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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

   الشريط-
  التمثيل-
  الصور-
   البطاقة-

  الصرب
 التعاون
 العزم

      اإلجتهاد

  االستماع اىل احلوار-
  احملاكاة والترديد-

  املمارسة اللغوية-
   نطق األصوات العربية-
 االلعاب اللغوية املناسبة  -

   اإلستماع-
  م الكال-
   القرأة-
   الكتابة-

  :يتمكن التالميذ من 
  , ذكر العبارات السالم عليكم-

  , اهال وسهال
  , صباح اخلري
  صباح النور

  
  

  السالم عليكم
 اهال وسهال
 صباح اخلري 
 صباح النور 

  

  التعارف 
  اهال وسهال

  
 
١ 

  
  

   الشريط-
   البطاقة-
   الصورة-
 القطعة من   -
  اليد

      األداب
     التعاون
     العزم

      اإلجتهاد

   ذكر العبارات-
  ,مساء اخلري"

 مساء النور
  "عفوا /    شكرا

  تدريب التالميذ على النطق -
   األلعاب اللغوية املناسبة-

  تدريب الكتابة   -
  
  
  

   األستماع-
   والكالم-
   والقرأة-
   والكتابة-

  :يتمكن التالميذ من 
  : القاء التحيات- 

 ,مساء النور, مساء اخلري"
 والرد عليها ، "عفوا/ شكرا     

 قراءة التحيات مث التوفيق - 
  بينها والصور الصحيحة

  مساء اخلري
 مساء النور
  عفوا/ شكرا

  التعارف 
  اهال وسهال

  
 
 
 

٢ 
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

    البطاقة-
    الشريط-

   الشجاعة 
   اإلجتهاد
    التعاون

  .  اإلستماع إىل نطق املعلم-
إستخدام اجلملة ، مثل -
  .. ".مامسك؟ امسي"
 يشجع املعلم التالميذ على   -

   اإلجابة عن األسئلة 
  .املطروحة

  . الكتابة عن طريقة األجبدية-
   يقرأ التالميذ بطاقة -

  العبارات

   اإلستماع -
  الكالم -
  القراءة -
  الكتابة-

  :يتمكن التالميذ من
 ذكر العبارات ماإمسك ؟ -

من انت؟ من ....إمسي
  انت

  حيحاص....     انا
  ماإمسك؟ " طرح األسئلة -

من انت؟ /ماإمسك؟ من انت
ـ ....امسي"واالستجابة ملا 

  تلميذة/انا تلميذ

  ...ماامسك؟  إمسي
 ....من انت؟ انا

  التعارف
اهال وسهال       

  

٣  

  ـ الشريط
  ـ ورقة
  العمل 

  ـ التمثيل
 ـ االناشيد

  ـ االجتهاد 
  ـ الشجاعة
  ـ العزم
  ـ النظافة

 ـ الترتيب

  قدم املعلم األناشيد  ي-
    باستخدام الشريط املسجل

  يطلب املعلم من التالميذ    -
    االستماع اىل األناشيد  

    وترديده 
   يطلب املعلم قراءة كلمات -

  .   االناشيد مث ترديده  مرات
  :  ممارسة الكالم -

   اإلستماع-
   الكالم-
   القراءة-
  الكتابة-

  : يتمكن التالميذ من 
السالم :" إلقاء التحيات-

  عليكم،    
  "صباح اخلري,اهال وسهال

 :  الردعلى التحيات-
صباح النور، ,    وعليكم السالم
 .     مساء النور

ـ اهال وسهال مرحبا
  .بكم

/ ـ السالم عليكم
  عليكم السالمو
  /صباح اخلري"

  .صباح النور
مساء /مساء اخلري"

التعارف اهال 
  وسهال  

  
  
  
  
  
  

٤ 
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  بني املدرس والطلبة  -
  بني التالميذوالتلميذات-

يطلب املعلم إجابة  -
 ىف ورقة األسئلة

  العمل  
  
 

  .النور

  البطاقة-
  التمثيل-
 الصور-

 حب -
 األسرة

  األداب-
  الصرب-
  العزم-
  النظافة-

   االستماع اىل الشريط   -
     املسجل

  احلوار بني املدرس والتالميذ-
    احملاكاة والترديد-
  نطق الكلمات  -
    املمارسة-
   لعبة اللغوية-

