
 

 وزارة التربٌة 
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 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا .

  المعلم ...أخً 

 أختً المعلمة....

 ٌطٌب لنا أن نقدم لكم هذه الجمل المقترحة) قرائٌة/ كتابٌة( فً إطار ضوابط المهارات المقررة للصف 

 . قوٌمٌة والت،والتطبٌقٌة ،مواقف التدرٌبٌة البها فً  األول االبتدائً لالستعانة 

 التوفٌق والسدادسبحانه نسأل المولى 

 العمل فرٌق مع تحٌات                                                                                 

                                                                      

                                                                                     

 



مرحلة ما بعد 
 بجدٌةاأل

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 
 الجمل القرائٌة

 
 الجمل االمالئٌة

 

ً
ست

در
 م

 و
نا
أ

 

الدرس 

 األول

  ٌقول حمد
نحن نذهب إلى 

المدرسة فً 
 نشاط

حرف 
 النون
حرف 
 الهاء

 مد باأللف

 قرأ نِمر و كتب -

 عمر نصح  سند -

  وقف ناٌف أمام هاشم -
 أشاهد نشاط ناصر فً المدرسة -
 ذهب ناٌف إلى المدرسة-

  نجح ناصر فً المدرسة-
  نجح حمد ونادر فً المدرسة-
 هٌاشكر هاشم -
 وهب عمر شجرة ٌاسمٌن لناٌف-
 درس فهد ونجح-
 كتب شهاب وقرأ-
 هاشم بطل-
 نذهب ناٌف إلى المدرسة فً نشاط -
 أنا أرسم هاتف ناهض -
 فهم ناصر درس منال - -
 شاهد ناصر حوض سمك-
 عصافٌرنحن نرسم -
 أنا أرسم سالم-
 ذهب هاشم إلى المدرسة -

 رسم حمد مع سهام
 أنا ألعب مع هاجر 

 هدم ناٌف جبل هاشم
 أشاهد شجر هاشم 

 
 

 نجح سند مع نافع -

  نفخ ناظم فً نار  -
  نزل مطر -
  شرب نادر وناهد -
 لعب حمد مع منار -

 سهر نادر مع هشام -
 هطل مطر -
 سهر نافع ونام هاشم -
 ناهض مع هاجر لعب  -
 ذهب ناصر مع نهاد  -
 كتب هشام وقرأ -
 مدح هاشم عمر -
 رسم حمد مع سهام  -
 كتب شهاب وقرأ -
 شكر هاشم ناهد -
 نجح هاشم مع منار  -
 رسم ناهض هاتف عمر  -
 وقف ناٌف أمام هاشم -
 درس فهد ونجح -
 فهم ناصر ونجح -
 نام هاشم وسهر ناصر -
 قرأ ناصر مع هدٌل  -
 ناصر سمك هاشمشاهد -
 أشاهد شجر هاشم  -
 
  



مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

 

ً
ست

در
 م

 و
نا
أ

 

الدرس 
 الثانً

  تقول فرح
هذا علم 
  الكوٌت

ما أجمل علم 
 بالدي

 حرف 
 التاء

 حرف
 الالم
مد 

 باأللف

 تعب حمد ونام-

 اج فرحتضع أمل ت -

 حمد تاجر   - 

  عمر كتاب طالل فً المدرسةوجد -
  هذا كتاب سالم -
 قرأ ماجد كتاب عمر -

 تعاون فالح مع رتاج -
 لعب فهد وأكل -
 بالد دالل الكوٌت  -
 طلب طالل هللا -
 نجح العب -
 الح علم بالدي -
 وجد طالل لعب رتاج-
 لبس طالل تاج باسل-
 ما أجمل علم الكوٌت! -
 اجر عسل منزلنا أكلت ه -
 هذا طالل  -
 هذا كتاب فرح  -

 سافر طالل مع بالل 
 كتب فهد ورتاج 

 تطٌر عصافٌر رتاج
 أكل طالل نمر بالل  -
 دخل عمر وبالل -
 دعا طاهر هللا -

 ترك سالم  كتاب عمر -

 لبس عمر  تاج ملك-

 لبس ناٌف تاج طالل  -
 كتب ناصر ودرس -
 لعب حسن مع رتاج-

  جذهب حمد مع رتا-
 خرج حاتم وباسل فً سفر-

 قرأ حاتم وكتب-
 وجد حمد لعب طالل  -

 حمد تاجر  -
 تضع أمل تاج فرح   -
 وجد حمد لعب طالل  -
  شرب حمد لبن بقر  -
 رسم طالل علم بالد دالل -  
 وصل سالم وحامد - 

