برمجة األساس ّي األوّ ل
الشهر

األسبوع

تشرين

5-1

سنة8102- 8102
استظهار

قراءة

تعبير شفهي
*استماع

فورةٌ ُم ْجتَ ِه َدةٌ
ُع ْ
ص َ
*قراءة صورة  +توظيف الجملة

األول

صفُّ َك
أين َ
يا رامي

ستيفاني بدر

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تمييز شكل حرف الدال

الجملة المفيدة

تمييز شكل

من سواه

تعبير كتابي

*مشاهدة
إطالق العصفور

حرف الدال من

السجين
َّ

سواه  +كتابته

الخبرية البسيطة في التعبير
الشهر

األسبوع

تشرين

12-8

استظهار

األول

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

قراءة صورة  +توظيف الجملة الخبرية

رامي

تمييز شكل حرف الدال

تمييز حرف الراء

تمييز شكل

ترتيب الكلمات

البسيطة في التعبير +معرفة األلوان

مريض

من سواه

تمييز حرف الراء

بأصواته المختلفة

 +كتابة األعداد

حرف الدال من

للحصول على جملة.

بأصواته المختلفة

 + 3-2-1معرفة

 +نسخ جملة

تتركب من كلمات.

عدد كلمات الجملة

بسيطة

تمييز حرف

كتابة األعداد -2-1

 + 3معرفة عدد

بكلمة واحدة.

الراء بأصواته

كلمات الجملة +

المختلفة+

إكمال جملة بكلمة

وتوقع موضوع غالف كتاب.

 +إكمال جملة

سواه  +كتابته

كتابته

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

تشرين

11-15

ب
َم ْل َع ُ
ستي
َم ْدَر َ

األسبوع

استظهار

قراءة

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

نشاطات مقترحة

نشاطات مقترحة

معرفة أن الجملة

واحدة

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

األصوات
األول

التعبير بجملة خبرية

تمييز حرف

معرفة أن الكلمة تتركب من أحرف

تركيب كلمات من مقاطع

إطالق المشروع

بسيطة  +التعرف إلى

الباء بأصواته

كتابة حرف الباء  +تقطيع الكلمات

صوتية

التربوي (األزياء

الجهات وتوظيفها في

المختلفة

 +تركيب جملة من كلمات مبعثرة

تقطيع الكلمات  +تركيب

بين الماضي

مشددة  +تركيب كلمات.

كتابة األعداد  +تركيب

جمل.

التعرف إلى بعض

جملة من كلمات مبعثرة

 +كتابة األعداد  +كتابة أحرف

الكلمات الدالة على

والحاضر)

porte ouverte

كلمات.

مكان

الشهر

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

ستيفاني بدر

سنة8102- 8102
األصوات

تشرين
األول

22-22

الشهر

األسبوع

استظهار

تشرين
األول

تشرين

2-21

الثاني

الشهر

التعبير عن صورة

(دفتر

(ر) +تمييز

معرفة عدد أحرف الكلمة.

كتابة أحرف

مبعثرة.

تقطيع كلمات

كتابة (د) و(ر) +

تحت الصورة.

شفهيًّا  +التعرف إلى

التقويم

أيام األسبوع.

والدعم)

األسبوع

1-5

استظهار

أحرف مشددة

مشددة

كتابة (د) و(ر)

التدرب على تحقيق ما

نسخ جملة +

لم يحقق من األهداف.

كتابة ما يسمع

تعبير شفهي

قراءة

ليما"
فيلم حليم َيزور" َ
س ً

َج َم َل َب ْيتي  -م
ما أ ْ
" +اَ ْل" َم َع

تمييز حرف الميم

استماع لُ ْع َبة ُمنى
اله ِويَّة وتقديم الذات
ُ

الحروف القَ َم ِريَّة.

تعبير شفهي

قراءة

البيت َوما َي ْجري فيه -
ُ
تَ ْوظيف مؤشرات المكان
في التعبير.

كتابة الكلمة الناقصة

بشكل صحيح

اكتساب األصوات

لآلخر.