   االستماع -
   الكالم -
 الكتابة-

:يتمكن التالميذ من 
 ذكر األعضاء األسرة ىف -

  التعبري
 التوفيق بني العبارات والصور-

  اىب -اب
   امى-ام
   اخى- اخ

   اخىت-اخت
   جدى-جد
  جدتى-جدة

 اعضاء األسرة
 احب األسرة

  
  
  
  

٥ 
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 صور -
  اعضأاألسرة

طاقات  ب-
  العبارات

 

 حب -
  االسرة

   االداب-
   الصرب-
   العزم-
  النظافة-

  :االستماع اىل 
   الشرط امل-
   قراءة املدرس-

  :احلوار بني 
  املدرس والتلميذ-

  االستماع
   والكالم-
   والكتابة-
 

  :يتمكن التالميذ من 
من هذا؟ : حماكاة العبارات -

انا ,...هذه...من هذه؟هذا
 ...احب

  :يق بني العبارات   التوف-
  من هذا؟من هذه؟    "
 والصور...هذه...هذا

  هذه/ هذا 
 امسها/ امسه 

  اعضاء االسرة
 احب األسرة

  
  
  
  

٦ 

   الشريط  -
   واملسجل

   بطاقات -
   احلروف

 حب األسرة-
   األداب-
   الصرب-
   العزم-
  النظافة-

   االستماع اىل اصوات  -
     املدرس

 تسجيل أصوات التالميذ مث  -
    مسعها هلم

  األلعاب اللغوية-

  
   االستماع-
  والكالم-

  :يتمكن التالميذ من 
   نطق أصوات احلروف ا ا ا ،-

  ,ت  ت  ت,   ب  ب  ب
     ث  ث  ث

 التعرف على أصوات احلروف -
   املدروسةو املسموعة مث 

  تلوينها
   قراءة الكلمات قراءة سليمة-

   ا    ا   ا
  ب  ب  ب
  ت  ت  ت

  

  ألسرةاعضاء ا
  احب األسرة

  
  
  

٧  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 الشري -
  ط -

   واملسجل

احب -
  األسرة

   األداب-
  التعاون-

   االستماع اىل الشريط -
     املسجل

   نطق الكلمات-
  القاء األناشيد بنغم مناسب-

   االستماع-
   والكالم-
  والقراءة-

  :يتمكن التالميذ من 
   ذكر اعضاء األسرة ىف -

     األناشيد
دروسة قراءة  قراءة العبارات امل-

  صحيحة
   القاء األناشيد بنغم مناسب-

  اعضاء األسرة  أسريت: نشيد 
  األسرة احب

  
  
  

٨  

التمثيل والصور 
والبطاقة 
 والشريطة

حب اجلسم 
والصرب 

والتعاون 
واالجتهاد 

 والعزم

االستماع من املدرس  -
  والتالميذ

احملاكاة والترديد بني  -
  التالميذ والتلميذات

  األلعاب اللغوية-

  
  االستماع -
   الكالم-
 الكتابة-

  : يتمكن التالميذ من 
   ذكرمخسة من أعضاء  اجلسم-
   استخدام امساء اعضاءاجلسم  -

     ىف التعري مع االشارة
   ملء الفراغ باجابة صحيحة-
  

 - عني-  انف- سءرا
  - اذن-فم
   رجل-يد

  اعضاء اجلسم
  جسم السليم

  
  

٩  

   ورقة-
     العمل

 البطاقه-

  الشجاع
  التعاون
 النظيف

  قراءة النص واملناقشة عن -
     الدرس السابق

  االلعاب اللغويه املناسبه-
  
  وقف مث اقرأ-

  
   االستماع-
   الكالم-
  الكتابة-

  : يتمكن التالميذ من 
   ذكرمخسة من أعضاء  اجلسم-
   استخدام امساء اعضاءاجلسم  -

     ىف التعبري مع اإلشارة
   ملء الفراغ باجابة صحيحة-

 - عني- ف ان- سءرا
  - اذن-فم

  رجل-يد

  اعضاء اجلسم
 جسم السليم

  
  
