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المقّدمة 

»�سن�بل العربية« �سل�سلة موّجهة لأطف�ل بعمر )4-6 �سنوات( لتعليمهم المه�رات 
ممتع  ب�أ�سلوب  والكت�بة  والقراءة  والمح�دثة  ال�ستم�ع  العربّية؛  لّلغة  الأ�س��سّية 
واأن�سطة متمّيزة للحروف والمق�طع والكلم�ت والجمل وبتدّرج ي�سّجع الّطفل على 

القراءة والكت�بة وي�سعره ب�لإنج�ز.

يرافق ال�ّسل�سلة حك�ي�ت للحروف »حك�ي�ت دودي« تتكّون من )30( حك�ية بر�سوم 
المق�سود، ومن  الحرف  ب�سكل  تت�سّكل  الّدودة دودي حيث  اإبداعّية ممّيزة بطلته� 
خالل الأحداث وال�ّسخ�سّي�ت يتعّرف الّطفل المفردات، ويكت�سب المع�رف والقيم 
والّتج�ه�ت المن��سبة، هذا وجميع لوح�ت المح�دثة للم�ستويين هي جزء من هذه 

الحك�ي�ت مّم� يحّفز الّطفل ويزيد من دافعّيته للّتعّلم.

تّم تقــــديم الخـــبـــرات الّلغوّية ب�لّطـــــريقة الّتوفيقّية، وبت�ســـل�سل يتن��سب وقدرة 
الّطفل ونمّوه المّطرد، فهــو يتعّرف الحــــروف بتــرتيــــــبه� الألـــفبـــ�ئّي مـــع تقــــــديم 
ــّمة والك�ســــــرة، والهمــــــــزة، والألــف  المـــــدود )ا، و، ي(، والحـــــرك�ت: الفتـــحة، وال�سّ
المـهموز في الم�ســـــتوى الأّول، واإ�ســــ�فة ال�ّســـــكون وال�ّســـــّدة وال الّتعــــــريف والألف 
المق�ســــورة، والّتو�ّسع في اأ�سكـــــــ�ل الحــــروف )ت، تـ، ة، ـة(، )ع، عـ، ـعـ، ـع(، )غ، غـ، ـغـ، 

ـغ(، )هـ، ـهـ، ه، ـه( للم�ستوى الّث�ني.

بحيث  مجموع�ت  ثم�ني  في  توزيعه�  تّم  در�ًس�   )30( من  م�ستوى  كّل  يتكّون 
تحليل  واأن�سطة  الّطفل  تعّلمه  لم�  تراكمّية  مراجعة  على  مجموعة  كّل  ت�ستمل 
وتركيب متدّرجة للمفردات والمف�هيم اّلتي تعّلمه�، هذا وي�سّم كّل م�ستوى عدًدا 
من الأن��سيد الممّيزة، ويرافقه دليل للمعّلمة ير�سده� ويعينه� في تطبيق الأن�سطة 

وتحقيق الأهداف.  



4

ل ْرُس اْلَأوَّ َحْرُف اْلب�ءالدَّ
بـب الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة قارب دودي.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
4. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لباء.

5. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت �لحرف في �لمفرد�ت.

ور و�لمفرد�ت. 7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
8. �أن يكتب حرف �لباء كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

كّل  �صتر�فقهم في  �أّن دودي  لهم  ح  وتو�صّ وتعر�ض عليهم مجموعة حكايات دودي،  للّدر�ض  �لأطفال  �لمعّلمة  تهّيء   -
در�ض و�صتت�صّكل وفق �لحرف �لمطلوب وتدّلنا على كيفّية كتابة �لحرف وتقوم بمغامرة تعّرفنا بها على �أ�صياء جديدة 

�لم�صاعدة للآخرين. وتقّدم 
ة قارب دودي وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب �صائق وتوؤّكد على �صوت حرف �لباء في �لكلمات. - تعر�ض ق�صّ

- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتعطيهم �لوقت �لكافي للّتحّدث عن عنا�صر �لّلوحة وتحاورهم في حكاية �لّلوحة.
- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لباء في �لمفرد�ت �لّد�لة على عنا�صر �لّلوحة: باب، بيت، قارب، بركة، فرخ بّطة، 

�أع�صاب خ�صر�ء.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بم�صّميات عنا�صر �لّلوحة، كاأن ت�صير �إلى �لقارب وت�صاأل: ما هذ�؟

- توؤّكد �لمعّلمة على نطق �لجملة باب بيت دودي وتحر�ض �أن ينطقها �لأطفال عّدة مّر�ت.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة باب بيت دودي مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة باب وتوؤّكد على �صوت و�صكل حرف �لباء فيها.

- تعر�ض كلمة بيت وتوؤّكد على �صوت حرف �لباء فيها.
- تعر�ض دودي ب�صكل حرف �لباء وتوؤّكد على نقطة �لبد�ية في حرف �لباء و�ّلذي يبد�أ بر�أ�ض دودي.

- تطلب قر�ءة �لجملة من قبل �لأطفال ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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ِ وَرةِ اْلُمم�ثِلَة اأُلِحُظ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ 3
- تعر�ض بطاقات �لكلمات باب، بيت، وحرف �لباء ب�صكل دودي وتطلب من �لأطفال قر�ءتها.

- تقر�أ �لمعّلمة بطاقة �لكلمة وتطلب من �لأطفال �لّتعّرف عليها.
ورة �لّد�ّلة. - توّجه �لأطفال �إلى و�صل �لكلمة بال�صّ

ُن َواأَ�َسُع         َحْول بـباأَُلوِّ 4

- تعر�ض �لمعّلمة حرف �لباء ب�صكليه على �لأطفال.
- تحر�ض �لمعّلمة �أن يمّيز �لّطفل �صوت و�صكل حرف �لباء في �لكلمات.

- تر�صد �لأطفال �إلى تلوين حرف �لباء على �صكل دودي.
ور وبدونها ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي وتوؤّكد على �صكل و�صوت  - تكّلف �لأطفال نطق �لكلمات مقرونة بال�صّ

حرف �لباء فيها.

ُن اأَُلوِّ 5
- ت�صاأل �لمعّلمة عن �صورة �لقارب و�لبيت.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة حرف �لباء ب�صكليه وتلوينه.
- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد.

اأَْكُتُب 6
- توّجه �لمعّلمة �نتباه �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لباء ب�صكليه.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال وتتفّقد �صلحّية �أقلمهم، وتنّبههم �إلى نقطة �لبد�ية و�ّتجاه �لكتابة.
- تحر�ض على تعزيز �أد�ء �لأطفال.

ُث َو اأَ�َسُع         َحْوَل اْلُمْخَتلِف اأََتَحدَّ 7
ور في كّل مجموعة وذكر م�صّمياتها. - تطلب �لمعّلمة �إلى �لأطفال ملحظة �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى �لمت�صابه و�لمختلف في كّل مجموعة.
ور وموقع حرف �لباء �أّول �لكلمة، و�صطها، �آخرها. - توؤّكد على �صوت و�صكل حرف �لباء في م�صّميات �ل�صّ

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد.
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ا

اني ْرُس الثَّ َحْرُف اْلأَلِفالدَّ
الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة �أين دودي؟
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يطيع و�لديه ويبتعد عن �لخطر.
4. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لألف.

5. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لألف في �لمفرد�ت.

ور �لمتماثلة. 7. �أن يمّيز �ل�صّ
8. �أن يكتب حرف �لألف كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

- تعر�ض �لمعلمة ق�صة )�أين دودي( وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محبب للأطفال وتوؤكد على �صوت حرف �لألف في �لكلمات.
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لألف في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة: �أور�ق خ�صر�ء، باب، �صباك، �أع�صاب.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بم�صّميات عنا�صر �لّلوحة كاأن ت�صير �إلى باب �لبيت وت�صاأل ما هذ�؟

- توؤّكد �لمعّلمة على نطق �لجملة �أور�ق خ�صر�ء وتحر�ض �أن ينطقها �لأطفال عّدة مّر�ت.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة �أور�ق خ�صر�ء مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة �أور�ق وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لألف فيها.

- تعر�ض كلمة خ�صر�ء وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لألف فيها.
- تعر�ض دودي ب�صكل حرف �لألف وتوؤّكد على ر�أ�ض دودي �ّلذي يبّين نقطة �لبد�ية.

- تطلب قر�ءة �لجملة من قبل �لأطفال ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

3ِ وَرةِ اْلُمم�ثِلَة اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة �أور�ق خ�صر�ء وتطلب قر�ءتها وبطاقة �لجملة باب بيت دودي وتطلب قر�ءتها.
ورة �لمماثلة وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز. ورة بال�صّ - توّجه �لأطفال �إلى و�صل �ل�صّ
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ااأُلِحُظ َواأَ�َسُع          َحْوَل    4
- تعر�ض �لمعّلمة حرف �لألف على �لأطفال وتحر�ض �أن يمّيز �لأطفال �صوت و�صكل حرف �لألف في �لكلمات.

ح �أّن ر�أ�ض دودي ي�صّكل نقطة �لبد�ية. - تر�صد �لمعّلمة �لأطفال �إلى تلوين حرف �لألف وتو�صّ
- تكّلف �لأطفال نطق �لكلمات و�لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

ُن اأَُلوِّ 5
- تطلب �لمعّلمة من �لأطفال نطق وتلوين كلمة باب.

- تربط حرف �لباء مع �لألف وتكّون �لمقطع با.
- يمكن �أن تكّون مقطعين يكّونان كلمة بابا.

اأَْكُتُب 6
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لألف.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ِ وَرةِ اْلُمم�ثِلَة ُث َو  اأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ اأََتَحدَّ 7
ور و�لكلمات وتتاأّكد من نطق �لأطفال للمفرد�ت وتمييز �صوت حرف �لألف. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �ل�صّ

ور �لمتماثلة. ور و�لّتو�صيل بين �ل�صّ - تطلب �إلى �لأطفال ملحظة �ل�صّ
- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز.
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و

الُِث ْرُس الثَّ َحْرُف اْلواوالدَّ

الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة توت - توت.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صامح ويعتذر عن �لخطاأ.
4. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لو�و.

5. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لو�و في �لمفرد�ت.

