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 المعيار نص  المعيار اطالنشــ الوحدة التعليمية 

إنسانيتي سلوك  

 وعمل 

 إفشاء السالم

 ـــة( 122صفحــ )

يطا مع شواهد من المعلومات  بس  الداليجري است 3  – 2

 . االستدالل اهبنى علي النص التي متوافرة فيال

      : (العمل التطوعي والتعاونيالتربوية ) القيمة 

 : التمهيد  -1

 .ة الضبطجهرية سليم قراءة 122رسي صدالم الكتابفي  الشريف ديثالح  اقرأ -

   ؟ياةاء السالم في الح إفش أثر ما -

 : دريبالت -2

 .لية من األخطاءيمة خاهرية سلقراءة ج النص ن  ي المتعلم قرأ علىأ -
، ةد، ثم المتعلمين األقللإ إجللابالمتعلمين المجيدين  ابدء  ،  ة صحيحةنص قراءة جهري لامون  يقرأ المتعل -

 .  في حينها القراءةأخطاء ب  وي تصع خارج الحروف ماعاة الضبط الصحيح لموذلك مع مر
 .القراءة ءأثنا في  ذلك، و تحت الكلمات التي تحتاج إلى تعرف معانيها  ايضع المتعلم خط   -
 :  ا مثإيهلتوضيح معان  ي الكلمات الصعبةاقشة المتعلمين فمن  -

 
     أجرها :ثوابهال     الخير  :كةالبر -      يُسهإ  :سريُيل     ادرا   مب  :بّاقا  س  -األقارب      األرحام:     انشروا    :اأفشو

  . حمالُ  :بئا  ع ل
 

 مع الناس على الرغم من اختالفهم؟ماذا يج  -1
 السالم. على إفشاء  فهم التعوديجمع الناس على الرغم من اختال

 
 ."إلفشاء السالم الدعوة "دإ على  ي  ما حدد في النص -2
 . "من عند هللا مباركة طيبة  ةعلى أنفسكم تحي  فسلمواا  فإذا دخلتم بيوت "

 
  :  من النصعلى كل معنى مما يلي  ستدل  ا -3

 لمحبة بين الناس(وا دةمو ينشر ال)      .فضإ السالم يعم أمة اإلسالم •

 يزرع هللا محبتك في قلوب الناس() .تاح القلوبإفشاء السالم هو مف •
 (تدخلوا الجنة بسالم)  (جزاء كبير ينتظرك عند هللا )إفشاء السالم كبير. ثواب   •
 (وا السالميا أيها الناس أفشالسالم. )إفشاء ب  –هللا عليه وسلم صلى  –وصاية الرسوإ  •

 ن الموضوع.في الدنيا واآلخرة. استدإ على ذلك م  طيبة  نتيجةالسالم  فشاءإل -4
 في الدنيا:
 في اآلخرة:

 ي:أكمإ ما يأت  -5
 ........عندما تلقى الناس بوجه باسم وتلقي عليهم السالم..........

 عندما تعبس فيوجه الناس وتتجاهإ السالم عليهم..................
 
 
 



 
 الحصة الثانية 

 
 :الثروة اللغوية

 النماء والزيادة والخير والسعادة  :(البركة)مترادف كلمة  
 يرزق هللا المؤمن البركة في رزقه  وظف كلمة البركة في جملة من إنشائك.

 األطعمة  :(الطعام)كلمة    جمع
   :(جمع)تصريفات كلمة  

معللة، الجاالجمللع،  الجميللع، الجمللوع، الجماعللة، المجمللع، الجمعيللة، التجمللع، اسللتجماع،  ،  الجللامع،  الجمعة
 ، المجموع.التجميع

   :ممارسةال -3

 :بعدهاعن األسئلة أجب ، ثم التالية الكريمة يات قرأ اآلا

لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ   "قال تعالي :    َ َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ  فَأَْصِلُحواْ   يَْسَخْر  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَ (  10)  إِنََّما ٱْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ 

ِمْن   ِمنْ قَوٌم  نَِساٌء  َوَل  ِمْنُهْم  ا  َخْير  يَُكونُوا  أَْن  َعَسى  يَكُ قَْوٍم  أَْن  َعَسى  نَِساٍء  تَنَابَُزوا    َوَل  أَْنفَُسُكْم  تَْلِمُزوا  َوَل  ِمْنُهنَّ  ا  َخْير  نَّ 

 ُ يَت لَْم  َوَمْن  يَماِن  اإْلِ بَْعَد  اْلفُُسوُق  اِلْسُم  بِئَْس  البِاأْلَْلقَاِب  ُهُم  فَأُولَئَِك  َٰٓأَيَُّها (  11)  ظَّاِلُمونَ ْب  َءاَمنُواْ   يَ  َن  ْجتَنِبُوٱ  ٱلَِّذيَن  ّمِ ا  َكثِير  اْ 

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأْكُ  ا ۚ  َوَل تََجسَُّسواْ َوَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعض  َوٱتَّقُ َإ لَْحَم أَِخيِه َمْيت ا فَكَ ٱلظَّّنِ إِنَّ بَْعَض ٱلظَّّنِ إِثٌْم ۖ  واْ  ِرْهتُُموهُ ۚ 

ِحيمٌ  اٌب رَّ َ تَوَّ َ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  12-10 : الحجرات  . "(12) ٱَّللَّ

 : يةت من الغيبة ( من اآليات اآل   النفور )حدد اآلية الدالة على  - 1

ا ِمْنُهمْ " –أ   ". َعَسى أَْن َيُكونُوا َخْير 

 . "ْيت اأَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن َيأُْكَإ لَْحَم أَِخيِه مَ  " -ب

يَماِن ِبئَْس اِل  " -ج  . "ْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلِ

   ".ّنِ إِْثٌم ۖ ٱلظَّ  إِنَّ َبْعضَ  " - د

 : أتيمما ي   " َل َيْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْومٍ   "ر الداللة الصحيحة لقولة تعالى خت ا -2

 . الغيبةعدم  -أ

 . ن الظاب اجتن  -ب

   .خرين آل ااحترام  -ج

   .اآلخرين مساعدة  -د

 يمة على ما يأتي: استدل من اآليات الكر -3

 ابز باأللقاب.تن والالغمز حرمة   –     تجنب سوء الظن.   -.    شاعة الغيبةب  -

 إعداد مدرسة: الشفاء بنت عوف 


