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

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

التّفاعل َمَع النَّصِّ الَمْسموع.- 1
التّعبير عْن لوحاِت المحادثِة وُصورِها شفويّاً بشكٍل سليم.- 2
قراءة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.- 3
كتابة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.- 4
تحليل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.- 5
تركيب اأحرٍف ومقاطع تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.- 6
ترديد ال�أناشيِد المختارة بصوت مسموع.- 7
يجابية تجاه لغتهم ووطنهم ومجتمعهم وبيئتهم...اإلخ.- 8 تمثُّل القيم وال�تّجاهات ال�إ

النِّتاجات

رُْس اْل�أوَُّل ٣َحرُْف الّذاِلالدَّ

رُْس الثّاني ٨َحرُْف اْلَغْيِنالدَّ

رُْس الثّالُِث ١٣َحرُْف الطّاِءالدَّ

رُْس الّرابُِع ١٨َحرُْف اْلكاِفالدَّ

رُْس اْلخاِمُس ٢٣َحرُْف الّضاِدالدَّ

رُْس الّساِدُس ٢٨َحرُْف اْلهاِءالدَّ

رُْس الّسابُِع ٣٢َحرُْف اْلواِوالدَّ

المحتويات

٢



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

َحْرُف الّذاِل
ْرُس  الدَّ

اْل�أوَُّل

 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف الّذاِل )ذ(.  َنْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- َمْن َيْزرَُع اْلُبذوَر في ال�أرِْض؟
2- ماذا َبَذَر اْلَفّلاُح في ال�أرِْض؟

3- ماذا َحَصَل لَِزْرِعِه ِعْنَدما َكُبَر؟
4- ماذا َظنَّ اْلَفّلاُح؟

5- ماذا شاَهَد اْلَفّلاُح ِعْنَدما راَقَب َحْقَلُه؟

٣



ذي

ذيـذوذا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ذ(:

َنْحَلةبِْنت
ُذرَةتوت
لُْعَبةَنبات

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

4



َنُدلُّ َعلى )ـة/ ة(:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َبْذرَةُمْنِذرِذراُع

َبذرَةُمْنِذرِذراُع

ة     ت

٥



َقذا

َب

نَُركُِّب:

نافَِذة َنْمَلة ذاع  نَُحلُِّل:

نَُصنُِّف اْلَكِلماِت َوْفَق َشْكِل اْلَحْرِف )ت، ـة،ة(:

َمْدرََسة، َبنات، ُمديرة، ناَمت

ـة ، ةت

نَُغنّي

اأسعد الّديري

يا اأْطفال

ال�آمـــاْليـــا اأْطفـــاْل يـــا اأْطفاْل َينبـــوُع  ـْـــُتْم  اأن
ُيهدي وََغُدُ  ـْـــُتْم َفجُرُ  لِْلاأْجياْلاأن ُحلـــواً  ُحْلمـــاً 
َشْمساً تُْشرُِق َفْوَق ُذراناَهيّا سيروا َخلَف ُخطانا
َنْبني اْلَوَطَن اْلُحرَّ اْل�أمَثْلَهيّـــا َنْعَمْل لِْلُمْســـَتْقَبْل

ُة:   اْلَمَهمَّ
1- اأشارُِك في زِراَعِة اأْشتاٍل في اْلَمْنِزِل.

2- اأْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى )ذ، تـ، ت، ـة، ة( ِمْن بيَئتي.
6



ورقة عمل )١(

اسمـي: َحْرُف الذال/ التاء المربوطة والمفتوحة

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة بين التاء المربوطة والمفتوحة.

ـذي َيْحِمــُل َكِلَمــًة َمْختوَمــًة ِبتــاٍء َمْربوطــٍة ِباللَّــْوِن  ــْكَل الَـّ  نَُلــوُِّن الشَّ
ال�أْصَفــِر، واْلَمْختوَمــَة ِبتــاٍء َمْفتوَحــٍة ِباللَّــْوِن اْل�أْخَضــر:

َلذيَذة

ِبْنت

َمْدَرَسة

قاَلت

حوت

صوَرة
َنباتَنْمَلة

قاَلت

ُلْعَبة

ُذَرة

٧



 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلَغْيِن )غ(.  َنْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

