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الفترة الثّانية



٥حرف التّاء الّدرس العاشر

٩حرف الجيم الّدرس الحادي عشر

١٣حرف الفاء الّدرس الثّاني عشر

١٧حرف العين الّدرس الثّالث عشر

٢١حرف الّشين الّدرس الّرابع عشر

٢٥حرف الّصاد الّدرس الخامس عشر

٢٩حرف القاف الّدرس الّسادس عشر

٣٣حرف الثّاء الّدرس الّسابع عشر

٣٧حرف الخاء الّدرس الثّامن عشر

ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاء ِمَن الوحدة المتمازجة، َوالتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف 

بِيَِّة ال�أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، َوالُمحاَدَثِة، َوالِقراَءِة، َوالِكتاَبِة(، في ال�تصاِل والتواصل ِمْن ِخلاِل: َمهاراِت اللَُّغِة الَعَر

النِّتاجات

المحتويات

التفاعل مع النّص المسموع.. 1
ال�لتزام باآداب ال�ستماع اأثناء ال�ستماع لنصوص الدروس.. 2
جابة الشفوية عن اأسئلة نصوص ال�ستماع للاأحرف )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.. 3 ال�إ
وصف عناصِر لوحاِت المحادثة للدروس.. 4
التعبير الشفوي عن لوحات المحادثة بلغة بسيطة وسليمة للدروس.. 5
قراءة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.. 6
كتابة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.. 7
تحليل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.. 8
تركيب اأحرٍف ومقاطع تشتمل على ال�أحرف  )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.. 9

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

         اأّمي َواأبي

اأّمــي َواأبــي       اأْغلى النََّسِب    

َوُهما َعْوني       ِعْنَد الطََّلــِب

اأّمــي َواأبــي       اأْغلــى النّاِس 

َوُهمــا تاج        َفــْوَق الّراِس

     اأّمي َواأبي اأّمي َواأبي   
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف التّاِء
ْرُس  الدَّ

ال�أّول

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َيْعَمُل والُِد تال� َوَتميم؟

2- َمْن زاَر تال� َوَتميم؟

٥



تُرابتينتوتتال�

تُـتيـتوتا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ت(:  

َبتول      َتمام        تُمور          تِلال

تُراب    حوت
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َدرََس   َتميم

َدرََس   َتميم

   

راتِب

 

حوت

 نَُحلُِّل:

نَُركُِّب:

تانـَبـمامـَتـ

٧



ورقة عمل )١٠(

اسمـي: َحْرُف التّاء

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يتعرف الطالب/ ـة اإلى اأهم ال�أشجار المثمرة في بلادنا.

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

 َنْرُســُم َشــجَرًة ُمْثِمــَرة َيْشــَتِمُل اســمها َعلــى َحــْرِف التّــاء، ثُــمَّ َنْكُتــُب 
ــَجَرِة َتْحَتهــا فــي الفــراغ: اْســَم الشَّ

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

 َنْكُتُب اْلَحرَف اْلُمناِسَب )ب، تـ، نـ( لُِكِل َكِلَمٍة فيما َياأْتي:
ار           ربا ـين               مـ

 َنِصُل ِبَخطٍّ اْلَحْرَف ِبالّصَورِة الَّتي َيْبداأ اْسُمها ِبه:

دتب
٨



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف الجيِم الدَّ
الثّاني

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- لِماذا َذَهَب جابُِرُ َوجوُد اإِلى َمديَنِة ِجنين؟

ة؟ 2- اإِلى ماذا َدَعْتُهم الَجدَّ

3- ماذا اأَكَلِت ال�أْسرَة؟

٩



جيجوجا

جيجوجا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ج(:  

جاِمد      زُجاج

١٠



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َجَمل      تاُج       ُجمان     َنجيب   

        َجَمل     تاُج      ُجمان     َنجيب

    

َدجاج

 

َجَبل  نَُحلُِّل:

ِسر

ِبرجا

ِمد

نَُركُِّب:

١١



ورقة عمل )١١(
َحْرُف الجيم

اسمـي: 

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة الكلمة المختلفة.

