
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* 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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 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             

  
  
  

قراءة وكتابة الحرف مع مالحظة الحركات )مھارة ال: (الحروف   
 كتبأقرأ وأ:  

  أَ ِإ أُ  َب ِب بُ  َت ِت تُ  َث ِث ثُ  َج ِج جُ  َح ِح حُ  َخ ِخ خُ 

…… …… …… …… …… …… …… 

…… …… …… …… …… …… …… 
 

  َد ِد دُ  َذ ِذ ذُ  َر ِر رُ  َز ِز زُ  َس ِس سُ  َش ِش شُ   َص ِص صُ 

…… …… …… …… …… …… …… 

…… …… …… …… …… …… …… 
 

  َض ِض ضُ  َط ِط طُ  َظ ِظ ظُ  َع ِع عُ  َغ ِغ غُ  َف ِف فُ  َق ِق قُ 

…… …… …… …… …… …… …… 

…… …… …… …… …… …… …… 
 

  َك ِك كُ  َل ِل لُ  َم ِم مُ  َن ِن نُ   َهـ ِهـ ُهـ َو ِو وُ  َي ِي يُ 

…… …… …… …… …… …… …… 

…… …… …… …… …… …… …… 

 
 
 

.قراءة وكتابة كلمات   
.ففي هذه املهارة يقرأ التلميذ بعض الكلمات عن طريق �جي احلرف حبركته ومن مث كتابتها  

  .............................................................................................................................................................................../.الطالب اسم

 حركات مع السكونبالإتقان قراءة الحروف مع كتابتها   4 3 2مهارة   أتقن  لم یتقن



 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             

 مع مالحظة مكان الحرف  بكتأقرأ وأ:  

أُ يـَْقرَ  ِديك ُكْرِسي سأْ رَ  َسُبورَة َوْرَدة    أَْرَنب 
…… …… …… …… …… …… …… 

 

ةَحَشرَ  َبَصل ِخَيار َشَجر ِقطَار أُُذن   شُ يـَْفر  
…… …… …… …… …… …… …… 

 

  ُصْنُدوق َخنَْلة َزيـُْتون فَاِكَهة َخيْرُجُ  ِمْرَوَحة بـَْيض
…… …… …… …… …… …… …… 

   

  ظُُروف َحَرثَ  َمجَل فـَرَاَشة َغزَال تـَْغِرفُ  َمتْر
…… …… …… …… …… …… …… 

 
 
 
 
 
 

*******************************************************************************  
 
 

يتعرف هنا على السكون .بعد أن عرف الفتحة والضمة والكسرة    
  الحظ أقرأ وأ:  

  يَْأُكلُ  يَأْ  بـَْيت بـَْيـ ُخْبز ُخْبـ

                                                 
 واحلرف الساكن ال ميكن أن ينطق وحده وهو ال يقع أول الكلمة بل ُيسبق حبرف فيقع يف وسط الكلمة أو آخرها ) . ْـ (ن السكون عبارة عن دائرة صغرية تُرسم فوق احلرف الساك.  

 .ان قراءة الكلمة وكتابتھاإتق 71مھارة   أتقن  لم یتقن



 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             

 ِمْبَخَرة ِمْبـ ثـَْوب ثـَوْ  َيْسَبحُ  َيْسـ

 َجيِْلسُ  َجيْـ ِطْفل ِطْفـ اُْكُتبْ  اُْكـ

ْطُرقُ يَ  َيطْ  َمتْر َمتْـ ُمْصَحف ُمْصـ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************** 
 ثم ركب حلل:-  

 ......................... ......................... ......................... .........................  .........................  َيْذَهبُ 

......................... .........................  لصَّفُّ ا  .........................  ......................... 

 ......................... ......................... ......................... ......................... .........................  تِْلِميذٌ 

  
  
  
  

  
************************************************  

 التنوین المناسب اكتب الكلمات التالیة في الجدول حسب:- 
  

 َكِبريَةٌ   َحِديَقًة   ـ  ــ    زَاَمحَةٍ مُ     ـ    ِهْندٌ  ـ       يـَْومٍ     بــًا  ـاتَ ِكـ

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

 مھارة 5 تحلیل الكلمة إلى حروف.  أتقن  تقنیلم 

 .إتقان حركة السكون  11مھارة   أتقن  لم یتقن



 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             



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

  
  
  

*********************************************************  
 انسخ الجملة التالیة بخط جمیل:- 
 

  اَنْت   ِإَشارَُة  اْلُمَشاِة  َخْضَراءَ كَ    اِإذَ    الطَّرِيقَ   بُـرُ ـعْ نا أَ أَ 
  

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

 
 
  حسب نوع الالتالیة في الجدول  الكلمات اكتب:- 
  
  احلليب    الطريق    املدرسة    األرض    السماء                              

  الواجب    الرياضيات    القراءة             التعاون                             

 ....................... ....................... .......................  .......................  ال

   ال
.......................  ....................... ....................... ....................... 

