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بناء  ُيعّول عليه في  الذي  الأ�سا�س  المورد  الإن�سان، فهو  ال�سعودية على  العربية  المملكة  حر�ست 

الوطن ونه�سته، ولهذا كان الهتمام بتطوير التعليم وتجويده؛ تحقيًقا لتطلعات الوطن في اأبنائه وفق 

روؤية المملكة2030.

الطموح  الروؤية  بتلك  التزاًما  وتحديثها  المناهج  بتطوير  التعليم  وزارة  اهتمام  جاء  هنا  ومن 

المواهب وبناء  اإلى تطوير  بالإ�سافة  الأ�سا�سية  المهارات  " اإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على  في 

ال�سخ�سية".

وُتعدُّ مناهج اللغة العربية من اأهم المناهج التعليمية؛ لدورها الجوهري في تاأكيد الهوية الثقافية 

الإ�سالمية العربية، وتعزيز ال�سخ�سية الوطنية ال�سعودية.

اإن كتاب لغتي لل�سف الأول البتدائي يج�سد رغبة �سادقة في اأن ت�سبح اللغة العربية جزًءا اأ�سا�سًيا 

ذاته  اكت�ساف  نحو  تقوده  واأن  والمعرفي،  العاطفي  تكوينه  عنا�سر  من  مهًما  وعن�سًرا  الطالب،  حياة  في 

وتقديره لتراثه والعتزاز به، واأن تكون منطلًقا لتفوقه في حياته، واإعداده لمجالت العمل التي �سيلتحق 

بها م�ستقباًل، محقًقا لطموحاته وم�ساهًما في تلبية تطلعات وطنه واآمال اأ�سرته.

بالف�سل  الخا�س  الجزء  الكتاب  هذا  يمثل  جزاأين،  في  البتدائي  الأول  لل�سف  لغتي  كتاب  وياأتي 

الدرا�سي الأول ويت�سمن ثالث وحدات: اأ�سرتي - مدر�ستي - مدينتي.

اإن هذا الكتاب يوؤكد على اأن يكون المعلم والمتعلم فاعلين في العملية التعليمية، فهو يعتمد على 

اأ�ساليبه وطرائق تدري�سه، وهو يتطلع  ٍن تمكًنا عالًيا من مادته، ويحر�س على تطوير  ُمتمكِّ معلٍم ُمثقٍف 

اإلى ُمتعلٍِّم ي�ستثمر المهارات الأ�سا�سية في اللغة: القراءة والكتابة وال�ستماع والمحادثة في تكوينه العلمي 

والمعرفي وفي �سناعة �سخ�سيته الإن�سانية والوطنية ال�سالحة.

اأن يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوة منه، واأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن  واهلل ن�ساأل 

وتقّدمه وازدهاره.

َمةُ اْلُمَقدِّ
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َدِليُل االأُ�ْصَرِة

ُل(.  را�سيُّ الأوَّ ُل، الَف�سُل الدِّ فُّ الأوَّ الماَدُة: ُلغتي )ال�سَّ

اأَْوِلَياَء اْلأُُموِر اْلِكَراَم: 

اِء.  ْبَناِئُكُم اْلأَِعزَّ َرا�ِسيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا، َلُكْم َوِلأَ َناأُْمُل اأَْن َيُكوَن َهَذا اْلَعاُم الدِّ

َواِفًرا  يًدا  اْلأَْبَناِء َر�سِ اإِْك�َساُب  َوُهَو  ِر )ُلَغِتي(،  َتْعِليِم ُمَقرَّ ِباْلَهدِف ِمْن  َرُكْم  ُنَذكِّ اأَْن  َرا�ِسيِّ  اْلَعاِم  الدِّ َهَذا  ِبَداَيِة  َنَودُّ ِفي 

و�ِس اْلَحِديِث  ِحيِح ِلآَياِت اْلُقْراآِن اْلَكِريِم َوُن�سُ ُنُهْم ِمَن اْلَفْهِم ال�سَّ يَحِة الَِّتي �َسُتَمكِّ ِة اْلَف�سِ َغِويَّ ِمَن اْلأَْلَفاِظ َواْلأَ�َساِليِب اللُّ

ِليِم، ِلَذا َناأُْمُل ِمْنُكْم  َة الَِّتي ُتِعيُنُهْم َعلَى اْلَفْهِم َواْلإِْنَتاِج اللَُّغِويِّ ال�سَّ َغِويَّ ، واإِْك�َساُبُهُم اْلُقْدَرَة اللُّ َراِث اْلإِ�ْساَلِميِّ ِريِف َوالتُّ ال�سَّ

ُم�َساَرَكَة اأَْبَناِئُكْم ِفي َتْحِقيِق َهَذا اْلَهَدِف ِمْن ِخاَلِل اْلآِتي:

• ِمِهْم ِفي اْلِكَفاَياِت اْلُم�ْسَتْهَدَفِة ِمْن ُكلِّ ِوْحَدٍة.	 ُمَتاَبَعِة َتَقدُّ

• ِوَيلِة )ب، با...(.	 ِو الطَّ َيرِة اأَ ِب َت�ْسِمَيَة اْلُحـُروِف )اأَِلف، َباء، َتاء...( واِلْكِتَفاِء ِب�َسْوِت اْلَحْرِف َمَع َحَرَكِتِه اْلَق�سِ تـََجنُّ

• ِحيَحِة ِلَر�ْسِم اْلَحْرِف، َفِلُكلِّ َحْرٍف ِبَداَيٌة َوَو�َسٌط َوِنَهاَيٌة، َوَلُبدَّ ِلْلُمَتَعلِِّم 	 ِريَقِة ال�سَّ ُم�َساَنَدِتِهم ِفي اْلْلِتَزاِم ِبالطَّ

َعْت ُنْقَطُة اْلْبِتَداِء ِفي َر�ْسِمِه. َم اْلَحْرُف َوُو�سِ يِر َوْفَقَها، َوَتْي�ِسيًرا ِلَذِلَك َفَقْد �ُسهِّ ِمَن ال�سَّ

• َغاِء َلُهْم ِباْهِتَماٍم. 	 ِهم، َمَع اْلإ�سْ فِّ تـَْحِفيِزِهم ِبَطلَِب اإَِعاَدِة �َسْرِد اْلِق�َس�ِس اّلِتي ا�ْسَتَمُعوا اإَِلْيَها اأَْو َقَروؤُوَها ِفي �سَ

• َمَهاَراِتِهُم 	 ُط  َوُيَن�سِّ َغِويِة،  اللُّ يلَِتِهُم  َح�سِ ِمْن  َيِزيُد  ِبَما  َدْر�ٍس  ُكلِّ  ِنَهاَيِة  ِفي  الـَْمـوُجوِد  الإِْثَراِئِيّ  النَّ�سِّ  ِا�ْسِتْثَماِر   

اْلِفْكِرَيِة، َمَع اْلِعَناَيِة ِبَطِريَقِتُكم ِفي ِقَراَءِة النَّ�سِّ َلُهْم �َسْبًطا َوَتْمِثياًل ِلْلَمْعَنى، َوَت�ْسِجيِع اْلأْبَناِء َعلَى ُمَحاَكاِتُكُم 

ِفي َذِلَك. 

• ِحيَحِة ِلْلِقَراَءِة. 	 َواِبِط ال�سَّ َت�ْسِجيِعِهْم َعلَى ُحبِّ اْلِقَراَءِة، ِبِقَراَءِة اْلِق�َس�ِس الـُْمَنا�ِسَبِة َلُهْم َوْفَق ال�سَّ

• َدْعِمِهْم ِفي اأََداِء اْلَواِجَباِت اْلمـَْنِزِليَِّة.	

ُكْم، َوَن�َساًطا ُت�َساِرُكوَن اأَْبَناَءُكْم ِفي َتْنِفيِذِه. ِة اأَْيُقوَناٍت َتْحِوي ِر�َساَلًة َتُخ�سُّ َرا�ِسيَّ َو�َسَتِجُدوَن ِفي َعَدٍد ِمَن اْلَوَحَداِت الدِّ

�ْصَرِة ِف ِكَت�ِب ُلَغِتي ة ب�إِ�ْصَراِك ااْلأُ ِمنِي اأَْن�ِصَطٍة َخ��صَّ ِفْهِر�ُس َت�صْ

رقم ال�صفحةالن�ص�طعنوان الوحدةرقم الوحدة

اأُ�ْسَرِتي1

7ن�ساط اأ�سرتي العزيزة

21-29-37-45-53-61ن�ساط اأ�سري

79-87-94-101-109-117ن�ساط اأ�سريَمْدَر�َسِتي2

َمِديَنِتي3

121ن�ساط اأ�سرتي العزيزة

134-141-149-157-164-172ن�ساط اأ�سري
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1الوحدة
لاأُ�ْسـَرِتـي

م

ر

د
ن

ب

ْن اأَُنفَِّذُه 
َ
ِث َوالِقَراَءِة َوالِكَتاَبِة، َوَهَذا َن�َساُطُ اأََودُّ اأ َتَعلَُّم ِفيَها عَدًدا ِمْن َمَهاَراِت ال�ْسِتَماِع َوالتََّحدُّ

َ
وَلى، اأ

ُ
 اْلَيْوَم ِبِدَرا�َسِة اْلِوْحَدِة اْلأ

ُ
ْبَداأ

َ
اأ

: اْبُنُكْم/ اْبَنُتُكْم. �ْسَرِتَي الَعِزيَزَة. َمَع َواِفِر اْلـُحبِّ
ُ
َمَعُكم اأ

َها بُحُروِف  �ْسَماوؤُ
َ
  اأ

ُ
ِع َما ِفي اْلَبْيِت ِمْن ُمْحَتوَياٍت َتْبَداأ ِاْلَعْب َمَع ِاْبِنَك/ ِاْبَنِتَك ُلْعَبَة »ُحُروٌف ِفي َبيِتَنا« َتُقوُم َعلَى َتَتبُّ  النَّ�َساُط: 

                اْلِوْحَدِة.