تشرين
الثاني

فهم مرسلة مسموعة +

تدرب

تمييز (د) من

معرفة عدد كلمات الجملة.

كتابة األعداد +

تركيب جملة من كلمات

معارف لغوية

إمالء

فيلم حليم َيزور
ليما"
"َ
س ً

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

األصوات

تأ َّ
ت َولَ ِك ْن- ...
َخ ْر ُ
س " +اَ ْل" َم َع

تمييز حرف
الميم

َّ
الشمسية.

تمييز حرف

"اَ ْل" َم َع الحروف
القَ َم ِريَّة.

تركيب كلمات من

تحتوي على كلمات فيها

السين من باقي

مقاطع معطاة+

حرف الميم.

الحروف

تقطيع كلمات +

الحروف

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

كتابة األعداد

+مسابقة في
المعارف اللغوية

كتابة كلمات تحتوي على

تركيب جملة من كلمات

حرف الميم  +نسخ جملة

مبعثرة.

الناقصة.

ملء الفراغ بالكلمات

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

الشهر
تشرين

الثاني

األسبوع

سنة8102- 8102

استظهار

تعبير شفهي
الفُصول والشهور
َومؤشرات الزمان.

12-12

قراءة

تأ َّ
ت َولَ ِك ْن - ...س +
َخ ْر ُ
"اَ ْل" َمعَ الحروف َّ
الشمسية.

ستيفاني بدر

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

تمييز حرف السين

"اَ ْل" َم َع
الحروف

معرفة كتابة حرف

تركيب جملة من كلمات

َّ
الشمسية.

السابقة في الكلمات.

ربط كلمات للحصول على

 +تقطيع

+كتابة "اَ ْل" َم َع
الحروف َّ
الشمسية.

جملة.

من باقي الحروف

 +مسابقة في دراسة النص

الكلمات +

تمييز حرف

السين والحروف

نشاطات مقترحة

مبعثرة.

السين من باقي
الحروف وكتابته

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

األصوات
تشرين

الثاني

الشهر

23-11

الصغير
أَخي َّ
( ِش ْعٌر) ن -
ى

األسبوع

استظهار

تشرين
الثاني

33-22

الشهر

األسبوع

الصغير
أَخي َّ
( ِش ْعٌر) ن  -ى

تمييز (ن)
و(ى)

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

مسابقة في التعبير

الكتابي

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

فهم مرسلة مسموعة  +تركيب جمل

مسابقة (نص

تمييز (ن)

تركيب كلمات +

تمييز (ن)

ترتيب كلمات للحصول

خبرية +التعبير بجمل عن فصول

مسموع)

و(ى)

اإلجابة عن

و(ى)

على جملة  +االستعانة

سؤال

في الكتابة

بالرسوم لإلجابة عن

األصوات

السنة  +تعداد أشهر السنة.

التدرب على تحقيق ما لم يحقق من

نشاطات مقترحة

سؤال

األهداف.

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

ستيفاني بدر

سنة8102- 8102
األصوات

كانون

7-3

الشهر

األسبوع

كانون

11-13

األول

استظهار

األول

تقطيع كلمات.

تركيب جمل خبرية +التعبير بجمل عن

التدرب على

فصول السنة  +تعداد أشهر السنة.

التدرب على تحقيق ما لم يحقق من

تحقيق ما لم

يحقق من

تأليف كلمات

األهداف.

األهداف.

صوتية

من مقاطع

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

فهم مرسلة

الحيوانات العاشبة

التعرف إلى حرف التاء

مسموعة  +أ َْي َن
ْأرَنبي

تحقيق ما لم

جمع الكلمات المبعثرة

األهداف.

يحقق من

معارف لغوية

في جملة.

إمالء

تعبير كتابي

تركيب جملة من

والحيوانات الالحمة

بجميع أشكاله

فعل وفاعل

 +مسابقة في دراسة النص

وأصواته.

ومفعول به

التمثي ُل  -العرض
الشفهي

التدرب على

كتابة داللة الصورة.

مشاهدة أ َْي َن َب ْيتي
نشاط ليوم المسؤوليات.

