
 

 

  :اليوم :التاريخ :الصف :الحصة 

   :األولى التعليمية الوحدة وخبراتي أفكاري من 

 :الكفاية الكتابة

 الوقت مستثمرا وأفكاره، تجاربه عن للتعبير األسلوب وجيدة المعاني محكمة نصوصا المتعلم يصوغ
 .حسنا استثمارا والجهد

 ٦-٣ :المعيار

 التربوية القيمة والعلماء العلم احترام

 

 :التمهيد

 ؟لفقرة لكتابة الالزمة الفنية األسس ما 
 .عنها الكتابة المقرر للفقرة الرئيسة الفكرة تحديد -
 والتأكيدية. والتفسيرية والتعليلية الوصفية الجمل استخدام -
  .والفعلية االسمية الجمل بين التنويع -
  .المعنى بحسب والتعجب واالستفهام واألمر النهي بين األساليب تنويع -
  .الفكرة لتقوية (مثل أو حكمة أو شعر أو حديث أو قرآنية آية) بــ االستشهاد -
 .عنها المكتوب الفكرة نتيجة تذكر التي الخاتمة كتابة -
 وبعضها. الجمل بين الربط مراعاة -
 .واإلمالء اللغة وقواعد الترقيم عالمات استخدام-
 

 اإلعداد:
 :المعنى عن معبرة جهرية قراءة التالي النص اقرأ -

 مواضع في ذكرها ورد وقد الصدق، بفضيلة مرتبطة وهي كريمة، وصفة عظيم، خلق األمانة
 صلى - الكريم برسولنا الفضيلتان هاتان ارتبطت وقد الشريف، والحديث الكريم القرآن في كثيرة
  .األمين بالصادق فلقّب - وسلم عليه هللا
 

 :التدريب
 اآلتية: األسئلة عن شفهيا أجب

 األمانة؟ معنى ما-١

 بها؟ نتصف أن علينا ويجب كريم خلق األمانة هل-٢

 الناس؟ يحبه ولماذا األمين؟ غير بالشخص رأيك ما -٣

 الكريم؟ القرآن في األمانة ذكرت هل -٤

 والصدق؟ األمانة بصفة الكريم رسولنا اتصف هل -٥

  وصدقه؟ أمانته مقابل األمين الشخص ينال ماذا -٦       

 
 جملة: اكتب -

 الصفات. فضائل بين وموقعها تهاأهميو األمانة معنى عن فيها تعبر افتتاحية-أ     
 األمين. الشخص فيها تمتدح نامية-ب     
 األمين. الشخص الناس يحب لماذا توضح تعليلية -ج     
 .شيء كل في تكون األمانة أن تبين توضيحية تفصيلية -د     
 .األمانة فضيلة يبرز تحفظ مما استشهادا اكتب-هـ     



 

 

 األمانة. وثمرة األمين جزاء تبين ختامية جملة اكتب-و     
 مناسبة. ربط بأداة جملتين كل بين اربط -ز
  موضعها. في الصحيحة الترقيم ماتعال ضع -ح

 

 

 :الفقرة فكرة عن المعبرة رىبالك االفتتاحية الجملة

  عليها. والمحافظة الحقوق أداء تعني فهي الصفات أعظم من يموكر عظيم خلق األمانة -

 أسئلة: عن إجابات – للموضوع كونةالم التفصيلية صفيةوال الجملة

  .الناس بين ا  محبوبو هللا عند ا  محبوب ا  نقي ا  شخص صاحبها تجعل -
  .الناس ومحبة هللا رضى ننال حتى مناءواأل الصادقين من نكون أن علينا يجب -
 أبت يا ألبيها" فقالت -السالم عليه - موسى سيدنا شعيب هللا نبي ابنة مدحت حين بالقرآن األمانة ذكرت -

 األمين" القوي استأجرت من خير إن استأجره
 األمين. بالصادق قبل لذلك والصدق األمانة بصفة – وسلم عليه هللا صلى- الكريم نبينا اتصف -
 .الخير أهل صفة فقد ألنه اآلخرين وبين بينه مودة توجد وال بالثقة جدير غير وفه األمين غير الشخص  -
 

  الفكرة: عن شعورك تبين الختامية الجملة

 وأن العظيم الخلق هذا على نحافظ أن وعلينا الخلوق المؤمن اإلنسان شخصية من أيتجز ال جزء األمانة -

  به يتصف من كل نحترم
    الجنة. ونعيم هللا رضا يلقى اآلخرة وفي هللا، من وتوفيق ونجاح فالح الدنيا في جزاؤه األمين الشخص -
 مناسبة. ربط بأدوات السابقة الجمل بين اربط -

 المناسبة. الترقيم عالمات استخدم -

  :الممارسة
  
 وعالمات الربط أدوات مراعيا   ،وتقديرهم المعلمين احترام عن تعبر فقرة مشوق وأسلوب جذابة بلغة اكتب -

 .الخط وجودة الترقيم
 
 

 الموسوي محمد سيد مدرسة: إعداد