اأ�صرتي العزيزة
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اال�ستماع
Ó .التمييز ال�صمعي لأ�صوات الحروف في الوحدة ومواقعها من الكلمة

Ó .تذّكر الأحداث والمعلومات وال�صخ�صيات في الن�ص الم�صموع

التحدث

Ó  .التعبير عن محتوى ال�صور

Ó  .صرد ق�صة م�صورة بعد ال�صتماع اإليها�

Ó  .التعريف بالنف�ص والأ�صـرة

Ó .رة التعبير �صفهيًّا عن اأحداث ق�صة م�صوَّ

القراءة

Ó  .قراءة الحروف )م، ب، ل، د، ن، ر ( باأ�صواتها الق�صيرة والطويلة

Ó  .قراءة كلمات ت�صتمل على الحروف الم�صتهدفة قراءة ب�صرية

Ó .قراءة جمل ت�صتمل على الكلمات الممثلة للحروف الم�صتهدفة قراءة ب�صرية

Ó .تحليل الجمل اإلى كلمات والكلمات اإلى مقاطع والمقاطع اإلى اأ�صوات

Ó .تكوين كلمات ذات معنى من الحروف المدرو�صة

Ó . قراءة كلمات جديدة مكونة من الحروف الم�صتهدفة قراءة هجائية

Ó .ا�صتظهار �صتة اأبيات من الأنا�صيد الق�صيرة 

الكتابة

Ó  وح�صب مفردة  والطويلة،  الق�صيرة  بحركاتها  الم�صتهدفة  الحروف  كتابة 

موا�صعها فـي الكلمة. 

Ó  .كتابة كلمات مركبة من الحروف الم�صتهدفة

Ó .تحليل كلمة ُدر�صت جميع حروفها

الأ�صاليب 

والرتاكيب 

اللغوية

Ó .)محاكاة ا�صمي الإ�صارة )هذا،هذه

Ó .محاكاة اأ�صاليب الإثبات

Ó .)محاكاة ال�صمائر:)اأنا، نحن، اأنَت، اأنِت، هو، هي

القيم 

والجتاهات

Ó  اكت�صاب قيم واتجاهات تت�صل بـ:)اآداب الأكل: كالت�صمية، غ�صل اليدين قبل الأكل

لة الرحم، وتوقير  وبعده، الأكل باليد اليمنى، التعاون والعمل بروح الفريق، �صِ

الكبير، اآداب زيارة المري�ص(. 

اْلِكَفاَياُت اْلُمْسَتْهَدَفُة

َدِليـُل اْلـِوْحـَدِة

اأُ�ْصـــَرِتــــي
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�ِصيُد النَّ

اأُْنــــ�ِصـــُد:

ُدَعــاء

ــــــي َيــــا َرْحــــَمــــاْن ــــــي َربِّ َربِّ

يـــَمـــان ــِبــي ِبـــاْلإِ ــْل اْمـــــالأْ َق

ِبي اْلَغاِلي
َ
ي َواأ اْحَفْظ اأُمِّ

َواْحَفْظ ِلي ُكلَّ اْلإِْخَواْن

َ

اأُ�ْصـــَرِتــــي
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2 1

3

5

4

اأَ�ْصَتِمُع َواأُاَلِحُظ، ُثمَّ اأُِجيُب:

َنــ�سُّ ااِل�ْصـِتـَمــ�ِع

اأُ�ْصـــَرِتــــي
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اأُ�ْصـــَرِتــــي

ُن:1 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ

ْهِيَئِة َن�َص�َط�ُت التَّ
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ُن:2 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي



13
اأُ�ْصـــَرِتــــي

ُع ااْلأَْحَداَث:3 َوَر َواأََتَوقَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

1

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

مـمـمـمـ الدر�س
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

م

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اُزُ: َقاَل َفوَّ

ي  اأُ�ْسَرِتي: َجدِّ بُّ 
ِ

اأُح اأََنا 

َفاِطَمُة،  ي 
ِ
ت َوَجدَّ ِم�ْسَعُلُ 

َمْرَيـُم،  ي  َواأُمِّ اأَِبي �َسْعد 

.
ُ ُ
ِخي َيا�ِسر اأُْخِتي ُنوَرُة َواأَ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

:
ُ
ْقَراأ

َ
اأ

َمْريَـم

َفاِطَمة

ي مِّ
اأُ

ِم�ْسَعل

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

َفاِطَمة ِمــــــ�ْســَعــلُمــَهنَّد

ــَمـُمـ
ِ
م

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

ِمـُمـَمـ

ِميـُموَما

الثانية. من  اأقل  وقت  يف  الق�سري  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 
حركتني. مبقدار  الطويل  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 



18
اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ـم................................................................................................................................................................................................... ـمـ

	•يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	•يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

مــ

مــ

ــمــ

ــمــ

ــم

ــم

م

م
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َهَذا اأَِخي َيا�ِسر.
َهِذِه اأُْخِتي ُنوَرة.

اًزا ِب��ْصِتْخَداِم ا�ْصَمي ااْلإِ�َص�َرِة )َهَذا، َهِذه(7 اأَُح�ِكي َفوَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1
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1

3

ُث َعْن اأُ�ْصَرِتي: اأََتَحدَّ

ُل اْلَكِلَمَة ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمَم�ِثَلِة َلَه�: اأَ�صِ

اأَْقاَلمَعـــلَــــمَجـَمـل

............................................................................................................................

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )م(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:2

َمـــ�ْسِجد

ُثوم

َقَمر

َمْوز َقَمر

ُثوم َمْوز

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

اإِْنَج�َزاِتي
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ٍد ِمَظلَُّة ُمـَحمَّ

ى ِمَن اْلـَمـْكَتَبِة  وِق، َوا�ْسَتَ ُدُ اإَِل ال�سُّ َذَهَب ُمـَحمَّ

ى ِمَن اْلـَمْتَجِر َمْوًزا َوِم�ْسِم�ًسا.  ِم�ْسَطَرًة َوَقلًَما، َوا�ْسَتَ

ُدُ اْلـِمَظلََّة. َنَزَل اْلـَمَطُر؛ َفَحَمَل ُمـَحمَّ

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراَءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ٍد اأَْن اأَْقَتِرُح َعَلى ُمَحمَّ

َي�ْصَتِرَي اأَ�ْصَي�َء اأُْخَرى

َتْبَداأُ ِبَحْرِف )م(

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 1

اإِْثَراِئّي



22

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

2 بـبـبـبـالدر�س



23 اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ب

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

: از َقاَل َفوَّ

ِفـي َبيْتِنَا َمْكتََبة ِفيها ُكتُُبُ وََحا�ُسوُبُ. اأُْخِتي ُنوَرُة 

ُن َعلََم ِباَلِدي. تَُرتُِّب اْلُكتَُب، َواأََنا اأَُلوِّ

اأَْقَراأُ:

ِباَلِديُكُتب َحا�ُسوبَمْكَتَبة َبْيت

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

ِبـُبـَبـ

ِبيـُبوَبا

ــُب ُتَرتِّ َمْكـَتــــَبـــة ِبـــاَلِدي

ـُبــَبـِبــ

الثانية. من  اأقل  وقت  يف  الق�سري  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 
حركتني. مبقدار  الطويل  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2



26

..................................................................................................................................................................................................................

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ـبــبـ

	•يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	•يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2

بـــــ

بـــــ

ـــبـــ

ـــبـــ

ـــب

ـــب

ب

ب
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اأََنا َيا�ِسـر.

َنـــ�(:7 ِميَر )اأَ اأَُح�ِكي َي��ِصًرا ِفي ا�ْصِتْخَداِمِه ال�صَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2
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اإِْنَج�َزاِتي

�ِق�َس )بـــــ / ـــبـــ / ــب(:3 اأُْكِمُل اْلَحْرَف النَّ

.............ـــــابَمْكَتــ.................ـــة
ُكُتــ...............

َجَبلِكـَتابَبْي�س َبْحر

............................................................................................................................

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ب(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

ُكُتب ُتَرتُِّب َحا�ُسوب َمْكَتَبة َبْيِتَنا ِباَلِدي

اأَْقــــَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة:2

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2
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ِزيُن اْلَبْحُر اْلَ

َذَهَبِت اْلأُ�ْسَرُة اإَِل �َساِطِئ اْلَبْحِر، َفَوَجُدوا ِمَياَه اْلَبْحِر َبِعيَدًة 

اِطِئ. �َساأَلْت ُنوَرُة اْلَبْحَر: ِلَاَذا َتْبَتِعُد عنَّا؟ َعِن ال�سَّ

اِتــي،  َخــْاَ ِمــْن  النَّا�َس  اأَْمــَنــُح  َفــاأََنــا   ! ــِنــي َحِزين اإِنَّ اْلَبْحُر:  َقــاَل 

وُت اأَ�ْسَماِكي. ُث َوَتُ َفاَياِت ِفـي ِمَياِهي، َفاأََتلَوَّ َوَلِكنَُّهم َيْرُموَن النُّ

اإِْثَراِئّي

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 2

ِلَم�َذا َتُموُت ااْلأ�ْصَم�ُك 

َف�َي�ُت  ِعْنَدَم� ُتْرَمى النُّ

ِفي اْلَبْحِر؟

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

لـلـلـلـ

ُنُه: 1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

3 الدر�س
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

ل

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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وَرَة َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اأَْقَراأُ:

َقْبل َيْغ�ِسُل َجلَ�َسْت

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

اْلأَْكلِلـَماَذا

َر َيا�ِسُرُ؟ َجلَ�َسِت اْلأُ�ْسَرُة َحْوَل اْلـَماِئَدِة، َف�َساأََل اْلأَُب: ِلـَماَذا َتاأَخَّ

 ُ َقاَلْت ُنوَرُة: ُهَو َيْغ�ِسُل َيَدْيِه. َقاَل اْلأَُب: َغ�ْسُل اْلَيَدْيِن �َسُروِريُّ

َقْبَل اْلأَْكِل َوَبْعَدُه.

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

ِلـُلـَلـ

ِليـُلو

َيْغ�ِســـُل َجـــلَــ�َسْت ِلــــــَمــاَذا

ـُلــلَـِلـ

الثانية. من  اأقل  وقت  يف  الق�سري  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 
حركتني. مبقدار  الطويل  ال�سوت  املعلم  	 يقراأ 

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3



34

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ــلــلـ...................................................................................................................................................................................................................

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

لــ

لــ

ـــلـــ

ـــلـــ

ــل

ــل

ل

ل
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ُهَو َيْغ�ِسُل َيَدْيِه.

ِهَي َتْغ�ِسُل َيَدْيَها.

ِميَرْيِن )ُهَو، ِهَي(:7 اأَُح�ِكي ِب��ْصِتْخَداِم ال�صَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3
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ِجَبالِمْلحَجَمل

............................................................................................................................

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ل(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

َلْيُمون

َل ِمِن ا�ْصِمَه�:2 وَرَة، َواأَْكُتُب اْلَحْرَف ااْلأَوَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

.......................................................................................

