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أسماء الحربي: المعلمة 



استمع لشرح المعلمة 
وأجلس حتى انتهاء الوقت



(  لرحم صلة ا) صغيرتي افتحي الكتاب على الدرس السابق       
ثم أقرئي قراءة صحيحة  مضبوطة بالشكل 

المكتسبات السابقة 

من خالل قراءة صديقتك أطرحي سؤاًلا باستخدام أداة 
(كيف ، ماذا ، ما ، من ) اًلستفهام 

عة جيداا معلمتي الصغيرة بأنك قادرة واثقة ومبدأعلم 
الجديد ومفكرة لديك إجابات رائعة  فلنذهب سوياا لمكوننا



هـ1442/ 2/ 3: األحد       التاريخ / اليوم 
أقاربي /  السابعة       المجال / الحصة 
(أجيب ) الفهم واًلستيعاب  / المكون 

اًلقتداء في الرسول صلى هللا) اًلتجاهات والقيم 
(علية وسلم في حثه على صلة الرحم 

غرس قيمة العفو والتسامح وعدم مقاطعة من 
تربطنا بهم صلة قربى

(  أجيب ) لمكون / الكفايات المستهدفة 
اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالنص 
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صغيرتي من تقرأ السؤال األول 
وممن منكن تجيب 

املة إجابة نموذجية ك( ًل تنسي صغيرتي كما تعودنا أن تكون اإلجابة من جذر السؤال ) 



بالون استراتيجية لعبة ال

ا صغيرتي اختاري رق ما
حة فعند اإلجابة الصحي

سوف يطير البالون 

ة بطاقة تفاعلي



ما أضرار قطيعة الرحم ؟ وما فائدة من وصلها ؟



استراتيجية تحليل الدًلًلت اللفظية 

(ـ)               معها مستخدم رمزي السؤال واجابته المناسبة صغيري المبدع باستخدام استراتيجية تحليل الدالالت اللفظية أربط بين  

أن يخصص وقتٍا لزيارة 
األرحام 

السؤال عنهم وتفقد أحوالهم 
وأفراحهم وأحزانهم 

نــــــورة 

من قال هذه العبارة 
(  وما معنى صلة الرحم ) 

الفكرة التي عرضها فواز  ما
؟على أبية 
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عبري بكلمتينصغيرتي 
ن أو برسمة جميلة توضحين  بها ع

حبك لهذا الوطن ؟ 



صغيرتي القارئة 
قراءة ( صلة الرحم ) ـ أقرئي النص 1

ي ؟صحيحة مضبوطة بالشكل ممثلة للمعن
ء ـ أطرحي ثالثة أسئلة من النص المقرو2

ي وأجيب عليها إجابة نموذجية كاملة ؟


