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 وزارة التربٌة       

 اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعلٌمٌة      

 مدرسة أمٌة بنت قٌس المتوسطة بنات      

 لغتنا مع الكف ايات              

 للصف السادس         

 عبٌر حسنً  إعداد المعلمة :أ / 

 رئيسة القسم / أ ابتسام العنزي.

 الموجهة الفنية /  سارة المطيري .

 مديرة المدرسة / هدى السدحان
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ؾ ) تعر ٗ-ٕ(. الكفاٌة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :  ٕؤحصٌلتً اللؽوٌة )   ( ٖٔو  ٖنشاط ) 

 (بعض الكلمات  معانً

    (   نكص -شتى  –أحمك  -) أوجب  بٌن مرادؾ الكلمات التالٌة  

 جعله الزماً   أمر وفرض   )  أوجب (    

أْيِ ، ٌَأْتًِ بِأْعَماٍل الَ َمْعنَى َلَها ) ؼبً (   ) أحمك (      لِلٌُل العَْمِل فَاِسُد الرَّ

 . ومتفرلةجمع )شتٌت( مختلفة   )  شتى  (   

 : تََراَجع ، تََراَجَع ،  امتنع ، تَمَْهَمر ، تََمْهمََر ، َرَجَع ، عاَد   ) نكص  (    

  كنوز    :كنز .(    آفاق   :أفك . .  : حكٌم  حكماء:  دواء  .          أدوٌة  هات مفرد الكلمات التالٌة: )

  السٌالات التالٌة : معنى كلمة ) نشأ ( فً بٌن . 

 الّشًُء : حَدث وتجّدد نَشأ  

ًُّ : شّب ونما نَشأ   ب  الصَّ

 نشأ بٌن الطبلب حب واحترام   :   تكون.       الّشًُء عن ؼٌره َشأن  

 / نَشأ من ؼٌره : تولّد منه أو عنه وَنَجم ٌنشأ البخاُر من الحرارة نشأ البخار عن الحرارة. تولد .  

 نشأ بٌن الطبلب حب واحترام   :   تكون.  

 الكلمات التالٌة جمع  اته : 

                                 لرٌحة  :لرٌحات ، لرابح .أحٌاء .   (حً  )ّ:أجور . ُ  (أجر  ):منازل .(منزل   .)  أسرة (سرٌر)

   اِعتََزَم  /   :  لكلمة  ) عزم  ( التالٌة الفراؼاتالتصرٌؾ المناسب مما بٌن الموسٌن فً   ضع

ًّ  /  عزومه  /  اِعتِزام  /   َم  /  َعَزابُم  /  َعَزَم  /  َعّزام  /  َعزمة  /  َعزم اِْنِعَزام  /  اِنَعَزَم  /  تَعَزَّ

 َعزٌم  /   العَزٌمة  /  عاِزم  /  ُمْعتََزم  /  ُمْنعَِزم  /  

 ) العزٌمة (    اإلرادة  و............... من صفات المسلم الموي .  

 ) عزومه (                            ................. .عندي الٌوم  

 .                )   عزم   (         ................ هللا لً الكون.   

  ) العزم    (                من الرسل    ............ صبر أولو  – 
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عدا المتسابك عدوا   -      عازم  (  )               .            االجتهاد على  .......... أنا  –

 ) عزٌما  (              ..........................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) استخدام الخطوط  ٘-ٖالتاء المربوطة المنونة بالفتح . الكفاٌة العامة : الكتابة ( . المعٌار : (  ٗنشاط ) 

 الكتابٌة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة .

 التاء فً آخر الكلمة نوعان: تاء مربوطة وتاء مفتوحة.

وصلها بما بعدها، وتُنطك )هاًء( التاء المربوطة )ة، ـة(: هً التً تأتً فً آخر الكلمة، وتُنطك )تاًء( عند 

 عند الولوؾ علٌها.

 زار المحافظ )المدرسة(.           مثال:

 التاء هنا آخر الكبلم، فتُلفَظ )هاء( حٌن ولفنا عندها، ولكن تظل النمطتان فولها.

 زار المحافظ )مدرسة( األمل.

 هنا تُلفَظ التاء المربوطة )تاء( حٌن واصلنا نطمها بما بعدها.

 اء المفتوحة )ت، ـت(: هً التً تُنطك )تاء(، سواء عند وصلها بما بعدها أو عند الولؾ علٌها.الت

 التاء المفتوحة ال تُلفَظ إال )تاء(.

 بٌتنا )بٌت( العز.                   مثال:

 هنا تُنطك التاء )تاء( مع وصلها بما بعدها.

 عاد إلى )البٌت(.

 الولؾ علٌها آخر الكبلم.وهنا أًٌضا تُنطك التاء )تاء( مع 

 ال تتصل التاء المربوطة باألفعال مطلمًا.                   مبلحظة مهمة جًدا

 ألؾ التنوٌن

 ألؾ التنوٌن .. هً تلن التً تضاؾ إلى آخر الكلمة المنونة بتنوٌن فتح )  ً (

 مثل : محمًدا ، ركًضا.

 كانت الكلمة منتهٌة بـ : لكن هنالن بعض الحاالت التً ال تضاؾ فٌها األلؾ، إذا

 ة (: مثل: فاطمة ً. –التاء المربوطة ) ـة 
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 ـى (: مثل: فتًى ، عًصـا. –ألؾ ممصورة ) ا 

 همزة مكتوبة على األلؾ ) ـأ (: ملجأ ً.

 همزة لبلها ألؾ ) ـاء (: ماًء.

 : كلمات خاطبة فً الكتابة    

 Xماًءا 

 Xفتًىا 

 Xعًصاا 

 Xفاطمةًا 

 Xملجأ ًا 

 

” مبلحظة: الصحٌح أن ٌكتب التنوٌن على الحرؾ األخٌر من الكلمة ولٌس على األلؾ، لد ٌمول لابل 

ألول له: هكذا وجدتها فً أحد كتب اإلمبلء ” ولكنن لم تكتبها على الحرؾ األخٌر فً كلمتً فتًى و عًصا 

ن فٌها هو التاء فً فتى دون تفسٌر لذلن، ولكنً أعتمد أنها كتبت كذلن ألن الحرؾ المنطوق لبل التنوٌ

 والصاد فً عصا ولذلن كتبت علٌها، وهللا أعلم.
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  الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة ." األجهزة الذكٌة " ( ٙنشاط )  

 )تحدٌد األفكار الربٌسة والثانوٌة وموضوع النص ( ٘-ٕالمعٌار :                     

 ناوله الكاتب فً هذا الممال ؟ ما الموضوع الذي ٌت -ٔ

 . فوابدها وأضرارها  ٌتناول الكاتب فً هذا الممال موضوع : األجهزة الذكٌة ، 

 ومة استولفتن فً هذا الممال ؟ ما أبرز معل  -ٕ

 أصبحنا مجتمعٌن وللوبنا وأفكارنا شتى .

 األجهزة الذكٌة التً صنعها اإلنسان فالت ذكاءه .  

 نها النافع ومنها الضار . برامج الهواتؾ الذكٌة م 

 كاتب وولده عبدهللا ؟ ما رأٌن فً المرار الذي اتخذه كل من ال  -ٖ

 فهً تؤدي لنا خدمات عظٌمة .  ال أوافك : فبل ٌمكننا فً عصرنا الحاضر أن نستؽنً عنها ،  

 : ألن ضررها أكبر من نفعها .  أوافك  

 برامج أجهزة الهواتؾ الذكٌة . اذكر بعض سلبٌات   -ٗ

   . وجود الكثٌر من األشٌاء التً ال تتفك مع دٌننا من سب ولذؾ وصور ومماطع مشٌنة  

    تشؽل أحٌانا عن ضرورات الحٌاة مثل االنشؽال عن العمل أو الدراسة أو زٌارة األلارب . 

   . سببت الكثٌر من حوادث السٌارات الخطٌرة نتٌجة إدمان الناس لها 

  

  اذكر بعض إٌجابٌات برامج أجهزة الهواتؾ الذكٌة .   -٘

  تسهٌل تواصل واتصال الناس .                  -  وسٌلة جذابة من وسابل التسلٌة .             -

  كل فكرة ) ربٌسة / ثانوٌة ( فٌما ٌأتً :  نوعاكتب    -ٙ

   ثانوٌة          . برامج الهواتؾ الذكٌة منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار  (  )                    

  ربٌسة  (  )                حوارات اآلباء مع أبنابهم تزٌد خبراتهم وتنٌر طرٌمهم                

     . ثانوٌة   (    استخدام الهواتؾ الذكٌة فً أثناء لٌادة السٌارة مخاطرة كبٌرة( 

 من حولنا .       ) ثانوٌة  (اإلسراؾ فً استخدام الهواتؾ الذكٌة ٌعزز العزلة ع 

 )  الهواتؾ الذكٌة المتداولة حدٌثا أوسع إفادة من األجهزة المدٌمة .       ) ربٌسة 

  ًثانوٌة    (شخصٌة .         لناعهلرار الوالد بإلؽاء برامج التواصل االجتماع ( 
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 كتابة نص معلوماتً واضح ولصٌر ()  ٗ-ٖ( خرٌطتً الذهنٌة .الكفاٌة العامة : الكتابة .المعٌار 7نشاط )

 تمؤل المتعلمات الخرٌطة الذهنٌة التالٌة بأشٌاء تحبها .ـ  

 

 المراءة                           السباحة                           

 

 الرٌاضة                      الحٌاكة                               

من مصادر مناسبة عن شخصٌة كوٌتٌة بارزة فً المجاالت الرٌاضٌة أو األدبٌة أو  ـ  تمرأ المتعلمات 

 الفنٌة  .

 ـ تتبادل أفكاراً مع مجموعته حول تصمٌم خرٌطة ذهنٌة تتضمن معلومات حول تلن الشخصٌة .

 ـ ٌرسم الخرٌطة الذهنٌة بعد الحوار وتبادل األفكار مع مجموعته   .

(، شاعرة وكاتبة ونالدة كوٌتٌة  تلمت تعلٌمها - 9ٕٗٔماٌو  ٕٕالشٌخة الدكتورة سعاد دمحم الصباح )

حصلت على  97ٖٔفً عام «. مدرسة المرلاب»، وتعلٌمها الثانوي فً «بمدرسة الخنساء»األولً 

لعلوم السٌاسٌة شهادة البكالورٌوس فً االلتصاد والعلوم السٌاسٌة مع مرتبة الشرؾ من كلٌة االلتصاد وا

بجامعة الماهرة. حصلت على شهادة الماجستٌر من المملكة المتحدة، كما حصلت على شهادة الدكتوراه فً 

 . 98ٔٔااللتصاد والعلوم السٌاسٌة من جامعة ساري جلفورد فً المملكة المتحدة بعام 

 ـ تعرض المتعلمات الخرٌطة الذهنٌة على زمبلبه فً الفصل  الممارسة : -ٖ 

 تعلمت الثانوي فً مدرسة المرلاب كاتبة كوٌتٌة 

 

 تلمت تعلٌمها األولى  

 حصلت على شهادة  بمدرسة الخنساء                                سعاد الصباح

 البكالورٌوس فً االلتصاد                                                                                  
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)تعرؾ الؽرض ٔ-ٕالمعٌار الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . ( سبعة فً ظل هللا تعالى . 9نشاط )  

 الربٌسً ألنواع مختلفة من النصوص

 ألرأ لراءة صحٌحة معبرة .

مام عادل وشاب نشأ فً عن أبً هرٌرة رضى هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله ، إ

عبادة هللا ، ورجل للبه معلك بالمساجد ، ورجبلن تحابا فً هللا اجتمعا علٌه وتفرلا علٌه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب 

وجمال فمال إنً أخاؾ هللا . ورجل تصدق بصدلة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه ، ورجل ذكر هللا خالٌاً 

 علٌه . ففاضت عٌناه " متفك

 الفهم واالستٌعاب  -ٖ

 تموم كل متعلمة بتحوٌط الكلمات التً تتطلب العود المعجم لتعرؾ معانٌها ..من مثل 

سبعة : هذا العدد ال مفهوم له ، فمد وردت رواٌات أخرى تبٌن أن هنان من ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله ، ؼٌر 

 هؤالء المذكورٌن فً الحدٌث . 