ور و�لمفرد�ت. 7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
8. �أن يكتب حرف �لو�و كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

- تعر�ض �لمعلمة ق�صة توت توت وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محبب للأطفال وتوؤكد على �صوت حرف �لو�و بالكلمات.
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لو�و في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة: دودي، ع�صفور، توت، �أور�ق، ورد، فوق.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بم�صّميات عنا�صر �لّلوحة كاأن ت�صير �إلى �لع�صفور وت�صاأل: �أين �لع�صفور؟

- توؤّكد �لمعّلمة على نطق �لجملة دودي فوق وردة �صفر�ء. وتحر�ض �أن ينطقها �لأطفال عّدة مّر�ت.
ح �لمعّلمة للأطفال )فوق وتحت( وتوؤّكد على �لألو�ن �أخ�صر، �أ�صفر، خ�صر�ء، �صفر�ء. - تو�صّ

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة )دودي فوق وردة �صفر�ء( مقرونة بال�صّ
- تعر�ض دودي ب�صكل حرف �لو�و وتعّرف �لأطفال على �صوت و�صكل حرف �لو�و.

- تعر�ض كلمة وردة و�صورة وردة.
ح مفهوم فوق. - تطلب قر�ءة �لجملة وتو�صّ

- يكّرر �لأطفال قر�ءة �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

3ِ وَرةِ اْلُمم�ثِلَة اأَْقَراأ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ

- تعر�ض �لمعلمة بطاقة �لجملة �أور�ق توت مقرونة بال�صورة وتطلب قر�ءتها وبطاقة وردة �صفر�ء وتطلب قر�ءتها.
ورة �لمماثلة وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز. ورة بال�صّ - توّجه �لأطفال �إلى و�صل �ل�صّ
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4ِ اأَْقَراأ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمة اْلُمم�ثِلَة

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتطلب قر�ءتها ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
- توّزع بطاقات �لكلمات على �لأطفال وتطلب مطابقة �لكلمة بالكلمة �لمماثلة.

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال للّتو�صيل بين �لكلمات �لمتماثلة وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز.

ُن اأَُلوِّ 5
ور و�لكلمات وتطلب قر�ءتها دودي وردة فوق. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �ل�صّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى تلوين حرف �لو�و في كلمتي دودي و وردة.
- ترّكب �لمعّلمة مع �لأطفال �لمقطع بو وتطلب قر�ءته.

- توّجه �لأطفال �إلى تلوين �لحروف و�لمقاطع وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز.

اأَْكُتُب 6
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لو�و.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 7
ور وت�صاأل عن م�صّمياتها: ليمون، �أخطبوط، دودي، ر�كون. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى تمييز �صوت حرف �لو�و في �لكلمات.
ور �لمتماثلة وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز. ور و�لّتو�صيل بين �ل�صّ - تطلب �إلى �لأطفال ملحظة �ل�صّ
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يـي

ابُِع ْرُس الرَّ َحْرُف اْلي�ءالدَّ

الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة �صرير دودي.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.
4. �أن يتعّرف �لمفاهيم: طويل، ق�صير، خفيف، ثقيل، كثير، قليل.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لياء.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لياء في �لمفرد�ت.

ور. 7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �لحروف و�لكلمات و�ل�صّ
8. �أن يرّكب �لمقاطع با، بو، بي.

9. �أن يرّكب كلمات من حروف ومقاطع تعّلمها.
10. �أن يكتب حرف �لياء كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة �صرير دودي وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب وتوؤّكد على �لمفاهيم طويل، ق�صير، كثير، قليل،  - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
و�صوت حرف �لياء في �لكلمات.

- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.
- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لياء في �لمفرد�ت �لّد�لة على عنا�صر �لّلوحة: ديك، دودي، ري�ض، طويل، ق�صير، 

قليل. كثير، 
- توّجه �لمعلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� تفعل دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على نطق �لجملة ري�ض طويل، ري�ض ق�صير، وكلمة دودي.
ح �لمعّلمة للأطفال مفهوم كّل من طويل، ق�صير. - تو�صّ

اأَْقَراأُ 2

ورة وبدون. - تعر�ض �لمعّلمة كلمة دودي وتطلب قر�ءتها مقرونة بال�صّ
ورة وبدون. - تعر�ض جملة ري�ض طويل وجملة ري�ض ق�صير مقرونة بال�صّ

- تطلب من �لأطفال قر�ءة �لجمل ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي وتوؤّكد على �صوت حرف �لياء في �لكلمات.
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اأَْقَراأ َواأَ�ِسُل3

ور وتطلب قر�ءتها وتكّرر عّدة مّر�ت.  - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لجمل مقرونة بال�صّ
ور �لمتماثلة مع �لنتباه �إلى �صكل حرف �لياء ونقطة �لبد�ية. - توّجه �لأطفال للّتو�صيل بين �ل�صّ

اأُلِحُظ َواأَ�َسُع          َحْوَل اْلَكلَِمةِ اْلُمْخَتلَِفِة4

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتطلب قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لياء فيها.
- توّجه �لأطفال �إلى تمييز �لكلمة �لمختلفة في كّل مجموعة.

ُن اأَُلوِّ 5
ور و�لكلمات وتطلب قر�ءتها دودي، ري�ض طويل، ق�صير. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى تلوين حرف �لياء في كلمتي دودي و ري�ض.
- ترّكب �لمعّلمة مع �لأطفال �لمقطع بي وتطلب قر�ءته.

- توّجه �لأطفال �إلى تلوين �لحروف و�لمقاطع وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز.

اأَْكُتُب 6
- توّجه �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لياء.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

وَرةِ الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه اأُلِحُظ َواأَ�ِسُل اْلَحْرَف بِ�ل�سُّ 7
بين  مطابقة  �ألعاب  وتجري  ور  �ل�صّ وبطاقات  ب  ي،  و،   ،� �لأطفال  تعّلمها  �ّلتي  �لحروف  بطاقات  �لمعّلمة  تعر�ض   -

ورة و�لحرف �ّلذي ت�صتمل عليه. �ل�صّ
ور �ّلتي تعّلمها تحّقق �لّتاآزر �لب�صرّي �لحركّي. كاأن يقفز �إذ� ر�أى �صورة  - تجري �ألعاًبا على �لحروف و�لكلمات و�ل�صّ

�أو كلمة فيها حرف �لباء مثًل، و�صمعّي مرئّي كاأن ي�صّفق �إذ� �صمع كلمة فيها حرف �لياء مثًل.
ورة �ّلتي يحتوي ��صمها عليه. وتنّبه �إلى  ور و�لّتو�صيل بين �لحرف و�ل�صّ - توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لحروف و�ل�صّ

ورة قد ي�صّكل ��صمها �أكثر من حرف. مثل دودي تحتوي على و�و وياء. �أّن �ل�صّ
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ُن َكم� في اْلِمث�ل اأَُلوِّ 8
ح فيها مفهوم �لأنماط با�صتخد�م قطع �لّليجو �لملّونة. - تجري �لمعّلمة �ألعاًبا تو�صّ

�أنماط  �ألعاًبا مع �لأطفال لتكوين  باألو�ن محّددة ثّم تجري  �ّلتي تعلموها مفّرغة  - تطلب من �لأطفال تلوين �لحروف 
من �لحروف �ّلتي لّونوها .

- توّجه �لأطفال �إلى �إكمال تلوين �لّنمط في كّل مجموعة مع قر�ءة �لحروف و�لمقاطع ب�صكل �صليم.

9ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

ح �لمعّلمة للأطفال كيفّية تركيب �لمقاطع و�لكلمات. - تو�صّ
- تجري �ألعاًبا لتمييز مقاطع �لمّد مع �لألف و�لو�و و�لياء كاأن يقفز �أو ي�صّفق �إذ� �صمع كلمة فيها با �أو بو �أو بي.

- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع و�لكلمات في �لكتاب.

اأَْكُتُب 10

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لمقاطع و�لكلمات �ّلتي تعّلمها
با بو بي، بابا، باب، بابي

- توّجه �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية و�لحروف و�لمقاطع و�لكلمات �لمنّقطة.
- تتابع �لأطفال في �أثناء �لكتابة توّجه وتر�صد وتعّزز.
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اإء اأ

اْلَهْمَزة ْرُس اْلخاِمُس الدَّ

الأهداف

ة �أمو�ج �لبحر. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صارك �أ�صدقاءه �لّلعب.
4. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.

5. �أّل يبتعد عن �أ�صرته.
6. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

7. �أن يتعّرف �صكل و�صوت �لهمزة منفردة وفوق �لألف وتحتها.
8. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

ّمة و�لك�صرة و�ل�ّصكون. 9. �أن يتعّرف �لحركات �لفتحة و�ل�صّ
10. �أن يلفظ �لحروف �ّلتي تعّلمها مع �لحركات.

ور و�لكلمات. 11. �أن يمّيز �صكل و�صوت �لهمزة في �ل�صّ
ور. 12. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �لكلمات و�لحروف و�ل�صّ

13. �أن يكتب �لهمزة و�لألف �لمهموز كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة �أمو�ج �لبحر وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت �لهمزة و�لألف �لمهموز في �لمفرد�ت �لّد�لة على عنا�صر �لّلوحة، �أمو�ج، �أخطبوط، ماء، 
�أ�صحاب، �أ�صرة، �أحمر، �أبي، �أّمي.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين دودي؟ لماذ�؟
- توؤّكد �لمعّلمة على نطق �أبي، �أّمي، �أ�صحابي.

اأَْقَراأُ 2

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات �أّمي، �أبي، �أ�صحابي، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.
- يرّدد �لأطفال �لكلمات ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

اأَبي..اأُّمي
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اأَْقَراأ َو اأُلِحُظ اْلَحَرك�ت 3

ّمة و�لك�صرة و�ل�ّصكون، وتدّرب �لأطفال على �لّلفظ �ل�ّصليم  - تعر�ض �لمعّلمة حرف �لباء مع �لحركات �لفتحة و�ل�صّ
بالحركات. وتعّرفهم 

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة حرف �لباء و�لهمزة و�لألف �لمهموز مع �لحركات.

اأَ�ِسُل اْلَحْرَف بِ�ْلَكلَِمةِ الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لحروف و�لكلمات وتدّرب �لأطفال على �لّلفظ �ل�ّصليم.

�لهمزة  و�صوت  ب�صكل  �لأطفال  معرفة  من  للّتاأّكد  �لحركّي  و�ل�ّصمعّي  �لحركّي  �لب�صرّي  �لّتاآزر  تحّقق  �ألعاًبا  تجري   -
و�لألف �لمهموز مع �لحركات.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتو�صيل �لحرف بالكلمة �ّلتي تحتوي عليه.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز.