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة:3

َحْوَل َقْبَل اْلأَكل َيْغ�ِسُل َجلَ�َسْت ِلَماَذا

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

اإِْنَج�َزاِتي
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ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 3

اأَْذُكر اْلَكِلَم�ِت الَِّتي َتْبَداأُ 

ِبَحْرِف )ل( ِفي النَّ�سِّ

ُلْعَبُة ُلوُلو

َطِويل َوِحَذاُءُ  ْتها َلْيلَى، َلَها �َسْعُرُ  ُُ �َسمَّ ُُ َجِميلَة ة
َ
ِعْنَد ُلوُلو ُلْعب

َفَر َكلَْوِن اللَّْيُموِن، َوِعْقًدا لِمًعا. اأَْبَي�ُس. اأَْلَب�َسْتَها ُلوُلو َثْوًبا اأَ�سْ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ـدد

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

4 الدر�س
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اُزُ:  َقاَل َفوَّ

َيْرَكُب  ِخي  َواأَ ِريَدَة،  اْلَ َيْقَراأُ  َواأَِبي  ِديَقِة،  اْلَ َوْرَد  َت�ْسِقي  ي  مِّ
اأُ

.
ٍ
ِديِقي َخاِلد ِمُل ُدْمَيَتها، َواأََنا اأَْلَعُب َمَع �سَ اَجَة، َواأُْخِتي َتْ رَّ الدَّ

اأَْقَراأُ:

ُدْمَية َخاِلدَحِديَقةَوْرد اَجة َدرَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

5

ِدُدَد

ِديـُدوَدا

َحِديَقة ُدْمَية اَجة رَّ َد

ِدُدَد

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني .

:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4
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...................................................................................................................................................................................................

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

د

د

د

د
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َتِهد. ِل�س............. َوَلُدُ ُمْ ِديُقُ ُمْ َبة............. �سَ ............ ِبْنُتُ ُمَهذَّ

اأَْنَت َوَلُدُ َنِظيف.
اأَْنِت ِبْنُتُ َنِظيَفة.

ِميَرْيِن )اأَْنَت،اأَْنِت(:7 اأَُح�ِكي ِب��ْصِتْخَداِم ال�صَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4
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2

3

اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآَِتَيَة:

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )د(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

َناِدرُدْرج اأَ�َسد

............................................................................................................................

َمِديَنة

َخاِلد ُدْمَية َحِديَقة اَجة َدرَّ َجِريَدة

...............................................................
َباب

...............................................................
ُدب

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

اإِْنَج�َزاِتي
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ِدَقاُء الثَّاَلَثُة اْلأَ�سْ

ِدَقـــاُء الثَّاَلَثُة؛ اْلأَْرَنُب َواْلِقـــْرُد َواْلُغَراُب ِباْلُقْرِب  ِاْجَتَمـــَع اْلأَ�سْ

َرُحـــوَن َويْلَعُبـــوَن، َوَفْجاأًَة! َهَجـــَم اْلأَ�َسُد  ِمـــْن �َسَجـــرٍة َكِبَاٍة َيْ

ِدَقـــاِء ا�ْسَتَطاُعـــوا  �سْ
َطـــاَد َفِري�َسَتـــُه، َوِبَتَعـــاُوِن اْلأَ َعلَْيِهـــْم ِلَي�سْ

اْلِفَراَر ِمْنُه.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 4

َكْيَف ا�ْصَتَط�َعِت اْلَحَيَواَن�ُت 

اْلِفَراَر ِمَن ااْلأَ�َصِد؟

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

نـنـنـنـ

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

5 الدر�س
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ن

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

َقاَلْت ُنوَرُة:

ي ِفـي َنَظاَفِة اْلـَمْنِزِل، َوُكُلَنا ُنِحبُّ التََّعاُوَن َوالنَِّظاَم: مِّ
 َنْحُن ُن�َساِعُد اأُ

ُهوَر. ُق الزُّ اُزُ ُيَن�سِّ ي َتْكُن�ُس، َوَفوَّ مِّ
ُف َناِفَذَة اْلُغْرَفِة، َواأُ َفاأََنا اأَُنظِّ

:
ُ
اأَْقَراأ

َتَعاونَنْحُن َتْكُن�ُسَنَظاَفة ُنوَرة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

ِنـُنـَنـ

ِنيـُنوَنا

ِنــَظام َتْكُن�ُس َنــَظاَفة

ِنــــُنـَنــ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5
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اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ــن............................................................................................................................................................................................................... ــنـ

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

نــــ

نــــ

ـــنـ

ـــنـ

ــن

ــن

ن

ن
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بُّ التََّعاُوَن َوالنَِّظاَم.
ِ

َنْحُن ُنح

ي. اأََنا اأُ�َساِعُد اأُمِّ

ِميَرْيِن )اأََن� ، َنْحُن(:7 اأَُح�ِكي ِب��ْصِتْخَداِم ال�صَّ

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5
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ُث َعْن َدْوِري الَِّذي اأَُقوُم ِبِه ِفي اْلَمْنِزِل:1 اأََتَحدَّ

َنْحلَةُنُقود ِعَنب

............................................................................................................................

ِميَزان

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ن(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:2

َتَعاُون َنْحُن ُق ُيَن�سِّ ِنَظام ُن�َساِعُد َمْنِزل

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:3

اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَلّي:4

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

اإِْنَج�َزاِتي
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النَّْحلَُة َوالنَّْملَُة

ُل ِمْن َزْهَرٍة ِلَزْهَرٍة؛ ِلَتْجَمَع  َكاَنْت ُهَناَك َنْحلَُةُ ا�ْسُمَها َنْهلَُة، َتَتَنقَّ

َبْت ِمَن  ْوًتا َيْطُلُب اْلـُم�َساَعَدَة، اْقَتَ ِحيـــَق، َفْجاأًَة! �َسِمَعْت �سَ الرَّ

َمـــْت َلَها اْلَع�َســـَل اللَِّذيَذ،  ـــْوِت َفَوَجـــَدْت َنـْملَـــًة َجاِئَعًة، َفَقدَّ ال�سَّ

ِديَقِتي.  َفَقاَلِت النَّْملَُة: �ُسْكًرا َيا �سَ

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 5

ُثِني ُمَعلِِّمي َعْن َف�ِئَدِة  ُيَحدِّ

اْلَع�َصِل، ُثمَّ اأُْخِبُر اأُ�ْصَرِتي 

ِبَف�ئَدِتِه.

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

ـرر 6 الدر�س
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اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

ر
ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

َقاَلْت ُنوَرُة:

َل َراأْ�َسُه، َوَيا�ِسُرُ  َب ِبِه َوَقبَّ َرحَّ اُزُ  ي، َوَخَرْجَنا ِل�ْسِتْقَباِلِه؛ َفوَّ َزاَرَنا َجدِّ

ي. َرْت َلُه اْلَقْهَوَة. اأََنا َفِرَحُةُ ِبُقُدوِم َجدِّ ي َح�سَّ مِّ
َم َلُه التَّْمَر، َواأُ َقدَّ

اأَْقَراأُ:

َب َيا�ِسرَرحَّ َفِرَحةَراأْ�س ُنوَرة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

ِرُرَر

ِريـُروَرا

ـُر ُتـَح�سِّ َفــِرَحة َب َرحَّ

ـُرَر ـِر

	•يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6
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اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

...................................................................................................................................................................................................................

	•يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	•يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

ر

ر

ر

ر

ــــــر

ــــــرــــــر

ــــــر
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اِق�َص، ُثمَّ اأَْكُتُب اْلَكِلَمَة:7 اأَْقَراأُ ُثمَّ اأُْكِمُل اْلَحْرَف النَّ

• يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�صحيحة لكتابة احلرف.
• يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�صطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُ�ْســـَرِتــــي - الدر�ص 6

ـان ُرمَّ

ـان ُرمَّ

ـان .....مَّ

َبْرد

َبْرد

بــ.....د

ِنمـــر

ِنمـــر

ِنمــ.....

َناِدر

َناِدر

َناِد.....
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2

3

4

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآَِتَيَة:

َن َكِلَمًة: ُب اْلُحُروَف اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

ِقْردِرْحلَة َحَجر

............................................................................................................................

ِقَطار

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ر(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

َفِرَحة ُ ُر َتْ ُر �سِّ ُتَ َراأْ�َسُه َزاَرَنا ِزَياَرة

...............................

ـَلـ   -   َبـ   -   ـد

...............................

ـل   -   ْمـ   -  َر

...............................

ـْمـ   -   ِنـ   -   ـر

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

اإِْنَج�َزاِتي
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اإِ�َساَرُة اْلـُمُروِر

اِرِع اْلَقِريِب ِمـــْن َداِرَنا ُتوَجُد اإِ�َساَرُة ُمـــُروٍر، َلَها َثاَلَثُة  ِفــــي ال�سَّ

ْحَمُر  ـــْل، واْلأَ هَّ َفُر َيْعِني َتَ ـــُر َيْعِني �ِســـْر، َواْلأَ�سْ اأَْلـــَواٍن؛ اْلأَْخ�سَ

َيْعِني ِقْف. اأَِبي َيْحَتـِرُم اإِ�َساَرَة اْلـُمُروِر.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

اأُ�ْصـــَرِتــــي - الدر�س 6

َلى  �ُف اإِ اأَْقَتِرُح َلْوًن� ُي�صَ

اإِ�َص�َرِة اْلُمُروِر َواأَْذُكُر َم�َذا 

َيْعِني؟

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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اأُ�ْصـــَرِتــــي

ْجِميِعيُّ )1( ْقِويُم التَّ التَّ

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:3

َنار َبلَد َباب َرْمل

اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة اإَِلى ُحُروِفَه�، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:2

َبَرد

َنِدم

ُمُدن

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

..............................................................

..............................................................

...............................

...............................

...............................

..............................................................

وَرِة ِمَن اْلُحُروِف اْلـُمْعَط�ِة:1 ُن ا�ْصَم ال�صُّ اأَُكوِّ
Íd

مر لمن نلبن
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اأُ�ْصـــَرِتــــي

ِل ِمَن اْلَكِلَمِة:4 ُف اْلَكِلَم�ِت َوْفًق� ِلْلَحْرِف ااْلأَوَّ نِّ اأُ�صَ

ردبـمـنـلـ

َم�ْسِجد - َلْيُمون - ُنور - ِرمي - َبْدر- ُدب

وَرِة اْلُمَن��ِصَبِة:5 ُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوال�صُّ اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت، ُثمَّ اأَ�صِ

ازَمْرَيم�َصـْعد َي��ِصرُنوَرةَفوَّ

............................................................................................................................ ..............................................................
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7: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اأُحـِبُّ َوَطــِنــياأَْبَحُث َعن ُحُروِف اْلُجْمَلِة ااْلآِتَية:6

َـ َبـ لـ
ِ ِرَوُفـُحفـ

َـ َاأُِدنـ �سـ
ِلَر

اأُ
ِ حـ

َِوـبُّ ـيـنـ

	 يكتب الطالب يف النموذج ما ميلى عليه، وي�سوب ما اأخطاأ فيه، ويكرر كتابته.