 فً ظله : المراد به : ظل العرش ، كما فً رواٌة أخرى : " فً ظل عرشه " .  ٌظلهم هللا

 ٌوم ال ظل إال ظله : المراد : ٌوم المٌامة . 

 إمام عدل : اإلمام لؽة : هو كل من ابتم به من ربٌس وؼٌره . 

وؼٌرهم والعدل ، ضد واصطبلحاً : كل من وكل إلٌه نظر فً شًء من مصالح المسلمٌن من الوالة والمضاة والوزراء 

 الجور ، والعادل من حكم بالحك . 

شاب نشأ فً عبادة هللا : خص الشاب بالذكر ، ألنه مظنة ؼلبة الهوى والشهوة والطٌش ، فكان مبلزمته للعبادة مع وجود 

 الصوارؾ أرفع درجة من مبلزمة ؼٌره لها . 

والمراد : أن الذي جمع بٌنهما المحبة فً هللا ، ولم ٌمطعها  اجتمعا علٌه : أي : على الحب فً هللا ، وتفرلا علٌه كذلن ،

 عارض دنٌوي ، سواء اجتمعا حمٌمة أم ال ، فالرابط بٌنهما المحبة فً هللا حتى الموت . 

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال : دعته ، أي : طلبته ، ومنصب : المراد به: األصل والشر والمكانة ، وٌدخل فٌه 

 مراد أنها دعته إلى الفاحشة . الحسب ، وال

ورجل تصدق بصدلة : الصدلة : ما ٌخرجه اإلنسان من ماله على وجه المربة ، سواء كان فرض كالزكاة المفروضة ، 

 أو تطوعاً ، ثم ؼلب استعمال الصدلة على صدلة التطوع . 

الصدلة بحٌث إن شماله لربها من ٌمٌنه لو فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه : المراد بذلن المبالؽة فً إخفاء 

 تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت الٌمٌن ، لشدة الخفاء . 

 خالٌاً : من الخلو ، بحٌث ال ٌكون عنده أحد ، وإنما خص بالذكر ألنه فً هذه الحالة أبعد عن الرٌا 
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 ففاضت عٌناه : من الدموع ، خشٌة هلل عز وجل .

 

  الحدٌث الشرٌف .تستخلص قٌمة سلوكٌة من 

 العدل بٌن الرعٌة  ، تموى هللا ،  اإلنفاق فً سبٌل هللا ، الخوؾ والخشٌة من هللا ، العفة

 الممارسة : -

 أبٌن الؽرض الربٌس من الحدٌث الشرٌؾ السابك شفهٌا ثم كتابته فً صٌاؼة سلٌمة 

الحدٌث إخبلصها هلل سبحانه وتعالى ، وتجرٌدها إخبلص العبادة هلل جل وعبل ، فاألمر الجامع بٌن العمال المذكورة فً 

 عن المماصد األخرى .

 طلب العلم واالنشؽال به .  -أ 

تعوٌد النفس على استؽبلل الولت بشتى الوسابل ، كبر الوالدٌن ، ولضاء حوابجهما ، ولراءة سٌرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  -ب 

 وسٌرة السلؾ الصالح . 

 المستمٌمٌن على منهج هللا تعالى .  مصادلة الصالحٌن -ج 

 محاولة استؽبلل فرصة الشباب بحفظ كتاب هللا تعالى أو شًء منه .  -د 

   قلبه معلق فً المساجد " . ما المقصود بالتعبٌر النبوي الشرٌف ؟"  

 الممصود به اإلنسان الذي ٌحب المساجد فٌواظب على الصبلة فٌها ، والمداومة على الجلوس فٌها للصبلة  

 أو لراءة المرآن أو تعمٌرها ونحو ذلن . 

   ر أم صدقة العالنٌة ؟ ولماذا ؟أٌهما أفضل ، صدقة الس  

  مشاعر الفمٌر .  فٌها محافظة على و ألنها تكون خالصة لوجه هللا تعالى صدلة السر أفضل  
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) استخدم الخطوط الكتابٌة مع  ٘-ٖ( إن وأخواتها . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار :  ٗٔنشاط ) 

 مراعاة لواعد النحو المختلفة (

 الحروؾ الناسخة ) إن وأخواتها ( : 

وترفع الخبر وتدخل فمط ن وأخواتها أو الحروؾ الناسخة هً مجموعة الحروؾ التً تنصب المبتدأ إ  

 ترفع الخبر وٌسمى خبرها.ا و تنصب المبتدأ وٌسمى اسمه على الجمل االسمٌة فتنسخها

 و هً :

: للتوكٌد.  إّن وأنَّ

 كأّن: للتشبٌه.

 لكن: لبلستدران، وال ٌصح أن تكون فً أول الجملة االسمٌة

 .للتمنًلٌت: 

 .للترجًلعّل: 

 أمثلة :  

 إن العلَم نوُر. -ٔ

ومصدر ٌدخل على الجملة اإلسمٌة فٌنصب المبتدأ اسما له وٌرفع الخبر خبراً  واستمبالإن : حرؾ نصب 

 له

 العلم : اسم إن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة.

 نور : خبر إن مرفوع وعبلمة رفعه الضمة.

 كأن الجندٌٌن أسدان. -ٕ

 كأن : حرؾ تشبٌه و نصب.

 ٌاء ألنه مثنى.الجندٌٌن : اسم كأن منصوب وعبلمة نصبه ال

 أسدان : خبر كأن مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ ألنه مثنى.

 لٌت المدعوٌن مسرورون. -ٖ

 لٌت : حرؾ ناسخ ٌنصب المبتدأ وٌرفع الخبر.

 المدعوٌن : اسم لٌت منصوب وعبلمة نصبه الٌاء ؛ ألنه جمع مذكر سالم.
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 .مسرورون : خبر لٌت مرفوع وعبلمة رفعه الواو ؛ ألنه جمع مذكر سالم

 : ٔٗصــــــــــ على الحروؾ الناسخة  الكتاب  تدرٌبات إجابة  

  حدد الحرف الناسخ  / اسمه  /  خبره  فً كل جملة مما ٌأتً :  -ٔ

  . إن الؽضب مكروه   *

 .....مكروه............  ......خبره :  . ...الؽضب....اسمه :   .... ........إنالحرؾ الناسخ :  ......

  .  علمت أن المتسرع نادم * 

 . .نادم............ .. ......خبره :  ...........المتسرع....اسمه :   ........ ... ...أنالحرؾ الناسخ :   ...

 .أحمد حلٌم ّ لكن  أسامة ؼاضب    * 

 ................. .حلٌم...خبره :  .............أحمد...اسمه :  ........ ..........لكنالحرؾ الناسخ :    ....

  لعل الصدٌك الحاضر هادئ .   * 

  ....................هادئ..خبره : .  ......الصدٌك.............اسمه :   ...لعل الحرؾ الناسخ :   ......

 *لٌت األب حكٌم مجرب .

 حكٌم............. ................خبره : األب ..................اسمه :  ....لٌتالحرؾ الناسخ :  ......

 .: ًحدد الحرف الناسخ واسمه وخبره فً الجدول التال 

 خبره      اسمه الحرؾ الناسخ األمثلة      

 سعٌد    الطفل    لعل         لعل الطفل سعٌد

 أسد    الجندي    كأن         كأن الجندي أسد

 سابد    الوفاء    لٌت        لٌت الوفاء سابد

 حٌوان   األسد     لكن العصفور طابر لكن األسد حٌوان

 متمدمة    الصناعة     إن        إن الصناعة متمدمة فً ببلدنا

 مفٌد    العلم    أن        عرفت أن العلم مفٌد

 

 : أدخل على كل من الجمل التالٌة حرفا ناسخا مناسبا 

 الجٌش منتصر .  )  إن الجٌش منتصٌر ( -               الصاروخ برٌق (الصاروخ برق .  )  إن  -

 الجندي شجاع .   )  لعل الجندي شجاعٌ  ( -    العرب كٌان واحد.) علمت أن العرب كٌاٌن واحد (  -

 (  الماء فضة .       )  كأن الماء فضةٌ    -                التلمٌذ متفوق .    ) لٌت التلمٌذ متفوٌق   ( -

 هو مؤدب .        ) إنه مؤدب   ( -                        هذا تلمٌذ  .        )  إنن تلمٌذُ   ( -
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 األفعال الناسخة                                        

 أوالً ـ ما هً هذه األفعال ؟ ولماذا سمٌت ناسخة ؟

 أضحى ـ ظلَّ ـ ما زال ـ أمَسى ـ بات ـ ما دام { .ـ األفعال الناسخة هً : } كان ـ صار ـ لٌس ـ أصبح ـ 

 الخبر . بإعراـ وسمٌت ناسخة ألنها تؽٌر 

 مثال ذلن : الطالُب نشٌٌط ..... أصبَح الطالُب نشٌطاً ،، فمن المبلحظ هنا 

 أن نشٌٌط خبر المبتدأ عندما دخلت علٌه لٌس أصبح ) نشٌطاً ( حٌث ؼٌرت 

 أصبح منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ( .إعراب الخبر المرفوع إلى ) خبر 

 

 

 ٌفعبل ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخرى فً الجدول التالً بما هو مناسب ةأدخل على الجمل التال  : 

 إن وأخواتها              كان وأخواتها        أمثلة               

 ن العلم مرفوعٌ إ  أضحى العلم مرفوعا  . العلم مرفوع         

 االمتحان بعٌد لكن الطالب مجتهُد . لٌس االمتحان سهبل . االمتحان بعٌد         

 علمت أن المسافة لصٌرةٌ .  أصبحت المسافة لصٌرةً   المسافة لصٌرة        

 لعل االتصال مٌسوٌر .  أمسى االتصال مٌسوراً   االتصال مٌسور         

 لٌت الحك واضٌح  .  بات الحك واضحا .  الحُك واضحُ        

 كأن العلم نوٌر .  ظل العلم نورا .  العلم نور         
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 الكتابة .السلون الحسن : الكفاٌة العامة :  (ٓٔنشاط رلم ) 

 فمرات ألؼراض مختلفة ( ٘ -ٖ) كتابة نصوص مكنونة من  ٔ-ٖالمعٌار : 

 أكتب ثبلث فمرات عن السلون الحسن فً لؽة سلٌمة مترابطة ، مراعٌا المحاور السابمة .وهً   

 أثر السلون الحسن على الفرد والمجتمع . -ٖالمٌم السلوكٌة النبٌلة .    -ٕمفهوم السلون .    -ٔ

من مثل :. حسن التعامل سواًء  للسلون الحسن أهمٌة كبٌرة فً اإلسبلم  ، فهو سلون ٌكتسبه الفرد بالتدرٌب              

أكان ذلن بطبللة الوجه أو ببذل المعروؾ أو حتّى بكؾ األذى عن الناس،  حٌث إّن االسبلم لد حث الناس على التخلك 

ًّ علٌه الصبلة  بالخلك الحسن،     فمال له صلّى هللا علٌه وسلـم: )ٌا أبا هرٌرة، علٌن بحسن الخلك(، فمال أبو هرٌرة للنب

م وما حسن الخلك ٌا رسول هللا؟ فمال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلـم: ) أن تصل من لطعن وأن تعفوا عّمن والسبل

 ظلمن وأن تعطً من حرمن   . 

وهنان  لٌم سلوكٌة نبٌلة ٌجب  أن ٌلتزم بها صاحب السلون الحسن  منها :  االتّصاؾ بالحٌاء، وذلن ألّن              

عؾ نفسه عن فعل ما ٌخدش هذا الحٌاء الّذي اتّصؾ به،  و أن ٌكون للٌل األذى ومعناه عدم الحٌاء ٌحكم صاحبه، فت

المٌام بإٌذاء أحد من الناس، وأن ٌكون كثٌر الّصبلح وصدوق اللسان، واصبلً لرحمه، وللصالحٌن من حوله، وأن ٌكون 

 ر وبر الوالدٌن ، وحب الوطن والتضحٌة فً سبٌله .ولوراً  واألمانة والنزاهة والمساواة والعدالة والتسامح واحترام الكبٌ

بالسلون الحسن على الفرد والمجتمع  ؟ ٌكون الفرد محبوبا بٌن افراد مجتمعه   فما أثر االلتزام           

معروفا بسلوكه الحسن .  فهً تؤثر فً حٌاة الفرد   وتضفً علٌه  العزة والولار  ، أما المجتمع تسوده 

 ة وانتشار السبلم فً جمٌع ربوعه فٌجب علٌنا التحلً بالسلون الحسن .  الترابط والمحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدٌد األفكار الربٌسة ٘-ٕ. الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : دلاءن اختر أص (ٙٔنشاط )

  والثانوٌة وموضوع النص وتلخٌصه . 

