الكبر
)حدیث شریف(

:أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
.یقرأ الحدیث قراءًة جیدة- .یقرأ الحدیث قراءًة جیدة-)(
.یعّرف الكبر-
.یستنتج من الحدیث عالمات الكبر-

52صـ 
القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
القیمة التربویة

almمن تواضع � رفعھ
an
ah
j.c
om
/om



عن عبدهللا بن مسعوٍد رضي هللا عنھ، عن النبي صلى 
ال یدخلُ الجنَة من كان في قلِبھ : ((هللا علیھ وسلم قال

إن الرجلَ یحبُّ أْن یكوَن : ، قال رجلٌ ))مثقالُ ذرٍة من كبرٍ 

أن یقرأ الطالب الحدیث قراءًة جیدة: الھدف األول

إن الرجلَ یحبُّ أْن یكوَن : ، قال رجلٌ ))مثقالُ ذرٍة من كبرٍ 
إنَّ َهللا جمیلٌ یحبُّ : ((قال. ثوُبُھ حسًنا، ونعلُُھ حسنةً 

، وغمُط الناس: الجمال، الِكْبرُ  ))بَطُر الحقِّ

القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
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أن یقرأ الطالب الحدیث قراءًة جیدة: الھدف األول

مثقال

بطر الحق

ما ال ُیَرى بالعین المجردة
كشعاع الشمس الداخل في النافذة 

عدم قبول الحقّ 

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

بطر الحق

غمط الناس

عدم قبول الحقّ 

ظلم الناس واحتقارھم

القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
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أن نعّرف الكبر: الھدف الثاني

ما معنى الكبر؟
ما الحكمة من 
تصدیر الحدیث  تصدیر الحدیث ما معنى الكبر؟
بعقوبة الِكبر؟

القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
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عن عبدهللا بن مسعوٍد رضي هللا 
عنھ، عن النبي صلى هللا علیھ 

ال یدخلُ الجنَة من : ((وسلم قال
كان في قلِبھ مثقالُ ذرٍة من 

إن الرجلَ یحبُّ : ، قال رجلٌ ))كبرٍ 

أن نستنتج من الحدیث عالمات الكبر: الھدف الثالث

استنتج من الحدیث عالمات الكبر

إن الرجلَ یحبُّ : ، قال رجلٌ ))كبرٍ 
أْن یكوَن ثوُبُھ حسًنا، ونعلُُھ 

إنَّ هللاَ جمیلٌ یحبُّ : ((قال. حسنةً 
، : الجمال، الِكْبرُ  بَطُر الحقِّ

))وغمُط الناس

القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
القیمة التربویة
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أن نستنتج من الحدیث عالمات الكبر: الھدف الثالث

القیمة التربویة

من تواضع � رفعھ
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ما رأیك في ھذه المواقف؟

یلبس أفضل كلما اشترى شیًئا 

أن نستنتج من الحدیث عالمات الكبر: الھدف الثالث

كلما اشترى شیًئا 
جدیًدا صّوره 
ووضعھ على 

وسائل التواصل 
االجتماعي

ال یرضى أن 
یجلس لیأكل 

مع العّمال

یلبس أفضل 
الماركات في 
الثیاب وغیره 
ویعامل الناس 
معاملة طیبة
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غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 54المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
.واألنشطة
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