 

  
 

  
*****************************************************************  

 الكلمات التالیة في الجدول حسب نوع حرف المد ضع:- 
  

 َمْنُصور    َيِطريُ     اْلَفرَاَشاتِ     ِيف       الزُُّهورُ   َشِبْعَنا
  



  أتقن  تقنیلم 

  أتقن  تقنیلم 

 مھارة 8 التمییز بین أشكال التنوین قراءة وكتابة.

 مھارة 11 إتقان الكتابة المنقولة.  أتقن  تقنیلم 

 مھارة 10 التمییز بین ال الشمسیة وال القمریة.



 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             

  ِ◌ي  ُ◌و  َ◌ا
....................... ....................... ....................... 

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

  
  
  
  

*******************************************************  
  

 ت التالیةكون جملة من الكلما:-  
  

  ىلَ عَ     ـ    مُ ـِّ لعَ مُ الْ   ـ      یذُ المِ التَّ   ـ  َسلََّم 
  

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

  
  
  
  

  
*****************************************************  

 التاء المناسبة للكلمات التالیة اكتب:- 
 

  

  .............ـيَـ الِ عَ                 .............ورَ بُّ سَ    

  .............ريَ بِ كَ              .............ارَ هَ زَ 

  .............الَ خنََ         .............ـيلَـ مجَِ 

  
  
  

  أتقن  تقنیلم 

  أتقن  تقنیلم 

 مھارة 9 التمییز بین المد باأللف والمد بالیاء والمد بالواو قراءة وكتابة.

 مھارة 16 تركیب كلمة من حروف أو جملة من كلمات.

مھارة 18 كتابة كلمات مختومة  بتاء مفتوحة أو تاء مربوطة كتابة 
.سلیمة  

ة    ـ       ــة      ـ      ت   

  أتقن  تقنیلم 



 سلطنة عمان                                                                    
 وزارة التربیة والتعلیم

لتربیة والتعلیم بمحافظة ظفارالمدیریة العامة ل  
 مكتب اإلشراف التربوي بثمریت

  
األساسيبرنامج عالجي لمادة القراءة والكتابة للصف األول   

/معلم المادة                                                             

*****************************************************  
  
  

 
 
 

  ))وذلك عن طريق التهجئة ((اقرأ الكلمات التالية ، 
:كلمات ليس بها مد : أوال   

 َطَردَ  َوَجبَ  َوَثبَ  َخَرجَ  َوَجدَ  َأَخذَ 
 رََبَطتْ  َطَرحَ  َيْسَبحُ  طََبخَ  رََبطَ  بـََردَ 
ْأُخذُ تَ  َوِرثَ  زََأرَ   ُخْبز َخبَـزَ  َبَذرَ  
 بـَتَـرَ  ثـَْور َشَردَ  َخَطر َحَرثَ  ثـََبتَ 
 يـَْبُذرُ  َوْرد بـَْيت َحَطبَ  َجَزر َشَجر

.أَنَا ُأِحبُّ َمْدَرَسِتي*****    .زََأَر اَألَسدُ   
 

: مـد   كلمات بھا: ثانيا   
 ُحوت َحاِرث ِحَصان ُحُبوب ُجُنود ِخَيار
ِبرَجا َحرِير طَار ُذبَاب  َخاَطتْ  َيِسيرُ  
 َتخيط َجرِيح َيْشِوي بـُُيوت بَاِرد يـَُزورُ 
 َدَجاج ُدُروب بَاب طُُيور َيْطِوي أَثَاث

.طَاَر اْلُعْصُفوُر الصَِّغيُر َفرِحاً َمْسُروراً   
 

 
                                                

 .إتقان قراءة الكلمة او التركیب او الجملة 71مھارة   أتقن  لم یتقن