- اأن يكتب الطالب/ ـة المقطع المناسب

 نَُلوُِّن الكلمة المختلفة:

 

َجَمل َحَمل َجَمل َجَمل

جار حار جار جار

ناجي ناجي ناجي راجي

 َنْكُتُب اْلَمْقَطَع )جو، جي، جا( اْلُمناِسب لنكون كلمة:

ملحوظة: عدم تكرار كتابة 

نفس المقطع.

 

تا

 

ري

 

د

١٢



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف الفاِء الدَّ
الثّالث

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اإِلى اأْيَن عاَد فارُِسُ؟

َمْت َلُه اأمُّه؟ 2- ماذا َقدَّ

١٣



فيفوفا

فيـفوفا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ف(:  

فُْلُفل    رَفيف    ِمْفتاح

١4



فُْلُفل    رَفيف    ِمْفتاح

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

فادي   َفرَس    رُفوف    

فادي   َفرَس    رُفوف

 

َمْفتولُفْجل  نَُحلُِّل:

نَُركُِّب:

ـَ ـَْمـحالـف فوفـل

١٥



ورقة عمل )١٢(
اسمـي: َحْرُف الفاء

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة صورتي حرف الفاء.

 نَُلوُِّن اْل�أْشكاَل الَّتي َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف اْلفاء.

فـنـقفـنف

ــي  ــر، َوف ــْوِن ال�أْحَم ــِة باللَّ ــِة اْلَكِلَم ــي ِبداَي ــاِء ف ــْرَف اْلف ــوُِّن َح  نَُل

ــر. ــْوِن ال�أْصَف ــِة باللَّ ــَط اْلَكِلَم َوَس

           

 َنْرُسُم َخّطًا َبْيَن حرف )ف( واْلَكِلَمِة الَّتي َتْنَتهي ِبه.

ف

َفريد

ريف

ُعْصفور
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

ْرُس  َحْرُف الَعْيِن الدَّ
الّرابع

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َسِمَع اْل�أْطفاُل؟

2- ماذا َفَعَل اْل�أْطفاُل؟

١٧



عوعا

ـعيـعوعا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ع(:  
حعــع

عود َعَسُلساعي

َمْعروف

عاِمُر    ل�ِعب    َسريع
ُعرُْس

١٨



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
جاَع   َسعيد   عاِمر  ل�ِعب  َسريع

جاَع   َسعيد   عاِمر  ل�ِعب  َسريع

  

 نَُحلُِّل:

جاِمعَبعيدُدموع

ِدل

رِف

عا
ِمل

لِم

نَُركُِّب:

١٩



ورقة عمل )١٣(

حرف العين
اسمـي: 

التاريخ: 
الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة صور حرف العين.
- اأن يميز الطالب/ ـة ال�أحرف )د، ر، ب، ف، ع(.

- اأن يقراأ الطالب/ ـة كلمات مصورة.

 َنِصُل ِبَخطٍّ َبْيَن الّصوَرِة واْسمها، ثُمَّ َنْقَراأ.

حوتِقرْدَعَلمَفرَسِمْفتاحِعَنب

 َنِصُل ِبَخطٍّ بين اْلَحْرِف واْلَكِلَمِة الَّتي َتْبَداأ ِبه.

د
بر

ع ف

َبْدر

عود

دجاج

ُعْرس ُرْمح

ُفْلُفل

َعبير

                                       ٢٠



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الّشيِن
ْرُس  الدَّ
الخامس

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- في اأيِّ َفْصٍل َيْنزُِل الَمَطُر؟

2- ما فائَِدُة اْلَمَطِر؟

٢١



شوشا

شيـشوشا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ش(:  

ِشعر َنشيد

                               شادي   َمْنشور    ُشموع    ِشمال    ُعْشب

َشراُب رَشيد بارِد

ِتُتَتتيتوتات
ُججاج
ِففوف
ُعَععوع

ِششيشاش

٢٢



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

 َشرَِبْت   َفرَُح    َشراَب   توت

َشرَِبْت    َفرَُح    َشراَب   توت

      

فِراشِشبل  نَُحلُِّل:

ـَ عرِاشـسْمـش نَُركُِّب:

ِتُتَتتيتوتات
ُججاج
ِففوف
ُعَععوع

ِششيشاش

نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

٢٣



ورقة عمل )١4(
َحْرُف الشين

اسمـي: 

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة صور حرف الشين ومقاطعه القصيرة.

- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي)س، ش(.

 َنْكُتُب اْلَحْرَف الَّذي َتْنَتهي ِبِه الّصوَرة:

 َنِصُل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلَكِلمَة والّصوَرِة اْلُمناِسَبة فيما َياأْتي:

ُمْشُمشِسلالُشموع

٢4



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الّصاِد
ْرُس  الدَّ
الّسادس

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِة؟ 1- ما اأْسماُء ال�أْطفاِل في اْلِقصَّ

2- ما َلْوُن الّصوِص؟

٢٥



صوصا

صيـصوصا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ص(:  

عاِصم

صوُص ديما َصغير
صالِح     َنصير       َبَصل      ُصُحف      ِصْفر

٢6



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

صوُص  صابِر   َجميل  صاَم  عاِصم

صوُص   صابِر   َجميل  صاَم  عاِصم

  

نُصوصُصُحفَصْحن نَُحلُِّل:

ِمد

ِعدصا

نَُركُِّب:

بـْعـَصـصْرِحـ

نَُركُِّب:

٢٧



ورقة عمل )١٥(

اسمـي: َحْرُف الصاد

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي)س، ص(.

- اأن يجمع الطالب/ ـة صوراً تشتمل على حرف الصاد.

ْكَل الَّذي َيشَتِمُل َعلى )صـ، ص(:  نُلوُِّن الشَّ

ساِمر
  

ُصفوف
  

َسليم
  

ِمْصر
  

َبَصل
  

 

 نُْلِصُق ُصَوَرًا َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف الّصاد:

٢٨



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف القاِف
ْرُس  الدَّ

الّسابع

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا شاَهَد اْل�أَطفاُل في الطَّريِق؟

2- ماذا َسُيْعطي رَفيُقُ اْلَفقيَر؟

3- ماذا َسُيْعطي قاِسُمُ اْلَفقيَر؟

٢٩



قا

قيـقوقا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ق(:  

تن

 قاَس   ُعقول   رَقيق   َقَمر   قُروش    ِقصُص   َحْقل                 

٣٠



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

ُصْندوُق   نُقود    َسنابُِل   َقْمح

ُصْندوُق   نُقود    َسنابُِل   َقْمح
  

صادقُحقوققاَل نَُحلُِّل:

لْقـَعـقْرَبـ

نَُركُِّب:

٣١



ورقة عمل )١6(

اسمـي: َحْرُف القاف

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة حرف القاف ومقاطعه القصيرة.

- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي القاف والفاء.

ْكَل الَّذي َيْشَتِمُل َعلى )قـ، ق(.  نَُلوُِّن الشَّ

قفبقفـقـ

( اأماَم اْلَكِلَمِة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف اْلقاف.  َنَضُع َعلاَمة )

)   ( َفريد     )   ( َبرْق  

)   ( َمْقَعد    )   ( َنِمر  

)   ( َعَلف    )   ( رَفيق  
 نَُلوُِّن ُكلَّ َسَمَكٍة َوَقْطَرِة اْلماِء اْلُمناِسَبِة َلها ِبَنْفِس اللَّون.