َحْرُف اْلَغْيِن
ْرُس  الدَّ

الثّاني

ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َطَلَبِت اْلُمَعلَِّمُة ِمَن الطََّلَبِة؟

ِة؟ 2- ما اأْسماُء اْل�أْطفاِل في اْلِقصَّ

3- ما اْلَكِلماُت الَّتي َذَكرَها ال�أْطفاُل؟

٨



غا

غيـغوغا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )غ(:

ـغـ

داردار

َعَلمَعَلم

ِدماغِدماغ

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

ُُ

ُُ
ُُ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َطَلَبِت اْلُمَعلَِّمُة ِمَن الطََّلَبِة؟

ِة؟ 2- ما اأْسماُء اْل�أْطفاِل في اْلِقصَّ

3- ما اْلَكِلماُت الَّتي َذَكرَها ال�أْطفاُل؟

٩



ـُُــ(: َنُدلُّ َعلى )ـ

َُغزاُلُ َُمْدرََسُة َغديُر ُ ُفُُصُغُُجُُلُعـُُذ

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

فاِرُغَُصْمُغُلُغاُتَُغزاُلُ
فاِرُغَُصْمُغُلُغاُتَُغزاُلُ

َصغيرَةُعلاُغْرَفُة

َصغيرَةُعلاُغْرَفُة

ُُُُُُ
ُُُُ

١٠



 نَُحلُِّل:

ِدماغ َصْمغ َصغير غالي

نَُركُِّب:

بورُغـسرِاغـَلَسـَغـ

١١



ورقة عمل )٢(

َحْرُف اْلَغْين
اسمـي: 

التاريخ: 
الهدف: 

- اأن يكوِّن الطالب/ ـة كلمات من مقاطع.

- اأن يضع الطالب/ ـة تنوين الضم اأواخر الكلمات.
- اأن يكتب الطالب/ ـة المقطع المناسب لكل كلمة.

 نَُكوُِّن َكِلماٍت ِمَن اْلَمقاِطِع اْل�آتَِية، ثُمَّ َنْكُتُبها في اْلَفراغ:

َر
 

َغـ
 

عا
 

َعـ
 

َغـ

غيد
 

سيل
 

لِم
 

َسل
 

دير

                        

مِّ َعلى اأواِخر اْلَكِلماِت ال�آتِيِة، ثُمَّ َنْقَراأ:  َنَضُع َتنويَِن الضَّ

َصْمغ
َمْغسول   

غاَدة
 

ُغراب
  

ُغْرَفة

 َنْكُتُب اْلَمْقَطَع اْلُمناِسب )غيـ، غا، غو( لُِكلِّ َكِلَمة فيما ياأتي:

ـف َر ث    ُبْر لي      

ُة:     اْلَمَهمَّ
1- َنْذُكُر َكِلماٍت َتْشَتِمُل َعلى َحرِْف اْلَغْيِن )غ( ِمْن ُمحيِطنا.

ـُُــ( اإِلى َكِلماٍت ِمْن ُمحيِطنا، َوَنْكُتُبها. مِّ )ـ 2- نُضيُف َتْنويَن الضَّ

١٢



 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف الطّاِء )ط(. ، َونَُحدِّ  َنْسَتِمُعِ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

َحْرُف الّطاِء

ْرُس  الدَّ

الثّالُِث

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- في اأيِّ َصفٍّ َيْدرُُس طارُِقُ؟

2- اأْيَن َجَلَس طارُِقُ؟

3- ماذا اأَكَل طارُِقُ؟

4- بَِمِن اْلَتقى طارُِقُ في الطَّريِق؟ ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

١٣



طا

طيـطوطا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ط(:
َبْطنَطبيب طتطصـ

ُخْبزًاُخْبز

َحليبًاَحليب

قِْطَعًةقِْطَعة

ُذَرًةُذَرة

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

١4



:) ـً َنُدلُّ َعلى )ًا، ـ
داراًفيلاًِمْسَطَرًةطالَِبًةَحليباً ـًةـَةذاًًةَلعاً

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َطَبق       َبَطل       َمْسَقط     
َطَبق        َبَطل       َمْسَقط     

َزرََع       طارُِقُ       َنْخَلًة     

َزرََع        طارُِقُ       َنْخَلًة     

١٥



 نَُحلُِّل:

