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الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
استراتيجية     التدريس

الوسائل 

واألنشطة

أداة 

التقـويم

مدخل 
وحدة  
مدينتي

ةمقتديتقرأ أبيات النشيد قراءة منغمة -1أنشد-1
.  بقراءة المعلمة ثم تحفظها

تطبق القيم اإليجابية -2
.تجيب عن األسئلة المتعلقة بالنشيد-3
.  تؤدي المعنى صحيًحا أثناء اإلنشاد-4

القراءة
الرؤوس المرقمة-التحدث

التعلم باللعب-
المناقشة النشطة-

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 
جهاز 
العرض
ألوان

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

تقويم  • 
ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                            : الوحدة :  األسبوع  



مدينتي : المجال الثالثة                                    : الوحدة الثاني عشر          : األسبوع  

المهارةاألهـــــدافالمكــونالدرساليومالحصة
إستراتيجية     

التدريس
أداة التقـويمةالوسائل واألنشط

مدخل 
وحدة 
مدينيت

نص االستماع
أستمع ثم أالحظ وأجيب

أن تسمي التلميذة الشخصيات -
.                       الموجودة في النص

أن تطبق آداب االستماع أثناء 
.  استماعها للمادة 

أن تتحدث عن المشاهد حسب 
تسلسل أحداث النص المسموع

ة أن تجيب إجابات صحيحة عن أسئل
النص المسموع

االستماع 
التحدث

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة
المفاهيم الكرتونية
المناقشة النشطة 

السبورة   
لوحة مكبرة 

للصور 
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 

وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
استراتيجية     التدريس

الوسائل 

واألنشطة

أداة 

التقـويم

مدخل 
وحدة  
مدينتي

نشاطات التهيئة
أالحظ وألون-1
أالحظ وألون-2

ـ أن تلون التلميذة الحرف

اسم الصورة ـ  أن تقارن التلميذة بين 
والحرف

القراءة
التحدث
الكتابة

فكر زاوج شارك -
الرؤوس المرقمة-
التعلم باللعب-
المناقشة النشطة-

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 
جهاز 
العرض
ألوان

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

تقويم  • 
ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                             : الوحدة : األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

المهارة
استراتيجية     التدريس

الوسائل 

واألنشطة

أداة 

التقـويم

مدخل 
وحدة  
مدينتي 

نشاطات التهيئة
أالحظ الصور وأتوقع -3

األحداث

ـ أن تعبر التلميذة عن الصور

خالل من ـ  أن تتوقع التلميذة األحداث 
الصور

القراءة
التحدث
الكتابة

فكر زاوج شارك -
الرؤوس المرقمة--
النشطةالمناقشة -

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 
جهاز 
العرض
ألوان

مالحظة • 
وتصويب

مناقشة• 

تقويم  • 
ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                             : الوحدة : األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

األلف

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

رةأن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصو

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

يأن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقم

التحدث 
القراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 

األلف
ة أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراء-

مع المعلمة تردادية

أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   -
قراءة بصرية بدون صورة  

التحدث 
الكرتونيةالمفاهيم القراءة 

الرؤوس المرقمة
النشطةالمناقشة

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي : المجال الثالثة                                   : الوحدة : األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

األلف

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
الدالالت اللفظيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف  
.  كتابة صحيحة تكتب التلميذة الحرفأن األلف

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
النشطةالمناقشة

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                     : الوحدة : األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

األلف

ثم أكتبه ( أ)أرسم دائرة حول حرف / 1

أقرأ الكلمات مع مراعاة حرف المد مع /2

الحرف الممدود    

عن مدينة من مدن بالديأتحدث/3

4

أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف•

تقرأ التلميذة الكلماتأن -•

تكتب التلميذة المقطع الساكن بعدأن•
قراءته

هاتتحدث التلميذة عن مدينة في بالدأن•

أن تكتب التلميذة اإلمالء المطلوب في •
لالمالءالمكان المخصص 

التحدث 
القراءة 

التعليم التعاوني  
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف   

األلف

مع المعلمةاإلثرائيتردد الطالبة النص أن 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
القراءة 

التعليم التعاوني  -
المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

عملورقة 

مدينتي : المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

الطاءحرف 

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

رةأن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصو

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

يأن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقم

التحدث 
التعليم التعاوني  القراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 
الطاء

ة أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراء-
مع المعلمة تردادية

أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   -
قراءة بصرية بدون صورة  

التحدث 
المساجلة الحلقيةالقراءة 

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                     : الوحدة :  األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 
الطاء

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
الدالالت اللفظيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 
الطاء

.  كتابة صحيحة أ ن تكتب التلميذة الحرف

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                    : الوحدة :                       األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة التقـويم

