
 

 

 

 التمهيد: 

 في حياة األبناء. ها الواضحأثرلألم  -

 . في حدود أربع جملتحدث عن أثر األم في حياة األبناء وتربيتهم بلغة سليمة  -

 القراءة: 

ا  ، ثم أقرئ المتعلمين صحة الضبطا مراعي  صحيحة   جهرية   قراءة   تاليأقرأ النص ال- بدء 

 لباقي المستويات. دين ومن ثم التدرج بالمجي 

 الفهم واالستيعاب: 

أحوط الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم للتعرف على معانيها. -  

 التمهل/الصبر     األناة: االبتعاد   التجافي:    العطاءاإلحسان: االدعاء واالتهام بالباطل.   التجني: 

   قبالتها              لثماتها:      .والفضل المن: اإلحسانضعفت طاقته.     ضاق ذرع ا:   الكرهالبغضاء:  

 الناس  /الخلق من البشرالورى:        زادفاض: عب   الت الطف،  ت ناغي:  ت 

 حدد الموضوع الذي تناولته أبيات القصيدة. -

 وضح ذلك. .أظهرت األبيات جمال أخالق الشاعر في التعامل مع االخرين المسيئين إليه -

 في األبيات ما يعبر عن مشاعر االبن تجاه أمه. استخلص شعورين منهما -

 استخلص صفتين لكل من الشاعر وعدوه.  -

 ؟ إالم تدعونا األبيات السابقة

 

 حدد الغرض الرئيس من األبيات السابقة.

 اليوم التاريخ الصف  الحصة رقم الحصة

                

  
 

  

 الوحدة التعلمية  الثانية )أصدقائي ثراء لحياتي(. 

 النشاط الكفاية (        1- 2المعيار )      

 األم 1- 2 يحدد الغرض الرئيسي من النصوص التي قرأها )أدبية،علمية( 

 التربوية: القيمة  تقدير العلم والعلماء 



 

 

 

 

 

 بيان أثر األم في تربية األبناء. 

 

 الثروة اللغوية: 

أالطف وأالعب  مترادف كلمة )أناغي(:  

 ضد كلمة )الخصام(: الوئام/ الصلح/ الرضى / ألفه/ إخاء

 مفرد كلمة )بسمات(: بسمة 

 الممارسة:

 ية التالية:من اآل صغ الغرض الرئيس

ا ِمْنُهْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساءٍ )  َعَسى أَْن يَُكنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْير 

ا ِمْنُهنَّ   (.َخْير 

 

 للفقرة التالية:الغرض الرئيس 

الصداقة أحد أشكال العالقات والروابط اإلنسانية بين البشر، والصداقة تقوم على أساس الصدق والثقة 

 .والمحبة واالحترام المتبادل بين األصدقاء
تسليط الضوء على  

. الصداقة يةأهم  

 

  من اآلخرين السخرية  إلى عدمالدعوة 

. واالستهزاء بهمأواحتقارهم أ  

 

 الغرض الرئيس 
بيان  

 أهمية/دور 

 الحث على
توضيح /  

 إظهار

تسليط الضوء  

إلقاء الضوء /على   

 الدعوة إلى



 كتبه في صياغة سليمة.ا، ثم بين الغرض الرئيس من األبيات التالية

ــ يحِن ظهر أبي ما كان يحمله ** لكن ليحملن لم  ي من أجلَي انحدبا ـــ  

 وكنت أحجب عن نفسي مطالبها ** فكان يكشف عما أشتهي الُحُجبا 

حو، وإذ بأبي ما رمُت قد جلََبا ـــأغفو وأمنيتي سرُّ ينام معي ** أص  

ا ِب الغيَث إال منهما انسكب ـــــلم أطلكفّاهُ غيٌم وما غيٌم كّكِف أبي **   

ا فإنَّ أبي ** في القدِر فوق الذي في الشعِر قد ُكِتَبا   مهما كتبُت بِه شعر 

 

 

 إعداد مدرسة: فاطمة المسباح المتوسطة

. في حياة األبناء باءاآل دور بيان أهمية   

 