ِقْطَعة َمَطر نِقاط َطريق

لِبنَُركُِّب:

لِع

 نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل، َوَنْقَراأ:

َنْحَلًةَنْحَلةَنشيطًاَنشيط
َصغيرَةَبَطل
َمْدرََسةَخْوخ
ُذرَةَلذيذ

طا

الِمثال:

ُة:     اْلَمَهمَّ

1- َنْذُكُر ال�أموَر الَّتي َنقوُم بِها َصباحاً َقْبَل َذهابِنا اإِلى اْلَمْدرََسِة.
ـً( اإِلى َكِلماٍت ِمْن ُمحيِطنا، َوَنْكُتُبها. 2- نُضيُف َتْنويَن اْلَفْتِح )ًا ، ـ

١6



ورقة عمل )٣(

اسمـي: َحْرُف الّطاء

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي )ت، ط(.

- اأن يكتب الطالب/ ـة كلمات تشتمل على حرف )ط(.

 َنْكُتُب َحْرَف )ت( اأو )ط( في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:

رمـ بخ ريقدفـ

 َنْكُتُب اْسَم الّصَورة:

 َنَتاأمَُّل الّصوَرة وَنْكُتُب اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبة في اَلَفراغ:

 

١٧



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

َحْرُف اْلكاِف
ْرُس  الدَّ

الّراِبُع

 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلكاِف )ك(. ، َونَُحدِّ  َنْسَتِمُعِ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

           نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- َعلى ماذا َيْسَتْيِقُظ كاِمُلُ ُكلَّ َيْوٍم؟

2- َكْيَف َيصيُح الّديُك؟

3- َمْن ساَعَد كاِملاً في اْلَبْحِث َعِن الّديِك؟

ْخَوُة الّديَك؟ 4- اأْيَن َوَجَد ال�إِ

١٨



كوكا

كيـكوكا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ك(:

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

َسَمٍكَسَمكاً

ُمشارٍِكُمشارِكاً

ديٍكديكاً

َمِلٍكَمِلكاً

١٩



ـٍ (: َنُدلُّ َعلى ) ـ

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

   ُمشارٍِك  مالِك       َمْكَتٍبَكبير
  ُمشارٍِك   مالِك    َمْكَتٍبَكبير

قاَل     شاِكُرُ     :    عيُدُ     ُمبارَك 

قاَل     شاِكُرُ     :    عيُدُ     ُمبارَك

٢٠



 نَُحلُِّل:

َشَبك َملاك َكريٍم كاف

لِمـاكـكَلـَمـنَُركُِّب:

ُذاًِذُذَذذيذوذا ذ ٍذُذ

ٍغغاًَغغيغاغ

ُطُِطُططوط

ٍكِكَككيكـاك

 نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

َنْقَراأ، َونَُصنُِّف َوْفَق التَّْنويَن:

  

ُغراٌب
 

ُذباَبًة
 

ِطْفَلًة َغديٍر
 

ِذراُعُ
 

طارٍِق

َتنويُن َكْسٍرَتنويُن َفْتٍحَتنويُن َضمِّ

٢١



ورقة عمل )4(

اسمـي: َحْرُف اْلكاف

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي )ك ، ق(.

- اأن يضع الطالب/ ـة التنوين اأواخر الكلمات.

 َنَضُع دائَِرًة َحْوَل الّصوَرِة الَّتي َيْشَتِمُل اْسُمها َعلى َحْرِف اْلكاِف:

 نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

َكَرزٍَكَرزًاَكَرز َكَرز

...................................................ُكَرة

...................................................ِكتاب

...................................................َشْكل

...................................................َسَمك

ُة:     اْلَمَهمَّ
1- َنِصُف َشْكَل الّديِك، ثُمَّ َنرُْسُمُه.

