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 املوضوع املقرتح 

صننلى اهلل    -رسننوله دمداً    -وتعاىل    ه سننبحان   -حلسننن اخللق أمهية كب ة يف ن ر اإلسننالمث حيت امتدح اهلل    

اخللق    - صنلى اهلل عليه وسنلم   - ، كما عدّ الرسنو    وَإ نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَ ِيمٍ لِحُسنن  خُلقه بقوله:    -  عليه وسنلم 

عإل اإل:ان:    إن املؤمن ليدرك حبسنننن خلقه  ناً وثواباً، ففي احلديت أيضننناً:  أعبادة من أرفع العبادات شننن ومن شنننُ

من أهم أسنباب إقبا  الناس    -  صنلى اهلل عليه وسنلم   –، كما كان حسنن خلق النيب  دمد   درجة الصنائم القائم  

م، قا  تعاىل :   فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت ف ا غليظ القلإل النفضوا من حولك  . وحلسن  على اإلسال 

 واإلحسان. ،واحلياء ،والتسامح ،اخللق صور كث ة منها: األمانة والصدق وطيإل الكالم

لذا فعلى مؤسنسنات الرتبية  وما كان لإلسنالم أن يو  حسنن اخللق تلك العناية إال إدراكاً ألمهيته وأثره اإلبابي، و    

يف اجملتمع كاألسننرة واملدرسننة ووسننائل اإلعالم ودور العبادة وكافة مؤسننسننات اجملتمع دور كب  يف غرس االخالق  

احلسنننننة املسننننتمدة من تعاليم الدين وقيم وعادات ملتمعنا املسننننلم العربي الشننننرقي يف نفوس األبناء ومحايتهم من  

 األخالق السيئة والدخيلة.

 يقو  الشاعر: معروف الرصايف: وكما 

 ت مباء املكرمات نينالق تنبت كالنبات         إذا سقني األخننه       

 على ساق الفضيلة مثمرات  دها املربي       ننوم إذا   تعهننتق       

 وليس النبت ينبت يف جنان         كمثل النبت ينبت يف الفالة        

فإذا جنحت تلك املؤسنسنات يف ذلك الدور فسنوف ت هر أثاره اإلبابية على الفرد، فيكون دبوباً من اآلخرين،      

يألفهم ويألفونه، فيسنننعد وم ويسنننعدون به، كما ت هر على اجملتمع، فيكون ملتمعاً قوياً متماسنننكاً، تسنننوده املودة  

نفع نفسنه، فيعم الرخاء، وينعم اجلميع باألمن واألمان.    والرتاحم، حيرص كل فرد فيه على نفع ملتمعه حرصنه على

 فلنحرص على أن نتزين حبسن اخللق ونتوج أبناءنا به، فما أمجل حسن اخللق وما أع مه!

 

 



 

 

 القراءة اجلهرية:

أقرأ النص قراءة جهرية منوذجية، مع الرتكيز على مهارة )وضننننوح الصننننوت والتمثيل الصنننحيح للمعنى ، ثم أقر     

 املتعلمني بدءاً باجمليدين ثم األقل إجادة.

 املمارسة:   - 3

 ي: ت أُكلف املتعلمني بكتابة ثالث فقرات مرتابطة عن املعنى اآل   

القراءة غذاء العقل والروح، ونافذة اإلنسان على العامل من حوله، يستذكر وا املاضي ويستبصر احلاضر ويستشرف  

 يرتقي الفرد ويزدهر اجملتمع.املستقبل، بفضلها 

 عناصر املوضوع املطلوبة. حدّد-

 العنصر األو  والثاني. عن حتدث-

 خريطة ذهنية للموضوع السابق تتضمن العنوان وأهم الفكر احملورية مستفيدين من املناقشات السابقة.  ارسم -

 أساعدهم يف بناء املوضوع خطوة خبطوةوآخذ بأيدي املتعلمني لبناء اخلريطة الذهنية  -

 يعرض املوضوع يف صورته النهائية أمام املتعلمني.  -

 يكتإل املتعلمون املوضوع املعروض يف دفاترهم.  -

 منوذج ملا :كن أن ينجزه املتعلمون يف هناية احلصة: -
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إن القراءة غذاء العقل والروح، فهي النافذة اليت نسنننننتشنننننرف من خالهلا العامل من حولنا ماضنننننيه وحاضنننننره    

، ولقد بدأ   اقرأ باسنم ربك الذي خلق    صنلى اهلل عليه وسنلم  -وإن أو  ما نز  من الوحي على النيب   ومسنتقبله، 

اإلنسنان رحلته مع العلم والتطور باالسنتماع ثم أخذ يتحدث ثم يكتإل ويقرأ ثم يناقش ويصننف ويبدع حتى وصنل  

 إىل درجة عالية من االحتفاء بالقراءة والكتإل، فوجدنا أم  الشعراء أمحد شوقي يقو : 

 د   وافيا إال الكتاباأنا من بد  بالكتإل الصحابا       مل أج      

أما ما نراه اليوم من انصراف كث  من الناس عن الكتاب والقراءة، واالعتماد على االستماع والتحدث عرب       

الوسائط االجتماعية فهو إهدار لقيمة القراءة والكتابة، فالكاتإل قد بذ  عمره وجهده ووضع عصارة فكره  

 وعلمه يف تلك الصفحات حتى ينتفع وا اآلخرون. 

إمنا أهوى القراءة ألن عندي   زداد علما على علمه وحياة فوق حياته وصنننندق العقاد حينما قا :  فإذا قرأ الفرد ا

 . حياة واحدة يف هذه الدنيا وحياة واحدة ال تكفيين

فإذا عادت القراءة لالنتشنننار بني أبناء اجملتمع فسنننيكون ملتمعا حضننناريا راقيا ويسنننمو أفرادهث فتتحقق السنننعادة    

 .للجميع

 املغ ة بن نوفل   : إعداد مدرسة 
 

 القراءة   

 أهمية القراءة   

القراءة غذاء العقل والروح  

 ونافذة اإلنسان على العالم  

أول ما نزل من القرآن ))اقرأ  

 باسم ربك الذي خلق (( 

 القراءة من أهم األنشطة اإلنسانية   

انصراف الناس عن القراءة  

 يحرمهم من فوائد عظيمة 

من   القراءة تمنح اإلنسان أكثر

 حياة    

للقراءة أثر عظيم على  

 الفرد والمجتمع 

القراءة تزيد اإلنسان علما  

 وحكمة    

القراءة ترتقي بالمجتمع  

 وتحقق السعادة والرخاء 


