
                  

 الصف:  التاريخ:  اليوم: 

 4-2+ 1- 2: المعيار النشاط: سبعة في ظل هللا تعالى الحصة: 

 علمية(.  - من النصوص التي قرأها )أدبية المعيار: يحدد الغرض الرئيس 

 

 . الوالء للوطن :الطالب بقيمة الشهر ثم تذكير ، تحية الطالب بتحية اإلسالم العطرة •

 : التعلــمأنشطـة وصف  •

 (: 1-2أوالً : معيار )

 التمـهيــد:  -1

 ا يأتي:  الفعل في كل جملة ممّ حدوث بيّن سبب  -

 االستزادة من الهدي النبوي الشريف. األحاديث النبوية رغبة في  أقرأ  -

 للهدي النبوي الشريف تهذيبًا لخلقي وترقية لسلوكي.   أستجيب  -

 راءة: ــالق-2

مراعياً السالمة اللغوية وصحة الضبط    ،من الكتابقراءة صحيحة متأنية مضبوطة  الحديث الشريف  أقرأ -   

 . ، ثم الضعاف، مدربًا على ) ضبط مخرج األصوات( ، ثم أقرئ المجيد من الطالبومخارج الحروف

 واالستيعاب: الفهم  -3

 لتعرف معانيها.  الصعبةالكلمات  ين تحديدالمتعلمأطلب إلى  -

 أتوقع أن تكون الكلمات:   -

: دعته/ ذات  طلبته: كثير الذهاب واالرتباط/ قلبه معلّق : الحاكم/  اإلمام: يشملهم برحمته/ يظلّهم: شّب وكبر/ نشأ: 

ً اخاليً : سالت دموعه بغزارة/ ففاضت عيناه: سترها وخبأها/ أخفاها: ذات مكانة/ منصب  . : متفرغا ومنقطعا

 . أناقش المتعلمين مناقشة بنائية تساعد على الوصول إلى تحديد الغرض *

 أشار الحديث الشريف؟  إلى كم فئة من الناس -1

 بم بشرهم الرسول صلى هللا عليه وسلم؟  -2

 ولماذا؟ هل تحب أن تكون منهم؟  -3

 من المذكورين في الحديث الشريف؟   أن تكون بينهاما الفئة التي تحب  -4

 ما المقصود بكل مما يأتي:  – 5

   شاب نشأ في عبادة هللا: -

 شاب الزم عبادة هللا وراقب هللا في سّره وجهره. 



 :  اإلمام العادل -

 حكم بالعدل والمساواة. على ال وهو حريصوهو المسؤول عن أحوال المسلمين ووّكلت إليه هذه المهّمة،  

   رجٌل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه : -

   عبادته منفرداً ليالً أو نهاراً حتى البكاء من شدة خشيته تعالى.في ذكر هللا  وهو َمن  

 مما يأتي: المخطوط تحته  غرض من التعبيروضح ال -6

 حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمنه:   رجل تصّدق بصدقة فأخفاها -

ا إلى هللا  شهرة بل يتصدق تقربً ال إّن الصدقة ال بُدَّ أن تكون خالصة لوجه هللا، فال يطلب بها اإلنسان سمعة و * بيان 

 في نيل رحمته ورضاه.  اوطمعً 

 : اآلتيةماذا تفعل في المواقف  -7

 . مباراة لكرة القدمشاهد ت  وأنت المؤذن للصالة  أذّن -

 مشغوٌل جداً.   تفي حادث وأن ك أصيب صديق -

 في الصف وصف آخر.    كبين زمالئ مسابقة تحكيم  إليكلب طُ  -

، مبينًا أثرها في حياة استخلص القيم اإليمانية والخلقية والسلوكية التي وردت في الحديث الشريف -8

 والجماعة. الفرد 

 الحرص على العدل بين الناس/ االنفاق في سبيل هللا/ الخوف والخشية من هللا في السر والعالنية/ * 

 دائماً.   ذكر هللا/ الصدقة في السر/ التحاب في هللا/ الذهاب إلى المساجد

 النصائح النبوية الشريفة؟ هذه ما الغرض من   -8

 الغرض من النصائح النبوية الشريفة الواردة في الحديث:           

 . االتصاف بها وترغيبه في الحرص عليها والعمل بهاحث المسلم على          

 طاعة هللا تعالى واإلخالص في العبادة.  دعوةعند هللا/ ال متقين والمخلصين في العبادةبيان منزلة الويكون من مثل:  

 (: 4-2معيار )*ثانياً:
 ) منصب (: كلمة أوضح مترادف  -1
 . مكانة عالية    –منزلة عظيمة  – )منصب ( : مقام كلمة مترادف  

 اإلثراء : أوظف كلمة ) منصب( في جملة توضح معناها : 
 .................................................................... 

 :  (ذكر)لكلمة  ات أخرالمخطط التالي تصريفأضيف إلى  -2
 
 الذاكرة                                                           

 
 
 ذاكر                                            المذاكرة ال                             

 

                                                         
 الذكرى                                                        

من تصريفات    

 كلمة ذكر



 إعداد مدرسة: إياس بن معاذ المتوسطة 

 

 

 

 

 

 

 

 مما بين القوسين :  (ذكر )أكمل الفراغ في كل جملة مما يلي بتصريف مناسب لكلمة  -3
 ...... الحكيم   الذكرحفظت سورة من ...  -1
 .... التحرير . ذكرى...ـتحتفل الكويت كل عام ب  -2
 ....قوية . ذاكرة ......ـيتمتع حافظ القرآن الكريم ب  -3
 ...... في القرآن الكريم .  مذكورةأحداث الهجرة النبوية ... -4
 . في األجر والثواب واألنثى ... الذكرساوى اإلسالم بين ....  -5

 
 ...................................  أوظف تصريفا لكلمة ذكر في جملة تامة :اإلثراء : 

 

 ( 1-2)ة: ــالممارس  -*

 كتبه في صياغة سليمة  اشفهياً، ثّم  لتالي الغرض الرئيس من الحديث الشريف ا بيّن  - 

عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال "    قال رسول هللا
الفجور، الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا، وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدى إلى  

  مسلم رواه "  وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا
 ( 4-2)الممارسة  *

 :  (ذكر )أكمل الفراغ بتصريف مناسب لكلمة   -1
 يحافظ المسلم على قراءة ....... الصباح والمساء.   -2
 . ......... هللا تعالى له أجر عظيم    -3
 
 ؟  ) منصب (ما مترادف كلمة   -2

 ............................. :منصب مترادف كلمة  -

  
 مما بين القوسين فيما يلي :  (منصب )أختار مترادف كلمة   -1

 (:  منزلة –  ُحسن –  شهرة  -  بالغة)                           
 : يأتيفيما   ( ب)بما يناسبه في المجموعة ( أ)أكمل فراغ كل جملة في المجموعة   -2
 

 المجموعة ب  )أ(  المجموعة  م  

 المذاكرة  المؤمن ................ هلل تعالى في كل وقت   1

 ذاكر  ال ينسى األجداد ............... الغوص .   2

 ذكريات  ................ سبيل تحقيق النجاح. المواظبة على   3

 الذكر   

 
 


