


مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا   )                 (  الحرف )        (   تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
مدخل الوحدة 

أنشد -1

أستمع وأالحظ ثم  2
 أجٌب
ص االستماع ()ن

لونأالحظ وأ -3

أالحظ الصور و -4
أتوقع األحداث

أن تستظهر التلمٌذة  -
 النشٌد  

أن تجٌب التلمٌذة على  -
 األسئلة المطروحة

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا -
 عن محتوى الصور

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا -
عن األحداث المتوقعة 

 فً الصور 

التحدث  -

االستماع -

 القراءة -
واالستماع

القراءة

تستظهر ستة  -
أبٌات من 
األناشٌد 
القصٌرة 

ٌعلق على  -
ة  من صور
محٌطه

أسئلة  ٌصوغ 
تذكرٌة عما 
استمع إلٌه

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض -
كتاب الطالب  -
أخرى -

المناقشة  -
النشطة 

تمثٌل األدوار 
أخرى -

المناقشة  -
النشطة 

تمثٌل األدوار 
أخرى -

المحو  -
التدرٌجً

المساجلة  -
الحلقٌة

أخرى -

بنائً

بنائً

بنائً

ختامً

تسمٌع النشٌد

مالحظة األداء

المالحظة
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا   )                 (  الحرف )        (   تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ضحسف  )    الىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت ( 

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0ألونهاسمً الحرف و-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

ثمذأكتبذاحلرفذواكملذالناقصذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ضالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

تستمع ثم تنطق الحرف-7

المشدد

أن تستمع التلمٌذة ثم تنطق  -

 الحرف المشدد.
قراءة الكلمة استماع

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ-

أخرىذ-

املالحظةبنائي

اختبارذذفهي

الفاعل فً تذكٌر  فواز  أحاكً -8

وتأنٌثه

فواز  أن تحاكً التلمٌذة  -

 وتأنٌثه . الفعلتذكٌر فً 
محاكاةةءالقرا

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

تمثٌل األدوار -

تشخٌصًأخرى -

نجازاتًإ

أرسم دائرة حول الحرف -1

0(  ثم أكتبه ض)

اكمل الجمل بالفعل المناسب -2

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

دراسة  لًبحركاته وكلمات سبق 

 )امالء اختباري(حروفها.

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

الجملة بالفعل التلمٌذة  تكملأن -

 0 المناسب.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
 دراسة حروفها فً دفترها

 .(امالء اختباري)

الكتابة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20عدد كلماته من)

(كلمة40
ٌكتشف داللة -

الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( عالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

الصور و أقرأأالحظ -3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 القصٌرة والطوٌلة )المد(

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ع)الىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

اقرأ الجملة واكتب الحرف-7

المشدد مع حركته.

أن تقرأ التلمٌذة الجملة تكتب  -

 الحرف المشدد مع حركته.

القراءة 

والكتابة
قراءة الجملة

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظةبنائي

اختبارذ

فً نطق المقطع  فواز  أحاكً -8

الساكن.

 فواز  أن تحاكً التلمٌذة  -

. نطق المقطع الساكنفً 
محاكاةةءالقرا

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

تمثٌل األدوار -

مالحظةتشخٌصًأخرى -

نجازاتًإ
(عأرسم دائرة حول الحرف ) -1

0ثم أكتبه 

اكون من الحروف ثالث -2

كلمات 

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 اختباري(حروفها.)امالء 

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

من الحروف التلمٌذة  تكونأن -

 0 ثالث كلمات

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دفترها دراسة حروفها فً 
 .)امالء اختباري(

الكتابة

كلمات  ونسخ كتابة
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ك)الىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

اقرأذالكلماتذثمذأردمذدائرةذحولذ-6

املقطعذالداكن.

أنذتقرأذالتلموذةذالكلماتذثمذتردمذذدائرةذ

ذالداكن.حولذاملقطعذ

الكتابة

قراءة وكتابة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

ثمذأكتبذاحلرفذواكملذالناقصذ-7

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( كوسالميت (     حسف  )الىحدة السابعت  ) صحيت 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ
(كأرسم دائرة حول الحرف ) -1

0ثم أكتبه 

ارتب الكلمات ألكون جملة -2

مفٌدة ثم أقرائها.

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

أن ترتب التلمٌذة الكلمات  -

لتكون جملة مفٌدة ثم تقرائها.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( خالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 القصٌرة والطوٌلة )المد(

القصٌرة أن تسمً التلمٌذة الحركات -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( خالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

اكتب الحرف الناقص المشدد-7

باالستعانة بالصور.

أن  تكتب التلمٌذة الحرف  -

الناقص المشدد باالستعانة 

 بالصور.

القراءة 

والكتابة
قراءة 

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظةبنائي

اختبارذ

فً تحوٌل المفرد  فواز  أحاكً -8

إلى مثنى.

