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حروف العطاء 
مذكرة اللغة العربية للفصل ادّلرايس الأول

للّصف الأول ابتدايئ

انتضال الشويخ : إعداد األستاذة 
لطيفة عبدهللا مبارك: مديرة المدرسة األستاذة 

قسم نظام الفصل 



المقدمة 
ولللصف األول االبتدائي الجزء األحروف العطاء  أضع بين أيديكم مذكرة 

ًصا هذا العمل المتواضع راجيةً أن يساهم في خدمة الحقل التربوي، وخصو... 
.  في الفترة االستثنائية للتّعلم

راعم اللغة ب) وقد تّم ترتيب الحروف في المذكرة  بناًء على المنهج الجديد 
:ويتضّمن ما يلي(.العربية

وفيديو للحرف وتشتمل على فيديو نشيدة الحرف ،( المد القصير) ـ ورقة عمل
.آخر لطريقة كتابة الحرف

نهاية بداية الكلمة ، وسط الكلمة ، و) ـ  نسخ الحرف بالحركات ، وحسب مواقعه 
(الكلمة متصل ، ومنفصل

لحاء إلى ـ  تجريد الحرف ، ثّم تركيب الكلمات من الحروف وانتقلت في حرف ا
.تحليل الكلمة لمقاطع وحروف محاكاة لمنهج براعم اللغة العربية

 نسخ ـ  ورقة عمل للمد الطويل تشتمل على أنشودة المدود الطويلة للحرف، ثمّ 
بداية الكلمة ، ووسط الكلمة ،) الحرف بالمد الطويل ، وحسب موقع الحرف 

عمل واشتملت ورقة ال.وحسب أصوات الحرف ( ونهاية الكلمة متصل ومنفصل
بير الكتابي على التجريد ، والتحليل ، إعادة ترتيب الكلمات لتكوين جمل ، والتع

،ثّم قراءة كلمات وجمل تشتمل على الحرف ، واالستماع لقصة عن طريق
.، وأخيًرا سؤال التحدي QRالماسح 

فضل وختاًما أتمنى أن ينال إعجابكم ،،، كما أّن المذكرة قابلة للتّطوير ب
.توجيهاتكم ، ومالحظاتكم

.  حقوق  النشرالمذكرة مطروحة الستخدام الجميع مع مراعاة 

م2020ديسمبر 

Entedar                 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد 2



باءَحْرُف الْ 
قَصيرالَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ُ بِ ــبِ ــــبِ ـبِـبَ ــبَ ــــبَ بـَ  بُ ــبُ ــــبُ بــ

يمُ بِْرس بُ قُْبقُ َعبَرَ بََسطَ ِعنِبُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (ب  / ُب / بِ / َب ) أَُجّرِ

.ْضَع اْلَحَركاتِ أَُرِكُب َكِلماِت إلى اْلُحروٍف َو اْلَمقاِطع، وال أَْنَس وَ : 3س

بَ ـرْ ـقُ رُ ــحْ ـبَ رُ ـدْ ـبَ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (ب)أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=F

NT1gvhITdE&vl=ar

(ب)حرف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة
https ://www.youtube.com/watch?v

=8v3Ua4DjqEY

ـق  ــبَ عَــبُ ــحُ سـُ 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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باءَحْرُف الْ 
يول الَْمدُّ الط  

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (بو/ بي / بيـ / با) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=-_pJH2fygv4

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ــبــوبــوبـيـــبـيبـيـبـاــبـا

باِرد   خ  َسبانِ يِكتابعُبور  َعبير  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س ـ / با) أَُجّرِ .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (بو/ بي / بي

ـةُ ــطَ ـبَ ـرُ ــبْـحِ ـم  ـسِ اـب رُ وـدـبُ دَ ـرَ ــبَ 

.َوْضَع اْلَحَركاتِ أَُرِكُب َكِلماِت ِمَن اْلُحروٍف َو اْلَمقاِطع، وال أَْنسَ : 3س

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.دمُ األْرقام في الترتيبأُرتُِب َ الْكَِلمات التّاِليَِة أِلَُكون ُجَمل ُمفيدَة َوأَْستَخْ : 4س

