الوحدة:
التارٌخ

الٌوم

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

الحصة

مدخل الوحدة
 -1أنشد

الهدف
 أن تستظهر التلمٌذةالنشٌد

المهارة
 -التحدث

 2أستمع وأالحظ ثم
أجٌب
(نص االستماع )

 أن تجٌب التلمٌذة على  -االستماعاألسئلة المطروحة

 -3أالحظ وألون

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا  -القراءةواالستماع
عن محتوى الصور

 -4أالحظ الصور و
أتوقع األحداث

أن تعبر التلمٌذة شفهٌاعن األحداث المتوقعة
فً الصور

القراءة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 تستظهر ستةأبٌات من
األناشٌد
القصٌرة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 المناقشةالنشطة
تمثٌل األدوار
 -أخرى

 ٌعلق علىصورة من
محٌطه

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 المناقشةالنشطة
تمثٌل األدوار
 -أخرى

 جهاز العرض كتاب الطالب أخرىٌصوغ أسئلة
تذكرٌة عما
استمع إلٌه

التقوٌم
أنواعه
بنائً

بنائً

أدواته
تسمٌع النشٌد

مالحظة األداء

بنائً

 المحوالتدرٌجً
 المساجلةالحلقٌة
 -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

ختامً

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ض )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

-ذجهازذالعرض

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذلعبذاألدوارذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذالتعلمذباللعبذ-ذأخرى

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة
تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

االستراتٌجٌة
-ذاملناقشةذ

دردتهاذ

بصريةذ
-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ

المعٌار
مصورة.

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

التقوٌم
أدواته
أنواعه
بنائي

بنائي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

بنائي

املالحظةذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

تشخوصي

ورقةذعمل

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

املالحظةذ

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ض )

التارٌخ

الٌوم

المهارة

المعٌار

المكون

الحصة

الهدف

-7تستمع ثم تنطق الحرف
المشدد

 أن تستمع التلمٌذة ثم تنطقالحرف المشدد.

استماع

قراءة الكلمة

-8أحاكً فواز فً تذكٌر الفاعل
وتأنٌثه

 أن تحاكً التلمٌذة فوازفً تذكٌر الفعل وتأنٌثه .

القراءة

محاكاة

 -1أرسم دائرة حول الحرف
(ض) ثم أكتبه 0
 -2اكمل الجمل بالفعل المناسب
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تكمل التلمٌذة الجملة بالفعلالمناسب0 .
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الوسٌلة

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

ذجهازذالعرض-ذكتابذالطالبذ

-ذاملداجلةذاحللقوةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

بنائي

املالحظة
اختبارذذفهي

ذأخرى جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

 تمثٌل األدوار -أخرى

تشخٌصً

إنجازاتً
 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

الكتابة

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من(-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ع )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذجهازذالعرض

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

-ذلعبذاألدوارذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذالتعلمذباللعبذ-ذأخرى

بنائي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذذأخرىذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بنائي

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

ذجهازذالعرضتكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

االستراتٌجٌة
-ذاملناقشةذ

دردتهاذ

بصريةذ
-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ

المعٌار
مصورة.

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخوصي
بنائي
تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ع )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المعٌار

المكون

الحصة

-7اقرأ الجملة واكتب الحرف
المشدد مع حركته.

 أن تقرأ التلمٌذة الجملة تكتبالحرف المشدد مع حركته.

القراءة
والكتابة

قراءة الجملة

-8أحاكً فواز فً نطق المقطع
الساكن.

 أن تحاكً التلمٌذة فوازفً نطق المقطع الساكن .

القراءة

محاكاة

 -1أرسم دائرة حول الحرف (ع)
ثم أكتبه 0
 -2اكون من الحروف ثالث
كلمات
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تكون التلمٌذة من الحروفثالث كلمات 0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الوسٌلة
ذجهازذالعرضذكتابذالطالبذذبطاقاتذأخرى جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

-ذاملداجلةذاحللقوةذ

بنائي

 بطاقات-ذأخرى

أدواته
املالحظة
اختبارذ

 تمثٌل األدوار -أخرى

تشخٌصً

مالحظة

إنجازاتً

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ك )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6اقرأذالكلماتذثمذأردمذدائرةذحولذ

أنذتقرأذالتلموذةذالكلماتذثمذتردمذذدائرةذ

الكتابة

املقطعذالداكن.

حولذاملقطعذالداكن .ذ

-7أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذجهازذالعرض

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

قراءة وكتابة

-ذأخرى

ذالتعلمذباللعبذ-ذأخرى

بنائي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

بنائي

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

-ذأخرى

تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

-ذلعبذاألدوارذ

-ذكتابذالطالبذ

-ذكتابذالطالبذ

الكتابة

االستراتٌجٌة
-ذاملناقشةذ

دردتهاذ

بصريةذ
-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ

المعٌار
مصورة.

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخوصي
بنائي
تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ك )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1أرسم دائرة حول الحرف (ك)
ثم أكتبه 0
 -2ارتب الكلمات ألكون جملة
مفٌدة ثم أقرائها.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
 أن ترتب التلمٌذة الكلماتلتكون جملة مفٌدة ثم تقرائها.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (خ )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ
احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

المعٌار

االستراتٌجٌة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

-ذجهازذالعرض

-ذلعبذاألدوارذ

مصورة.