ِ وَرةِ اْلُمم�ثِلَة اأَْقَراأ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ 5
ور وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �لحرف �لملّون فيها. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لجمل مقرونة بال�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز.

اأَ�َسُع          َحْوَل اْلَكلَِمةِ اْلُمْخَتلَِفة6

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �لكلمة �لمختلفة.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لد�ء.

ُن اأَُلوِّ 7
ح �لمعّلمة �ّتجاه �لّتلوين و�لكتابة للهمزة و�لألف �لمهموز من خلل �صكل دودي وتوؤّكد على �أّن ر�أ�ض دودي دوًما  - تو�صّ

�لبد�ية. يمّثل نقطة 
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة �لهمزة و�لألف �لمهموز.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

ـةةتـت

َحْرُف التَّ�ء

الأهداف

ة حّبات �لّتوت. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يغ�صل �لفو�كه قبل تناولها.
4. �أن يمّيز بين كبير و�صغير.

5. �أن يتعّرف �صكل �لم�صتطيل.
6. �أن يتعّرف �أ�صكال و�صوت حرف �لّتاء في �لمفرد�ت.

7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
و�لكلمات  و�لمقاطع  �لحروف  في  و�لمختلف  �لمت�صابه  يمّيز  �أن   .8

ور. و�ل�صّ و�لجمل 
9. �أن ي�صّكل �أنماًطا من �لمقاطع و�لكلمات �ّلتي تعّلمها.

10. �أن يرّكب مقاطع من حروف �لمّد �، و ،ي مع حرف �لّتاء.
11. �أن يمّيز �أ�صكال حرف �لّتاء.

12. �أن يكتب حرف �لّتاء باأ�صكاله �لمختلفة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة حّبات �لّتوت وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

برتقال،  �صغيرة،  كبيرة،  توت،  �صّلة،  �لّلوحة،  عنا�صر  على  �لّد�لة  �لمفرد�ت  في  �لّتاء  �صوت  على  �لمعّلمة  توؤّكد   -
برتقالة، و�حدة.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة: ماذ� تحمل دودي؟
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ �صّلة توت كبيرة.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة �صّلة توت كبيرة مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض بطاقات �لكلمات �صّلة، توت، كبيرة، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.
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ِ َورِ اْلُمم�ثِلَة اأَْقَراأ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّتاء في �لكلمات.

اأُلِحُظ  َو اأَ�َسُع          َحْوَل اْلَكلَِمةِ اْلُمْخَتلَِفة4

- تجري �لمعّلمة �ألعاًبا تحّقق �لّتاآزر �ل�ّصمعّي �لحركّي و�لب�صرّي �لحركّي لمفرد�ت �لّن�صاط وحرف �لّتاء.
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع تا تو تي وكلمة توت.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن َكم� في اْلمِث�ل6 اأُلِحُظ  َو اأَُلوِّ

- تجري �لمعّلمة ن�صاًطا يلّون فيه �لأطفال بطاقات �لمقاطع باألو�ن محّددة.
- توّزع �لأطفال في مجموعات وكّل مجموعة ت�صّكل �أنماًطا من �لمقاطع �ّلتي تّم تلوينها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وقر�ءة �لمقاطع �ّلتي تّم تلوينها.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

َلوِّن اأَ�ِسُل َبْيَن اْلُحروِف اْلُمَتم�ثِلَةِ َو اأُ 7
- تعر�ض �لمعّلمة دودي وهي تت�صّكل باأ�صكال حرف �لّتاء، وتوّجه �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية.

- تطلب �لمعّلمة �إلى �لأطفال حّل �لّن�صاط وتوّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لّتاء باأ�صكاله.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ابُِع ْرُس السَّ َحْرُف الثَّ�ءالدَّ

ثـث الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة لعبة �لمثلّثات.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يلعب ويكّون �أ�صكاًل �إبد�عّية من �لمثّلثات.
4. �أن يعّد ويمّيز �صوت حرف �لّثاء في �لأعد�د 2،3، 8.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّثاء في �لمفرد�ت.
6. �أن يلفظ �لجمل و�لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �لأ�صكال و�لألو�ن و�لحروف.
8. �أن يرّكب �لمقاطع ثا، ثو، ثي.

9. �أن ي�صّكل �أنماًطا من حرف �لّثاء مع �لمدود �، و، ي.
10. �أن يكتب حرف �لّثاء و�لمقاطع ثا، ثو، ثي.

11. �أن يقر�أ ويمّيز �لألو�ن.
12. �أن يحفظ �لّن�صيد ملّحًنا.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة لعبة �لمثّلثات وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

�لّلوحة، مثّلث و�حد، مثّلثان �ثنان، ثلثة  �لّد�ّلة على عنا�صر  �لّثاء في �لمفرد�ت  توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف   -
مثّلثات. ثمانية  مثّلثات، 

ورة؟ - توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة: كم مثّلًثا �أ�صفر في �ل�صّ
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ مثّلث �أحمر.

ُ اأَْقَراأ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة مثّلث �أحمر مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

ِ َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأُْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ
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ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّثاء في �لكلمات.

- تربط �لمعّلمة مع �لّريا�صّيات وتوؤّكد على �لأعد�د 8-1.

اأَ�َسُع          َحْوَل اْلُمْخَتلَِف في ُكلِّ َمْجموَعة4

ح �لمعّلمة �لمت�صابه و�لمختلف في �لّلون وتوؤّكد على �لألو�ن. - تو�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ثا، ثو، ثي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن َكم� في اْلمِث�ل6 اأُلِحُظ  َو اأَُلوِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تلوين بطاقات �لمقاطع باألو�ن محّددة، ثّم تكوين �لأنماط على �صكل مجموعات وعمل تعاونّي.
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وقر�ءة �لمقاطع �ّلتي تّم تلوينها.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وقر�ءة �لمقاطع وعّد �لمثّلثات.
- تطلب �إلى �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة حرف �لّثاء.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتعّزز �لأد�ء.

ُن9 اأَُلوِّ

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال في �لألو�ن وم�صّمياتها.
- تدّرب �لأطفال على لفظ �أحمر- حمر�ء، �أزرق - زرقاء، �أخ�صر - خ�صر�ء، �أ�صفر - �صفر�ء، وملحظة �أ و �ء.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.



19

اأَ�ِسُل اْلَحْرَف بِ�ْلَكلَِمةِ الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه10

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لحروف �ّلتي تعّلمها �لأطفال ب، ت، ث، ة، 
ور �لّد�لة. ـة وبطاقات �لكلمات مقرونة بال�صّ

�لحركّي  و�ل�ّصمعّي  �لحركّي  �لب�صرّي  �لّتاآزر  تحّقق  �ألعاًبا  تجري   -
و�لمفرد�ت. للحروف 

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن اأَُلوِّ 11

�لّتاآزر  و�ألعاب  �لمطابقة  �ألعاب  لممار�صة  �لبطاقات  وت�صتخدم  تعّلموها  �ّلتي  �لحروف  جميع  في  �لأطفال  تر�جع   -
�لحركّي. �لب�صرّي 

�لحروف. وتلوين  دودي  �إلى  ي�صل  حّتى  �لّديك  وم�صاعدة  �لّن�صاط  حّل  �لأطفال  �إلى  تطلب   -

12ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- ت�صتخدم �لمعلمة �لبطاقات في مر�جعة �لأطفال في م�صميات �لحروف �لتي تعلمها باء، تاء، ثاء، ياء، و�و، وتركيب كلمة توت.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لّن�صاط ب�صكل زمرّي ثّم فردّي.

اأَْكُتُب 13
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لكلمات وت�صتخدم �لبطاقات وما تر�ه منا�صًبا من �لألعاب �لحركّية.

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى نقطة �لبد�ية وكيفّية كتابة �لكلمات و�ّتجاه �لكتابة.
- تتجّول بين �لأطفال توجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

 
  �لّن�صيد: ج�صمي قوّي

- تقر�أ �لمعّلمة �لّن�صيد باأ�صلوب محّبب وب�صوت م�صموع مر�عية مخارج �لحروف.
- تقر�أ �لّن�صيد مع �لأطفال ب�صكل جماعّي.

وتّي و�لحركات. - تعطي فر�صة للأطفال لترديد �لّن�صيد مع �لّتنغيم �ل�صّ
- ت�صّجع �لأطفال �ّلذين يرّددون ب�صكل جّيد.

- تو�صح �لمعنى �لإجمالي للن�صيد وتوؤكد على �لمحافظة على نظافة و�صحة �لج�صم و�لحو��ض و�صكر �هلل تعالى على نعمه.

ـةةثتب

ق�رب�سلحف�ة�سلةمَثلثتِم�س�ح
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جـج 

اِمُن ْرُس الثَّ َحْرُف اْليمالدَّ

الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة دودي و�ل�صّنجاب.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يمّيز بين �لخطاأ �لمق�صود وغير �لمق�صود.
4. �أن يعتذر عن �لخطاأ وي�صامح �لآخرين ويقبل �عتذ�رهم.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لجيم.
6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لجيم في �لمفرد�ت.
ور و�لكلمات و�لمقاطع. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يكتب حرف �لجيم و�لمقاطع جا جو جي كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�ل�ّصنجاب وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لجيم في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة، جحر، �صنجاب، جوز، �صجرة، خارج.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين �ل�ّصنجاب؟

- توؤّكد على لفظ جحر �صنجاب.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة جحر �صنجاب مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض بطاقة كلمة جحر وكلمة �صنجاب وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لجيم في �لكلمات.

- توؤّكد �لمعّلمة على مفهوم مكان د�خل وخارج.
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ُل ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمم�ِثلَة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لكلمات مقرونة بال�صّ

- تجري �لمعّلمة �ألعاًبا تحّقق �لّتاآزر �لب�صرّي �لحركّي و�ل�ّصمعّي �لحركّي للكلمات وحرف �لجيم باأ�صكاله.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع جا، جو، جي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن6 اأُلِحُظ  َو اأَُلوِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تكوين �أنماط مختلفة من مقاطع ثّم تلوينها لحرف �لجيم مع �لمدود �، و، ي.
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �لأنماط في �لّن�صاط و�لّتلوين ح�صب �لّنموذج.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لجيم.
- تطلب من �لأطفال ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لّدجاج وكلمة دجاج وحرف �لجيم.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لجيم و�لمقاطع جا، جو، جي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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الأهداف

ة دودي و�ل�ّصلحفاة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
4. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لحاء.
6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

ور و�لكلمات. 7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
8. �أن يرّكب �لمقاطع حا، حو، حي.

