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أسماء الحربي: المعلمة 



استمع لشرح المعلمة 
وأجلس حتى انتهاء الوقت



(  جدتي ) ضعي كلمة 
في جملة مفيدة 

صغيرتي اسمعيني أنشودة
جدتي  

2 1

مية التفاعلية البطاقات التعلي–استراتيجية التعلم باللعب  المكتسبات 
السابقة



الرسالة 
السرية 

"وأقرأ الرسالة , أتبع األسهم 

ص
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ة
ا

ل

ر
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هـ1442/ 2/ 3/ التاريخ 
األحد / اليوم 

الثانية / الحصة 
األولى/ الوحدة 
أقاربي / المجال 
أقرأ النص / المكون 

( القراءة ) الكفايات المستهدفة 
: الهدف من المكون 

ـ قراءة النص قراءة مسترسلة مضبوطة 1
.بالشكل 

.ـ  مراعاة مهارات التحليل الصوتي 2
ن ـ التعبير باإلشارات المناسبة والتلوي3

.الصوتي 
غرس حب صلة الرحم ) االتجاهات والقيم 

(لم وأهمية اقتداء بالرسول صلى هللا عليه وس
طاعة الوالدين  



:تأملي الصور المعروضة أمامك موضحةً من خاللها عناصر الصورة 
(كيف , متى , أين , ماذا ) اطرحي سؤال لصديقتك باستخدام مفاتيح األسئلة  



ما الشخصيات الواردة في النص  

تمعن اقرئي صغيرتي النص قراءة صامتة ب
حتى يتسنى لك اإلجابة على هذا السؤال



ِحمِ  َصلَة الرَّ



مة صغيرتي قومي بدور المعل
حة وأقرئي النص قراءة صحي
مضبوطة بالشكل 



ـــــــفَــــتَـــــ ـــــدَ ـــــقُـّ

َمـــاـــِهـــبِيـــأَ 

ــدَ ـقُّ تَفَ 

اِهمَ أَبِي

:ا حللي صغيرتي الكلمات تحليل صوتيً 



أعلم أنك قارئة ماهرة أقرئي يا صغيرتي الجملة قراءة معبرة
للمعنى ؟

( نَيَتِي بارك هللا فيك يا ب  ) صفي شعورك لو أن أباِك دعا لك ِبهذا الدعاء 
ماذا تشعرين ؟ وماذا تفعلين ؟



ا على نظًرا لالحترازات الوقائية بسبب جائحة كورنا وحفاظً 
سالمتنا فال نستطيع الذهاب إلى أقاربنا 

(الموقففي هذا المشكلة حلوال لهذه اقترحي صغيرتي ) 
ن واآلن صغاري نشكر حكومتنا الرشيدة على ما قامت به م

عنا هذا أزل جهود لخدمتنا وحفاًظا على سالمتنا فاللهم 
رحمان وبالد المسلمين يا بالدنا واحفظ   الوباء 

ما مرادف كلمة 
(أزل ) , ( الوباء ) 



ماذا تعلمنا ؟
لخصي في نقطة
واحدة مدى 

استفادتك من درس
.اليوم 

صغيرتي أعلم أنك معلمة رائعة أطرحي سؤال موجًها إلى 
معلمتك اآلن من خالل درس صلة الرحم 



قراءة النص قراءة صحيحة ؟ /  1س

ي اكتبي في حدود سطرين من النص ف/  2س
الدفتر ؟ 