حرف 
الطاء

أرسم دائرة حول الحرف ثم أكتبه

أقرأ الكلمات 

أحلل الكلمة ثم أكتبها

أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف•
وتكتبه

ة ترتب التلميذة الكلمات لتكون جملأن -•

تحلل التلميذة الكلمة إلى حروفهاأن •

في المكانلمطلوب التلميذةاأن تكتب •
لالمالءالمخصص 

التحدث 
القراءة 

المساجلة الحلقية
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 
الطاء

مع المعلمةاإلثرائيأن تردد الطالبة النص 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
النشطةالمناقشةلقراءة ا

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

عمناقشة واستما

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                                   : الوحدة :                  األسبوع  



الدر

س
األهـــــدافالمكــون

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الزاي

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

رةأن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصو

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

يأن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقم

التحدث 
التعليم التعاوني  القراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

الزاي
ة أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراء-

مع المعلمة تردادية

أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   -
قراءة بصرية بدون صورة  

التحدث 
التعليم التعاوني  -القراءة 

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 
الزاي

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
الدالالت اللفظيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 
الزاي

أحاكي زهيرا في استخدامه أداة النهي
ال

.  كتابة صحيحة أ ن تكتب التلميذة الحرف

أسلوب النهيأن تحاكي التلميذة

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
المرقمةالرؤوس 
النشطةالمناقشة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : الثالثة                            المجال :الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 
الزاي

أرسم دائرة حول الحرف ز ثم أكتبه/1

أقرأ الكلمات اآلتية/ 2

أرتب الكلمات ألكون جمل مفيدة ثم / 3
أكتبها

بهوتكتأن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف

ةتقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصريأن -•

ترتب التلميذة الكلمات لتكون جمل أن •

أن تكتب التلميذة اإلمالء المطلوب في •
لالمالءالمكان المخصص 

التحدث 
المساجلة الحلقيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف 
الزاي

مع المعلمةاإلثرائيأن تردد الطالبة النص 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
النشطةالمناقشةلقراءة ا

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                                  : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

الواوحرف

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

رةأن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصو

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

يأن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقم

التحدث 
جدول التعلمالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

الواوحرف
ة أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراء-

مع المعلمة تردادية

أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   -
قراءة بصرية بدون صورة  

التحدث 
المساجلة الحلقيةالقراءة 

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                     : الوحدة :  األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

الواوحرف

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
الدالالت اللفظيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

الواوحرف

وتأنيثةأحاكي تذكير الفعل 

.  كتابة صحيحة أ ن تكتب التلميذة الحرف

أن تحاكي التلميذة تذكير الفعل وتأنيثه

يلعب/تلعب

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
النشطةالمناقشة

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الواو

هأرسم دائرة حول الحر ف   و  ثم أكتب/ 1

أقرأ الكلمات اآلتية/ 2

أرتب الكلمات ألكون جمل مفيدة ثم / 3
أكتبها

عليمايملىأكتب / 4

أرسم دائرة حول الحر ف   و  ثم أكتبه/ 

أقرأ الكلمات اآلتية/ 2

أرتب الكلمات ألكون جمل مفيدة ثم أكتبها/ 3

عليمايملىأكتب / 4

التحدث 
القراءة 

زاوج شارك فكر 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

الواو

مع المعلمةاإلثرائيأن تردد الطالبة النص 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
النشطةالمناقشةلقراءة ا

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف

الجيم

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

رةأن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصو

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

يأن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقم

التحدث 
جدول التعلمالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف  

الجيم

ة أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراء-
مع المعلمة تردادية

أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   -
قراءة بصرية بدون صورة  

التحدث 
المساجلة الحلقيةالقراءة 

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                    : الوحدة : األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الجيم

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
الدالالت اللفظيةالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

.كتابة صحيحة أ ن تكتب التلميذة الحرفالجيم

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  : المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الجيم

أرسم دائرة حول الحر ف   ج  ثم أكتبه/ 

أقرأ الكلمات اآلتية/ 2

أرتب الكلمات ألكون جمل مفيدة ثم / 3
أكتبها

عليمايملىأكتب / 4

أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف•
وتكتبه

ة أن ترتب التلميذة الكلمات لتكون جمل-•

أن تحلل التلميذة الكلمة إلى حروفها•

لمطلوب في المكانالتلميذةاأن تكتب •
لالمالءالمخصص 

التحدث 
القراءة 

البطاقات المروحية
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

الجيم

مع المعلمةاإلثرائيأن تردد الطالبة النص 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
النشطةالمناقشةلقراءة ا

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

مدينتي  : المجال الثالثة                                     : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف

الشين

أن تسمي التلميذة الحرف باسمه الهجائي-

أن تلون التلميذة الحرف باللون المناسب

أن تقارن التلميذة بين اسم الحرف والصورة

أن تتحدث التلميذة عن مضمون الصور

أن تستمع التلميذة للنص من الرابط الرقمي

التحدث 
جدول التعلمالقراءة 

فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

ة السبورة    لوح
مكبرة للصور  

البطاقات 
جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

يتقويم  ذات

حرف  

الشين
أن تقرأ التلميذة النص مقترنا بالصور قراءة -

مع المعلمة تردادية

ة أن تقرأ التلميذة كلمات الدرس المبرزة   قراء-
بصرية بدون صورة  

التحدث 
المساجلة الحلقيةالقراءة 

المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الواحدةالدقيقة 

ب   السبورة  الكتا
البطاقات    

الصور
العرضجهاز 

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  
ذاتي

عملورقة 

مدينتي : المجال الثالثة                                    : الوحدة : األسبوع  



الحصة

اليوم
األهـــــدافالمكــونالدرس

إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الشين

أن تقرأ التلميذة الكلمات قراءة بصرية -

أن تجرد الطالبة الحرف المستهدف مع حركته 

أن تقرأ التلميذة الحرف مع الحركات القصيرة
.والطويلة قراءة صحيحة 

التحدث 
القراءة 

الدالالت اللفظية
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

الشين

أتعرف حرف المد مع الحرف الممدود/ 8

.  كتابة صحيحة أ ن تكتب التلميذة الحرف

سب أن تكمل التلميذة الحرف الناقص في الكلمة ح
.موقعه 

أن تتعرف التلميذة على حرف المد والحرف 
الممدود

التحدث 
القراءة 

خريطة المفاهيم
المفاهيم الكرتونية
الرؤوس المرقمة

النشطةالمناقشة
الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

ورقة عمل

مدينتي  :  المجال الثالثة                                    : الوحدة :  األسبوع  



األهـــــدافالمكــونالدرس
إستراتيجيةالمهارة

التدريس

الوسائل 

واألنشطة
أداة 

التقـويم

حرف 

الشين

أرسم دائرة حول الحرف ثم أكتبه

أقرأ الكلمات 

أحلل الكلمة ثم أكتبها

أن ترسم التلميذة دائرة حول الحرف•
وتكتبه

ة ترتب التلميذة الكلمات لتكون جملأن -•

تحلل التلميذة الكلمة إلى حروفهاأن •

في المكانلمطلوب التلميذةاأن تكتب •
لالمالءالمخصص 

التحدث 
القراءة 

المساجلة الحلقية
فكر زاوج شارك 
المناقشة النشطة

التعلم باللعب

السبورة    
لوحة مكبرة 
للصور  
البطاقات 

جهاز العرض

مالحظة 
وتصويب

مناقشة

تقويم  ذاتي

حرف

الشين

مع المعلمةاإلثرائيأن تردد الطالبة النص 

اوفقا لقدراتهاإلثرائيأن تقرأ الطالبة النص 

هياأن تجيب التلميذة عن األسئلة حول النص شف

التحدث 
النشطةالمناقشةلقراءة ا

الدقيقة الواحدة

السبورة  
الكتاب   

البطاقات    
الصور

جهاز العرض

مناقشة 
واستماع

مالحظة 
وتصويب

تقويم  ذاتي

مدينتي : المجال الثالثة                                   : الوحدة :  األسبوع  





.أقرأ الكلمات التي أمامي حسب رقمي في المجموعة 

123

456

لغتي :  المادة:                                                                                                           اليوم 
األولى: الوحدة هـ                                                                               14:     /      /   التاريخ 

أقرأ:املكون حرف                                                                                                                          : املوضوع
دقائق5: الزمن املساجلة احللقية  الشفهية                                                                                                    : االسرتاتيجية 

:  أسلوب التنفيذقراءة كلمات تحتوي على الحرف                                                             : الهدف 



.ت

مواضع الحرف في 
الكلمة

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

الحرف بالصوت 
الطويل 

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

......................ز.................................
..

الحرف بالصوت 
القصير 

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

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

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

لغتي :  المادة:                                                                                                     اليوم 
الثانية: الوحدة هـ                                                                        14:     /      /    التاريخ 

أالحظ احلرف وأكتبه : املكون )   (                                                                                                 حرف : املوضوع
دقائق5: الزمن خارطة املفاهيم                                                                                                       : االسرتاتيجية 

: أسلوب التنفيذ.                 كتابة الحرف المطلوب بأصواته القصيرة والطويلة وأوضاعه في الكلمة: الهدف 

......................................: اسمي



الكلمة 

لغتي :  المادة:                                                                                                   اليوم 
األولى: الوحدة هـ                                                                      14:     /      /    التاريخ 

أرسم دائرة حول احلرف ثم أكتبه: املكون حرف الراء                                                                                                                : املوضوع
دقائق3: الزمن الدالالت اللفظية                                                                                                      : االسرتاتيجية 

جماعي : أسلوب التنفيذتمييز الحرف المستهدف بأصواته وأوضاعه                                             : الهدف 



(املد)أكتب احلرف بأصواته القصرية والطويلة 
مع أفراد اجملموعة 

:......................           اسم اجملموعة 



ألون الحرف باستخدام الملصقات 


