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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/1arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  المادة
  

  حرف�ا��اء/العنوان 

              /المھارة /الفرع  
              الیوموالتاریخ  

              الصف
              األھداف
              الحصة

  :التعلمالقبلي
  سابقًا، المدروسة الحروف من كلمات تركیب

  .وقراءتھا وكتابتھا

    دقائق5
  

  الزمن�
  من�أ�نا�؟���يوجد��ي�ألعاب�جميلة�وأ��ار��طو�لة:التمھید

  

  دقیقتان

  

  املفا�يم

  
  

  )ح��(حرف -
  

  
  األھداف

  

  الزمن

  

  إجراءاتتحقیقالھدف  
    

  
  

  امل�ارات

  
  المحادثة 
  

  االستماع
  

  .التلونٌ 
  

  :أن على قادًرا ٌكونی نأ الدرس ةٌ ینھا عند التلمیذ من ٌتوقعی
  ملأأت *

  یا بصر وأشكالھ) ح( حرف اسم ٌتعرفی - 1
    

  ألّون*  
  .ینھتلو خالل من)ح ( بحرف ٌرتبطی 2-

  أنشد *    
مستخدما اإلیماءات  ولغة ) ح(یتضمن حرف ینشد بیتا من أنشودة الحروف  -3

    .  الجسد 
  المحادثة*    

  
  . )ح(عن اللوحة بكلمات وجمل توظف حرف یتحدث  -4
  .یحرص على نظافتھ  -5

  االستماع*  
یستمع إلى النص استماعا جیدا ثم یجیب عن األسئلة إجابة صحیحة   -6

  القراءة
یحلل صوتیا الجملة إلى كلمات ،ثم الكلمات إلى مقاطع ،ثم المقاطع إلى  -7

  . أصوات 
  .ینطق حرف الحاء بأصواتھ القصیرة والطویلة مع التمییز   بینھما   -8
  
  .  یقرأ الكلمات والجمل مستعینا بالصور قراءة صحیحة -9

  
  
  
  
  

  د 5
  

  د 5
  
  

  د  15
  
  
  

  د  45
  
  

  د  20
  د  25
  د 20

مجردا مع الصورة الدالة علیھ، لیتعرف ) ح(عرض حرف -1
التلمیذ اسمھ وشكلھ بصریا مع تردیده، وتسمیة الموجودة في 

  .النشاط والمتضمنة للحرف 
مفرغا مدعوما ) ح(تحتوي على حرف عرض الكلمات التي -2

  بالصور في الصفحة المقابلة ، وبعد مناقشتھا یلون التلمیذالحرف
  
عرض البیت وتنشد المعلمة ، ثم یردد التالمیذ  :المحاكاة-3

  .مع حفظ البیتمستخدمین اإلیماءات ولغة الجسد 
مناقشة المعلمة للطالب حول لوحة : الحوار والمناقشة  -4

  .مراعاة األبعاد الخمسة عند توجیھ األسئلة المحادثة 
  
مناقشة المعلمة للطالب من خالل صورة : الحوار والمناقشة  -5

  .المحادثة عن أھمیة النظافة الشخصیة 
  
للطالب حول أسئلة مناقشة المعلمة : الحوار والمناقشة -6

  .االستماع 
مبعثرة في الصف مكنوب علیھا الجملة  بطاقات: التعلم باللعب -7

، ویقوم الطالب بجمعھا على السبورة  ، ثم یحللھا إ لى  كلمات 
  . ثم،  یحلل الكلمة إلى  مقاطع صوتیة

من خالل قصة الحروف یتعرف التلمیذ النطق :القصة  -8
  .الصحیح لحرف الحاء بأصواتھ الطویلة والقصیرة 

  .قراءة  الطالب مع بعضھم : التعلم التعاوني  -9

  
  

  القيم
  و�تجا�ات

  
  

  

فتح�حنفية�املاء�بقدر�
  .ا��اجة��إليھ�

عدم�ترك�املاء��-
  .ي�سكب�دون�داع�

  
  

  
  

  اتمالتعمي

 ال الحرف اسم -
  یتغیر

 مكانھ غیر مھمات
  ال�لمة�في

  



 
  

  

  

  

  

  المادة
  

  حرف�ا��اء/العنوان 

              /المھارة /الفرع  
              الیوموالتاریخ  

              الصف
              األھداف
              الحصة

    دقائق5  . اكتب أشكال حرف الحاء.:التعلمالقبلي 
  

  الزمن�

  دقیقتان  .اذكر كلمات بھا حرف الحاء:التمھید

  

  املفا�يم

  
  أشكال  حرف الحاء

  
  

  
  األھداف

  

  الزمن

  

  إجراءاتتحقیقالھدف  
    

  
  

  امل�ارات

  
  القراءة  - 
  
  الكتابة  - 
  التلوین  - 
.  
  