 مسك فالح قلم خالد -

 رسم فالح قلم صالح -
 اكل عمر وشبع -
 ركض فهد وتعب  -

 ر و طالل لعب ناص
 رسم صالح وحمد-
 أنا دالل  -
 دخل عمر وبالل  -
 

 



مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

 

ً
ست

در
وم

ا 
أن

 

الدرس 
 الثالث

فً الفصل 
وقف سالم 

 : وقال

هنا ندرس 
ونعمل 

 ونتعاون

حرف 
 الفاء

حرف 
 الواو

 مد باأللف

 ذهب فاٌز  مع فارس -

  فتح فالح باب فاٌز-
 أكل فارس وشرب-

 فاز فاٌز وفرح-

 وقف حمد أمام فهد فً الفصل-

 ذهب فالح مع وسام -

 درس فارس مع ناصر-
 وقف والد وسن -
 وقع نافع من شجر-
 أنا نوال -
 وافق وسام -
 تعاون عامر مع خالد فً الفصل -
 وقف فاٌز  أمام عمر -
  ذهب فالح مع وسام -
 رفع هاشم هاتف منزلنا  -
 هنا وقف فهد مع سالم -
 أكل وسام وشرب  -
 وعد حمد وداد -
 وقف فالح فً مزرعتنا  -
 فرح سعد وفرح  -

 رسم فالح قفص عصافٌر
 وقف هشام مع داوود

 رسم فاٌز 
 
 

 فرح فارس مع ناصر -

 فهم فاخر ونجح-

  فقد فارس فرس فرح -
 ذهب فالح مع وسام -

 اصردرس فارس مع ن-

  فرح جالل وقفز-
 وقف هشام مع فاٌز-

 سافر فارس مع وسام -
  وجد حمد شجر ٌاسمٌن

  كتب واثق  فً ورق 
 وقف حسن مع واضح 

  وافق واصف وذهب
 عمل وسام ونجح

 لعب وسام مع سالم 
 وقف هشام مع وداد

 درس فارس مع ناصر
 رسم فاٌز  

 ذهب عامر مع وداد
 هنا وقف عمر 

 ذهب فارس مع فاٌز
 ح فالح باب فاٌز فت

 أكل فارس وشرب 
 فاز فاٌز وفرح

 



مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 جمل امالئٌة جمل قرائٌة

ً
ست

در
وم

ا 
أن

 

الدرس 
 الرابع

مرافق 
مدرستً 

عدٌدة ،فً 
مختبر 

الحاسوب 
طبعت حروف 

 لغتً

 حرف
 القاف
 حرف
 الطاء

 مد باأللف
 مد بالواو

  اسم فً  قاربركب ق-
 وجد قاصد نقود طارق-

 رسم حمد حقول قاسم-

  قطف عمر ثمر صادق-
  كتب قاسم حروف لغتً-
 رسم طالل حقول طاهر-
 طبخ طالل وأكل       -
 أنا  طالب    -
 رسم قاسم قفص قرود   -
 ٌطوف طاهر مع طارق  -
 شاهد طاهر قطرات مطر فً حقل قمح -
 طلب سعد طبق سمك -
 ع قطط أخً صقرأنا ألعب م -
 وقف قاسم فً طرٌق مدرستنا  -
 قدم قاسم من ملعب  -
 أنا أرسم حروف لغتً  -
 ما أجمل مطاعم بلدي ! -
 طار عصفور طالل -
 لعب قاسم مع طالب -
 

