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ترديد ال�أناشيِد المختارة بصوت مسموع.. 10
تمثُّل قيٍم واتّجاهاٍت اإيجابية تجاه ديني ووطني ومجتمعي وبيئتي.. 11

النِّتاجات

٣حرف الّراء الّدرس ال�أّول

6حرف الّدال الّدرس الثّاني

١٠حرف الباء الّدرس الثّالث

١٣حرف الميم الّدرس الّرابع

١6حرف النّون الّدرس الخامس

٢٠حرف الّسين الّدرس الّسادس
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٣٢حرف الّلام الّدرس التّاسع
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

رُس  َحْرُف الّراِء الدَّ

ال�أوَُّل

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ة؟ 1- ما اْسما ِطْفَلي الِقصَّ

2- اأْيَن راَح رامي َوراما؟

٣



رارارا

رارارا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ر(:  

َنْكُتُب بَخطٍّ َجميٍل:
رارارارارا
رارارارارا
     

رارارا
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ورقة عمل )١(

اسمـي: َحْرف الّراء

التاريخ:   الهدف:

- اأن يتعرف الطالب/ـة اإلى حرف الراء ومقطع )را(.

 نَُلوُِّن الّصوَرَة الَّتي َيْشَتِمُل اسمها على الَحْرِف )ر(:

 نَُلوُِّن النَّْجَمة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى)را(:

راراداناقارامارا فا

 نَُلوُِّن حرف الراء في الَكِلماِت باللَّْوِن ال�أْحَمر:

      

 َنِصُل ِبَخطٍّ َحْرَف )ر( بالّصَورِة الَّتي َيْشَتِمُل اسمها َعَلْيه.

ر

٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الّداِل
رُس  الدَّ

الثاني

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ما اْسُم اْلَمديَنِة التي زاَرْتها دانا؟

2- ماذا شاَهَدْت دانا؟

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ
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دودا
دودا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )د(:  

دار دودا

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
دود دوردار 

دوددوردار
     

٧



ورقة عمل )٢(

اسمـي: َحْرُف الدال

التاريخ:   الهدف:

- اأن يتعرف الطالب/ـة اإلى حرف الدال ومقطعي )دا- دو(.

 َنِصل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلَكِلَمِة والّصوَرِة الُمناِسَبة: 

دور

دانا

 َنقَراأ، ثُمَّ نَُلوُِّن اْلَكِلَمَة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى )د(:

دوددوريدار

ريماداريباري

 َنكُتُب َكِلمًة َتْشَتِمُل َعلى:

دا:            دو: 

٨



  نَُغنّي

َصبـــاُح اْلَحْقـــِل َواْل�أفـــراْحَصبـــاُح اْلَخْيـــِر يـــا َفـــّلاْح

اْلَقْمـــِح اْلـ َلــــتي َتْغفـــو َعلـــى اْلَبْيـــَدْرَصباُح َســـنابِِل 

َيْنمـــو اإِْذ  ْهـــِر  الزَّ اأْكَبـــْرَصبـــاُح  ــًة  َغلَـّ وُيْعطـــي 

ِة اْلعالـــــــــــــــيَصبـــاُح اْلَخْيـــِر يا َرْمــــــــزاً لَِمْجِد اْل�أمَّ

ُيعانِـــُق َرْمَلنا اْلغالـــــــــــــــيَصباٌح ُمْشرٌِق اأَبـــــــــــــــــــداً
)اأسعد الّديري(

الَفّلاُح

٩



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الباِء
ْرُس  الدَّ

الثّالُِث

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َيْزرَُع َجدُّ بيسان؟

2- ماذا َيْصَنُع الَجدُّ ِمَن اْلَحليب؟

١٠



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َيْزرَُع َجدُّ بيسان؟

2- ماذا َيْصَنُع الَجدُّ ِمَن اْلَحليب؟

بيبوبا
بيـبوبا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ب(:  

بوربادي

بير      باب تبرث

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
باب      داري

باب      داري
 

١١



ورقة عمل )٣(
اسمـي: َحْرُف الباء

التاريخ:   الهدف:

- اأن يميز  الطالب/ـة بين ال�أحرف )ر، د، ب( ومقاطعها.