  :أن على قادًرا ٌكونی نأ الدرس ةٌ ینھا عند التلمیذ من ٌتوقعی
  لكتابةا *

یكتب حرف الحاء بكافة أشكالھ ومواضعھ مراعیا  -10
  .االتجاه الصحیح مع التمییز بینھما 

یكون كلمات من الحروف المبعثرة تحتوي على  -11
  .حرف الحاء 

  .یحاكي استخدام یا المنادى -12
الحاء بخط واضح  یكتب الجملة مركزا على حرف -13

  .ومقروء 
  

    أنا تعلمت   
  

  یقیم أداءه في درس حرف الحاء  -14

  
  
  
  

  د  15
  
  د  15

  
  
  د  15

  
  
  
  
  
  

  د 20

یكتب الطالب بنفسھ : التعلم الذاتي  -10
مع قراءة أشكال الحرف ومتابعة المعلمة لھ 

  .المختلفة 
تتطلب المعلمة :  الحوار والمناقشة -11

من الطالب قراءة الحروف المبعثرة 
  .وتكوینھا 

تحكي المعلمة قصة عن  :القصة  -12
أسلوب النداء ثم مناقشة الطالب في أسلوب 

  .النداء 
كتابة الطالب بنفسة : التعلم الذاتي  -13

  .ومتابعة المعلمة لھ 
كلمة كتابة الجملة أمامھم كلمة  -14

سبوراتھم وتطلب منھم محاكتھم في 
  .الصغیرة 

  

  
  

  القيم
  و�تجا�ات

  
  

  
نظافة الحوض قبل   -

  ترك دورة المیاه  
  
  

  
  

  اتمالتعمي

لھ أربعة  حرف الحاء  
  أشكال 



 
  

  طرق التدریس
  

  مصادر التعلم

  العصف الذھني
  

  شریط سمعي 
  

  تمثیل األدوار
  

  فیلم تعلیمي

  التعلم التعاوني
)9(  

  برنامج محوسب
)1 -7 - 9(  

  الخرائط الذھنیة
  

  صور ورسومات

  االستنباط 
  

  )1(مجسمات

  الحوار  والمناقشة
)1 -4 – 5 -  6(  

  كتب وقصص

  القصة
)8(  

  خرائط

  التعلم الذاتي 
  

  )7( بطاقات

  التعلم باللعب
)7(  

  ألطلسا

  شبكة المعلومات  المحاكاة



 

  

)3 -(    
  خامات البیئة  ىأخر

  التقویم
  

  المالحظات
  

  الحاء من لوحة الحروف المعروضة أمامكمیز حرف  -1
  .المالحظة والتصویب  -2
  .أنشد أنشودة حرف الحاء مع مجموعتك  -3
  .المتابعة والتصویب  -4
  كیف تحافظ على نظافتك ؟ -5
  .المتابعة والتصویب -6
  ) .بحر–حمامة ( حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطع صوتیة -7
ویضرب علیھ لعبة الضرب تنطق المعلمة الصوت  -8

  .الطالب بالمسطرة على السبورة 
  .المتابعة والتصویب  -9

  

  الواجب  
  المنزلي

  
  
  
  
  

نشاط الدرس   حل النشاط الموجود في الدفتر
  القادم

ابحث في منزلك 
عن أشیاء بحرف 

  الحاء



 
    

  طرق التدریس
  

  مصادر التعلم

  العصف الذھني
  

  شریط سمعي 
  

  تمثیل األدوار
  

  فیلم تعلیمي

  التعلم التعاوني
  

  )13(برنامج محوسب

  الخرائط الذھنیة
  

  صور ورسومات

  االستنباط 
  

  )12(مجسمات

  الحوار  والمناقشة
)11(  

  كتب وقصص

  القصة
)12(  

  خرائط

  التعلم الذاتي 
)10- 13(  

  )11(بطاقات

  التعلم باللعب
  

  ألطلسا

  المحاكاة
  

  شبكة المعلومات
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التقویم  خامات البیئة  ىأخر
  

  المالحظات
  

  .المتابعة والتصویب  -10    
  )ح  –م  –ر  –ب ( كون كلمات من الحروف اآلتیة  - 11
  ماذا تقول عندما تنادي على شخص ؟ - 12
  .المتابعة والتصویب  - 13
 .المتابعة والتصویب  - 14
  

  

  الواجب  
  المنزلي

  
  
  
  
  
  

نشاط الدرس   حل النشاط الموجود في الدفتر
  القادم

في منزلك عن ابحث 
  أشیاء بحرف الحاء



 
  

  