  

١٠  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  
  الشريطة

  
   البطاقه-
  
  ورقة العمل-

  العزم
  

 املنظم

  
   النطق مع املعلم-
  :  احملاكاة والترديد -

   بني التالميذ والتلميذ  -   
   بني املدرس والتالميذ -   
   اكمل مث اقرأ -

  اقرأ مث اكتب   -
  
 

   القرأة-
  
  الكتابه-

  : مكن التالميذ من يت
   اجلسمء ذكرمخسة من أعضا-
  استخدام امساء اعضاء اجلسم  -

     ىف التعري مع االشارة
ملء الفراغ باجابة  -

  صحيحة
  

 - عني-  انف- سءرا
  - اذن-فم

  رجل-يد

  اعضاء اجلسم
  جسم السليم

  
  
  
  

١١  

  الشريطة
  

   البطاقه
  

 الصور

  االجتهاد
  التعاون
  النظيف

  حب اجلسم
 العزم

  
  يد  نش-
  االسئلة واالجابه-
 يطلب املعلم من التالميذ -

  ملء الفراع
  
  
 

  االستماع
  والكالم
  والكتابة
 والقرأة

  : يتمكن التالميذ من 
  ذكرمخسة من أعضاء   اجلسم-
   إستخدام امساء اعضاء اجلسم -

      ىف التعبري مع  االشارة
    ملء الفراغ باجابة صحيحة-
  

 - عني-  انف- سءرا
  - اذن-فم
   رجل-دي

  اعضاء اجلسم
  جسم السليم

  
  
  

١٢  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  الشريطة
  التمثيل
  البطاقة
  الصور

  

  حب الفصل
  العزم
  التعاون
  الصرب

  نطق النموذجية -
 التدريبات املكثفة -
 عمل مجاعي -
 عمل فردي -

   األلعاب اللغوية املناسبة-     

  اإلستماع
  الكالم
  القراءة
  الكتابة

 : يتمكن التلميذ من 
ة   من ذكر األشياء املوجود-

  يف   
      الفصل

    نطق احلروف-
     نطق الكلمات-
  

  مصباح / مروحة
  باب / كرسي 
/ نافذة / مكتب 
  سبورة

  وصف الفصل
  هيا ايل الفصل

  
  
  
  

١٣  

  البطاقة
  

  الصرب
  اجلزم

   تعرض بطاقات الكلمات -
      وقرائتها

   ذكر الكلمات والتكرير -
    مجاعيا و فرديا

   التوفيق بني الصور -
 مات املناسبة   والكل

 ملء الفراغ يف كراسة العمل-
  
  

  اإلستماع
  الكالم
  الكتابة

يف اخر احلصة ، يتمكن التالميذ 
  :من 
  ىف التعبري" ىف " استخدام ) ١
  ملء الفراغ بإجابة صحيحة) ٢
  

  فوق -  علي  - يف  
   حتت-

  

  وصف الفصل
  هيا ايل الفصل

  
  
  
  

١٤  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  الشريط
  البطاقة

  العزم
  التعاون
  الصرب

  

رض بطاقات تع -
  التراكيب وقرائتها

 األسئلة واإلجابة -
 إلقاء األناشيد -

  

  اإلستماع
  الكالم
  الكتابة

  

يف اخر احلصة ، يتمكن التالميذ 
  :من 

 "إفتح" إستخدام - 
  يف التعبري"إفتحي" و

   عد األرقام واألعداد من  - 
    واحد ايل عشرة عدا 

 صحيحا
كتابة األعداد واألرقام  )١

 حسب الصور
  

    إفتحي- إفتح  
  

العدد من واحد ايل 
  عشرة 

  

  وصف الفصل
  هيا ايل الفصل

  
  
  
  
  
  