9. �أن يمّيز حرف �لحاء مع �لحركات في �لكلمات.
10. �أن يكتب حرف �لحاء و�لمقاطع حا، حو، حي كتابة �صليمة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�ل�ّصلحفاة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لحاء في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة، حبوب، قمح، تم�صاح، �صلحفاة.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ما لون �لّتم�صاح؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ حبوب قمح.

اأَْقَراأُ 2

ور. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة حبوب قمح مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقة حبوب مع �صورة حبوب وبطاقة قمح مع �صنابل قمح.

َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اقرا َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجملة مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لحاء في �لكلمات.

حـ ح

اِسُع ْرُس التَّ َحْرُف اْل�ءالدَّ
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اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمة اْلُمْخَتِلَفة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لحاء فيها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �لكلمة �لمختلفة في كّل مجموعة.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع حا، حو، حي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن حوحاأَْبَحُث َو اأَُلوِّ حيح� 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن �أحمر، �أزرق، �أخ�صر، �أ�صفر.
- تعر�ض بطاقات حرف �لحاء و�لمقاطع حا، حو، حي ملّونة وتطلب قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط و�لبحث وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه7 اأَ�سِ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة حرف �لحاء مع �لحركات.
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة بطاقات �لكلمات �لتي ت�صتمل على حرف �لحاء.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لحاء و�لمقاطع حا، حو، حي.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس اْلعاِشُر َحْرُف اْل�ءالدَّ
خـخ الأهداف

ة دودي و�لخروف. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
4. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

5. �أن يمّيز �لعدد خم�صة.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لخاء.

7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لخاء في �لمفرد�ت.

9. �أن يمّيز بين د�خل وخارج.
ور و�لكلمات. 10. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

11. �أن يكتب حرف �لخاء و�لمقاطع خا، خو، خي.
12. �أن يرّكب كلمات من حروف ومقاطع تعّلمها.
13. �أن يكتب كلمات من حروف ومقاطع تعّلمها.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لخروف وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

د�خل، خيمة،  �لّلوحة، خروف، خ�ّض،  عنا�صر  على  �لّد�ّلة  �لمفرد�ت  في  �لخاء  �صوت حرف  على  �لمعّلمة  توؤّكد   -
�أخ�صر، خ�صر�ء.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين يقف �لخروف؟
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ خروف د�خل خيمة.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة خروف د�خل خيمة مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض بطاقات �لكلمات خروف، د�خل، خيمة، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لخاء فيها.
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َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اقرا َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لخاء في �لكلمات.

- توؤّكد �لمعّلمة على �لعدد خم�صة و�لّلون �لأخ�صر.

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمة اْلُمْخَتِلَفة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لخاء فيها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �لكلمة �لمختلفة في كّل مجموعة.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع خا، خو، خي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن خوخاأَْبَحُث َو اأَُلوِّ خيخ� 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن �أحمر، �أخ�صر، �أزرق، �أ�صفر.
- تعر�ض بطاقات حرف �لخاء و�لمقاطع خا خو خي ملّونة وتطلب قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط و�لبحث وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لخاء.
- تطلب من �لأطفال ملحظة �لّن�صاط وتلوين دودي ب�صكل حرف �لخاء وكلمة خوخ.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.



26

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لخاء و�لمقاطع خا خو خي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه9 اأَ�سِ

- تدرب �لمعلمة �لأطفال على قر�ءة �لحروف و�لكلمات مقرونة بال�صور.
تر�صد  بينهم  وتتجّول  �لّن�صاط  حّل  �إلى  �لأطفال  �لمعّلمة  توّجه   -

وتعّزز �لأد�ء.

ُن حتااأَْبَحُث َو اأَُلوِّ جب خث 10

حركّي  وب�صرّي  حركّي،  �صمعّي  تاآزر  �أن�صطة  �إجر�ء  في  �لّطفل  تعّلمها  �ّلتي  �لحروف  بطاقات  �لمعّلمة  ت�صتخدم   -
بها. لتذكيرهم 

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

11ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لكلمات من حروف تعّلموها.
- تعر�ض بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتوّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 12
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لكلمات با�صتخد�م �لبطاقات.

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة �لكلمات وتتجّول بينهم توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

خحجتب

�سلحف�ةخروفبطة�سنج�بتم�س�ح
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ْرُس اْلحادي َعَشر َحْرُف الّدالالدَّ

د الأهداف

غير. ة دودي و�لّدّب �ل�صّ 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.3. �أن يحّب و�لديه ويطيعهما وي�صكرهما ول يزعجهما.

4. �أن يبادر لتقديم �لم�صاعدة للآخرين.
5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّد�ل.

6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لد�ل في �لمفرد�ت.

ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
9. �أن يرّكب �لمقاطع د�، دو، دي.

10. �أن يمّيز بين �لحرف �لمنف�صل و�لحرف �لمّت�صل.
11. �أن يرّكب كلمات من حروف ومقاطع تعّلمها.
12. �أن يكتب كلمات من حروف ومقاطع تعّلمها.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

غير وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. ة دودي و�لّدّب �ل�صّ - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لّد�ل في �لمفرد�ت �لّد�لة في عنا�صر �لّلوحة: دودي، دّب، د�خل، وردة، مقعد، 
�صندوق، ورد.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين دودي؟
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ: دودي د�خل وردة.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة دودي د�خل وردة مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض بطاقات �لكلمات دودي، د�خل، وردة، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّد�ل.
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َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اقرا َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّد�ل في �لكلمات.

- توؤّكد �لمعّلمة على مفهوم د�خل وخارج.

ُل ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمم�ِثلَة اأُلِحُظ َواأَ�سِ 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّد�ل فيها.

- تجري �ألعاب مطابقة بين �لكلمات �لمتماثلة مع �لأطفال على �صكل مجموعات م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع د�، دو، دي وتركيب كلمة دودي.
وتدّرب  بعده،  �ّلذي  بالحرف  يّت�صل  �لمنف�صل ول  �لّد�ل  �لأطفال لملحظة حرف  وتوّجه  �لمقاطع  - تعر�ض بطاقات 

�لأطفال على قر�ءة �لمقاطع.

ُن دوداأَْبَحُث َو اأَُلوِّ ديدا 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن.
- تعر�ض بطاقات حرف �لّد�ل و�لمقاطع د�، دو، دي وتطلب قر�ءتها.

- - توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �لكلمات �لمفّرغة وقر�ءتها دّب، دودي.
- تطلب من �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّد�ل و�لمقاطع د�، دو، دي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس الّثاني َعَشر الالدَّ َحْرُف الذَّ

ذ الأهداف

ة دودي و�لقنفذ. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يطيع و�لديه ول يبتعد عنهما.
4. �أن يحذر ويبادر لحماية نف�صه و�لآخرين.

5. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّذ�ل.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّذ�ل في �لمفرد�ت.
ور و�لكلمات و�لمقاطع. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يركب �لمقاطع ذ�، ذو، ذي.
10. �أن يمّيز �لحرف �لمنف�صل و�لحرف �لمّت�صل.

11. �أن يكتب �لمقاطع ذ�، ذو، ذي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لقنفذ وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لذ�ل في �لمفرد�ت �لد�لة في عنا�صر �للوحة، قنفذ، ذرة، ذيل، ذئب، بذور، بذرة.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �ذكر ��صم حيو�ن يبد�أ بحرف �لّذ�ل؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ قنفذ وذرة �صفر�ء.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة قنفذ وذرة �صفر�ء مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات قنفذ، ذرة، �صفر�ء وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّذ�ل.

َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اقرا َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
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- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّذ�ل في �لكلمات.
- توؤّكد �لمعّلمة على �لجزء و�لكّل، ذيل وذئب، و�لألو�ن �أ�صفر- �صفر�ء.

ُل ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمم�ِثلَة اأُلِحُظ َواأَ�سِ 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّذ�ل فيها.

- تجري �لمعلمة �ألعاب مطابقة بين �لكلمات �لمتماثلة مع �لأطفال م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ذ�، ذو، ذي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �لّذ�ل �لمنف�صل وتدّرب �لأطفال على قر�ءة �لمقاطع.

اأُلِحُظ َو اأَ�َسُع         َحْوَل اْلُمْخَتِلِف 6
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لمقاطع و�لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال لملحظة �لّن�صاط وتمييز �لمختلف في كّل مجموعة.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لّذ�ل.
- تطلب من �لأطفال ملحظة �لّن�صاط وتلوين حرف �لّذ�ل وكلمة ذرة و�لبذور.

- يعّد �لأطفال �لبذور وتتجّول �لمعّلمة تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّذ�ل و�لمقاطع ذ�، ذو، ذي.

- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اِلَث َعَشر ْرُس الثَّ اءالدَّ َحْرُف الرَّ
ر الأهداف

ة دودي و�لّر�كون. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صتاأذن و�لديه قبل �لخروج من �لمنزل.
4. �أن يحذر وينتبه للأخطار حوله ويطيع و�لديه.

5. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّر�ء.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّر�ء في �لمفرد�ت.
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يرّكب �لمقاطع ر�، رو، ري.
10. �أن يمّيز �لحرف �لمنف�صل و�لحرف �لمّت�صل.

11. �أن يكتب حرف �لّر�ء و�لمقاطع ر�، رو، ري.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لّر�كون وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لّر�ء في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: فاأر، ر�كون، رّمان، �صغير، كبير، 
حجر، �صجرة.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: هل �لّر�كون يرى؟ لماذ�؟
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ فاأر �صغير ور�كون.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة فاأر �صغير ور�كون مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات فاأر، �صغير، ر�كون، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّر�ء.
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َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اأْقَراأُ َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّر�ء في �لكلمات.

- توؤّكد �لمعّلمة على مفهوم كّل من: كبير و �صغير.

ُل ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمم�ِثلَة اأُلِحُظ َواأَ�سِ 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّر�ء فيها.

- تجري �لمعّلمة �ألعاب مطابقة بين �لكلمات �لمتماثلة مع �لأطفال م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ر�، رو، ري.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �لّر�ء �لمنف�صل وتدّرب �لأطفال على قر�ءة �لمقاطع.

ُن روراأَْبَحُث َو اأَُلوِّ ريرا 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن.
- تعر�ض بطاقات حرف �لّر�ء و�لمقاطع ر�، رو، ري وتدّربهم على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة حرف �لّر�ء �لمفّرغ.
- تطلب �إلى �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّر�ء و�لمقاطع ر�، رو، ري.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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الأهداف

ة دودي وزهر �لّلوز. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أّل يهز�أ بالآخرين.
4. �أن يحافظ على �لأزهار ول يقطفها.