 فواز  أن تحاكً التلمٌذة  -

. تحوٌل المفرد إلى مثنىفً 
محاكاةةءالقرا

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

تمثٌل األدوار -

مالحظةتشخٌصًأخرى -

نجازاتًإ
(خحول الحرف )أرسم دائرة  -1

0ثم أكتبه 

ارتب الكلمات ألكون جملة -2

مفٌدة ثم اقرائها.

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

ترتب التلمٌذة الكلمات أن -

0 لتكون جملة مفٌدة ثم تقرائها

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( يالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 القصٌرة والطوٌلة )المد(

القصٌرة أن تسمً التلمٌذة الحركات -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( يالىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

(أرسم دائرة حول الحرف )ي -1

0ثم أكتبه 

أصف مشاهداتً التً أراها -2

ٌومٌ ا وأنا فً طرٌقً للمدرسة.

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

دفتري الحرفاكتب فً -5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

أن تصف التلمٌذة مشاهداتها -

فً  التً تراها ٌومٌ ا وهً

 0طرٌقها للمدرسة.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

التلمٌذة النص ما أن تقرأ -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ذالسابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  )الىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌارالمهارةالهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذعنذالصورأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 والطوٌلة )المد(القصٌرة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

املقطعذاقرأذالكلماتذثمذاكتبذ-6

ذالداكن.

املقطعذذذتكتبأنذتقرأذالتلموذةذالكلماتذثمذ

ذالداكن.

ذالكتابة

قراءة وكتابة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-7

الكلمة.اكتبذ

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل
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..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ذ)الىحدة السابعت  ) صحيت وسالميت (     حسف  

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

(أرسم دائرة حول الحرف )ذ -1

0ثم أكتبه 

احلل الكلمة ثم أكتبها. -2

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

أن تحلل التلمٌذة الكلمة ثم -

 0تكتبها

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

التلمٌذة الكلمات فً أن تكتب -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(الرابعةنهاٌة الوحدة التقوٌم التجمٌعً )
اكتب الكلمة المناسبة -

 للصور ثم اقرأ الجملة.
اركب كلمات من المقاطع -

 والحروف واكتبها.
 اقرأ الكلمات ثم أكتبها.-
احلل الكلمات إلى مقاطع -

 وحروف.
ا.-  ارتب الجمل ألكون نص 
 ٌملى علً. اكتب ما-

جهاز العرضالكتابة

كتاب الطالب  -

السبورة -

بطاقات -

أخرى -

المالحظة تشخٌصً
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
مدخل الوحدة 

أنشد -1

أستمع وأالحظ ثم  2
 أجٌب
ص االستماع ()ن

لونأالحظ وأ -3

أالحظ الصور و -4
أتوقع األحداث

أن تستظهر التلمٌذة  -
 النشٌد  

أن تجٌب التلمٌذة على  -
 األسئلة المطروحة

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا -
 عن محتوى الصور

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا -
عن األحداث المتوقعة 

 فً الصور 

التحدث  -

االستماع -

 القراءة -
واالستماع

القراءة

تستظهر ستة  -
أبٌات من 
األناشٌد 
القصٌرة 

ٌعلق على  -
ة  من صور
محٌطه

أسئلة  ٌصوغ 
تذكرٌة عما 
استمع إلٌه

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض -
كتاب الطالب  -
أخرى -

المناقشة  -
النشطة 

تمثٌل األدوار 
أخرى -

المناقشة  -
النشطة 

تمثٌل األدوار 
أخرى -

المحو  -
التدرٌجً

المساجلة  -
الحلقٌة

أخرى -

بنائً

بنائً

بنائً

ختامً

تسمٌع النشٌد

مالحظة األداء

المالحظة

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( هـ(     حسف  ) العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

اقرأذالكلماتذواالحظذاحلرفذ-6

ذاألخري
قراءة وكتابةذالكتابةذأنذمتوزذالتلموذةذبنيذالتاءذاملربورةذواهلاء.

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذ-

كتابذالطالبذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذ-

أخرىذ-

بنائيذ-

تشخوصي

تشخوصي

املالحظةذ-

ورقةذعملذ-

املالحظة

اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-7

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( هـحسف  )(      العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ
(أرسم دائرة حول الحرف )هـ -1

0ثم أكتبه 

اصل بٌن الكلمة والحرف -2

المناسب.

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

دفتري الحرفاكتب فً -5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

أن تمٌز التلمٌذة بٌن الهاء -

 0والتاء المربوطة

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 كلمة (40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً
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مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ث(     حسف  ) العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌارالمهارةالهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ثحسف  )(      العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

احاكً فواز فً استخدام النداء-7

بٌاء.