١٥  

  التمثيل
  

  الصرب
  العزم

   احلوار بني املدرس والتالميذ-
  نطق التعبري والترديد مجاعيا -

    وفرديا
   كتابة العبارات يف الدفتر-

  القراءة
  الكالم
  الكتابة

يف آخر احلصة ، يتمكن التالميذ 
  :من 

   إمسح يل باخلروج " إستخدام -
  .يف التعبري"    ايل املرحاض 

 نسخ العبارات بكتابة -
  صحيحة

إمسح يل باخلروج ايل 
  املرحاض

  وصف الفصل
    هيا ايل الفصل

  
  

١٦  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 
 الصور
 البطاقة
 الشريط
 اجلهاز
 التمثيل

  
  اإلحترام
  التعاون

  حب املدرسة
  النظافة

  
   االستماع اىل قراءة املدرس-
  يد بني  احملاكاة والترد-

     التالميذ والتلميذات
  نطق األدوات الدراسية  مع -

     اإلشارة إليها
   املمارسة اللغوية-
   اللعبة اللغوية-
  

  
  االستماع
  والكالم
  والقرأة

  والكتابة 

   ذكر مخسة من األماكن -
     املوجودة ىف املدرسة

  ىف التعبري"  ذلك" إستخدام -
 وصل احلروفلتكون كلمة -

  صحيحة

  
  / مكتب / م مطع

  / قاعة  / إدارة 
  ساحة/ ملعب 

  
االدوات 
 الدراسية

  –واملدرسة 
 ما امجل مدرسىت

  
  
١٧  
  

   
  حب املدرسة

  النظافة
  التعاون
  احترام

  
   االستماع اىل قرأة الدرس-
   أقراء مث وفق-
   نطق االدوات الدراسية مع-

     اال شاره اليها

  
  االستماع
  والكالم
  والقرأة
  والكتابة

  
  

  ستخدام كلمة   ا -
"  أقرأ , ألعب ,  ادرس,اكل   "

  يف التعبري
    مل ء الفراغ باجابة         -

      صحيحيه

  
/ العاملة / املعلم 

  احلارس /البستاين 

االدوات 
  الدراسية

  –واملدرسة 
 ما امجل مدرسىت

  
  
١٨  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 
 الصور
 البطاقة
 اجلهاز

  
  حب

  املدرسة
  النظافة
  التعاون
  احترام

  
  ع اىل قراءة املدرس االستما-
   اكمل مث أقراء -
   انطق مث لون-

  
  االستماع
  والكالم
  والقرأة
  والكتابة

  
  
  

  
, اكل " ا ستخدام كلمة -

يف " أقرأ , ألعب ,    ادرس 
  التعبري

   مل ء الفراغ بإجابة         -
      صحيحيه

  
  الفصل / املدرسة 
  املكتبة/ املعلب 

  
االدوات 
  الدراسية

  –واملدرسة 
  مجلما ا

  مدرسىت

 
  
  

١٩  

 
 الصور
 البطاقة
 اجلهاز

 

  
  المدرسةحب 

  النظافة
  التعاون
  احترام

  

  
   السؤال واجلواب-
   ا ستمع مث لون– 

  االستماع
  والكالم
  والقرأة
  والكتابة

  
  
  
  
  

  
  , اكل "  ا ستخدام كلمة -

أقرأ يف    , ألعب ,        ادرس 
  التعبري

   مل ء الفراغ بإجابة         -
     صحيحيه

  

  
االعداد من /االرقام

أحد عشر اىل عشرين 
  ىف التعبري

  
االدوات 
  الدراسية

  –واملدرسة 
 مدرسىت  ما امجل

 

٢٠  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

   الصور
  البطاقات

حب االسرة -
  والبيت

  . اإلحترام-
   التعاون-

 .أجزاء  البيت   عرض صور-
عرض بطاقات العبارت   -

  .وقراءا قراءة واضحة
   قراءة التالميذ مجاعيا وفئويا-

  .   وفرديا

االستماع 
والكالم 
  والكتابة

  
  
  
  

   ذكر مخسة من اجزاء البيت- 
  .؟ يف التعبري"اين" إستخدام -
  . تسمية اجزاء البيت-

 باب – سقف –بيت 
   فناء-جدار- نافذة–

االدوات ىف 
 بييت -املرتل
  جنيت

 
 
 