5. �أن يتعّرف على �صكل و�صوت حرف �لّز�ي.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّز�ي في �لمفرد�ت.

ور و�لكلمات و�لمقاطع. 7. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
8. �أن يرّكب �لمقاطع ز�، زو، زي.

9. �أن يمّيز �لحرف �لمنف�صل و�لحرف �لمّت�صل.
10. �أن يكتب حرف �لّز�ي و�لمقاطع ز�، زو، زي.

11. �أن يحفظ �لّن�صيد ملّحًنا.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي وزهر �لّلوز وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لّز�ي في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: زهرة، زهر، لوز، غز�ل.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: كم رجًل للغز�ل؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ غز�ل تحت �صجرة لوز.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة غز�ل تحت �صجرة لوز مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي وزمرّي وفردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات غز�ل، لوز، �صجرة، تحت وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّز�ي.

ابَع َعَشر ْرُس الرَّ ايالدَّ َحْرُف الزَّ

ز



34

َوِر اْلُمَتم�ِثلَة ُل َبْيَن ال�سُّ اأْقَراأُ َواأَ�سِ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّز�ي في �لكلمات.

- توؤّكد �لمعّلمة على مفهوم فوق- تحت.

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمة اْلُمْخَتِلَفة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى تمييز �صوت و�صكل حرف �لّز�ي في �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ز�، زو، زي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �لّز�ي �لمنف�صل وتدّرب �لأطفال على قر�ءة �لمقاطع.

ُن6 اأُلِحُظ  َو اأَُلوِّ

- توّجه �لأطفال لتلوين بطاقات �لمقاطع ز�، زو، زي باألو�ن محّددة.
- ت�صتخدم �لأ�صلوب �لّتعاونّي في عمل �أنماط معّينة من بطاقات �لمقاطع �ّلتي تّم تلوينها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط في �لكتاب وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ْهرة اّلتي َتْحَتوي َعلى َكِلَمٍة فيه�7 ُن الزَّ زاأَُلوِّ

- تعر�ض بطاقات �لكلمات وتوّجه �لأطفال لقر�ءتها و�لتعّرف على �لحروف �ّلتي تعّلموها ومنها حرف �لّز�ي.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط في �لكتاب وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّز�ي و�لمقاطع ز�، زو، زي.

- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ُل اْلَمْقَطَع ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه9 اأَ�سِ

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لمقاطع و�لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط في �لكتاب وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

وَرَة اْلُمن��ِسَبة ُل ِب�ْل�سُّ ُب َواأَ�سِ اأَُركِّ 10
- ت�صتخدم �لأ�صلوب �لّتعاونّي وتوّزع على �لأطفال بطاقات حروف ومقاطع وتكوين كلمات.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط في �لكتاب وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

   �لّن�صيد: في بيتنا حديقة
- تقر�أ �لمعّلمة �لّن�صيد باأ�صلوب محّبب وب�صوت م�صموع مر�عية مخارج �لحروف.

- تقر�أ �لّن�صيد مع �لأطفال ب�صكل جماعّي.
وتّي و�لحركات. - تعطي �لفر�صة للأطفال لترديد �لّن�صيد مع �لّتنغيم �ل�صّ

- ت�صّجع �لأطفال �ّلذين يرّددون ب�صكل جّيد.
ح �لمعنى �لإجمالّي للّن�صيد وتوؤّكد على �لمحافظة على نظافة �لبيت و�لّتعاون بين �أفر�د �لأ�صرة. - تو�صّ
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ْرُس اْلخاِمَس َعَشَر نيالدَّ َحْرُف ال�سِّ

�سـ�س الأهداف

ة جر�ض دودي. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يحافظ على �لهدوء ويبتعد عن �إزعاج �لآخرين.
4. �أن يعتذر عن �لخطاأ ويت�صامح مع �لآخرين.

5. �أن يبادر لتقديم �لم�صاعدة لمن يحتاج.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين في �لمفرد�ت.
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يرّكب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.          10. �أن يكتب حرف �ل�ّصين و�لمقاطع �صا، �صو، �صي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة جر�ض دودي وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �ل�ّصين في �لمفرد�ت �لّد�ّلة في عنا�صر �لّلوحة: فر�ض، جر�ض، �صنجاب، ر�أ�ض.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� تفعل دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ ر�أ�ض �صنجاب.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة ر�أ�ض �صنجاب مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقة كلمة كّل من: ر�أ�ض و�صنجاب وتدّرب �لأطفال على �لقر�ءة، وملحظة حرف �ل�ّصين.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين في �لكلمات.

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �ل�ّصين.

�ألعاب مطابقة ت�صتخدم فيها �لبطاقات للكلمات �لمتماثلة. - تجري �لمعّلمة 
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �ل�ّصين �لمّت�صل وتدّربهم على قر�ءة �لمقاطع.

ُن �سو�ساأَْبَحُث َو اأَُلوِّ �سي�س� 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن.
- تعر�ض بطاقات حرف �ل�ّصين و�لمقاطع �صا، �صو، �صي وتدّربهم على قر�ءتها.
- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة حرف �ل�ّصين �لمفّرغ على �صكل دودي وجملة ر�أ�ض دودي.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �ل�ّصين و�لمقاطع �صا، �صو، �صي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اِدَس َعَشَر ْرُس اْلسَّ نيالدَّ َحْرُف ال�سِّ

�سـ�س الأهداف

ة دودي و�لفر��صة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يتبّين �آد�ب �لمرور.
ة بالم�صاة. ة بال�ّصّيار�ت و�لخا�صّ 4. �أن يتعّرف �إ�صار�ت �لمرور �لخا�صّ

5. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين في �لمفرد�ت.
ور. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �لجمل و�ل�صّ

9. �أن يرّكب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
10. �أن يمّيز �لحرف �ّلذي تبد�أ به �لكلمة.

11. �أن يمّيز �لمقطع �ّلذي تحتوي عليه �لكلمة.
12. �أن يكتب حرف �ل�ّصين و�لمقاطع �صا، �صو، �صي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لفر��صة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

�صارع،  فر��صة،  م�صاة،  �إ�صارة،  �لّلوحة:  �لّد�ّلة على عنا�صر  �لمفرد�ت  في  �ل�ّصين  �لمعّلمة على �صوت حرف  توؤّكد   -
�صجرة، يم�صي، فر��ض.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين تطير �لفر��صة؟ �أين تقف دودي؟ لماذ�؟

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة �إ�صارة م�صاة حمر�ء مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات �إ�صارة، م�صاة، حمر�ء، وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها ملحظة حرف �ل�ّصين.
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وَر اْلُمَتم�ِثلَِة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �ل�ّصين في �لكلمات.

ة بال�ّصّيار�ت. ة بالم�صاة و�لخا�صّ - تدّرب �لمعلمة �لأطفال على �آد�ب �لمرور و��صتخد�م �إ�صار�ت �لمرور �لخا�صّ

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلُجْملَِة اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لجمل وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط ومطابقة �لجملة بالجملة �لمماثلة.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لمقاطع �صا، �صو، �صي.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبة 6
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات حرف �ل�ّصين مع �لحركات وبطاقات �لمقاطع �صا، �صو، �صي وبطاقات �لكلمات.

- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لحروف و�لمقاطع و�لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

ورة �لّد�ّلة على �صتاء. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة دودي ب�صكل حرف �ل�ّصين وكلمة �صتاء و�ل�صّ
- تطلب من �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �ل�ّصين و�لمقاطع �صا، �صو، �صي.

- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ابَِعَََََ َعَشر ْرُس اْلسَّ �دالدَّ َحْرُف ال�سَّ

�سـ�س الأهداف

ة دودي و�لع�صفور. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يمّيز �لم�صاعر فرحان - حزين.
4. �أن يبادر باإلقاء �لّتحّية على �لآخرين.

5. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
6. �أن يتبّين معنى �لحّرّية.

اد. 7. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �ل�صّ
اد. 8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �ل�صّ

ور و�لكلمات. 9. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
10. �أن يرّكب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.

اد و�لمقاطع �صا، �صو، �صي. 11. �أن يكتب حرف �ل�صّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لع�صفور وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

اد في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: ع�صفور، قف�ض، �صخرة. - توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين �لع�صفور؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ ع�صفور د�خل قف�ض.

اأَْقَراأُ 2

ورة. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة )ع�صفور د�خل قف�ض( مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

اد. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات ع�صفور، د�خل، قف�ض وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �ل�صّ

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
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اد في �لكلمات. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �ل�صّ
- توؤّكد �لمعّلمة على مفهوم: د�خل وخارج.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
اد فيها. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �ل�صّ

�ألعاب مطابقة ت�صتخدم فيها �لبطاقات و�لأ�صلوب �لّتعاونّي لمطابقة �لكلمات �لمتماثلة. - تجري 
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط في �لكتاب وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

  
اأَ�ِسُل اْلَحْرف اأَوِ اْلَمْقَطَع بِ�ْلَكلَِمةِ الَّتي َتْحَتوي َعلَْيه 6

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لحروف و�لمقاطع و�لكلمات وتدّرب �لأطفال على 
اد فيها. قر�ءتها وملحظة �صوت و�صكل حرف �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط في �لكتاب وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �لكلمة �لمفّرغة ودودي ب�صكل حرف �ض.
- تطلب من �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
اد و�لمقاطع �صا، �صو، �صي. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �ل�صّ

- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ْندوق ِح�س�ن�سُ

َدف�س�روخ �سوف�سَ

�سو�س��ُس�سَ
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ْرُس الثاِمَنَ َعَشر �دالدَّ َحْرُف ال�سّ

�سـ�س الأهداف

فدع. ة دودي و�ل�صّ 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يحافظ على ممتلكاته وي�صاأل عن ممتلكات غيره.
4. �أن يتبّين دورة حياة �لّدجاج.

5. �أن يبادر لطلب �لم�صاعدة عندما يحتاج.
اد. 6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �ل�صّ

اد في �لمفرد�ت. 7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �ل�صّ
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يرّكب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
اد و�لمقاطع �صا، �صو، �صي. 10. �أن يكتب حرف �ل�صّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

فدع وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. ة دودي و�ل�صّ - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

اد في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: �صفدع، بي�صة، �أخ�صر. - توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: من خرج من �لبي�صة؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ �صفدع وبي�ض دجاج.

