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 ))  إنسانيتي سلوك وعمل ((    الوحدة التعليمية الثالثة
 

 125حاتم األصـم   ص  نشاط: 

يطرح المتعلم أسئلة ذات صلة بالمقروء ويربطها بخبراته الشخصية لتحقيق مزيد مــا المهــم  7-2المعيار:

 للنص المقروء.

 التطوعي والتعاوني.العمل   : القيمة التربوية

 

 . ، مع توظيف كل منها في جملة من إنشائكأسماء االستفهام عدد: تمهيدال          -1

 

   :التدريب         

 القراءة الجهرية:  

 صحة الضبط.  امراعي    ،صحيحةجهرية قراءة  (125بالكتاب المدرسي صفحة )الموجود  أقرأ النص  ـ

 مع مراعاة صحة الضبط. التدرج في المستوياتالمجيد، ثم المتعلم قرأ ي   ـ 

   :حوط المتعلم الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها وتكون من مثل ي  -

  أحرم: مناول: آخذ وموصل     : المقر الشديد الماقةسمحتم له    :أذنتم لهخالطه واستولى عليه.      :  داخل قلبه

يردهم    :يخيبهم  بجودك وكرمك بمضلك:يلومونهم ويعاتبونهم ويعنمونهم   يوبخونهم:ه  لبس مالبسنوى الحج و 

ننزهك عا النقص، وتقال عند    سبحانك:يطلب شربة ماء     يستسقيكم:بعد وانمصل     انقطع:     محروميا 

  منطقته:    يترك  يخلف:   وجده طيبا  استطاب:   إبريق صغير ما المخار  :كوز   أمس   البارحة:التعجب  

اشتكى   توجع: احسا حاله       دبّره: مدة قصيرة جدا    طرفة عيا:يتركنا    : يكلناكثيرا   جزيال:  حزامه  

 كافيه.   حسبه:االعتماد   االتكال:الشكر والحمد   الثناء:شمي   عوفي:

   

 ( 2/7المعيار ) 

ا األصم كان رجل  األولى الفقرةمن  - كثير العيال، و لم يكن يملك حبة واحدة، فجلس   : )حكي أن حاتم 

 ذات ليلٍة مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا لذكر الحج... ( 

 



 النص، من مثل: جانب من أسئلة تعين على فهم  يطرح المتعلم 

 من حاتم األصم؟  .1
 فيم تناقش حاتم مع أصدقائه؟  .2
 فيم استأذن حاتم األصم أبنائه؟  .3
 حاتم؟ ماذا كان رد األسرة على طلب  .4
 لماذا أصرت االبنة على ذهاب أبيها إلى الحج؟  .5

 
 من الفقرة التالية: )فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاًء شديًدا .............(  -

 طرح المتعلم أسئلة تعين على فهم النص، من مثل: ي 

 * لماذا بكت االبنة الصغيرة؟ 

 ما نتيجة التوكل على هللا؟ *

 :  الفهم واآلخر يعمق  يثري النص لين أحدهما األخيرة أصوغ سؤامن الفقرة س ـ 

 ماذا تتوقع لو تخلى حاتم األصم عن حلمه في زيارة بيت هللا الحرام؟     -

 (؟  من أوالد حاتم األصم  /ماذا ستفعل لو كنت )حاتم األصم /ابنة حاتم األصم -

 الحصة الثانية 

 ص؟ ن إالم يدعونا هذا ال -

 .في قصة حاتم األصم  (المكان، الزمان، األحداث، الشخصيات، العقدة، الحلحدد عناصر القصة ) -

 الثروة اللغوية: 

 مترادف كلمة )قرع(: طرق  -
 وظف كلمة قرع في جملة من إنشائك توضح معناها.  -
 قرع الفقير الباب يطلب صدقة. -

 

 ضد كلمة )الفاقة( الغنى والسعة والبسطة واالكتفاء  -

 )الوزير( الوزراءما جمع كلمة  -

 مفرد كلمة )أصحاب(: صاحب  -

 

 

 



 الممارسة : 

يشدد في التحذير من   ان الرسول كان دوم  إنسان إلى هللا، حيث حسن الخلق من أكثر األعمال التي يتقرب بها اإل
 .  ، أو حتى من خلل النظراتإيذاء اآلخرين سواء باللسان أو باليد

: يةت أدوات االستفهام اآل إحدى  امستخدم   ،الفقرة السابقة ما تحته خط فيلتحقيق فهم  صغ سؤاال   -  
(  أين - من – كيف   –)ما                                       

صلى هللا عليه وسلم؟ ، ما الذي حذر منه الرسول  

  يثري الفقرة السابقة. ختر سؤاالً اس: 

 ماذا يحدث إذا تحلى أفراد المجتمع باألخالق الحميدة؟ـ                     ما أقرب األعمال إلى هللا؟ -

 ؟ ما الذي حذر منه الرسول، صلى هللا عليه وسلمـ             من الذي حذر من إيذاء اآلخرين؟ -
 
 

 
 سلمى بنت مالك   :إعداد مدرسة

 

 

 