أن تحاكً التلمٌذة فً -

 استخدام ٌاء النداء..

القراءة 
قراءة الجملة

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظةبنائي

اختبارذ

نجازاتًإ
(أرسم دائرة حول الحرف )ث -1

0ثم أكتبه 

اكتب اسم الصورة من -2

الحروف المعطاة ثم اقرائها. 

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

كلمة من  أن تكون التلمٌذة-

 0الحروف المعطاة

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلة -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( غ(     حسف  ) العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

االحظذالكلماتذواقرائها.-6
أنذتالحظذالتلموذةذالتأثريذبدخولذالتنوينذ

ذعلىذالذالتعريفذ.
وكتابةقراءة ذالكتابة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذ-

كتابذالطالبذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذ-

أخرىذ-

بنائيذ-

تشخوصي

تشخوصي

املالحظةذ-

ورقةذعملذ-

املالحظة

اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-7

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( غحسف  )(      العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

احاكً فواز فً استخدام-8

الواو.

أن تحاكً التلمٌذة فواز فً  -

 استخدام واو العطف.

القراءة 
قراءة الجملة

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظةبنائي

اختبارذ

نجازاتًإ
(أرسم دائرة حول الحرف )غ -1

0ثم أكتبه 

ادخل ال على كل كلمة ثم -2

اقرأ. 

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

بحركاته وكلمات سبق لً دراسة 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

على الالم  أن تتعرف التلمٌذة-

 القمرٌة.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

التلمٌذة عن األسئلة أن تجٌب -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ظ(     حسف  ) العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
الدرس

0اسمً الحرف وألونه-1

أالحظ الصور و أتحدث ثم -2

استمع 

أالحظ الصور و أقرأ-3

ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهًواذعنذالصورذ-

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذذ-

أنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذذ-

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

 بصريةذ

التحدث

ةالقراء

تعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذذ-

 مصورة.

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

 دردتهاذ

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

لعبذاألدوارذذ-

املناقشةذذ-

التعلمذباللعبذذ-

أخرىذ-

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ

اختبارذذفهي

أقرأذالكلماتذثمذأجردذ-4

احلرف

أمٌز بٌن الصوت أ-5

القصٌر والصوت 
الطوٌل)المد(

أنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذذ- 

 بصريةذ

أن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته ذ-

 )المد(القصٌرة والطوٌلة 

أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرة -

 والطوٌلة

ةالقراء

ءةالقرا

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ

بصرية

تنطق الحروف التً درستها  -
بأصواتها الطوٌلة والقصٌرة 

 والساكنة نطقا سلٌما 
تسمً الحركات القصٌرة  -

 والطوٌلة

جهازذالعرضذ-

مدرحذالعرائسذذ-

كتابذالطالبذذ-

أخرىذ-

االصطفافذاملنطقيذذذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذذ- 

أخرىذ-

بنائيذذذ-

تشخوصيذ

تشخوصي

املالحظةذذ-

ورقةذعملذذ-

املالحظةذ 

 اختبارذذفهي

أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ-6

اكتبذالكلمة.

الحرف بطرٌقة التلمٌذة أن تكتب ذ-

 ثم تكتب الكلمة.صحٌحة 

الكتابة

تكتب الحرف بأشكاله 

وأوضاعه

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

التعلمذباللعبذذ-ذ

الرؤوسذاملرقمةذذ-

أخرىذ-

بنائي

تشخوصي

املالحظةذ

ورقةذعمل

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

( ظحسف  )(      العابي وهىاياتي)   اخلامستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ
(أرسم دائرة حول الحرف )ظ -1

0ثم أكتبه 

احلل الكلمتٌن إلى مقاطع -2

وحروف.

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف-5

وكلمات سبق لً دراسة بحركاته 

 حروفها.)امالء اختباري(

أن ترسم التلمٌذة دائرة حول -

 .الحرف الجدٌد  و تكتبه

الكلمات إلى  أن تحلل التلمٌذة-

 مقاطع وحروف.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

أن تكتب التلمٌذة الكلمات فً -
 دفترها امالء منظور.
الحرف أن تكتب التلمٌذة 

بحركاته وكلمات سبق لها 
دراسة حروفها فً دفترها 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

إثرائً

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص ما -
 استطاعت قرأته.

التلمٌذة عن األسئلة أن تجٌب -
 المتعلقة بالنص.

القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال  
-20) عدد كلماته من

 (كلمة40
ٌكتشف داللة -

 الكلمات الجدٌدة

جهاز العرض -

السبورة -

كتاب الطالب-

أخرى-

-2-3-4استراتٌجٌة  -

1    

 أخرى -

تشخٌصً

(الخامسةنهاٌة الوحدة التقوٌم التجمٌعً )
الكلمات إلى مقاطع  احلل-

 وحروف
 اقرأ الكلمات ثم أكتبها.-
ا.-  ارتب الجمل ألكون نص 

أكمل الكلمات بالحرف المناسب.-
 اكتب ما ٌملى علً.-

جهاز العرضالكتابة

كتاب الطالب  -

السبورة -

بطاقات -

أخرى -

المالحظة تشخٌصً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

التقوٌماالستراتٌجٌة الوسٌلةالمعٌار المهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ 

أدواتهأنواعهالسادسةالوحدة :   مدخل

الوحدة مدخل

وأعبر( )أالحظ

أن تعبر التلمٌذة 

شفهٌ ا عن محتوى 

 الصورة 
التحدث

االستماع

ٌعلق على 

صورة من 

محٌطة

  جهاز

العرض 

  كتاب

الطالبة 

 .أخرى

المناقشة □

النشطة 

 الرؤوس □

مالحظة األداء بنائً المرقمة 

أنــشـــــد
أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

القراءة 

واالستماع

تستظهر ستة 

أبٌات من 

األناشٌد 

القصٌرة

جهاز 

العرض

كتاب الطالبة

أخرى..

المحو □

التدرٌجً

المساجلة □

الحلقٌة 

 أخرى□

تسمٌع النشٌد بنائً

استمع وأالحظ ثم 

أجٌب

أن تجٌب التلمٌذة على 

 األسئلة المطروحة

التحدث

االستماع

أسئلة  ٌصوغ

عما  تذكرٌة

استمع إلٌه

  جهاز

العرض 

  كتاب

الطالبة 

 .أخرى

التعلم □

تمثٌل األدوار 

العصف □ 

الذهنً
مالحظة األداء بنائً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌارالمهارةالهدفالمكونالحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3+5+6
+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

افكر-2
أنمً لغتً-3

)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
تصوغها األسئلة اجابات حرة 
بأسلوبها

أن تكتشف التلمٌذة المعانً  -
الغامضة فً النص باستخدام 

الترادف

القراءة

القراءة

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تكتشف دالالت الكلمات  -
الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
الطالبكتاب  -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3
 الصور أألحظ -4 4+5

الكلمة وأقرأ

أقرأ العبارة -5
وارسمها بخط 

جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تقرأ التلمٌذة العبارة 
 وتكتبها.

القراءة

تحدث

كتابة

تقرأ جمال ومقاطع  -
قراءة مسترسلة

الجملة بخط  تكتب -
جمٌل.

جهاز العرض -
البطاقات -
كتاب الطالب -

أخرى -

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

البطاقات -
ألوان -
أخرى -

ساعً البرٌد -
كرة الثلج -
أخرى -

ختامً

ختامً

المالحظة
اخبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )    اإلبداعي: الواجب 

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   
التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   

مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

طعام ملىث(      وغرائيصحيت   السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

احلل الكلمات إلى مقاطع -1

0 وحروف.

افكر . -2

الجملة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الجملة واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى علً-5

من الجمل.)امالء اختباري(

الكلمات إلى التلمٌذة  تحللأن -

 ا.تكتبه مقاطع ثم 

أن تمٌز بٌن الغذاء المفٌد -

وغٌر المفٌد من خالل الصور.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  التلمٌذة الجملةأن تكتب -
 دفترها امالء منظور.
جملة تشمل أن تكتب التلمٌذة 

الظواهر اللغوٌة المدروسة 
 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3
+5+6+
7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

أنمً لغتً-2
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
تصوغها األسئلة اجابات حرة 
بأسلوبها

أن تكتشف التلمٌذة المعانً  -
الغامضة فً النص باستخدام 

الترادف

القراءة

القراءة

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تكتشف دالالت الكلمات  -
الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
الطالبكتاب  -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3
أألحظ الجمل -3 4+5

واقرائها  

أفكر-4

احول -5
اقرأ العبارة -6

وارسمها بخط 
جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما

أن تمٌز التلمٌذة بٌن -
 تذكٌر الفعل وتأنٌثه 

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -
قراءة سلٌمة ثم ترسمها 
رسم صحٌح من األسفل 

 إلى األعلى.

القراءة 

تحدث 

كتابة 

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 

_ ترسم الجملة رسم 
صحٌح.

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

فيه شفاء(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

ادخال ال التعرٌف على -1

0 الكلمات

اكمال الجمل بالكلمة -2

المناسبة. 

العبارة مضبوطةأكتب   -3

0 بالشكل

االحظ الجملة واكتبها فً   -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى علً-5

اختباري(من الجمل.)امالء 

بٌن ال التلمٌذة  تمٌزأن -

 التعرٌف.