( اإِلى َكِلماٍت ِمْن ُمحيِطنا، َوَنْكُتُبها. ـٍ 2- نُضيُف َتْنويَن اْلَكْسِر )ـ
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

َحْرُف الّضاِد
ْرُس  الدَّ

اْلخاِمُس

 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف الّضاِد )ض(. ، َونَُحدِّ  َنْسَتِمُعِ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُد َبْعَض ال�أْلعاِب الرِّياِضيَِّة. 1- نَُحدِّ

2- َمْن كاَن َيْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم؟

3- اأْيَن َوَقَع نِضاُلُ؟

4- ماذا َوَضَع الطَّبيُب لِـِنضاٍل؟
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ضيـضوضا

َنْقَراأ:

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:
ضيقديك

رُضوضرُدود

ُضروسُدروس

صارَْتسارَْت

طينتين

َنُدلُّ َعلى )ض(:

َمريضِضْفَدع دصـضطضـ
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َمرَضُخضارضاِحك

َمرَضُخضارضاِحك

َمْضروب نَُحلُِّل: َفرْض َضْبع

ُُ

ُة:     اْلَمَهمَّ
َنْذُكُر اْسَم َفريِقنا اْلَوَطِنيِّ لُِكَرِة اْلَقَدِم.  -1

َنْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى َحْرَفي )د، ض( ِمْن ُمحيِطنا.  -2
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نَُغنّي

صاَح الّديُك

الّديُك كوكوصاَح  كوكـــو 

ْبُح الصُّ َهيّـــا َفاْصحواجـــاَء 

اْلَكَســـُل اْلَعَمُلراَح  جـــاَء 

الـــّزاِرْع الّصِانْعَيْحيا  َيْحيا 

َوَطنـــي رائِـــْعَوَطنـــي رائِـــْع
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ورقة عمل )٥(

اسمـي: َحْرُف الّضاد

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة حرف الضاد ومقاطعه.
- اأن يميز الطالب/ ـة بين حرفي )ص، ض(.

 َنْكُتُب اْلَمقاِطَع النّاقَِصِة لَِحْرِف الّضاد:

َض

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

ِض

ضا

ضو

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

 َنْكُتــُب َكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف )ص( اأْو )ض( فــي ُكلِّ 

ــَرة: َزْه

 

ض ص         
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 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلهاِء )هـ(. ، َونَُحدِّ  َنْسَتِمُعِ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

َحْرُف اْلهاِء
ْرُس  الدَّ

الّساِدُس

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- لِماذا َنزََلْت هاَلُة اإِلى َحديَقِة اْلَمْنِزِل؟

2- ماذا َوَجَدْت هاَلُة في َحديَقِة َمْنِزلِها؟

3- ماذا َطَلَبْت هاَلُة ِمَن اأْخِتها َنهيَل؟

4- ماذا َفَعَلْت هاَلُة َمَع اْلِهرَِّة؟ ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- لِماذا َنزََلْت هاَلُة اإِلى َحديَقِة اْلَمْنِزِل؟

2- ماذا َوَجَدْت هاَلُة في َحديَقِة َمْنِزلِها؟

3- ماذا َطَلَبْت هاَلُة ِمَن اأْخِتها َنهيَل؟

4- ماذا َفَعَلْت هاَلُة َمَع اْلِهرَِّة؟

ها
هيـهوها

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )هـ(:

ِشفاهُمْهرَذَهبَنبيهصـ

ُُ
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

ِشفاهَنبيهَشْهدَهنادي
ِشفاهَنبيهَشْهدَهنادي

هاَلُة     ل�ِعَبُةُ     ماِهرَة
هاَلُة     ل�ِعَبُةُ     ماِهرَة

 نَُحلُِّل:
 

نَُركُِّب:

َرـِهـَسـَفَتـَهـ

َوْجهِهْند

ُ ُ
ُ ُ

ُة:     اْلَمَهمَّ
َنْذُكُر َبْعَض الَحَيواناِت ال�أليَفِة، َوَنْكُتُبها.  -1

َنْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلهاِء )هـ( ِمْن ُمحيِطنا.  -2

َنْهر
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ورقة عمل )6(

اسمـي: َحْرُف الهاء

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يركب الطالب/ ـة كلمات من ال�أحرف.
- اأن يكتب الطالب/ ـة كلمات تشتمل على صور حرف الهاء.

 نَُركُِّب، ثُمَّ َنْقَراأ:

د

و

ــةبــهــ

مـ

س

 َنْكُتُب َكِلماٍت َتْشَتِمُل َعلى ُصَورِ َحْرِف اْلهاِء في اْلَجْدَول:

هــــهـــهــهــ      
١   .............................................................................

