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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم يف منطقة القصيم
 إدارة اإلرشاف الرتبوي–الشؤون التعليمية 

فوف األولية  قسم الصُّ
 
 

 دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات 
  البتدائي )الفصل األول( الصف األول ا

 هـ1441/1442
 

  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

 مقدمة
 

جميعنا يعلم أّن الجيل الجديد يتعامل مع التطبيقات اإللكرتونية بكفاءة عالية، وهذا مؤرش إيجابي عىل نجاح تلقي التعليم عن بُعد،  
 لكن البّد من تهيئة مناخ مناسب لضمان النجاح، فبعضهم يقيض أوقاتًا طويلة يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية باألجهزة الذكية، لكنهم قد

علون مع تلك األجهزة عندما يشعرون أّن ما يتلقونه عربها للتعلم وليس للتسلية، لذا يأتي هنا دور األرسة يف التهيئة النفسية، ال يتفا
لتحقيق الهدف من منظومة التعليم عن بعد، بالتخطيط لليوم الدرايس مثل عدد الساعات وتخصيص مكان مناسب يف املنزل يساعدهم 

عليهم، وأن يرشح الوالدان خصوًصا للصغار الظروف التي فرضت هذا النوع من التعليم، وأن الخوف عليهم  عىل الرتكيز، مع اإلرشاف
 من املرض هو السبب يف بقائهم يف البيت،  ويجب أن نتعاون جميعا كلنا لنتعلم، كذلك توعيتهم بمميزات التعليم اإللكرتوني، ومنها تنمية

واالستفادة مما تقدمه منافذ اإلنرتنت من معارف  ومعلومات جديدة ، وأن التعليم عن بعد يعّد  مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة،
 فرصة لتدريب الطالب والطالبات عىل التعلم عرب التقنية واستخدامها استخداما يعود عليهم بالنفع والفائدة.     
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 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

 املتابعة  مذكرةأهمية 
ستمارة تقويم ويل األمر للطالب والطالبة يف  صل الدرايس تهدف ا صف األول االبتدائي خالل الف سابهما مهارات القراءة والكتابة املقررة يف مادة لغتي لل اكت

ومن ثم التواصل  ذلك،يف  عرفة الضعف والصعوبة التي تواجههمومعىل مستوى تحصيلهما وسريهما يف الدراسة  ومبارش األول إىل اطالع ويل األمر بشكل مستمر
   والكتابة.فاألرسة رشيك رئييس ومهم يف تعليم الطالب والطالبة ملهارات القراءة  املناسبة،دة لتحديد طرق العالج مع املدرسة ومعلم املا

   
 توجيهات وإرشادات  

والطالبة عند عدم قدرته عىل اكتساب مهارة القراءة أو الكتابة من خالل تقييمك له يف االستمارة  معلمة الطالبتواصل مع معلم /  واملدرسة:التواصل مع املعلم  - 1
                الالحقة.

مساحة جيدة مخصصة للتعلم تسودها أجواء  اعىل أكمل وجه إذا ما توفرت لهم اما هو مطلوب منهم الطالب والطالبةسينجز  للتعلم: مخصصا مكان أوجد - 2
 التلفاز.يشاهدون هادئة ومريحة، ويفضل أن تكون منفصلة عن املكان الذي عادًة ما يلعبون فيه أو 

من  امأل املكان بالعنارص واملواد املتعلقة بالتعليم مثل األقالم والكتب والدفاتر واألجهزة اللوحية والسبّورات واأللعاب التعليمية مصغرة:اجعل املكان يبدو كأنه مدرسة  - 3
       .الدراسية الحصص مع شعوراً بأنهم يف الصف الدرايس، وهو ما يجعلهم يتفاعلون بشكٍل أفضل الطالب والطالبةخالل تزيني املكان بهذه العنارص، يتولد لدى 

كما يمكنك  اعمل عىل جدولة أنشطة التعلم عىل فرتات قصرية متباعدة عىل مدار اليوم كي يستعيد العقل نشاطهول كافية:فرتات راحة  الطالب والطالبةامنح - 4
 اليوم.طوال تحفيزهم عىل القيام بأنشطة مسلية وتمارين رياضية خفيفة كي يحافظوا عىل نشاطهم 