 رسم قاسم قفص عمر-

  قفز طاهر وفاز -
 صقور صالح فً قفص -

  قطع طارق حطب هاشم -
  رسم طالل حقول طاهر -
 رأ قاسم كتاب طارقٌقول قادر : ق -

 ركب قاسم فً قارب  -
 وجد قاصد نقود طارق -
    طرق طارق باب طاهر -

 ٌطوف طاهر مع طارق  -

 رسم عمر طماطم طارق -

  أكل طاهر وشكر -
 طرق طارق وذهب -

  طرق طارق باب طاهر -
 سافر قادر وطاهر-
 وقف طاهر مع فرح  -
 كتب قاسم حروف لغتً -
  انا  طالب   -

 قاسم قفص قرودرسم  -
 
 
 

 

 



مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جمل الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

ً
ست

در
وم

ا 
أن

 

الدرس 
 الخامس

نحن نحرص 
على نظافة 

مدرستنا 
ونحافظ على 

 أثاث فصلنا

 حرف
 الظاء 

 حرف
 الثاء 

 مد باأللف
 مد بالواو

 ظافر ولد  ثامر   -

 ظفر حسن -

      الحظ قاسم ظروف عمر  -

 قال حسن : أنا أحافظ على نظام مدرستً -

  حفظ عمر حروف لغتً -
 كتب ظافر مع حافظ -
 وظافر جمع ثامر ثمر حسن -

  ظهر ثامر فً مدرستنا 
 أنا أرسم ثمار تفاح-

 هذا ثوم   
 لبس ثامر ثٌاب حمد

 حفظ ثامر دروس ثرٌا
 ما أجمل ثٌاب ظاهر !

 ثاث المدرسة نحن نحافظ على أ
 هذا ثمر حافظ  

 حرث سالم فً الحدٌقة 
 عثر ثامر على ثمار ثوم 

 أنا أحافظ على نظافة مدرستنا
 رسم ثامر ثٌاب عامر

 حفظ ثامر دروس ظافر  -

  حفظ ظاهر كتاب حمد -
   جمع ثامر ثمر حسن -

  أنا محظوظ  -
 رسم  ظاهر ظالل شجر  -

 قطف ظافر ثمار ثامر -
 جحثابر ظاهر ون -  

 رسم ثامر ثٌاب عامر -
  حرث قاسم وزرع -
 أنا ثابت -
 وثب حمد وثابت  -
 عثر ثامر على ثمار ثوم -
 حفظ سالم حروف لغتً  -
 لعب ناصر مع ثامر فً سرور  -
 حرث حمد وظافر  -
 ظافر ولد  ثامر -
ظفر حسن -   
 الحظ قاسم ظروف عمر      -
 كتب ظافر مع حافظ - 

 

 



مرحلة ما بعد 
 ٌةاألبجد

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

ً
زل

من
 و

نا
أ

 

الدرس  
 األول

نحن أسرة 
سعٌدة نعٌش 

فً بٌت جمٌل 
هنا غرف 

مرتبة وهناك 
 حدٌقة مزهرة 

 

حرف 
 الشن

حرف 
 الباء

 مد باأللف
 مد بالواو

 شرب هشام وشكر هللا-
 شاهد شاكر شجر بٌت باسل-
 فً حفل شاكر شارك شهاب وشاهٌن-
 باع عاشور حوض سمك -
 تعٌش شهد فً أسرة سعٌدة -
 خشع شاكر وباسل- 
 طرق شاكر باب بالل -
 قرأ باسل وكتب-

 باع مبارك وباسم بلح باسل-

  فتح رباح باب دار عمر-
 فً حدٌقة بٌتنا بصل واضح-

  حلب عمر بقرة سعٌد-
 بذور فً كٌس عمر-

 شكر باسل أمً وأبً 
 أنا ألعب مع مشاعل فً حدٌقتنا 

 باع هاشم عصفور باسل 
 زار عمر بٌت باسل 

 أنا أحب علم بلدي

 شجر هشام باسق-

 عطش هاشم وشرب-

 باع شاكر خشب شهاب-

 زرع شاكر شجر باسم-

 أكل فارس وشرب-

  شاهد شهاب علم بلدي-
  زرع باسل حبوب شهد-
  باسل صبور-
  لعب بدر مع بالل-
  اسمطبع شاكر صور ب-
 باع باسل وربح-

 لعب شاكرمع باسم- -

 طرق شاكر باب بالل  -
 رسم باسل علم بالدي  -
 أنا شاكر  -
 شرب هشام وشكر هللا -
 باع مبارك وباسم بلح باسل -
 قرأ باسل وشكر -
 فتح رباح باب دار عمر-
 