.نَْس َوْضع الَْحَركات، وال أَ (ب)أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بَِكِلماٍت أَْو ُجَمٍل تشتمل على الحرف : 5س

ْبَز          أَخي يُِحبُّ        اْلَكبيُر          اْلُجْبَن          باِسُم           اْلخُ 

لّصغيرةُ ِرحاُب        اْلبُْرتُقال          أُْختي        َعصير        تَْشَرُب       ا

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد 5



.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
ِغيابُ بَعير  صابِر  
لَةُ بُْرتُقابِقالةُ بِطيخُ 

الُْجِمل
.بيرِ الْبَرْ يَغِْسُل بَسامُ أَْوراَق 

.ازِ تُشاِهدُ بَياُن بَراِمجَ التِّلف
.َطبَ الَْحّطاُب باقُِر يَْجَمُع الْحَ 

ْشتَِمُل َعلى اْلَمْقَطع أَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات التّي تَ ّديالتَّحَ 
.َوَسَط اْلَكِلَمةِ ( بـا)

(ب)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https://www.youtube.com/watch?v=4oOnGzt6yDc

َعِددي أَْنواعَ اأْلََشجاِر اْلَمْوجودة في اْلبُْستان؟ :1س

.يلَةٍ أُْكتُبي َكِلمات ِمَن اْلِقّصِة تَْشتَِمُل َعلى ُمدوٍد َطو: 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيبُ : 7س

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
6



ميم  َحْرُف الْ 
قَصيرالَْمدُّ الْ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (م)أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=mZ9Zk

5b1w1A

(م)حرف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة
https ://www.youtube.com/watch?v

=ktd5aO4JNF8

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

مُ ـمُ ــمُ ُمـمِ ـمِ ــمِ ِمـمَ ـمَ ــمَ مـَ 

ِمقَصُّ  صامَ ساِلم  َملَك  َحَملَ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .ات،َو أَْكتُبُهُ َمَع اْلَحَرك( م)أَُجّرِ

.ْضَع اْلَحَركاتِ أَُكّوُن ِمَن اْلُحروٍف َو اْلَمقاِطع َكِلمات  ، وال أَْنَس وَ : 3س

ع ا مَ س ا ِل مُ َس ِم عَ ُم س اعِ دُ َم َزحَ 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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ميم  َحْرُف الْ 
يول الَْمدُّ الط  

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (مو/ ميـ / مي / ما ) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=DJw8VgNgzGw

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

مــوــمــوـــمـيمـيـمـيــمـامـا

َحميـد   َسماَمناميَعمود  َحمام  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(مو/ ميـ / مي / ما ) أَُجّرِ

. ْضَع اْلَحَركاتِ أَُكّوُن ِمَن اْلُحروٍف َو اْلَمقاِطع َكِلمات  ، وال أَْنَس وَ : 3س

م ا ِل حُ َم ْش م و محِ م ا رُ َم س ام ي رُ َم ع اِرض  

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.في الْبدايِة أَْو الَْوسَطموالَْمقْطََع أَُرِكُب كَِلمات ِمَن الُْحروِف والَْمقاِطعِ التّاِليَِة ،أَْستَْخدمُ : 4س

مو

.َس َوْضع الَْحَركات، وال أَنْ (م)أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بَِكِلماٍت أَْو ُجَمٍل تشتمل على الحرف : 5س

ض أَك تُِب بَع  
 ّ ي ال كَلِمات الت
لى تَش تَِمل عَ

ف  ميـ /مي )َحر 
هنا ( ما / مو/

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

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

................
حمد

عىس

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد 9



.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
ُمعَِلمُ َخَدمَ َحلَمَ 
ِمَظلّةُ َمَسحَ َسلَمَ 

الُْجِمل
.ِم َمْمدوحَ يَُسِلمُ َسميُر َعلى الُْمعَلِّ 
.الْقَلَمُ لَْونَهُ أَْحَمر

.الِْمْسماُر يُْمَسُك الَْخَشبَ 

َو ( مـا)ْبَدأ بَِحْرف أَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات التّي تَ ّديالتَّحَ 
(د)تَْنتَهي بحرف 

(م)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https ://www.youtube.com/watch?v=9lT68V