-ذكتابذالطالبذ

-ذاملناقشةذ

-ذأخرى

-ذالتعلمذباللعبذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذأخرى

دردتهاذ

بصريةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة
تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

بنائي

املالحظةذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

تشخوصي

ورقةذعمل

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (خ )

التارٌخ

الٌوم

المهارة

المعٌار

المكون

الحصة

الهدف

-7اكتب الحرف الناقص المشدد
باالستعانة بالصور.

 أن تكتب التلمٌذة الحرفالناقص المشدد باالستعانة
بالصور.

القراءة
والكتابة

قراءة

-8أحاكً فواز فً تحوٌل المفرد
إلى مثنى.

 أن تحاكً التلمٌذة فوازفً تحوٌل المفرد إلى مثنى .

القراءة

محاكاة

 -1أرسم دائرة حول الحرف (خ)
ثم أكتبه 0
 -2ارتب الكلمات ألكون جملة
مفٌدة ثم اقرائها.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن ترتب التلمٌذة الكلماتلتكون جملة مفٌدة ثم تقرائها 0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الوسٌلة
ذجهازذالعرضذكتابذالطالبذذبطاقاتذأخرى جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

-ذاملداجلةذاحللقوةذ

بنائي

 بطاقات-ذأخرى

أدواته
املالحظة
اختبارذ

 تمثٌل األدوار -أخرى

تشخٌصً

مالحظة

إنجازاتً

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ي )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ
احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

المعٌار

االستراتٌجٌة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

-ذجهازذالعرض

-ذلعبذاألدوارذ

مصورة.

-ذكتابذالطالبذ

-ذاملناقشةذ

-ذأخرى

-ذالتعلمذباللعبذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذأخرى

دردتهاذ

بصريةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة
تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

بنائي

املالحظةذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

تشخوصي

ورقةذعمل

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ي )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1أرسم دائرة حول الحرف (ي)
ثم أكتبه 0
 -2أصف مشاهداتً التً أراها
ٌومٌا وأنا فً طرٌقً للمدرسة.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تصف التلمٌذة مشاهداتهاالتً تراها ٌومٌا وهً فً
طرٌقها للمدرسة0.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ذ )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ
احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6اقرأذالكلماتذثمذاكتبذاملقطعذ

أنذتقرأذالتلموذةذالكلماتذثمذتكتبذذاملقطعذ

الكتابة ذ

الداكن .ذ

الداكن .ذ

-7أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

المعٌار

االستراتٌجٌة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

-ذجهازذالعرض

-ذلعبذاألدوارذ

مصورة.

-ذكتابذالطالبذ

-ذاملناقشةذ

-ذأخرى

-ذالتعلمذباللعبذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذأخرى

دردتهاذ

بصريةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

قراءة وكتابة

اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

بنائي

املالحظةذ

-ذبنائيذذ

-ذأخرى

تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

-ذكتابذالطالبذ

الكتابة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخوصي
بنائي
تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة السابعت ( صحيت وسالميت ) حسف (ذ )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1أرسم دائرة حول الحرف (ذ)
ثم أكتبه 0
 -2احلل الكلمة ثم أكتبها.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تحلل التلمٌذة الكلمة ثمتكتبها0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

المالحظة

إثرائً
القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

التقوٌم التجمٌعً (نهاٌة الوحدة الرابعة)
اكتب الكلمة المناسبةللصور ثم اقرأ الجملة.
اركب كلمات من المقاطعوالحروف واكتبها.
اقرأ الكلمات ثم أكتبها.احلل الكلمات إلى مقاطعوحروف.
ارتب الجمل ألكون نصا.-اكتب ما ٌملى علً.

الكتابة

جهاز العرض
 كتاب الطالب السبورة بطاقات -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:
التارٌخ

الٌوم

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

الحصة

مدخل الوحدة
 -1أنشد

الهدف
 أن تستظهر التلمٌذةالنشٌد

المهارة
 -التحدث

 2أستمع وأالحظ ثم
أجٌب
(نص االستماع )

 أن تجٌب التلمٌذة على  -االستماعاألسئلة المطروحة

 -3أالحظ وألون

أن تعبر التلمٌذة شفهٌا  -القراءةواالستماع
عن محتوى الصور

 -4أالحظ الصور و
أتوقع األحداث

أن تعبر التلمٌذة شفهٌاعن األحداث المتوقعة
فً الصور

القراءة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 تستظهر ستةأبٌات من
األناشٌد
القصٌرة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 المناقشةالنشطة
تمثٌل األدوار
 -أخرى

 ٌعلق علىصورة من
محٌطه

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 المناقشةالنشطة
تمثٌل األدوار
 -أخرى

 جهاز العرض كتاب الطالب أخرىٌصوغ أسئلة
تذكرٌة عما
استمع إلٌه

التقوٌم
أنواعه
بنائً

بنائً

أدواته
تسمٌع النشٌد

مالحظة األداء

بنائً

 المحوالتدرٌجً
 المساجلةالحلقٌة
 -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

ختامً

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (هـ )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احلرف