نشاطات مقترحة
نشاط حول األزياء
(بين الماضي
والحاضر)

 +معرفة قراءة تنوين

الرفع

الحيوانات األليفة
والحيوانات غير

األليفة +-

أصوات الحيوانات
 +عرض شفهي.
الشهر

األسبوع
21-17

كانون

األول

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

التعرف إلى حرف التاء

معرفة تقطيع

كتابة حرف التاء بجميع

تركيب جمل

نشاط لعيد الميالد

بجميع أشكاله

مسابقة في

كلمات.

أشكاله وأصواته.

 +تنوين الرفع

من خالل

نشاط حول األزياء

 +معرفة قراءة تنوين

المعارف اللغوية

الحاء وتنوين الجر.

معطاة.

(بين الماضي

الرفع.

 +تمارين

إكمال جملة

والحاضر)

وأصواته.

معرفة تقطيع كلمات.

كلمات

تركيب جملة
فعلية.

مسابقة في
التعبير

الكتابي

برمجة األساس ّي األوّ ل

الشهر
كانون

األسبوع

سنة8102- 8102

استظهار

11-7

الثاني

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

تمييز الحيوانات األليفة من

غير األليفة  +توظيف أصوات

الحيوانات

األليفة

التعرف إلى حرف

الشين بجميع أشكاله

التعرف إلى

حرف الشين

التعرف إلى حرف

الشين بجميع

تركيب جمل من

الحيوانات في جمل  +تعداد

والحيوانات غير

وأصواته.

بجميع أشكاله

أشكاله وأصواته.

التعبير عن صورة

الحواس الخمس واستخدامها

األليفة  -الشين

معرفة تقطيع كلمات.

وأصواته

معرفة تقطيع

بجملة.

في التعبير +

وتنوين النصب.

كلمات.

إكمال جملة.

تقديم عرض شفهي

الشهر
كانون

األسبوع
18-11

الثاني

ستيفاني بدر

استظهار
في حديقة
الحيوانات
( ِش ْعٌر) -
الحاء

وتنوين الجر

نشاطات مقترحة

خالل كلمات معطاة.

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

الحواس الخمس  +توظيف

التعرف إلى حرف

تركيب جملة اسمية

كتابة حرف الحاء

وأصواته +األحرف

تركيب جملة اسمية ركنها
اس ٌم أو ِف ْع ٌل.
الثاني ْ
استخدام اسم االشارة "هذا" في

في حديقة
ِ
الحيوانات (ش ْعٌر)

التعبير عن صورة بثالث

السابقة  +كتابة

تركيب جملة اسمية

الحواس الخمس في
التعبير.

جمل +إلقاء الشعر.

إلقاء الشعر.

في حديقة الحيوانات
( ِش ْعٌر)  -الحاء
وتنوين الجر.

أشكاله وأصواته+

إلقاء الشعر.

مسابقة في دراسة

قراءة تنوين الجر

تقطيع كلمات +

استخدام اسم

النص.

تركيب كلمات

تركيب جملة اسمية

الحاء بجميع

اس ٌم أو
ركنها الثاني ْ
ِف ْع ٌل.
االشارة "هذا" في

بجميع أشكاله

تنوين الجر

powerpoint

تقطيع كلمات
الشهر

األسبوع

كانون

25-21

الثاني

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

فهم مرسلة مسموعة.

العصفور والسمكة

تمييز تنوين الرفع

كتابة األحرف (ت-

تمييز تنوين الرفع

استخدام اسم االشارة "هذا" في

العصفور والسمكة

من تنوين كل من

ش-ح) بجميع

من تنوين كل من

تركيب جملة اسمية.

األشكال  +أحرف الجر +
التوقُّع.

النصب والجر

أشكالها وأصواتها +

النصب والجر+

تمييز الحيوانات األليفة من
غير األليفة  +توظيف

أصوات الحيوانات في جمل
 +تعداد الحواس الخمس
واستخدامها في التعبير +

تمييز تنوين الرفع
من تنوين كل من
النصب والجر+

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

ستيفاني بدر

سنة8102- 8102
تقديم عرض شفهي
تحديد المكان الذي تجري
فيه أحداث الحكاية.