٢١  

  الصور
  البطاقات
 الشريط

  حب االسرة
حب البيت 

  االداب
  الصرب

  اإلحترام

عرض بطاقات العبارت  -
 .   وقراءا قراءة واضحة

   قراءة التلميذ مجاعيا وفئويا -
  .   وفرديا

  . اللعبة اللغوية-
  . التدريبات املكثقة-

  االستماع
  والكالم
  والكتابة

  
  
  
  
  
  
  

   اكتساب مهارة االستماع ىف -
   االصوات والكلمات والعبارة  

  .العربية
   ذكرمخسة من األشياء -

  وجودة ىف البيت   امل

كنبة / كومبيوتر/ هاتف
/ ساعة / مذياع / 

  سرير

االدوات ىف 
 بييت -املرتل
  جنيت

  
  
  

٢٢  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 

  البطاقات
  الصور

  حب االسرة
حب البيت 

  االداب
  النظافة
  اإلحترام

 توضيح معاين الكلمات -
 .   مستعينا بالصور

  قراءة التالميذ مجاعيا وفئويا -
  .    وفرديا

 كتابة الكلمات على -
  السبورة من جهة التالميذ

  القراءة والكتابه
  
  
  
  
  
  
  

 ذكراألشياء املوجودة يف -
  .غرفة   النوم

 . وصل احلروف لتكون كلمة-

/ سرير/ مراة / مذياع 
خمدة / منضدة / ساعة 

  زهريه/ 

االدوات ىف  
 بييت -املرتل
  جنيت

  
  
  

٢٣  

   البطاقات
  الشريط

  حب االسرة
  اآلداب
  تراماإلح

   يديراملعلم شريط االناشيد -
    مرتني والتالميذ يستمعون   

  .    اليه
   يطلب املعلم من التالميذ -

 .  ترديده مجاعيا وفئويا وفرديا
    قراءة العبارات -

  اإلستماع
  والكالم

    اكتساب مهارة اإلستماع ىف-
    األصوات والكلمات 

  والعبارة 
  .    العربية

  ىف "وراء / أمام " إستخدام -
       التعبري

/ امام " استخدام 
  ىف التعبري" وراء

االدوات ىف 
 بييت جنيت-املرتل
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  .    املكتوبه ىف البطاقات
   بنشــد االناشيد مجاعيا -

      وفئويا

  ٢٤  إلقاء األناشيد بنغم مناسب. ٣

  البطاقات
  الصور
  التمثيل
  الشريط

  
  

  
  الصرب
  العزم
  النظافة
  اإلجتهاد

  
  النموذجية نطق -
  التدربيات املكثفة-
  قراءة مجاعيا وفؤيا وفرديا-
   اللعبة املناسبة-

  
اإلستماع 
  والكالم
  والكتابة

   ذكر مخسة من االشياء يف -
     الفصل

   نطق العربية نطقا جيدا-
   نطق احلروف والكلمات  -

    والعبارة

  كعك/ خبز 
  مكرونة/  ارز 

  عصري/  حليب 

  :املطعم
  املطعم النظيف

 
 
 

٢٥  

  
  البطاقات
  الصور
  التمثيل

  الصري
  النظافة
  اإلجتهاد

   االستماع من املدرس-
   احلوار بني املدرس    -

    والتالميذ
, وفئويا,  قراءة احلوارمجاعيا-

  وفرديا

  اإلستماع
  والكالم

 ذكر مخسة من أمساء -
 .املأكوالت مع اإلشارة إليها

  نطق العربية نطقا جيدا-
   االسئلة واإلجابة-

  هذا عصري
  هذه مكرونة
  اريد العصري
  اريد املكرونة

 

  :املطعم
  املطعم النظف

  
  
٢٦  

  
  البطاقات
  الصور

  
  التعاون
  العزم

  نطق النموذجية-
   يردد التالميذ قراءة -

     الكلمات بعد قراءة املعلم 

  
  الكالم
  والكتابة

  
ذكر العبارت -

 "اريد اخلبز"

  أريد اخلبز
  اكل االرز

  
  :املطعم

 املطعم النظيف
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  التمثيل
  الشريط

