
 

 : التمهيد

  بينهاالمشتركة  األشياء الكتشاف تاليةالتأمل الصور 

  :القراءة  

مراعيا وضوح   ،األخطاءقراءة جهرية سليمة خالية من التالية  أقرأ النصوص األربعة

مع   ،مصوبا أخطاء القراءة ،إجادة األقل أن، ثم يقرو المجيد ونمتعلم ال أيقر ، ثمالصوت

 . مراعاة وضوح الصوت

  ق: التدريب والتطبي 

 أرحت نفسي من هم العداوات. لما عفوت ولم أحقد على أحد    -1

 من ال يستطع التسامح بُهدم الجسر الذي يجب أن يعبره هو نفسه.  -2

 إذا كنت في كل األمور معاتبًا   صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه.  -3

َواَل تَْستَِوي اْلَحَسَنةُ َواَل السَّي ِئَةُ ۚ اْدفَْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي   "قال تعالى:  -4

َوَما يُلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إاِلَّ *   َبْيَنَك َوَبْيَنهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ 

 35-34سورة فصلت:  " ذُو َحظ ٍّ َعِظيمٍّ 

 يحوط المتعلمون الكلمات الصعبة، وأناقشهم معناها، وأتوقع أن تكون من مثل: 

 .حميم: قوي متين      ناصر ومعين وقريب  :ابعد     ولي: ادفع

 ما أهمية العفو والتصافح في حياتنا؟  -
 بي ن الموضوع الذي تتحدث عنه األقوال السابقة. -
 القول المختلف.قارن بين األقوال السابقة، واستبعد  -

 الحصة:  6الصف:  التاريخ:  اليوم: 

 
 نص المعيار  رقم المعيار  اسم النشاط   

     شيء مشترك 
 109ص  2-

  قارن بين آراء مختلفة حددها حول موضوع معين من نصوص ي 2-8
 . مختلفة

 العمل التطوعي والتعاوني  : الشهر قيمة



 ( بحسب تأثيرها في نفسك.3-1رت ب األقوال من ) -

 التاليين، وأجب عما بعدهما من أسئلة: بيتيناقرأ ال

 : قال أبو الفتح البستي - األولالنص 

 إحسان  اإلنسانفطالما استعبد     أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

 : قال ابن زنجي -النص الثاني

 حسناهاإلحسان أحسن فعاقبة      ةمحقر اإلحسانتحقرن من  ال

      تستصغر   - تحتقر: تستهين    -   تستعبد: تمتلك قلوبهم     -     قدم المعروفأحسن: 
استعبد: اتخذ عبدا أو عامله معاملة     -  عاقبة: جزاء  - محقرة: ما يدعو إلى التحقير 

 عاقبة: نتيجة    -    تحقرن: تستهين به ، تذله وتستصغره    -   العبد

 ؟  باإلحسانما المقصود  -
 ؟ اإلحسانعدد صور  -
 على الفرد والمجتمع؟   اإلحسانما أثر    -
    :اآلتيةحدد الموضوع المشترك بين النصيين السابقين من بين الخيارات  -

 الصداقة  –العلم  -عمل الخير   -التعاون                    

  .كالموضوع المشتركل من النصيين السابقين تجاه رأي  بين  -
 :مع ذكر السبب  رجحه من البيتين السابقينت بين الرأي الذي  -

 : الممارسة 

 اقرأ البيتين التاليين، وأجب عما بعدهما من أسئلة:

 األصحابو  الخالنمن منظر    في الدنيا أحب لناظري   ال شيء    : األولالبيت   

 األخالق واختر صديقك من ذوي         عاشر أناسا بالذكاء تميزوا   البيت الثاني:  

  :اآلتيةحدد الموضوع المشترك بين النصيين السابقين من بين الخيارات 

 الصداقة  -الوفاء  - األمانة  -لصدق ا                

 . بين رأي كل من النصيين السابقين تجاه الموضوع المشترك -

 :بيتين السابقين مع ذكر السببرجحه من الت بين الرأي الذي  -

  

 سهلة بنت سعد   :مدرسةإعداد 