 

 

 



مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة ائٌةالجمل القر

ً
زل

من
 و

نا
أ

 

الدرس 
 الثانً

هذا صندوق كبٌر 
وهذه لعبتً 
أضعها فً 

الصندوق أنا 
أساعد أمً كل 

ٌوم وأرتب كتبً 
 وأغراضً 

 

حرف 
 الكاف
 حرف
 الٌاء

 مد باأللف
  مد بالواو
 مد بالٌاء

 

 كتاب كرٌم كبٌر-

 كسر كامل صندوق ٌاسر  -

  خلق هللا كواكب-
  لرسم حمٌد كوخ كام-
 كلب كامل سرٌع-

 ركض كامل إلى المسجد-

  ٌونس نبً هللا -
 رسم حسن عٌون جمل-

 ٌضع ٌافع لعب هٌا  فً صندوق كبٌر-

  رسم ٌاسر كواكب-
  دخل ٌعقوب منزلنا-
 زرع عمر ورد ٌاسمٌن-

 ذهب ٌافع إلى المدرسة 
 ساعد ٌاسر أخً فاضل 

 قرأ ٌوسف كتاب حروف لغتً 
 كتب مبارك فً ورق كبٌر

 د ٌاسر أبًٌعاٌ
 أخذ كمٌل كتاب سالم
 تعاون كرٌم ومجٌد

 فً ورق كبٌر كتب مبارك-

  فً كٌس كفاح كتاب-
  سكب  كاظم  كوب حلٌب-
  درس حمد وكمال-
  تعاون كرٌم ومجٌد-
 جلس كمٌل مع صالح-

 ٌعاٌد ٌاسر أخً ناٌف-

  سمع ٌاسر صٌاح ٌوسف-
 رسم ٌزٌد حصان ٌوسف-

 ساعد ٌاسر أخً فاضل-

 بًزار ٌوسف أ
 شرب كمال كوب حلٌب 

 أخذ كمٌل كتاب سالم 
 كتاب كرٌم كبٌر

 كسر كامل صندوق ٌاسر
 خلق هللا كواكب

 رسم حمٌد كوخ كامل
 كلب كامل سرٌع

 زرع عمر ورد ٌاسمٌن
 رسم حسن عٌون جمل



 

مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 المتعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجملة االمالئٌة الجملة القرائٌة

ً
زل

من
 و

نا
أ

 

الدرس 
 الثالث

نحن نحب زٌارة 
جدتً ونجلس 

حولها تحكً لنا 
حكاٌات ممتعة 

أعجبتنً حكاٌة 
الغزالن والغراب 

حفظك هللا ٌا 
 جدتً

حرف 
 الزاي
حرف 
  الغٌن

 مد باأللف
 مد بالواو
 مد بالٌاء

 
 

 زرع ٌزٌد وزٌاد شجر ٌاسمٌن-

 جمع عزٌز ورق شجر -

 ٌزور زاٌد بٌت جدتً –
 مدرستً ٌزور زاٌد

  ذهب عزٌز مع غدٌر
 قفز غزال أخً من سور حدٌقتنا 

 رسم غرٌب شجر زٌتون
 غسل زاهر صحون غالب

 غزال  جدتً  صغٌر
 زار غازي بٌت جدي

  ٌغٌب أخً  غالب
 رسم غالب زهور فرح

 ٌغوص أبً فً بحر بالدي
 ذهب عزٌز مع غدٌر 

 غاب فاٌز وغالب 
 غلب أخً عامر 

 زاهر مع غالب فً المسجد 
 نا أرسم وجه زٌنبا

 

 قفز غزال زاٌد وهرب
 ضاع حزام  أخً زٌاد

 لبس غالب حزام عمر 
 زرع ٌزٌد وزٌاد شجر ٌاسمٌن

 زرع زاٌد زهور نغم  
  غراب زٌاد صغٌر

 غرس فارس شجر حمود
 فتح غالب باب زاٌد

 ذهب عزٌز مع غدٌر
 غاص زامل وغرق
  لعب زاهر مع غالب

  غلب غرٌب حمد
 صبغ عادل باب راشد 

 اص حسن مع غرٌب غ
 غسل زاهر صحون غالب

 صبغ زاهر باب راشد
 جمع عزٌز ورق شجر

 ٌغٌب أخً خالد
 
 