ْكَل َحَسَب اللَّْوِن اْلَمطلوب.  نَُلوُِّن الشَّ

 َنِصُل ِبَخطٍّ َبْيَن الَمْقَطِع والَكِلَمِة الَّتي َتْشَتِمُل عليه: 

بوربا
باببو

 َنَضُع دائِرًة َحْوَل اْلَحْرِف الَّذي َيْبداأ بِه اْسُم الّصوَرة:

ب    ر
ر    د
د    ر

وَيلَة لِلاأْحُرف   َنْكُتُب الَمقاِطَع الطَّ
...........   ...........   ......... ر  
 ...........   ...........   ......... د  
...........   ...........   ......... ب  

١٢



 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

ْرُس  َحْرُف الميِم الدَّ

الّراِبُع

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َذَهَبِت ال�أْسَرُة؟

2- ماذا يوَجُد في الَمْزرََعِة؟

ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

١٣



ميمو

ميموما

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )م(:  

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
   

دار        رامي
دار        رامي

 

بوم     ميرا

١4



ورقة عمل )4(
َحْرُف الميم

اسمـي: 

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يتعرف الطالب/ـة اإلى حرف الميم ومقاطعه الطويلة.

- اأن يميز الطالب/ـة صور حرف حرف الميم.

 َنَضُع دائِرًة َحْول اْلَمْقُطِع الَّذي اْسَتِمُع اإَِلْيه:

ميموما

مومامو

ماميمي

 نَُلوُِّن الّصَورَة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف اْلميم:

 َنْرُسُم َخّطًا َبْيَن )مـ( والّصوَرة التي َتْبداأ ِبه:

مـ         

١٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف النّوِن الدَّ

الخاِمُس

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َذَهَب َنديُمُ َونور؟

2- بماذا َشَعرَْت نور؟

3- ماذا قاَل الطَّبيُب ناِدُرُ لِنور؟

١6



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َذَهَب َنديُمُ َونور؟

2- بماذا َشَعرَْت نور؟

3- ماذا قاَل الطَّبيُب ناِدُرُ لِنور؟

َننينونا

َنـنيـنينونا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ن(:  

َندين    َمنار    َبريد     رَبابناب   نورا باني

نوريناب
ـَ َدَنَسن

١٧



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

دينار   نورا
دينار   نورا

     

َنديم

 نَُحلُِّل:

نام

١٨



ورقة عمل )٥(
َحْرُف النون

اسمـي: 

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ـة حرف النون ومقاطعه الطويلة.

- اأن يميز الطالب/ـة صور حرف حرف النون.

 نَُلوُِّن البالوَن الّذي َيْشَتِمُل َعلى )ن(:

نمدنبمنرب

 َنْكُتُب الَمْقَطَع النّاقِص:

با      بو      بينا      نو      ني

مبررا

 َنْكُتُب َشْكَل اْلَحْرِف النّاقِِص المناِسب )نـ، ن(، )مـ ، م ، ـم(  

َرنـيـريــيراورا

١٩



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الّسين
رُس  الدَّ

الّسادس

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اإِلى اأْيَن اْصَطَحَب الوالُِد اأْبناَءه؟

2- ماذا َفَعَل ال�أْطفاُل ِعْنَد َعْوَدتِهم اإِلى الَبْيِت؟

٢٠



سيسوسا

سيـسوسا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )س(:  

٢١



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َدرََس      َنسيم

َدرََس      َنسيم

     

سور ناس

نَُحلُِّل:

٢٢



ورقة عمل )6(
اسمـي: َحْرُف السين

التاريخ:   الهدف:

- اأن يميز الطالب/ـة حرف السين ومقاطعه الطويلة.