Tw2mA&t=221s

ماذا يُْوَجُد في اْلَمْزَرَعِة؟ :1س

.يلَةٍ أُْكتُبي َكِلمات ِمَن اْلِقّصِة تَْشتَِمُل َعلى ُمدوٍد َطو: 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيبُ : 7س

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد 10



الَحْرُف الد  
قَصيرالَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ـــدُدُـــدِ دِ ـــدَ دَ 

ُدكان   ُوعود  ةُ َوْردَ ورَدْيناصَدلو

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ مَ (د  / ُد / ِد / َد ) أَُجّرِ

.ْضَع اْلَحَركاتِ أَُكّوُن ِمَن اْلُحروٍف َو اْلَمقاِطع َكِلمات  ، وال أَْنَس وَ : 3س

َد راَج ةُ َي ص ي دُمُ َهـ ْن ِد سُ ُم ُد ن  َف َهـ دُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (د)أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=h

1LZ-7yfj1k

(د)حرف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة
https ://www.youtube.com/watch?v

=hnAzWppgOQ8&t=7s

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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الَحْرُف الد  
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (د) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=fAFjd3ClZzo

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ــدودوديـــديديـداــدا

َحديدُ  َمداِرس  داِرس  سُجوديدود  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .َع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ مَ (دو/ دي/ ديـ / دا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

د ي ن ا رُ ُج  د و ر  ُهـ  ْد ُهـ  دْ َد و  ا  ء  دُ  ْل ف ي ن  

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.َس َوْضع الَْحَركات، وال أَنْ (د)أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بَِكِلماٍت أَْو ُجَمٍل تشتمل على الحرف : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( الْبُْرتُقال ، تُِحبُّ حاِمدُ ، عَصيُر ، الَْملْعَب ، في ، يَْجري، يَْشَرُب، بُدور ، َمَع ،) 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
َغديرُ َمناديلُ يُدافِعُ 
َدبابيسُ اْصطَدمَ َداللُ 

الُْجِمل
.ِمْن الْبَْحرِ دِ الَْكنْعَ تَصطادُ ُخلودُ أَْسماَك 

.ديَد الَْحراَرةِ تَْشَهدُ الْبُلْدانُ َصيْفًا شَ 
.ْوٍن داِكنٍ اأْلَْوالدُ يَْدَهنوَن الّداَر بِلَ 

تَْشتَِمُل َعلى اْلَمْقَطعأَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات التّيّديالتَّحَ 
.آَخر اْلَكِلَمةِ ( دي)

(د)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https ://www.youtube.com/watch?v=w8P6drK

kNUA

ما اْسُم اْلَمدينَِة التّي زاَرتْها دانا؟ :1س

.اْقتَِرحي ُعْنوان ِلْلِقَصةِ :2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيبُ : 7س

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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حاءَحْرُف الْ 
قَصيرالَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ُ حِ ـحِ ـحـِ حـِ حَ ـحَ ــحَ ـحَ  حُ ـحُ ــحُ حـ

َشْحم   اءُ َصْحرُحسام  صاحَ َحريق  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(ح  / ُح / حِ / َح ) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ُصْبح  َسالِحفُ َسَحبَ فَتَحَ نَْحلُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (ح)أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=L

kizxR9oPV4

(ح)حرف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة
https ://www.youtube.com/watch?v

=ejNjWsgnfqI

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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حاءَحْرُف الْ 
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ح) أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=cB1dvKt8oyY

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ــحوحوحيــحيحيــحاــحا

حار   َمحارُ َصباحيحيتانُ حوت  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س ـ / حا) أَُجّرِ . َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(حو/ حي/ حي

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َمْسحوقُ َمحاِملُ َسحور  َرحيق  ُمحامي

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ح)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( تَلْعَُب ، يَْجِلسأبي، الطّاِولَة ، َجدّي ، في ، بِجانِب، الَْمْجلس، أُْختي ، َمَع ، أَخي ،)

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
ِمْصباح  ة  َمْحصورَ َحَصى
ِحَمم  َمحارات  َحَشرات  