2الوحدة
�سَمـْدَر�َسِتي

�س

ح

ق
ت

ف
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اْلِكَفاَياُت اْلُمْسَتْهَدَفُة

َمـْدَر�َصـِتـي

اال�ستماع
Ó .معي لأ�صوات الحروف في الوحدة ومواقعها من الكلمة التَّمييز ال�صَّ

Ó .خ�صيات في النَّ�ص الم�صموع تذكر الأحداث والمعلومات وال�صَّ

التحدث

Ó .ور التَّعبير عن محتوى ال�صُّ

Ó .رة بعد ال�صتماع اإليها ة م�صوَّ �صرد ق�صَّ

Ó .ة م�صورة التَّعبير  �صفهيًّا عن اأحداث ق�صَّ

Ó .ف على المدر�صة ومرافقها المختلفة التَّعرُّ

القراءة

Ó  .ويلة قراءة الحروف )�ص، ف، �ص، ق، ت، ح( باأ�صواتها الق�صيرة والطَّ

Ó .قراءة كلمات ت�صتمل على الحروف الم�صتهدفة قراءة ب�صريَّة

Ó .قراءة ُجمل ت�صتمل على الكلمات الممثلة للحروف الم�صتهدفة قراءة ب�صريَّة

Ó .تكوين كلمات ذات معنى من الحروف المدرو�صة

Ó .قراءة كلمات جديدة ُمركبة من ُحروف الوحدة

Ó .قراءة كلمات جديدة ُمركبة من الحروف التي �صبقت درا�صتها

Ó .ا�صتظهار �صتة اأبيات من الأنا�صيد الق�صيرة

الكتابة

Ó  ،ُمفردة كون  وال�صُّ ويلة،  والطَّ الق�صيرة،  بحركاتها  الُم�صتهدفة  الُحروف  كتابة 

وح�صب َموا�صعها فـي الكلمة. 

Ó  .كتابة كلمات ُمركبة من ُحروف الوحدة

Ó .كتابة كلمات ُمركبة من الُحروف التي �صبقت درا�صتها

الأ�صاليب 

والرتاكيب 

اللغوية

Ó .ُمحاكاة الُجملة ال�صميَّة

Ó .)ُمحاكاة اأ�صاليب النَّفي - ُمحاكاة اأُ�صلوب النَّفي بـ )ل

القيم 

والجتاهات

اكـت�صــاب قــيـم واتجـاهــات تت�صـل بـــ: )ُحـب النظـافــة: نظـافــة الملـب�ص،  Ó

       الماأكل، الم�صرب، المكان. ُحب القراءة: القراآن الكريم، الق�ص�ص. ممار�صة 

الريا�صة: كرة قدم ...(.

َدِليـُل اْلـِوْحـَدِة
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َمـْدَر�َصـِتـي

َمْدَر�َسِتـــــي َحِديَقِتي

َوَباُبَها اْلِكَتــــــــــــــــــــــــاْب

ـــــــا اأَْقــــــَراأُ ِفيِه ِق�َس�سً

َواأَْدُر�ُس اْلِح�َســـــــــــــاْب

���

ْبٍح َنْذَهُب ِفي ُكلِّ �سُ

َفاِق َنْلَعـــــــــــُب َمَع الرِّ

ُفوِفَنـا َنْدُر�ُس ِفي �سُ

َوِفي اْلَم�َساِء َنْكُتـــــُب

���

اِلُح ِغيُر ال�سَّ اأََنا ال�سَّ

ِبَعَمـــــــــــــــــــــــِلي اأَُكاِفــــُح

 اْلـــَعـــــاِم
ِ
َوِبــــاْنــــِتـــَهـــاء

اأََنا النَّ�ِسيُط النَّاِجـُح

َمْدَرَستِـي َحِديَقتِي اأُْنــ�ِصــُد:

�ِصيُد النَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َنــ�سُّ ااِل�ْصـِتـَمــ�ِع

اأَ�ْصَتِمُع َواأُاَلِحُظ، ُثمَّ اأُِجيُب:

12

3
4

5
6

7

َمـْدَر�َصـِتـي
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َمـْدَر�َصـِتـي

ُن:1 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ

ْهِيَئِة َن�َص�َط�ُت التَّ
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ُن:2 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ

َمـْدَر�َصـِتـي
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َمـْدَر�َصـِتـي

ُع ااْلأَْحَداَث:3 َوَر َواأََتَوقَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

�سـ�سـ�سـ�سـ1الدر�س

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

�س

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

: از َقاَل َفوَّ

اإَِل  ـاِلٍح  �سَ ِديِقي  �سَ َمَع  َوَذَهْبُت  ِة،  �سَّ اْلِ َجَر�ُس  َرنَّ 

اأَْحِر�ُس  َفاأََنا  َو�َسِطَاًة،  ًاا  َع�سِ َوا�ْسَتـَرْيُت  ـِف،  اْلـَمْق�سِ

ِتي َوَنَظاَفِة َمْدَر�َسِتي. حَّ َعلَى �سِ

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

اأَْقَراأُ:

ف اأَْحِر�ُسَمْق�سِ اِلح ِتي�صَ حَّ ا�سِ َع�سِ

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

ـير َعـــ�سِ ِديِقي اأَْحِر�ُس�سَ

ـ ـ�سَ �ُسـ�سِ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

يـ�ُسو�َسا �سِ

ـ ـ�سَ �سُ
ـ
ِ

�س

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1
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اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

ـ�ســ�سـ..................................................................................................................................................................................................................

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

�سـ

�سـ

ــ�سـ

ــ�سـ

ــ�س

ــ�س

�س

�س
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.............. َتِخيُط.

.............. َيْقَراأُ.

َيا�ِسُرُ َيْلَعُب ِباْلُكَرِة.

.............. َتْكُن�ُس.

َوِر  ِب��ْصِتْخَداِم ُجَمٍل ا�ْصِميٍَّة:7 ُث َعِن ال�صُّ اًزا َواأََتَحدَّ اأَُح�ِكي فوَّ

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1
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4

3

: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

�ِكَن َعَلى ِمَث�ِل اْلَكِلَمِة ااْلأُوَلى: اأَْقَراأُ اْلَكِلَمَة َواأَْكُتُب اْلَمْقَطَع ال�صَّ

ْقر َب�َسل�سَ َقَف�س

............................................................................................................................

اأَْحِر�ُس

1

2

ْكُتُبُه: اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )�س(، ثـُمَّ اأَ

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت َمَع ُمَراَع�ِة َحَرَكِة اْلَمدِّ َمَع اْلَحْرِف اْلَمْمُدوِد:

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

َمْدَر�َسة

َمْد

ـْمر ِنِ

....................

ْقرَرْمـل �سَ

�دق يُد�صَ وَرةَن�صِ �صُ

........................................

اإِْنَج�َزاِتي
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 1

ُ ـاِبُر يَّاُد �سَ ال�سَّ

َدَواِت  َخَذ َمَعُه اأَ اِبُرُ اإَِل �َساِطِئ اْلَبْحِر، َواأَ اُد �سَ يَّ َذَهَب ال�سَّ

َل اْلَبْحِر،  َل اإِ ِغٍا، َوِعْنَدَما َو�سَ ْنُدوٍق �سَ ْيِد ِفـي �سُ ال�سَّ

َبَكَة ِفـي اْلـَماِء َوَفْجاأًة! ...... َرَمى ال�سَّ

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

�ْصُلوِبي َة ِب�أُ اأُْكِمُل اْلِق�صَّ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

فـفـفـفـ

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

2الدر�س



81 َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ف

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

َقاَلْت ُنوَرُة:

 ، فِّ ُفوَفـــُةُ، َواْلُكُتُب َعلَى الرَّ ، اْلـَمَقاِعُد َم�سْ ُبُ ِلـــي ُمَرتَّ َف�سْ

وِل. ِلي اأَْجَمُل اْلُف�سُ . َف�سْ وُزَجاُج النَّاِفَذِة َنِظيف

اأَْقَراأُ:

ول َرّفُف�سُ ل َنِظيفَناِفَذةَف�سْ

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.



83 َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِفيـُفوَفا

ـُفـَفـ
ِ
ف

النَّاِفـَذة ُفوَفة َم�سْ ل َفــ�سْ

ِفــــُفـفَـ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

ـفــفـ..................................................................................................................................................................................................................
فــ

فــ

ــفـــ

ــفـــ

ـــف

ـــف

ف

ف



85 َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

ـُفوَفة َمـ�سْ ـل َفـ�سْ

اِرِع. اأََنا ل اأَْلَعُب ِفـي ال�سَّ

ْفي ِبـ)ال(:8 اًزا ِب��ْصِتْخَداِم اأُ�ْصُلوِب النَّ اأَُح�ِكي َفوَّ

َن َمَع َعَلَمِتِه:7 اأَْقَراأُ واأُاَلِحُظ اْلَحْرَف اْلـُمَلوَّ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

َفِقاَحْفل َفِرَح

............................................................................................................................

َخُروف

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ف(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

اإِْنَج�َزاِتي

2

3

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة ُثمَّ اأْكُتُبَه�: ُب اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

ِل: ْطِر ااْلأَوَّ اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة، ُثمَّ اأْكُتُبَه� َعَلى ِمَث�ِل ال�صَّ

اَد اْلِفيَل       -       َبْدُرُ       -       �سَ

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

�ِبر                      �صَ

ل َف�صْ

ُرُفوف

� �ِبر�صَ رِبـ                     �صَ

.............................................................................................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

........................................................................................................................................................