  الكاتب من كل عبارة مما ٌأتً :حدد الهدؾ الذي ٌرمً إلٌه   

 وٌنؽصون علٌهصدلاء ٌهبط معهم الواحد منا وال ٌرتفع ، ولى من الدرس : هو صنؾ من األاأل الفمرة"   

كاره للبشر بصفة عامة ، لد ٌكون ناجحا فً عمله ، وأٌضا هو   حٌاته وٌصبؽون أٌامه بلون لاتم كبٌب . 

االجتماعٌة ، ال ٌستفٌد منه من ٌعرفه شٌبا سوى تسمٌم روحه بالعداء ٌمٌنا أفشل الخلك فً عبللاته  لكنه

 للبشر

 ة : بٌان آثار الصدٌك السلبً . هدؾ الكاتب من العبارة السابم                 

الصدٌك الذي تحلك معه فً آفاق الجمال ، الذي ٌبث فٌن كل حسن ، وٌلهب  :  7ٗالفمرة الثالثة صــــ

 مشاعرن دوما بكرٌم طباعه وأخبلله .

 هدؾ الكاتب من الفمرة السابمة : دعوة إلى حسن االختٌار. أو : إلماء الضوء على الصدٌك اإلٌجابً .   

 ن –"انتك أصدلاءن ٌا صاحبً ، وال تلك بنفسن فً فلن امرئ متشابم سٌا الطلعة ..... " .    
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 هدؾ الكاتب من الفمرة السابمة : الدعوة إلى حسن اختٌار األصدلاء

 . الصدٌك سبلح ذو حدٌن منه الحسن والرديء   الفكرة الربٌسة للفمرة األولى من الدرس 

  الربٌسة السابمة .الفكرة الثانوٌة من الفكرة 

 الصدٌك الحسن نأنس بهم ونؤنسهم ،نعطٌهم ونأخذ منهم .

 الصدٌك السًء ٌهبط معهم الواحد وٌنؽص علٌنا حٌاتنا .

 من المحٌطٌن به . اشرح ذلك .  اإلنسان ٌتأثر بالفرح والحزن 

 بلٌن ابتهجنا وفرحنا إذا صادلنا المتشابمٌن أصابتنا عدوى التشاؤم والحزن واالكتباب ، وإذا صادلا المتفا

  ) الفمرة األخٌرة من الدرس ( فاالبتهاج عدوى كما االكتباب عدوى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

) تعرؾ الؽرض الربٌسً ٔ-ٕوعبر . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :  ( وصاٌا9ٔنشاط ) 

 التمهٌد : -ٔ ألنواع مختلفة من النصوص خٌالٌة ووالعٌة ( . 

 مٌة الوصٌة فً حٌاة اإلنسان . حدد أه 

جهة ما،  إّن الوصٌّة معناها أن ٌموم اإلنسان فً حٌاته أو مرضه بالتّبرع إلى شخٍص ما أو •الوصٌة 

 خبرات وتجارب  ٌستفٌد منها اإلنسان فً حٌاته وٌسٌر على نهج السابمٌن . و

  . حدد مواصفات الوصٌة المؤثرة  

 أن تكون الوصٌة صادلة لوال وفعبل.

 أن تكون نافعة ؼٌر ضارة .

 أن تكون فٌما ٌرضً هللا عز وجل .

 بنه فً كتابه العزٌز لال تعالى : ألرأ وصاٌا لممان علٌه السبلم التً وصى بها ا    المراءة : -ٕ

 بنً ألم الصبلة وأمر بالمعروؾ وانه عن المنكر واصبر على ما أصابن إن ذلن من عزم األمور  ) ٌا

 (  8ٔ( وال تصعر خدن للناس وال تمش فً األرض مرحا إن هللا ال ٌحب كل مختال فخور )  7ٔ) 

 .( (  9ٔوالصد فً مشٌن واؼضض من صوتن إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر ) 

   . اذكر بعض وصاٌا لممان البنه 

 الصبر على الشدابد .   -ٔ
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 األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر . –ٕ

 إلامة الصبلة فً ولتها .    –ٖ 

 التوسط واالعتدال فً المشً .   -ٗ

 الصوت .   خفض – -٘

 .  التكبر االبتعاد عن  –ٙ 

 

 الملتزم بوصاٌا لممان علٌه السبلم وسلون اإلنسان ؼٌر الملتزم بها . ن* الفرق بٌن سلون اإلنسا

اإلنسان الملتزم محبوب من الجمٌع ، بنال رضا هللا فً الدنٌا واآلخرة . أما اإلنسان ؼٌر الملتزم مكروه 

 من الناس ، ال ٌرضى هللا عنه .

 ن على مستوى الفرد والمجتمع . حدد النتائج المترتبة على التزام وصاٌا لقما  *  

 على مستوى الفرد : ٌصبح فردا محترما ممدرا ، ٌحبه الناس ، وٌرضى عنه هللا . 

 على مستوى المجتمع : تنتشر فً المجتمع المودة والمحبة والعبللات الطٌبة بٌن الناس ، فٌتماسن 

 نهض . المجتمع وٌترابط وٌ

 –الرئٌس من كل وصٌة مما ٌأتً : حدد الغرض  * 

 ى كل خٌر ، والنهً عن كل شر . اآلٌة األولى : دعوة إلى إلامة الصبلة فً ولتها ، والدعوة إل  

 والفخر واالختٌال على الناس . اآلٌة الثانٌة : االبتعاد عن التكبر   

  توسط فً المشً ، وخفض الصوت .اآلٌة الثالثة : ال  

  

 

 

 

 

 

 



 

ٔ7 
 

  ٔ-ٖالمعٌار : ( األم . الكفاٌة العامة :الكتابة . ٕٓنشاط ) 

 فمرات ألؼراض مختلفة ( ٘-ٖ) كتابة نص مكون من                              

 أكتب ثبلث فمرات عن األم فً لؽة سلٌمة مترابطة مراعٌة المحاور التالٌة :

 أفكاري تجاه أمً . -ٖمشاعري تجاه أمً .        -ٕدور األم   .    -ٔ

نصؾ الدنٌا، هً نصؾ المجتمع بأسره، وعماده  لؤلم در عظٌم فً حٌاة األبناء ، فهً             

وأساسه؛ فهً من تُربًّ وتهتم باألطفال، ومن تهتم بشؤون المنزل، ترعى زوجها وأطفالها، تسهر 

منذ بداٌة حٌاة الطفل، فمنذ أن تنزل به  فدورها عبهم، وتفكر فً مستمبلهم. على راحتهم وولت ت

الروح وهو جنٌن بعد أن ٌتم فً رحم أمه أربعٌن ٌوماً تبدأ األم باالهتمام والتعب من أجل صحة 

 . وراحة جنٌنها، فهً تتعرض لمتاعب الحمل المختلفة، تتحمل الوجع واأللم بكل حب

  

وأن ٌتجنب االبن كل لول أو فعل مع أصدلابه  عري تجاه أمً : أن أحبها واحترمهافمن مشا             

ُسبل فمد وجٌرانه لد تكون نتٌجته أن ٌسب أحدهم األم أو ٌسًء الٌها ولو علً سبٌل اللعب والمزاح 

أمن". لٌل ثم من؟ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن أحكُّ الناس بحسن صحابتً؟ لال: "أمن". لٌل: ثم من ؟ لال: "

 "أمن". لٌل ثم من؟ لال: "أبون"(. رواه البخاري

عنه طالما  نًبه أو تنها نًمطٌعاً ألمه فً كل ما تأمر أكون أن  ولذلن فمن أفكاري تجاه أمً          

ولكن إذا واحترم أفكارها ولٌمها وأحرص على االستفادة منه  ، دود الشرع والدٌن، كان ذلن فً ح

األم مثبلً بترن أمور دٌنه أو معصٌة هللا سبحانه وتعالى، فمن حك االبن أال ٌطٌعها ألنه ال طاعة  نًأمرت

لمخلوق فً معصٌة الخالك سبحانه وتعالى. وفً كتاب هللا وأحادٌث الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص نجد إشارات صرٌحة 

  صؽر أو فً مرحلة الكبر. على ضرورة بر األم وضرورة طاعتها واحترامها، سواء فً مرحلة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عرؾ ) ت  ٗ-ٕ(  حصٌلتً اللؽوٌة الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :  ٖٔ( و  ٖنشاط )  

 معانً الكلمات الواردة فً الوحدة الثانٌة (

 الترادؾ : 

  أعلى الشًء ولمته   الذرى  :    الحب والولع وشدة التعلك . شؽؾ  :         ن وتجمل تحسً  :.     تزٌن 

 موبل  :مستمر ، ملجأ .           الباسمة : العالٌة المرتفعة .   

 المفرد :  

 ثٌاب   :ثوب .                        أؼصان   :ؼصن .                               فضابل  :فضٌلة .    

 وسابد : وسادة .                    أنحاء  :نحً / نحو .  

 الجمع :  

 . ، أضحٌات ً أضاح ٍ أضحٌة .     ضوء   :أضواء .                  لبل  :ببلبل .        ب 

 ؼصن  :أؼصان ، ؼصون .     رأس  :رؤوس ، أرؤس .  

 نشر هللا الخلك .    )  أحٌاهم ( المعنى السٌالً : ) نشر ( .  

   ) أذاع ( .                نشر التلفاز أخبارا جدٌدة .          

 (  ) بسط                     نشر الرجل ثوبه .            

 ) طبع ( .             نشر المؤلؾ كتابا جدٌدا .             

 ) نحت ، لطع (              لنجار الخشب .          .  نشر ا 

 ( موعد   /  وعود   /   وعٌد   /  موعود ْ   ) التصرٌؾ : ) وعد ( 

 موعد الطبلب فً المدرسة صباحا .  

 المسلم ال ٌخاؾ التهدٌد أو الوعٌد -                     ال ٌخلؾ المسلم الوعد .               – 

   ال خٌر فً صاحب وعود كثٌرة وٌخلفها .           – 

  موعود بجنة عرضها السماوات واألرض .  المؤمن  –
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) استخدام  ٘-ٖ( التنوٌن مع الهمزة المتطرفة بعد األلؾ . الكفاٌة العامة : الكتابة ز المعٌار  :  ٗنشاط ) 

 الخطوط الكتابٌة المبلبمة مع مراعاة صحة الرسم الهجابً والكتابً ( 

 )  التنوٌن مع الهمزة المتطرفة بعد األلؾ ( 

ءة جهرٌة صحٌحة ثم  تممن بوضع خط تمرأ المتعلمات الفمرة التالٌة لرا التمهٌد :    -ٔ

 تحت كل كلمة تنتهً بهمزة :

 ))    أٌها المرء تصدق بجزٍء من مالن للفمراء ، فلن ٌذهب ماٌل أحسنت به إلى رجل محتاج ، ولعل كلمة  

 طٌبة ترد بها على السابل ال ٌضٌع ثوابها ، وال تشكل عببًا ثمٌبلً بل نعمة كبرى وجزاًء كبًٌرا ٌنتظرن    

   عند هللا تعالى .((  

    )التحلٌل والفهم(  -ٕ

تموم المتعلمات بتسجٌل الكلمتٌن المنتهٌتٌن بهمزة متطرفة منونة بالفتح فً الفمرة السابمة وتكون من مثل   

 جزاًء  ((   -: ))  عببًا  

 . تبٌن المتعلمات الفرق بٌن الكلمتٌن السابمتٌن عند التنوٌن بالفتح 

 جزاء(( بأنواع التنوٌن المختلفة ثم ٌبلحظون الكلمة وتكون من مثل : تنون المتعلمات كلمة ((   

 تنوٌن الكسر    تنوٌن الفتح تنوٌن الضم     الكلمة

 جـــزاء ٍ      جــزاء ً         جــزاء ٌ     جــزاء

 االستنتاج /    لاعدة كتابة الهمزة المتطرفة بعد األلؾ عند التنوٌن

ألؾ ، لم نكتب ألفا بعدها ، ونكتفً باأللؾ لبلها ، ونضع تنوٌن إن ُسبمت الهمزة ب -ٔ 

 النصب فوق الهمزة :أسماًء .