بصريةذ

-5أ أمٌز بٌن الصوت
القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

-6اقرأذالكلماتذواالحظذاحلرفذ
األخري ذ

القراءة

ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواتهالقصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذجهازذالعرض

القراءة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

أنذمتوزذالتلموذةذبنيذالتاءذاملربورةذواهلاء .ذ

-ذأخرى

ذالتعلمذباللعبذ-ذأخرى

-7أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ
اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

اختبارذذفهي

ذجهازذالعرض-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذاالصطفافذاملنطقي

-ذبنائي

-ذاملالحظة

-ذأخرى

تشخوصي

-ذورقةذعمل

-ذاملداجلةذاحللقوة

املالحظة
تشخوصي

-ذأخرى

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

املالحظةذ

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

ذأخرىالكتابة

بنائي

-ذبنائيذذ

-ذمدرحذالعرائس

قراءة وكتابة

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

-ذكتابذالطالب

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

-ذلعبذاألدوارذ

-ذكتابذالطالبذ

ذجهازذالعرضالكتابة ذ

االستراتٌجٌة
-ذاملناقشةذ

دردتهاذ

بصريةذ
-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ

المعٌار
مصورة.

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بنائي
تشخوصي

اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (هـ )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1أرسم دائرة حول الحرف (هـ)
ثم أكتبه 0
 -2اصل بٌن الكلمة والحرف
المناسب.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تمٌز التلمٌذة بٌن الهاءوالتاء المربوطة0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
 )40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (ث )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ
احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

المعٌار

االستراتٌجٌة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

-ذجهازذالعرض

-ذلعبذاألدوارذ

مصورة.

-ذكتابذالطالبذ

-ذاملناقشةذ

-ذأخرى

-ذالتعلمذباللعبذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذأخرى

دردتهاذ

بصريةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة
تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

بنائي

املالحظةذ

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذاملالحظةذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

بنائي

املالحظةذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

تشخوصي

ورقةذعمل

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

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

الوحدة:

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (ث )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

ذجهازذالعرض-7احاكً فواز فً استخدام النداء
بٌاء.

 أن تحاكً التلمٌذة فًاستخدام ٌاء النداء..

 -1أرسم دائرة حول الحرف (ث)
ثم أكتبه 0
 -2اكتب اسم الصورة من
الحروف المعطاة ثم اقرائها.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تكون التلمٌذة كلمة منالحروف المعطاة0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

القراءة

-ذكتابذالطالبذ

قراءة الجملة

ذبطاقات-ذأخرى

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

-ذاملداجلةذاحللقوةذ

بنائي

 بطاقات-ذأخرى

أدواته
املالحظة
اختبارذ

إنجازاتً

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (غ )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احلرف

بصريةذ

-5أ أمٌز بٌن الصوت
القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

-6االحظذالكلماتذواقرائها.

القراءة

ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواتهالقصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

أنذتالحظذالتلموذةذالتأثريذبدخولذالتنوينذ
علىذالذالتعريفذ .ذ

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذجهازذالعرض

القراءة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

-ذأخرى

ذالتعلمذباللعبذ-ذأخرى

-7أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ
اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

تكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

بنائي

اختبارذذفهي

ذجهازذالعرض-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذ-ذأخرى

تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذاالصطفافذاملنطقي

-ذبنائي

-ذاملالحظة

-ذأخرى

تشخوصي

-ذورقةذعمل

-ذاملداجلةذاحللقوة

املالحظة
تشخوصي

-ذأخرى

-ذجهازذالعرض

ذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

املالحظةذ

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذكتابذالطالب

الكتابة

بنائي

-ذبنائيذذ

-ذمدرحذالعرائس

قراءة وكتابة

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

ذأخرى-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

-ذلعبذاألدوارذ

-ذكتابذالطالبذ

ذجهازذالعرضالكتابة ذ

االستراتٌجٌة
-ذاملناقشةذ

دردتهاذ

بصريةذ
-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ

المعٌار
مصورة.

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بنائي
تشخوصي

اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (غ )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

ذجهازذالعرض-8احاكً فواز فً استخدام
الواو.

 أن تحاكً التلمٌذة فواز فًاستخدام واو العطف.

 -1أرسم دائرة حول الحرف (غ)
ثم أكتبه 0
 -2ادخل ال على كل كلمة ثم
اقرأ.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تتعرف التلمٌذة على الالمالقمرٌة.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

القراءة

-ذكتابذالطالبذ

قراءة الجملة

ذبطاقات-ذأخرى

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

-ذاملداجلةذاحللقوةذ

بنائي

 بطاقات-ذأخرى

أدواته
املالحظة
اختبارذ

إنجازاتً

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

إثرائً
القراءة
التحدث

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (ظ )

التارٌخ

الٌوم

الهدف

المهارة

المكون

الحصة
الدرس

-ذأنذتتحدثذالتلموذةذذفهوًاذعنذالصور ذ

التحدث

-1اسمً الحرف وألونه0
 -2أالحظ الصور و أتحدث ثم
استمع
-3أالحظ الصور و أقرأ

ذأنذجتوبذالتلموذةذعنذاألدئلةذ ذ-ذأنذتقرأذالتلموذةذكلماتذالدرسذ

القراءة

احملتويةذعلىذاحلرفذاجلديدذقراءةذ

-4أقرأذالكلماتذثمذأجردذ
احلرف

بصريةذ

القراءة

-ذأن تنطق التلمٌذة الحرف بأصواته

-5أ أمٌز بٌن الصوت

القصٌرة والطوٌلة (المد)
أن تسمً التلمٌذة الحركات القصٌرةوالطوٌلة

القراءة

-6أكتبذاحلرفذواكملذالناقصذثمذ

-ذأن تكتب التلمٌذة الحرف بطرٌقة

الكتابة

اكتبذالكلمة.