87

اإِْثَراِئّي

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 2

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

َم�َذا �َصَيْحُدُث ِلْلِفيِل، 

ُر  َلْو َلْم َيْقِر�ِس اْلَف�أْ

َبَكَة؟ ال�صَّ

َجاُع اْلَفاأُْر ال�سُّ

اْلَفَرا�َسُة  َراأَِت  ِفيال.  َطاَد  ِلَي�سْ اْلَغاَبِة؛  اإَِل  اُدُ  يَّ �سَ َخَرَج 

َيْنَتِبْه  َفلَْم  اْلِفيَل،  ِلُتْخِبَ  َفاأَ�ْسَرَعْت  َبِعيٍد،  ِمْن  يَّاَد  ال�سَّ

َبَكِة. ِا�ْسَتْنَجَدِت اْلَفَرا�َسُة ِباْلَفاأِْر، َفَقَر�َس  َوَوَقَع ِفـي ال�سَّ

َبَكَة َوَخَرَج اْلِفيُل. ال�سَّ

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

�سـ�سـ�سـ�سـ3الدر�س

ُنُه:1 َلـوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

�س

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

: از َقاَل َفوَّ

ـــوُلُ َف�ِسيَحـــة اأْدُر�ُس  ِفــــي َمْدَر�َستـِـــي �َساَحـــُةُ َوا�ِسَعـــُةُ، َوُف�سُ

َنا اأُِحبُّ 
َ
، َوَعلَى �ُسوِر اْلـَمْدَر�َســـِة ُر�ُسوُمُ َجِميلَُةُ. اأ ِفيَهـــا ِبِجدٍّ

َمْدَر�َستـِي.

اأَْقَراأُ:

ُر�ُسومَمْدَر�َستـِي َف�ِسيَحة�ُسور

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

�ِسيـ�ُسو�َسا

ـ�ُسـ�َسـ
ِ

�س

اأَْدُر�ُس َوا�ِسَعة �َسـاَحـة

�ُس�ِســ�َســ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

ـ�ســ�سـ..................................................................................................................................................................................................................

�ســـ

�ســـ

ــ�ســـ

ــ�ســـ

ــ�س

ــ�س

�س

�س



93
َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 3

�ِسَباق�َسِفيَنة َن�ْسر

............................................................................................................................

َحاِر�س

1

3

ْكُتُبُه: اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )�س(، ثـُمَّ اأَ

ْكُتُبَه�: ِويَلِة، ُثمَّ اأَ يَرِة َوالطَّ َواِتَه� اْلَق�صِ �صْ
اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة اإَِلى اأَ

اإِْنَج�َزاِتي

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:2

َف�ِسيَحة ُر�ُسوم َوا�ِسَعة �َساَحة َمْدَر�َسِتي

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

وُفـ ل�صُ ول ُف�صُ

َف�ِصيح

ول ُف�صُ

...............................



94
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ِغَاُة اَمُة ال�سَّ �سَّ الرَّ

َل اْلُب�ْسَتاِن،  ِفـي َيْوٍم ُم�ْسِم�ٍس َخَرَجْت �َساَرُة َمَع اأُ�ْسَرِتَها اإِ

ِمُل �َسلًَّة َو�َسَعْت ِفيَها اأََدَواِت َر�ْسٍم، َوُهَناَك َلِقَيْت  َوَكاَنْت َتْ

َمَعَها،  َتْلَعُب  َخـــَذْت  َواأَ َكِثًاا  َفــِرَحــْت  �َسْلَمى.  ِديَقَتَها  �سَ

َوَتْر�ُسُم َمَناِظَر اأَْعَجَبْتَها، ُثمَّ َعاَدِت اْلأُ�ْسَرُة اإَِل اْلـَمْنِزِل.

اإِْثَراِئّي

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

 َلْو ُكْنَت َمَك�َن �َص�َرَة

َم� الَِّذي ُكْنَت �َصَتْر�ُصُمُه؟

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

4الدر�س قـقـقـقـ

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ق

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

: از َقاَل َفوَّ

ِديِقـــي ُنِحـــبُّ اْلِقـــَراَءَة، َفَنْحـــُن َنْحَفـــُظ اْلُقـــْراآَن  اأََنـــا َو�سَ

اْلَكِرمَي، َوَن�ْسَمُع اْلِق�َس�َس اْلـُمِفيَدَة.

َقاَل اْلـُمَعلُِّم: اْلِقَراَءُة ُتِنُا اْلَعُقوَل.

اأَْقَراأُ:

اْلُقراآناْلِقَراَءة اْلَعُقولاْلِق�َس�سَقاَل

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِقيـُقوَقا

ـُقـَقـ
ِ
ق

ِقــ�َس�س ُعــُقولَقَراأَ

ـــُقـِقـَقـ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ــق.................................................................................................................................................................................................................. ــقـ

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

قـــ

قـــ

ــقــ

ــقــ

ـــق

ـــق

ق

ق
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ق(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

َبْرقَقلَم

.............................................................................................

َمَقاِعد

اْلُعُقول
َ
َقَراأ ِقَراَءة

ِديِقي �سَ ِق�َس�س ُقْراآن

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:2

ل:3 وَّ ْطِر ااْلأَ اأَْكُتُب ِفي اْلَفَراَغ�ِت َمْقَطَع َمدٍّ َوَمْقَطًع� �َص�ِكًن� ِبُمَح�َك�ِة ال�صَّ

اأَْفَن�ن

اأَ�ْصَم�ء

نَلْيُمون

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

ن َن�اأَْفـ

ء

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

اإِْنَج�َزاِتي
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

َي� ُتَرى اأَْيَن َذَهَب 

ُبْنُدُقُ؟

ِقْرُد  َقَمَر

َمْت  ِغُاُ ا�ْسُمُه ُبْنُدُقُ، َو�َسَعْتُه ِفـي َقَف�ٍس، َوَقدَّ َقَمُر َلَها ِقْرُدُ �سَ

ــَرَج ُبــْنــُدُقُ ـــاِم َخ يَّ
ــْوٍم ِمــَن اْلأَ ــَراَب. َوفـِي َي َعاَم َوالــ�ــسَّ  َلــُه الطَّ

ِريِر،  َخَذ َيْقِفُز َفْوَق ال�سَّ ِمَن اْلَقَف�ِس َوَدَخَل ُغْرَفَة َقَمَر، َواأَ

َوَقَمُر  ُقْرًطا،  اأُُذِنــِه  ِفـي  َوَو�َسَع  َوِقــالَدًة  ا  َقِمي�سً َلِب�َس  ُثمَّ 

َحُك. َوَقَف ُبْنُدُقُ اأََماَم اْلَباِب ُثمَّ َخَرَج ُم�ْسِرًعا. ُتَراِقُبُه َوَت�سْ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

تـتـتـتـ5الدر�س

ُنُه:1 َلـوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ت

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 4َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

َقاَلْت ُنوَرُة :

، ُثمَّ اأَُرتُِّب  اُحُ َوِتنُيُ َوُتوُتُ لَِة ُتفَّ ُن �َسلََّة َفاِكَهٍة، ِفـي ال�سَّ اأََنا اأَُلوِّ

اأَْلَواِن، َوَل اأَْرِمي اْلَوَرَق َعلَى اْلأَْر�ِس.

اأَْقَراأُ:

اح اأَُرتُِّبُتفَّ َقاَلتِتنيُتوت

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.



105
َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِتيـتُوتَا

ـُتـَتـ
ِ
ت

اح ُتــفَّ ِتـينَتــْرِمي

ِتـُتـَتـ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

ـتــتـ..................................................................................................................................................................................................................
تـــ

تـــ

ــتـــ

ــتـــ

ــت

ــت

ت

ت
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

7

8

اأُاَلِحُظ ) ــة، ة ( َواأَْقَراأُ:

اأَُح�ِكي َي��ِصًرا َواأُِجيُب اإَِج�َب�ٍت َك�ِمَلًة:

َك؟ َما ا�ْسُم َجدِّ

َما ا�ْسُم َمِديَنِتَك؟

َما ا�ْسُم ُمَعلِِّمَك؟

َما ا�ْسُم َمْدَر�َسِتَك؟

ُُا�ْسِمي َيا�ِسر.َما ا�ْسُمَك؟

ُ ُ�َسلَّـُة َُفاِكَهـُة ُحْجَرُة
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

1

3

اأَقَراأُ اْلَكِلَم�ِت َواأُاَلِحُظ) ــة، ة (:

ْكُتُبَه�: ُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َواْلَحْرِف اْلُمَن��ِصِب، ُثمَّ اأَ اأَ�صِ

ُفوَفةاْلـُمِفيَدة�َسـلَّــةَمْدَر�َسة َم�سْ

ر َُُتْ

...............................

َتْرَكُب

...............................

َلِعَبْت

...............................

َُُتاج

...............................

�َساح ُُِتْ

...............................

اأَْر�ُصُم َعَلَمَة )✔( َفْوَق اْلَكِلَمِة الَِّتي َتْبَداأُ ِب�ْلَحْرِف )ت(، 2

ُثمَّ اأَْكُتُبُه:

.........َ َمْدَر�سـ

ُتو.........

ــةُحْجَر.........

ة

ت

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اإِْنَج�َزاِتي

...............................

...............................

...............................
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 5

اُر اْلَوِفـيُّ اْلَ

َجِميٍل  ُب�ْسَتـاٍن  ِفـي  َي�ْسُكُن  ـاُمُ  َتـمَّ ا�ْسُمُه  َرُجُلُ  ُهَناَك  َكاَن 

اْلـَماَل  َوَيْك�ِسُب  اَح  فَّ َوالتُّ َوالتِّنَي  َواْلِعَنَب  وَت  التُّ ــْزَرُع  َوَي

ْهِتَماَم ِباْلأَ�ْسَجاِر.  ـام َوَلْ َي�ْسَتِطِع اْلِ اْلَوِفَا. َمِر�َس َتـمَّ

ِه َفَزاَرُه ...    َر�سِ �َسِمَع َجاُرُه ِبَ

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

�ْصُلوِبي ... َة ِب�أُ اأُْكِمُل اْلِق�صَّ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي
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حـحـحـحـ6الدر�س

ُنُه:1 َلـوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 6
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 6

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ح

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 6

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ُ  َحـَمَل الـَْحَكُم اْلُكَرَة َوَدَخَل اْلـَمْلَعَب، َوَبَداأَِت اْلـُمَباَراُة؛ ُح�َساُم

اُزُ لـَِحَق ِبَها َو  َيـْحُر�ُس اْلـَمْرَمى، َوَحاِمُدُ َرَكَل اْلُكَرَة ، َوَفوَّ

َل َهَدًفا. َفِرَح اْلَفِريُق ِباْلَفْوِز. �َسجَّ

اأَْقَراأُ:

َفِرَحَيْحُر�ُس لـَِحَقَحاِمد

	•يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	•يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	•يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	•يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	•يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	•يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

5:)َ ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	 يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِحيـُحوَحا

ـُحـَحـ
ِ

ح

لَـــــحِـَق ُحــــ�َسامَحــَكم

ُحــِحـَحـ
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َمـْدَر�َصـِتـي - الدر�س 6

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

ـحــحـ..................................................................................................................................................................................................................