اكمال حكاية.

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

التدرب على تحقيق

تمييز األحرف (ت-

كتابة األحرف (ت-

كتابة األحرف

استخدام اسم االشارة "هذا" في

كانون

ما لم يحقق من

ش-ح) بجميع

ش-ح) بجميع

(ت-ش-ح)

تركيب جملة اسمية

الثاني

األهداف.

أشكالها وأصواتها

أشكالها وأصواتها +

بجميع أشكالها

مشاهدة فيلم
مع ِ
بائ ِع ا ْل ِع ْل َك ِة
ََ

وأصواتها  +تمييز

من كلمات مبعثرة.

نشاط صفي حول

1-28

شباط

 +تمييز تنوين

تمييز تنوين الرفع

تركيب كلمات  +تركيب جمل

الرفع من تنوين كل

من تنوين كل من

تنوين الرفع من

كتابة األحرف (ت-ش-ح)

من النصب والجر+

النصب والجر+

تنوين كل من

بجميع أشكالها وأصواتها +

تقطيع كلمات +

التدرب على تحقيق

النصب والجر+

تمييز تنوين الرفع من تنوين

التدرب على تحقيق

األهداف.

تحقيق ما لم

كلمات  +تركيب كلمات +

ما لم يحقق من

 +مسابقة في

يحقق من

تركيب جمل من كلمات مبعثرة.

تركيب كلمات+

األهداف.

ما لم يحقق من

المعارف اللغوية

التدرب على

األهداف.

األزياء.

(بين الماضي
والحاضر)

كل من النصب والجر +تقطيع

التدرب على تحقيق ما لم
يحقق من األهداف.

مسابقة في التعبير الكتابي.

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

األصوات
8-1
شباط

فهم مرسلة مسموعة.

نص مسموع خذني إلى

التعرف إلى

تركيب جملة يدل

كتابة الهمزة

استخدام الفعل الماضي في

التعرف إلى بعض

الحقل

الهمزة والزاي

الفعل فيها على

والزاي

الكتابة مع الضمائر أنا-

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

سنة8102- 8102
األشكال وتوظيفها في

ف ا ْل ُم َخ َّبأُ  -الهمزة
الحر ُ
ْ
والزاي

التعبير عن المشاعر -
ِ
الحوار  -توظيف بعض

مسابقة (نص مسموع)

التعبير.

ستيفاني بدر

بأشكالهما

الزمن الماضي+

بأشكالهما

أنت – هو

المختلفة.

تصريف الفعل

المختلفة (في

مسابقة في التعبير الكتابي.

الماضي مع

الضمائر أنا -أنت

حروف الجر في

كلمات )

– هو بالمحاكاة

التعبير.
الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

التعبير عن المشاعر -
ِ
الحوار  -توظيف بعض

لعبة نجاة " -ج" " -ل"

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

األصوات
شباط

15-11

الهمزة والزاي

تركيب جمل يدل
الفعل فيها على

كتابة الهمزة

حروف الجر في

بأشكالهما

الزمن الماضي

بأشكالهما

الضمائر أنا -أنت – هو

التعبير.

المختلفة.

والحاضر +

المختلفة (في

ملء الفراغ بالكلمات

اختيار حل لمشكلة -

التعرف إلى

تصريف الفعل في

الماضي والمضارع

كلمات )

كتابة

المناسبة.

بأشكالهما

مع الضمائر أنا-

"ج" " -ل"

التعبير عن صورة بجملة.

المختلفة

أنت – هو

بأشكالهما

تحديد األ ََّولِ َّية  -التعبير

التعرف إلى

"ج" " -ل"

عن صورة بجملة.

اإلجابة عن األسئلة

بجمل بسيطة.

بالمحاكاة

والزاي

استخدام الفعل الماضي

والحاضر في الكتابة مع

وصل الجملة بما يكملها.

المختلفة

 +مسابقة في
المعارف اللغوية.