الجمل التلمٌذة   تكملأن -
 0 بالكلمة المناسبة

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجملة-
 .(امالء منظور)دفترها 

جملة تشمل أن تكتب التلمٌذة -
الظواهر اللغوٌة المدروسة 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

أنمً لغتً-2
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

أن تكتشف التلمٌذة المعانً  -
الغامضة فً النص باستخدام 

الترادف

القراءة

القراءة

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تكتشف دالالت الكلمات  -
الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
الحلقٌةمساجلة  -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3 
أألحظ وأقرأ -3 4+5

أفكر-4

احول -5

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 .فً قضٌة ما 

أن تنفً التلمٌذة  -
الجملة باستخدام ال 

 النفً.

القراءة 

تحدث 

كتابة 

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 

بعد كتابة جمل -
النفً ادخال

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

(صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   □   )   اإلبداعي: الواجب 

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

عيادة ادلسيض(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌارالمهارةالهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
اعبر-6

اقرأ العبارة وارسمها -7

بخط جمٌل .

ا التلمٌذة  تعبرأن  - تعبٌر 

 .شفهٌا

ا  - أن تعبر التلمٌذة تعبٌر 

 كتابٌ ا.

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -

قراءة سلٌمة ثم ترسمها 

رسم صحٌح من األسفل 

 إلى األعلى.

القراءة

الكتابة

ر عن احداث تعب

قصة ما.

_ ترسم الجملة 

رسم صحٌح.

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظة بنائي

 اختبار

نجازاتًإ

اكمل الجملة بالكلمة المناسبة -1

.ارتب الكلمات ألكون جملة -2

0 مضبوطة بالشكلالعبارة أكتب  -3

االحظ الجملة واكتبها فً   -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى علً من-5

الجمل.)امالء اختباري(

الجملة التلمٌذة  تكملأن -

 .بالكلمة المناسبة

الكلمات  التلمٌذة ترتبأن -

 لتكون جملة.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  الجملةأن تكتب التلمٌذة -
 .(امالء منظور)دفترها 

جملة تشمل أن تكتب التلمٌذة -
الظواهر اللغوٌة المدروسة 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

(السادسةنهاٌة الوحدة التقوٌم التجمٌعً )
اعٌد ترتٌب الجمل ألكون نص.-1

أعبر عن الصور بجملة تامة.-2

احلل الكلمات إلى مقاطع-3

وحروف.

ادخل ال التعرٌف على الكلمات.-4

0 العبارة مضبوطة بالشكلأكتب  -5

االحظ الجملة واكتبها فً   -6

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى علً من-7

الجمل.)امالء اختباري(

جهاز العرضالكتابة

كتاب الطالب  -

السبورة -

بطاقات -

أخرى -

المالحظة تشخٌصً



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

التقوٌماالستراتٌجٌة الوسٌلةالمعٌارالمهارةالهدفالمكونالحصة الٌوم التارٌخ 

أدواتهأنواعهالسابعةالوحدة :   مدخل 

الوحدة مدخل

وأعبر( )أالحظ

استمع وأالحظ ثم 

أجٌب

  أن تعبر التلمٌذة

شفهٌ ا عن محتوى 

 الصورة 

  أن تجٌب التلمٌذة

على األسئلة 

المطروحة 

التحدث

االستماع

ٌعلق على 

صورة من 

محٌطة

أسئلة  ٌصوغ

عما  تذكرٌة

استمع إلٌه

  جهاز

العرض 

  كتاب

الطالبة 

 .أخرى

المناقشة □

النشطة 

الرؤوس □

المرقمة 

التعلم □

تمثٌل األدوار 

العصف □ 

الذهنً

مالحظة األداء بنائً

أنــشـــــد
أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

القراءة 

واالستماع

تستظهر ستة 

أبٌات من 

األناشٌد 

القصٌرة

جهاز 

العرض

كتاب الطالبة

أخرى..

المحو □

التدرٌجً

المساجلة □

الحلقٌة 

 أخرى□

تسمٌع النشٌد بنائً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

أفكر--2

أنمً لغتً-3
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما 

المعانً أن تكتشف التلمٌذة  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 
تكتشف دالالت الكلمات  -

الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3 
أألحظ وأقرأ -4 4+5

اقرأ العبارة  -5
وارسمها بخط 

جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -
قراءة سلٌمة ثم ترسمها 
رسم صحٌح من األسفل إلى 

 األعلى.

القراءة 

تحدث 

كتابة 

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

_ ترسم الجملة رسم 
 صحٌح.

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

السباق(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌارالمهارةالهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
اعبر-6

اقرأ العبارة وارسمها -7

بخط جمٌل .

ا  - أن تعبر التلمٌذة تعبٌر 

 شفهٌا.

ا  - أن تعبر التلمٌذة تعبٌر 

 كتابٌ ا.