صحٌحة ثم تكتب الكلمة.

القصٌر والصوت
الطوٌل(المد)

المعٌار

االستراتٌجٌة

-ذتعربذذفهواذعنذأحدثذقصةذ

-ذجهازذالعرض

-ذلعبذاألدوارذ

مصورة.

-ذكتابذالطالبذ

-ذاملناقشةذ

-ذأخرى

-ذالتعلمذباللعبذ

تدميذاحلروفذاهلجائوةذاليتذ

-ذأخرى

دردتهاذ

بصريةذ
-ذأنذتقرأذالتلموذةذمجلذالدرسذقراءةذ

الوسٌلة

قراءةذمجلذوكلماتذالدرسذقراءةذ
بصرية
 تنطق الحروف التً درستهابأصواتها الطوٌلة والقصٌرة
والساكنة نطقا سلٌما
 تسمً الحركات القصٌرةوالطوٌلة

بنائي

املالحظةذ
اختبارذذفهي

-ذجهازذالعرض

-ذاالصطفافذاملنطقيذذ

-ذبنائيذذ

-ذمدرحذالعرائسذ

-ذأخرى

تشخوصيذ

-ذورقةذعملذ

ذكتابذالطالبذ-ذأخرى

ذاملداجلةذاحللقوةذذأخرىذ-ذالتعلمذباللعبذ

-ذكتابذالطالب

-ذالرؤوسذاملرقمةذ

-ذبطاقات

-ذأخرى

-ذأخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بنائي

املالحظةذ

-ذاملالحظةذ

ذجهازذالعرضتكتب الحرف بأشكاله
وأوضاعه

التقوٌم
أدواته
أنواعه

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخوصي
بنائي
تشخوصي

املالحظةذ
اختبارذذفهي
املالحظةذ
ورقةذعمل

الوحدة:

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

)

الىحدة اخلامست ( العابي وهىاياتي ) حسف (ظ )

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

التقوٌم

االستراتٌجٌة

أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1أرسم دائرة حول الحرف (ظ)
ثم أكتبه 0
 -2احلل الكلمتٌن إلى مقاطع
وحروف.
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف
بحركاته وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترسم التلمٌذة دائرة حولالحرف الجدٌد و تكتبه.
أن تحلل التلمٌذة الكلمات إلىمقاطع وحروف.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الكلمات فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الحرف
بحركاته وكلمات سبق لها
دراسة حروفها فً دفترها
(امالء اختباري).

النص اإلثرائً

أن تقرأ التلمٌذة النص مااستطاعت قرأته.
أن تجٌب التلمٌذة عن األسئلةالمتعلقة بالنص.

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

ٌقرأ نص مشكوال
عدد كلماته من (-20
)40كلمة
ٌكتشف داللةالكلمات الجدٌدة

 جهاز العرض السبورةكتاب الطالب-أخرى

تشخٌصً

المالحظة

إثرائً
القراءة
التحدث

 استراتٌجٌة -2-3-41
 -أخرى

تشخٌصً

التقوٌم التجمٌعً (نهاٌة الوحدة الخامسة)
احلل الكلمات إلى مقاطعوحروف
اقرأ الكلمات ثم أكتبها.ارتب الجمل ألكون نصا.أكمل الكلمات بالحرف المناسب.-اكتب ما ٌملى علً.

الكتابة

جهاز العرض
 كتاب الطالب السبورة بطاقات -أخرى

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

التارٌخ

الٌوم

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

الحصة

المكون

الهدف

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

مدخل الوحدة
(أالحظ وأعبر)

أنــشـــــد

استمع وأالحظ ثم
أجٌب

أن تعبر التلمٌذة
شفهٌا عن محتوى
الصورة

التقوٌم

االستراتٌجٌة

مدخل الوحدة  :السادسة

أنواعه

التحدث
االستماع

أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

القراءة
واالستماع

أن تجٌب التلمٌذة على
األسئلة المطروحة

التحدث
االستماع

ٌعلق على
صورة من
محٌطة

تستظهر ستة
أبٌات من
األناشٌد
القصٌرة

ٌصوغ أسئلة
تذكرٌة عما
استمع إلٌه

 جهاز
العرض
 كتاب
الطالبة
 أخرى.

جهاز
العرض
كتاب الطالبة
أخرى..
 جهاز
العرض
 كتاب
الطالبة
 أخرى.