قُ فَ قِ فِ فُ قَ

ـــِ  ــــُ ــــَ  

٣٢



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الثّاِء
ْرُس  الدَّ

الثّامن

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اإِلى اأْيَن َذَهَب اْل�أْول�ُد ؟

2- ماذا قاَل اْلُمَعلُِّم؟
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ثيثا

ثيـثوثا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ث(:  

تـثـشث تب
   ِمْحراثثِمار

ُمثير   َثْعَلب    ثُْعبان

ثابِت َصديُق ُعْثمانُبْستاني ُمْثِمر
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َحرََث  مازِن  َحْقَل عاِدل      

َحرََث  مازِن  َحْقَل  عاِدل

  

 نَُحلُِّل:

َمْحروثثاَر

لاثـِمـ

نَُركُِّب:

ثرِاحـ
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ورقة عمل )١٧(

اسمـي: َحْرُف الثاء

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

 َنْكُتُب َكِلَمًة َتْشَتِمُل َعلى َحْرٍف ِمَن ال�أْحُرِف ال�آتَِية في ُكلِّ مَظلّة.

                 

      

   

 

 َنْكُتُب صوَرَة َحْرِف )ث( اْلُمناِسِب في اْلَفراغ.

ور َمْنـ ِمْحرا   ـْعبان   ـْعَلب  

نثبت
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 َحْرُف الخاِء
ْرُس  الدَّ

التّاسع

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اإِلى اأْيَن َوَصَل خالُِدُ َواأْصِدقاُؤُه؟

ِة؟ 2- ما اأْسماُء الُمُدِن الِفَلْسطيِنيَِّة الَّتي َورََدْت في اْلِقصَّ

 َنْسَتِمُع 

ِة الَحرْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ
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خا

خيـخوخا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )خ(:  

َمْخرَجِختامفِراخ

َخليلَمْخَبز َفخور    َبخيل     ِخراف

خاَتُم ُخلود َجميل
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

   ُبستان   َنخيل         فِراخ    خالِد

    ُبستان   َنخيل     فِراخ    خالِد

ُصراخَخريف

 نَُحلُِّل:

رِجخا

نَُركُِّب:

  

َمْخَزن

ِسر

٣٩



َوِكتابــــــــي َمْدرََســـتي  َمرَحـــي َلِعبـــي َمـــَع اأْصحابـــيَوَطنـــي 

بابـــي َيْطـــرُُق  غـــاٍل  َعْوَدُة بابا َبْعَد ِغيــــــــــــــــــــــاِبَضْيـــُفُ 

َنَثَرْتها اأّمي في َمْهـــــــــــــــــــــديَوَطنـــي قَُبـــُلُ زاَنْت َخــــــــــــّدي

َنْحُلُ َيْجَمُع َزْهــــــــــــــــــــَر اْلَوْرِدَبْســـَمُة جـــاري َقْهَوُة َجـــــــّدي

َوَطني اأْحلى َوَطني اأْغلـــــــــــى

َوَطني اْل�أْروَُع َوَطني اْل�أْغلى

  نَُغنّي

َوَطني
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ورقة عمل )١٨(

اسمـي: َحْرُف الخاء

التاريخ:  الهدف: 
- اأن يميز الطالب/ ـة ال�أحرف ) ح خ ج(.

َورِ َحَسَب اْلَجْدَول:  نَُصنُِّف اأْسماَء الصُّ

خحج

ُصصوص

ِققيق

َففاف

ِخخيخوخ

نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:
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مؤشرات ال�أداء

اأتفاعل مع النّص المسموع.. 1

األتزم باآداب ال�ستماع اأثناء ال�ستماع لنصوص الدروس.. 2

اأجيب شفويّا عن اأسئلة نصوص ال�ستماع للاأحرف )ت، . 3
ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.

اأِصُف عناصَر لوحاِت المحادثة للدروس.. 4

اأعبُِّر شفويّاً عن لوحات المحادثة بلغة بسيطة وسليمة للدروس.. 5

اأقراأ مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  . 6
)ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.

اأكنُب مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على . 7
ال�أحرف  )ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.

اأحلّل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  . 8
)ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث،خ(.

اأرّكُب اأحرفاأ ومقاطَع تشتمل على ال�أحرف  )ت، ج، ف، . 9
ع، ش، ص، ق، ث،خ(.

اأنشُد ال�أناشيَد المختارة بصوت مسموع.. 10

اأِحبُّ ديني ووطني وبيئتي.. 11

اأَقيُِّم ذاتي

4٢


