
 المتنوعة أمام المتعلمين من مثل:  صالحةعمال الاألمجموعة من الصور عن  عرضأالتمهيد:   

 ) بر الوالدين(                    ) الصالة(                       ) الصدقة(                              ) الجهاد (               

 األعمال الصالحة؟  ما  -

 .األخرى صالحةعمال الاألعدد بعضا من  -

    ثم يقرأ ،  قرأ الحديث الشريف قراءة جهرية مراعيا وضوح الصوت وسالمة الضبطأ : القراءة

 مع التركيز على المتعلم شديد التعثر ومراعاة  ،بالمجيدين فاألقل إجادة ًءابد، المتعلمون              

 الكلمة.  تدريبه على ضبط بنية              

أيُّ العمِل  -صلى هللا عليه وسلم -سألُت رسوَل هللِا  - رضي هللا عنهما-))عْن عْبِد هللِا بن مسعود  

؟ قال: ثم  ي  أقلُت: ثمَّ  ، على وقتِها أحُب إلى هللاِ؟ قال: الصالةُ  ؟ قال: ثمَّ ِبُر الوالدين، قلُت: ثَّم أي 

، ولو  سبيِل هللِا،في  الجهادُ   . أخرجه البخاري  ((لزاَدني استزدتُهُ قال: حدَّثَني بهنَّ

 من مثل:   هم،شفهيا معوأناقشها الكلمات الصعبة  يحوط المتعلمون     الثروة اللغوية: 

 والدفاع عنه   على وقتها: في موعدها     أي: ماذا أيًضا   الجهاد: أفعال وأقوال لنشر اإلسالم     

    زادني: أعطاني أكثر.     سبيل: طريق  استزدته: طلبت المزيد      

      :* التدريب

 كالمناسبةاألداة  باستخدام  ،)أحب األعمال إلى هللا / راوي الحديث (  عن  أسئلة لالستفهام صغ -1

 (  ما –متى   –كيف  –) من                                   

 س: من راوي الحديث؟                                  س: ما أحب األعمال إلى هللا؟

 . الصحيحةسؤاال يثري النص من خالل اختيار أداة االستفهام  صغ -2

 لماذا(  -كيف  –متى   –)هل                                             

 ............ يكون بر الوالدين؟  -1

   ؟ ........... يبر المؤمن والديه -2

  الصف: التاريخ:  اليوم: 

 120أحب األعمال إلى هللا ص  النشاط  المعيار 

يطرح أسئلة ذات صلة بالمقروء، ويربطها بخبراته الشخصية؛ لتحقيق مزيد من الفهم للنص   2-4/   2-7   

 نص المعيار  المقروء. 

 احترام القوانين  القيمة التربوية    



 )متى/ ما/ ماذا(.    مامستخد  ،تثري النص أخرى أسئلة صغ -

 أتوقع أن تكون إجابات المتعلمين من مثل:  -

 متى سأل ابن مسعود النبي صلى هللا عليه وسلم؟   -

 ترتيب أحب األعمال إلى هللا في الحديث الشريف؟  نستنتج من ذاما -

 قول الراوي )ولو استزدته لزادني(؟  ما معنى -
     مستخدما أدوات االستفهام المختلفة ،صغ أسئلة حول الصورة التالية  -

 أين(  –ماذا   –) كم                

 أين تقف المعلمة؟  -التالميذ في الصف؟       كم عدد  -

 ؟    ماذا تفعل المعلمة -

 الثروة اللغوية 

 أحسان ، طاعة   ؟)بر(ما مترادف كلمة  -

 وظف كلمة )بر( في جملة من إنشائك توضح معناها.   -

 بر الوالدين يعني كل عمل صالح يقدمه المرء ألبويه            

 أْسِبلة ، أْسبُل، سْبل ، ل ُسبُ  ؟)سبيل( ما جمع كلمة   -

         :الممارسة 

 عما يليها من أسئلة:  أجبقرأ الفقرة التالية قراءة صحيحة، ثم ا -

أثناء سيرهما على شاطئ البحر معلما إياه: واعلم يا صغيري أنه من مكارم  في  قال الجد لحفيده يوسف  

المساعدة، وأن تتحمل خصومك، وأن تتفاءل بهدايتهم  األخالق أن تساعد أصحابك كلما امتلكت القدرة على  

ليكونوا معك من أصحاب المروءة، فتكون صحائف أعمالكم مملوءة بالخيرات، وتتضاءل السيئات شيئا  

تُمحى حتى  بعد  الصغير  فهم    .فشيئا  أحمد  وصديقه  يوسف  يتصالح  أن  الكلمات  هذه  من  أراد  جده  أن 

 .     مبتسما  الجد لحفيده اللبيب فنظر، ويعتذر له   حمدليصافح أالصغير مشاجرتهما أمس،  ذهب 

األدوات  ىمستعينا بأحد  ،صغ سؤاال يؤدي إلى فهم جانب من النص صياغة صحيحة -

 كيف(   -لماذا   -تية: )ما  اآل

 بإحدى األدوات التالية   اصغ سؤاال يؤدي إلى فهم )موقف يوسف بعد نصيحة جده( مستعين  -

 . أين(  -ماذا  -)كيف            

 إلى إثراء النص. تؤدي اإلجابة عنه  مما يلي ختر سؤاال  ا -         

 متى يجب على المرء مساعدة أصحابه؟  -        ما الذي يترتب على التفاؤل بهداية الخصوم؟ - 

 ؟ أين كان يسير يوسف وجده -        ماذا تتعلم من استجابة يوسف لنصائح جده؟  - 

 بنات  -المتوسطة  إعداد مدرسة: مشرف 