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -

قراءة سلٌمة ثم ترسمها 

رسم صحٌح من األسفل 

 إلى األعلى.

القراءة

الكتابة

تعبر عن احداث 

قصة ما.

_ ترسم الجملة 

رسم صحٌح.

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظة بنائي

اختبار

نجازاتًإ

اكمل الجملة بالكلمة المناسبة -1

.اتحدث  -2

0 الجملة مضبوطة بالشكلأكتب  -3

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري الحرف بحركاته-5

وكلمات سبق لً دراسة 

حروفها.)امالء اختباري(

الجملة التلمٌذة  تكملأن -

 بالكلمة المناسبة.

أن تصف التلمٌذة الصور -

 .المعطاة

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  الجملةأن تكتب التلمٌذة -
 .(امالء منظور)دفترها 

جملة تشمل أن تكتب التلمٌذة -
الظواهر اللغوٌة المدروسة 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

أنمً لغتً-2
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
 األسئلة اجابات حرة تصوغها

بأسلوبها

أن تكتشف التلمٌذة المعانً  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تكتشف دالالت الكلمات  -
الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
الطالبكتاب  -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3 
أألحظ وأقرأ -3 4+5

أفكر-4

احول -5

اقرأ العبارة  -6
وارسمها بخط 

جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما 

التلمٌذة  تحولأن  -
الجملة االسمٌة إلى جملة 

فعلٌة.
أن تقرأ التلمٌذة الجملة -

قراءة سلٌمة ثم ترسمها 
رسم صحٌح من األسفل إلى 

 األعلى.

القراءة 

تحدث 

كتابة 

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 

_ ترسم الجملة رسم 
 صحٌح.

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

اخلسوف والرئب(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ
ارتب الكلمات االتٌة ألكون جملة -1

 مفٌدة ثم اكتبها.

احلل الكلمات إلى مقاطع -2

 .  وحروف

0 الجملة مضبوطة بالشكلأكتب  -

االحظ الكلمات واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

بحركاتهاكتب فً دفتري الحرف -5

وكلمات سبق لً دراسة 

حروفها.)امالء اختباري(

ترتٌبا الجملة التلمٌذة  ترتبأن -

 .صحٌح

الكلمات إلى التلمٌذة  تحللأن -

 .مقاطع ثم تكتبها

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجملة-
 .(امالء منظور)دفترها 

جملة تشمل أن تكتب التلمٌذة -
الظواهر اللغوٌة المدروسة 

 .)امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

التقوٌماالستراتٌجٌةالوسٌلةارالمعٌالمهارةالهدفالمكونالحصة

أدواته أنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب -1

أنمً لغتً-2
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

تكتشف التلمٌذة المعانً أن  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تكتشف دالالت الكلمات  -
الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3
أألحظ الجمل -3 4+5

 وأقرأ 

أفكر-4

ارسم والون -5
احول-6

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما 

أن تربط التلمٌذة بٌن  -
ما تعلمته من خالل 

الدرس وبٌن ما ترسمه 
 وتلونه

الطالبة المفرد أن تحول 
إلى جمع

القراءة 

تحدث 

كتابة 

كتابة

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقيقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

دزسا تعلمت(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌةالوسٌلة المعٌارالمهارة الهدف المكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه
أبحث -7

اعبر-8

اقرأ العبارة وارسمها -7

بخط جمٌل .

ا  - أن تعبر التلمٌذة تعبٌر 

 شفهٌا.

ا  - أن تعبر التلمٌذة تعبٌر 

 كتابٌ ا.

الجملة أن تقرأ التلمٌذة -

قراءة سلٌمة ثم ترسمها 

رسم صحٌح من األسفل 

 إلى األعلى.

القراءة

الكتابة

تعبر عن احداث 

قصة ما.

_ ترسم الجملة 

رسم صحٌح.

جهازذالعرضذ-

كتابذالطالبذ-

بطاقاتذ-

أخرىذ-

املداجلةذاحللقوةذ-

بطاقات -

أخرىذ-

املالحظة بنائي

اختبار

نجازاتًإ
الصورة بجملة مكتملةاعبر عن  -1

.  المعنى

مفرد كل جمع منأكتب   -2

0 الجموع

اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.-3

واكتبها فً  الجملةاالحظ  -4

دفتري)امالء منظور(

ما ٌملىاكتب فً دفتري -5

.)امالء اختباري(علً

عن الصورة التلمٌذة  تعبرأن -

 .بجملة مفٌدة

المفرد إلى التلمٌذة  تحولأن -

 .جمع وكتابته

الجمل أن تكتب التلمٌذة  -
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجمل-
 دفترها امالء منظور.
فً  الجملةأن تكتب التلمٌذة 

 .دفترها )امالء اختباري(

الكتابة

تصف احداث قصة 
مصورة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

(السابعةنهاٌة الوحدة التقوٌم التجمٌعً )
الجملةاقرأ الجمل ثم اكتب -1

المناسبة.

