
 

        احترام القوانين  القيمة التربوية:
 

 

 :التمهيد /أوال

 . بثالث جمل مترابطة حدث عن صفات أصدقاء السوءت  •
 ؟ ب أصدقاء السوء وأفعالهملتجن  تبعهاتالوسائل التي  ما •

 :القراءة الجهرية/ثانيا 

ثم يقرأ   ،مخارج الحروف( ضبط المتعلمين قراءة جهرية صحيحة مراعًيا مهارة )مسامع على  القرآني أقرأ النص 

 . تُوِجد متى، مع تصويب أخطاء القراءة المستويات إلى بقيةالمجيدون من المتعلمين ثم التدرج 

:الثروة اللغويةثالثا/   

 وقد تكون من مثل:  المعجم   إلى العودة  تتطلب  التي الصعبة الكلمات المتعلمون يحّوط

 طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة ، سبيال:   شاقا  عسيرا:   الّسحاب األبيض الرقيقب  ، بالغمام: السموات  تتفتح  : تشقّق الّسماء

 (.  كثير الخذالن لمن يواليه: خذوال ،     أبعدني أضلني:،    صاحبا وصديقا خليال: 

ا/ الفهم واالستيعاب:رابع  

 : المقصود بـح وّضِ  •
   ." ويوم تشقق السماء بالغمام "-أ

 . المراد تشقق السماء يوم القيامة، وظهور السحاب األبيض من فتحاتها

 "ونزل المالئكة تنزيال". -ب

 ل هللا مالئكة السموات يومئذ فيحيطون بالخالئق في أرض المحشر. نزِ يُ  

 ق بين الصديق الصالح وصديق السوء.رِّ ف   •

  : هو من يقرب صاحبه من ربه ، ويعينه على الخير ، ويقف بجواره في الصالحالصديق 

 
 
 

 

 اليوم  التاريخ  الصف الحصة رقم الحصة 

 
 6 .../    

)   (  نشاط  رقم المعيار  نص المعيار  الوحدة التعلمية  لثانية : أصدقائي ثراء لحياتي ا  
 

 يحدد الغرض الرئيس من النص المقروء، ويتدرب على صياغته صياغة سليم
جملة ما.يصوغ معنى مصطلح أو   
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 75من صديقك؟ ص  
 



 أفراحه وأحزانه. 

: هو من يبعد صاحبه عن دينه وربه، ويقوده إلى طريق الشر والمهالك ، ويتخلى عنه في وقت  صديق السوء •
 شدته.

 

 

 

•  

 

 الدنيا واآلخرة. تائج المترتبة على مرافقة أصدقاء السوء في عدد الن  •

 : يخسر اإلنسان سمعته ومكانته في المجتمع، ويحتقره الناس لسوء أخالقه.في الدنيا -
 : يهلك؛ ألنه لم يجن سوى المعاصي والذنوب. في اآلخرة -

 ن ما تدعونا إليه اآليات القرآنية الكريمة. بّي  •

 .السابقة القرآنية لآليات الرئيس ص الغرضستخلِ ا •

 .  ووافية سليمة صياغةللنص القرآني  الرئيس   الغرض   ُصغ •
 : مثل  منالغرض  يكون وقد

 . األشرار مصاحبة عن والبعد  األخيار،  مصاحبة إلى الدعوة -

 الحصة الثانية 
 الثروة اللغوية: 
 صعب/ شاق / سهل )عسير(:  مترادف كلمة 
 في جملة توضح معناها.    يسهل هللا األمر العسير وييسره. (عسير )وظف كلمة  
 العادل )الظالم(. ضد كلمة 
 الرسل .)الرسول(جمع كلمة 

 

 خامسا / الممارسة:    

   مستخدما واحدا من مفاتيح الغرض. منه،  الغرض يأتي مما نص كل أمام اكتب

 الترهيب من.... إلخ (   –التنفير من   -الترغيب في  –التنفير من   –الحث على  – التحذير من  –توضيح   –بيان   –)الدعوة إلى 

 ساهون".  التِهمص عن هم ينذال للمصلين ويل  ف  : " تعالى قال -

 وال ُشكورا".   ءً جزا منكم ريدُ نُ ال   هللِا   لوجهِ  كممُ طعِ نُ  إنما: " تعالى قال -
 يُكْن بها *** صديق  صدوق  صادُق الوعِد ُمنِصفا. إلمام الشافعي: س الم  على الدنيا إذا لم  ا قال -

ليها: ت لتي ا ألسئلة، ثم أجب عن اقرأ اآليات القرآنية الكريمة التاليةا  

)اِ  َ    َُ اضأ مِتا  اُال  ُب  َِِ ِض َضأ َأ  ُِ ُِِ عَضأهِِ َمئِِِ ب  َيوأ ُء  َِخَّلا ا  ) 67اْلأ ــ  ادِ   ي ــ  ْوف    ال    ِعب ل ْيُكمُ   خ  ال    اْلي ْوم    ع    أ نتُمْ   و 

نُون   نُوا  الَِّذين   (68  ت ْحز  ك انُوا  ِبآي اِتن ا  آم  ِلِمين    و  ــْ نَّة   اْدُخلُوا) 69  ُمس اُجُكمْ   أ نتُمْ   اْلج  أ ْزو                                                         )70   تُْحب ُرون    و 

 الزخرف (:سورة من ) 

                                       .، وصغه صياغة سليمةللنص الرئيس الغرض ستخلصا

 ..................................................................................................... 
 إعداد مدرسة: أم سلمة 
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