اأَْقَراأُ 2

ور. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقة �لجملة �صفدع وبي�ض دجاج مقرونة بال�صّ
- يرّدد �لأطفال �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

اد. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات �صفدع، بي�ض، دجاج وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �ل�صّ

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
اد في �لكلمات. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �ل�صّ
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اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكلَِمة اْلُمْخَتلَِفة 4
اد فيها. - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتمييز �لكلمة �لمختلفة مع ذكر �ل�ّصبب.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع �صا، �صو، �صي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

ُن �سو�ساأَْبَحُث َو اأَُلوِّ �سي�س� 6

- تر�جع �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن.
اد و�لمقاطع �صا، �صو، �صي وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض بطاقات حرف �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

اد ب�صكل دودي. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �لكلمة �لمفّرغة بي�ض وحرف �ل�صّ
- تطلب من �لأطفال قر�ءة �لحرف و�لكلمة وتلوين �لّن�صاط.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
اد و�لمقاطع �صا، �صو، �صي. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �ل�صّ

- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

وَرِة الَّتي َيْحَتوي ا�ْسُمه� َعلَْيه9 اأَ�ِسُل اْلَحْرَف بِ�ْل�سُّ

ور وتطرح �أ�صئلة وتدّرب �لأطفال  - تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لحروف و�ل�صّ
   على تمييزها.

ور و�لحروف �ّلتي تعّلمها. - تجري �ألعاًبا تحّقق �لّتاآزر �ل�ّصمعّي �لحركّي و�لب�صرّي �لحركّي وت�صتخدم بطاقات �ل�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط في �لكتاب وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

�س�س�س�سج
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ُن10 اأُلِحُظ  َو اأَُلوِّ

- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتجري �ألعاًبا با�صتخد�م �لأ�صلوب �لّتعاونّي لتكوين �لأنماط.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

11ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب كلمات من مقاطع وحروف تعّلمها.
اد فيها. - توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لكلمات �ّلتي تّم تركيبها وتمييز �صكل و�صوت حرف �ل�صّ

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 12
اد. - تدّرب �لأطفال على كتابة كلمات تتكّون من حروف ومقاطع تعّلمها وت�صتمل على حرف �ل�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى كتابة �لكلمات وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس الّتاسَع َعَشر �ءالدَّ َحْرُف الطَّ
طـ الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة دودي و�لبطريق.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يحر�ض على عدم �إزعاج �لآخرين.
4. �أن يلتزم دوره عند �صعود �لحافلة و�لمو�قف �ّلتي تتطّلب 

      �للتز�م بالّدور.
5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّطاء.

6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّطاء في �لمفرد�ت.

ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
9. �أن يرّكب �لمقاطع طا، طو، طي.

10.�أن يكتب حرف �لّطاء و�لمقاطع طا، طو، طي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

- تعر�ض �لمعّلمة ق�صة دودي و�لبطريق وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب.
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لّطاء في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: قطار، طويل، طبل، مطرقة، محّطة 
قطار، بطريق.

- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� يفعل �لبطريق؟
- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ قطار طويل.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة قطار طويل مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة قطار وكلمة طويل وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّطاء.

- تعر�ض دودي ب�صكل حرف �لّطاء وتوؤّكد على نقطة �لبد�ية.
- تطلب قر�ءة �لجملة من قبل �لأطفال ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّطاء في �لكلمات.

- توّجه �لأطفال �إلى �صرورة عدم �إزعاج �لآخرين.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّطاء فيها.

�ألعاب مطابقة للكلمات �لمتماثلة م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي مع �لأطفال. - تجري �لمعلمة 
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع طا، طو، طي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �لّطاء وقر�ءته مع �لمدود �، و، ي.

ُن طوطـاأَْبَحُث َو اأَُلوِّ طيط� 6

- تذّكر �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن وم�صّمياتها.
- تعر�ض بطاقات حرف �لّطاء و�لمقاطع طا، طو، طي وتدّربهم على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة حرف �لّطاء �لمفّرغ على �صكل دودي و�لمقطع طا في كلمة طارئ.
- تطلب �إلى �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّطاء و�لمقاطع طا، طو، طي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس اْلِعْشرون �ءالدَّ َحْرُف الظَّ

ظـ الأهداف

ة منظار دودي. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يحافظ على �صلمة عينيه ول ينظر �إلى �ل�ّصم�ض مبا�صرة.
4. �أن يتبّين ��صتخد�مات �لمظّلة و�لمنظار.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّظاء.
6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّظاء في �لمفرد�ت.
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يرّكب �لمقاطع ظا، ظو، ظي.
10. �أن يكتب حرف �لّظاء و�لمقاطع ظا، ظو، ظي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة منظار دودي وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لّظاء في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: ظّل، منظار، مظّلة، نّظارة.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� تفعل دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ ظّل �صجرة.
ح �لمعّلمة مفهوم �لّظّل للأطفال وقد تلعب معهم كيف يتكّون �لّظّل وتكوين �أ�صكال مختلفة. - تو�صّ

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة ظّل �صجرة مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة ظّل وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّظاء.

ح نقطة �لبد�ية لكتابة �لحرف. - تعر�ض دودي ب�صكل حرف �لّظاء وتو�صّ
- تطلب قر�ءة �لجملة ظّل �صجرة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �ل�صّ
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لّظاء في �لكلمات.

ّحة. ح لهم �أهّمّية ذلك لل�صّ - ت�صّجع �لأطفال على عدم �لجلو�ض تحت �ل�ّصم�ض وتو�صّ

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لّظاء فيها.

�ألعاب مطابقة للكلمات �لمتماثلة م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي مع �لأطفال. - تجري �لمعّلمة 
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ظا، ظو، ظي.
- تعر�ض بطاقات �لمقاطع وتوّجه �لأطفال لملحظة حرف �لّظاء وقر�ءته مع �لمدود �، و، ي.

ُن ظوظـاأَْبَحُث َو اأَُلوِّ ظيظ� 6

- تذّكر �لمعّلمة �لأطفال بالألو�ن وم�صّمياتها.
- تعر�ض بطاقات حرف �لّظاء و�لمقاطع ظا، ظو، ظي وتدّربهم على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لّن�صاط وتلوين �لحرف و�لمقطع بالّلون �لمحّدد.
- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة حرف �لّظاء �لمفّرغ على �صكل دودي و�لمقاطع ظا، ظو، ظي.
- تطلب �إلى �لأطفال حّل �لّن�صاط وتتجّول بينهم تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لّظاء و�لمقاطع ظا، ظو، ظي.

- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس اْلحادي َو اْلِعْشرون َحْرُف اْلَعنْيالدَّ
ـعـع ـععـ

الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة علبة �لألو�ن.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صتمتع بالّلعب مع �أ�صحابه ويحافظ على نظافة �لمكان.
4. �أن يتعّرف �أ�صكال حرف �لعين ع عـ ـعـ ـع.

5. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
6. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لعين في �لكلمات.

7. �أن يرّكب �لمقاطع عا عو عي و ـعا ـعو ـعي.
ور و�لكلمات و�لحروف و�لمقاطع. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يكتب حرف �لعين باأ�صكاله �لمختلفة.
10. �أن يكتب مقاطع �لمّد مع حرف �لعين باأ�صكاله �لمختلفة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة علبة �لألو�ن وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لعين في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة: �صفدع، علبة �ألو�ن، ع�صفور، �أ�صابع.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� تفعل دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ �صفدع وعلبة �ألو�ن.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة �صفدع وعلبة �ألو�ن مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة �صفدع وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لعين وكذلك كلمة علبة.
- تطلب قر�ءة �لجملة �صفدع وعلبة �ألو�ن ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى �أهّمّية �لّرفق بالحيو�ن.



50

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لعين فيها.
�ألعاب مطابقة للكلمات �لمتماثلة م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي مع �لأطفال. - تجري �لمعّلمة 

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
  

ُن َلوِّ اأَ�ِسُل بِ�ْلَحْرِف اْلُمم�ثِلِ َو اأُ 5
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات باأ�صكال حرف �لعين.

- تجري �لمعّلمة �ألعاًبا تحّقق �لّتاآزر �لب�صرّي �لحركّي للّتاأكيد على �صكل حرف �لعين في �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

6ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب مقاطع باأ�صكال حرف �لعين مع �لمدود.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتمييز حرف �لعين باأ�صكاله.

اأَ�ِسُل اْلَحْرَف بِ�ْلَكلَِمةِ الَّتي َتْحَتوي َعلَْيهِ 7
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات حرف �لعين باأ�صكاله �لمختلفة وبطاقات 

ور وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها. �لكلمات مقرونة بال�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَحْرِف اأَْو اْلَمْقَطعِ اْلُمم�ثِل 8
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �أ�صكال حرف �لعين منفرًد� ومع مقاطع �لمّد وتوّزعها على �لأطفال.

- تطلب �إلى �لأطفال مطابقة �لحروف و�لمقاطع �لمتماثلة.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 9
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لعين باأ�صكاله �لمختلفة ومقاطع �لمّد مع �أ�صكال حرف �لعين.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

عـ

ـعـ
ع
ـع

�ُسموع

�َسمَعة

ُعــ�س

َربيع
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اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكلَِمة اْلُمْخَتلَِفة 10
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل حرف �لعين في كّل كلمة.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُب َواأَْكُتُب11 اأَُركِّ

- ت�صتخدم �لمعّلمة بطاقات �لحروف و�لمقاطع في تدريب �لأطفال على تركيب �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وقر�ءة �لكلمات وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اني َو اْلِعْشرون ْرُس اْلثَّ َحْرُف اْلَغنْيالدَّ
ـغـغ ـغغـ

الأهداف

ة دودي و�لكنغر. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يمّيز م�صاعر �لحزن و�لفرح.
4. �أن يتعّرف �صفات �لكنغر و�صغيره.

5. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
6. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

7. �أن يتعّرف �أ�صكال حرف �لغين غ غـ ـغـ ـغ.
8. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

9. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لغين في �لكلمات.
ور و�لكلمات و�لحروف و�لمقاطع. 10. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

11. �أن يكتب حرف �لغين باأ�صكاله �لمختلفة.
12. �أن يكتب مقاطع �لمّد مع حرف �لغين باأ�صكاله �لمختلفة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لكنغر وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد �لمعّلمة على �صوت حرف �لغين في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: غز�ل، كنغر، غر�ب، ي�صبغ، �أ�صباغ.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين �صغير �لكنغر؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ كنغر وغز�ل ي�صبغ.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة كنغر وغز�ل ي�صبغ مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة كنغر، وكلمة غز�ل وكلمة ي�صبغ وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لغين.

