
 
 
 

 

 
 

 الكفايات الخاصة   1   -   2المعيار    49ص     وصايا وعبر (1شاط )ن

 1  -  2 ) أدبية ، علمية ( يحدد الغرض الرئيس من النصوص التي قرأها  معيار المنهج:       
 

 
 
 
 

 يستمع المتعلمون في بداية الحصة إلى البيت الشعري اآلتي:                  نشاط تأصيل القيم
 أوجب الواجبات إكرام أمي       إَن امي أحُق باإلكرام             

 مناقشة مضمون البيت للوصول إلى القيمة التربوية المستهدفة .
 القيمة التربوية 

وصلة  بُر الوالدين 
   الرحم . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 أنشطة التعلم وصف 

 )تمهيد(  -1

 

 أهمية الوصية في حياة اإلنسان. -
الوصية لها أهمية كبيررة فري حياتنرا ، وحتوائهرا علرى خجصرة تجرارب الحكمرات ، فهري تنيرر حياتنرا 

 وتهدينا لما فيه الخير لنا ولآلخرين. 
يحدد المتعلمون مواصرفات الوصرية المرة رة ، و لرغ بلغرة سرليمة مترابطرة مسرتفيدين مرن اآليرات  -

 الواقعية( -حسن التقديم  -المنفعة  -)الصدق من م ل:القرآنية 
 يستمع الطجب إلى شرح مبسط لطريقة تحديد الغرض الَرئيس وتعريفه. -

 فالغرض هو الهدف الَ ي قصده قائل الَنَِص. 
 لتحديد الغرض الَرئيس  يمكن استخدام عبارات م ل : 

 التح ير من  –الترغيب في  –التَأكيد على  –بيان أهميَة  –الحُث على               
 أو أية عبارة مناسبة . 

 

 )القراتة(  -2
يستمع المتعلمون إلى اآليات الكريمة من مصادر متعددة  ،  رم يقرةونهرا قرراتة جهريرة صرحيحة  ❖

 صحيحة للكلمات .متصلة مع التركيز على صحة الضبط ووضوح الصوت والقراتة ال
 ، مع تصويب األخطات.يقرأ المتعلمون اآليات القرآنية الكريمة بدًتا بالمجيدين  ُمَّ األقل إجادة ❖

)الفهم   -3
 واوستيعاب( 

 

 يحّوط المتعلمون الكلمات الصعبة التي تتطلب العودة إلى المعجم : -
 اِْشتَدَّ فََرُحهُ َونََشاُطهُ. :  مرح  ،   : مال تيًها وكبًرارصعَّ :  وأتوقع أن تكون  -

 .: اخفض اغضض،  : تكبر وتباهى   مختال
 اعتدل. : اقصد مترادف:

  في جملة من إنشائغ.وظف مترادف كلمة ) اقصد (  -
  وما ترشد إليه من معان كريمة اآليات الكريمةأناقش المتعلمين مضمون. 

 استخلص من اآليات الكريمة: •
 قيمة، وبين أ ر العمل بها في الفرد والمجتمع.

 ضع خطاً تحت المكمل الصحيح :  •
بقايا الطعام في ساحة المدرسة، فنصرحته أن يرفعهرا ويلقيهرا فري سرلة المهمرجت   صديق لغألقى    -أ  

 حفاظاً على نظافة المدرسة .

 الحث على : الموقف السابقالغرض من  •
 لآلخرين. تقديم النصيحة -                 اآلخرين. قبول نصيحة -
 .لطعامالمحافظة على بقايا ا -               .المحافظة على الصداقة -
 

ألقى صديق بقايا الطعام في ساحة المدرسة ، فانتظرت حتى انصرف بقية األصدقات ، ونصحته أن   -ب
 ايرفعها ويلقيها في سلة المهمجت ، فاستجاب للنصيحة راضيً 

 الغرض من القصة السابقة بيان أهمية : •
 المحافظة على نظافة المدرسة . -قبول النصيحة .                        -     
 الصداقة . -تقديم النصيحة في السر .             -     

 :رقم الحصة : الحصة / 6: الصف التاريخ  ليوما

 (   وأصدقاءمعارف )     األولى الوحدة  الوحدة التعليمية 



 
 ما الغرض الرئيس لآليات الكريمة من سورة لقمان؟

 الدعوة إلى التحلي بآداب معاملة الناس . -
 حياتنا .بيان أهمية األعمال الصالحة في  -

 ضد كلمة )مختال(: متواضع
 وظف ضد كلمة ) مختال ( في جملة من إنشائغ:

 
 

4-  
 )الممارسة( 

، يمكن اوسرتفادة بمرا يرأتي: )الحرث علرى ، التحر ير مرن ، نص مما يأتي الغرض منهكل  اكتب أمام    -
 : الترغيب في(

 "  و نريد منكم جزاًت وو شكوًرا قال تعالى : " إنما نطعمكم لوجه هللا -أ 
 قال تعالى : " من  ا ال ي يقرض هللا قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم "  -ب
 قال تعالى : " فويل للمصلين ال ين هم عن صجتهم ساهون "  -ج
 فكلغ عورات وللناس ألسن قال الشاعر : لسانغ و ت كر به عورة امرئ  ..  -د
 

فري سرياق آداب الطعرام، وضرد كلمرة )مخترال( فري سرياق التعامرل مرع اقصد (  ترادف كلمة )  موظف  
 اآلخرين.

 

 
 

 إعداد مدرسة: حممد الوهيب املتوسطة