  اإلجتهاد
  

 .وفئويا وفرديا,   مجاعا
   امالء الفراغ-

 نطق العربية نطقا جيدا -  
كتابة الكلمات  -

  والعبارات

  
  ماذا تأكل؟
  ماذا تأكل؟

 

٢٧  

  
  التمثيل
  البطاقة
  الشريط

  
  التعاون-
  العزم-
  اإلجتهاد-
  الفرح-
   السرور-

 قراءة العبارات بعد قراءة     -
. وفرديا, وفئويا,اعيا  املعلم مج

 
   ترتيب احلروف على  -

     السبورة من جهة التالميذ
 بنشيد املعلم األناشيد بالنغم  -

      املناسب 
   ينشد التالميذ األناشيد  -

  .   مجاعياوفئويا
  إجراء مسابقةاألناشيد يف -

    الصف
    كتابة النشيد-

   

  
  

  االستماع
  والكالم
  والكتابة

  ذكرالكمات-
 قاء األنِاشيد بنغمات ال-

  مالئمة

  
   بعيد–قريب 
   فسيح–وسيع 
   صغري –فطري 

  
âb@tbm@(نشيد ؛

Öì×ìÏ(  
  

كبري * املطعم قريب 
  ونظيف

وسيع * املطعم مجيل
  وفسيح 

وخبز * ىف املطعم فطري

  املطعم؛
 املطعم النظيف

  
  
  
  
  
  
  

٢٨  



 ربية اإلتصالية اللغة الع–خطة التدريس الفصلية للسنة األولى اإلبتدائية 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
א– 

15

  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

وعصري ال مطعم بعيد 
  منك يا صغري* 
  
  

 البطاقات 
 الصور  
 الشريط  
 التمثيل 

 النظيف      
  
 الصرب      
 العزم        
 التعاون      

عرض بطاقات الكلمات     - 
   وقراءا قراءة سليمة         

   قراءة الكلمات مجاعيا     -
   وفؤيا وفرديا                 

 إستخدام اللعبة اللغوية       -

  
  االستماع

  كالموال
  والقراءة
  والكتاب

  
  
  
 

                            
نطق الكلمات وترديدها        -
رسم السورة وتلوينه            -
كتابةالكلمات وترديدها        -
قراءة اجلملة                     -
كتابة احلروف الفارعة          -

  /  جورب    /حذاء
 حزام     / بلوزة

   -املالبس
 ثويب اجلميل

  
  
  

٢٩ 

 بطاقات 
 الصور  
 الشريط  
 التمثيل

 النظف       
 الصرب      
 العزم        
 التعاون      

عرض بطاقات الكلمات   -
وقراءا قراءة سليمة      

 رسم األشكال على السبورة -
امللونة باستخدام الطباشر 

  االستماع
  والكالم
  والقراءة
  والكتاب

 نطق الكلمات وترديده       - 
 رسم السورة وتلوينه           -
 كتابةالكلمات وترديده        -
 ذكر أنواع املالبس -

  واستخدامها يف   التعبري  

/  قلنسوة/ بنطلون 
/                   رداء 
  منديل       /فستان

  

   -املالبس
 ثويب اجلميل

  
  
  

٣٠  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  
  
  

                                  
 بطاقات 
 الصور  
 الشريط  
 التمثيل

عرض بطاقات التراكيب - 
وقراءا قرأة واضحة ثالث 

:                    مرات مثل 

 
   املعلم اشكاال على يرسم-

      السبورة باستخدام  
  .            الطباشري امللونة

يذكر املعلم األلوان ويطلب  - 
    التالميذ من ترديدها مجاعيا 

.                  وفتويا وفرديا

  االستماع
  والكالم
  والقراءة
  والكتابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

         إستخدام كلمة         -
/ ازرق/ امحر/ اصفر/ اخضر"

.         يف التعبري" ابيض / اسود
.        متثيل احلوار يف الصف -
.     تلوين الصور باللون املعني-

/ امحر/ اصفر/ اخضر
 ابيض   / اسود/ ازرق

   -املالبس
 ثويب اجلميل

  

  
  
  
  
  
  

٣١  

ن ؟ما لون البنطلو
.لون البنطلون ازرق  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  
  
  
  
  