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

22-18

سباق في
ِ
الركض (ش ْعٌر)

التعبير عن المشاعر -
ِ
الحوار  -توظيف بعض

سباق في الركض
( ِش ْعٌر) " -ع" " -ف"
 +مرادفات وأضداد

اكتساب

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

األصوات
شباط

" -ع" " -ف"

حروف الجر في

التعرف إلى

تركيب جمل يدل

كتابة

"ج" " -ل"

والحاضر في الكتابة مع

بأشكالهما

الزمن الماضي

بأشكالهما

الضمائر أنا -أنت – هو

"ج" " -ل"

الفعل فيها على

استخدام الفعل الماضي

نشاطات مقترحة
سباق في الركض ( ِش ْعٌر) -

"ع" " -ف"

PowerPoint

برمجة األساس ّي األوّ ل

سنة8102- 8102
التعبير.

ستيفاني بدر

المختلفة

والحاضر +

المختلفة.

ملء الفراغ بالكلمات

التعرف إلى

تصريف الفعل في

كتابة

المناسبة .وصل الجملة بما

ع" " -ف"

الماضي والمضارع

" ع " " -ف "

يكملها.

أنت – هو

المختلفة.

التعبير عن صورة بكلمة/

بأشكالهما
المختلفة

مع الضمائر أنا-

بأشكالهما

بالمحاكاة

التعبير عن صورة بجملة.
بفعل /بجملة.

كتابة "ع" " -ف"
بأشكالهما المختلفة

 +تقطيع كلمات
كتابة الشدة في

المكان الصحيح.

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب

1-25

سباق في

فهما
فهم مرسلة مسموعة ً

سباق في الركض ( ِش ْعٌر)

تمييز األحرف

تقطيع كلمات

( ِش ْعٌر) -
"ع" " -ف

"ع" " -ف"

التحويل من

"ع" " -ف" بأشكالهما

شفهي

 +مرادفات وأضداد

المذكر إلى

المختلفة

استظهار

تعبير شفهي

الركض

شباط
آذار

ومفص ًال  +تعبير
مجمال
َّ
ً

" -ع" " -ف"

األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

كتابة

ملء الفراغ بالكلمات
المناسبة .وصل الجملة
بما يكملها.

 +مسابقة في دراسة

المؤنث

النص.

وبالعكس

نشاطات مقترحة

التعبير عن صورة
بجملة.

تصريف الفعل
في الماضي

والمضارع

الشهر

األسبوع

آذار

7-1

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

فهم مرسلة مسموعة

مسابقة في المعارف

نشاط صفي حول

ومفص ًال
مجمال
فهما
َّ
ً
ً

اللغوية

األزياء (بين الماضي

برمجة األساس ّي األوّ ل

ستيفاني بدر

سنة8102- 8102
 +تعبير شفهي

الشهر
آذار

األسبوع

استظهار

15-11

تعبير شفهي

والحاضر)
قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تمثيل فيلم  -أسلوب

واالنسان من المذكر

تحويل اسم الحيوان

( أ -ز-ع-

أسلوب االستفهام -

إلى المؤنث

ف-ل-ج)

بما يكملها

تقديم إرشادات.

وبالعكس.

تصريف الفعل في

كتابة األحرف

( ء-ع-ج-

التعبير عن صورة بجملة +

الماضي والمضارع

ح)

جمل.

األمر

كتابة األحرف

مع الضمائر اآلتية:

الشهر

األسبوع

استظهار

22-18
آذار

تعبير كتابي

تعبير شفهي

قراءة

استماع

نص مسموع عبور

عبور الشارع

الشارع

أسلوب النهي

اكتساب األصوات

ت – ُه َو -
أنا – أَ ْن َ
ِه َي
معارف لغوية

ملء الفراغ بالفعل المناسب

 +وضع سهم يصل الجملة

إدخال بعض الكلمات في

نشاطات مقترحة
مشاهدة فيلم

ت ِثيابي!
ف َو َّ
َك ْي َ
س ْخ ُ
تحضير نشاط لعيد
األم

 +مسابقة في التعبير

الكتابي
إمالء

تمارين صفية

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

مسابقة في التعبير الكتابي.