 وعىلتعرف عىل الدروس واملواد التعليمية والجدول اليومي واألسبوعي لطفلك، ثم ضع جدول مكتوب مخصص لكل يوم  املوضوعة:خطط لعملك وأنجز الخطة  - 5  
 األولويات، يف تحديد البةالطالب والطالتي ينبغي عليك القيام بها، كما أنه سيساعد  املتابعةسيمنحك التعامل بشكٍل جيد مع أولويات  املتابعةهذا التنظيم يف 

 املطلوبة .ويمنحهم فكرة كافية حول كيفية تحديد األهداف واملواعيد النهائية إلنجاز املهام والواجبات 
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 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 
 وكذلك سيعطيه حدإن االلتزام بروتني منظم سيمنح طفلك الفرصة لزيادة وقت التعلم إىل أقىص  املنتظم:تأكد من اعتماد جدول التدريس والواجبات املنزلية  - 6

 واملرح.االسرتاحة التي يحتاجها لتحقيق التوازن الصحي بني الدراسة 

                                                                            . مفيد وفعالتواصل مع اآلباء اآلخرين لالطالع عىل تجاربهم مع أطفالهم واالستماع منهم إىل ما هو  اآلخرين:تعاون مع اآلباء  - 7
إن تشجيع طفلك وحثه عىل مواصلة العمل يولد لديه دافعاً إضافياً لتحقيق  يبذلونها:عىل الجهود التي  وكافئهم بإنجازاتهمواحتفل  الطالب والطالبةشجع  - 8

 ."للحصول عىل مشورتهم حول كيفية تحفيز األطفال بشكٍل إيجابي املدرسةتواصل مع  " وجه.مسريته التعليمية عىل أكمل  النجاح وإكمال
من خالل إنشاء مسابقات تعلم  الطالب والطالبةللحصول عىل خربات تعلم جديدة: إن التعلم ال يعني فقط الجلوس خلف الشاشة، يمكنك إثارة شغف  ساعده - 9

          الفائدة.ب صغرية بني األشقاء، قد تكون هذه املسابقات عىل شكل عمل فني أو لعبة جماعية تفاعلية أو من خالل تشجعهم عىل البحث عن يشء يهمهم ويجل
إىل تأخري الوقت املعتاد للنوم  يميل الطالب والطالبةوعدم الحاجة إىل االستيقاظ مبكراً بشكٍل يومي، قد  التعلم عن بعد: يف ظل الكايف وقت النومعىل  حافظ - 10

حاول ذلك  ضوء ساعة أو ساعتني. وعىل الرغم من ذلك، إال أننا نعلم أن الحصول عىل قسط كاف من النوم هو يشء أسايس للحفاظ عىل الرتكيز طوال اليوم. يف
    قدر اإلمكان الطالب والطالبة اليومي املعتاد لنوم أن تلتزم بالروتني

 مور التي تثريحافظ عىل التواصل املستمر مع طفلك: حاول أن تسأل طفلك بشكٍل يومي عن تجربته والتزامه بواجباته املدرسية، واستمع إىل متطلباته واأل  - 11
اً يف تعزيز الحافز والرغبة لدى طفلك ملواصلة التعلم، والتغلب عىل أي مخاوف مرتبطة بالواجب تساؤالته. إن هذه املتابعة اليومية البسيطة قد تلعب دوراً كبري 

"فكرته اليوم" ومناقشة ذلك ضمن العائلة، أو  الحديث عناملدريس أو متعلقة بفقدان التواصل االجتماعي مع زمالئه يف املدرسة. يمكنك أن تطلب من طفلك 
 ذلك.يف للمشورة أن تتصل بمعلمي طفلك 
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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ1442/  1/ 15 – 11األسبوع األول   

 تفعيل منصة مدرستي
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 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة
 

                                                                                                         
 
 

 

 

 هـ1442/  1/ 22 – 18األسبوع الثاني 

 بداية كتاب التهيئة واالستعداد
 أداة القياس مهارات التهيئة املطلوبة م
 يصل بني النحلة وخليتها اإلمساك الصحيح بالقلم 1

 املهارة اليدوية 2

 يستخدم األلوان
 يختار لعبة ويلونها
 يكمل الرسم ويلونه

 رسم الخطوط والزوايا باتجاه محدد 3
 صحيحةيمسك القلم بطريقة 

 يوصل الولد بلعبته
 يتتبع النقاط ويكمل الرسم

 يمسك القلم بطريقة صحيحة رسم الخطوط والزوايا باتجاهات مختلفة 4
 ساعد يارس ليصل إىل املسجدي
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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ14/2/1442اىل    هـ1442/  1/ 25 والرابع والخامس  األسبوع الثالث  