حــ

حــ

ـحــ

ـحــ

ـح

ـح

ح

ح
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اِق�َص، ُثمَّ اأَْكُتُب اْلَكِلَمَة:7 اأَْقَراأُ ُثمَّ اأُْكِمُل اْلَحْرَف النَّ

َمـْدَر�َسـِتـي - الدر�ص 6

• يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�صحيحة لكتابة احلرف.
• يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�صطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

َحـَمل

َحـَمل

.....َمل

لـَـِحق

لـَـِحق

لـَـ.....ـق

َم�صَبـح

َم�صَبـح

َم�صَبـ.....

َفِرح

َفِرح

َفِر.....
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...............................

اح َم�ْسَبحِمْفَتاحَنَ

...............................

اأَْحاَلم ح َفالَّ

.............................................................................................

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:2

َفِرَحَحاِمد َلـحَِقَحاِر�س َحَمَل ُح�َسام َحَكم

1

3

اأَْر�ُصُم َعَلَمَة )✔( َفْوَق اْلَكِلَمِة الَِّتي َتْنَتِهي ِب�ْلَحْرِف )ح(، ُثمَّ اأَْكُتُبُه:

�ِكَن: اأَْقَراأُ اْلَكِلَمَة َواأَْكُتُب اْلَمْقَطَع ال�صَّ

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

ُ ُاأَْحِر�ُسُف�ْسَحُة ُفوَفُة َم�سْ

............................................................

اإِْنَج�َزاِتي
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َحِديَقُة اْلـَحَيَواِن

َحِديَقِة  اإَِل  ِرْحلٍَة  ِفـي  اْلـَمْدَر�َسِة  َفِريِق  َمَع  َحَناُن  َذَهَبْت 

َوَوِحيَد   ، اْلَوْح�ِسيَّ اْلـِحَماَر  �َساَهَدِت  َوُهــَنــاَك  اْلـَحَيَواِن، 

َواْلـِح�َساَن  ِة  اْلُبَحْاَ ِفـي  َي�ْسَبُح  َوُهــَو  َوالتِّْم�َساَح  اْلَقْرِن، 

ْن  اأَ ُمَعلَِّمِتَها  ِمْن  َطلََبْت  ُثمَّ  اْلـَح�َساِئ�َس،  ِمَن  َياأُْكُل  َوُهــَو 

َتْرَكَب ِح�َساًنا ِهَي َوَرِفيَقاُتَها.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ُل اأَنَِّني ُقْمُت ِبِرْحَلٍة َمَع  اأََتَخيَّ

اأُ�ْصَرِتي اإَِلى َحِديَقِة اْلَحَيَواَن�ِت، 

ُف ُم�َص�َهَداِتي. َواأَ�صِ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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َمـْدَر�َصـِتـي

َن�ر�ُصور ِديق �صَ

............................................. .............................................

1

3

َل ِمِن ا�ْصِمَه� َمَع َحَرَكِتِه: وَّ وَرَة ، َواأَْكُتُب اْلَحْرَف ااْلأَ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اأَْقَراأُ ، ُثمَّ اأَْر�ُصُم َداِئَرًة َحْوَل َمْقَطِع اْلَمدِّ َكَم� ِفي اْلِمَث�ِل:

ْجِميِعيُّ )2( ْقِويُم التَّ التَّ

وَرَة َواأُْكِمُل ا�ْصَمَه�، ُثمَّ اأَْقَراأُ:2 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

لب

ر م .....

.....

.....
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َمـْدَر�َصـِتـي

وَرِة اْلُمَن��ِصَبِة:5 ُلَه� ِب�ل�صُّ اأَْقَراأُ اْلُجْمَلَة َواأَ�صِ

ِفي َمْدَر�َصِتي �َص�َحُةُ َوا�ِصَعُةُ.

ِديِقي ُنِحبُّ اْلِقَراَءَة. اأََن� َو�صَ

ُب اأَْلَواَنَه�.  ُنوَرُة ُتَرتِّ

ُح�َص�ُمُ َح�ِر�ُس اْلَمْرَمى.

ُب اْلَكِلَم�ِت ِلَتْكِويِن ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة:4 اأَُرتِّ

َمْدَر�َسِتي - اأََنا - اأُِحبُّ

ُل ُنوَرَة - ُمَرتَُّبُ - َف�سْ

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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َمـْدَر�َصـِتـي

7: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

ِل:6 وَّ ْطِر ااْلأَ اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة اإَِلى َمَق�ِطَع َوُحُروٍف ِبُمَح�َك�ِة ال�صَّ

ُُ َحْفَلة

َم�ْصَبُحُ

ُبْنُدُقُ

َنْحَلُةُ

ـُةُـَلـَحْفـ

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

   

	 يكتب الطالب يف النموذج ما ميلى عليه، وي�سوب ما اأخطاأ فيه، ويكرر كتابته.
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اأ�صرتي العزيزة

َذُه  َنفِّ
ُ
ْن اأ

َ
َودُّ اأ

َ
ِث َواْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة، َوَهَذا َن�َساُطُ اأ َتَعلَُّم ِفيَها عَدًدا ِمْن َمَهاَراِت اْل�ْسِتَماِع َوالتََّحدُّ

َ
 اْلَيْوَم ِبِدَرا�َسِة اْلِوْحَدِة الثَّاِلَثِة، اأ

ُ
ْبَداأ

َ
اأ

: اْبُنُكْم/ اْبَنُتُكْم. �ْسَرِتي اْلَعِزيَزَة. َمَع َواِفِر اْلـُحبِّ
ُ
َمَعُكم اأ

َحِد 
َ
ِباأ  

ُ
َتْبَداأ ٍة  �ُسُعوِديَّ ُمُدٍن  �ْسَماَء 

َ
اأ اْلُم�َساِرُكوَن  ِفيَها  ِباَلِدي” َيْجَمُع  ُدِن  ُمُ ِفي  “ُحُروِفي  ُلْعَبَة  ِاْبَنِتَك  ِاْبِنَك/  َمَع  ِاْلَعْب  النَّ�َساُط: 

ْحَدِة. ْو َهِذِه اْلَوِ
َ
اِبَقِة اأ ُحُروِف اْلَوَحَداِت ال�سَّ

اأ�صرتي العزيزة
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اْلِكَفاَياُت اْلُمْسَتْهَدَفُة

َدِليـُل اْلـِوْحـَدِة

اال�ستماع
Ó .التمييز ال�صمعي لأ�صوات الحروف في الوحدة ومواقعها من الكلمة

Ó .تذكر الأحداث والمعلومات وال�صخ�صيات في الن�ص الم�صموع

التحدث

Ó .التعبير عن محتوى ال�صور

Ó .صرد ق�صة م�صورة بعد ال�صتماع اإليها�

Ó .التعريف بمدينته التي يعي�ص فيها

Ó .رة التعبير  �صفهيًّا عن اأحداث ق�صة م�صوَّ

القراءة

Ó  .قراءة الحروف )اأ ، ط ، ز ، و ، ج ، �ص( باأ�صواتها الق�صيرة والطويلة

Ó .قراءة كلمات ت�صتمل على الحروف الم�صتهدفة قراءة ب�صرية

Ó  قراءة الم�صتــــــهدفة  للحروف  الممثلة  الكلمات  على  تحتوي  جمل  قراءة 

ب�صرية.

Ó  .قراءة كلمات جديدة مركبة من حروف الوحدة

Ó .قراءة كلمات جديدة مركبة من الحروف التي �صبقت درا�صتها

الكتابة

Ó  وح�صب مفردة،  والطويلة   الق�صيرة  بحركاتها  الم�صتهدفة  الحروف  كتابة 

موا�صعها فـي الكلمة. 

Ó  .كتابة كلمات مركبة من حروف الوحدة

Ó .كتابة كلمات مركبة من الحروف التي �صبقت درا�صتها

الأ�صاليب 

والرتاكيب 

اللغوية

Ó .محاكاة الجملة الفعلية

Ó .)محاكاة اأ�صلوب النهي بــ )ل

Ó .محاكاة  تذكير الفعل وتاأنيثه

القيم 

والجتاهات

Ó  اكت�صاب قيم واتجاهات تت�صل بـ:)ُحبِّ الوطن، ُحبِّ النظام والنظافة، الرفق

بالحيوان وعدم اإيذائه، الت�صامح والتعاون(.

َمـِديـَنـِتـي
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اأُْنــ�ِصــُد:

�ِصيُد النَّ

ُُ

ُُ

ُُ

َأْرُض بَِلِدي

َمـِديـَنـِتـي

َغْيــــــــــــــــــــــــــم... َمَطـــــــــــــــــــْر

ُع�ْســــــــــــــــــــــب... �َسَجـــــــــــــــــْر

ْر�ُس ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِدي
َ
اأ

َزْهــــــــــــــــــــــــــر َعِطـــــــــــــــــــــــــــــــْر

َيــــا َوَطـــــــــــِني اْلِمْعَطــــــــــــاْء

َيــــا َخــْيــــــــــــــًرا َوَنَقـــــــــــــــــــــــاْء

َوْجُهـــــــــــــــــــــَك َوْجِهـــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــْوِتي ْوُتـــــــــــــــــــَك �سَ �سَ

َــــاْء ي ِلْلَعــْليـ ـــ�سِ َوَغــــــًدا َنْ

َياْء ْوَت اَلقِّ �سِ َنْحِمُل �سَ

َوَطِني اْلَغايل �َسْم�ُس َعَطاْء

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َنــ�سُّ ااِل�ْصـِتـَمــ�ِع

َمـِديـَنـِتـي

اأَ�ْصَتِمُع َواأُاَلِحُظ، ُثمَّ اأُِجيُب:

34

56

12
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َمـِديـَنـِتـي

ُن:1 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ

ْهِيَئِة َن�َص�َط�ُت التَّ
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َمـِديـَنـِتـي

ُن:2 اأُاَلِحُظ َواأَُلـــوِّ
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ُث:3 َوَر َو�أََتَحدَّ �أَُلِحُظ �ل�صُّ

َمـِديـَنـِتـي

ود ُنُ

�َشْيَماء

ِزَياد

اإْبَراِهيم

َطاِرق ِوْجَدان

َوِليد

ُزَهري
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ـاأاأ1الدر�س

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اأ

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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اأَْقَراأُ:

اأَْمَواجاإِْبَراِهيُم اأُِحبُّاأَِعي�ُساأََنا

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اِفَيُةُ  �سَ َماُء  ال�سَّ َة،  ِجــدَّ َمِديَنِة  ِفـي  اأَِعي�ُس  اإِْبــَراِهــيــُم،  ــا  اأََن

اِطُئ َجِميُلُ َواْلأَْمَواُج َعاِلَيُةُ. َوال�سَّ

اأََنا اأُِحبُّ َمِديَنِتـي.