□المناقشة
النشطة
□الرؤوس
المرقمة

□المحو
التدرٌجً
□المساجلة
الحلقٌة
□أخرى
□التعلم
تمثٌل األدوار
□ العصف
الذهنً

بنائً

بنائً

بنائً

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

أدواته

مالحظة األداء

تسمٌع النشٌد

مالحظة األداء

الوحدة:

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

الحصة

المكون

الهدف

(النص القرائً)

 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب

6+5+3+2+1
7+

-2افكر
-3أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

 -4أألحظ الصور
وأقرأ الكلمة

 -5أقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

أن تقرأ التلمٌذة العبارة
وتكتبها.

المهارة

القراءة

القراءة

القراءة

المعٌار

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء
 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

القراءة
 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة
تحدث
كتابة

 تكتب الجملة بخطجمٌل.

الوسٌلة

 جهاز العرض كتاب الطالب أخرى بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

االستراتٌجٌة
 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

التقوٌم
أنواعه

بنائً

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

تشخٌصً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

تشخٌصً

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

 جهاز العرض كتاب الطالب البطاقات ألوان -أخرى

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

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

ختامً

ختامً

أدواته

المالحظة
اختبار شفهً
المالحظة
اختبار شفهً
مالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اخبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) طعام ملىث

التارٌخ

الٌوم

الحصة

المكون

الهدف

 -1احلل الكلمات إلى مقاطع
وحروف0 .
 -2افكر .
 -3أكتب الجملة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى علً
من الجمل(.امالء اختباري)

أن تحلل التلمٌذة الكلمات إلىمقاطع ثم تكتبها.
أن تمٌز بٌن الغذاء المفٌدوغٌر المفٌد من خالل الصور.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة جملة تشمل
الظواهر اللغوٌة المدروسة
(امالء اختباري).

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
3+2+1
+6+5+
7

المكون

الهدف

(النص القرائً)

 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب
-2أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

المهارة

القراءة

القراءة

القراءة

 -3أألحظ الجمل
واقرائها

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

القراءة

-4أفكر

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما

تحدث

 -5احول
 -6اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

أن تمٌز التلمٌذة بٌنتذكٌر الفعل وتأنٌثه
أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل
إلى األعلى.

كتابة

المعٌار

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء
 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

الوسٌلة

 جهاز العرض كتاب الطالب أخرى بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

االستراتٌجٌة
 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة أخرى أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن أخرى معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

 تبدي رأٌها وتناقش جهاز العرضفً موضوع ٌناسب
 كتاب الطالبسنها
 البطاقات ألوان -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج أخرى حل المشكالت المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

_ ترسم الجملة رسم
صحٌح.

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)
التقوٌم
أنواعه

بنائً

تشخٌصً

تشخٌصً

ختامً

أدواته

المالحظة
اختبار شفهً
المالحظة
اختبار شفهً
مالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اخبار شفهً

ختامً
المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) فيه شفاء

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1ادخال ال التعرٌف على
الكلمات 0
 -2اكمال الجمل بالكلمة
المناسبة.
 -3أكتب العبارة مضبوطة
بالشكل 0
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى علً
من الجمل(.امالء اختباري)

أن تمٌز التلمٌذة بٌن الالتعرٌف.
أن تكمل التلمٌذة الجملبالكلمة المناسبة 0
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها (امالء منظور).
أن تكتب التلمٌذة جملة تشملالظواهر اللغوٌة المدروسة
(امالء اختباري).

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون

الهدف

المهارة

(النص القرائً)

 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

القراءة

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب
-2أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

القراءة

القراءة

المعٌار
 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء
 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

التقوٌم

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

تشخٌصً

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 -3أألحظ وأقرأ

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

القراءة

-4أفكر

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما .
 أن تنفً التلمٌذةالجملة باستخدام ال
النفً.

تحدث

 تبدي رأٌها وتناقش  -جهاز العرض كتاب الطالبفً موضوع ٌناسب
 البطاقاتسنها
 ألوان أخرىكتابة جمل بعدادخال النفً

كتابة

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

ختامً

 حل المشكالت المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

ختامً

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

أنواعه

أدواته

المالحظة
اختبار شفهً
مالحظة
اختبار شفهً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

 -5احول

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اخبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) عيادة ادلسيض

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة
-6اعبر

 -7اقرأ العبارة وارسمها
بخط جمٌل .

الهدف
 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراشفهٌا.
 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراكتابٌا.
أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل
إلى األعلى.

المهارة
القراءة
الكتابة

الوسٌلة

المعٌار
تعبر عن احداث
قصة ما.
_ ترسم الجملة
رسم صحٌح.

االستراتٌجٌة

-ذجهازذالعرض

-ذاملداجلةذاحللقوة

-ذكتابذالطالب

 بطاقات-ذأخرى

-ذبطاقات

التقوٌم
أنواعه
بنائي

أدواته
املالحظة
اختبار

-ذأخرى

إنجازاتً
 -1اكمل الجملة بالكلمة المناسبة
 -2ارتب الكلمات ألكون جملة.
 -3أكتب العبارة مضبوطة بالشكل 0
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى علً من
الجمل(.امالء اختباري)

أن تكمل التلمٌذة الجملةبالكلمة المناسبة.
أن ترتب التلمٌذة الكلماتلتكون جملة.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها (امالء منظور).
أن تكتب التلمٌذة جملة تشملالظواهر اللغوٌة المدروسة
(امالء اختباري).

