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 تمهيد( ال)

معلومممة   جملممة تامممة عممن  فمم   عبممرثمم     كوضة أمامالصورة المعرشاهد   -
 .ترتبط بالصورة

 الحة.ئة صوضح اهتما  اإلسال  بتنشئة أفراد األسرة تنش -

)القراءة  
 ( الجهرية

  .ية من األخطاءالصوت خال ليمة واضحةقراءة جهرية س ى من الموضوعالفقرة األولأقرأ  -
يح ألواخر ه  مع الحرص على الضبط الصحمتدرجا إلى األقل إجادة من  المجيدينالطالب  قرئ  أ    -

   .الكلمات

 
 التدريب( )

 

 :  الفه  واالستيعاب-
 

 .عانيها  تتطلب العودة إلى المعج  لتعرف مالت  الكلمات الصعبة  يحوط المتعل  -
 بة ف  الموضوع من مثل:مات الصعان  الكلعل  على معيتعرف المت  -
متممع   تت  :تحظمم    الطبيعممة  :الفطممرة       يزيممد -يضمميف  :يضممف       حجممر األسمما  :اللبنممة

 يحترمه   :يجله       ناحية تجاه:     فقده  :افتقاره     األديان :الشرائع
 ألفعالمن األقوال وا الفحش  المنكر:قوال    الخير والصالح من األعمال واأل  المعروف:

 
 : ة التاليةئلسعن األبلغة سليمة   إجابة شفهية  أجب -

 ئلة؟ماذا تمثل لك العا
 .دائما ناالذي يضمالدافئ تمثل العائلة الحصن المنيع لألبناء والحضن 

 ة )العائلة مدرسة للتربية واألخالق(؟ود بعبارما المقص-
حميممدة فمم  وغممر  األخممالق البنمماء وتهممذيبه   ؤول األول عن تربية األأي أن العائلة ه  المس

 نفوسه .
 ائلة.تأكيد الشرائع السماوية على أهمية الع  علل. -

ثر فمم  حيمماة أكدت الشرائع السماوية على أهمية العائلة نظرا لمكانتها العظيمممة ودورهمما المممؤ 
 النشء.

 اذكر واجبك تجاه عائلتك.-
 .وليات  تجاهه   القيا  بمسؤ حتر  أفرادها وال أقصر فواجب  أن أقدر عائلت  وأ

 
 . (العائلة ف  المجتمع) ةأهمي ترتبط ب   األولى من الموضوع   الفقرةمعلومة وردت ف  حّدد -

 .العائلة ه  اللبنة األساسية ف  بناء المجتمعات-

  :من الفقرة الثانية المعلومة الت  تساعد على فه  العبارة التالية  حّدد -

 .مجتمع من حال العائلة(حال ال)

 .ها يعن  فساد المجتمع بأكمله، وفسادصالح األجيالصالح العائلة يعن  -
 
 

 الحصة  الصف  التاريخ  اليوم 
  

 
  

  تقدير العل  والعلماء  القيمة التربوية 



 ما يأت :   تساعد على فه التالية المعلومة الت    من بين البدائل  حّدد -  
 *  لألسرة دور كبير ف  صالح األبناء. 

 أسرة نووية وأسرة ممتدة.  :األسرة نوعان -
 . ألبناءامن األب واأل  و عادة  األسرة تتكون -

 ونفسياً.ناء جسدياً  مسؤولة عن رعاية األب األسرة - 

 ية ف  بناء المجتمع. للبنة األساساألسرة ه  ا -

 الحصة الثانية

بدون وجود كيان العائلة نفتقد  ) من الفقرة األخيرة المعلومة الت  ترتبط بالمعنى التال    حّدد -
 ثير( الك

 يه . يحمي لذا قاره  سقف العائلةقص الفت ألشخاص بالن يشعر ا -

 الثروة اللغوية: 

 .  الوجود  :(الكيان) مترادف كلمة

 .جملة تكشف عن معناهاف    وظف كلمة الكيان-

   طب  ر   - : أربطة(رباط جمع كلمة ) 

 الممارسة 

 :  األسئلة بعدهاأقرأ الفقرة التالية ث  أجيب عن  -

دق و لصتقو  على اعالقة  ه   و ،  الورى  بين  جتماعيةلصداقة أحد أشكال العالقات االا -

بممد أن ، و لكمم  تسممتمر الصممداقة الالمحبة و الثقة و االحتممرا  المتبممادل بممين األصممدقاء

وأن يتحلممى الصممديأل باألنمماة مممع صممديقه فيتغافممل عممن ان ف  أخالقهما،  يتشابه الصديق

 ،يأل الحممأل يشممارك صممديقه األفممراح واألحممزاندالصمم و   أخطائه ويتجمماوز عممن عيوبممه،

  لقاه مبتسما فاتحا له ذراعيه.وي 

 :ترتبط بمن الفقرة السابقة المعلومة الت    حدد

 عليها الصداقة.   * األس  الت  تعتمد            

 "تقو  على الصدق والمحبة والثقة واالحترا  المتبادل بين األصدقاءعالقة ه   و "

   يأت :  الت  تساعد على فه  مادائل المعلومة  حدد من بين الب  -

 .اقةلصدالتسامح بين األصدقاء يدي  ا -
 الصديأل الحأل يشارك صديقه األفراح واألحزان. -
 صديقه ويتجاوز عن عيوبه. الصديأل يتغافل عن أخطاء  -
 تبادل. الم الصدق واالحترا الصداقة عالقة قائمة على  -
 .وطباعهما القهمايتشابهان ف  أخ  دائما الصديقان -

 

 بنات  -  سطةإعداد مدرسة السالمية المتو