 

 

 



 

 

مرحلة ما بعد 
 االبجدٌة 

محتوى 
 المتعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

ً
زل

من
 و

نا
أ

 

الدرس 
 الرابع

نسمع صوت 
اآلذان هللا أكبر 

هللا أكبر أنا وأخً 
صلً مع أبً فً ن

المسجد وأختً 
تصلً مع أمً 
فً البٌت نحن 

نعبد هللا فً 
 خشوع 

 

حرف 
 الصاد
حرف 
 الخاء

 مد باأللف
 مد بالواو
 مد بالٌاء

 ٌصلً صالح فً مسجد صابر -

 صلى هللا علٌه وسلم صدق رسول هللا -

  سمع ناصر صوت اآلذان -
  قصصً فً صندوق امً -
 أنا صادق فً حدٌثً  -

 د إلى المسجد خرج خال -
 خشع أبً مع خلٌل  فً الصالة -
 خاطب خلف أخً صالح -
 تخرج عمر من المدرسة -
 خلٌل شجاع وصادق -
 زرع خالد ثمار خوخ -
 ٌصلً صادق مع عصام -
 ركب خالد حصان صالح -
 ٌصوم أخً رمضان -
 أكل أخً خٌار خالد -
 زرع صالح خٌار جارنا خالد -

  ٌصلً صادق مع عصام- 
  باح مع صالحصام ص -
  انا صبور -
 شرب ناصر عصٌر خالد -
 ٌصٌد صالح سمك صالح   -

 ٌصٌح دٌك صادق - 
 طبخ خالد ورق عنب -
  خاط حمد ثٌاب خالد -
   رسم جمال صخور بالدي -
  خرج خالد مع خلود -
  خسر خالد -
 ركب خالد حصان صالح -
 خٌار جاري لذٌذ   -
 زرع صالح خٌار جارنا خالد  -
 شجاع  خلٌل -
 ٌصوم أخً رمضان -
 خالد صادق -
 



 

 

مرحلة ما بعد 
 األبجدٌة

محتوى 
 التعلم

الحرف  جملة الدرس
 المستهدف

 الجمل االمالئٌة الجمل القرائٌة

ً
زل

من
 و

نا
أ

 

الدرس 
 الخامس

ذهبنا فً نزهة 
 إلى البحر 

أمً وضعت 
البساط مع أختً 

وأبً أحضر 
أدوات الصٌد أنا 
بنٌت بٌوت رمل 

ً مع أمً وأخ
أخذ الكرة ولعب 

 مع أبً وأختً

حرف 
 الذال
 حرف
  الضاد

 مد باأللف
 مد بالواو
 مد الٌاء

 ذهب أبً مع أمً إلى البحر  -

 وجد أخً ذهب أمً -

  طعام أمً لذٌذ -

 ٌذوب ثلج عصام -

  حضر ذٌاب مع ضاري -

  حضرضرار مع عمر إلً البحر -

 ٌصٌد ضاري سمك بالدي -

  ضحك ضرار -

 ذهب جاسم إلى ضٌوف والدي -

 اري كبٌرضفدع ض  -

 هذا ضامر  -

 طعام امً لذٌذ  -

 ذبل ورد ضرار -

 ذاق أبً طبخ أمً  -

 وجد ذٌاب كتاب ضاري  -

 فً مدرستً حضور كثٌر -

 ضاع كتابً -

 
 

 رذاذ مطر بالدي جمٌل -

 ذراع أخً طوٌل -

  ٌذوق حمد طعام أمً -

 وجد ذٌاب غزال عمر -

 ذبل ورق شجرتً -

   ٌذوق سالم طعام ضاري -

 ضحك أبً مع أمً -

 يرسم ضاحً ضابط بالد -

 ضاع كتابً -

 طعام أمً لذٌذ -

 وجد ذٌاب كتاب ضاري -

 ٌصٌد ضاري سمك بالدي -

 حضر ذٌاب مع ضاري -

 ضحك ضرار  -

 حضر ذٌاب مع ضاري -
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