إن لم تُسبك الهمزة بألؾ ، وكان الحرؾ لبلها ال ٌُمكن وصله بها ، كتبنا ألفا ووضعنا تنوٌن  -ٕ

ًءا . -النصب على الهمزة ولٌس األلؾ : جزًءا   تبوُّ

وكان الحرؾ لبلها ٌُمكن وصله بها ، كتبنا ألفا ووضعنا تنوٌن إن لم تُسبك الهمزة بألؾ ،   -ٖ

  النصب على الهمزة أٌضا :عببـًـا

 

   )التطبٌك( -ٖ

      تموم المتعلمات بتنوٌن كلمات ممدمة إلٌهم بأنواع التنوٌن المختلفة  

 تنوٌن الكسر    تنوٌن الفتح     تنوٌن الضم الكلمة      

 مــــاء ٍ               مـــاء ً         مـــاء ٌ            مـــاء

 هــواء ٍ               هــواء ً                 هــواء ٌ هـــواء     
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 الكملة الصحٌحة من بٌن الموسٌن : ختارأ 

 )) وعــاء ًا  /  وعـاء ً ((                 حمــلت ....وعــاء ً .....من التمـــر -

 )) مسـاًءا  /  مسـاء ً ((         ــت .....مســـاء ً ....فً أســرتً .جلس -

 )) رداء ًا  /  رداء ً ((                 لبـســت ...... رداء ً...... جمٌــبلً . -

 

 : تستمع المتعلمات وتكتبن 

 جوا من الماء خرج البحارة مساء ً إلى رحلة ؼوٍص ، وأحضروا وعاء ً لجمع المحار ، وعندما خر     

 تنسموا هواء ً علٌبلً ، وحصلوا على اللؤلؤ جزاًء لجهدهم .      

 )الممارسة(     - ٗ

  هو مطلوب بٌن لوسٌن   أسماء ممدمة إلٌهم فً جمل مفٌدة ، بحٌث تكون وفمًا لما  وظؾ أ

 معاملة األصــدلاء وفــاٌء وصدٌق ومحبةٌ (( .فً )وفاء تنوٌن الضم(   ))   -

 ء تنوٌن النصب (  ))  شاهـدت ســـماًء صافٌــة (()سما -

   )نداء تنوٌن الكسر (  ))  ٌستٌمظ المسلم على نـــداٍء عذٍب للصــبلة  (( . -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تحدٌد األفكار  ٘-ٕالبلبل الحزٌن الكفاٌة العامة / المراءة والمشاهدة . المعٌار  (  ٙنشاط رلم )    

 الربٌسة والثانوٌة وموضوع النص وتلخٌصه ( 

 لبلبل وحزنه وخوفه الشدٌدٌن . . صمت ا -ٔ علل   

وهو ٌعرؾ لٌمة الحٌاة ولٌمة ألن انتهاء الٌوم بالؽروب جعله ٌحزن على انمضاء ٌوم من عمره المصٌر 

 . الولت 

 ل ما ٌلً فً ضوء فهمن للمصة . أكم -ٕ

 .تمؾ بجانبه فً ولت شدته وحزنه البلبل و تواسً وتساعد  حرصت الدودة على أن    -

 وحكمتها .  وذكابهاته وحزنه بفضل الدودة استطاع البلبل تجاوز مشكل -

 

 ة من لصة ) البلبل الحزٌن ( ؟ ما المٌم السلوكٌة المستفاد  -ٖ

   اإللبال على الحٌاة .     –     االبتعاد عن الحزن والتشاؤم .      –الوفاء لؤلصدلاء .   -

   م .    مشاركة الناس أحزانهم وهمومه –                  عدم االستسبلم للٌأس والمشكبلت والهموم .     
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 ترتٌب أحداث المصة مرة أخرى :    – ٖ

 ٌل واستجابته لنصٌحتها . البلبل على ؼنابه وصوته الجم شكرتالدودة  -ٔ

  ى انمضاء ٌوم من عمرن المصٌر . لمد عرفت السبب وراء حزنن ، فأنت حزٌن عل  -ٕ

 لة : ودة مبلطفة له وتحدثت لابالتربت منه الدفحزٌنا رافضا الؽناء  ٌمؾ  البلبل   -ٖ

  من حولن . علٌن أن تستمتع بكل لحظة فً حٌاتن ، وتسعد   

 أصوغ ثبلث فكر ربٌسة من النص فً جمل اسمٌة تامة : -ٗ

 االستمتاع بالحٌاة هدؾ كل إنسان . -

 البعد عن التشاؤم سبٌل للفرحة والسعادة . -

 الصدٌك الصالح ٌعٌن صدٌمه على اجتٌاز الهموم . -

 فً لؽة سلٌمة . وصوؼهاأصوغ فكرا ثانوٌة من النص - ٘ 

 البلبل ٌمؾ حزٌنا متأمبل مشهد الضوء الخافت .-

 البلبل ٌعرؾ لٌمة الحٌاة ولٌمة الولت . -

 الدودة تمؾ بجانب البلبل وتحفزه على االستمتاع بالحٌاة .-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تخطٌط وكتابة أنواع مختلفة من  ٖ-ٖ( تعبٌري ممٌز . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : 7نشاط رلم )

 النصوص .

اكتبً موضوع مكون من فمرتٌن عن " الحرٌة جناحاها حموق تطلب ، وواجبات تؤدى ، وهً حك كفلته 

دساتٌر والموانٌن فً كل الدول لٌنعم اإلنسان بحٌاة  حرة كرٌمة ، على أن هذه الحرٌة ٌجب أن تنتهً ال

 عندما تبدأ حموق اآلخرٌن .

 مخطط سهمً لكتابة الفمرتٌن                                       

                                      (    العنوان ) الحرٌة 

 

 

 الحرٌة وضوابطها                                 أثر المحافظة على حرٌات اآلخرٌن مفهوم    
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حرٌة مسؤولة ، لها حدود تمؾ عندها ، سبٌل لنٌل احترام اآلخرٌن ، فهً  الحرٌة الشخصٌة              

رامج ولكن بشرط فأنا من حمً أن أشاهد كل ما ٌعجبنً من الب تنتهً عندما تبدأ حرٌة اآلخرٌن  . فهً

ال ، تتفك مع مبادئ الدٌن  التً   فما هً ؟ ٌجب ان ٌتحلى بها المرء. للحرٌة ضوابط مراعاة اآلخرٌن و

 .التً تعارفنا علٌها تتفك مع األعراؾ المجتمعٌة ،  لؾ لانون الببلد تخا

، كما أنها  تساعد فً كسب محبة اآلخرٌن ؟ أثر المحافظة على حرٌات وحموق اآلخرٌن  فما        

تؤدي الحرٌة المطلمة إلى فالمطلمة  ، أما الحرٌة تؤدي إلى البعد عن االنفبلت وتجنب طرق االنحراؾ

االنفبلت وتمود إلى االنحراؾ والضٌاع لال الرسول ـ صلّى هللا علٌه وسلم ـ : "  ال ضرر وال ضرار فً 

 اإلسبلم" .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تحدٌد مولع واختٌار ٕ-ٕالكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : حكاٌات جدتً ( 9نشاط رلم )   

 معلومة واحدة أو أكثر فً نص ما بهدؾ فهمه بشكل أفضل .

   ماذا شرع هللا للمسلمٌن كافة ؟  -ٔ

 عٌدٌن : عٌد الفطر وعٌد األضحى . للمسلمٌن عز وجل  هللا شرع 

 ن مرتبط بالعبادات والطاعات " ؟ ما الممصود بالعبارة اآلتٌة : " العٌد عند المسلمٌ -ٕ

وٌأتً  ،عٌد فٌفرح المسلمون بالأي أن العٌدٌن ٌأتٌان بعد عبادات ، فعٌد الفطر ٌأتً بعد فرٌضة الصوم 

 . الذي ٌمدم فٌه المسلمون األضحٌة التداء بسٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم الحج  فرٌضة  بعد  األضحى  عٌد

 ل . تمدٌم المسلمٌن األضحٌة . عل  -ٖ

   وأخذه إلى الصحراء حتى ٌضحً به ، ولكن هللا فداه التداء بسٌدنا إبراهٌم عندما أمره هللا تعالى بذبح ابنه

 عمبل بسنة نبٌنا .  من السماء فأصبحت األضحٌة شعٌرة تذبح بعد صبلة العٌد بكبش عظٌم

 د المستحبة عند المسلمٌن . اذكر آداب العٌ -ٗ

   . إظهار الفرحة والسرور فً ٌوم العٌد 

        . الحرص على صبلة العٌد وخطبته  

    . االؼتسال وارتداء الجدٌد من الثٌاب والتعطر للرجال 

 أللارب وصلة الرحم .    زٌارة األهل وا  

  

 ٌٌن . أعدد بعض مظاهر االحتفال بالعٌد عند الكوٌت -٘

 تضع الفتٌات الحناء .      –                       صبلة العٌد .  -

 ع األمهات الحلوٌات .       تصن – 
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 الذهاب إلى لصر األمٌر للتهنبة .  -

 فحة الناس وتهنبتهم .       مصا  -

)كتابة نصوص تتكون ٔ-ٖالصدالة واألصدلاء . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار :  (ٓٔنشاط رلم )   

 فمرات ألؼراض مختلفة . ٘-ٖمن 

 . أهمٌة الصدالة.ٕ                             مفهوم الصدالة  . ٔ

ً . اخٖ  دٌمومة الصدالة . -ٗ           تٌار الصدٌك الصالح دٌناً وخلما

 الصدالة                                               

لٌمة إنسانٌة أخبللٌة ودٌنٌة عظٌمة سامٌة  للصدالة أهمٌة عظٌمة فً حٌاة اإلنسان ، فهً               

الصدالة من الصدق ، والصدق  المعانً والجمال كبٌرة الشأن بها تسمو الحٌاة وترتمً وبدونها تنحدر

لصدٌك هو من صدلن وعدو عدون . إنها عبللة وثٌمة بٌن شخصٌن أو أكثر عبللة عكس الكذب. وا

؛  متبادلة وانسجام كامل فً المشاعر واألحاسٌس وهً بالؽة األهمٌة فً استمرار الفرد وتطور المجتمع

مجتمع ن اإلنسان خلمه هللا كابن اجتماعً ال ٌمدر العٌش بمفرده بل ٌتفاعل مع من حوله اٌجابٌا لٌشكل الأل

 . المتكامل 

من األشٌاء التً ال ٌمكن أن ٌمدرها مال ولٌس لها أي ممٌاس  أهمٌة كبرى فهً صدالةفلل ولذلن        

وال لها أي مٌزان توزن به وهً أساس اإلنسان وصدله وهً أٌضاً من الروابط النفسٌة الموٌة جداً والتنً 

هما اتفاق مسبك أساسه الحب والود والتفاهم وثمتهم تنشأ بٌن شخصٌن أي طرفً العبللة والبد أن ٌكون بٌن

 ببعض وطبعاَ اإلخبلص والتعاون بٌنهما فً كل شًء .

أن ٌكون صالحاً، أن ٌكون أمٌناً، أن ٌكون وافٌاً، أن ٌكون ناصحاً، أن  فما شروط اختٌار الصدٌك  ؟     

كون الجسر الذي ٌصلن إلى ٌكون على خلك حسن، أن ٌكون خٌر عون لن فً الشدة وفً الرخاء، أن ٌ

 . طرٌك الخٌر والصبلح

لحخلق بالصذق دائماً فمحى فقذ الصذق أخحل ا عليىا مه ولكً تستمر دٌمومة الصدالة         

 وجأرجحث وأوعكس رلك سلباً على القلوب فحىافرت الصذاقةميزان 
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) استخدام الخطوط  ٗ-ٕ( استخدام النعت . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :  ٗٔنشاط ) 

 الكتابٌة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة ( 

 أٌضا، وٌأتً لبٌان صفة االسم الذي ٌتبعه فً اإلعراب. ، وٌسمى الصفةهو من التوابع :  لنعتا 

 ة عظٌمة.الهواء نعم             مثال: 

 كلمة عظٌمة هً النعت )الصفة(. فهً تصؾ النعمة بالعظمة.