الُْجِمل
.َصباًحايَْسبَحُ حاِمدُ في الَْمْسبَحِ 

.ماٍس  في الَْمْسِجِد بِحَ يَذَْهُب الُْمْسِلمينُ ِللّصالةِ 
.ارالَْحماَمةُ تَحومُ َحْوَل اأْلَْشج

ّدها تَْختَِلف َعْن أَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات َو ِض ّديالتَّحَ 
.اْلَكِلماِت اْلَمْوجوَدة في اْلفيْديو

(ح)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https ://www.youtube.com/watch?v=7p3ZOnE

0D_U

اْكتُبي أَْسماَء اأْلَْطفال اْلَمْوجوديَن في اْلِقّصِة ؟ :1س

ْطفاِل ؟ :2س ماذا قاَل اْلحاِرُس ِلْْلِ

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيبُ : 7س

الَْكِلَمةُ 

الّضدُّ 
 َ عََرُف عَلى أَس تَِمعُ لِل فيد يو أِلَت

َض داد) (األ 
https ://www.youtube.com/watch?v=

kqTJtHz8U-Y

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد

18



اءَحْرُف الر  
قَصيرالَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ـــرُ رُ ـــرِ رِ ـــرَ رَ 

ِرداءُ  ةُ َشِركَ فِْرعُُرْعب  َعَرب  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(ر  / ُر / ِر / َر ) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ِمْسمار  َشَجَرة  َمْرجانَ أُْرجوَحةُ أَْرنَب  

تَِمعُ ِلنَشيدةِ حرف  (ر)أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=B

uUFevpN2VY

(ر)حرف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة
https ://www.youtube.com/watch?v

=2yDh0O-YBfA

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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اءَحْرُف الر  
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ر) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=ZCTo3FmRYkM

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ــروروريـــريريـــرارا

َحرير   ِسراج  سَريريسُرور  راِزقُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(رو/ ري/ ريـ / را) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ة  َعْصفورَ راقيريم  َصْرصور  َعروس  

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.َس َوْضع الَْحَركات، وال أَنْ (ر)أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بَِكِلماٍت أَْو ُجَمٍل تشتمل على الحرف : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( ري ، تُِحبُّ الَْمطَر، الشّتاء ، باِردُ ، في ، يَْسِقط ، الَْهواء، حار ، شَْمس ، تَجْ ) 
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
َعسيرُ َصفاَرة  ُرعود 
غُراب  َرصاصُ ةُ ُرقَيَّ 

الُْجِمل
َد الِْعْصفوُر َعلى أَْغص .اِن اأْلَْشجارِ َغرَّ
.ةِ في الْعَمودِ يَْربِطُ راِمُز َخيَْط الّطيّارَ 

.طومهِ يَْشَرُب الْفيلُ الْماَء بُِخرْ 

تَْشتَِمُل َعلى اْلَمْقَطعأَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات التّيّديالتَّحَ 
(.س)َو تَْنتَهي بَِحْرِف ( رو)

(ر)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https ://www.youtube.com/watch?v=ynHpT4

wkrto

َمْن اْلِقّصِة ؟ ( رِ )اْكتُبي َكِلمات تَْبَدأُ بَِحْرِف :1س

َمْن اْلِقّصِة ؟ ( رُ )اْكتُبي َكِلمات تَْبَدأُ بَِحْرِف :2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيبُ : 7س
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ِ  َحْرُف الس   ي
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

سُ ـسُ ــسُ ـسُ ِس ـِس ـسـِ ـسِ سَ ـسَ ــسَ سـَ 

َحَسبَ  َمسَكَ َرأْسُ نُ ُمْحسِ َسريعُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (س  / ُس / ِس / َس ) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َسماء  ُسْلطانُ ُمحاِسبُ َرَسبَ ِسْردابُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   (س)ف أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=L

kizxR9oPV4

ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَة حَ  (س)ر 
https ://www.youtube.com/watch?v=

ejNjWsgnfqI

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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ِ  َحْرُف الس   ي
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (س) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=bQ50mk6VR3U