اكمل الجملة بالكلمة المناسبة.-2

اعٌد ترتٌب الجمل ألكون نصا.-3

اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.-4

االحظ الجملة واكتبها فً  -5

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى-6

علً.)امالء اختباري(

جهاز العرضالكتابة

كتاب الطالب  -

السبورة -

بطاقات -

أخرى -

المالحظة تشخٌصً



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

التقوٌماالستراتٌجٌة الوسٌلةالمعٌارالمهارةالهدفالمكونالحصة الٌوم التارٌخ 

أدواتهأنواعهالثامنةالوحدة :   مدخل 

الوحدة مدخل

وأعبر( )أالحظ

استمع وأالحظ ثم 

أجٌب

  أن تعبر التلمٌذة

شفهٌ ا عن محتوى 

 الصورة 

  أن تجٌب التلمٌذة

على األسئلة 

المطروحة 

التحدث

االستماع

ٌعلق على 

صورة من 

محٌطة

أسئلة  ٌصوغ

عما  تذكرٌة

استمع إلٌه

  جهاز

العرض 

  كتاب

الطالبة 

 .أخرى

المناقشة □

النشطة 

الرؤوس □

المرقمة 

التعلم □

تمثٌل األدوار 

العصف □ 

الذهنً

مالحظة األداء بنائً

أنــشـــــد
أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

القراءة 

واالستماع

تستظهر ستة 

أبٌات من 

األناشٌد 

القصٌرة

جهاز 

العرض

كتاب الطالبة

أخرى..

المحو □

التدرٌجً

المساجلة □

الحلقٌة 

 أخرى□

تسمٌع النشٌد بنائً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواته أنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب-1

أفكر -2

أنمً لغتً-3
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما

المعانً أن تكتشف التلمٌذة  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 
تكتشف دالالت الكلمات  -

الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3
الصورأألحظ  -4 4+5

 وأقرأ 

اقرأ العبارة -5
وارسمها بخط 

جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -
قراءة سلٌمة ثم ترسمها 

رسم صحٌح من األسفل إلى 
 األعلى.

القراءة 

 كتابة

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الواحدةالدقٌقة  -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

فىاش وشهس زمضان(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

ارتب الكلمات االتٌة ألكون جملة -1

مفٌدة ثم اكتبها. 

. تمأل بطاقة تعرٌف -2

اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.-3

االحظ الجملة واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى-5

اختباري(علً.)امالء 

الجملة ترتٌبا التلمٌذة  ترتبأن -

 صحٌح.

أن تمأل التلمٌذة بطاقة تعرٌفٌه -

 .لها

الجمل أن تكتب التلمٌذة  --
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجمل-
 دفترها امالء منظور.
الجملة فً أن تكتب التلمٌذة 

 .دفترها )امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
الحروف من 

المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواتهأنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب-1

أفكر -2

أنمً لغتً-3
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما

المعانً أن تكتشف التلمٌذة  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 
تكتشف دالالت الكلمات  -

الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3 
أألحظ وأقرأ -4 4+5

احول-5

اقرأ العبارة -6
وارسمها بخط 

جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تمٌز التلمٌذة بٌن  -
 تذكٌر الفعل وتأنٌثه.

أن تقرأ التلمٌذة الجملة -
ترسمها قراءة سلٌمة ثم 

رسم صحٌح من األسفل إلى 
 األعلى.

القراءة 

تحدث 

كتابة 

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

 حل المشكالت  -
المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
 أخرى  -

ختامً

ختامً 

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

مىلىدًا جديدًا(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

اكمل الجملة بالكلمة المناسبة.. -1

احلل الكلمات إلى مقاطع -2

وحروف . 

اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.-3

االحظ الجملة واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى-5

اختباري(علً.)امالء 

الجملة التلمٌذة  تكملأن -

 بالكلمة المناسبة.

أن تحلل التلمٌذة الكلمة إلى -

 مقاطع وحروف ثم تكتبها.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  --
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجمل-
 دفترها امالء منظور.
الجملة فً أن تكتب التلمٌذة 

 .دفترها )امالء اختباري(

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات 
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
    (مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

االستراتٌجٌةالوسٌلةالمعٌار المهارةالهدف المكون الحصة
التقوٌم

أدواتهأنواعه

1+2+3+
5+6+7

)النص القرائً(

 )فهم النص
(واستثماره

أجٌب-1

أفكر -2

أنمً لغتً-3
)أصل(

أن تقرا التلمٌذة الجمل  -
والمقاطع قراءة مسترسلة

أن تجٌب التلمٌذة على  -
األسئلة اجابات حرة تصوغها 

بأسلوبها

أن تبدئ التلمٌذة رأٌها  -
 فً قضٌة ما

المعانً أن تكتشف التلمٌذة  -
الغامضة فً النص باستخدام 

 الترادف

القراءة

القراءة

التحدث

القراءة

تقرأ جمال ومقاطع  -

قراءة مسترسلة.

