
 

                     

     .من إنشائك بجملتينعن الصورة  عبر-

 

 

 وفق اآلتي:  (حلة إلى مكة المكرمةر )تحت عنوان ابني فقرتين مترابطتين بجهد المتعلمين 

 مع مراعاة أدوات الربط المناسبة. •

 وعالمات الترقيم الصحيحة.  •

 حلة إلى مكة المكرمةر ال                                    

  الفكري: حتوى الم

 تالية، لتنمية المضمون الفكري حول الموضوع. يجيب المتعلمون عن األسئلة ال

 ( ية جملة افتتاح ) مكة المكرمة أقدس بقاع األرض وأطهرها.وأطهرها؟   ما أقدس بقاع األرض -1

 ( للفكرة داعمةجملة ) .الحرام هكرمها هللا بوجود بيت ؟  مها هللا تعالىبم كر   -2

 .من كل بقاع األرض للحج والعمرة  بيت هللا الحرام في مكةالمسلمون    هيقصد؟  ولم يقصده المسلمون -3

 ( جملة تعليلية)

) الكعبة المشرفة(، كما أنها قبلة المسلمين  بيت وضع للناس    أول  إنهاذكر معلومتين عن بيت هللا الحرام.   -4

 ( داعمة للفكرةجمل ) .يتجهون إليها في صالتهم

7 .../  الصف 
 اليوم .................................                               

م 2022......  هــ /  ..... من .....1443..... من ................... الحصة  ...........   التاريخ  

 الوحدة التعلمية   الثانية / رحلة عبر الزمن  رقم اإلعداد ........ 
للمعيار رقم النشاط  1  نشاط التعلم  رحلة ال تنس ى 

تقدم عروًضا مكتوبة قصيرة مستخدمةً المعينات التقنية والبصرية واألدوات الرقمية  

 المناسبة 
( 2-3)  املعيار   

تستمع المتعلمات لبعض اآليات عن بر الوالدين من خال مقطع مرئي ثم تجيب عن  

   اآلتي:  السؤال

 إالم تدعونا اآليات السابقة؟ 

  تأصيلنشاط 

 القيم التربوية 

 التمهيد 

التطبيق   اد و   اإلعد   



َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببَكَّةَ ُمَباَرًكا  إ  ":قال تعالى  ؟وأهميتها  استدل بما تحفظ على تاريخ الكعبة -5 نَّ أَوَّ

 . (للفكرة استدالليةجملة  ).  "َوُهًدى ِلْلعَالَِمينَ 

وشهدت هذه البقعة المباركة دعوة اإلسالم ونزول الوحي على نبي    تاريخ اإلسالم؟   ماذا شهدت مكة من  -6

 ( جمل داعمة للفكرة. )آيات القرآن الكريم تليتوبها   الرحمة محمد 

 . أحب البالد إلى قلب النبي  مكة كانت؟  ما مكانة مكة في قلب النبي  -7

،  "وهللا إنك لخير أرض هللا  :قال  الرسول  منهارج  عندما أخْ   ومحبة الرسول لها.استدل على مكانة   -8

 (لية ختامية للفقرةالجملة استد)  .، ولوال أني أخرجت منك ما خرجت"وأحب أرض هللا إلى هللا

 .سبةأدوات الربط المناباستخدام  عنهاأجابوا ط المتعلمون بين الجمل التامة التي  يرب •
وأطهرها    األرض  بقاع  أقدس  المكرمة  يقصده   فقد،  مكة  الذي  الحرام  هللا  بيت  بوجود  هللا  كرمها 

  كما أنها ) الكعبة المشرفة(،  بيت وضع للناس    أول   إنه  ،المسلمون من كل بقاع األرض للحج والعمرة

َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببَكَّةَ ُمَباَرًكا َوُهًدى إ  ":قال تعالى  ، قبلة المسلمين يتجهون إليها في صالتهم  نَّ أَوَّ

بها و  شهدت هذه البقعة المباركة دعوة اإلسالم ونزول الوحي على نبي الرحمة محمد  و"،  ِلْلعَالَِمينَ 

 :منها قالرج  عندما أخْ   ولذلك؛    كانت أحب البالد إلى قلب النبي    كما أنها،  آيات القرآن الكريم   تليت

 . ، ولوال أني أخرجت منك ما خرجت"، وأحب أرض هللا إلى هللا"وهللا إنك لخير أرض هللا 

 كيد. وللت  بين الجملتين األولى والثانية (فقد) •

 للتوكيد.  ثةن الثانية والثال( بين الجملتيإنه) •

 . بين الجملتين الثالثة والرابعة (اكما أنه) •

 السادسة بالخامسة.لربط الجملة  الواو() •

 لربط الجملة السابعة بالسادسة.  الواو() •

 بين الجملتين الثامنة بالسابعة.  (كما أنها) •

   للتعليل. ثامنةوالالتاسعة بين  (ولذلك) •

 ة. يربط المتعلمون بين الجمل باستخدام عالمات الترقيم المناسب •
 ... وهكذا. بين الجمل األولى والثانية والثانية والثالثة ( ،الفاصلة ) •

 قبل الجملة التعليلية.  (؛ الفاصلة المنقوطة ) •

 في نهاية الفقرة.  (. النقطة ) •

 بعد القول.   (:)  النقطتان الرأسيتان •

 للكالم المنقول بنصه. ("  "  عالمتا التنصيص ) •

 

 

 

 

 



 

 

 

مستخدمين   (سلمينمكانة مكة في نفوس الم)ن عمترابطة فقرة  بمساعدة المعلم  كتب المتعلموني

. الجملة  مع األخذ بأيديهم ومساعدتهم في كتابة الربط التي دربوا عليها، وعالمات الترقيم، أدوات

ملة  والج  (االستدالل) والجمل الداعمة والتعليلية واالستشهادوحسن صياغتها،  والتعبير عنها االفتتاحية 

. سابقالمات الترقيم وفق التدريب ال، وكذلك ع الختامية   

نحو اآلتي: أتوقع أن تكون على ال  

يشعر فيها المسلم   ،؛ ألنها أرض مباركة هم األقرب إلى قلوب   هي ، فلمكة المكرمة مكانة في نفوس المسلمين  

القلوب ظيماً  نينة والسكينة وقرب روحه من هللا تعالى، وقد شرفها هللا وزادها تع أبالطم وإجالالً، حيث تهفو 

ذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن    :فقال  –  عليه السالم  - ، وقد دعا لها خليل هللا إبراهيم  واألرواح إليها ِ اْجعَْل َهَٰ َرب 

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ   جة إليه قبل الممات.ح  ، اللهم ارزقنا  ۖ الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباَّللَّ

 وفق التدريب السابق. اناقشه تفصيلي  أجهد أحد المتعلمين و أعرض •

 

بنات  -داد مدرسة: فاطمة املسباح املتوسطة إع  

مارسة ال   