 "لمن الملن الٌوم هلل الواحد المهار".

 كلمتً الواحد والمهار هما النعتان، فمد وصفتا هللا، سبحانه وتعالى، بالواحد وبالمهار.

 * ٌَتْبَُع النَّْعُت ِلْلَمْنعُوِت فٌَُطابِمُهُ فًِ:

ْعراِب: - ٔ   اإْلِ

ْعراِبٌَِّة ِمثْلَ   :فٌََُكوُن النَّْعُت َمْرفُوًعا أَْو َمْنُصوبًا أَْو َمْجُروًرا تََبعًا ِلحالَِة ااِلْسِم اْلَمْنعُوِت اإْلِ

ٌْـٌد اْلعَاِلـُم.-  َجاَء َز

ٌْـًدا اْلعَاِلـَم.- ٌُْت َز  َرأَ

ٌْـٍد اْلعَاِلـِم.-  َمَرْرُت بَِز

  التَّْعِرٌِؾ َوالتَّْنِكٌِر: - ٕ

ٌَُكوُن ُمَنكًَّرا إَِذا َكانَ فَ  فًا َو فًا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوُت ُمعَرَّ  ُمَنكًَّرا ِمثَْل: اْلَمْنعُوتُ  ٌَُكوُن النَّْعُت ُمعَرَّ

ةً ُمْمِتعَةً.-  لََرأُْت لِصَّ

ةَ اْلـُمْمتِعَةَ. لََرأْتُ -  اْلـِمصَّ

  التَّْذِكٌِر َوالتَّأِْنٌِث: - ٖ

 ِمثَْل: ُمَؤنَّثًا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ  ُمَذكًَّرا، َوُمَؤنَّثًا بًا ُمَذكًَّرا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ فٌََُكوُن النَّْعُت َؼالِ 

 َهَذا ُمعَلٌِّم ُمْجتَِهٌد.-

 َهِذِه ُمعَلَِّمـةٌ ُمْجتَِهَدةٌ.-

 ـ اْلعََدِد: ٗ

ًُّ ٌُطاِبُك اْلَمْنعُوتَ  فْ  َؼاِلبًا فَالنَّْعُت الَحِمٌِم  راِد والتَّثِْنٌَِة والَجْمعِ ِمثَْل:فًِ اإْلِ

 َهنَّأُْت الطَّاِلَب اْلفَابَِز. -
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ٌِْن. - ٌِْن اْلفَابَِز  َهنَّأُْت الطَّاِلبَ

َب اْلفَابِِزٌَن. -  َهنَّأُْت الطُّبلَّ

 تَْنبٌهٌ:

ٌَجوُز َنْعتُهُ بُِمْفَرٍد ُمَؤنٍَّث ِمثَْل: َهِذِه َشواِرعُ فَِسٌحَ  ٌِْر اْلعالِِل   ةٌ.َجْمُع َؼ

  79إجابة تدرٌبات الكتاب صـــــــ 

  استخرج النعت / المنعوت من كل جملة مما ٌأتً :   

  اشترى أبً سٌارة جدٌدة . - 

 .......... جدٌدة ..........المنعوت : .................سٌارة ........   النعت :

 ز  .تفوق الطالب المتمٌ  -

 ..................... المتمٌز ...المنعوت : ........... .............الطالب .......  النعت : 

  . أعجبت بالرجل الكرٌم   -

 ................ الكرٌم ...............المنعوت : ..........الرجل ...      : النعت

  صفة مناسبة مراعٌا المطابمة : بالجمل التالٌة ألستمتع بمصة ) النحلة النشٌطة (  أكمل– 

 البستان نحلة ...نشٌطة  ...وعصفور ...جمٌل .عاشت فً  -

 كان بٌنهما صدالة ...لوٌة...... وحب ...كبٌر ....... -

 تعمل النحلة بهمة مستمرة .... والعصفور ٌؽط فً نوم ...عمٌك .... -

 فجاء الصٌاد مصوبا بندلٌته  ....الكبٌرة ....... إلى العصفور ...المسكٌن .... -

 ...الؽادر ......ولسعته فً ٌده لسعة ...لوٌة ...فانتبهت النحلة للصٌاد  -

 شكر العصفور صدٌمته ...النحلة ......  ووعدها بأن ٌكون وفٌا لها . -

   : ضع فً الفراغ منعوتا مناسبا 

                  فسٌحة . .................حدٌمةهذه  .....  -

 الجمٌلة .      .......الوردة حت ....تفت   -

 اً. مفٌد              اال.......مم لرأت   -

   ......البعٌدة . المناطكنظرت إلى  ...  -

 : وظفً كل اسم مما ٌلً بحٌث ٌكون نعتا  ) صفة  ( فً جملة مناسبة مضبوطا بالشكل 

 نابمة  (   -مسلٌة     -)  صؽٌر                    

  الفراشة النابمة فوق الزهرة جمٌلة .   -     مسلٌة .  لرأت لصة-هذا بٌت صؽٌر .   -
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) تحدٌد األفكار الربٌسة  ٘-ٕ. الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : إلى والدي  (   ٙٔنشاط ) 

 والثانوٌة وموضوع النص (

ر لٌعمك فً نفوس النشء لٌم ب« إلى والدي»لموجه والمربً األستاذ عدنان الجابر، ٌوجه رسالته ا

 الوالدٌن، فً لصٌدته التً ستكون ضمن منهج الصؾ السادس المتوسط فً العام الدراسً الممبل.

ٌتناول المعلم فً المصٌدة تعمٌك معانً المدوة أوال التً ٌتخذها الولد من أبٌه، فً الولت الذي ٌشكل األب 

ل التً ورثها وٌكمل درعا حماٌة للولد فً مسٌرة حٌاته، وٌزرع فٌه خبلل تلن المسٌرة كل الفضاب

 رسالتها بتورٌثها البنه، ممدما له نصابح تمثل خبلصة تجربته فً الحٌاة.

 نترن كلما ت المصٌدة لتعبر عن مضمونها والرسالة التً ٌرٌد شاعرنا إٌصالها:

 

 أبتاه إنً فً المدى أهواكا                           الملب ٌأبى أن ٌروم سواكا

 فمطعت دربً نحوها بخطاكا                          لدوةإنً اتخذت فً حٌاتً 

 فتمٌلنً من عثرتً عٌناكا                 وٌطٌش سهمً إن عثرُت بخطوتً

 ال ٌرتمً أمجادها إاّلكا                     أنت الذي لد للت لً إّن الذرى

 لوالكا ما كنُت أدرن كنهها                    وؼرست فً نفسً ؼرابس عزةٍ 

 فتجنَّب المكذاب واألفّاكا                        ِمن ذان أّن الصدق منجاةٌ لنا

 فاحرص على توجٌهه إذ ذان                           واعلم بأّن الدٌن موبل تابهٍ 

 من عذب ما تهمً به شفتاكا                      فٌٌض من الحكم التً ال تنتهً

 أرضٌهما فأنال ثَمَّ رضاكا                             لعلنً ربّاه احفظ والديَّ 

 الفهم واالستٌعاب :. 

  الترح عنوانا آخر للنص .   -ٔ

  األب الحكٌم .  -االبن البار   

 من أفضال اآلباء على أبنابهم . اذكر بعضا   -ٕ

ه وارشاده وتوجٌههم ال نستطٌع أن نؽفل دور األب على أبناءه واإلظبلل علٌهم بحبه وخبرته وحكمت

التوجٌه السلٌم الذي ٌبنً وال ٌهدم، وٌؽٌر إلى األفضل فٌضمن الحٌاة الكرٌمة ألبنابه وٌسعد بتحمٌك 

 رسالته من تربٌة أبناءه التربٌة السلٌمة.

 



 

ٕ7 
 

 –من خبلل النص : ما تتصؾ به كل من  االبن واألب  استنتج    -ٖ

   شخصٌة األب : 

 . عالل حكٌم محب البنه /    -خٌر لدوة    

 شخصٌة االبن .: 

 . مؤدب مهذب   و  عارؾ بمٌمة األبوة ّ و  حنون محب ألبٌه   ربا  

   . تضمنت األبٌات إحساسٌن إنسانٌٌن . حددهما  

   حب األب ألبنابه  –األبناء آلبابهم وحبهم واحترامهم .  إعجاب   

  : ًأحدد البٌت الذي ٌتنفك مع المعنى التال 

 حرص األب على أن ٌبلػ ابنه أعلى المراتب .أظهرت األبٌات 

 .  أنت الذي لد للت لً إّن الذرى                     ال ٌرتمً أمجادها إاّلكا 

 . أكمل ما ٌأتً من خبلل فهمن لؤلبٌات 

 توالت توجٌهات األب البنه :.أن الصدق منجاة ، والبعد عن الكذب ، والصبر على خطأ الصدٌك . -

 نه .عند المصابب ٌسارع للتضحٌة من أجلً .صبر على خطأ الصدٌك ألال ٌتحتم علٌنا -

 ٌكل مما ٌأتً :. ن ما ٌترتب على ّ أب 

   سٌادة المحبة والسعادة بٌن أفراد األسرة فً البٌت الواحد .   -

   االستمرار والنجاح فً الحٌاة ، والهدوء النفسً ، وبالتالً تفوق األبناء وظهور شخصٌاتهم بصورة حسنة 

 .لٌهما شٌوع بر الوالدٌن واإلحسان إ  -

 انتشار المحبة بٌنهما ورضا هللا عز وجل عنهما والفبلح فً الدنٌا واآلخرة . 

 جحود األبناء وعمولهم آلبابهم . -

 تفكن األسرة والتشرد وٌنال ؼضب رب العالمٌن .

 لراءة الكتب التً تتحدث عن بر الوالدٌن :  - 

   . ومدى رضا هللا عنا إذا لمنا ببرهما فضل الوالدٌن وعظمتهما وواجبنا تجاههما  معرفة  

    . استخلص الفكرة الربٌسة لؤلبٌات  

 .  نصابح اآلباء تنٌر لؤلبناء طرٌمهم فً الحٌاة .

 األبن البار ٌحبه والدٌه وٌرضى هللا عنه .    
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   استخلص فكرا ثانوٌة من النص فً لؽة سلٌمة .  

   ) البٌت الرابع (        االعتماد على النفس فً بلوغ الذرى والممم .             

   ) البٌت الخامس (       عزة النفس والمحافظة على كرامتها .                     

   ) البٌت السادس (        الصدق هو سبٌل النجاة والكذب مهلن .                  

   ) البٌت السابع (        الصبر على خطأ الصدٌك فهو مساعدن فً الشدة .      

   ) البٌت الثامن (        التمسن بالدٌن واالعتصام به .                              

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)  تخطٌط وكتابة وصمل ) تدلٌك  ٖ-ٖ(أفكاري مترابطة . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : 7ٔنشاط )

 ومراجعة ( أنواع مختلفة من النصوص .

 ألرأ النص  التالً لراءة صحٌحة : 

ة والعبادة واألخبلق ؛ فالعمٌدة الصحٌحة البد أن تعبر عنها إن اإلسبلم ٌربط ربطا محكما بٌن العمٌد 

 العبادة الخاشعة الصادلة ، وهذه العبادة البد أن تؤدي إلى التزام المٌم اإلنسانٌة والفضابل سلوكا فعلٌا .