- تطلب قر�ءة �لجملة كنغر وغز�ل ي�صبغ ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �ل�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى عدم �لّلعب بالأ�صباغ و�لمحافظة على �لّنظافة.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لغين فيها.
�ألعاب مطابقة للكلمات �لمتماثلة م�صتخدمة �لأ�صلوب �لّتعاونّي مع �لأطفال. - تجري �لمعّلمة 

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
  

ُن َلوِّ اأَ�ِسُل بِ�ْلَحْرِف اْلُمم�ثِلِ َو اأُ 5
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات باأ�صكال حرف �لغين.

- تجري �لمعّلمة �ألعاًبا تحّقق �لّتاآزر �لب�صرّي �لحركّي للّتاأكيد على �صكل حرف �لغين في �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

6ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب مقاطع باأ�صكال حرف �لغين مع �لمدود.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتمييز حرف �لغين باأ�صكاله.

اأَْكُتُب 7
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لغين باأ�صكاله �لمختلفة ومقاطع �لمّد مع �أ�صكال حرف �لغين.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكلَِمة اْلُمْخَتلَِفة 8
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل حرف �لغين، وحرف �لغين في �لكلمات.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ُب َو اأَْكُتُب9 اأَُركِّ

- ت�صتخدم �لمعّلمة بطاقات �لحروف و�لمقاطع في تدريب �لأطفال على تركيب �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وقر�ءة �لكلمات وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

   �لّن�صيد: يا ع�صفور
- تقر�أ �لّن�صيد باأ�صلوب محّبب وب�صوت م�صموع مر�عية مخارج �لحروف.

- تقر�أ �لّن�صيد مع �لأطفال ب�صكل جماعّي.
وتّي و�لحركات. - تعطي �لفر�صة للأطفال لترديد �لّن�صيد مع �لّتنغيم �ل�صّ

- ت�صّجع �لأطفال �ّلذين يرّددون ب�صكل جّيد.
ح �لمعنى �لإجمالي للّن�صيد وتوؤّكد على �لّرفق بالحيو�ن. - تو�صّ
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الُِث َواْلِعْشرون ْرُس الثَّ َحْرُف اْلف�ءالدَّ
فـ ف الأهداف

ة دودي و�لفقمة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صارك �أ�صدقاءه �لّلعب.
4. �أن ي�صكر �هلّل تعالى على نعمه.

5. �أن يت�صّرف بلطف مع �لآخرين.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لفاء.

7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لفاء في �لمفرد�ت.

ور و�لكلمات و�لمقاطع. 9. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
10. �أن يكتب حرف �لفاء و�لمقاطع فا، فو، في.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لفقمة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صوت حرف �لفاء في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة فر��صة، فقمة، فوق، ع�صفور، يرفرف.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين تقف �لفر��صة؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ فر��صة فوق فقمة.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة فر��صة فوق فقمة مقرونة بال�صّ
- تعر�ض كلمة فر��صة وكلمة فوق وكلمة فقمة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لفاء.

- تطلب قر�ءة �لجملة فر��صة فوق فقمة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثم فردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور �لمتماثلة و�لّتو�صيل بينها. - توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة حرف �لفاء و�ل�صّ
- تتجّول بين �لأطفال توّجه وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة حرف �لفاء فيها.

ور وت�صتخدم �أ�صلوب �لعمل �لّتعاونّي مع �لأطفال. - تجري �لمعّلمة �ألعاب مطابقة للكلمات و�ل�صّ
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع فا، فو، في.
- توّجه �لأطفال على قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

وِ اْلَكلَِمةِ اْلُمْخَتلَِفة6 اأَ�َسع        َحْوَل اْلَمْقَطعِ اأَ

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لمقاطع و�لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لفاء.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة �لكلمة �لمفّرغة خروف وحرف �لفاء �لمفّرغ على �صكل دودي.
- تطلب �إلى �لأطفال قر�ءة �لحرف و�لكلمة وتلوين �لّن�صاط.

- تتجّول �لمعّلمة بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
اأَْكُتُب 8

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لفاء و�لمقاطع فا فو في.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ابُِع َوالِعْشرون ْرُس الرَّ َحْرُف اْلق�فالدَّ
قـق الأهداف

1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّة �صديق دودي.
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن ي�صارك �أ�صدقاءه �لعمل و�لّلعب.
4. �أن يمّيز بين ثقيل وخفيف.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لقاف.
6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لقاف في �لكلمات.
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يكتب حرف �لقاف و�لمقاطع قا قو قي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة �صديق دودي وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد �لمعلمة على �صكل و�صوت حرف �لقاف في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة: قرد، ثقيل، مقعد، ورق �صجر.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� يفعل �لقرد؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ �لجملة قرد ثقيل ومقعد �صغير.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة قرد ثقيل ومقعد �صغير مقرونة بال�صّ
- تعر�ض �لكلمات قرد، ثقيل، مقعد، وتطلب قر�ءتها وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لقاف فيها.

- تطلب قر�ءة �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى ملحظة �صكل و�صوت حرف �لقاف في �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.



58

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتطلب قر�ءتها وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لقاف فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع قا قو قي.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتمييز �صكل و�صوت حرف �لقاف.

�َسْع         َحْوَل اْلَكلَِمة اْلُمم�ِثلَة َاأَْقَراأُ َو اأَ 6
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتطلب قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لقاف فيها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة كلمة بطريق �لمفّرغة وتطلب قر�ءتها.
- توّجه �لأطفال �إلى تلوين حرف �لقاف وكلمة بطريق وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لقاف و�لمقاطع قا، قو، قي.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ْرُس اْلخاِمُس َواْلِعْشرون َحْرُف اْلك�فالدَّ

كـ ك
الأهداف

وبركة  دودي  ة  ق�صّ �إلى  �ل�صتماع  يح�صن  �أن   .1
�ل�ّصمك.

2. �أن يعبّر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.
3. �أن ي�صتمتع وي�صارك �أ�صحابه �لّلعب.

4. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
5. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لكاف ك كـ.
7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لكاف في �لكلمات.
ور و�لكلمات و�لمقاطع. 9. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

10.�أن يكتب حرف �لكاف و�لمقاطع كا، كو، كي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي وبركة �ل�ّصمك وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لكاف في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: كرة، بركة، �صمك، ديك.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ كرة في بركة �صمك.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة كرة في بركة �صمك مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لكاف.

- تطلب قر�ءة �لجملة كرة في بركة �صمك ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �صكل و�صوت حرف �لكاف في �لمفرد�ت و�لّتو�صيل بينها.
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لكاف فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع كا كو كي.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

وِ اْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة6 اأَ�َسُع        َحْوَل اْلَمْقَطعِ اأَ

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لمقاطع و�لكلمات وتدّرب على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لكاف فيها.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لكاف وقر�ءة �لكلمة.
- تطلب قر�ءة وتلوين �لكلمة و�لحرف وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على كتابة حرف �لكاف و�لمقاطع كا كو كي.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.



61

ا ِدُس َواْلِعْشرون ْرُس اْلسَّ مالدَّ َحْرف الالَّ

لـ ل الأهداف

ة دودي و�لّنحلة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعّبر عن عنا�صر لوحة �لمحادثة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يتبيّن عمل �لنّحلة.
4. �أن يحّب �لع�صل ويقبل على تناوله.

5. �أن ي�صكر �هلّل تعالى على نعمه.
6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّلم.

7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.
8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّلم في �لكلمات.

ور و�لكلمات. 9. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ
10. �أن يتعّرف �ل�ّصّدة و�لحرف �لم�صّدد في �لكلمة.

11. �أن يتعّرف �ل �لّتعريف �ل�ّصم�صّية و�لقمرّية.
12. �أن يكتب حرف �لّلم و�ل �لّتعريف و�لمقاطع ل، لو، لي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لّنحلة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّلم في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: ع�صل، نحل، لذيذ، خلّية.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� تفعل دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ ع�صل نحل لذيذ.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة ع�صل نحل لذيذ مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّلم.

- تطلب قر�ءة �لجملة ع�صل نحل لذيذ ب�صكل جماعّي وزمرّي وفردّي.
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َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �صكل و�صوت حرف �لّلم في �لمفرد�ت و�لّتو�صيل بينها.
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لّلم فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ 5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ل، لو، لي.

- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ه� اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل ُكلَّ َكلَِمٍة بِ�ِسدِّ 6
ح  ور وتدّرب على قر�ءتها وتو�صّ - تعر�ض بطاقات �لكلمات مقرونة بال�صّ

مفهوم �صّد، وتذّكر بالمفرد�ت �ّلتي تعّلمها.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لّلم وكلمة غز�ل.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لّلم و�لمقاطع ل، لو، لي.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

غير �سَ

َتْحت

َق�سير

َخفيف

َقليل

َثقِيل

َكبير

َطويل

َكثير

َفْوق
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ة دَّ َاأَْقَراأُ َو اأُلِحُظ ال�سَّ 9

ور وتدّرب على قر�ءتها. - تعر�ض بطاقات �لكلمات مقرونة بال�صّ
- توّجه �لأطفال لملحظة �ل�ّصّدة و�لحرف �لم�صّدد وقر�ءة �لكلمات ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

ّ ة       َاأَْقَراأُ َو اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَحْرِف الَّذي َعلَْيهِ �َسدَّ 10

ور وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها. - تعر�ض بطاقات �لجمل مقرونة بال�صّ
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

َاأَْقَراأُ َو اأُلِحُظ 11

- تدّرب �لأطفال على قر�ءة مفرد�ت ثّم تدخل عليها �ل �لّتعريف.
- توّجه �لأطفال لملحظة حركة �لحرف بعد �لـ فاإذ� كان عليه �صكون يلفظ وت�صّمى �ل قمرّية، و�إذ� كان عليه �صّدة ل 

يلفظ وت�صّمى �ل �صم�صّية.
- توّجه �لمعّلمة �لأطفال �إلى قر�ءة �لكلمات وتمييز متى تلفظ �ل ومتى ل تلفظ.