 م
 القياسأداة  مهارات التهيئة املطلوبة

 
 مهارة اإلمساك الصحيح بالقلم 1

 التدريب عىل مسك القلم بطريقة صحيحة

 يفصل بني املفاتيح بخطوط مائلة

 مثلث ( ،دائرة  ،يمرر القلم عىل األشكال) مربع 

 يلون الرسومات باستخدام مجموعة األلوان املهارة اليدوية 2

 
 مختلفة رسم الخطوط والزوايا واملنحنيات باتجاهات 3

 التدريب عىل مسك القلم بطريقة صحيحة

 يمرر القلم باتجاه السهم
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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة
 
 
 
 
 
 
 

هـ1442/  2/  21-17األسبوع السادس   

 ة القياساأد مهارات القراءة املطلوبة م

 
 حرف ) م ( بالحركات القصرية )  َ   ُ    ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية 
 ـِم        ــــ       مُ مَ 

 ــيـو      ِم ـا     مُ مَ 

 مهارات الكتابة املطلوبة م
 ة القياساأد

 اكتب حرف )  م ( كما ييل :

 حرف ) م ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 آخر الكلمة الكلمة وسط أول الكلمة

 م ـمـ     مـ مـ
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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ1442/  2/  28 -24األسبوع السابع   

 ة القياساأد مهارات القراءة املطلوبة م

 حرف ) ب ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية 

                     ـــبِ       ـــ     بُ        ـ   بَ 
ـَـا     يـــبِ         و  ـــبُ      ب

 حرف ) ل ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية 

 َل       ُل       ِل    
ـَا       ـيـو      لِ ــلُ ل

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ب ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 ييل:كما  )ب(اكتب حرف 

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 ب     ـب بـ بـ

 حرف ) ل ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 ( كما ييل : ) لاكتب حرف 

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

 َل     ــلَ  ـَ لـ ــلَ 
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 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 
 

هـ1442 /5/3 – 1 األسبوع الثامن   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) د ( بالحركات القصرية )  َ ُ   ِ  ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 َد       ُد       ِد     /       َدا      ُدو      ِديـــ

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ن ( بالحركات القصرية )  َ ُ   ِ  ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
ـُو      نِ  ـَا     ن  ـيــَن       ُن       ِن    /       ن

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) د ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 اكتب حرف )  د ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة                                        
 َد     ـــدَ  َد  ـد دَ 

 حرف ) ن ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 اكتب حرف )  ن ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
ـَـ   ـَـ نـ  َن     ـنَ  ـــنـ

 
  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة
 
 
 
 
 

هـ1442/  3/ 12- 8األسبوع التاسع   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ر ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 /       َرا      ُرو      ِريـ     َر       ُر       رِ 

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ر ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 اكتب حرف )  ر ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
 َر     ــرَ  َر    ـــر رَ 

 
  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

 

هـ1442/  3/  12 -8األسبوع التاسع تابع   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 مع استخراج  (أرستي)جزء من نشيد  الطالب/ـةأن يحفظ  1
 القيم اإليجابية فيه والحروف التي درسها  .

 ( وذكر القيم اإليجابية فيه . أرستيحفظ جزء من نشيد ) 

 املوجودة يف كلمات النشيد .يقرأ الحروف التي سبق له دراستها 

 التالية:اقرأ الكلمات  بق له دراستها .سكلمات مكونة من الحروف التي  الطالب/ـةأن يقرأ  2
 َلـُدنَ    ،ـُدَر    نَ     ،َلـبَـُن    

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 التالية:اكتب الكلمات  كلمات مكونة من الحروف التي سبق له دراستها . الطالب/ـةأن يكتب  1
 َلـُدنَ    ،ُدَر    ـنَ     ،َلـبَـُن    

 
 
 

  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
هـ1442/  3/  19-15األسبوع العارش   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ص ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 يــا     ُصو      ِص َص       ُص       ِص    /       َص 

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ف ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 َف       ُف       ِف     /       َفا      ُفو      ِفيـــ

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ص ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 ص ( كما ييل :)  اكتب حرف

 آخر الكلمة وسط الكلمة الكلمةأول 
ـَ   َص     ـص ـَ صـ ص

 حرف ) ف ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 ف ( كما ييل :)  اكتب حرف