 . اكتب مضوع من فمرتٌن فً ضوء النص السابك 

 . اختار عنوانا مناسبا للموضوع 

   

 العبادة واألخبلق                                       

على تهذٌب النفس اإلنسانٌة لبل كل شًء ،ولد شملت تعالٌمه جمٌع جوانب الحٌاة ،  ٌعمل إلسبلم ا  

والبعد عن الرذابل فالعبادة تؤدي إلى  لٌها إعالٌم فضٌلة من الفضابل أال دعت بحٌث لم تترن هذه الت

حتى ؼدت حٌاة اإلنسان منظمة وفك لانون الهً محكم دلٌك ، وتحتوي رسالة  االنسانٌة  االلتزام بالمٌم

اإلسبلم على حب العمٌدة واألٌمان والسلون واألخبلق وتهدؾ أول ما تهدؾ إلٌة تربٌة النفوس تربٌة 

 األسس .لوٌمة ، وتنشبتها على مبادئ الحك والخٌر وتكوٌن المجتمع الموي الذي ٌستمسن بهذه المبادئ و

ما أثر التحلً بمثل هذه األخبللٌات على الفرد والمجتمع ؟ فالفرد ٌكون محبوبا و ومن هنا ف           

ومتعاونا و محترما بٌن الناس ، المجتمع ٌكون  مجتمعا متمدما بتمسكه باألخبلق الحسنة  وكما لال رسول 

خبلق ( وفً لوله ) ص( هذا ما ٌؤكد أن الرسل علٌهم أفضل ) إنما بعثت ألتمم مكارم األ   هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"

الصبلة والسبلم . لد ساهموا فً بناء الصرح األخبللً وأنه )ص( جاء بعدهم لٌتمم عملٌة البناء األخبللً 

 فما أجمل التحلً بالعمٌدة والخلك الحسن . والتً توارثها األنبٌاء من لبله
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 اٌة العامة : المراءة والمشاهدة .( رحلة إلى البر . الكف9ٔنشاط رلم)  

 تحدٌد مولع واختٌار معلومة واحدة أو أكثر فً نص ما بهدؾ فهمه بشكل أفضل (.ٕ-ٕالمعٌار :  

  الفهم واالستٌعاب 

 (   √أختار المكمل الصحٌح مما ٌلً ، بوضع العبلمة ) -

 : لررت عابلة خالد    -

 زٌارة األهل .       √الذهاب إلى البحر .           الخروج إلى المتنزه .        التخٌٌم فً البر .  

 من السفن التً تتمٌز بالصبلبة أمام الصعاب : -

 السنبون.                       الشوعً .          √الجالبوت.              البؽلة    

 ال التً زاولها الكوٌتٌون لدٌما ومن أهمها :تارٌخ الكوٌت زاخر بالمهن واألعم -

 الهندسة               الزراعة                        الطبابة .              √المبلفة  

 بم ٌتمٌز فصل الربٌع ؟ 

 الربٌع ٌتمٌز  بالهواء العلٌل ، وتفتح الزهور ، والنباتات تكسو السهول والهضاب  والطمس البدٌع .

   :   اب العاببلت إلى البر والتخٌٌم فً عطلة الربٌع . ذهعلل  

 لممارسة األنشطة الرٌاضٌة والترفٌهٌة ، االستمتاع بالطبٌعة الجمٌلة والطمس البدٌع ومجالس السمر . 

 . بٌن ما عرفته عن ماضً الكوٌت 

ماضً الكوٌت زاخر بالمهن واألعمال التً مارسوها تلبٌة الحتٌاجات المجتمع ، ولد واجهوا الصعاب 

 وذلن سعٌا للرزق 
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) كتابة نصوص تتكون من ٔ-ٖ( الجٌرة والجٌران . الكفاٌة العامة ) الكتابة ( المعٌار : ٕٓنشاط رلم ) 

 فمرات ألؼراض مختلفة ( ٘-ٖ

 أربع فمرات مراعٌة المحاور التالٌة :اكتب موضوعا مكونة 

 مفهوم الجٌرة  -

 أهمٌة الجٌرة . -

 مكانة الجٌرة . -

 حسن الجٌرة . -

  

هو كل من جاورن سواء كان جواره لن فً  الدٌن حثنا على حسن اختٌار الجار ، فالجار            

له ثبلثة حموق: حك  جار مسلم لرٌب، فهذا -ٔأو عمل أو ؼٌرها، واعلموا أن الجٌران ثبلثة:   مسكن 

وجار مسلم لٌس بمرٌب، فهذا له حمان: حك اإلسبلم، وحك  -ٕاإلسبلم، وحك المرابة، وحك الجوار. 

  وجار كافر، أبمَت له الشرٌعة حكَّ الجوار -ٖالجوار. 

لنبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )ما زال    فللجٌرة أهمٌة عظٌمة كما وصانً سٌدنا جبرٌل علٌه السبلم      

 بالجار حتى ظننت أنه سٌورثه(. ٌوصٌنًجبرٌل 

وللجار حموق عظٌمة ؼفل عنها كثٌر من الناس لعل من أهمها وأعظمها أن ٌحسن المسلم                  

ؤال عن حاله ٌعد من اإلحسان ٌمول النبً صلى من مال وطعام حتى الزٌارة والس استطاعإلى جاره بما 

هللا علٌه وسلم: )من كان ٌؤمن باهلل والٌوم األخر فلٌكرم جاره( وفً رواٌة )فلٌحسن إلى جاره(.وعنه علٌه 

بات شبعانا وجاره طاو وعلم به ولم ٌطعمه إال كان هللا برٌبا منه  أمرئمن  الصبلة والسبلم أنه لال: )ما

 نه أٌضا أنه لال: )لٌس المؤمن من بات شبعانا وجاره جابعا(وأنا بريء منه( وع

لمد لٌل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص إن فبلنة تموم اللٌل وتصوم النهار وتنفك ولذلن فما الدلٌل على حسن الجٌرة          

" لالوا : \من أهل النار " ال خٌر فٌها هً  فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  وتتصدق ، ولكنها تؤذى جٌرانها بلسانها ،

ولمد  "\وفبلنة تصلى المكتوبة ، وتتصدق بأثواب ، وال تؤذى أحدا ؟ فمال رسول هللا هً من أهل الجنة 

تعلم الصحابة من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حسن معاملة الجٌران فمد ذبحت لعبد هللا بن عمرو بن العاص شاة ، فجعل 

هودي ؟ أهدٌت لجارنا الٌهودي ؟ فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه ٌمول لؽبلمه : أهدٌت لجارنا الٌ

 " مازال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه سٌورثه\وسلم : 
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          : 
) تحدٌد معانً  ٗ-ًٕ اللؽوٌة . الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( المعٌار ( حصٌلت ٕٔو ٕنشاط ) 

 الكلمات والعبارات  فً النص ( 

  : ما مرادؾ الكلمات التالٌة 

 الترادؾ                     الكلمة

 حابط -سور :                 سٌاج

 هدؾ ولصد -فابدة  -نهاٌة الشًء :            ؼاٌة

 السٌؾ المصنوع من حدٌد ببلد الهند :              المهند

 مصباح زاهر :                   سراج

 ٌُعظم       :               ٌُجـلّ 

  الكلمات التالٌة :.  جمع هات 

 الجمع              المفرد

 أَْنفُس -نفوس          نفس

 ُجبلّس –ُجلَساء     جلٌس

 أرواح           روح

 نِعمات –أَْنعُم  –نِعَم       نِْعمة

  : هات مفرد الكلمات التالٌة 

 أجسادجسد                

 فكرة            فَِكر

 أثر             آثار

 ثُـمـب         ثموب

 أسبوع            أسابٌع

      ِمْسمار مسامٌر
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 ) التصرٌؾ لكلمة  ) فـمـد 

 افتمد / افتماد / أفمد / تفمّد / فمدان / فالد / مفمود / متفمد / تفالد / 

 إفماد / فوالد / فمٌد / ٌمْفتـَمَـد. 

  ٌشعر المرٌض بفمدان الشهٌة..    -ٗ                             فمد التاجر ماله. -ٔ

 الحاكم العادل ٌتفمد أحوال الرعٌة. -ٕ

 الفمٌد.لدمت واجب العزاء فً  -ٖ

 : آِخر ، اللَّهم اجعل خٌر أعمالنا خواتٌمها ،(    المعنى السٌالً )خاتَم  -ٔ

د صلَّى هللا علٌه وسلَّم خاتم  - ًّ المسلمٌن دمحم صلَّى هللا علٌه وسلَّم أي : آخر النبٌٌن محمَّ من أسماء نب

 النَّبٌٌّن

 زوجته ذات فَّصٍ تُلبس فً اإلصبع كالخاتم فً إصبع َحْلمة.              فَاْلتَِمْس َولَْو َخاتًَما ِمْن َحِدٌٍد  -

 ٌضرب مثبل فً النفاسة والشرؾ ،                             خاتم الُملن :   -

 ٌضرب به المثل فً الشَّرؾ والعلّو ونفاذ األمر ،                            خاتم سلٌمان :  -

 ما زالت بكًرا خاتم ( )                          ما زالت بخاتم ربِّها : -

 أٌن خاتم اإلدارة .                         ) طابع أو شعار ( -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ( 7-ٕ. الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة العامة ) بن والمسامٌر األب واال (  ٖنشاط ) 

  )االستجابة شخصٌا لمجموعة نصوص من خبلل طرح األسبلة والربط والتموٌم ( 

 الفهم واالستٌعاب  -ٖ

 ( √أختار التكملة الصحٌحة لكل عبارة مما ٌلً بوضع العبلمة ) 

  األثر المباشر لؽضب االبن وعصبٌته .   - أ

 ( √)  .   ٌفمد صوابه بشكل مستمر  -

 ٌدق المسامٌر .                 )    ( -

 ٌبكً متأثرا .                    )    ( -

 ٌبدي نادما .                     )     ( -

  الدروس المستفادة من المصة .  من  - ب

 (  √تجنب الؽضب .          )   -

 (  √احترام الوالدٌن .         )   -

 دق المسامٌر . -

 (  √شجاعة االعتذار .      )   -
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  استدل من المصة على أن أثر الؽضب ال ٌزول من نفوس اآلخرٌن .  -ٕ 

فالخطأ فً حالة   ، ،وهذا السٌاج لن ٌعود كما كان  فً السٌاج أن المسامٌر بعد أن نزعت ظلت الثموب 

 .  فً نفوس اآلخرٌن . ل الثموب الؽضب  ٌترن آثارا مث

 الممارسة :. -ٗ

 أختار فمرة من النص وأصوغ سؤاال لها ٌساعد فً فهم الفمرة ثم أكتب إجابته ؾ لؽة سلٌمة مترابطة .-

 السؤال  :  * ماذا طلب الوالد من ابنه فً حالة الؽضب ؟

 اإلجابة :   طلب منه أن ٌدق مسمار فً سٌاج حدٌمتنا الخشبً كلما ؼضب .  

 السؤال : هل نجح االبن فً المضاء على الؽضب ؟  

 اإلجابة :  نعم نجح واستطاع أن ٌكتم ؼضبه . 
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) استخدام الخطوط الكتابٌة ٘-ٖ( التاء المربوطة المنونة . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : ٗنشاط 

 المبلبمة ) نسخ ورلعة ( مع مراعاة صحة الرسم الكتابً ( 

ٌوضع تنوٌن الضم وتنوٌن الفتح فوق التاء المربوطة  بأنواعه على التاء المربوطة  تنوٌن دخول ال عند 

 كما ٌوضع تنوٌن الكسر أسفل التاء المربوطة دون إضافات . 

 التطبٌك : -ٗ

 أمؤل الفراؼات التالٌة بكلمات انتهت بتاء مربوطة منونة :

 سمعت ..... لصٌدةً  عذبة عبر جهاز المذٌاع . -

 رسم الفنان ..لوحةً  جمٌلة . -
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 ..مفٌدة .لرأت ....لصة ً   -

 الممارسة :-٘

 نأتً كل كلمة مما ٌأتً ، ثم نوظفه فً جملة مفٌدة بحٌث ٌكون منوناً :.