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

المالحظة

التقوٌم التجمٌعً (نهاٌة الوحدة السادسة)
-1اعٌد ترتٌب الجمل ألكون نص.
-2أعبر عن الصور بجملة تامة.
-3احلل الكلمات إلى مقاطع
وحروف.
-4ادخل ال التعرٌف على الكلمات.
 -5أكتب العبارة مضبوطة بالشكل 0
 -6االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-7اكتب فً دفتري ما ٌملى علً من
الجمل(.امالء اختباري)

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

الكتابة

جهاز العرض
 كتاب الطالب السبورة بطاقات -أخرى

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

التارٌخ

الٌوم

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

الحصة

الهدف

المكون

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

مدخل الوحدة
(أالحظ وأعبر)
استمع وأالحظ ثم
أجٌب

أنــشـــــد

التقوٌم

االستراتٌجٌة

مدخل الوحدة  :السابعة

أنواعه



أن تعبر التلمٌذة
شفهٌا عن محتوى
الصورة



أن تجٌب التلمٌذة
على األسئلة
المطروحة

أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

التحدث
االستماع

القراءة
واالستماع

ٌعلق على
صورة من
محٌطة
ٌصوغ أسئلة
تذكرٌة عما
استمع إلٌه

تستظهر ستة
أبٌات من
األناشٌد
القصٌرة

 جهاز
العرض
 كتاب
الطالبة
 أخرى.

جهاز
العرض
كتاب الطالبة
أخرى..

□المناقشة
النشطة
□الرؤوس
المرقمة
□التعلم
تمثٌل األدوار
□ العصف
الذهنً
□المحو
التدرٌجً
□المساجلة
الحلقٌة

بنائً

بنائً

□أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

أدواته

مالحظة األداء

تسمٌع النشٌد

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب

--2أفكر
-3أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

 -4أألحظ وأقرأ

الهدف
 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة
 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما

المهارة
القراءة

القراءة
التحدث
القراءة

المعٌار
 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

 تبدي رأٌها وتناقشفً موضوع ٌناسب
سنها

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

 أن تقرأ التلمٌذة جمال القراءةقصٌرة قراءة صحٌحة

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

)
التقوٌم
أنواعه

أدواته

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

مالحظة
اختبار شفهً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

ختامً

 جهاز العرض كتاب الطالب البطاقات ألوان -أخرى

 حل المشكالت المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

ختامً

المالحظة
اخبار شفهً

تحدث
 -5اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها كتابة
رسم صحٌح من األسفل إلى
األعلى.

_ ترسم الجملة رسم
صحٌح.

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) السباق

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة
-6اعبر

 -7اقرأ العبارة وارسمها
بخط جمٌل .

الهدف
 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراشفهٌا.
 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراكتابٌا.
أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل
إلى األعلى.

المهارة
القراءة
الكتابة

المعٌار
تعبر عن احداث
قصة ما.
_ ترسم الجملة
رسم صحٌح.

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

-ذجهازذالعرض

-ذاملداجلةذاحللقوة

-ذكتابذالطالب

 بطاقات-ذأخرى

-ذبطاقات

التقوٌم
أنواعه
بنائي

أدواته
املالحظة
اختبار

-ذأخرى

إنجازاتً
 -1اكمل الجملة بالكلمة المناسبة
 -2اتحدث .
 -3أكتب الجملة مضبوطة بالشكل 0
 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف بحركاته
وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن تكمل التلمٌذة الجملةبالكلمة المناسبة.
أن تصف التلمٌذة الصورالمعطاة.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها (امالء منظور).
أن تكتب التلمٌذة جملة تشملالظواهر اللغوٌة المدروسة
(امالء اختباري).

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب
-2أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

الهدف
 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة
 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها
 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

المهارة
القراءة

المعٌار
 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.

القراءة

 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

التحدث

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

القراءة

)
التقوٌم

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

مالحظة
اختبار شفهً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

القراءة

 -3أألحظ وأقرأ

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

-4أفكر
 -5احول

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهاتحدث
فً قضٌة ما
 أن تحول التلمٌذةالجملة االسمٌة إلى جملة
كتابة
فعلٌة.

 -6اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل إلى
األعلى.

 تقرأ جمال ومقاطع  -جهاز العرض البطاقاتقراءة مسترسلة
 كتاب الطالب تبدي رأٌها وتناقش  -أخرىفً موضوع ٌناسب
 جهاز العرضسنها
 كتاب الطالب البطاقات ألوان -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج أخرى حل المشكالت المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

ختامً

المالحظة
اخبار شفهً

ختامً

_ ترسم الجملة رسم
صحٌح.

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

أنواعه

أدواته

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) اخلسوف والرئب

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1ارتب الكلمات االتٌة ألكون جملة
مفٌدة ثم اكتبها.
 -2احلل الكلمات إلى مقاطع
وحروف .
 أكتب الجملة مضبوطة بالشكل 0 -4االحظ الكلمات واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري الحرف بحركاته
وكلمات سبق لً دراسة
حروفها(.امالء اختباري)

أن ترتب التلمٌذة الجملة ترتٌباصحٌح.
أن تحلل التلمٌذة الكلمات إلىمقاطع ثم تكتبها.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها (امالء منظور).
أن تكتب التلمٌذة جملة تشملالظواهر اللغوٌة المدروسة
(امالء اختباري).