٢................................................................................
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 َنْسَتِمُع 

ُد اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلواِو )و(. ، َونَُحدِّ  َنْسَتِمُعِ

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

َحْرُف اْلواِو
ْرُس  الدَّ

اِبُع السَّ

ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َيْعَمُل والُِد َوفاَء َوواِصٍف؟

2- ماذا َطَلَب اْلَوَلداِن ِمْن والِِدِهما؟

3- ماذا رََسَم اْلوالُِد؟

َم اْلَوَلداِن لِوالِِدِهما؟ 4- ماذا َقدَّ

5- ماذا قاَل اْلوالُِد؟

٣٢



ويوووا

ويوووا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )و(:

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

َدرََّسَدرََس

َفّلاحَفلاح

َعّمارَعمار

َجّوادَجواد

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َيْعَمُل والُِد َوفاَء َوواِصٍف؟

2- ماذا َطَلَب اْلَوَلداِن ِمْن والِِدِهما؟

3- ماذا رََسَم اْلوالُِد؟

َم اْلَوَلداِن لِوالِِدِهما؟ 4- ماذا َقدَّ

5- ماذا قاَل اْلوالُِد؟
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ِد )ــّ(: َنُدلُّ َعلى اْلَحْرِف اْلُمَشدَّ

َعدََّجّرارَجّدي ّننّوو

 ُُ ُُ

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

واِصُفُ    َوَلُدُ    َنشيطَوَطني    َجميل

واِصُفُ    َوَلُدُ    َنشيطَوَطني    َجميل
 ُُ ُُ
 ُ ُُُ ُ ُُُ

 ُُ ُُ
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َجْرووَْعد

نَُركُِّب:
ِحد

وا
لِد

 نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:
  

ٍضُضُضاًِضُضَضضيضوضاض

هـٍهـِهيهاهـ

ٍوواًَوووو

 نَُحلُِّل:

َثْور

ُة:     اْلَمَهمَّ
َنْذُكُر ِهواياتِنا اْلُمَحبََّبَة َلنا.  -1

ِد )ّو( ِمْن ُمحيِطنا. َنْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلواِو اْلُمَشدَّ  -2
٣٥



ورقة عمل )٧(

َحْرُف اْلواو

اسمـي: 

التاريخ: 

َدِة الَّتي َنْسَتِمُع اإَِلْيها:  َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمَشدَّ

َلْيمونُرّمانَجْوزَفنّانَجّوالُمراد

َتْين. ًة َعلى اْلَحْرِف الَّذي َنْلِفُظُه َمرَّ  َنْقَراأ اْلَكِلماِت، َوَنُضُع َشدَّ

َفّوازَورَْدةرَّسامِمياهَسْروُمَعلِّم

 نَُركُِّب َكِلماٍت ِمَن اْل�أْحُرِف، ثُمَّ َنْقَراأ:

دَلـَو

زْوَمـ

ـَ زْوج

الهدف: 
- اأن يميِّز الطالب/ ـة الكلمة المشددة.
- اأن يتعرف الطالب/ ـة اإلى حرف الواو.

- اأن يركب الطالب كلماٍت تحتوي على حرف الواو.
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مؤشرات ال�أداء

األتزُم باآداب ال�ستماع في اأثناء ال�ستماع.- 1

اأجيُب شفويّاً عن اأسئلة نصوص ال�ستماع للاأحرف )ذ، غ، - 2
ط، ك، ض، هـ، و(.

اأِصُف عناصَر لوحاِت المحادثة.- 3

اأعبُِّر شفويّاً عن لوحات المحادثة بلغة بسيطة وسليمة.- 4

اأقراأ مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  - 5
)ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.

اأكُتُب مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  - 6
)ذ،غ، ط، ك، ض، هـ، و(.

اأَحلُّل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، - 7
ط، ك، ض، هـ، و(.

اأرّكُب اأحرفاً ومقاطَع تشتمل على ال�أحرف  )ذ،غ، ط، ك، - 8
ض، هـ، و(.

اأْنِشُد ال�أناشيَد بَِصوٍت َمْسموع.- 9

اأِحبُّ ديني َوَوطني َوبيَئتي.- 10

اأَقيُِّم ذاتي
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