نشاط لعيد األم

 +مسابقة (نص مسموع)

أسلوب االستفهام -
تقديم إرشادات.

الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

سنة8102- 8102

21-22
آذار

ستيفاني بدر

أسلوب االستفهام -

في السيارة  -و-خ

تمييز

تمييز األمر من

كتابة كلمات

ملء الفراغ بالفعل المناسب

نشاط صفي

تقديم إرشادات.

 +مرادفات وأضداد

و-خ

النهي  +استخدام

وجمل تحتوي

 +وضع سهم يصل الجملة

حول األزياء (بين

بأشكالهما المختلفة.

"هذا" للمذكر من
األشياء َو" َه ِذ ِه"
للمؤنث منها.

على حرفي

ادخال بعض الكلمات في

التعرف إلى المفرد

جمل + .اكمال جمل طلبية.

فهم نص مسموع

ص ًال
مجم ًال ومفَ َّ
فهما َ
ً
+معرفة توجيه
إرشادات

الواو والخاء

والجمع +التحويل من

بما يكملها

التعبير عن صورة بجملة +

الماضي والحاضر)

المفرد إلى الجمع
وبالعكس.

الشهر

األسبوع

استظهار

5-1
نيسان

تعبير شفهي

قراءة

المشاركة في تمثيل

مسابقة في دراسة النص

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

مسابقة في المعارف

فيلم.

تعبير كتابي
مسابقة في التعبير الكتابي

اللغوية.

نشاطات مقترحة
نشاط ليوم االنفتاح
على اآلخر.

استخدام أسلوب
األمر.
الشهر

األسبوع
12-8

نيسان

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

تمارين

نشاط صفي

صحة األسنان  -ص -ك

تمييز األحرف

كتابة كلمات

 +مرادفات وأضداد

ص-ك بأشكالهما

وجمل تحتوي

حول األزياء (بين

المختلفة.

على حرفي

الماضي والحاضر)

الصاد والكاف

برمجة األساس ّي األوّ ل
الشهر

األسبوع

سنة8102- 8102
استظهار

تعبير شفهي

17-15
نيسان
الشهر

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

قصة مزرعة رامي +

تمارين في

مسابقة في

تمارين في التعبير الكتابي

نشاط صفي

أسئلة

المعارف اللغوية

اإلمالء

معارف لغوية

إمالء

قراءة

اكتساب األصوات

ستيفاني بدر

اكتساب األصوات

3-2
أيار

حول األزياء (بين الماضي
والحاضر)

تعبير كتابي

كتابة "ص" و

ملء الفراغ بالفعل المناسب

"ك" بأشكالهما

 +وضع سهم يصل الجملة

وأصواتهما

بما يكملها

تقطيع كلمات

وأسلوب األمر لتقديم بعض

تمييز المذكر

اإلرشادات

المختلفة

نشاطات مقترحة

 +استخدام أسلوب النهي

من المؤنث

استخدام "هذا"
للمذكر من

األشياء َو" َه ِذ ِه"
للمؤنث منها.

الشهر
أيار

األسبوع

استظهار

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

13-2

بنان لَ َك
لُ ُ
(شعر) -

التعرف إلى أسلوب

االستفهام واستخدامه

بنان لَ َك (شعر)  -ي-
لُ ُ
ق-ه

تمييز األحرف ي-ق-ه
بأشكالها وأصواتها

التحويل من

كتابة كلمات

نشاط صفي

ي-ق-ه

في التعبير.

 +مرادفات وأضداد

المختلفة

الجمع وبالعكس

تحتوي على

والحاضر)

توجيه قائمة من

االرشادات.

الشهر

األسبوع
17-13

أيار

استظهار

المفرد إلى

مسابقة في دراسة

تعبير كتابي

وجمل

حول األزياء (بين الماضي

ق-ه ي

النص

تعبير شفهي

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

فهم مرسلة مسموعة

تمييز و-خ

تمييز و-خ

مسابقة في

ملء الفراغ بالفعل المناسب

معرفة توجيه إرشاد

بأشكالهما المختلفة.