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
 َف     ــفَ  ـــَفـ ــفَ 

 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ1442/  3/  26 - 22األسبوع الحادي عرش   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) س ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 ـيـا     ُسو      ِس َس َس       ُس       ِس    /       

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ق ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 َق       ُق       ِق     /       َقا      ُقو      ِقيـ

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) س ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1

 اكتب حرف )  س ( كما ييل :
 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

ـَ   َس     ـس ــَس  س

 حرف ) ق ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 : اكتب حرف )  ق ( كما ييل

 آخر الكلمة وسط الكلمة الكلمةأول 
 َق     ــَق  ـَقـ ـــقَ 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

              
 
 

هـ1442 /4/  4-29األسبوع الثاني عرش     

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ت ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 ـيــا     تُو      تِ َت       ُت       ِت    /       تَ 

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ح ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 /       َحا      ُحو      ِحيـ     َح       ُح       حِ 

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ت ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 اكتب حرف )  ت ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
ـَ         تَ  ـتَ   ــت ــت

 حرف ) ح ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 : اكتب حرف )  ح ( كما ييل

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
ـَ  ـَ  ح  َح     ـحَ  ـِحـ     ح

 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

هـ1442/  4/  11-7األسبوع الثالث عرش      

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 حديقتي( )مدرستيجزء من نشيد  الطالب/ـةأن يحفظ  1
 مع استخراج القيم اإليجابية فيه والحروف التي درسها  .

 حديقتي( )مدرستيحفظ جزء من نشيد 
 وذكر القيم اإليجابية فيه .

 يقرأ الحروف التي سبق له دراستها املوجودة يف كلمات النشيد .

 كلمات مكونة من الحروف التي سبق له دراستها . الطالب/ـةأن يقرأ  2
 التالية:اقرأ الكلمات 

 ،َرَسَم    ،ُقِسَم    ،ُفِتَح    ،َلـُدَن     ،ـُدَر    نَ     َلـبَـُن ،
 َحاِتمُ   ،نَاِدُر    ،ُحِسَم    ،َصلَُح    ،ُحِسَب  

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 
1 
 

 بق له دراستها .سكلمات مكونة من الحروف التي  الطالب/ـةأن يكتب 
 التالية:اكتب الكلمات 

  ،َرَسَم    ،ُقِسَم    ،ُفِتَح    ،َلـُدَن     ،ـُدَر    نَ     ،َلـبَـُن  
 َحاِتمُ   ،نَاِدُر    ،ُحِسَم    ،َصلَُح    ،ُحِسَب  

 
  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

هـ1442/  4/  18 -14األسبوع الرابع عرش     

 القياس أداة القراءة املطلوبةمهارات  م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) أ ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 أَ       أُ       إِ    /       آ    أُو      إِيــــ

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ط ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 َط       ُط       ِط     /       َطا      ُطو      ِطيـ

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) أ ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 : اكتب حرف )  أ ( كما ييل

 آخر الكلمة وسط الكلمة                  أول الكلمة
 َ  ـأ ـأَ   إِ   أ

 حرف ) ط ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 : ييلاكتب حرف )  ط ( كما 

 آخر الكلمة وسط الكلمة                  أول الكلمة
 َط     ـطَ  ــِطــ ــطَ 

 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

هـ1442/  4/   25 - 21األسبوع الخامس عرش   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ز ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 َز       ُز       ِز    /       َزا    ُزو      ِز يــ

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) و ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 َوا      ُوو      ِويــ    َو       ُو       ِو     /   

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ز( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 اكتب حرف )  ز ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
 َز     ـــزَ  ـزَ  زَ 

 حرف ) و ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  2
 اكتب حرف )  و ( كما ييل :

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة
 َو     ـــوَ  ــــوَ  وَ 

 

  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

هـ1442/   5/   2 - 28األسبوع السادس عرش      

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ج ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  1
 َج       ُج       ِج    /       َجا    ُجو     ِجيــ

 والطويلة:اقرأ الحرف التايل بالحركات القصرية  حرف ) ش ( بالحركات القصرية )  َ  ُ   ِ ( والطويلة ) املدود ( الطالب/ـةأن يقرأ  2
 /       َشا     ُشو     ِشيـ     َش      ُش      ِش 

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

 حرف ) ج( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب  1
 اكتب حرف )  ج ( كما ييل :

 آخر الكلمة الكلمة وسط أول الكلمة
ـَ  ـَ  ج ـَ    ج  َج     ـجَ  ـج

 
2 
 

 
 حرف ) ش ( بأشكاله املختلفة من الكلمة ) أول ، وسط ، آخر ( الطالب/ـةأن يكتب 

 اكتب حرف )  ش ( كما ييل :
 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة

ـَ   َش         ـَش  ــَش  ش
 

  



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ1442/  5/   9 – 5   عرش األسبوع السابع   

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م

 
1 

 جزء من نشيد ) أرض بالدي ( مع الطالب/ـةأن يحفظ 
 استخراج القيم اإليجابية فيه والحروف التي درسها  .