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ــسوسوسيــسيسيــساــسا

حُ َمسابِ  أَساسيسوقيَسيرُ ساِدس  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (سو/ سي/ سيـ / سا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َعسيَرةُ َسْوَسنُ ساِمر  ةُ َدْعسوقَ َمْسعودُ 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(س)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( َع ، تُنَظّف ، تَْجِلُس سُعاد ، سَْوسن ، الَْمْطبَخ ، في ، تَْصنَع، كَعْك، الًْمْكتَبَة ، مَ ) 
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
َحماس  َسريعُ َسنابِسُ 
َمْحسوسُ َمجاِلسُ انُ ِدِمْست

الُْجِمل
.تَبِ يَْجِلُس الُْمَهنِْدُس في الَْمكْ 
.الدَّْرِس الُْمعَِلَمةُ تَْسأُل سُعاَد َعنْ 

.َرةتُساِعدُ ساَرةُ َصديقَتَها َسمي

نّث َو اْلُمذََكر تَْختَِلفأَْكتُِب أَْكبَر َعَدد ِمَن اْلَكِلمات اْلُمؤّديالتَّحَ 
.َعْن اْلَكِلماِت اْلَمْوجوَدة في اْلفيْديو

(س)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 

https ://www.youtube.com/watch?v=CcdqKN

mSr4Y

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

لَْو ُكْنِت َمكان سيما ماذا َستَْشتَرين ِمَن الّسوِق؟ :2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

الَْكِلَمةُ 

الّضدُّ  المذكر )أَس تَِمعُ لِل فيد يو أِلَتَعََرُف عَلى 
(والمؤنث
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مَحْرُف الال
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

لُ ـلُ ــلُ ـلُ لِ ـلِ ــلِ ـلِ لَ ـلَ ــلَ ـلَ 

ان  َسْلم قِفْلُ تَعالَ ِلسان  لََمعَ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ مَ (ل  / ُل / لِ / َل )أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

لُْبنانُ َجالل  ِساللُ ُمساِلم  َغزال  

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   (ل)ف أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=b

vOBxdj4Ufc

ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَ  (س)ة َحر 
https ://www.youtube.com/watch?v=

Apu6sear1tQ
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مَحْرُف الال
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ل) أَس 
https ://www.youtube.com/watch?v=3x0VL_Ycc7E

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

لوـلوليـليـليـالـال

ُجلودُ  َمالبِسُ الِصقُ َجليدُ َمالِعبُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(لو/ ليـ/ لي / ال) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

قُلوب  َحاللُ الِعبُ َعليل  َمْحلولُ 
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ل)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( َف ، فواكه جاِسم، َصديقَه ، الِْقط ، َخلْف ، يَْجري، الْفأر، غََضَب ، على ، قَطَ ) 
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
إِبْليسُ سُلَّمُ لُعابُ 
لَيْلىعُلَماءَ َمالِعبُ 

الُْجِمل
.ثّقيلَةَ يَلْبَُس َسلْماُن الَْمالبَِس ال
.َرَسةِ نَاَل لُقْماُن َجوائَِز ِمَن الَْمدْ 
.نَوالُ تَلْعَُب بِالَمالِعقِ 

ّديالتَّحَ 

(ل)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 
https ://www.youtube.com/watch?v=EtHNzely

2HU

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

ِممَّ يُْصنَُع اللَّبَُن؟  :2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

نت أَب َحُث عَن  َمع لوَمةُ في اال ن تَر 
.ن سانفائَِدةُ ال َحليُب لِِجس ِم األ
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جيمَحْرُف الْ 
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

جُ ـجُ ــجُ ـجُ جِ ـجِ ــجِ ـجِ جَ ـجَ ــجَ ـجَ 

ِسْرجُ  ِعْجلُ َجليلُ ِجيادُ َجَملُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(ج  / ُج / جِ / َج )أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ِعالج  َسَجلَ نَِجدُ َجماِجمُ َجرادُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   (ج)ف أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=QCuR

aXWQfvk

ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَ  (ج)ة َحر 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=i19JsQ0J534
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يمَحْرُف الج
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ج) أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=Jf3QevyJaDk&t=7s

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ـجوجوجيـجيـجيـجاـجا

رَجْرجي ُمجاِهد  جود  عَجيبُ جاَمدُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س . َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(جو/ جيـ/ جي / جا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ُسجون  ِجمال  َعجائِب  ُجلودُ َجليد  
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ج)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( ة ، يَعيُش الَْجَمل ، َجليلَة ، الّصْحراء ، يَسير ، على ، تَلْعَب، ، َمَع ، الْحارَ ) 
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
ِعالج  َجلْمودَُمْجموع 
جاِمع  َجراد ِسراج  

