
   لتمهيد:ا 
 فضل الوالدين على األبناء.  عن  بأربع جمل متصلة وناميةتحدُث  -

 التدريب: 

 لمكانتهما العظيمة وفضلهما الكبير. اقترن رضا هللا تعالى برضا الوالدين                           

 دين؟ لبم أمرنا هللا في معاملة الوا .1

 . لماذا نحسن إلى والدينا؟2

 . ماذا قدم لك الوالدان؟ 3

 . إالَم يسعى الوالدان من أجل األبناء؟ 4

 تية: الفقرة اآلبعد تنمية إجابات المتعلمين وتنقيحها أعرض عليهم 

:  -  تعالى  -   هللا  قول  في  وذلك  الكبير،  وفضلهما  العظيمة  لمكانتهما  الوالدين؛  برضا  -  تعالى  –  هللا  رضا  اقترن     

ْينَا» نَسانَ   َوَوصَّ هُ   َحَملَتْهُ      إِْحَسانًا  بَِواِلَدْيهِ   اْْلِ   ، « َۚشْهًرا  ثَََلثُونَ   َوفَِصالُهُ   َوَحْملُهُ     ُكْرًها  َوَوَضعَتْهُ   ُكْرًها  أُمُّ

  واعية   سليمة  تربية  النشء  تربية  إلى  دوًما  يسعيان  والوالدان  عباده،  علىهللا    بها  أفاء  ة  نعم  فالوالدان[.  15: األحقاف]

 قوة يحتاجان فإنهمها وبسيًطا؛ سهًَل  ليس الهدف هذا أن يعلم وجميعنا  المختلفة، بفئاته المجتمع مواجهة على قادرة

  الكامنة   العاطفة  هو  الرغبة  تلك  وراء  والسبب  صالحةً،  تربيةً   األبناء  لتربية  طاقتهما  كل  يسخرا  أن  تكفي  وصَلبة

 الحديث   وعندفي أفضل مكانة،    األبناء  لرؤية  األساسي  والمحرك  الداعي  د  يُع  الذيالشديد،    والحب  كليهما  قلب  في

  عن   واألذى  المخاطر  دفع:  منها  تحصى؛  وال  تعد  ال  أبنائهم  على   كثيرة  أفضالُهما  أن  نذكر  أن  البد  الوالدين  عن

  األبناء   تحفيزوكذلك    اْلسَلمي،  الدين  نهج  على  أفراده  يكون  أن   للمجتمع  تكفُلُ   التي  اْلسَلم  قيم  وتأصيل  األبناء،

  الذي   السامي  الهدف  إنه  حيث  للقمة  االرتقاء  في  والطموح  الدرجات  أعلى  تحصيل  على  وحرصهم  دراستهم؛  على

 وبدافع  بالفطرة،إنما تكون    ألبنائهم   ن االوالد  يقدمها   التي   األفضال  تلك   كل  أن مما تقد م    نستنتج ،  أجله  من   يعمَلن

 ! الوالدين أعظمَ  فما . الدنيا إلى االبن مجيء معرفة منذ قلوبهم في ويترعرع  ينشأ الذي الحب

 .والوقف الوصل وصحة  الضبط سَلمة مراعيًا  جهريةً  قراءةً  ةالسابقالفقرة  أقرأ -

 .إجادة  فاألقل بالمجيد  بدًءا وذلك سليمةً   ً جهرية قراءةً  السابق النص المتعلمون يقرأ  -

 صغ الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة.  -

 استخلص من الفقرة ثَلثة محاور. -

 

 الحصة:      هـ ١٤٤٣م                       من / 2022/     /التاريخ:        اليوم: 

 الوحدة التعلمية الثالثة  / 6الصف:  
 إنسانيتي سلوك وعمل

 النشاط: 
 95مشاعر األبناء ص

 المعيار: 
3-1 

مناسبة  فقرات يعبر فيها عن أفكاره المتعلقة بموضوعات  5-3يكتب نصوصاً تتألف من  
 لفئته العمرية. 

 

 والتعاوني. العمل التطوعي  القيمة التربوية 



 السابقة: من الفقرة  حدد -

 جملة االفتتاحية والجملة الختامية.  -

 توكيدية/ ... إلخ(ثَلث جمل تفصيلية وبين نوع كل واحدة )تعليلية/ تفسيرية/   -

 ا من القرآن يدل على فضل الوالدين. دليَل نقليً ة قبذكر من الفقرة السا ا -

 بين أدوات الربط وعَلمات الترقيم التي استخدمت في الفقرة السابقة.  -

 الممارسة: 

مستخدما عَلمات الترقيم  أعمال بر الوالدين لنيل رضاهما في مراحل عمرهما المختلفة  عن  أكتُب فقرةً مترابطةً 

 وأدوات الربط المناسبة، مستعينا باألسئلة اآلتية: 

 كيف تبر والديك وأنت في مرحلة الدراسة؟ .1

 ما واجبك تجاه والديك في كبرهما؟  .2

 تفعل؟ رأيت زميَل يتحدث على والديه بطريقة غير مهذبة، ماذا  .3

      

 هند.  :إعداد مدرسة