- يقر�أ �لأطفال �لكلمات ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

ن َو اأَْكُتُب اأَُلوِّ 12

- تدّرب �لأطفال على كتابة �ل.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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ابُِع َواْلِعْشرون ْرُس اْلسَّ َحْرُف اْلـميمالدَّ
مـم الأهداف

ة دودي و�لحمامة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر �للّوحة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يلحظ �لأ�صياء حوله وي�صكر �هلّل على نعمه.
4. �أن ي�صتمتع بالّرحلة مع �أ�صحابه في �لّرو�صة.

5. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لميم.
6. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

7. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لميم في �لكلمات.
ور و�لكلمات. 8. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

9. �أن يكتب حرف �لميم و�لمقاطع ما، مو، مي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لحمامة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤكد على �صكل و�صوت حرف �لميم في �لمفرد�ت �لد�لة على عنا�صر �للوحة: حمامة، حمام، نملة، نملت، نعام، خم�ض.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: �أين دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ حمامة و�أربع نملت.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة حمامة و�أربع نملت مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لميم.

- تطلب قر�ءة �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور. - توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �صكل و�صوت حرف �لميم في �لكلمات و�لّتو�صيل بين �ل�صّ
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لميم فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع ما، مو، مي.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َو اأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكلَِمةِ اْلُمْخَتلَِفة6

- تعر�ض بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لميم فيها.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لميم وكلمة حمامة.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لميم و�لمقاطع ما، مو، مي.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اِمُن َواْلِعْشرون ْرُس اْلثَّ َحْرُف اْلنُّونالدَّ
نـن الأهداف

ة دودي و�لّنملة. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعّبر عن عنا�صر �لّلوحة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يتعّرف كيفّية �إعد�د �صر�ب �لّليمون.
4. �أن يقبل على تناول �لع�صير �لطّازج.

5. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
6. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

7. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لّنون في �لكلمات.
8. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

9. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لّنون في �لكلمات.
ور و�لكلمات. 10. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

11. �أن يكتب حرف �لّنون و�لمقاطع نا، نو، ني.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لّنملة وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّنون في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: نملة، فنجان، ليمون.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: ماذ� حدث للّنملة؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ نملة د�خل فنجان.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة نملة د�خل فنجان مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لّنون.

- تطلب قر�ءة �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

ور. - توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �صكل و�صوت حرف �لّنون في �لكلمات و�لّتو�صيل بين �ل�صّ
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لّنون فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

5ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع نا، نو، ني.

- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن نوناأُلِحُظ َو اأَُلوِّ نين� 6

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقة حرف �لّنون و�لمقاطع نا، نو، ني وتدّرب على قر�ءتها.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

ُن7 اأَُلوِّ

- توّجه �لمعّلمة �لأطفال لملحظة دودي ب�صكل حرف �لّنون وكلمة ح�صان.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 8
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لّنون و�لمقاطع نا، نو، ني.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اِسُع َواْلِعْشرون ْرُس اْلتَّ َحْرُف اْلـ  ـ�ءالدَّ
ـهههـ الأهداف

ة دودي و�لهدهد. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعّبر عن عنا�صر �لّلوحة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يتبيّن �صفات �لهدهد.
4. �أن يبادر لم�صاعدة �لآخرين.
5. �أن ي�صكر من يقّدم له خدمة.

6. �أن يتعّرف �صكل و�صوت حرف �لهاء هـ، ـهـ، ـه، ه.
7. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

8. �أن يمّيز �صكل و�صوت حرف �لهاء في �لكلمات.
ور و�لكلمات و�لمقاطع. 9. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �ل�صّ

10. �أن يكتب حرف �لهاء باأ�صكاله �لمختلفة ومع مقاطع �لمد �، و، ي.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لهدهد وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لهاء في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: هدهد، مياه، نهر، وجه.
- توّجه �لمعّلمة �أ�صئلة تتعّلق بعنا�صر �لّلوحة مثل: من ي�صاعد دودي؟

- توؤّكد �لمعّلمة على لفظ �لهدهد ومياه �لّنهر.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة �لهدهد ومياه �لّنهر مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة وتوؤّكد على �صكل و�صوت حرف �لهاء.

- تطلب قر�ءة �لجملة �لهدهد ومياه �لّنهر ب�صكل جماعّي وزمرّي وفردّي.

َورِ اْلُمَتم�ثِلَة اأْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن ال�سُّ 3
ور. - تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على قر�ءة �لجمل مقرونة بال�صّ

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وملحظة �صكل و�صوت حرف �لهاء في �لكلمات و�لّتو�صيل بينها.
- تتجّول بين �لأطفال تر�صد وتعّزز �لأد�ء.
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اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلَة 4
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت حرف �لهاء فيها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.
  

ُن َلوِّ اأَ�ِسُل بِ�ْلَحْرِف اْلُمم�ثِلِ َو اأُ 5
- تعر�ض بطاقات �أ�صكال حرف �لهاء وتدّرب �لأطفال على �ّتجاه �لكتابة و�لّتلوين.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

6ُ ُب َواأَْقَراأ اأَُركِّ

- تدّرب �لمعّلمة �لأطفال على تركيب �لمقاطع مع حرف �لهاء باأ�صكاله �لمختلفة.
- توّجه �لأطفال �إلى قر�ءة �لمقاطع وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأُلِحُظ َو اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكلَِمة اْلُمْخَتلَِفة  7
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ْلَحْرِف اأَْو اْلَمْقَطعِ اْلُمم�ثِل 8
- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �أ�صكال حرف �لهاء وبطاقات مقاطع �لمّد مع حرف �لهاء وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 9
- تدّرب �لأطفال على كتابة حرف �لهاء باأ�صكاله �لمختلفة ومع مقاطع �لمّد.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل اْلَكلَِمَة بِم� ُين��ِسُبه� 10
ور و�لكلمات وتطلب قر�ءتها - تحاور �لمعّلمة �لأطفال بال�صّ

ح �لجزء و�لكّل.    وتو�صّ
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

َفرا�َسة مِْنق�ر

ُهْدُهد اأَْرُجل

َخروف َفُم

ِح�س�ن َجن�ُح
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وَرةِ اْلُمن��ِسَبة اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ 11
- تحاور �لأطفال في �أنو�ع �لحركة للحيو�نات وت�صّجع �لأطفال على 

تقليدها.
ور وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض بطاقات �لكلمات و�ل�صّ
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

َتْزَحُف

َت�ْسَبُح

َيْقفُِز

َتطيُر

َيْم�سي
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ْرُس الثَّالثون َحْرُف الأَلُِف اْلَمْق�سوَرةالدَّ
ى الأهداف

ة دودي و�لحلوى. 1. �أن يح�صن �ل�صتماع �إلى ق�صّ
2. �أن يعبّر عن عنا�صر �للّوحة بمفرد�ت �صليمة.

3. �أن يحافظ على �أ�صنانه ول يكثر من �أكل �لحلوى.
4. �أن ي�صتاأذن قبل �أن ي�صتخدم �أدو�ت غيره.

5. �أن ي�صدق ويعتذر عن �لخطاأ.
6. �أن يحافظ على نظافة �لبيت و�لمكان �ّلذي يتو�جد فيه.

7. �أن يتعّرف �صكل و�صوت �لألف �لمق�صورة.
8. �أن يلفظ �لمفرد�ت لفًظا �صليًما.

9. �أن يمّيز �صكل و�صوت �لألف �لمق�صورة في �لكلمات.
10. �أن يمّيز �لمت�صابه و�لمختلف في �لكلمات.

11. �أن يمّيز �لحو��ّض �لخم�ض و�أع�صاءها.
12. �أن يكتب �لألف �لمق�صورة.

13. �أن يحفظ ن�صيد بلدي �لجميلة.

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ة دودي و�لحلوى وت�صرد �لحكاية باأ�صلوب محّبب. - تعر�ض �لمعّلمة ق�صّ
- تعر�ض لوحة �لمحادثة على �لأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�صرد حكايتها.

- توؤّكد على �صكل و�صوت �لألف �لمق�صورة في �لمفرد�ت �لّد�ّلة على عنا�صر �لّلوحة: �أفعى، حلوى.
- توؤّكد على لفظ علبة حلوى.

اأَْقَراأُ 2

ورة وتطلب قر�ءتها. - تعر�ض �لمعّلمة جملة علبة حلوى مقرونة بال�صّ
- تدّرب �لأطفال على قر�ءة �لكلمات �لمكّونة للجملة.

- تطلب قر�ءة �لجملة ب�صكل جماعّي ثّم زمرّي ثّم فردّي.
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وَرةِ اْلُمن��ِسَبة اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل اْلُجْملََة بِ�ل�سُّ 3
- تعر�ض بطاقات �لجمل وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها.

- توّجه �لأطفال �إلى ملحظة �لألف �لمق�صورة في �لكلمات.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َو اأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكلَِمةِ اْلُمم�ثِلة4

- تعر�ض �لمعّلمة بطاقات �لكلمات وتدّرب �لأطفال على قر�ءتها وملحظة �صكل و�صوت �لألف �لمق�صورة فيها.
- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل َكم� في اْلَمث�ل 5
ح �لمعّلمة �لحو��ّض �لخم�ض و�لع�صو �لخا�ّض بكّل حا�ّصة. - تو�صّ

- تعر�ض بطاقات �لكلمات و�لجمل وتطلب قر�ءتها.
- توّجه �لأطفال �إلى حّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

اأَْكُتُب 6
- تدّرب �لأطفال على كتابة �لألف �لمق�صورة وكلمات فيها �لألف �لمق�صورة.

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتعّزز �لأد�ء.

وَرة ُب َو اأَْكُتُب ا�ْسَم ال�سُّ اأَُركِّ 7
ور. ح �لمعّلمة �لّن�صاط للأطفال وت�صاأل عن م�صّميات �ل�صّ - تو�صّ

- توّجه �لأطفال لحّل �لّن�صاط وتر�صد وتعّزز �لأد�ء.

   �لّن�صيد: بلدي �لجميلة.
- تقر�أ �لمعّلمة �لّن�صيد باأ�صلوب محّبب وب�صوت م�صموع و�عية مخارج �لحروف.

- تقر�أ �لّن�صيد مع �لأطفال ب�صكل جماعّي.
وتّي و�لحركات. - تعطي �لفر�صة للأطفال لترديد �لّن�صيد مع �لّتنغيم �ل�صّ

- ت�صّجع �لأطفال �ّلذين يرّددون ب�صكل جّيد.
ح �لمعنى �لإجمالّي للّن�صيد وتوؤّكد على حّب �لوطن و�لأخلق �لحميدة. - تو�صّ
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