بأشكالهما المختلفة.

المعارف اللغوية

التعبير عن صورة بجملة

استخدام أسلوب

تمييز األحرف ي-ق-

تمييز األحرف ي-ق-ه

النهي

ه – ص بأشكالها

نشاطات مقترحة

– ص بأشكالها

إمالء

تعبير كتابي

ادخال بعض الكلمات في

جمل.

نشاطات مقترحة

برمجة األساس ّي األوّ ل

الشهر
أيار

األسبوع

سنة8102- 8102

استظهار

21-23

" ِمن آداب الزيارة"

وأصواتها المختلفة

تعبير شفهي

قراءة

ستيفاني بدر

وأصواتها المختلفة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

تحقيق ما لم يحقق

تمييز و-خ
بأشكالهما

كتابة األحرف ي-

كتابة

و-خ

التعبير عن صورة
بجملة

نشاط لألسبوع الثقافي

بعد.

المختلفة.

–خ بأشكالها

بأشكالهما

ادخال بعض الكلمات

اآلخرين.

وأصواتها المختلفة

المختلفة.

في جمل.

تقطيع الكلمات.

كتابة األحرف

ِمن آداب الزيارة

تمييز األحرف

ق-ه – ص – و

ي-ق-ه – ص

استخدام الضمائر

ي-ق-ه –

بأشكالها

 +التحويل إلى

ص بأشكالها

المؤنث وبالعكس

وأصواتها

وأصواتها

المختلفة

التحويل إلى المفرد

نشاط ليوم االنفتاح على

المختلفة

والى الجمع
أسلوب األمر

استخدام "هذا"
َو" َه ِذ ِه" في المكان
المناسب
الشهر
أيار

األسبوع
31-27

استظهار

تعبير شفهي

صة باالستعانة
تأليف ِق َّ
بالرسوم +مشاركة في
التمثيل.
استماع

َم ِح
ُ
س ْنُبلَ ُة ق ْ
إكمال حكاية جميلة

لُفافة ُخ ْب ٍز ِ
فار َغة
تقديم تقرير شفهي عن
يومياته في المدرسة أو
البيت  +نقل حكاية
ِ
سم َعها  +اخبار حكاية
مستعي ًنا بالرسوم.

قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

نشاطات مقترحة

طف ٌل َج ْوعان -ض -ط

تمييز ض -ط

تحويل كلمات

وجمل من المفرد

كتابة كلمات

وجمل تحتوي

مسابقة في التعبير

مشاهدة فيلم

وأصواتهما

إلى الجمع

على ض -ط

المختلفة

وبالعكس

بأشكالهما

صديقًا
أ ُ
ُريد َ

برمجة األساس ّي األوّ ل
الشهر

األسبوع

سنة8102- 8102
قراءة

اكتساب األصوات

معارف لغوية

إمالء

تعبير كتابي

7-3

طف ٌل َج ْوعان -ض -ط

تمييز ض -ط

تحويل كلمات

كتابة كلمات

ملء الفراغ بالفعل

وجمل من المفرد

وجمل تحتوي

11-13

حزيران

استظهار

تعبير شفهي

ستيفاني بدر

بأشكالهما

وأصواتهما

إلى الجمع

المختلفة

وبالعكس

على ض -ط

المناسب

التعبير عن صورة
بجملة
ادخال بعض الكلمات

في جمل.
حزيران

الغيمة والشمس والقمر

تمييز األحرف

تحويل كلمات

كتابة كلمات

ملء الفراغ بالفعل

 -ذ-غ

ض -ط -ذ -غ

وجمل من المفرد

وجمل تحتوي

المناسب

بأشكالها

إلى الجمع

على ض -ط

التعبير عن صورة

وأصواتها

المختلفة

وبالعكس.

ض -ط -ذ-غ

بجملة

كتابة كلمات

ادخال بعض الكلمات
في جمل.

نشاطات مقترحة