 حفظ نشيد ) أرض بالدي ( وذكر القيم اإليجابية فيه .

 النشيد . يقرأ الحروف التي سبق له دراستها املوجودة يف كلمات

 كلمات مكونة من الحروف التي سبق له دراستها . الطالب/ـةأن يقرأ  2

 التالية:اقرأ الكلمات 
 ُحِسَب،  ، َرَسمَ   ،ُقِسَم    ،ُفِتَح    ،َلـُدَن     ،ـُدَر نَ   ،َلـبَـنُ 

 َحْفل،   َفْصل    ،َحاِتمُ     ،نَاِدُر      ،ُحِسمَ   ،َصلُحَ  
 ُحَسام  ،َزاَر    ،َطاِرق    ،َقَلم    ،َطاِلب    ،َزَواِحف    

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

1 
 كلمات مكونة من الحروف التي شبق له دراستها . الطالب/ـةأن يكتب  

 التالية:اكتب الكلمات 
 ُحِسَب،،   َرَسمَ   ـُدَر    ،   َلـُدَن  ،  ُفِتَح  ،  ُقِسَم  ،نَ   ،َلـبَـنُ 
 َحْفل،   َفْصل   ، َحاِتمُ    نَاِدُر  ،    َصلَُح،  ُحِسَم،  
 َزَواِحف  ،  َطاِلب  ،  َقَلم  ،  َطاِرق  ،  َزاَر  ،  ُحَسام  

 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 

 

هـ1442/  5/  9  - 5تابع األسبوع السابع عرش      

 القياس أداة مهارات القراءة املطلوبة م
 .م والكرس ( وبحروف املد والتنوينالقصرية ) الفتح و الضقراءة الحروف التي درسها بحركاتها  1

،   َرَسمَ   ـُدَر ،  َلـُدَن  ،  ُفِتَح  ،  ُقِسَم  ،نَ     ،َلـبَـنُ 
َحْفل،      ، َحاِتمُ    نَاِدُر  ،    َصلَُح،  ُحِسَم،   ُحِسَب،

 ،  ُحَسام،  َقَلم،  َطاِرق،  َزاَر َزَواِحف ،  َطاِلب  َفْصل 

 . ) قراءة (   كلمات من الحروف التي درسها. تكوين 2

 . قراءة كلمات مكونة من الحروف التي درسها بالحركات  3

 . تحليل الكلمات إىل حروف ) قراءة (   4

 القياس أداة مهارات الكتابة املطلوبة م

،  َرَسمَ   ـُدَر   ،   َلـُدَن  ،  ُفِتَح  ،  ُقِسَم  ،نَ     ،َلـبَـنُ  املد والتنوين .كتابة الحروف التي درسها بحركاتها القصرية ) الفتح و الضم والكرس ( وبحروف  1
َحْفل،      ، َحاِتمُ    نَاِدُر  ،    َصلَُح،  ُحِسَم،   ُحِسَب،

 َزَواِحف ،  َطاِلب ،  َقَلم ،  َطاِرق،  َزاَر،  ُحَسام َفْصل 
 كتابة كلمات من الحروف التي درسها . 2

 تكوين كلمات من الحروف التي درسها ) كتابة ( 3
 

 

 



  دليل األرسة اإلرشادي ملتابعة أهم مهارات القراءة والكتابة لطالب وطالبات الصف األول االبتدائي )الفصل األول( 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 .مباشرة املعلمة/  املعلم مع التواصل األسرة علىف أسبوع كل في املحددة والكتابة القراءة مهارات الطالبة/  الطالب يتقن لم إذا :مالحظة

 تقويم

  الطالب 

 والطالبة

 
 

هـ1442/  5/  16  - 12األسبوع الثامن عرش      

 مهارات القراءة املطلوبة

 استكمال الربامج العالجية

 مهارات الكتابة املطلوب

 استكمال الربامج العالجية

 