 نَُلوُِّن اْلَحْرَف الَّذي َنْسَتِمُع اإِلْيِه ِمَن الُمَعلِّم:

سمدنرب

ة: ( اأماَم َشْخِصّياِت اْلِقصَّ  َنَضُع )

سيما    )     (                        سامي     )     (

َسمير   )     (                          سمر    )     (

 نَُلوُِّن الّصَورَة َحَسَب الَمْطلوب:

س

سب

ن

د

ر

ر
د
ن
ب

٢٣



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الّزاي
ْرُس  الدَّ

الّسابُع

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- في اأيِّ َشْهٍر ُولَِد مازُِنُ؟

2- َمْن َدعا مازُِنُ اإِلى الَحْفِل؟

3- ماذا اأَكَل ال�أْصحاُب َمَع الَكْعِك؟

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

زاَر مازِن داَر َسمير

٢4



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- في اأيِّ َشْهٍر ُولَِد مازُِنُ؟

2- َمْن َدعا مازُِنُ اإِلى الَحْفِل؟

3- ماذا اأَكَل ال�أْصحاُب َمَع الَكْعِك؟

زِزي
زِزيـزا

 َنقراأ:

َنُدلُّ َعلى )ز(:

زامورميزان

ِر ِزدرزنـ

َزمانزِناد

َ َنْقَراأ:

     نِزار      َنزور     رَزين     زِياد

زاَر مازِن داَر َسمير

٢٥



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

زاَر  مازِن  داَر  َسمير                  ميزان  رَباب

زاَر  مازِن  داَر  َسميرميزان  رَباب

  

َزبيب

 

مازِن زير

 نَُحلُِّل:

٢6



ورقة عمل )٧(
اسمـي: َحْرُف الزاي

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ـة  بين حرفي ) ر، ز (.

 َنْكُتُب َكِلماٍت َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف )ر(، َوَكِلماٍت َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف )ز(.

 ر

 ز

 َنْكُتُب اْسَم الّصوَرة:

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

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

٢٧



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف الحاِء الدَّ

الثّاِمُن

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- َمِن ال�أْطفاُل الّذيَن َذَهبوا اإِلى َحديَقِة الَحَيواِن؟

2- ماذا شاَهَد اْل�أْطفاُل؟

٢٨



حيحوحا

حيـحوحا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ح(:  

                

َسَحرَحَسن

َربِـَح  حاِمد

رابح

٢٩



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َسَبَح   ُحسام

َسَبَح   ُحسام

  

َحَمد

 نَُحلُِّل:

زِم

رِس

نَُركُِّب:

حا

َسماح

٣٠



ورقة عمل )٨(
َحْرُف الحاء

اسمـي: 

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ـة حرف الحاء.

- اأن يركب الطالب/ـة كلمة تشتمل حروفها على )ح(.

ْكَل الَّذي َيْشَتِمُل َعلى )حـ، ح(:  نَُلوُِّن الشَّ

دحـح ب

ْكل:  نَُظلُِّل ُحروَف الَكِلماِت ال�آتَِيِة في الشَّ
)رابح، بحر، نوح، سماح(

حـحبـار
يـارحـبـ
حونـاتـ
نـحامـسـ

ْكل:    نَُركُِّب َكِلَمًة ِمَن اْلُحروِف َغْيِر اْلُمَظلََّلِة في الشَّ
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف الّلاِم الدَّ

التَّاِسُع

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َذَهَب الطُّّلاُب؟

2- ِممَّ ُيْصَنُع اللََّبُن؟

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ
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 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َذَهَب الطُّّلاُب؟

2- ِممَّ ُيْصَنُع اللََّبُن؟

يلولو
ليـلولا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ل(:  
مالَلميس

َدرََس َنبيل

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َلِبَس   بِلال

َلِبَس   بِلال

 

َدل�ل     لينا      لِسان
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َدليل َلَبن

 نَُحلُِّل:

نَُركُِّب:

لالـَدنيـلـ

ميمومام

نون

سيس

زاز

حوح

ليل

نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:
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َوَطني يـــا  اْل�أَمـــِماأْفديَك  َة  ُدرَّ يـــا 

الِقَدِمَفـــاْل�أرُْض َنْزرَُعهـــا ِمـــَن  ُحبّـــاً 

َنْحرُُسها َواْلِهَمـــِمَواْلُقْدُس  بِاْلَعْيـــِن 

َتْحيـــا اْلَعَلـــِمَوبِلاُدنـــا  َمرْفوَعـــَة 

  نَُغنّي

اأْفديَك يا َوَطني
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