تجٌب عن أسئلة تذكرٌه  -

حول النص المقروء

تبدي رأٌها وتناقش  -
فً موضوع ٌناسب 

 سنها 
تكتشف دالالت الكلمات  -

الجدٌدة من خالل الترادف

جهاز العرض -
كتاب الطالب -

أخرى -

بطاقات -
حهاز العرض -
كتاب الطالب -

اخرى -

تمثٌل األدوار -
مساجلة الحلقٌة -

أخرى -

أرسل سؤاال -
القطار -

الكرسً الساخن -
أخرى -

معنى الكلمة -
التعلم باللعب -

اخرى -

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

مالحظة
اختبار شفهً

1+2+3 
أألحظ وأقرأ -4 4+5

احول-5

اعبر-6
اقرأ العبارة -7

وارسمها بخط 
جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة جمال  -
 قصٌرة قراءة صحٌحة

أن تمٌز التلمٌذة بٌن  -
 تذكٌر الفعل وتأنٌثه.

أن ترتب الكلمات مكونة -
 جمل مفٌدة.

تقرأ التلمٌذة الجملة أن -
قراءة سلٌمة ثم ترسمها 

رسم صحٌح من األسفل إلى 
 األعلى.

القراءة 

تحدث 

 كتابة

تقرأ جمال ومقاطع  -
 قراءة مسترسلة

ترتب الكلمات   -
مكونة جمل مفٌدة.

جهاز العرض -
البطاقات  -
كتاب الطالب  -
أخرى -

جهاز العرض  -
كتاب الطالب  -
البطاقات  -
ألوان -
أخرى  -

ساعً البرٌد  -
كرة الثلج  -
أخرى -

المناقشة النشطة  -
 الدقٌقة الواحدة -
  أخرى -

ختامً

ختامً

المالحظة 
اخبار شفهً

المالحظة 
اختبار شفهً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

..........................................................................................................................  ()  ......................



مكتب النهضة بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة  الصفوف األولٌة مكتب النهضة إعداد معلمات

    (الوحدة:   

التخطیط الكتابي(المسرد) للدرس -  لمادة (لغتي) الفصل الدراسي الثالث لعام ۱٤٤۳ ھـ الصف األول   
مجالھا                (    (  الحرف )         )  تاریخ التنفیذ ) من              إلى

سة احلصينتالشج(      صحيت وغرائي  السادستالىحدة 

االستراتٌجٌة الوسٌلة المعٌار المهارة الهدفالمكون الحصة الٌوم التارٌخ
التقوٌم

أدواته أنواعه

نجازاتًإ

اتحدث .-1

كتابة رسالة لمعلمتً.-2

اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.-3

االحظ الجملة واكتبها فً  -4

دفتري)امالء منظور(

ما ٌملىاكتب فً دفتري -5

علً.)امالء اختباري(

الصورة التً التلمٌذة  تصفأن -

 المعطاة.

أن تكتب التلمٌذة رسالة -

 لمعلمتها.

الجمل أن تكتب التلمٌذة  --
 0 مضبوطة بالشكل

فً  أن تكتب التلمٌذة الجمل-
 دفترها امالء منظور.

الجملة فً أن تكتب التلمٌذة -
 .دفترها )امالء اختباري(

الكتابة

ونسخ كلمات  كتابة
من الحروف 
المدروسة

جهاز العرض -

كتاب الطالب  -

السبورة -

أخرى -

المالحظةتشخٌصً

(الثامنةنهاٌة الوحدة التقوٌم التجمٌعً )
اكمل الجدول بكلمات من-1

الجمل األتٌة.

اكمل الجدول بكلمات من -2

الجمل األتٌة.

أن تمٌز التلمٌذة بٌن تذكٌر -3
الفعل وتأنٌثه.

أن ترتب الكلمات مكونة جمل-4
مفٌدة.

اكتب العبارة مضبوطة-5

بالشكل.

االحظ الجملة واكتبها فً -6

دفتري)امالء منظور(

اكتب فً دفتري ما ٌملى-7

علً.)امالء اختباري(

جهاز العرضالكتابة

كتاب الطالب  -

السبورة -

بطاقات -

أخرى -

المالحظة تشخٌصً

( صممي □ اجمعي  □ ابتكري □  اقترحي  □ كوني   □  ابحثي   )  □ الواجب اإلبداعي :  

  (.............................................................................................................................)  ...................