  الشريط
  الصور
  القطعة
 النشيد

  التعاون
  العزم

 النظيف

  قراءة العبارات املكتوبة يف -
:                  البطاقات مثل

    ثويب ابيض نظيف           
     ثويب اصفر مجيل           

  
قراءة العبارات بعد قراءة -

  املعلم مجاعيا وفئويا وفراديا
.       يف التعبري مث استخدامها 

 ينشيد املعلم األناشيد بالنغم  -
.             ٥٤   ىف الصفحة 

  ينشد التالميذ األناشيد -
.                  مجاعيا وفتويا

         
  االستماع
  والكالم
  والقراءة
  والكتابة

  
  
  
  
  
  
  

   إكتساب مهارة اإلستماع - 
      ىف األصوات والكلمات 

.                        والعبارات
, اصفر, ابيض"  إستحدام -

.                 يف التعبري"نظيف
.   غم مناسب إلقاء األناشيد بن-
  

/ اصفر/ احضر .١
/ اسود/ ازرق/ امحر

  ابيض    
  
عن معا               .٢
 

   -املالبس
 ثويب اجلميل

  
  

٣٢  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

   جيري املعلم مسابقة -
.             األناشيد ىف الصف

  
  
  
  
  
 

 الصور
 البطاقات
 الشريط
 املثيل

  حب األلعاب
  الصرب

  اإلحترام
 العزم

 يذكر املعلم  بعض أدوات -
  الرياضة ويكتبها يف السبورة

 جية من املدرس  قرأة منوذ-

  مهارة
  اإلستماع
  والكالم
  والكتاب
 والقراءة

 
 ذكر مخسة من أدوات ألعاب  -

     الرياضة
   التوفيق بني الصور واجلمل-
  
  
  
  
 

كرة. ١
سلة. ٢
شبكة. ٣
مضرب.٤
راية.٥
مرمي. ٦

تعال اىل امللعب
االدوات الرياضية

 
 
 
 
 

٣٣ 

 
 الصور

  
  ابحب االلع

   يردد التالميذ قرأة املعلم   -
مهارة     مجاعيا وفئوديا وفرد يا

  "ارم الكرة" إسخدام كلمة-
  " خذ الكرة""لكرةارمي ا   "

  
  ارمي.١

تعال اىل امللعب
االدوات الرياضية
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 البطاقات
 الشريط
 التمثيل

  الصرب
  اإلحترام
  العزم

   يأخذ املعلم التالميذ اىل  -
     امللعب ويطلبهم من إجراء 
      التمثيل مستعينا ببطاقات 

      العبارت

اإلستماع
والكالم
والكتابة
والقراءة

  ىف التعبري" خذي الكرة   "
    عد الفاظ العقود من عشرة -

      اىل مخسني عدا صحيحا
    التوفيق بني الصور واجلمل-
  
  

  رمي.٢
  خذ. ٣
  خذي. ٤

عد من عشرة 
  إىلمخسني

  
  

٣٤ 

 الصور
 البطاقات
 الشريط
 املثيل

 حب االلعاب
  لصربا

 اإلحترام
العزم

 عرف املعلم تالميذه عن -
أدوات الرياضة خبضورهم اىل 

  امللعب        
  ذكر امسأ اللعب-
  عرض بطاقات التراكيب  -

  وقراءا مجاعيا وفوءيا وفرديا

  مهارة
  اإلستماع
  والكالم
  والكتاب
 والقراءة

 ذكر اربعة من أنواع األلعاب  -
      الرياضة

حب كرة ا" إستخدام كلمة -
 "احب كرة القدم" "    السلة

  "احب كرة الريش  " 
      يف التعبري

  التوفيق بني الصور واجلمل-

  
  كرة السلة. ١
  كرة القدم. ٢
  كرة الريش. ٣
  اهلوكي. ٤
  

األناشيد ىف الصفحة 
٥٣

تعال اىل امللعب
األنواع الرياضية

 
   
  
  
  

٣٥ 

 
 الصور

 
بحب االلعا  

  عرض بطاقات العبارات-
اىل التالميذ ويقرؤوا 

  
  اإلستماع

  "أين تلعبني؟"إسخدام العبارة -
  "أنا ألعب" "مىت تلعبني؟"