الُْجِمل
.ْرَب الِْجبالِ الِْجماُل تَسيُر في الّصحراِء قُ 

َجالُل يَْجري في ساحِة الَْملْعَبِ 
.جارتي َجميلَةُ تَُجِلدُ الْكُتُبِ 

ّديالتَّحَ 

(ج)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 

https://www.youtube.com/watch?v=kapI3Igbmkw

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

؟  (ج)ِمل عَلى َحْرف ِمَن الْكَِلماِت التّي اْستََمعِْت لَها ِمَن الِْقّصِة تَْشتَ 5أُْكتُبي : 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

(التعريف بالنفس  )
https ://www.youtube.com/watch?v=

z42ByvGjFG0

بورتريه
.ِسكِ َعّرفي بِنَفْ 
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نيونَحْرُف الْ 
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

نُ ــنُ ـــنُ ــنُ نِ ــنِ ـــنِ ــنِ نَ ــنَ ـــنَـنَ

َحَسنُ  سُ نُقْرُ َحسانُ نِعالُ نََدمَ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ مَ (ن  / ُن / نِ / نَ )أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

نَْرِجسُ َسنابِسُ ِسْندانُ نَْملَةُ نَْمرودُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَ (ن)ف أَس  (ن)ة َحر 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد

35



يونَحْرُف الن  
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ن) أَس 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

نوـنونيـنيـنيـناـنا

نارُ  َمكانيُمنيَرةُ َمنارُ نور  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (نو/ نيـ/ ني / نا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

نافِذَةُ َحنونُ يََمنيأَنيقُ َمناظيرُ 
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ن)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
الْقَفَص، َمنْصوُر ، ُمنيرة ، في ، شاهَدَ ، َمْحميَّة ، الَْحيَوانات، و ، الْعَرين ،) 

( الْعُْصفور ، يُغَّرد
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
نيبَْحَريِْجنانُ َمناِشرُ 
َوَطنيَمْجنونُ أَْسنان  

الُْجِمل
.َكْرَزكانِ َجناُت تَْسكُُن في 

.الْنيرانُ تَْشتَِعلُ في داِرنا
. فِيهِ الْبَْحَريْنُ َوَطني الذّي أَعيشُ 

ّديالتَّحَ 

(ن)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

ما سَبَب َمَرض نور؟ َوما َرأْيَِك في تََصرفِها؟: 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

بَةُ التّطابِق (لُع  )

أَْكتُُب األلوان التّي 
.ْعبَةِ َظَهَرْت في اللّ 
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عَيَِحْرُف الْ 
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

عُـعُ ــعُ ـعُ عِ ـعِ ــعِ ـعِ عَ ـعَ ـعــعَ 

َسعَدُ  يَقَعُ ِعبادُ عَُمرُ َعلَمُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ مَ (ع  / عُ / عِ / عَ )أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َمْسعودُعلومُ ِعنَب  َعَسلُ َسعَلَ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   (ع)ف أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=-

WNXhAUpPyY

ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَ  (ع)ة َحر 
https://www.youtube.com/watch?v=m4r

iV27Gzhw
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عَيَِحْرُف الْ 
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ع) أَس 
https://www.youtube.com/watch?v=GZjUKMmyda4

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

عوـعوعيـعيـعيـعاـعا

َمعاِلمُ  شُعورُ عود  سَعيدُ عاِلم  

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (عو/ عيـ/ عي / عا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

ساعيَمْمنوعُعاِزمُ َمْسعور  َعجينُ 
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ع)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
(  ، يُْوَجد ، فيَجميلَة ، قِالع ، سَواِحل ، بِالدي ، عاِليَة ، الْبَْحرين، ، أَنا ، أُِحبُّ ) 
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
ِعالجُ َعليلُ عاِلي
جاِمع  َمعاليِعصامُ 