	 يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	 يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	 يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	 يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	 يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	 يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

اإِيـاأُواآ

اإِاأُاأَ

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

اأُِحـــبُّ اإِبَراِهيماأََنــا

َ اأُاأ
اإِ
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	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

..................................................................................................................................................................................................................

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

اأ

اأ

اأ

اأ

ــاأ

ــاأ

ــاأ

ــاأ
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

ْكُتُبُه:1 اأَْر�ُصُم َداِئَرًة َحْوَل اْلَحْرِف )اأ(، ُثمَّ اأَ

اأَْر�ساأَ�َســــد َفاأْ�س

............................................................................................................................

اأَْزَرق

اإِْنَج�َزاِتي

2

3

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:

فِّ َعْن َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِن ِبَلِدي: ُث اأََم�َم ال�صَّ اأََتَحدَّ

ْدُر�ُس
َ
اأ َراأْ�س

َ
َقَراأ �َسد

َ
اأ

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 1

اإِْثَراِئّي

ُر اْلأَ�َسُد َواْلَفاأْ

َعلَى  �َسَقَط  َفــاأٍْر  ِمْن  ًبا  َغا�سِ َيــْوٍم  َذاَت  اْلأَ�َسُد  ِا�ْسَتْيَقَظ 

اإِْحَدى َقَدَمْيِه، فاأَْم�َسَك ِبِه اْلأَ�َسُد َوَكاَد اأَْن َيْقُتلَُه َفاْعَتَذَر 

، َفَتَكُه. َتاَُج اإِيَلَّ ِمْنُه اْلَفاأُْر َوَقاَل: َقْد َتْ

يَّاٍد َماِهٍر َفَزاأََر اْلأ�َسُد  َ�َسُد ِفـي �ِسَباِك �سَ اٍم َوَقَع اْلأ َبْعَد اأَيَّ

ِمْن  َوَخلَّ�َسُه  ِلَنْجدِتِه  َوَهــبَّ  ُر  اْلــَفــاأْ َو�َسِمَعُه  ِتِه  ُقوَّ ِبُكلِّ 

ْجَمَل  اأَ َما  َيُقوُل:  َوُهــَو  اْلأ�َسُد  َواْنَطلََق  اِد،  يَّ ال�سَّ �ِسَباِك 

التَّ�َساُمَح َوالتََّعاُوَن!

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.



135 َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 2

2الدر�س ـطـطـ

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 2

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

 
ُ َطِبيَعُة ِفيَها  َمِديَنُةُ  َوَهَي  اأَْبَها،  َمِديَنِة  ِفـي  اأَِعي�ُس  َطاِرُقُ  اأََنا 

َعُةُ، َوَيْنِزُل  ُ َلِطيُفُ وُزُهوُرُ َعِطرُةُ َوُطُيوُرُ ُمَتَنوِّ َجِميلَُةُ َوَجّوُ

ِفيَها َمَطُرُ َغِزيُرُ.

اأَْقَراأُ:

ُطُيورَطِبيَعة َلِطيفَمَطرَطاِرق

	 يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	 يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	 يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	 يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	 يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	 يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 2

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِطيـُطوَطا

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

َعــِطــَرةَمَطر

ـِطــَطـ

ُطــُيور

ُطـ

ِطُطَط
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	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ــطـ..................................................................................................................................................................................................................
طــ

طــ

ــطــ

ــطــ

ــطـ

ــطـ

طـ

طـ
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 2

اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:3

َطِبيب

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة:2

َلِطيفَمَطرَطِريق ِطْفل

(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1 اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )

طَِريقَمَطار ة َبطَّ

............................................................................................................................

ِطين

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اإِْنَج�َزاِتي

............................... ............... ............... ...............
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ِديَقِة ـي اْلَ
ِ
ف

َماُء  ِديَقِة َتلَبََّدِت ال�سَّ َبْيَنَما َكاَن اْلأَْطَفاُل َيْلَعُبوَن ِفـي اْلَ

ْت  ِطُر، َوا�ْسَتدَّ ْم�ِس، َوَبَداأَْت ُتْ ِباْلُغُيوِم، َوَحَجَبْت �َسْوَء ال�سَّ

اْلـَمَطِر  ُنـــُزوِل  ُدَعـــاَء  ــاُل  اْلأَْطــَف َد  َفـــَردَّ ْق�ِس؛  الطَّ ـــُروَدُة  ُب

َوَحِمُدوا اهلَل َوَعاُدوا اإَِل َمَناِزِلِهْم �َسِريًعا.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

َم� ُدَع�ُء ُنُزوِل اْلَمَطِر؟

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

ـزز 3الدر�س

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ز

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.



144

َوَر َو�أَْقَر�أُ :3 �أَُلِحُظ �ل�صُّ

�أَْقَر�أُ:

َزْمَزمِزَياد

َمـِديـَنـِتـي - �لدر�س 3

• يقراأ املعلم الن�ص عدة مرات.
• يردد الطالب قراءة الن�ص زمرًيا بعد املعلم.

• يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�ص.

• يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
• يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

• يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.

ُزَهري

َمُة َوَهَذ� �أَِخي ِزَياُدُ. َنْذَهُب  ُة �ْلـُمَكرَّ �أََنا ُزَهرُيُ َوَمِديَنِتي َمكَّ

���َراِم ِلُن�َصلِّ���َي َوَنُط���وَف َح���ْوَل اْلَكْعَب���ِة  َ��ْصِج���ِد اْلَ اإَِل اْل�م�

َوَن�ْصَرَب َماَء َزْمَزَم.
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

• يقراأ املعلم ال�صوت الق�صري يف وقت اأقل من الثانية.
• يقراأ املعلم ال�صوت الطويل مبقدار حركتني.

ِزيـُزوَزا

ِزُزَز

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَماِت ُثمَّ اأَُجرِّ

ِزَيادَزْمَزم

ُزَز
ِز

ُزَهــري
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

..................................................................................................................................................................................................................

ز

ز

ز

ز

ــز

ــز

ــز

ــز
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

7

َداِر. ِ ُتبجْ َعلَى الجْ ال َتكجْ

يشرح المعلم للطالب أهمية ترشيد استهالك 
المياه، ويعرفهم بالبرنامج الوطني قطرة.

ْهِي )ال(: َداَة النَّ اأَُحاِكي ُزَهيًرا ِفي ا�ْسِتْخَداِمِه اأَ
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1

3

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ز( ُثمَّ اأَْكُتُبُه:

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�: ُب اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

ِحَزامَزَراَفة َزْهَرة

............................................................................................................................

َزْيت

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة:2

َزْمَزم از   َحاِزم َفوَّ

َة َم�ِزُنُ  - َمِديَنَة  - َزاَر- ِجدَّ

.............................................................................................

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اإِْنَج�َزاِتي
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 3

ِغَاُة اَمُة ال�سَّ �سَّ الرَّ

َر�َسَمْت َرَزاُن َلْوَحًة َجِميلًة ِفيَها َمْزَرَعُةُ َكِبَاُةُ، َواأَ�ْسَجاُرُ 

ُةُ َزْرَقاُء َي�ْسَبُح ِفيَها  َنُةُ، َوُبَحْاَ َراُء َكِثيَفُةُ، َوُزُهوُرُ ُملَوَّ َخ�سْ

. َلَقْد �َساَرَكْت َرَزاُن ِفـي َمْعِر�ِس اْلـَمْدَر�َسِة  اْلَبطُّ َواْلإَِوزُّ

َوَفاَزْت ِباأَْجَمِل َلْوَحٍة.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ُث َعْن ِهَواَي�ِتي. اأََتَحدَّ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ـوو4الدر�س

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 4

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 4

ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

و

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 4

َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اأََنـــا َوِليـــُدُ َوَمِديَنِتـــي َتُبوُك، َوَهـــِذه اأُْخِتي ِوْجـــَداُن. ِعْنَدَنا 

َراَواٍت َوُزُهوًرا. َمْزَرَعُةُ َوا�ِسَعُةُ، َنْزَرُع ِفيَها َفَواِكَه َوَخ�سْ

اأَْقَراأُ:

َفَواِكهَوا�ِسَعة ُزُهورَتُبوكَوِليد

	 يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	 يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	 يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	 يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	 يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	 يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِويـُووَوا

ِوُوَو

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

ُوُرود ِوْجَدانَوِليد

ِوُوَو
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	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ـو.................................................................................................................................................................................................................. و
و

و

و

و

ــو

ــو

ــو

ــو
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ِنيَثُه:7 اأَُح�ِكي َتْذِكيَر اْلِفْعِل َوَت�أْ

ْمَيِة. َتْلَعُب ُنوَرُة ِبالدُّ

َيْلَعُب َيا�ِسُرُ ِباْلُكَرِة.
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ُوُجوهَوَلد ْوت �سَ

............................................................................................................................

ِوَعاء

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )و(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة:2

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

ُزُهور َراَوات َخ�سْ ِنُيوم َوا�ِسَعة َوِليد

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:3 ُب اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

ِوْجَداُن  - َتُزوُر  - َنْجَراَن

.............................................................................................

�

� يقدم املعلم للطالب تعريًفا مب�سًطا مب�سروع نيوم

اإِْنَج�َزاِتي
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اْلأَْرَنُب الـْـَمْغُروُر

ِة. دَّ لََّق اْلأَْحَفاُد َحْوَل اْلَ ِفـي اإِْحَدى اللََّيايِل َتَ

َقاَلْت �َسْلَوى: ُنِريُد اأَْن َن�ْسَمَع ِحَكاَيَة اْلأَْرَنِب اْلـَمْغُروِر، 

ُلْحَفاِة،  ُة: َبْيَنَما َكاَن اْلأَْرَنُب ِفـي �ِسَباٍق َمَع ال�سُّ دَّ َقاَلِت اْلَ

ُلْحَفاُة  ِت ال�سُّ ِاْغَتَّ ِب�ُسْرَعِتِه َوَقاَل: �َساأََناُم َقِلياًل َوا�ْسَتَمرَّ

َباَق َوَنِدَم اْلأَْرَنُب. ْاِ َوَرِبَحِت ال�سِّ ِبال�سَّ

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ُز ِبه�. َتَميَّ َفًة اأَ اأَْذُكُر �صِ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

جـجـجـجـ 5الدر�س

َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 5
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ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

ج

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

َمُة ِباَلِدي، َمِديَنِتي  َيا�ُس، اإِنََّها َعا�سِ اأََنا ُنـُجوُد َوَمِديَنِتي الرِّ

َجِميلَـــُةُ، ِفيَهـــا ُج�ُســـوُرُ َواأَْبـــَراُجُ َعاِليـــُةُ ، َوَم�َساِجـــُد َوَمَتاِجُر 

َكِبَاُةُ.