 الجملة                مفردها        الكلمة         

 الحب بٌن األصدلاء صدالةٌ   صدالة       صدالات   

 لدمت مساعدةً كثٌرة للفمراء . مساعدة       مساعدات   

 عامل الفمٌر بمعاملٍة حسنة معاملة       معامبلت   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٖ-ٕ( إنسانٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . الكفاٌة العامة . المراءة والمشاهدة . المعٌار :  ٙنشاط ) 

 من النص مع االستشهاد بأدلة نصٌة تدعم بموة  تحلٌبل لما تضمنه النص ( ) إجراء استدالالت بسٌطة

ن ننسى األذى لكً نبدأ حٌاة من صفات المؤمنٌن فمد اوصانا هللا ورسوله على التسامح وا التسامح    

به . إن التسامح هو  االمتثالجدٌدة خالٌة من اي حمد فالتسامح هو من صفات رسولنا الكرٌم وٌجب علٌنا 

نه ٌعلمنا إن الطرٌك إلى هللا والحب والسعادة وهو الجسر الذي ٌتٌح لنا مفارلة الذنب واللوم والخزي وإ

ِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن( لال تعالى . لال تعالى )خُ و    الحب أساس السعادة.

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم( لال تعالى )َواْلَكاِظمِ  ُ لَُكْم َوَّللاَّ ٌَْؽِفَر َّللاَّ ٌَْعفُوا َوْلٌَْصفَُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن  ٌَْظ َواْلعَافٌَِن )َوْل ٌَن اْلؽَ

 ُ  .بُّ اْلُمْحِسِنٌَن( ٌُحِ َعِن النَّاِس َوَّللاَّ

 : ألرأ لراءة صحٌحة معبرة 

ْت بِِه    لومه وؼٌرهم ، وٌكفٌنا تذكر أنه ولسنا بحاجة إلى ذكر موالفه ملسو هيلع هللا ىلص  المعلومة المشهودة مع  َمرَّ

ٌَْسْت نَْفًسا" (( ٌَُهوِدّيٍ، فَمَاَل: أَلَ  ِجنَاَزةٌ فَمَاَم، فَِمٌَل لَهُ: إِنََّها ِجنَاَزةُ 

  والعفو ولنا فً رسول هللا أسوة حسنة .المٌمة العظٌمة من الفمرة السابمة هً : التسامح 

  ٌهودي .ما داللة لٌام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولوفا حٌن مرت جنازة 

 ٌدل  على  تسامح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتى مع ؼٌر المسلمٌن .

 ." أستنتج داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص مستفهما : " ألٌست نفسا 

 .استفهام إنكاري 
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)إظهار االهتمام بكتابة النصوص ٙ-ٖ() فكرتً الجمٌلة ( الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار :  7نشاط : )

 ً تعرض فٌها األفكار والخبرات .الت

 نص لراءة جهرٌة معبرة عن المعنى ألرأ ال

المراءة نعمة خص هللا سبحانه وتعالى بها اإلنسان عن سابر المخلولات ، فرفع بها منزلته بٌن الخلك  

 وشرؾ مكانته .

؛  الوحٌدة النتمال المعرفة،  المراءة هً البّوابة األولى لتلِمًّ العلوم المختلفة والمتنّوعة، وهً الوسٌلة    

. المراءة بحِدّ ذاتها هً من أكثر الوسابل التً توفّر  فهً بهذا تستطٌع فتح آفاق أوسع وأشمل لئلنسان، 

كتسب المعرفة وبشكٍل متّصل ؼٌر منمطع؛ فالكتاب الواحد ٌعطً فهً  ت . والفابدة فً آٍن واحٍد، المتعة 

لّؾ أن ٌجمعها إاّل بعد أن لضى ولتاً طوٌبلً جداً فً الجِدّ والعمل المارئ خبرةً كبٌرةً لم ٌستطع المؤ

الفرد : ٌصبح عالما ممدرا محترما من الناس ، ٌنفع  على الفرد والمجتمع ؟  ولها أثر على  واالجتهاد. 

   المجتمع : ٌنتشر فٌه العلم ، ٌموى وٌنهض وترتفع مكانته بٌن المجتمعات .  ، علىنفسه ومجتمعه 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ممارنة كٌفٌة استكشاؾ  8-ٕ( شًء مشترن . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : 9نشاط ) 

 واضٌع مألوفة فً سٌالات ثمافٌة مختلفة .م

-  
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 األشٌاء المشتركة فً الصورة السابمة : -

 براءة األطفال ما بٌن اللعب والحركة والنشاط والحٌوٌة والمرح والسعادة التً تمؤل وجوههم 

 المراءة   :       ألرأ ما ٌأتً لراءة صحٌحة: -ٖ

 التٌه والَصد ؟أنت مثلً من الثرى وإلٌه         فلماذا ٌا صاحبً  (ٔ)

 ) إٌلٌا أبو ماضً(                                                                                        

 الممبرة أن كنت تبحث عن المساواة فتفمه فً الدٌن أو رالب الناس فً الحج ، أو اذهب إلى (ٕ)

 الفهم واالستٌعاب :-ٖ

 ؟ عم ٌتحدث الشاعر فً البٌت السابك 

 الشاعر ٌتحدث عن ضرورة التواضع وعدم التكبر على اآلخرٌن .

 ما سبب تساؤل الشاعر ؟ 

 عندما تكبر علٌه ابن عمه ولم ٌتحدث معه حٌنما ذهب لٌصالحه .

 عم ٌتحدث الكاتب فً الفمرة السابمة ؟ 

 المشط .الكاتب ٌتحدث على إننا كلنا متساوٌٌن واإلسبلم حرص على ذلن فالناس متساوٌٌن كأسنان 

 ما األدلة التً حددها الكاتب لتأكٌد وجهة نظرة ؟ 

 التفمه فً الدٌن  ، أو  مرالبة الناس فً الحج  ، أو الذهاب إلى الممبرة فكل هذه األماكن كلنا متساوٌٌن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٘-ٖكتابة نصوص تتكون من ٔ-ٖ( العمل التطوعً . الكفاٌة العامة : الكتابة  المعٌار :  ٓٔنشاط ) 

 ( فمرات ألؼراض مختلفة

 تتعاون كل متعلمة لتبادل أفكار حول المحاور اآلتٌة :

 مفهوم العمل التطوعً . -

 . التطوعًاهمٌة العمل  -

 أشكال العمل التطوعً . -

 عبللتً بالعمل التطوعً . -

 نصٌحتً ألصدلابً حول العمل التطوعً . -
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 ٌمدم نظٌر أجر عمل ؼٌر ربحً ال أثر عظٌم فً تنمٌة المجتمع ، فهو لعمل التطوعًل               

، ٌموم به األفراد من أجل مساعدة وتنمٌة مستوى معٌشة اآلخرٌن، مهنً/وظٌفًمعلوم، وهو عمل ؼٌر 

 . من جٌرانهم أو المجتمعات البشرٌة بصفة مطلمة

تنمٌة وإثراء الحس اإلٌمانً لدى   فأهمٌة العمل التطوعً تعود على الفرد والمجتمع ،  فالفرد            

 تنمٌة لٌمة االحتساب والعمل ابتؽاء وجه هللا عز وجلو  األجر والثواب فً الدنٌا واآلخرةكسب  والشباب 

 ع و نبٌلة والشرٌفة بٌن أفراد المجتمؼرس المٌم ال وعلى المجتمع :تعوٌد الفرد على تحمل المسؤولٌة و

لدرة اإلنسان على التفاعل  الزٌادة من و السلوكٌة والفكرٌة المنحرفة تاالنحرافاالحفاظ على الشباب من 

 والتواصل مع اآلخرٌن 

مجال العبادة : من خبلل التطوع بالنوافل والسنن والمربات، واألمر فما أشكال العمل التطوعً ؟       

المجاالت  ا و كالصبلة والصٌام والصدلات وؼٌرهواسع ومتاح للتنافس والتسابك فً شتى أنواع العبادات 

تبات والمدارس والمعاهد، والجامعات، ومراكز البحوث ، والدراسات ، ورعاٌة العلمٌة، كإنشاء المك

و  المالً، ثم المٌام علٌها ودعمها الموهوبٌن ، وسابر المؤسسات العلمٌة التً ال ٌكون هدفها الربح

م ، كفالة األٌتا المجاالت المالٌة، التً تتطلب دفع المال وتمدٌمه بسخاء من أجل نفع الناس ومساعدتهم،

 والفمراء، والمحتاجٌن ، واألرامل، وأصحاب األمراض.

ومن هنا فإن عبللتً بالعمل التطوعً عبللة لوٌة وثٌمة فأعمل ببل ممابل من أجل زمٌبلتً ،        

ٌٌْر لّ فأجتهد فً أن أعلم زمٌبلتً المواد التً ال ٌفهمونها  كما لال هللا تعالى :"  ٌْراً فَُهَو َخ  هُ()فََمن تََطّوَع َخ

لئللبال على العمل التطوعً لٌنالوا الثواب من رب  اولذلن أن ألدم نصٌحتً لزمٌبلتً بأن ٌتحفزو       

العالمٌن ، و عمل تكافل اجتماعً فٌما بٌننا ؛ لنشر المحبة والمودة بٌن الناس ، فما أجمل العمل التطوعً 

.! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) استخدام الخطوط الكتابٌة مع مراعاة  ٘-ٖابة .  المعٌار :ز ت( الحال . الكفاٌة العامة : الكٗٔنشاط )  

 .     لواعد النحو المختلفة ( 

وصؾ منصوب ٌبٌن هٌبة ما لبله من فاعل أو مفعول به أو منهما معا ، أو من ؼٌرهما :مفهوم الحال   

 ودابما نسأل عن الحال ب  ) كٌؾ ( .عند ولوع الفعل . 

 نمول :

 ظهر الممُر هبلالً  -ٔ

 الحال بٌّنت هٌبة الفاعل )الممر( عندما ظهر 

 وَم متؤللبةً أبصرت النج -ٕ

 الحال بٌّنت هٌبة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها 
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ََ جالسٌن -ٖ  فحص الطبٌُب المرٌَض

 الحال بٌّنت هٌبة الفاعل )الطبٌب( والمفعول به )المرٌض( معاً عندما تم الفحص

 استرجع المساهُم لٌمةَ أسُهِمِه كاملةً  -ٗ

 الحال بٌّنت هٌبة الفاعل )المساهم( عندما استرد نموده 

 استمبل الرجُل وزوجتهُ ضٌوفَُهْم باسمٌَن  -٘

 الحال  بٌّنت هٌبة الفاعل )الرجل( وما عطؾ علٌه )زوجته( عندما استمببل الضٌوؾ

ٙ-  ً  ٌُشرُب الماُء مثلجا

 الحال بٌّنت هٌبة نابب الفاعل )الماء( عند الشرب 

َُ منه بارداً الشاُي سا -7  خناً ألذُ

 الحال بٌّنت هٌبة المبتدأ )الشاي( عند برودته وسخونته 

 عبلمات نصب الحال                              

 

  

 

 الٌاء                                     الكسرة إذا كان جمع الفتحة  

 مؤنث سالم مفرد أو جمع تكسٌر                      مثنً  ٌنَ      

 اتِ                                     جمع مذكر  ٌنِ           َ

   111إجابة تدرٌبات الكتاب صــــ                                      

    : ًحدد الحال وصاحب الحال ، وإعراب الحال فٌما ٌأت  

 را .اشترى الرجل المبلبس مسرو -

 ........................... الرجل ...............صاحب الحال : ........مسرورا الحال :   ...... 

  ... ...................حال منصوبة بالفتحة  إعراب الحال : .........

  اشترى الرجل المبلبس خفٌفة .   -
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 ............... المبلبس .........صاحب الحال : ......خفٌفةالحال :   ......

 ..  ....................................حال منصوبة بالفتحة  : .......................إعراب الحال 

   ولؾ الطبلب مبتهجٌن بنجاحهم .    -

 ...................... الطبلب ..................صاحب الحال : ......مبتهجٌنالحال :    ..

  ...................نه جمع مذكر سالمحال منصوبة بالٌاء ؛ أل ........... إعراب الحال : 

  (  أمام الصٌؽة الصحٌحة للحال :. √أضع العبلمة ) 

 ) ...( استمبل الرجل ضٌوفه استمباال حسنا . -

 ..(  عاد الولد من مدرسته باسما .√).. -

 )... ( اصطؾ التبلمٌذ تحٌة العلم .  -

 

 : أستخدم فٌما ٌلً أداة استفهام أسأل بها عن حال خالد 

 ..........كٌؾ ............. ارتدى خالد مبلبس العٌد ؟ -

 .......... كٌؾ ..........ذهب إلى مصلى العٌد ؟  -

 

 : أكمل ما ٌلً وفما لما استنتجته مما سبك 

 نسمً االسم المنصوب الذي ٌأتً لٌبٌن هٌبة اسم معرفة لبله  ....حال ..... -

 الحال .................... ونسمً االسم المعرفة الذي لبله  ........صاحب

 .: أحدد الكلمة التً تدل على الحال فً الجملة التالٌة وأبٌن عبلمة إعرابها 

   

 ٌستمتع األوالد لخطبة العٌد منتبهٌن . 

