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روابط مواد الصف األول على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

كل مايخص االختبار التكويني لمادة اللغة العربية للصف األول يوم
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قطاع العمليات المدرسية األول
4النطاق -1المجلس التعليمي

1روضة ومدرسة الرمس للتعليم األساسي ح

2022-2021الخطة الفصلية للمنهج املتكامل الفصل الدراس ي الثاني 
الدروس  عدد 

الحصص
الوحدة  أسبوع  المادة 

(النص +القصة )فصيح وصديقه البلبل قراءة  1

الرابعة األول 

اللـغة العـــــــــــــــربية 

فصيح وصديقه البلبل 
الوعي الصوتي التجريد الشفوي + قراءة النص القرائي 

(ص)لألصوات القصيرة للحرف
1

فصيح وصديقه البلبل
التجريد الشفوي لألصوات + قراءة النص القرائي 

القاعدة النورانية التجريد الكتابي (+ص)الطويلة  للحرف
ص)للحرف

1

حرف الصـــاد ( 2الجزء)كراسة اقرأ وتعلم  1

يفضل أن تتضمن )قصة مختارة من قصص نهلة وناهل 
(الكلمات حرف ص

1

ضفدوع يضيع في  الضباب
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة

1

ضفدوع يضيع في الضباب 
الوعي الصوتي التجريد الشفوي + قراءة النص القرائي 

(ض)لألصوات القصيرة للحرف
1

ضفدوع يضيع في الضباب
التجريد الشفوي لألصوات الطويلة + قراءة النص القرائي 

(ض)القاعدة النورانية التجريد الكتابي للحرف(+ض)للحرف
1

الرابعة  الثانــي 

حرف الضـاد ( 2الجزء)كراسة اقرأ وتعلم  1

يفضل اختيار قصة ) قصة مختارة من قصص نهلة وناهل 
(يتكرر فيها حرف ض

1

طريف الطاووس اللطيف: قصة
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة

1

طريف الطاووس اللطيف  : قصة
الوعي الصوتي التجريد الشفوي + قراءة النص القرائي 

(ط)لألصوات القصيرة للحرف
1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

طريف الطاووس اللطيف: قصة
التجريد الشفوي لألصوات الطويلة + قراءة النص القرائي 

(ط)القاعدة النورانية التجريد الكتابي للحرف(+ط)للحرف

1

الرابعة الثاني 

اللـغة العـــــــــــــــربية 

38-29( 2الجزء)كراسة اقرأ وتعلم 
انتقاء جزء من األنشطة للتعلم المباشر

1

ظريفة وأخوها محظوظ : قصة
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة  1

الرابعة  الثالث 

ظريفة وأخوها محظوظ : قصة
الوعي الصوتي التجريد الشفوي لألصوات + قراءة النص القرائي 

(ظ)القصيرة للحرف

1

ظريفة وأخوها محظوظ :قصة
التجريد الشفوي لألصوات الطويلة  + قراءة النص القرائي 

(ظ)التجريد الكتابي للحرف+القاعدة النورانية(+ظ)للحرف

1

( 2الجزء)كراسة اقرأ وتعلم 
انتقاء جزء من األنشطة للتعلم المباشر40-48

1

نشيد الصداقة 1

مراجعة الحروف
(ظ-ط -ض -ص -ش -س ) 1

قراءة النص + عنبر يطير إلى القلعة البعيدة  قراءة القصة: قصة
القرائي

1

+ عنبر يطير إلى القلعة البعيدة   قراءة النص القرائي : قصة
(ع)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الوعي الصوتي

1

الرابعة  الرابع 
+ عنبر يطير إلى القلعة البعيدة  قراءة النص القرائي : قصة

القاعدة (+ع)التجريد الشفوي لألصوات الطويلة  للحرف
(ع)التجريد الكتابي للحرف+النورانية

1

(كتابة حرف العين) 1

في أول الكلمة( ع)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

في نهاية الكلمة( ع)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

في وسط الكلمة( ع)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

قراءة النص القرائي+ غراب لونه أبيض قراءة القصة: قصة 1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