الُْجِمل
.ْرَب الِْجبالِ الِْجماُل تَسيُر في الّصحراِء قُ 

َجالُل يَْجري في ساحِة الَْملْعَبِ 
.جارتي َجميلَةُ تَُجِلدُ الْكُتُبِ 

ّديالتَّحَ 

(ع)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

؟  (ع)ِمل عَلى َحْرف ِمَن الْكَِلماِت التّي اْستََمعِْت لَها ِمَن الِْقّصِة تَْشتَ 5أُْكتُبي : 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

ُحروُف ال جر

ل ْشتَمِ أَْكتُِب ُجَمل تَ 
.رِ على ُحروِف اْلجَ 

لطيفة عبدهللا مبارك/ أ: انتضال الشويخ                       مديرة المدرسة / أ: إعداد

42



اءَحْرُف الت  
قَصير  الَْمدُّ الْ 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ُ تِ ـتِ ــتِ ـتِ تَ ـتَ ــتَ ـتَ  تُ ـتُ ــتُ ـت

ِمدُ يَْعتَ  حُ تِْمساسُ تُمارِ باتُ َمْكتَ تُمورُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَحَرَف : 2س .َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُهُ(ت  / ُت / تِ / تَ )أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َجَرْيتُ تُلَّونُ تُناديتِْلفازُ تِْمثالُ 

تَِمعُ ِلنَشيدةِ َحر   ف أُشاِهدُ َطريقَةَ ِكتابَ (ت)ف أَس  (ت)ة َحر 
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اءَحْرُف الت  
يول الَْمدُّ الط  

وات الحرف  تَِمعُ أِلَص  (ت) أَس 

.أَْنَسُخ اْلَحَرَف بالَطريقَِة اْلَصحيَحةِ : 1س

ـتوتوتيـتيـتيــتاتا

رُ َمْستو توت  انُ بُْستبُ تَْرتيتاِجرُ 

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات
قسم نظام الفصل 

:اليوم 

:      /        /          التاريخ

ُد اْلَمْقَطَع : 2س .هُ َمَع اْلَحَركاتِ ،َو أَْكتُبُ (تو/ تيـ/ تي / تا) أَُجّرِ

.َع اْلَحَركاتِ أَُحلُّل اْلَكِلماِت إلى ُحروٍف َو َمقاِطع، وال أَْنَس َوضْ : 3س

َمْستورُ توجُ ِكتابُ َمتاِجرُ تاِمرُ 
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.، وال أَنَْس َوْضع الَْحَركات(ت)ِف أَُعبُِّر َعْن الّصَوِر بُِجْملٍَة أَْو أَْكثَر تَْشتَِملُ َعلى الَْحرْ : 5س

:أَُرِكُب ُجَمَل ِمَن الْكَِلمات التّاِليَِة : 4س
( قْرش ، تَلْعَبُ التِّْمساح، األْسماُك ، الُْمحيط ، أَْعماق، تَأْكُُل ، تَْسبَح ، في ، الْ )
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.ُم نَْفسي أِلَطِوُرها دائًِماأُقَيّ . أَْقَرآُ اْلَكِلماَت َو اْلُجَمل بِصوَرةٍ َسليَمةٍ : 6س

يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ يمُ التّقيةُ الَْكِلمَ ييمُ التّقةُ الَْكِلمَ 
فاِطمةُ ِكبْريتُ تَْرمي
ُ تُغَّردُ تاجُ نافِذَة

الُْجِمل
.ِة الَْمْدَرَسةِ تَلْعَُب فَتِْحيَةُ في َحديقَ 

 ُ .تُنادي ساَرةُ أُْختها َسميَرة
. النّافِذَةِ تاِمُر تِلْميذُ يُِحبُّ تَلْوينَ 

ّديالتَّحَ 

(ت)أَس تَِمعُ لِقّصِة حرف 

أُْكتُبي ُعْنواَن ِلْلِقَصِة؟ :1س

.أُْكتُبي الِْفْكَرةُ الّرئيسَة في الِقْصةِ : 2س

.أَْستَِمُع إِلى اْلِقَصِة، ثُمَّ أُجيُب إِجابَةً تاَمةً : 7س

الالم الشمسية والقمرية 

لكلماتأَْكتُِب أَْكبر َعَدد ممكن من ا

الشمسية 

القمرية 
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