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
 -1أجٌب

3+2+1
5+4

الهدف
 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة
 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

المهارة
القراءة

القراءة
التحدث

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

-2أنمً لغتً
(أصل)

 -3أألحظ الجمل
وأقرأ

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

القراءة

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما
 أن تربط التلمٌذة بٌنما تعلمته من خالل
الدرس وبٌن ما ترسمه
وتلونه
أن تحول الطالبة المفرد
إلى جمع

تحدث

 -5ارسم والون
-6احول

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

-4أفكر

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

القراءة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً
مالحظة
اختبار شفهً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

كتابة

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

 جهاز العرض تبدي رأٌها وتناقش  -كتاب الطالب البطاقاتفً موضوع ٌناسب
 ألوانسنها
 -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

ختامً

 حل المشكالت المناقشة النشطة الدقيقة الواحدة -أخرى

ختامً

كتابة

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

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اخبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) تعلمت دزسا

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

 -7أبحث

 -7اقرأ العبارة وارسمها
بخط جمٌل .

 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراشفهٌا.
 أن تعبر التلمٌذة تعبٌراكتابٌا.
أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل
إلى األعلى.

 -1اعبر عن الصورة بجملة مكتملة
المعنى .
 -2أكتب مفرد كل جمع من
الجموع 0
-3اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

أن تعبر التلمٌذة عن الصورةبجملة مفٌدة.
أن تحول التلمٌذة المفرد إلىجمع وكتابته.
أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجمل فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الجملة فً
دفترها (امالء اختباري).

-8اعبر

القراءة
الكتابة

تعبر عن احداث
قصة ما.
_ ترسم الجملة
رسم صحٌح.

االستراتٌجٌة

-ذجهازذالعرض

-ذاملداجلةذاحللقوة

-ذكتابذالطالب

 بطاقات-ذأخرى

-ذبطاقات

التقوٌم
أنواعه
بنائي

أدواته
املالحظة
اختبار

-ذأخرى

إنجازاتً

الكتابة

تصف احداث قصة
مصورة
كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

تشخٌصً

المالحظة

التقوٌم التجمٌعً (نهاٌة الوحدة السابعة)
-1اقرأ الجمل ثم اكتب الجملة
المناسبة.
-2اكمل الجملة بالكلمة المناسبة.
-3اعٌد ترتٌب الجمل ألكون نصا.
-4اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.
 -5االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-6اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

الكتابة

جهاز العرض
 كتاب الطالب السبورة بطاقات -أخرى

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:
التارٌخ

الٌوم

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

الهدف

المكون

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

مدخل الوحدة
(أالحظ وأعبر)
استمع وأالحظ ثم
أجٌب

أنــشـــــد

التقوٌم

االستراتٌجٌة

مدخل الوحدة  :الثامنة

أنواعه



أن تعبر التلمٌذة
شفهٌا عن محتوى
الصورة



أن تجٌب التلمٌذة
على األسئلة
المطروحة

أن تستظهر التلمٌذة النشٌد

التحدث
االستماع

القراءة
واالستماع

ٌعلق على
صورة من
محٌطة
ٌصوغ أسئلة
تذكرٌة عما
استمع إلٌه

تستظهر ستة
أبٌات من
األناشٌد
القصٌرة

 جهاز
العرض
 كتاب
الطالبة
 أخرى.

جهاز
العرض
كتاب الطالبة
أخرى..

□المناقشة
النشطة
□الرؤوس
المرقمة
□التعلم
تمثٌل األدوار
□ العصف
الذهنً
□المحو
التدرٌجً
□المساجلة
الحلقٌة

بنائً

بنائً

□أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

أدواته

مالحظة األداء

تسمٌع النشٌد

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
-1أجٌب
 -2أفكر
-3أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

 -4أألحظ الصور
وأقرأ

الهدف

المهارة

 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

القراءة

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

القراءة

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما

التحدث
القراءة

القراءة

كتابة
 -5اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل إلى
األعلى.

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

 تبدي رأٌها وتناقشفً موضوع ٌناسب
سنها

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

أنواعه

أدواته

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

 جهاز العرض البطاقات كتاب الطالب -أخرى

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

ختامً

 جهاز العرض كتاب الطالب البطاقات ألوان -أخرى

 حل المشكالت المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

ختامً

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

التقوٌم

مالحظة
اختبار شفهً

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اخبار شفهً

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) فىاش وشهس زمضان

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1ارتب الكلمات االتٌة ألكون جملة
مفٌدة ثم اكتبها.
 -2تمأل بطاقة تعرٌف .
-3اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

أن ترتب التلمٌذة الجملة ترتٌباصحٌح.
أن تمأل التلمٌذة بطاقة تعرٌفٌهلها.
-أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجمل فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الجملة فً
دفترها (امالء اختباري).

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
-1أجٌب
 -2أفكر
-3أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

الهدف

المهارة

 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

القراءة

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

القراءة

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما

التحدث
القراءة

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

 تبدي رأٌها وتناقشفً موضوع ٌناسب
سنها

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 -4أألحظ وأقرأ

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

-5احول

 أن تمٌز التلمٌذة بٌنتذكٌر الفعل وتأنٌثه.