 الحال :....منتبهٌن ........   عبلمة اإلعراب :....الٌاء .

 

  وهذه اإلجابات 9ٔٔالفمرة صـــحدد نوع الحال وعبلمة نصبه وفما لؤلمثلة التالٌة : الرأ 

 إعرابه                       نوعه     الحال              

 مفرد      متطٌبا            
 

 حال منصوبه وعبلمة نصبها الفتحة ؛ ألنه مفرد . 

 مفرد     مسرورا
 

 نه مفرد .ألحال منصوبه وعبلمة نصبها الفتحة ؛ 

 جمع مذكر فرحٌن         
 

 . جمع مذكر ؛ ألنه  ٌاءمنصوبه وعبلمة نصبها ال حال
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 جمع مذكر  خاشعٌن         
 

   حال منصوبه وعبلمة نصبها الٌاء ؛ ألنه  جمع

 جمع مؤنث سالم   متضرعات         
 

 حال منصوبه بالكسرة ؛ ألنها جمع مؤنث       

 

 : ًامؤل الفراغ بحال مناسبة فٌما ٌأت 

 .....سعٌداِت  ....بتفوق أبنابهن .حضرت األمهات االحتفال  -

 جلسنا .....منصتٌن ...... إلى لصة جدتنا . -

 شاهدت الوردة ....متفتحة ..... -

 . وظؾ كلمة ) سعٌدا ( فً جملة مفٌدة 

 جاء دمحم سعٌدا .                               

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إجراء  ٖ-ٕ) فً مدح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار  (  ٙٔنشاط) 

 بأدلة نصٌة تدعم بموة تحلٌبل لما تضمنه النص صراحة (. داالستشهااستدالالت بسٌطة من النص مع 

ة ِ َخاتَمٌ  ٌِْه ِللنُّبُوَّ ، َعلَ ِ َمْشُهوٌد ٌَلُوُح وٌُْشَهدُ                  أَؼرُّ  ِمَن َّللاَّ

ًّ إلى اسمِه، ُن أْشَهدُ إذا لَاَل فً الخَ         وضمَّ اإللهُ اسَم النب  ْمِس الُمؤذِّ

 فذو العرِش محموٌد، وهذا محمدُ                 وشّك لهُ مِن اسمِه لٌجلهُ،

ًٌّ أتَانَا َبْعَد ٌَأٍس َوفَتَْرة ٍ   مَن الرسِل، واألوثاِن فً األرِض تعبدُ                 نَب

 الّصِمٌُل الُمَهنَّدُ ٌَلُوُح كما الَح          فَأْمَسى ِسَراجاً ُمْستَنٌراً َوَهاِدٌاً،

 وعلمنا اإلسبلَم، فاهللَ نحمدُ                  وأنذرنا ناراً، وبشَر جنةً ،

 بذلَن ما عمرُت فٌا لناِس أشهدُ         وأنَت إلهَ الخلِك ربً وخالمً،

ٌَْت َربَّ الناِس عن لَْول َمن َدعا  ِسَواَن إلهاً، أْنَت أْعلَى َوأْمَجدُ          تَعَالَ

 فإٌّاَن نَْستَْهدي، وإٌّاَن نَْعبُدُ        الخلُك والنعماُء، واألمُر كلهُ، لنَ 

  عدد صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الواردة فً النص . س / 

 . الهادي للكون   /   الموة والشجاعة  / العظمة والجبلل والمهابة ّ أؼر      
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  اذكر مظاهر تعظٌم هللا تعالى لنبٌه الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص .   س /

   ضم هللا تعالى اسم الرسول السمه . ) أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا ( .   -

 تسمٌته للرسول بدمحم ومحمود وهما مشتمان من الحمد  -

 .  لشاعر من الدعوة إلى اإلسبلم ّ مولؾ ا وضحً  -س

 انه المستحك بالعبادة .سبلم وشهد أن ال إله إال هللا وا رسول هللا ّ استجاب الشاعر لدعوة اإلدمحم 

   ة . السامٌة من الرسالة الدمحمٌ بٌنً الؽاٌة -س

 . الكفر إلى الظبلم  هداٌة البشر وإنماذهم من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

) تخطٌط وكتابة وصمل  أنواع  مختلفة  ٙ-ٖ المعٌار :( فكرة ممٌزة . الكفاٌة العامة :الكتابة . 7ٔنشاط ) 

 ص (. من النصو

 الرأ العبارة التالٌة لراءة جهرٌة معبرة عن المعنى :

" مجتمع التواصل اإللكترونً ٌنشا عبللات جوار مفتوحة الجدران ، والدخول إلٌه ٌحتاج إلى بطالات 

 عبور عدٌدة منها : حسن االختٌار ، وحسن الحوار ، ومراعاة تعالٌم الدٌن ولٌم المجتمع .

 فمرات مترابطة . ونا من خمسأكتبً موضوعا مك

ان ظهور وسابل االتصال التكنولوجٌة الحدٌثة ف ،للتواصل  اإللكترونً أثر كبٌر فً تنمٌة العبللات  

المجتمع ونتجت عنه سلوكٌات مختلفة، سواء كانت إٌجابٌة أو سلبٌة، فبعض الناس ترى  فًأحدث طفرة 

ا وٌرى البعض اآلخر انه على الرؼم من أن تأثٌر التكنولوجٌا على المجتمع ٌرجع الى كٌفٌة استخدامه

 اٌجابٌات وسابل االتصال الحدٌثة فإن سلبٌاتها طؽت على إٌجابٌاتها .

فى  دور أساسً فلهما  االسرة والمدرسة  لابم على   ًولذلن فإن حسن اختٌار التواصل االجتماع         

ٌتمسن بها وٌتخذها كممومات  التًتشكٌل المٌم واألخبلق  فًتكوٌن مدارن االنسان وثمافته وتسهمان 

 بما فٌها عبللات اآلباء باألبناء. االجتماعًللسلون 

اما الٌوم فمد انتمل جزء كبٌر من هذا الدور الى شبكات اإلنترنت والهواتؾ المحمولة وااللعاب          

جوة د االسرة الواحدة ، وأدى الى توسٌع الفاإللكترونٌة، االمر الذى حل محل الحوار والمحادثة بٌن أفرا

 .   والصراع بٌن اآلباء واألبناء

لها تأثٌر واضح النت والفضابٌات والموباٌل ألن  التًومن اهم انواع تكنولوجٌا االتصاالت                

مات بل هذه االنواع أصبحت تموم بدور ٌتساوى مع دور االنسان ، فٌتم االعتماد علٌها كمصدر للمعلو
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التسلٌم بمصدالٌتها، ووسابل االتصال الحدٌثة لها تأثٌر واضح على العبللات االسرٌة، وأصبح اهتمام 

والفٌس بون أكثر من اهتمامهم بالعبللات  باألنترنتمعظم الشباب وحتى االطفال واحٌانا الكبار متعلما 

، باألنترنتة مع جهاز الكمبٌوتر حجرة مؽلم فًاالنسانٌة الوالعٌة، وأصبح معظم ولت الشباب ٌمضونه 

 األخبللًمن الجانب  لؤلنترنتوتتكون بٌنهم صدالات لد تكون ؼٌر مبلبمة بخبلؾ االستخدام السٌا 

كالدخول على الموالع االباحٌة، ومع مرور الولت ٌتم اكتساب معلومات بعٌدة كل البعد عن عاداتنا 

ة، وٌحدث صراعا بٌن االسرة وبٌن الفكر الذى ٌتبعه وتمالٌدنا وافكارنا بما ٌؤثر على الروابط االسرٌ

 االطفال والشباب حتى االزواج وتتسع الفجوة بٌنهم وتتباعد االفكار وتتصارع االجٌال .

الحدٌث ٌجب أن ٌتعلموا كٌؾ  التكنولوجًالعالم  فًوأناشد كل ام واب لبل أن ٌنؽمس أبناؤكم           

الحجرات  فًكل أنشطتهم، وٌجب اٌضا أال تترن االجهزة  فًلهم ٌتعاملون معه وان ٌكونوا مشاركٌن 

حتى  لؤلبناءاالماكن المفتوحة او اماكن المعٌشة حتى ٌكون هنان نوع من الرلابة  فًالمؽلمة وأن توضع 

سٌبة بعٌدا عن أعٌن االم واالب، وٌجب على الدولة عمل توعٌة شاملة بمخاطر  تبسلوكٌاال ٌموموا 

التكنولوجٌا الحدٌثة على الشباب والمجتمع وتحرن المؤسسات االعبلمٌة فى هذا االتجاه بالطبع سوؾ 

 ٌكون الوى وأكثر تأثٌرا.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ-ٖ( عمل الخٌر . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار :ٕٓنشاط )  
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 فمرات ألنواع مختلفة من النصوص ( . ٘ -ٖ)  كتابة نصوص تتكون من  

 اكتبً موضوعا مكون من خمس فمرات عن المحاور التالٌة.

الخٌر .   عبللتً بعمل -ٗأشكال عمل الخٌر . -ٖأهمٌة عمل الخٌر .    -ٕمفهوم عمل الخٌر .     -ٔ

 نصٌحتً ألصدلابً حول عمل الخٌر .  -٘

على التحلً باألخبلق الحمٌدة التً من شأنها أن فحثنا  الدٌن اإلسبلمً حثنا على عمل الخٌر ،    

تهذب الفرد وتصلحه وتؤدي إلى لٌام مجتمعٍ متماسٍن ولوي، ولعل عمل الخٌر أحد هذه الخصال 

أنه مجتمٌع متكاتٌؾ ال ٌرضى فٌه الؽنً أن ٌنام وأخوه واألخبلق، حٌث ٌتصؾ المجتمع المسلم ب

 . الفمٌر جابع على سبٌل المثال، وٌوصؾ المسلم بأنه سباٌق لفعل الخٌرات

نٌل رضا هللا سبحانه وتعالى والتمّرب منه، ففاعل الخٌر ٌموم   فما أهمٌة عمل الخٌر ؟             

لذي ٌضمن له رضا اب والحسنات، وهو األمر ابما ٌموم به رؼبةً فً الحصول على األجر والثو

َ بَِما تَْعَملُوَن ، لال هللا تعالى ربه ودخول جنته ِۗ  إِنَّ َّللاَّ ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعنَد َّللاَّ ْن َخ : "َوَما تُمَِدُّموا أِلَنفُِسُكم ِمّ

عندما  بَِصٌٌر"، فً إشارةٍ إلى عظٌم األجر والثواب الذي ٌحصل علٌه اإلنسان من ربه جل وعبل

ٌفعل الخٌرات، ولد لال الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم: " الدال على الخٌر كفاعله"، وفً هذا دلٌٌل 

على عدم التصار فعل الخٌر على فاعل الخٌر فمط، بل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌدّل ؼٌره وأن ٌحصل 

 هو أٌضاً على األجر والحسنات.

اإلصبلح بٌن المتخاصمٌن. حسن الجٌرة. ا : وهنان أشكال كثٌرة لعمل الخٌر منه           

النصٌحة بالخٌر والمنفعة لآلخرٌن. مساعدة الفمٌر والمسكٌن بالصدلة. إزالة األذى عن الطرٌك. 

  رعاٌة األٌتام. 

 فإن عبللتً بعمل الخٌر عبللة وثٌمة حٌث ألوم بتمدٌم المساعدات لزمٌبلتً داخل الصؾ       

 فً الدراسة .وتمدٌم كل ما ٌحتاجون إلٌه 

ولذلن فأنا أوجه لهم نصٌحة باإللدام على عمل الخٌر حتى ولو كان صؽٌرا فالجر والثواب من            

 رب العالمٌن . فما أحسن عمل الخٌر !. 

  

  

 


