
       بر الوالدين وصلة الرحم.القيمة: 

 ة:  تي ستمع المتعلم لآلية القرآنية اآليالتهيئة : 

ا وحمله وفصاله ثالثون  ا ووضعته كره  ا حملته أمه كره  قال تعالى : "ووصينا اإلنسان بوالديه إحسان  

 ".  اشهر  

   ولماذا؟  بم أوصانا هللا تعالى في اآلية الكريمة السابق ؟

 

 التمهيد: -1

 

 : القراءة الجهرية

ا عن المعنى مع مراعاة معبرً ضبط بنية الكلمات وأواخرها  اأقرأ نص "التربية" إلقاء معبًرا مراعًي 

 فاألقل إجادة.  ينبدءا بالمجيدوضوح الصوت  

 من مثل :   التي أتوقع صعوبتها على بعض المتعلمينتحديد معاني بعض المفردات الصعبة 

موجه ومسؤول،                                             رائد:    التربية،التهذيب:  النون للتخفيف،  فت  حذ  (وليكن)وليك:  حافظ عليهم،  ارعهم:  

يألفون:  الحب، : الودّ استرِجع واحفظ وتذّكر، اّدكر: ، وارتكن ثق واعتمداتّكل: : اعتمد وارتكن،   اتكل

:  يحبون،   :  الضغينة والبغضاء،  الحقد:  قُصد وأريد،  ِشيء:  يفرح،  يسرُّ مراعاة تُقى:  تحسن المعاملة،  تبَرُّ

   .نهخوف م هللا وال

  ، انفصلت، تفرقت.ُكسرت ما مترادف كلمة ) فُلّت( ؟  -

   توضح معناها.  من إنشائك في جملة ت  وظف كلمة فل   -

 

 

التمهيد

.أوض  الع قة بين الصورتين التاليتين

 الصف :حصةال :التاريخ   :اليوم

 4-2+ 5-2:الكفاية الخاصة       رحالت استكشافية  :الوحدة التعليمية :الصف

 ) الحصة األولى (   التربية   :  عنوان الدرس

 .  بين مغزاه ي و  حدد موضوع نص أو صورة ما ي، و لخصه يصوغ األفكار الرئيسة للنص وي   نص المعيار :    



                  : التدريب -2  

 (، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: 6-1اقرأ األبيات من )  

 ما الموضوع الذي تدور حوله األبيات؟  -

 ضع عنوانا مناسًبا لألبيات الخمسة؟  -

 مم حذر الشاعر في البيت الثاني؟  -

 إالم دعت األبيات اآلباء والمربين؟  -

 .األبيات الخمسة بفكرة رئيسة أكل الجملة اآلتية لتعبر عن مضمون -

 ......   ..و ...........و تحتاج إلى ......... ............... األبناءتربية 

 رعاية وتهذيب وبناء للخلق(   –) غاية عظيمة                        

 (، ثم يجيب عن األسئلة بعده. 10-7) األبيات من   يقرأ المتعلم •

 تربية األبناء. حددهما.في األبيات نصيحتان مهمتان في   -

 اعتمد الشاعر على الخيال إليضاح الفكرة. اشرح ذلك. -

 فيم تتمثل قوة األبناء؟   -

 متى تذهب قوتهم، وتضعف وحدتهم؟  -

 . أصوغ فكرة رئيسة تعبر عن أثر المودة والتآلف والوحدة في األبناء

 .4-2المعيار 
   ؟.  ما ضد كلمة ) الكسر(   الكسرمثل أعواد تراها جمعت يصعب   -2

 .االلتحامااللتئام و الجبر و الكسر:          

   وظف ضد كلمة )الكسر( في جملة من إنشائك.  -

 وظف كلمة ) رفع ( في سياقين مختلفين بمعنيين مختلفين .  -3

 رفع المؤذن اآلذان.                       ) جهر به (         

 رفع العامل مواد البناء على الرافعة.     ) حملها ونقلها (  

هرفع المهندس البناء .                      )    ( ع ا

 

*** 

 

 بنات  –ة حولي المتوسطة إعداد: مدرس

 

 

 

 

 

 



 الحصة الثانية 

 صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبها من المجموعة ) ب (   -1

 المجموعة ) ب (            المجموعة ) أ (                          

 قيمة  - سبيل لبناء األمم تنشئة األبناء على حسن الخلق -1

 غرض  -   التحلي باألخالق الحميدة.-2

 فكرة  -   بيان أثر التربية الصالحة في حياة األبناء .-3

 مشاعر  - 

 

 :  تي الجدول اآل  أكمل -2

 الفكرة                   البيت                      

 واحذر اإلهمال خوفا من ضرر        علم األوالد ترفع شأنهم        

 وارعهم دوما بسمع والبصر         ليس كاإلهمال شر              

 

 .    طريق تحقيق السعادةالتربية الصالحة لألبناء 

 فالزم العدل بحرص وتقى               ال تفرق بين أنثى أو ذكر  

 كي ترى منهم سرورا دائما              إذ يبرون بحال في الكبر  

حسن معاملة األبناء والمساواة بينهم تسعدهم  

 .   وتنشر المحبة بينهم

 

 التلخيص:  -ثانيا

 :، وسالمة اللغة والتحرر من أسلوب الكاتبالرئيسة اإلى حدود الثلث مراعيا المحافظة على فكرته ةالتالي فقرةلخص ال

 

  أهم ما يميز المنهج  منتربية األبناء ، و ل  اأسسً   فوضععني اإلس م بالتربية، وجعلها أساس نهضة األمة،  لقد  
اإلس مي في تربية األبناء أنه يأخذ األحكام والمبادئ من شرع هللا عز وجل، وهذا ما يجعله مختلفًا عن أي  

آخر،   تربوي  األخرىهج  امن ال  ألن منهج  وضعها  ت  التربوية  التي  األسس  عن  ناتجة  ثغرات  على  حتوي 
اإلنسان، والتي ال تمتلك النظرة الشمولية التي تحيط باحتياجات األبناء كما أرادها هللا، وعليه فإن من أهم 

باء بتربية أبنائهم على العقيدة اإلس مية  يهتم اآل   يجب أن  ؛ إذ  العقيدة السليمةأسس تربية األبناء في اإلس م  
المعتقدات المنحرفة، والتي تمكنهم من    التي تضمن لهم السير على منهج هللا القويم، والبعد عن  الصحيحة

 .مواجهة األفكار المستهدفة للشريعة اإلس مية 

 ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص السابق؟  -

 أجب بجمل وافية ممتدة عن األسئلة اآلتية: 

 التربية؟ ما أهم ما يميز منهج اإلسالم في  -

 حدد األساس األول الذي بنى اإلسالم عليه منهجه في التربية.   -

 أجب بجملة وافية ممتدة.  لماذا يختلف منهج اإلسالم عن المناهج األخرى في التربية؟  -

 اربط بين الجمل التي كونتها بأدوات ربط مناسبة، مراعيا عالمات الترقيم. -

 يده. استخدم أسلوبك في التعبير عن المعنى الذي تر -

   : الممارسة-3

 عبر عن مضمونها بفكرة رئيسة. (، ثم حدد موضوعها. و 14-11عد إلى نص التربية، واقرأ األبيات من ) 

 صغ بأسلوبك فكرة رئيسة لنص التربية تبدأ بكلمة ) التربية..................................  (  -

 

 بنات  - توسطة مدرسة حولي الم  إعداد