اأَْقَراأُ:

َم�َساِجدُج�ُسور َمَتاِجراأَْبَراجنـُُجود

	 يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	 يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	 يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	 يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	 يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	 يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

ِجيـُجوَجا

ُِجـَجـ جـ

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

ُجــ�ُسور َم�َساِجــدَجــِميلَة

ِجـُجـَجـ
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	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

..................................................................................................................................................................................................................
ج ـجــجـجـ

جــ

جــ

ــجـ

ــجـ

ـج

ـج

ج

ج
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اإِْنَج�َزاِتي

ِفْجل َجَراَدة

.............................................................................................

َمْعُجون

...............................

َجَبل

اأَْر�ُصـُم َداِئـَرًة َحـْوَل اْلَحـْرِف )ج(، ثـُمَّ اأَْكُتُبُه:1

َجِميلَة
َمَتاِجر َم�َساِجد اأَْبَراج ُج�ُسور ُنـُجود

اأَْقـَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:2

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:3 ُب اْلَكِلَم�ِت ااْلآِتَيَة اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

لَّى  - اْلَم�ْصِجِد - ِفي َم�ِجُدُ  - �صَ

.............................................................................................
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اإِْثَراِئّي

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ُر:  اأَُفكِّ

ِبَم�َذا �َصُيِجيُب اْلَجَمُل؟

اْلـَجَمُل َوالثَّْعلَُب

اأَْيَن  اإَِل  النَّْهِر:  ِة  فَّ �سِ َعلَى  َواِقًفا  َجَمال  الثَّْعلَُب  َل  �َساأَ

ْكَبِة. َجاَبُه: اإَِل الرُّ ُل ُعْمُق اْلـَماِء؟ َفاأَ َي�سِ

يِه َوُهَو َي�ْسَعى  َقَفَز الثَّْعلَُب ِفـي النَّْهِر َفاإَِذا بِاْلــَماِء ُيَغطِّ

َرَخ  ْخَرِة، �سَ ا َوَقَف َعلَى ال�سَّ َجاِهًدا ِلإِْخَراِج َراأْ�ِسِه. َفلَمَّ

اإَِل  ُل  َي�سِ اْلـَماَء  اإِنَّ  َتُقْل  اأََلـْم  َقاِئاًل:  اْلـَجَمِل  َوْجِه  ِفـي 

ْكَبِة؟! الرُّ

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.
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6الدر�س

ُنُه:1 َلـــوِّ ي اْلَحْرَف َواأُ اأُ�َصمِّ

�سـ�سـ�سـ�سـ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُث، ُثمَّ اأَ�ْصَتِمُع:2 َوَر َواأََتَحدَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ

�س

	•ي�ستمع الطالب اإلى الن�س من املعلم اأو من رابط الدر�س الرقمي.
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َوَر َواأَْقَراأُ:3 اأُاَلِحُظ ال�صُّ

اُم. اأُِحبُّ اأَْن اأَْجِل�َس َعلَى �َساِطِئ  مَّ اأََنا �َسيـَْماُء َوَمِديَنِتي الدَّ

ْمِل َقَواِرَب  ْم�ِس َواأَْر�ُسَم َعلَى الرَّ اْلَبْحِر، َواأُ�َساِهَد �ُسُروَق ال�سَّ

ًة. �ِسَراِعيَّ

اأَْقَراأُ:

�َسْم�س �ِسَراِعيَّة�َساِطئ�َسْيَماء

	 يقراأ املعلم الن�س عدة مرات.
	 يردد الطالب قراءة الن�س زمرًيا بعد املعلم.

	 يطرح املعلم اأ�سئلة حول الن�س.

	 يقراأ املعلم الكلمات املربزة عدة مرات.
	 يردد الطالب الكلمات زمرًيا بعد املعلم.

	 يقراأ الطالب الكلمات املربزة.
¿ ي�ستخدم املعلم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة.
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5:) ِويِل )اْلَمدِّ ْوِت الطَّ يِر َوال�صَّ ْوِت اْلَق�صِ ُز َبْيَن ال�صَّ اأَُميِّ

	 يقراأ املعلم ال�سوت الق�سري يف وقت اأقل من الثانية.
	•يقراأ املعلم ال�سوت الطويل مبقدار حركتني.

�ِسيـ�ُسو�َسا

ِ�ُسـ�َسـ �سـ

ُد اْلَحْرَف:4 اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت ُثمَّ اأَُجرِّ

�ُســـُروق �ِسـَراِعيَّة�َسـْيَماء

�ِسـ�ُسـ�َسـ
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اأُاَلِحُظ اْلَحْرَف َواأَْكُتُبُه:6

ــ�س.................................................................................................................................................................................................................. ـ�سـ

	 يتابع املعلم تقيد الطالب بالطريقة ال�سحيحة لكتابة احلرف.
	 يطلب املعلم من الطالب كتابة الأ�سطر الثالثة الأخرية يف املنزل )واجب منزيل(.

�ســ

�ســ

ــ�ســ

ــ�ســ

ــ�س

ــ�س

�س

�س
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اْلَمْمُدوداْلَكِلَمة ُنْطُق َحْرِف اْلَمدِّ َمَع اْلَحْرِف اْلَمْمُدوِدَحْرُف الَمدِّاْلَحْرُف 

َطااَطـــَطاِرق

�َساا�َســ�َساِطئ

ُجوــــــوـــُجــُنـُجود

ِطيــــيـــِطـَلِطيف

ُف َحْرَف اْلَمدِّ َمَع اْلَحْرِف اْلَمْمُدود:8 اأََتَعرَّ

�ِق�َس، ُثمَّ اأَْكُتُب اْلَكِلَمَة:7 اأَْقَراأُ ُثمَّ اأُْكِمُل اْلَحْرَف النَّ

�َســمــ�س

�َســمــ�س

.....ــمـ�س

ُيــ�َســاِهــد

ُيــ�َســاِهــد

ُيــ.....ــاِهـد

ِريــ�س

ِريــ�س

ِريــ.....

َفــَرا�س

َفــَرا�س

َفــَرا.....



171
َمـِديـَنـِتـي - الدر�س 6

2

3

1

اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة:

اأَُحلُِّل اْلَكِلَمَة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:

ْكُتُبُه: اأَْر�ُصُم َداِئَرًة َحْوَل اْلَحْرِف )�س(، ُثمَّ اأَ

�ِسَراِعيَّة �َسْم�س �ُسُروق �َساِطئ اأُ�َساِهد �َسْيَماء

ِري�سَفَرا�س �َساِرع

............................................................................................................................

د
ِ
ُي�َساه

�ُسُروق

4: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

اإِْنَج�َزاِتي

............................... .................. .................. ..................
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ُة َناِدِريَّ اْلُ

ِة َفَقاَل اْلـُمَعلُِّم: َلُبدَّ ِمَن اْلـُم�َساَرَكِة،  َناِدِريَّ َب َمْوِعُد اْلُ ْقَتَ
ِ
ا

َحا�ِس اْلـَمْنُقو�ِس، َوَقاَل اأمـَْجُد:  َقاَل �َساِدي: َلَديَّ َلْوَحُةُ ِمَن النُّ

َنا  َواأَ  : َوَقاَل �َسِريُفُ اْلـُمَزْخَرِف،  َجاِج  ِمَن الزُّ
 
ُ اآِنَيُة َلَديَّ  َواأََنا 

َنُع الـَْمَواِئَد  اُرُ اآَلُتُه اْلـِمْن�َساُر َيْقَطُع اْلأَ�ْسَجاَر َوي�سْ َواِلِدي نـَجَّ

. �َسُن�َساِرُك َجِميًعا َفَنْحُن ُبَناُة اْلَوَطِن. َواْلَكَرا�ِسيَّ

اإِْثَراِئّي

	 يقراأ املعلم الن�س.
	 يردد الطالب الن�س بعد املعلم.

م املعلم الط�لب على الن�س االإثرائي.  تنبيه: ال يقيِّ

	 يقراأ الطالب الن�س وفًقا لقدراته.
	 ي�ساأل املعلم الطالب اأ�سئلة حول الن�س.

ْن َن�ْسَتْمِتَع َمًعا ِبِقَراءِتَها ِفي اْلَمْنِزِل.
َ
ِريُد اأ

ُ
، َواأ فِّ َة ِفي ال�سَّ َقَراأُْت اْلِق�سَّ

اأ�صرتي العزيزة

ُة ِهي ............... اْلُجَن�ِدِريَّ
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ْجِميِعيُّ )3( ْقِويُم التَّ التَّ

1

2

اأَْن�َصُخ اْلَكِلم�ِت ااْلآِتَيَة:

اأَْقَراأُ اْلُجَمَل االآِتَيَة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�:

ُِحبُّ َوَطِني 
َنا اأ

َ
ًةاأ ُدُ ِق�سَّ مَّ   ُمَ

َ
َقَراأ

اأَُحلُِّل اْلَكِلَم�ِت االآِتَيَة اإِلى َمَق�ِطَع َوُحُروٍف :3

ولِقَطار ُف�سُ

َم�ْسِجد

َمْنِزلَحا�ُسوب ْوتَحِديَقة �سَ َلِطيف

...........................................................................................................................................................

..............................

...............

..............................

...............

..............................

...............
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5

4

َن ُجْمَلًةُمِفيدًة، ُثمَّ اأَْكُتُبَه�: ُب اْلَكِلَم�ِت اِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

ْكُتُبُه: اأَْقَراأُ اْلَكِلَم�ِت واأَْكَت�ِصُف اْلَحْرَف اْلُم�ْصَتَرَك ِفي ُكلِّ �َصْطٍر، ُثمَّ اأَ

 
َ
اْلُقْراآَن – َوِليُدُ – َقَراأ

6: اأَْكُتُب َم� ُيْمَلى َعَليَّ

..............اأُِحبُّاأَْمَواُجُاأََن�

..............َم�ْصِجُدَُمَت�ِجُراأَْبَراُجُ

..............�َصْيَم�ُء�ُصُروُقُِري�ُسُ

...........................................................................................................................................................................

	 يكتب الطالب يف النموذج ما ميلى عليه، وي�سوب ما اأخطاأ فيه، ويكرر كتابته.