غراب لونه أبيض: قصة
التجريد الشفوي +الوعي الصوتي+ قراءة النص القرائي 

(غ)لألصوات القصيرة للحرف
1

الرابعة  الخامس

اللـغة العـــــــــــــــربية                                              

غراب لونه أبيض  : قصة
التجريد الشفوي لألصوات الطويلة  + قراءة النص القرائي 

(غ)التجريد الكتابي للحرف+القاعدة النورانية(+غ)للحرف

1

فوفي يقهر خوفه   : قصة
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة

فوفي يقهر خوفه  : قصة
التجريد الشفوي +الوعي الصوتي+ قراءة النص القرائي 

(ف)لألصوات القصيرة للحرف

1

فوفي يقهر خوفه  : قصة
التجريد الشفوي لألصوات الطويلة  + قراءة النص القرائي 

(ف)التجريد الكتابي للحرف+القاعدة النورانية(+ف)للحرف

1

(كتابة حرف الفاء)كراسة الخط  
1

في أول الكلمة( ف)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

في نهاية الكلمة( ف)كراسة الخط كتابة كلمات تتضمن حرف  1
الرابعة 

السادس  

في وسط الكلمة( ف)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

قراءة النص القرائي+ قمر يشعر بالملل  قراءة القصة: قصة 1

الخامسة 

الوعي + قمر يشعر بالملل قراءة النص القرائي : قصة
(ق)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

التجريد الشفوي + قمر يشعر بالملل قراءة النص القرائي: قصة
التجريد الكتابي +القاعدة النورانية(+ق)لألصوات الطويلة  للحرف

ق)للحرف

1

(ق-ف  -غ -ع)مراجعة الحروف   1

كوكو وهوهو: قصة
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة

1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

الوعي + كوكو وهوهو   قراءة النص القرائي : قصة
(ك)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي 1

الخامسة  السابع

اللـغة العـــــــــــــــربية                                              

التجريد الشفوي +كوكو وهوهو قراءة النص القرائي : قصة
التجريد + القاعدة النورانية (+ ك)لألصوات الطويلة للحرف

(ك)الكتابي للحرف
1

قراءة النص + اللقلق يبحث عن بيت جديد  قراءة القصة: قصة
القرائي 1

الوعي + اللقلق يبحث عن بيت جديد  قراءة النص القرائي : قصة
(ل)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

د التجري+ اللقلق يبحث عن بيت جديد قراءة النص القرائي : قصة
التجريد +القاعدة النورانية(+ل)الشفوي لألصوات الطويلة للحرف

(ل)الكتابي للحرف
1

تأمل النجومنشيدنشيد  1
قراءة النص القرائي+ ملكة وقرنها المكسور قراءة القصة: قصة 1

الوعي + ملكة وقرنها المكسور قراءة النص القرائي : قصة
(م)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

الخامسة  الثامن  

التجريد + ملكة وقرنها المكسور قراءة النص القرائي : قصة
التجريد +القاعدة النورانية(+م)الشفوي لألصوات الطويلة  للحرف

(م)الكتابي للحرف

1

قراءة النص القرائي+ نونة النشيطة  قراءة القصة: قصة 1

الوعي + نونة النشيطة  قراءة النص القرائي : قصة
(ن)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

التجريد الشفوي + نونة النشيطة  قراءة النص القرائي : قصة
التجريد الكتابي +القاعدة النورانية(+ن)لألصوات الطويلة  للحرف

(ن)للحرف

1

(ن-م -ل -ك )مراجعة الحروف    1

يسجل هدفًا   هدهد:قصة
قراءة النص القرائي+ قراءة القصة

1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

الوعي + هدهد يسجل هدفًا قراءة النص القرائي : قصة
(هـ)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي 1

الخامسة  التاسع 

اللـغة العـــــــــــــــربية                                              

التجريد الشفوي + هدهد يسجل هدفًا قراءة النص القرائي : قصة
التجريد الكتابي +القاعدة النورانية(+هـ)لألصوات الطويلة  للحرف

(هـ)للحرف

1

قراءة النص القرائي+ وردة الوزة العجوز قراءة القصة: قصة

الوعي + وردة الوزة العجول    قراءة النص القرائي : قصة
(و)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

التجريد + وردة الوزة العجول  قراءة النص القرائي : قصة
التجريد +القاعدة النورانية(+و)الشفوي لألصوات الطويلة  للحرف

(و)الكتابي للحرف

1

(كتابة حرف الواو)كراسة الخط   1

في أول الكلمة( و)تابة كلمات تتضمن حرف  1

(متصل)في وسط و نهاية الكلمة ( و)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

الخامسة  العاشر   

(منفصل)في وسط الكلمة ( و)كتابة كلمات تتضمن حرف  1

قراءة النص القرائي+ اليعسوب القوي قراءة القصة: قصة 1

الوعي + اليعسوب القوي  قراءة النص القرائي : قصة
(ي)التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف+الصوتي

1

التمييز بين  + اليعسوب القوي   قراءة النص القرائي : قصة
القاعدة (+ي)األصوات الطويلة والقصيرة  للحرف

(ي)التجريد الكتابي للحرف+النورانية

1

نشيد عيد ميالدي 1

(ي-و --هـ)مراجعة الحروف    1