  
  استاد.١

تعال اىل امللعب
االماكن الرياضة
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

 البطاقات
 الشريط
 التمثيل

 الصرب
 اإلحترام
 العزم

مىت " "أين تلعبني؟":مثل
ماذا " "أنا ألعب" "تلعبني؟
  ."……يلعب

  ."……ماذا تلعب"
    يطلب املعلم  التالميذ من -

  م  ١   متثيل احلوار باستخد
     الدميتني مثىن مثىن

 قراءة التراكيب ثالث مرات -
ا  مجاعيا وفئويا   وترديده
  وفردي

  والكالم
  والكتابة
  والقراءة

 ."……ماذا يلعب"
  ."……ماذا تلعب"
  

    يف التعبري
    متثيل احلوار امام الصف-
   ترتيب الكلمات لتكون مجلة -

     صحيحة

  قاعة.٢
  أين. ٣
  ملعب. ٤
  لعبا. ٥
  مساء. ٦
  مىت. ٧
  ماذا. ٨
  فنأ. ٩
   ميدان١٠

  
  

  
  
  
  
  
  

٣٦ 

  الصور
  البطاقات
  الشريط
  التمثيل

  الصرب
  العزم
  النظافة
  التعاون

   التدريبات املكثفة-
   عمل فردى-
   عمل فئوى-
  اللعبة اللغوية-

  اإلستماع 
  الكالم
  القراءة
  الكتابة

ات املتعلقة       إستخدام العبار-
      مبسجد ىف الكالم والقراءة 

     والكتابة 
  ملء الفراغ بكلمات صحيحة-
  

  هذا املسجد واسع 
  قبة املسجد مجيلة

فيه يصلى املسلمون 
  مجاعة

 –إىل املسجد 
  هيا إىل الصالة

٣٧  
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صور بعض 
املساجد 

  املشهورة ىف  
  ماليزيا 

  
بطاقات 
  الكلمات

 الشريط املسجل

  النظافة
  لتأديب ىفا

  املساجد

   ذكر املعلم عناصر  املساجد-
  قراءة العبارات والكلمات -

     بعد قراءة املعلم مجاعيا 
     وفؤيا و فرديا 

 يطلب املعلم من فتح كراسة -
 ٥٤العمل يف الصفحة 

  

  اإلستماع
  الكالم
  القرأة
  الكتابة

  اإلستماع
  الكالم
  القراءة
الكتابة

 قرأة الكلمات  صحيحة مع -
  الفهم 

  ينطق التالميذ معاين الكلمة -
     اجلديدة

مجيلة / نظيف / و اسع 
  قبة/ امام /مجاعة / 

  املسجد واسع
  املسجد نظيف

  –اىل املسجد 
  هيا اىل الصالة

 
 

٣٨  

بطاقات 
  الكلمات

  
  كراسة العمل

  حب املساجد
  

  اقيم الصالة

" هل" يقدم  املعلم الكلمات -
  "ال" "نعم"  "اين  "
  علم األسئلة مسجد  يقرأ امل-

  مث جييب عنها  " هل"  ب 
    محاعيا وفؤيا وفرديا

   يطلب املعلم التالميذ من -
     فتح كراسه العمل ىف 

  ٥٥    الصفحة 

  اإلستماع
الكالم 
والقرأة
 والكتابة

  "هل "   طرح األسئلة ب -
  " نعم"   واالجابة عنها ب 

  " اين " و"ال "   او 
  "ىف"  االجابة ب 

  
  راءة اجلمل املدروسة ق-

    الصحيحة مع الفهم

  :اجابة السوال 
  )ال/ نعم (هل 
  مع من)ىف (اين 

  تذهب/ اذهب 
  تصلى/ أصلى 

  :مثل 
  هل هذا املسجد

   واسع ؟

  –اىل املسجد 
  هيا اىل الصالة

  
  
  
  
  

٣٩  
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  األسبوع  املوضوع  احملتوي  اهلدف  املهارة  االنشطة  القيم الوسائل •

  اين تصلى ؟

 
  
  
 

 


