
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/7
https://almanahj.com/om/7
https://almanahj.com/om/7islamic
https://almanahj.com/om/7islamic
https://almanahj.com/om/7islamic2
https://almanahj.com/om/7islamic2
https://almanahj.com/om/7islamic2
https://almanahj.com/om/grade7
https://almanahj.com/om/grade7
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=أحمد مرسي
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


أھداف الدرس

:ُیَتَوّقع من الطالب أن
یوّضح معاني المفردات الواردة -

.في اآلیات
یعّدد النعم التي أنعم هللا بھا على -

)6(سورة مریم 
یعّدد النعم التي أنعم هللا بھا على -تالوة وفھم

سیدنا موسى وإسماعیل وإدریس 
.علیھم الصالة والسالم

یستنتج من اآلیات الّصفة -
.  المشتركة بین  األنبیاء الثالثة

تالوة وفھم

الھدایة من أعظم الّنعم
37صـ
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أن یوّضح الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

ا ( ِبّیٗ ُھۥ َكاَن ُمۡخَلٗصا َوَكاَن َرُسوٗال نَّ ِب ُموَسٰىٓۚ إِنَّ  ٥١َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ
ا  ُھ َنِجّیٗ ۡبَنٰ وِر ٱۡألَۡیَمِن َوَقرَّ ُھ ِمن َجاِنِب ٱلطُّ َدۡیَنٰ َوَوَھۡبَنا َلُھۥ ِمن  ٥٢َوَنٰ

ا  ُروَن َنِبّیٗ ۡحَمِتَنآ أََخاهُ َھٰ ُھۥ َكاَن  ٥٣رَّ ِعیلَۚ إِنَّ ِب إِۡسَمٰ َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ
ا  ِبّیٗ َلٰوِة  ٥٤َصاِدَق ٱۡلَوۡعِد َوَكاَن َرُسوٗال نَّ َوَكاَن َیۡأُمُر أَۡھَلُھۥ ِبٱلصَّ

الھدایة 
من  ا  ِبّیٗ َلٰوِة  ٥٤َصاِدَق ٱۡلَوۡعِد َوَكاَن َرُسوٗال نَّ َوَكاَن َیۡأُمُر أَۡھَلُھۥ ِبٱلصَّ

ا  ِھۦ َمۡرِضّیٗ َكٰوِة َوَكاَن ِعنَد َربِّ ُھۥ  ٥٥َوٱلزَّ ِب إِۡدِریَسۚ إِنَّ َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ
ا  ِبّیٗ یٗقا نَّ ا  ٥٦َكاَن ِصدِّ ُھ َمَكاًنا َعلِّیً ُ  ٥٧َوَرَفۡعَنٰ ِٓئَك ٱلَِّذیَن أَۡنَعَم ٱ�َّ أُْوَلٰ

ِة  یَّ ۡن َحَمۡلَنا َمَع ُنوٖح َوِمن ُذرِّ ِة َءاَدَم َوِممَّ یَّ ِبیِّ َۧن ِمن ُذرِّ َن ٱلنَّ َعَلۡیِھم مِّ
ُت  ۡن َھَدۡیَنا َوٱۡجَتَبۡیَنآۚ إَِذا ُتۡتَلٰى َعَلۡیِھۡم َءاَیٰ ِءیلَ َوِممَّ ٓ ِھیَم َوإِۡسَرٰ إِۡبَرٰ

ا۩  ٗدۤا َوُبِكّیٗ وْاۤ ُسجَّ ِن َخرُّ ۡحَمٰ )٥٨ٱلرَّ
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أن یوّضح الطالب معاني المفردات الواردة في اآلیات: الھدف األول

واقرأ  37افتح كتابك صـ
معاني المفردات جّیًدا 

اُمخَلًصا اجتبینانجّیً ُمخَلًصا

ور االطُّ مرضّیً

ا اجتبینانجّیً

ا ُبِكّیً

الھدایة 
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أن یعّدد النعم التي أنعم هللا بھا على سیدنا موسى وإسماعیل : الھدف الثاني
وإدریس علیھم الصالة والسالم

123

من خالل 
اآلیات، 

من خالل 
اآلیات، 

من خالل 
اآلیات،  اآلیات، 

ما النعم التي 
أنعم هللا بھا 
على سیدنا 

موسى؟

اآلیات، 
ما النعم التي 
أنعم هللا بھا 
على سیدنا 
إسماعیل؟

اآلیات، 
ما النعم التي 
أنعم هللا بھا 
على سیدنا 

إدریس؟

الھدایة 
من 

أعظم 
الّنعم alm
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أن یستنتج الطالب من اآلیات الّصفة المشتركة بین  األنبیاء الثالثة: الھدف الثالث

ُھۥ َكاَن ُمۡخلَٗصا ( ِب ُموَسٰىٓۚ إِنَّ َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ
ا  بِّیٗ وِر  ٥١َوَكاَن َرُسوٗال نَّ ُھ ِمن َجانِِب ٱلطُّ َدۡیَنٰ َوَنٰ

ا  ُھ َنِجّیٗ ۡبَنٰ ۡحَمتَِنآ  ٥٢ٱۡألَۡیَمِن َوَقرَّ َوَوَھۡبَنا لَُھۥ ِمن رَّ
ا  ُروَن َنبِّیٗ ِعیلَۚ  ٥٣أََخاهُ َھٰ ِب إِۡسَمٰ َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ

ا  بِّیٗ ُھۥ َكاَن َصاِدَق ٱۡلَوۡعِد َوَكاَن َرُسوٗال نَّ  ٥٤إِنَّ

استنتج من اآلیات الصفة 
.المشتركة بین األنبیاء الثالثة

الھدایة  ا  بِّیٗ ُھۥ َكاَن َصاِدَق ٱۡلَوۡعِد َوَكاَن َرُسوٗال نَّ  ٥٤إِنَّ
َكٰوِة َوَكاَن ِعنَد  لَٰوِة َوٱلزَّ َوَكاَن َیۡأُمُر أَۡھَلُھۥ بِٱلصَّ

ا  ِھۦ َمۡرِضّیٗ ُھۥ  ٥٥َربِّ ِب إِۡدِریَسۚ إِنَّ َوٱۡذُكۡر فِي ٱۡلِكَتٰ
ا  بِّیٗ یٗقا نَّ ا  ٥٦َكاَن ِصدِّ ُھ َمَكاًنا َعلِّیً  ٥٧َوَرَفۡعَنٰ

ِة  یَّ بِیِّ َۧن ِمن ُذرِّ َن ٱلنَّ ُ َعلَۡیِھم مِّ ٓئَِك ٱلَِّذیَن أَۡنَعَم ٱ�َّ أُْولَٰ
ِھیَم  ِة إِۡبَرٰ یَّ ۡن َحَمۡلَنا َمَع ُنوٖح َوِمن ُذرِّ َءاَدَم َوِممَّ

ۡن َھَدۡیَنا َوٱۡجَتَبۡیَنآۚ إَِذا ُتۡتلَٰى َعلَۡیِھۡم  ِءیلَ َوِممَّ ٓ َوإِۡسَرٰ
ا۩  ٗدۤا َوُبِكّیٗ وْاۤ ُسجَّ ِن َخرُّ ۡحَمٰ ُت ٱلرَّ )٥٨َءاَیٰ
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غلق الدرس

اھبط بسالم إلى الكتاب 
، وأجب 39المدرسي صـ ، وأجب 39المدرسي صـ

عن أسئلة التقویم 
الھدایة .واألنشطة

من 
أعظم 
الّنعم
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