
 

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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أھداف الدرسأھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
یوّضح معاني المفردات الواردة -

.في اآلیات
یوّضح األمراض االجتماعیة التي -

سورة القصص
تالوة وفھم

. دعوتھ

یوّضح األمراض االجتماعیة التي -
نا شعیٌب قوَمھ .حذر منھا سیدُّ

یناقش موقف قوم شعیب من -
. دعوتھ

التوحید أساس الدین
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أن یوّضح الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

ُب لۡ َۡٔیَكِة ٱۡلُمۡرَسلِیَن ( َب أَۡصَحٰ قُوَن  ١٧٦َكذَّ إِنِّي  ١٧٧إِۡذ َقالَ َلُھۡم ُشَعۡیٌب أََال َتتَّ
َ َوأَِطیُعوِن  ١٧٨َلُكۡم َرُسولٌ أَِمیٞن  قُوْا ٱ�َّ َوَمآ أَسۡ َٔلُُكۡم َعَلۡیِھ ِمۡن أَۡجٍرۖ  ١٧٩َفٱتَّ

َلِمیَن  ۞أَۡوفُوْا ٱۡلَكۡیلَ َوَال َتُكوُنوْا ِمَن  ١٨٠إِۡن أَۡجِرَي إِالَّ َعَلٰى َربِّ ٱۡلَعٰ
اَس  ١٨٢َوِزُنوْا ِبٱۡلقِۡسَطاِس ٱۡلُمۡسَتقِیِم  ١٨١ٱۡلُمۡخِسِریَن  َوَال َتۡبَخُسوْا ٱلنَّ

قُوْا ٱلَِّذي َخَلَقُكۡم َوٱۡلِجِبلََّة  ١٨٣أَۡشَیآَءُھۡم َوَال َتۡعَثۡوْا فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِدیَن  َوٱتَّ
لِیَن  ِریَن ٱۡألَوَّ َمآ أَنَت ِمَن ٱۡلُمَسحَّ ۡثلَُنا َقالُٓوْا إِنَّ َوَمآ أَنَت إِالَّ َبَشٞر مِّ

التوحید 
أساس  قُوْا ٱلَِّذي َخَلَقُكۡم َوٱۡلِجِبلََّة  ١٨٣أَۡشَیآَءُھۡم َوَال َتۡعَثۡوْا فِي ٱۡألَۡرِض ُمۡفِسِدیَن  َوٱتَّ

لِیَن  ِریَن  ١٨٤ٱۡألَوَّ َمآ أَنَت ِمَن ٱۡلُمَسحَّ ۡثلَُنا  ١٨٥َقالُٓوْا إِنَّ َوَمآ أَنَت إِالَّ َبَشٞر مِّ
ِذِبیَن  َك َلِمَن ٱۡلَكٰ ُظنُّ َمآِء إِن ُكنَت ِمَن  ١٨٦َوإِن نَّ َن ٱلسَّ َفأَۡسقِۡط َعَلۡیَنا ِكَسٗفا مِّ

ِدقِیَن  ٓي أَۡعَلُم ِبَما َتۡعَملُوَن  ١٨٧ٱلصَّٰ ُبوهُ َفأََخَذُھۡم َعَذاُب َیۡوِم  ١٨٨َقالَ َربِّ َفَكذَّ
ُھۥ َكاَن َعَذاَب َیۡوٍم َعِظیٍم  لَِّةۚ إِنَّ لَِك َألَٓیٗةۖ َوَما َكاَن أَۡكَثُرُھم  ١٨٩ٱلظُّ إِنَّ فِي َذٰ

ۡؤِمِنیَن  )١٩٠مُّ

أساس 
الدین

alm
an
ah
j.c
om
/om



أن یوّضح الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

أصحاب 
القسطاس المخسرینلئیكة

المستقیم

 56- 55افتح كتابك صـ
واقرأ معاني المفردات جّیًدا 

التوحید 
أساس 
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أن یوّضح الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

الّظّلةكسًفاالمسّحرین

 56- 55افتح كتابك صـ
واقرأ معاني المفردات جّیًدا 

التوحید 
أساس  أساس الّظّلةكسًفاالمسّحرین
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نا شعیٌب قومھ : الھدف الثاني أن نوّضح األمراض االجتماعیة التي حذر منھا سیدُّ

https://www.youtube.com/watch?v=rCKzpI
hCPbE

بعد مشاھدتك لمقطع الفیدیو أجب 

التوحید أساس الدین

عن األسئلة التي أمامك
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اھبط بسالم إلى غلق الدرس
الكتاب المدرسي 

، وأجب عن 58صـ
أسئلة التقویم 

.واألنشطة.واألنشطة
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