
 

 

 التاريخ: اليوم:  

 

  الحصة: الصف: 

 ) عائلتي قيم و عطاء ( األولى الوحدة         الوحدة التعلمية:

   5-2الكفاية:              32ص      من خطبة الحرم المكي :  نشاط 

 شفهياً مغزى النص، مبنياً موضوعه.  يصوغ األفكار الرئيسة والثانوية، ملخصاً    :المعيار

 . تقدير العلم والعلماء القيمة التربوية: 

  

                                                                          تمهيد: ال 

 عبر عن مضمون الصورة السابقة بجملة اسمية تامة ونامية:
   وسائل التواصل االجتماعي .....................................................................

 
                                                                          تدريب:  ال 

 مع مراعاة صحة الضبط  جهريةقراءة   أقرأ الفقرتين األولى والثانية . 

 ثم باقي   ين القراءة بالمجيد مع مراعاة الضبط السليم على أن تبدأ  ،قراءة جهرية صحيحة  أقرئ المتعلمين

 .  المستويات

   من مثل: الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها ط حو  

معتقها:   راجع وعائد رائح:  ذاهب    غاد:     ليل وتسهيل  ذ تتسخير:  اإلقرار بفضله وشكره     امتنانه:   عبادات مناسك:  

ال مفر وال  ال مناص:      االضطراب واالنحراف  الطيش:  لها ومهينها       ذ  ممخزيها:  محررها ومبعدها عن النار     

ال             عدم المباالة  االكتراث: السب واالتهام بالباطل    القذف:  الكذب المفتري  البهتان: مهرب     

الدين والشريعة       الملة:  التخاصم     التدابر:  المقت والكراهية    التباغض:  يزيد إشعاال    يذكي:  ال يتطاول عمرها     تهرم:  

ستمسك  ما يُعَرى:  يهدم  ينقض:  المعيبات والمخزيات      القوادح:      هذه    تلكم:   ميل النفس إلى الشهوة األهواء: 

 أفسدها وأغواها  دساها:  اإلمهال أي الدنيا دار المهلة:  به و يعتصم  

 السهو وعدم التيقظ  الغفلة:مترادف كلمة 

 وسيلة  مفرد كلمة وسائل: 

                                                                            الفهم واالستيعاب  

 قترح عنوانا آخر مناسبا للنص.  ا -

 وسائل التواصل الحديثة.                                                

 .من وسائل االتصالموقف إمام الحرم المكي  ذكر  ا -

 حاللها حالل وحرامها حراممفر منه، وأن فيها الخير والشر لإلنسان و  أنها واقع ال            

 تجنب االستخدام السيء ألجهزة التواصل الحديثة؟    وضح كيفية -

 ووضع ضوابط الدين واألخالق عند استخدامه لها.   المسئوليةواستحضار  بالتعقل            
 

 

 

 



 

 

 :ية، ثم أجب عما بعدها من أسئلةتالقرأ الفقرة الا

 

 

 االجتماعي؟ ل هناك مسؤولية على اإلنسان عند استخدامه لوسائل التواصل ه -

 استحضار المسئولية والتعقل عند استخدامها.   يهعلو نعم،                  

 ما النتيجة المترتبة على عدم تحمل اإلنسان لهذه المسؤولية؟   -

 .  عليها ويُسأل عنهايحاسب اإلنسان                  

 

 :  أتيمما يالسابق  للنصالفكرة الرئيسة  اختر -

 

 أهمية كبيرة في حياة اإلنسان. لوسائل التواصل  

 .  ينبغي مراعاتهاولية ؤ استخدام وسائل التواصل االجتماعي مس  

 شرور وسائل التواصل االجتماعي. من الحديث في األعراض   

 لألخالق ضوابط ال تتأثر بتطور وسائل التواصل االجتماعي.    

 الحصة الثانية 

                                     ثم أجب عما بعدها من أسئلة: ،اقرأ الفقرة التالية -

 هل وسائل التواصل الحديثة ضرورة لإلنسان، مبيًنا السبب؟  

 نعم، وذلك لما تحمله من أوجه الخير له. 



 

 

  

 ما اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي على المجتمع؟  

 بث الفرقة والتباغض.    -

 واإلشاعات التي تبني آراء ال صحة لها.نقل األخبار   -

 الحديث في األعراض وتتبع العورات.        -

     : مكونا فكرة جزئية ،أكمل ما يلي في ضوء فهمك للفقرة السابقة

 .  بعض وسائل التواصل االجتماعي  ...... )فيها شر كبير(

   (.آثار سلبية على المجتمع.........)لوسائل التواصل االجتماعي 

 

 .  كبأسلوب  ثالث عباراتفي  مضمون الفقرة السابقةشفهياً  خصل 
 

   الممارسة:        

:ية، ثم أجب عما بعدهاتالقرأ الفقرة الا  
 

من بحور الحياة العميقة، بل هي كنز من كنوز الدنيا،  واحدة من أهم العالقات اإلنسانية، و هي بحر  الصداقة  

بسبب الحاجة  كنا كل شيء، فاإلنسان يميل بفطرته لتكوين الصداقات واألصدقاء،  ل نكون قد امت   هلكناإذا امت 

   -   صلي هللا عليه و سلم  -الرسولمن أروع أمثلة الصداقة صداقة  الفطرية لوجود صديق له في هذه الحياة، و 

،  هجرةفي ال  جانبهكان إلى  ساند أبو بكر الصديق رسولنا الكريم في نشر الدعوة و  بي بكر الصديق حيثأل

 .، فاحرص على اختيار الصديق الصالح يرى فيها محاسنه وعيوبه فالصديق مرآة لصديقه 
 

 . تعبر عن مضمون الفقرة السابقة كفكرة رئيسة من إنشائ  صغ .أ

 للصداقة أهمية كبيرة في حياة اإلنسان.                        

 

 في الفقرة السابقة. عما تحته خط  كفكرة ثانوية من إنشائ  صغ .ب

 وأصحابه خير قدوة في الوفاء بين األصدقاء. –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول 

 

ً ج.             .كمن إنشائ ثالث عباراتفي  ةالسابقمضمون الفقرة   لخص شفهيا

 بيان المتوسطة بنات  :مدرسة إعداد