تحدث

أن تقرأ التلمٌذة الجملةترسمها
قراءة سلٌمة ثم
كتابة
رسم صحٌح من األسفل إلى
األعلى.

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

التقوٌم

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

 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

مالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اخبار شفهً

ختامً

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

أنواعه

أدواته

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

القراءة

 -6اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) مىلىدًا جديدًا

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً
 -1اكمل الجملة بالكلمة المناسبة..
 -2احلل الكلمات إلى مقاطع
وحروف .
-3اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

أن تكمل التلمٌذة الجملةبالكلمة المناسبة.
أن تحلل التلمٌذة الكلمة إلىمقاطع وحروف ثم تكتبها.
-أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجمل فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الجملة فً
دفترها (امالء اختباري).

الكتابة

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

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

إعداد معلمات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

الوحدة:

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

الحصة
+3+2+1
7+6+5

المكون
(النص القرائً)

(فهم النص
واستثماره)
-1أجٌب
 -2أفكر
-3أنمً لغتً
(أصل)

3+2+1
5+4

الهدف
 أن تقرا التلمٌذة الجملوالمقاطع قراءة مسترسلة

القراءة

 أن تجٌب التلمٌذة علىاألسئلة اجابات حرة تصوغها
بأسلوبها

القراءة

 أن تبدئ التلمٌذة رأٌهافً قضٌة ما

التحدث
القراءة

 -4أألحظ وأقرأ

-5احول

 أن تمٌز التلمٌذة بٌنتذكٌر الفعل وتأنٌثه.
أن ترتب الكلمات مكونةجمل مفٌدة.

القراءة

تحدث

أن تقرأ التلمٌذة الجملةقراءة سلٌمة ثم ترسمها
رسم صحٌح من األسفل إلى
األعلى.

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة.
 تجٌب عن أسئلة تذكرٌهحول النص المقروء

 تبدي رأٌها وتناقشفً موضوع ٌناسب
سنها

 جهاز العرض كتاب الطالب -أخرى

 تمثٌل األدوار مساجلة الحلقٌة -أخرى

 بطاقات حهاز العرض كتاب الطالب -اخرى

كتابة

 تقرأ جمال ومقاطعقراءة مسترسلة
 ترتب الكلماتمكونة جمل مفٌدة.

 أرسل سؤاال القطار الكرسً الساخن -أخرى

التقوٌم

بنائً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

المالحظة
اختبار شفهً

تشخٌصً

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

 ساعً البرٌد كرة الثلج -أخرى

ختامً

مالحظة
اختبار شفهً

المالحظة
اخبار شفهً

ختامً
 المناقشة النشطة الدقٌقة الواحدة -أخرى

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

أنواعه

أدواته

 معنى الكلمة التعلم باللعب -اخرى

 تكتشف دالالت الكلماتالجدٌدة من خالل الترادف

 أن تكتشف التلمٌذة المعانًالغامضة فً النص باستخدام
الترادف

 أن تقرأ التلمٌذة جمالقصٌرة قراءة صحٌحة

-6اعبر
 -7اقرأ العبارة
وارسمها بخط
جمٌل .

المهارة

المعٌار

الوسٌلة

االستراتٌجٌة

)

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

المالحظة
اختبار شفهً

الوحدة:

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

)

الىحدة السادست صحيت وغرائي ) الشجسة احلصينت

التارٌخ

الٌوم

المكون

الحصة

الهدف

المهارة

الوسٌلة

المعٌار

االستراتٌجٌة

التقوٌم
أنواعه

أدواته

إنجازاتً
-1اتحدث .
-2كتابة رسالة لمعلمتً.
-3اكتب العبارة مضبوطة بالشكل.
 -4االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-5اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

أن تصف التلمٌذة الصورة التًالمعطاة.
أن تكتب التلمٌذة رسالةلمعلمتها.
-أن تكتب التلمٌذة الجملمضبوطة بالشكل 0
أن تكتب التلمٌذة الجمل فًدفترها امالء منظور.
أن تكتب التلمٌذة الجملة فًدفترها (امالء اختباري).

الكتابة

 جهاز العرض كتاب الطالب السبورة -أخرى

كتابة ونسخ كلمات
من الحروف
المدروسة

تشخٌصً

المالحظة

التقوٌم التجمٌعً (نهاٌة الوحدة الثامنة)
-1اكمل الجدول بكلمات من
الجمل األتٌة.
 -2اكمل الجدول بكلمات من
الجمل األتٌة.
 -3أن تمٌز التلمٌذة بٌن تذكٌر
الفعل وتأنٌثه.
-4أن ترتب الكلمات مكونة جمل
مفٌدة.
-5اكتب العبارة مضبوطة
بالشكل.
 -6االحظ الجملة واكتبها فً
دفتري(امالء منظور)
-7اكتب فً دفتري ما ٌملى
علً(.امالء اختباري)

الكتابة

جهاز العرض
 كتاب الطالب السبورة بطاقات -أخرى

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

بإشراف مشرفات الصفوف األولٌة مكتب النهضة

تشخٌصً

المالحظة

